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Nuzov má
svoji čističku

První říjnový den byla zkolaudována vodárna a vodovodní řad s čističkou odpadních vod v Nuzově. Její budova je vidět třeba od
turistického odpočívadla nad osadou.									
Více na straně 2
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zprávy z obce
Tři roky po Pasekách byla dokončena velká investice i v osadě

NNA

Opustili
nás

Také Nuzov má svou čističku

Dne 19. března 2015 v ranních hodinách zemřel po dlouhé nemoci
v Nemocnici Písek ve věku 63 let
pan JAROSLAV MUSIL z Pasek
č. p. 1.
Dne 2. června 2015 zemřela v nedožitých 98 letech paní ANNA
NĚMEČKOVÁ z Pasek č. p. 42
Dne 9. července 2015 po dlouhé
nemoci zemřel v Nemocnici Písek
ve věku 71 let pan FRANTIŠEK
ŠTĚPÁNEK z Pasek č. p. 45.

Čest jejich památce!

VE ZKRATCE
u FIESTA. V květnu pořádala obec
spolu s SDH Paseky za finanční podpory Jaderné elektrárny Temelín v rámci
„Oranžového roku 2015“ rockovou
zábavu. V hospodě vystoupily skupiny
Fiesta rock a The Pidlicators, které výborně zahrály české i zahraniční hity.

Blahopřejeme
Dne 24. srpna 2015 oslavila 60 let paní Hana Turková z Pasek č. p. 44.
Dne 29. září 2015 oslavila 70 let paní Eva Štěrbová z Nuzova č. p. 2.
Dne 26. října 2015 oslavil 70 let pan Josef
Vnuk z Pasek č. p. 11.
Dne 4. listopadu 2015 oslavila 60 let paní Marie Vaněčková z Pasek č. p. 9.
Dne 12. listopadu 2015
oslavila 92 let paní Marie
Jozová z Pasek č. p. 93.
Dne 23. listopadu 2015
oslavil 60 let pan Zdeněk
Straka st. z Pasek č. p. 29.
Dne 28. prosince 2015 oslavíila 91 let paní Marie Pechová z Nuzova č. p. 9.
Dne 1. ledna 2016 oslavila 80 let paní bohumila
pešicová z Pasek č. p. 39.
Všem přejeme pevné
zdraví, hodně spokojenosti
a radosti v rodinném
kruhu i v dalších letech!
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ZA OSADOU. Čistírna odpadních vod se nachází za Nuzovem směrem na Paseky.

D

íky dvěma dotacím se podařilo
dokončit vodojem a čističku odpadních vod také pro osadu Nuzov.
Ministerstvo zemědělství sice čekalo na výsledek přezkoumání hospodaření obce, ale nakonec vše dobře
dopadlo. V případě vodojemu činily
výdaje celkem 3,673 milionu korun
(z toho bylo hrazeno z dotačních prostředků 2,938 mil. Kč.) a u ČOV byly
výdaje celkem 3,750 milionu korun

(z toho dotační prostředky uhradily rovné tři miliony). Dofinancování
akce se podařilo z rezervy vytvořené
na běžném účtu v předchozím roce,
takže nebyl potřeba úvěr.
Vodárna a vodovodní řad i s čističkou odpadních vod byly zkolaudovány 1. října, kdy bylo na
pasecký obecní úřad doručeno
kolaudační rozhodnutí stavebního
odboru Městského úřadu Písek.

Pasečtí se učili, jak na počítač
V dubnu 2015 proběhlo v penziónu Václavka
pro občany školení práce s počítačem.
Pořádala ho naše obec v rámci realizace projektu
„Podpora občanského vzdělávání v oblasti obecných
a odborných kompetencí“. Školení obsahovalo 7 lekcí
po 6 hodinách a probíhalo každé úterý a čtvrtek pod
vedením lektora Jihočeské univerzity České Budějovice PeaDr. Františka Batysty. Dvanácti občanům byly
vysvětleny základy práce na počítači, internetu a ve
Wordu. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

www.obecpaseky.cz
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Nehoda zablokovala dopravu v obci
Na konci letních prázdnin
(20. 8.) přišla na e-mail
Obecního úřadu Paseky zpráva
z Krajského úřadu Jihočeského
kraje, že od 2. září 2015 dojde
k uzavírce silnice I/20 mezi
Vodňanami a Netolickou
křižovatkou z důvodu
rozsáhlých oprav vozovky.

V dopise už byl předepsán souhlas
s uzavírkou a objízdnou trasou přes
naši obec. Toto se paseckým zastupitelům nelíbilo, a proto odeslali
ještě téhož dne nesouhlas s doprovodným dopisem a upozornění, jaká je dopravní situace v obci.
Ještě stejný týden přišel dopis od
Antonína Kráka z Krajského úřadu
Jihočeského kraje ohledně uzavírky
zmíněné silnice u Vodňan a objízdné trasy. Mimo jiné v něm bylo napsáno: „Pro upřesnění uvádím, že
se jedná o opravu silnice, která je
v gestci ŘSD a né SÚS JčK... Závěrem je asi škoda dodat i tu skutečnost, že i občané obce Paseky
velice radi využiji při cestě do krajského města zrekonstruovanou komunikaci.“
I na tento dopis zastupitelé naší
obce okamžitě reagovali a odeslali ostřejší a podrobnější popis, jaká je dopravní situace v Pasekách.
Ten přeposlali všem členům rady

Okresní soutěž hasičů
se povedla na jedničku

V červenci proběhlo u rybníka
Starák již 3. kolo hasičské soutěže
o Pohár SDH okresu Písek. Zúčastnilo se 31 týmů (17 mužských
a 14 ženských). Pasecký sbor dal
dohromady tři týmy: v kategorii
„OPEN“ soutěžili muži i ženy, v kategorii „KLASIK“ nastoupilo družstvo
mužů, které se skládalo především
z paseckých veteránů.
V kategoriích „OPEN“ skončili
muži s časem 29,80 třetí, ženy se
s časem 42,40 umístily na 4. místě.
V kategorii „KLASIK“ obsadili pasečtí muži s časem 46,82 7. místo.
Soutěž se velmi zdařila, sešlo se
mnoho diváků. Je třeba poděkovat
všem, kteří se starali o organizaci
a občerstvení a také pivovaru Platan za zapůjčení výčepní techniky.

ZÁCPA. Po nehodě na silnici před Pejšů se zastavila doprava v celých Pasekách.

Jihočeského kraje. Bohužel od té
doby se starostou ani se zastupitelstvem nikdo z krajského úřadu
nekomunikoval...

Za pravdu nám dala nehoda
Ve středu 7. října 2015 kolem
10:00 došlo u domu č. p. 40 (Pejšů) k dopravní nehodě. Nákladní
automobil DAF s přívěsem jedoucí
ve směru od Týna nad Vltavou na
Písek v pravotočivé zatáčce přejel
do protisměru, kde se čelně srazil

s nákladním automobilem Volvo
s návěsem, který jel ve směru od
Písku. Tento automobil byl nárazem odhozen do svodidel. Ke zranění osob nedošlo, ale od tohoto
okamžiku byla silnice zatarasená.
Vytvořila se kolona vozidel, která
končila až u „Kampeličky“ domu
Paseky č. p. 88.
Proto vozidla jezdila po místní
komunikaci přes „Rafandu“ okolo
kravína. Obousměrným provozem
po této úzké cestě došlo k vyjetí

Poděkování JE Temelín ze Skupiny ČEZ
Obec Paseky chce touto cestou poděkovat Jaderné
elektrárně Temelín ze Skupiny ČEZ za partnerství
v projektu Oranžový rok 2015 a to za pomoc při pořádání našich společenských, kulturních i sportovních
akcí v loňském roce.

Návštěvníci při prohlídce
elektrárny pronikli až k reaktoru
V úterý 28. července 2015 proběhla exkurze v Jaderné elektrárně Temelín. Tentokrát byla do prohlídky
zahrnuta i návštěva v prostorách
reaktoru.
Akce se zúčastnili pan Kochrda,
místostarostka obce A. Kubičko-

vá, zastupitelka obce V. Hauserová, V. Kubičková a M. Heine starší.
Součástí exkurze byl film o výrobě
elektrické energie z jádra. Následovala zhruba hodinová cesta k reaktoru a po jeho prohlídce přišla na
řadu turbína prvního bloku.

kolejí na travnaté ploše podél ní.
Na místo dopravní nehody kromě policistů, přijeli hasiči z Písku,
kteří provedli úklid silnice. Potom
se čekalo asi do 14:30 na příjezd
odtahové služby, která odtáhla nákladní automobil Volvo. Provoz byl
opět obnoven až v 15:40 hodin.
A tak se občané Pasek mohou
zodpovědných osob na Krajském
úřadu a na Ředitelství silnic a dálnic
Jihočeského kraje ptát, kdo opraví
naše obecní komunikace? 
mh

VE ZKRATCE
u ÚSPĚŠNÝ POHÁR STAROSTY. Již
6. ročník hasičské soutěže o „Pohár starosty obce Paseky“ proběhl u Staráku
3. října 2015. Domácím hasičům tentokrát cinkaly medaile, protože muži se
prezentovali druhým nejlepším časem
v sezóně (28,32) a zvítězili. Ženy byly
s časem 35,58 na bronzové příčce a
dařilo se i veteránům, kteří výkonem
29,36 vyhráli. Pasecké děti soutěžily
v kategorii mladších žáků. Družstvo bylo
doplněno malými hasiči z Milenovic.
u NA KOLE I PĚŠKY. V červnu pořádala obec za finanční podpory Jaderné
elektrárny Temelín v rámci „Oranžového roku 2015“ XV. ročník cykloakce
Přes Písecké hory na kole i pěšky. Na
tratě se vydalo celkem 40 účastníků.
Nejstarší účastnicí byla paní Hůlková,
které bylo 81 let.
u MASOPUST. Tradiční masopustní
průvod se letos koná 6. února.
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Nedaleko penzionu hořelo
V sobotu 26. září 2015 kolem 15:45 hodin pálili chalupáři z domu Paseky č. p. 54 (Straků u penziónu
„Václavka“) větve.
Část pálili ve dvoře tohoto domu a druhé ohniště
udělali na zahradě před domem. Asi si neuvědomili,
že i když je zataženo, tak je sucho. Rozdělaný oheň
ve dvoře se vzňal více, než bylo radno a začala hořet
hranice velmi vyschlého dřeva, která byla u kamenné zdi dělící dvůr od louky pana Vandy. Šlehaly velmi
vysoké plameny a to až do výše kolem 10 metrů.
Protože mohlo dojít i ke vznícení vedlejšího domu
Paseky č. p. 58 (Hauserů) a chalupáři už nastalou
situaci nezvládli, zavolali hasiče.
Na místo přijelo hasičské vozidlo Sboru dobrovolných hasičů z Albrechtic nad Vltavou. Ti začali
provádět hašení požáru až do příjezdu hasičských
vozidel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje z Písku. Profesionálové provedli dohašení
požáru.

Hlídání požářiště se vyplatilo
Na místo zásahu rovněž dojel i velitel místního
Sboru dobrovolných hasičů Jiří Vaněček mladší. Ten

se s velitelem zásahu a dále s operačním důstojníkem Hasičů Písek domluvil na tom, že v nočních
hodinách dohlédnou na požářiště členové místního
hasičského sboru.
Tato domluva se nakonec vyplatila, neboť brzo
ráno kolem čtvrté hodiny 27. září 2015, zjistil při
obhlídce starosta hasičů Petr Kubička, že jedno z
polen opět začalo doutnat. Proto použil k uhašení
vlastní hasící přístroj.
Zhruba v 8:00 byl na kontrole velitel hasičů Jiří
Vaněček ml. Protože viděl, že některé polena opět
začaly doutnat, dojel pro sud s vodou a požářiště
postříkal. V dopoledních hodinách přijeli chalupáři
z tohoto domu a opět prováděli prolévání ohniště
vodou. 
mh

NOVÉ OPLOCENÍ. V květnu 2015 začal Václav
Kostohryz starší společně s Petrem Kubičkou
strhávat staré plaňkové oplocení u penziónu
„Václavka“. Opravy kamenného tarasu podél
silnice prováděl pan Kostohryz s Jiřím Vaněčkem
starším, občas jim pomohli i Jiří Stropnický a Jan
Hauser. V září začal kovář Milan Turek mladší
usazovat nové pozinkované oplocení, které
vyrobil ve své dílně. V říjnu byla oprava ukončena.

Hasiči děkují

Sbor dobrovolných hasičů Paseky tímto děkuje Nadaci ČEZ za poskytnutý příspěvek v rámci grantového řízení Podpora regionů ve výši
22 000 Kč na projekt Vybavení členů sboru dobrovolných hasičů.
V rámci realizace tohoto projektu bylo pořízeno 10 kusů zateplených
bund do deště s reflexními prvky.

O čem rozhodlo OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Obecní zastupitelstvo obce Paseky se v loňském roce sešlo na třech zasedání. Byla schválena následující usnesení:

Usnesení č. 1/2015
1) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2015.
2) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č.2/2015.
3) Zastupitelé schvalují záměr obce na odprodej pozemku firmě E-on.
4) Zastupitelé berou na vědomí inventarizační
zprávu za rok 2014.
5) Zastupitelé schvalují nákup úpravny vody
od firmy Culligan v výši 103 290,-Kč bez DPH.
6) Zastupitelé schvalují členský poplatek
pro Dobrovolný svazek obcí regionu Písecko
4,-Kč na obyvatele.
7) Zastupitelé schvalují uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Protivín na řešení přestupků.
8) Zastupitelé schvalují sběr hliníku do plastových pytlů.

Usnesení č. 2/2015

1) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové
opatření č.3 a 4/2015.
2) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č.5/2015.
3) Zastupitelé schvalují záměr pronájmu pozemku na par. č. 289/12. A to 1000,-Kč/rok za
garáž a 500,-Kč/rok za kolny.
4) Zastupitelé projednali Závěrečný účet obce
na rok 2014 a schvalují celoroční hospodaření
a to s výhradou.
5) Zastupitelé ukládají panu starostovi provést na katastru nemovitostí výmaz stavby
na parc č. 37 v k.ú. Paseky u Písku.
6) Zastupitelé schvalují účetní závěrku a protokol o schválení účetní závěrky.
7) Zastupitelé schvalují komunitní plán města Písku.
8) Zastupitelé souhlasí s příspěvkem na nákup káry pro SDH Paseky ve výši 20.000,-Kč.

Usnesení č. 3/2015
1) Zastupitelé schvalují rozšíření programu

jednání zastupitelstva o bod č. 5.
2) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové
opatření č.10 a 11,12/2015 v předloženém
znění.
3) Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši 950,Kč pro centrum Arkáda.
4) Zastupitelé schvalují finanční dar ve výši
1 000,-Kč pro Základní školu a Mateřskou školu v Albrechticích nad Vltavou.
5) Zastupitelé schvalují příspěvek ve výši
3,-Kč na obyvatele obce pro Nadaci Jihočeské cyklostezky.
6) Zastupitelé schvalují rozpočet na rok 2016,
příjmy činí 3 335 400 Kč, výdaje 3 410 000 Kč.
7) Zastupitelé schvalují Obecně závaznou vyhlášku 2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
8) Zastupitelé pověřují starostu obce provedením posledního rozpočtového opatření
v roce 2015.

PASECKÉ LISTY
Vydává obec Paseky, IČ: 00512010. Registrace pod evidenčním číslem MK ČR E 20156. Vychází podle potřeby v nákladu 160 kusů.
Distribuce zdarma do schránek každému obyvateli obce Paseky a osady Nuzov. KONTAKT: Obecní úřad – Paseky 17, 397 01 Písek,
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