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Jaký bude rok 2012?

Vážení spoluobčané! Přinášíme Vám první Pasecké listy
v roce, který zřejmě přinese pro obec mnoho novinek. Jak se
dočtete uvnitř čísla, obchvat Pasek začíná mít konkrétní obrysy,
projektanti nakreslili jeho první verzi a my jsme ji připomínkovali.
S potěšením vítám nové sousedy, kteří se přistěhovali do Nuzova,
Pasek i hájovny při cestě do Albrechtic. Perný rok čeká naše
hasiče – chystají se na více než deset závodů. Na dalších stránkách
se dozvíte, kde všude budou soutěžit a také připomeneme další
část hasičské historie v obci od roku 1941. Přeji hezké velikonoční
svátky a příjemnou četbu!
Václav Kostohryz, starosta

Kaplička v Nuzově.
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zprávy z obce
Důležitá stavba v okolí obce je ve stadiu projektu
Opustili
nás

S lítostí jsme se rozloučili s panem
Václavem Hronkem, který zemřel 13. února 2012 ve věku 82 let.
Pasecký starousedlík byl místním
hospodářem, vášnivým včelařem
a dlouholetým kronikářem.

Obchvat Pasek do roku 2015
Prvotní informace ohledně plánované výstavby obchvatu obce Paseky poskytl starosta
obce občanům na posledním zasedání obecního zastupitelstva. Připomenul, že probíhá
projektová příprava obchvatu nejen naší obce, ale i Tálína a Albrechtic nad Vltavou.
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Čest jeho památce!
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VE ZKRATCE
u PODĚKOVÁNÍ. Obec tímto
děkuje Nadaci ČEZ za poskytnutí
finančních prostředků na rok 2012
ve výši 180 tisíc korun na realizaci
Čistírny odpadních vod v Pasekách.
u V HÁJOVNÁCH SE BYDLÍ.
Hájenky při cestě směrem na Týn
nad Vltavou už nejsou prázdné,
nastěhovali se do nich Skřivánkovi
z Albrechtic.
u NOVÍ SOUSEDÉ. Do Nuzova
se přistěhovali noví spoluobčané.
Místo Andresových tam teď bude
bydlet rodina Kozákových.
V Pasekách se do chalupy, kde
dříve žili Čermákovi, přihlásila
k trvalému pobytu rodina Přívratských z Nových dvorů.
u CHARITA. Od 11. dubna
do 2. května budou moci občané
nosit na Obecní úřad oblečení pro
Diakonii Broumov. Podrobnější
informace budou viset na úřední
desce.
u TRADIČNÍ AKCE. Sportovněspolečenské setkání Přes písecké
hory na kole a pěšky se uskuteční
v sobotu 23. června 2012 i letos
za podpory Nadace ČEZ.

C

o se týče obchvatu Pasek,
tak v současné době je příprava výstavby v takové fázi, že
je projektově nakreslena první
verze obchvatu. S ní bylo seznámeno zastupitelstvo obce
na společném jednání jak s projektanty, tak i se zástupci ČEZ
a obec k této verzi podala několik podnětných připomínek.
Připomínky se týkaly zejména
množství sjezdů z nového obchvatu a též vybudování odbočovacích pruhů tak, aby byl příjezd do obce co nejbezpečnější.
Zda-li budou všechny naše požadavky vyslyšeny, se dozvíme
až za několik týdnů.

Od Kukelské boudy

Blahopřejeme
 Dne 15. 2. oslavil Jaroslav
Musil z Pasek 60 let.
 Rovnou sedmdesátku
mohl slavit 17. 3. Josef
Kouba z Pasek.
 Významného životního
jubilea se 17. 5. dožívá také
Věra Hauserová z Pasek.
Všem přejeme pevné
zdraví, hodně spokojenosti
a radosti v rodinném
kruhu i v dalších letech!
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Pro informaci uvádíme, že současná trasa obchvatu Pasek má
následující vedení: začíná přibližně v místech u Kukelské boudy,
kde bude křižovatka typu T a bude zde jeden z hlavních příjezdů
do obce Paseky (obr. 1).
Obchvat povede rovnoběžně
s potokem, tedy mezi potokem
a právě vystavovanou čistírnou
odpadních vod, dále bude pokračovat pod kravínem a pod
vrty u kravína (2) a na konci by
se měl postupně stáčet ke vsi
a na stávající komunikaci se
napojí u Kovářské hromady (3).
Zde by měla vzniknout nová
křižovatka (odbočka na Paseky
a na Nuzov), přičemž v současné době to vypadá tak, že by kří-
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žek i lípy měly být zachovány.
Je nutné však připomenout, že
tato trasa není zcela definitivní
a tedy může dojít ještě k malým
úpravám.

Jednání s vlastníky pozemků
A co nás v dohledné době čeká? Poté, co projektanti naplánují definitivní verzi trasy nové
komunikace, bude investor kontaktovat a jednat přímo s vlastníky dotčených pozemků o uzavření smluv na výkup pozemků.
Nutno říci, že doposud není výkupní cena známa, ale předpokládá se, že Jihočeský kraj bude
vykupovat pozemky za odhadní
cenu. Toto vše by se mělo uskutečnit během letošního léta.
V příštím roce by měla navázat změna územního plánu obce
Paseky, ale též i změna územního plánu Jihočeského kraje,
neboť trasa, která je v současné době v těchto územních plánech nakreslena nyní, neodpovídá plánu výstavby. Pokud vše
půjde dle plánu, tak by v roce
2014 a 2015 měla proběhnout samotná výstavba této nové komunikaci, aby již byla plně funkční
pro zvýšený provoz související
se zahájením dostavby jaderné elektrárny Temelín v roce
2015.
Chtěla bych tímto apelovat
na vlastníky dotčených pozemků. Až budete kontaktováni
a přizváni k jednání ohledně

výkupů pozemků, abyste zvážili dopravní situaci v Pasekách
a případně nezpůsobili průtahy,
které by mohly vést k oddálení
či dokonce zrušení výstavby obchvatu obce Paseky.

Cesta nejmenšího odporu
Zastupitelstvo obce Paseky bylo
totiž upozorněno na to, že v případě, že by vlastníci pozemků
nebyli ochotní dotčené pozemky prodat a v případě, že by se
jednalo o více osob, pak by se
mohlo stát i to, že by se příjezd
do Temelína stavěl z druhé strany. Další obce totiž mají o obchvat své vsi eminentní zájem
(např. Číčenice) a investor samozřejmě půjde cestou nejmenšího
odporu.
Je zcela zřejmé, že bude pak
stavět obchvat tam, kde to pro
něj bude nejschůdnější a s ohledem na naší současnou dopravní
situaci a s ohledem na zvyšující
se hustotu provozu si myslím, že
si obec Paseky nemůže dovolit
dělat větší problémy při realizaci
výstavby této silnice.
Pak by se nám totiž mohlo
stát, že bychom se obchvatu nedočkali ani za dalších padesát
let. V průběhu roku Vás samozřejmě budeme dále informovat o tam, jak příprava výstavby
probíhá a co nás bude nadále
čekat.
Ing. Jana Vaněčková,
místostarostka

zprávy z obce
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Z historie paseckých hasičů – II. díl
Martin Heine připravil za pomoci obecních kronik obce
(hasičské kroniky se během uplynulých let ztratily)
a Jaroslava Píchy z č. p. 68, který je ve svých 80 letech
nejstarším členem místního sboru pohled do historie
paseckých hasičů. Podklady využije výstava v písecké
Sladovně plánovaná na polovinu roku. Přinášíme II. díl
popisující události od roku 1941.
✔ 21. června 1941 byl velký požár
u Cimburů v Nuzově č. p. 3, který se
přenesl i na stavení p. Šťástky z č.
p. 5. Cimburům vyhořely stáje, kůlny
i stodola. U Šťástků se oheň přenesl
na nové i staré obytné domy. Na místo
požáru se sjelo na 13 motorových stříkaček z nejbližšího okolí, včetně Pasek
i Nuzova, a také až z Písku a Vodňan.
✔ 15. března 1943 byl velký požár
u p. Štěpána z Nuzova č. p. 15. I přes
zásah paseckého a nuzovského hasičského sboru vyhořelo celé stavení.
✔ 1. srpna 1943 byl požár u p. Škody
z Pasek č. p. 59. Oheň zasáhl celé stavení. Včasným zásahem hasičů z Pasek byly sousední budovy ochráněny.
✔ po 2. světové válce, 9. listopadu
1946, zakoupil Sbor dobrovolných hasičů osobní automobil Praga pro dopravu motorové stříkačky. Tento automobil sloužil asi do roku 1950, kdy byl
vyřazen a následně rozebrán.

✔ Od 50. let až do 70. let, byl Sbor
dobrovolných hasičů v útlumu.
✔ Opětovná činnost začala až na začátku 70. let, kdy byl velitelem Sboru
dobrovolných hasičů v Pasekách Josef Eliášek z Pasek č. p. 52.
✔ V dubnu 1972 byla zbourána hasičská kolna a na pozemcích bývalé
obecní kovárny se začala stavět nová
hasičská zbrojnice. V tento rok bylo
zároveň položeno vodovodní potrubí
od hasičské nádrže do nové zbrojnice. Při pokládání potrubí se hasičská
nádrž vyčistila. Tyto stavby zajišťoval
p. Zach z Pasek č. p. 42 spolu s p. Eliášem z Pasek č. p. 52. Stavbu prováděli členové místních hasičů bez nároku na odměny v akci „Z“.
✔ V roce 1973 postavena i hasičská
klubovna.
✔ V zimě 1973 byl zakoupen přes
Okresní hasičský sbor z Písku od vojska v Nitře nákladní automobil Tatra

Na 1. máje 1979 v Protivíně se pasečtí hasiči sešli ve složení (zleva):
František Moravec, Jaroslav Pícha, Václav Hronek, František Řehoř, Petr
Kozelka, Václav Kostohryz, Josef Kouba,Emil Svoboda a Ladislav Procházka.

805 „Kačena“. Později v témže roce
byla zakoupena i nová motorová stříkačka od Okresních hasičů z Písku,
kterým jako protihodnota byla vrácena motorová stříkačka „Márovka“.
✔ Tatra 805 sloužila asi šest let, pak
byla nahrazena nákladním automobilem Robur a následně nákladním automobilem Avia. Nákladní automobil
Avia byl prodán v roce 1991.
O tuto techniku se staral především
p. František Moravec st. z Pasek č.
p. 81 a po něm p. Václav Kostohryz
st. z Pasek č. p. 2.

✔ Od roku 1972 do roku 1986 se Sbor
dobrovolných hasičů z Pasek zúčastňoval hasičských závodů, na kterých
se umísťoval se střídavými úspěchy.
✔ Od roku 1986 byl Sbor dobrovolných
hasičů z Pasek v činnosti velmi pasivní. Pořádala se jen „Výroční hasičská
schůze“ a „Hasičský bál“. Každoročně se organizoval sběr starého železa.
Občas členové hasičského sboru provedli nějakou brigádu pro obec.
✔ Od posledního požáru v 50. letech
až do současné doby v obci nehořelo
žádné obydlené stavení.

Obec zažádá o dotaci na dovybavení jednotky požární ochrany

Přípravy hasičů na další sezónu
O

d dubna se pasečtí hasiči začnou připravovat na další soutěžní sezónu.
Na březnovém zasedání zastupitelstva obce Paseky informoval starosta Václav Kostohryz přítomné, že obec má šanci zažádat
na dovybavení jednotky požární ochrany
z prostředků Jihočeského kraje.
Zastupitelé proto souhlasili s podáním žádosti. „Když nám dotaci na kraji schválí,

chtěli bychom si pořídit čerpadlo, elektrocentrálu a hadice,“ prohlásil Václav Kostohryz.
Plán soutěží je následující:
12. 5. 105 let výročí SDH Všeteč
19. 5. Okrsková soutěž
16. 6. Výročí založení SDH Dolní Novosedly
30. 6. Pohárová soutěž v Milenovicích
5. 7. Pohárová soutěž v Jehnědně

14. 7.
		
11. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
23. 9.
6. 10.

O putovní pohár DSO Blanicko-otavského
regionu
Pohárová soutěž v Krči
Pohárová soutěž v Milevsku
Soutěž o pohár starosty města Písek
Pohárová soutěž ve Skalách
pohárová soutěž v Pasekách
Memoriál Jana Kukrála v Jehnědně
O putovní pohár starosty obce Paseky

takový byl masopust
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zprávy z obce
O čem rozhodlo obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo obce Paseky mělo v letošním roce první
zasedání 9. března a schválilo na něm následující usnesení:

Usnesení č. 1/2012
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č.
2/2012 v předloženém znění.
2) Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
pro zřízení kabelového vedení NN pro připojení
nemovitosti paní Hauserové v Pasekách (zahrada)
přes obecní nemovitosti parcela č. 1467/7 a č.
1468/5 k.ú. Paseky u Písku.
3) Zastupitelé berou na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2011.
4) Zastupitelé schvalují návrh závěrečného účtu
za rok 2011 včetně zprávy o přezkumu hospodaření s výrokem bez výhrad.

5) Zastupitelé souhlasí s bezúplatným převodem
(darem od pozemkového fondu) podílů na pozemcích parcela č. 626/6 a 626/12.
6) Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r.o. na zajištění zadání veřejné zakázky malého
rozsahu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách spojené s výběrem zhotovitele díla na akci:
Nuzov VDJ + ČOV.
7) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti JPO
obce Paseky o dotaci na dovybavení jednotky
požární ochrany z prostředků Jihočeského kraje
(čerpadlo, elektrocentrála, hadice).

Knihovna v Pasekách
stále funguje
Obec Paseky si Vás tímto dovoluje pozvat
do místní knihovny, která je otevřena během
úředních hodin (středa 17 – 19 hodin).
K zapůjčení jsou veškeré druhy knih (beletrie,
romány pro ženy, naučná literatury, literatura faktu, odborné publikace, povinná četba
do školy a další), přičemž knihovna pravidelně
dostává nové knihy v rámci mezivýpůjční knihovní služby z městské knihovny v Písku.
Půjčovné se neúčtuje a kromě knih mohou
zájemci též bezplatně využít připojení k internetu. V případě zájmu můžeme občanům
přinést i knihy dle jejich přání až domů. Pokud
máte oblíbeného autora, můžeme Vám konkrétní knihy či autory objednat. Bližší informace: Ing. Jana Vaněčková 607 990 817.

q VŠE PRO DĚTI. Na hřiště na návsi byly svépomocí instalovány nové prvky – skluzavka, houpačka
a hrazdičky. Dětem byla určena i akce pořádaná poslední březnový pátek – Noc s Andersenem. Pět malých
čtenářů strávilo spolu s místostarostkou Janou Vaněčkovou noc v pasecké obecní knihovně. Četli se
knížky o hasičích, pirátech, pohádky a před usnutím ve spacácích i známý příběh Kubuly a Kuby Kubikuly.

Paseky mají nové PSČ:

397 01 Písek

Upozorňujeme občany, že byla změněna podací pošta pro obec Paseky
z Protivína na Písek. Na listovních zásilkách proto uvádějte PSČ 397 01 Písek a případné stížnosti či reklamace
ohledně doručování poštovních zásilek
směřujte na hlavní poštu v Písku.

KONTAKTY
Ñ Obecní úřad – Paseky 17, 397 01 Písek,
tel: 382 259 989, e-mail: paseky-pi@volny.cz
Úřední hodiny: středa 17.00 – 19.00
Ñ Ubytovna Václavka – Paseky č. p. 90,
telefon: 728 223 084
(paní Pavlína Stropnická),
e-mail: ubytovnavaclavka@volny.cz
Penzion má kapacitu 45 lůžek, k dispozici je
kuchyň a kuchyňka, sál. Vhodný pro konání
svateb, výročí a dalších oslav. Ubytování je
možno domluvit na uvedeném telefonu.
Ñ Pohostinství – Paseky 5, otevírací
doba: pondělí, středa, sobota a neděle:
16.00 – 22.00, pátek 16.00 – 23.00, úterý
a čtvrtek je zavřeno. Nevaří se, k dispozici je
výčep s 20 místy a sál, který má 80 míst.
Ñ Obchod – tel.: 728 837 534 (paní
Blanka Heineová), otevírací doba:
pondělí 7.00 – 11.30, úterý, čtvrtek
a pátek 7.00 – 11.30 a 14-16, středa
7.00 – 11.00, sobota 7.00 – 12.00.
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Sběr nebezpečného odpadu
u V pátek 6. dubna bude u Obecního úřadu
přistaven kontejner na sběr nebezpečného
odpadu. Do něj patří například zbytky barev,
laků, ředidel, použitých olejů a čistících
prostředků. Kontejner bude u obecního úřadu

celé velikonoční svátky až do rána úterý
10. dubna 2012.
u O týden později, druhou aprílovou sobotu –
14. dubna 2012, se uskuteční sběr železného
šrotu.

Jaké jsou letošní poplatky?
S

tále platí vyhláška o místních poplatcích
schválená s účinností od 1. ledna 2011.
Zde jsou všechny poplatky, které jsou povinné a splatné do konce dubna 2012.

ZA PSY

ZA ODPADY

Za pitnou vodu se bude v Pasekách platit
20 Kč za 1 m3, za užitkovou v Nuzově 5 Kč za
1 m3. Odečty se dělají zpravidla k 30. 6. a poté by měli lidé dostávat faktury k úhradě.

Za popelnice platí každý trvale žijící občan
Pasek a Nuzova 400 Kč. Za každý rekreační
objekt se platí 500 Kč.

Za prvního psa činí poplatek 50 Kč, za každého dalšího 75 Kč.

ZA VODU

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, telefon: 382 259 989, e-mail: paseky-pi@volny.cz
Úřední hodiny: středa 17.00 – 19.00

