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Hodně zdraví v roce 2014

Letošek byl plný akcí
Vážení spoluobčané dovolte, abych Vám jménem obce
a celého zastupitelstva popřála do nového roku vše
nejlepší, hodně štěstí a především zdraví.
Přestože uplynulý rok byl hodně nabitý a v Pasekách se
uskutečnilo mnoho zajímavého, věřím, že i nadcházející
rok přinese mnoho prospěšného pro obec.
V roce 2013 Paseky pořádaly nejen tradiční kulturní,

sportovní a společenské akce, ale povedlo se i setkání
rodáků společně s oslavami 105. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů.
Pokud se týká rozvoje obce, tak je třeba zdůraznit, že se
podařilo realizovat hodně investic.
(pokračování na straně 2)
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VE ZKRATCE
u POPLATKY SE NEMĚNÍ. Za popelnice
platí každý trvale žijící občan Pasek
a Nuzova 500 Kč. Za každý rekreační objekt se platí 500 korun. Za prvního psa
činí poplatek 50 a za každého dalšího
75 korun. Tyto poplatky jsou povinné
a splatné do konce dubna.
u PŘÍBĚH KRONIKY. Obsah pasecké
kroniky, která léta zůstávala „schovaná“ v Tálíně, zaujala i Písecký deník.
Ve středu 11. září o ní otiskl v seriálu
nazvaném Osudy venkovských škol
článek. V něm přibližuje historii školního vyučování v Pasekách počínající
před více než 150 lety.
u CYKLISTÉ SI UŽILI. V sobotu 8. června se uskutečnil XIII. ročník akce „Přes
Písecké hory na kole i pěšky“, která
byla organizována obcí a sborem
dobrovolných hasičů za finanční
podpory JE Temelín v rámci Oranžového roku 2013. Jako každoročně byly
vytyčeny tři trasy. Nejdelší (45 km)
byla zkrácena asi o 2000 metrů kvůli
nezpůsobilému terénu po předešlých
povodních. Na start se postavilo
59 přihlášených. A jak viděl pokračování akce kronikář a hostinský v jedné
osobě Martin Heine? „V podvečerních
hodinách pořadatelé 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. V dáli
byla slyšet bouřka,“ zaznamenal do
novodobé obecní kroniky.

Blahopřejeme
 Významné životní jubileum oslavila 1. 10. STANISLAVA VANDOVÁ z Pasek.
 Rovné devadesátky se 12. 11.
dožila MARIE JOZOVÁ
z Pasek a o rok menší výročí
oslaví 28. 12. MARIE
PECHOVÁ z Nuzova.
 Paní HELENA VÁVROVÁ
z Nuzova se 27. 2. 2014 dožije
svých 70 let. Stejně jako
VÁCLAV KOSTOHRYZ
z Pasek, jehož narozeniny
připadají na 30. ledna.
 Šedesátka čeká napřesrok
15. 3. také JOSEFA
HOUDKA a 9. 4. EMILA
SVOBODU, oba z Pasek.
Všem přejeme pevné
zdraví, hodně spokojenosti
a radosti v rodinném
kruhu i v dalších letech!
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Letošní rok byl plný akcí
Z investic se nejvíce podařilo realizovat v pasecké ubytovně Václavka.

Takhle se pasecké hasičky loni připravovaly na domácí soutěž. Letos vyhrály pohár ředitele JE Temelín.

N

ejenže se podařilo v ubytovně
Václavka udělat novou střechu
nad kuchyní, čímž se zamezilo permanentnímu zatékání do objektu,
ale podařilo se též vyměnit kompletně okapy, které byly také v havarijním stavu.
Dále se povedlo vyměnit vstupní
dveře do ubytovny Václavka, několik
oken v ubytovně a též vstupní dveře
do obchodu.

Zkušební provoz ČOV končí
V letošním roce náš ještě čeká nákup nové hasičské stříkačky. Za realizaci těchto aktivit musíme poděkovat
zejména Jihočeskému kraji, Nadaci
ČEZ, Jaderné elektrárně Temelín.
V letošním roce byl též ukončen
zkušební provoz nové čistírny odpadních vod v Pasekách a musím konstatovat, že podle výsledků zkušebního provozu je čistírna odpadních
vod velmi efektivní.
V letošním roce se ještě povedla
jedna velká akce, obec Paseky získala
dotační prostředky od ministerstva
zemědělství na výstavbu vodojemu
a čistírny odpadních vod v Nuzově.

www.obecpaseky.cz

Přestože akce bude stát více než
7,5 milionu korun a obec musí mít
spoluúčast ve výši 20 %, může se
zdát, že takto velká investice do tak
málo trvale žijících osob není efektivní, musíme říci, obecní úřad je přesto rád, že se na akci dostaly dotační
prostředky.
V současné době totiž není obec
schopna zajistit pitnou vodu z vodovodního řádu v Nuzově a vzhledem
k výšce obecního rozpočtu nejsme
schopni zafinancovat tuto akci pouze
z vlastních prostředků a myslím, že
bylo veliké štěstí dotační prostředky obdržet.

Velký úspěch hasiček
V letošním roce též zaznamenaly
velký úspěch hasičky z Pasek, kdy vyhrály pohár ředitele JE Temelín a nejen že úspěšně reprezentovaly obec
Paseky, ale též přivezly věcné ceny
v hodnotě cca 50 tisíc korun.
Hasiči se zase zlepšili v pivní štafetě a pokořili svůj vlastní rekord.
Zatím to vypadá tak, že i v příštím
roce se bude toho hodně dít, a to jak
po společenské stránce (tradiční akce:

jako hasičský bál, masopust, koledování řechtáčů na Velikonoce, 14. ročník akce Na kole a pěšky přes Písecké
hory, dětský den, hasiči plánují na léto
opět steak párty, bude se konat též
loučení s prázdninami, tradiční hasičská soutěž O putovní pohár starosty
obce Paseky a též setkání důchodců,
Mikuláš a silvestrovské setkání na návsi), tak i po stránce rozvoje obce.
Kromě zmiňované velké investiční akce v Nuzově má obec Paseky též v plánu provést úpravu návsi
v Pasekách (projekt na zvelebení návsi v Pasekách najdete na obecních
webových stránkách) a dále dojde
k realizaci oprav dámských toalet
v ubytovně Václavka.

Snad budou lidé spokojeni
Jak vidíte, v plánu toho má obec
opravdu hodně, a přestože se příští
rok konají volby do obecního zastupitelstva, doufáme, že všechny plánované aktivity stihneme dokončit
včas a doufáme, že všechny tyto činnosti přispějí ke spokojenosti všech
obyvatel.
ING. JANA VANĚČKOVÁ, MÍSTOSTAROSTKA
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Vzrušená debata o dětském hřišti
Na posledním zastupitelstvu obce se opět otevřela vzrušená
debata o tom, že v Pasekách by bylo třeba vybudovat víceúčelové
sportovní hřiště.
Pan Rothbauer na zastupitelstvu
připomenul, že tyto snahy už tu
v minulosti byly, jenže vše ztroskotalo na tom, že obec nemá vhodný
pozemek k vybudování hřiště.

Starák je daleko
Je sice hezké, že tzv. hřiště máme
u Staráku, ale vzhledem ke vzdálenosti od obce tam stejně děti nechodí a i já sama bych tam své děti
samotné nepustila, protože bych se
obávala, že než tam dorazí, něco
se jim stane.
Pan Rothbauer též připomenul,
že jsme jedna z posledních obcí v
havarijní zóně JE Temelín, která hřiště nemá a která by mohla žádat o
dotaci na „Oranžové hřiště“ a šan-

ce na získání dotačních prostředků
je tedy veliká.
Je faktem, že tato dotace na
„Oranžová hřiště“ již nebude mít
dlouhé trvání a podle informací, již
zbývá jedna z posledních možností
tuto dotaci dostat. Dále je faktem,
že aby obec realizovala výstavbu
hřiště z vlastních prostředků, prostě není reálné.

Obec by mohla získat milion
Vzhledem k tomu, že v rámci „Oranžového hřiště“ by mohla
obec získat až 1 milion korun na
výstavbu hřiště a nemusela by
tam mít žádnou spoluúčast, byla
by tedy velká škoda tuto možnost
nevyužít.

Hřiště na návsi před hospodou je v těsné blízkosti silnice.

Zastupitelstvo se tedy rozhodlo, že zkusí oslovit občany, kteří by
měli vhodný pozemek s nabídkou
na jeho odkup 450 metrů čtverečních potřebných k realizaci spor-

tovního hřiště tak, aby bylo možné
zkusit požádat o dotaci na výstavbu
zmíněného víceúčelového sportovního hřiště.
ING. JANA VANĚČKOVÁ, MÍSTOSTAROSTKA

Píší o nás: Mikuláš v Pasekách si objednal dubléra
M
ikuláš, kvarteto
čertů a dva andělé vyrazili i letos
z hospody Na vyhlídce v Pasekách
za rodinami s dětmi
přímo v obci i v osadě
Nuzov. S pořízením nadílky pro děti pomohla obci Jaderná elektrárna Temelín v rámci akcí
Oranžového roku.
Obnovenou premiéru si coby Mikuláš po více než dvaceti lety odbyl
Petr Kubička. Stal se Mikulášem pro
jedinou domácnost. „Chodíval jsem
za Mikuláše kdysi dávno. Náš v posledních letech stabilní Mikuláš musí
být jako vzorný tatínek doma s dětmi. Podezřívaly ho, že právě on chodí
převlečený za Mikuláše, tak se je pokusíme zmást,“ vysvětloval svoji roli.
Užil si ji ve stavení u Vaněčků, pak se
proměnil v řidiče a odvezl partu s tradičním Mikulášem do osady Nuzov
a také do hájenky k Albrechticím.
„Tam je to daleko. Díky přepravě autem do Nuzova pak obchůzku zvládneme zhruba za dvě hodiny. Hlavně abychom došli všichni
a v pořádku,“ přál si Zdeněk Straka.
Aby vypadal jako pekelník co nejvěr-

Dva Mikuláši se letos vystřídali v Pasekách (více fotek na www.temelinky.cz).

něji, vytáhl tátovi řetězy z traktoru.
„Jejich chrastění, hudrání a maska
na obličeji by měly vyvolat respekt,
docela se těším na vyděšené výrazy
dětí. Loni jsem za čerta nebyl, tak si
letos chci obchůzku po vsi užít,“ těšil
se a oprášil ze skříně čertovský kožich.
Ocas bohužel zapomněl doma na židli. „Naštěstí je to takový drobný detail, kterého si vystrašené děti nestačí
všimnout,“ doufal.
S oblékáním a líčením hlavních aktérů mikulášského nadělování pomáhaly Blanka Heineová a Anna Kubičková. „Připravila jsem Mikulášovi

mundúr, který máme v rodině asi dvacet let, a udělala jsem mu pořádný
fousy. Ty jeho vlastní by ho prozradily,
děti by ho podle nich poznaly,“ vyprovázela před osmnáctou hodinou vystrojené a nalíčené bytosti do terénu.
Pro dokonalost převleku si Michaela Brabcová nechala šaty pro anděla
ušít u švadleny. „Je to moje tetička,
takže mě naštěstí nic nestály. Paruku
a svatozář jsem koupila ve specializovaném obchodě ve Strakonicích za
dvě stě padesát korun. Těším se na
dětičky, protože některé znám a vím,
jací to jsou čertíci.“

I malým nebojsům po příchodu
čertovského komanda došla řeč.
„Bylo to nádherný. Děti se nejdřív
nemohly dočkat, ale když čerti přišli,
neskutečně se bály. Přiznaly kousání nehtů, praní a další prohřešky ve
škole a slíbily, že budou poslouchat,“
popisoval Jiří Vaněček. Poté, co si užil
návštěvu čertů, Mikuláše a andělů jako otec, převlékl se do mikulášského
a vystřídal Petra Kubičku.
Marie Musilová jako anděl prozradila, co odposlechla, když cestovala
autobusem s dětmi z Pasek. „Jinde
prý jsou čerti, Mikuláš i andělé převlečení lidé, ale u nás chodí opravdoví...“
Andělské duo M + M, tedy Michaela
s Marií, si notovalo, že s přibývajícím
občerstvením na štacích je každý rok
obtížné ukočírovat rozdováděnou čertí chásku. „Ze začátku poslouchají, postupem času je to s nimi těžší. Pak se
na ně musí trošku zostra,“ shodly se.
Sehranou partu po obchůzce vítal
zpátky na základně v hospůdce Na vyhlídce starosta Václav Kostohryz. „Po
nadílce dárků, které obec dětem pořídila i s podporou Jaderné elektrárny
Temelín, se vrátili všichni bez úhony na
zdraví před osmou hodinou večerní.“
VÁCLAV JAHODA, WWW.TEMELINKY.CZ
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O čem rozhodlo OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Obecního zastupitelstva obce Paseky připravilo na letošek celkem šest zasedání, přičemž poslední se bude konat
v samotném závěru roku. První dvě jsme otiskli v předchozím čísle, na dalších třech byla schválena následující usnesení:

Usnesení č. 3/2013
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatřením
č. 5/2013 v přeloženém znění.
2) 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.
3) Zastupitelé schvalují aktualizace směrnice
upravující zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v předloženém znění.

Usnesení č. 4/2013
1) Zastupitelé berou na vědomí zprávu z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2013.
2) Zastupitelstvo obce Paseky nesouhlasí
s převodem silnice II/159 do vlastnictví a správy obce Paseky. Zastupitelstvo obce Paseky
navrhuje, aby předmětná komunikace byla po
vybudování obchvatu převedena mezi silnice
III.třídy, a aby i nadále kraj zajišťoval údržbu
a autobusovou obslužnost pro obec Paseky
po této komunikaci.
3) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č. 8/2013 v předloženém znění.
4) Zastupitelé berou na vědomí informace
o veřejných zakázkách malého rozsahu a nemají námitek (na akce: výměna okapů v Ubytovně Václavka, oprava střechy na kuchyni
v Ubytovně Václavka (klempířské práce), výměna oken v Ubytovně Václavka, obložení
schodů obecního úřadu kamenem).
5) Zastupitelstvo obce Paseky schvaluje
poskytnutí finančního daru na provoz pro
Záchrannou stanici živočichů Makov ve výši
2 000 Kč.

Usnesení č. 5/2013
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č. 10/2013 v předloženém znění.
2) Zastupitelé souhlasí s bezúplatným převo-

dem 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 nuzovskou náves zušlechtit.
3) Zastupitelstvo obce Paseky tímto schvaluje
podání žádosti do dotačního programu POV
2014 na realizaci opravy toalet v ubytovně
Václavka, na výměnu luxverů za pevné okno v ubytovně Václavka a na opravu fasády
„kampeličky“. V případě obdržení nižší dotace
než je maximální možná částka, starosta obce
rozhodne o případném zúžení prací.
4) Zastupitelstvo obce Paseky bere na vědomí
informaci o realizovaných akcí prostřednictvím dotačních prostředků. Zastupitelstvo
bere na vědomí informace o akcích, které budou realizovány ještě v roce 2013 z dotačních
prostředků (Ministerstvo zemědělství ČR,
JE Temelín). Zastupitelstvo obce Paseky tímto schvaluje podání žádosti do NADACE ČEZ
na rok 2014 na projekt „Úprava návsi v obci
Paseky“ a to dle již vypracovaného projektu
paní Kovaříkovou.
5) Zastupitelstvo obce Paseky schvaluje 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.
6) 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.
7) Zastupitelstvo obce Paseky tímto schvaluje, že dofinancuje nákup hasičské stříkačky od
firmy Vincker. Maximální celková cena stří-

kačky se stanovuje na 140 tisíc Kč bez DPH.
8) Zastupitelstvo obce tímto schvaluje 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.
9) Zastupitelstvo obce Paseky ruší usnesení č.
2/2013 bod ad. 2) ze dne 3. 5. 2013 ve znění:
„Zastupitelé schvalují prodej pozemků pod
budoucí obchvat obce za jednotnou cenu Kč
100,00 / 1 m2. 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.
10) Zastupitelé berou na vědomí informaci
o možnosti likvidaci bioodpadu v obci Paseky.
Kompost bude zřízen u křížku pro odvážení
a umístění bioodpadu (tráva, listí, větve).

POZVÁNKA
Starosta Václav Kostohryz zve všechny spoluobčany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se bude konat 27. prosince
2013 od 19 hodin v místním pohostinství.
Mezi body programu bude rozpočtové opatření, návrh rozpočtu na rok 2014, aktualizace
rozpočtového výhledu, pokyn k inventuře či
projednání smlouvy o smlouvě budoucí – výkup pozemků pod obchvat.

Seznam plánovaných akcí na příští rok
4. 1. 2014 hasičská schůze
25. 1. 2014 Hasičský bál
1. 3. 2014 Masopustní průvod
8. 3.2014 Hasičský okrskový bál ve Žďáře
21. 4. 2014 Velikonoční pondělí

30. 4. 2014 Stavění máje
Jaro 2014 – sběr železa a nebezpečného odpadu
31. 5. 2014 – Dětský den
červen – Na kole a pěšky přes Písecké hory
červenec – O putovní pohár hasičů okresu Písek

srpen/září 2014 loučení s prázdinami
4. 10. 2014 O putovní pohár starosty obce Paseky v požárním sportu
5. 12. 2014 Mikuláš
31. 12. 2014 Silvestrovské setkání na návsi

PASECKÉ LISTY
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