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Obec má nové
webové stránky
V loňském roce byl dokončen nový vzhled webových stránek
obce, přičemž adresa zůstala stejná tedy www.obecpaseky.cz.
Nová podoba webových stránek byla vytvořena zcela zdarma
firmou Datalite, přičemž takovouto finanční úsporu pro obec
zařídil zastupitel Stanislav Rothbauer.
Místostarostka Jana Vaněčková aktivně pracovala na doplnění
webových stránek obce společně s programátorem. Webové
stránky byly doplněny o řadu informací, které si mohou občané
i stáhnout (např. kroniky obce, Pasecké listy, ale i znak a vlajka
obce a další užitečné informace).
V infoservisu je též kalendář akcí, který je doplňován průběžně a
z nějž se každý dozví, co se bude v Pasekách důležitého dít.
„Chtěla bych tímto ještě jednou vyzvat místní podnikatele, kteří
chtějí být na webových stránkách obce prezentováni, aby nám
poskytly svoje základní údaje. Stránky obce jsou téměř hotovy,
jen bych uvítala jakékoliv konstruktivní připomínky občanů,

co by rádi na webovkách viděli, abychom web doladili a už jen
doplňovali nová data a údaje. Některá data ještě samozřejmě čekají
u programátora na vyvěšení a též webové stránky pro hasiče jsem
už vytvořila a též čekají jen to, až si programátor najde čas je dodělat.
Myslím, že pokud občané nevznesou nějaké velké požadavky na to,
co by na webových mělo být, tak už mám snad největší kus práce
hotový,“ řekla Jana Vaněčková s tím, že také uvítá fotografie obce,
které by rozšířily fotogalerii.
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VE ZKRATCE
u SBÍRKA OŠACENÍ. V květnu proběhne
sbírka ošacení a věcí pro charitativní organizaci Diakonie Broumov.
u HASIČSKÁ VALNÁ HROMADA.
V lednu se konala v ubytovně Václavka 106. Valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Paseky. Starosta
hasičů Petr Kubička poděkoval členům
za kvalitní sportovní výsledky a za pomoc při letních povodních v obci Žďár.
Jednatel Jiří Vaněček seznámil s činností v nadcházejícím roce. Na závěr
došlo k volbě nové velitelky hasiček,
neboť Blanka Heineová, složila funkci
kvůli nedostatku času. Novou velitelkou byla zvolena Dagmar Klusáčková.
Všemu přihlížel starosta Okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jiří Novák z Písku, který opět po
roce do Pasek zavítal, i hosté z Milenovic, Krče, Jehnědna a Tálína.
u VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ. V červenci loňského roku nás opustily dvě
pasecké ženy. Zemřela paní Marie Píchová z č. p. 68. A v domově důchodců v Písku zemřela ve věku 102 let
nejstarší obyvatelka obce paní Marie
Tůmová z domu č. p. 21. Čest jejich
památce!

Blahopřejeme
 Rovné devadesátky se 26. 4.
dožil Jaroslav růžička.
 Paní Anna němečková
se 26. 6. dožije 97 let.
 Sedmdesátka čeká
19. 8. františka jozu.
Všem třem občanům
Pasek přejeme pevné
zdraví, hodně spokojenosti
a radosti v rodinném
kruhu i v dalších letech!

Seznam akcí 2014
30. 4. Stavění máje
31. 5. Dětský den
14. 6. 2. kolo soutěže v požárním sportu O pohár hasičů okresu Písek v Pasekách
21. 6. Na kole a pěšky přes Písecké hory
6. 9. loučení s prázdinami
4. 10. O putovní pohár starosty
obce Paseky v požárním sportu
8. 11. rocková zábava – bigbítová skupina Fiesta Rock,
listopad setkání důchodců z obcí Paseky, Tálín a Žďár
5. 12. Mikuláš
31. 12. Silvestrovské setkání na
návsi
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Nuzov by od roku 2015
měl mít pitnou vodu

Naděje na to, že se Nuzov dočká vlastního vodojemu a ČOV ještě letos je velká.

V roce 2013 byla definitivně
spuštěna do řádného provozu
čistírna odpadních vod v
Pasekách a loni zastupitelé
také avizovali, že obec dostane
dotaci na výstavbu vodojemu
a též na čistírnu odpadních vod
i pro osadu Nuzov.

M

inisterstvo zemědělství však
dotaci nedokázalo věc zpracovat do konce roku a po novém roce
se zase čekalo na výsledek přezkoumání hospodaření obce. „Přestože
tento přezkum skončil s drobnými

výhradami, ministerstvo zemědělství naštěstí definitivně dotaci přiznalo a tak se obci podařilo uzavřít
dvě dotační smlouvy na tuto akci,“
řekla Jana Vaněčková.

Obec na stavbu ušetřila
Jde o dotaci na vodojem Nuzov –
výdaje celkem 3,673 milionu (z toho
bude hrazeno z dotačních prostředků 2,938 milionu korun) a čistírna odpadních vod Nuzov – výdaje celkem
3,75 milionu (z toho bude hrazeno
z dotačních prostředků 3 miliony korun).

Peníze na stavbu má obec k dispozici. „Pokud se nestane nějaká
neplánová skutečnost, která by si
vyžádala mimořádné výdaje obce,
tak bychom dofinancování celé akce
měli utáhnout z rezervy vytvořené
na běžném účtu v předchozím roce
a tedy bychom si na dofinancování
celé investice nemuseli brát úvěr,“
dodala místostarostka Vaněčková.
Obě investiční akce musí být hotové do konce roku, a pokud vše půjde
podle plánu, tak od nového roku by
už v Nuzově mohla téct z kohoutků
pitná voda.

Co přinese Oranžový rok?
Na rozvoj obce se letos podařilo
získat dvě dotace z Nadace ČEZ,
a to není všechno.

Peníze na náves i stromy
V rámci grantového opatření „na
podporu regionu“ dostaly Paseky
na projekt Revitalizace obecní návsi v Pasekách částku 170 000 Kč.
„Podala jsem i druhou žádost
Nadaci ČEZ a to do grantového řízení Stromy. Na projekt Zlepšení
životního prostřední v obci jsme
obdrželi částku 150 740 korun. Díky tomu, že jsem rozdělila žádosti, získaly Paseky 320 740 korun na
úpravu návsi,“ řekla místostarostka
Jana Vaněčková s tím, že dík patří Nadaci ČEZ. Obec tak má nejen
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dostatek peněz na novou zeleň,
kterou chce na návsi vysázet, ale
zároveň má i dostatek prostředků
na terénní úpravy a další stavebně-technické práce na návsi. Bude se
tedy moci realizovat záměr úpravy návsi dle plánovaného projektu (najdete ho na webu obce, dva
snímky na poslední straně tohoto
vydání).
„V letošním roce se mi podařil
husarský kousek. Musíme Nadaci
Čez za tyto prostředky velmi poděkovat, neboť letos budou mít
Paseky rozpočet velmi našponovaný s ohledem na investiční akci
spojenou s výstavbou vodojemu
a čističku odpadních vod pro osadu
Nuzov. Tu by obec ráda dofinanco-

vala prostřednictvím vlastních rezerv,“ prohlásila Jana Vaněčková.

JE Temelín byla štědrá
„Dále se mi podařilo podat žádost na Oranžový rok a musím říci,
že Jaderná elektrárna Temelín byla
opět štědřejší, než loni. Pro letošek jsme na akce pořádané v rámci
Oranžového roku v Pasekách získali
částku 105 000 korun,“ pochvalovala si místostarostka Vaněčková.
V rámci Oranžového roku v Pasekách 2014 již některé akce proběhly – např. 2. ročník turnaje ve
stolním tenise, masopust a bigbít.
Řada akcí pasecké občany však
ještě čeká. Jejich seznam naleznete
v rámečku na této stránce.

zprávy z obce
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Bude hřiště na pasecké návsi?
Výsledky ankety mezi obyvateli Pasek: 97 občanů je pro stavbu, 31 se staví proti

P

řestože tuším, že za tento článek
dostanu asi zase vynadáno, považuji za svoji povinnost informovat
občany o výsledku referenda. Jak jistě víte, v prosinci rozhodlo zastupitelstvo o tom, že se udělá referendum,
zda umístit hřiště na návsi nebo ne.
Výsledek ankety byl zveřejněn na
úřední desce a jasně řekl, že občané jsou pro realizaci hřiště. Přestože
referendum neproběhlo ve volební
místnosti, domnívám se, že je, alespoň z hlediska morálního, závazné.
Vzhledem k výsledkům si také myslím, že pokud zastupitelstvo nebude
výsledek referenda respektovat, tak
to bude přinejmenším vypadat, že si
zastupitelé z lidí dělají blázny.
Obejít všechny ve vsi, zeptat se jich
na názor a pak ten názor hodit do koše by opravdu vypadalo přinejmenším zvláštně už proto, že zastupitelé by měli zastupovat zájmy a přání
svých voličů. Bohužel to zatím s definitivním verdiktem o realizaci hřiště nikterak nevypadá, jak již ukázalo
poslední jednání zastupitelstva obce.
Vzhledem k tomu, že na zastupitelstvo chodí jen sporadický počet obyvatel dovoluji si níže na této stránce
předložit výtah ze zápisu z posledního jednání zastupitelstva obce.
Přestože zápis ze zastupitelstva
sám o sobě dost vypovídá, dovoluji
si tímto přidat pár mých připomínek
a postřehů. Plně chápu občany, že se
jim nelíbí, že se zastupitelé (na veřej-

Zelená plocha ukazuje, kde by nové hřiště mělo na pasecké návsi být.

ných schůzích) hádají. Přesto jak jsem
již jednou řekla a také si za tím stojím,
by lidé měli pochopit, že zastupitelstvo není stádo oslů, kteří jsou jen do
počtu a vždycky odsouhlasí to, co si
starosta usmyslí.

Nedržím pusu a krok
Vím, že starostovi a některým občanům lezu na nervy, protože je nutím k nějaké aktivitě a hlavně tzv. nedržím pusu a krok . Když mám vlastní
názor, tak ho prostě chci vyjádřit i za
cenu toho, že nemusí být vždy správný, ale neomylný není prostě nikdo.
Troufám si tvrdit, že kdyby pan Rothbauer nevytáhl téma hřiště přímo
na zastupitelstvu, nikdy by se mezi
lidi nedostalo, protože starosta prostě hřiště na návsi nechce a nechce

připustit ani žádnou debatu o něm.
Navíc prvotním záměrem pana Rothbauera bylo najít vhodné umístění
hřiště pro zažádání o dotaci z programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště.
Výmluva na to, že to stejně technicky není možné, aby hřiště bylo na
návsi, je lichá do té doby, než to odborníci nakreslí do plánů.
Pokud starosta tvrdí, že prostě nevyhodí deset tisíc za projekt, který je
podle něj zbytečný, tak jsem ochotná se vzdát svého tříměsíčního platu
zastupitele s tím, že se za tyto peníze
projekt nechá zpracovat.
Ze zpracovaní by bylo naprosto jasné, jak vysoká by musela být opěrná
zeď, jak by hřiště zapuštěné do terénu přesně vypadalo a co víc projekt
by obsahoval též rozpočet nákladů.

Pokud tedy starosta přistoupí na
to, že se projekt bude takto financovat, budu jedině ráda. Bohužel z jeho
jednání spíše nabývám dojmu, že čeká, až debata o hřiště prostě utichne.
V této domněnce mě utvrzuje skutečnost z dubna. Obec dostala peníze
na úpravu návsi. Ještě nedávno prohlašovali někteří, že stávající zeleň je
krásná a jaká by to byla škoda, kdyby
se kvůli hřišti musela pokácet včetně
lip na návsi, ale najednou se situace
změnila a při zadávání zakázky najednou přišel starosta s tím, že borovice
na návsi jsou hrozné a že se nechají
vykácet a hned se tam zasadí nové keře a že ořech a lípy (které stojí v místě
uvažovaného hřiště) by se také měly vykácet. Najednou kácení ničemu
nevadilo, ale kvůli hřišti se o kácení
nesmělo vůbec ani mluvit.
Tento postup na mě budí dojem,
že se najednou chvátá, aby se tam zasadilo něco nového a pak se řekne,
že tam hřiště stavět nelze, protože
je tam nová zeleň, která je z dotace.
Náves není úplně ideálním místem
pro hřiště. Bohužel Paseky jiný vhodnější pozemek nemají a navíc selhaly
i všechny snahy vhodnější pozemek
v centru obce sehnat. A co se tedy nakonec stane s hřištěm? Doufám, že lidé tuto záležitos utichnout nenechají
a že se k tomu přinejmenším definitivně vyjádří zastupitelstvo budoucí,
které vzejde z podzimních voleb.
Ing. Jana Vaněčková, místostarostka

z obecního zastupitelstva
u Výňatek ze zasedání 21. 3. 2014
Starosta informoval o tom, že je proti
hřišti a má jiný pozemek (naproti Hejdukovi a Holubům)....
Na námitku o neplatnosti referenda
o hřiště pan Rothbauer seznámil přítomné s výtahem ze zastupitelstva,
kde již v roce 2011 starosta prohlásil,
že hřiště na návsi nechce a že na návsi
nebude a dále řekl, že hřiště bude řešit
mimo veřejnou schůzi a řekl, že pokud
chcete řešit hřiště, tak chce vidět petici
s podpisy poloviny dospělých občanů
Paseky... Dále pan Rothbauer seznámil
s výsledkem referenda - výsledek je
následující 97 občanů pro a 31 proti realizaci hřiště.
Starosta to stále nebere jako bernou

minci. Upozornil na to, že by se petice –
anketa, která ohledně hřiště proběhla,
neměla nazývat referendem, protože
nesplňuje zákonné podmínky referenda.
Paní Vaněčková na to starostovi odpověděla, že sice referendum nebylo přesně
podle zákona, ale že je třeba se držet
jednotného názvu, když už to zastupitelstvo takto jednou nazvalo a navíc, že se
postupovalo přesně podle toho, jak zastupitelstvo v prosinci určilo, že se bude
postupovat. Dále paní Vaněčková namítla, že proti názvu referendum měl starosta vystoupit již v době, kdy se schválilo, že se provede a jakým způsobem
se provede. Pan starosta také namítl, že
kdyby se seznam vzal znovu
a obešel lidi znovu tak, že by určitě

hodně lidí podepsalo opak toho, co podepsali...
Místostarostka paní Kubičková stále
tvrdí, že se hlasovalo o tom, že hřiště na
návsi nikdy nebylo. Místostarostka Vaněčková upozornila na to, že udělala výpis ze zastupitelstev od roku 2005 a na
základě těchto zápisů ze zastupitelstev
není nikde uvedeno, že by se hlasovalo
o tom, že hřiště nikdy nebude na návsi.
Na námitku o tom, že se to zapomnělo
do zápisu napsat, uvedla, že takto podstatná věc by v zápisu byla a že proto zápisy čte pokaždé i starosta a každý zápis
má dva ověřovatele, takže je vyloučeno,
aby se taková podstatná věc zapomněla uvést do zápisu. Starosta řekl, že o
tom nebude diskutovat, že nebude vy-

hazovat peníze na projekt na takovou
pitomost.
Dále vznikla panem Kubičkou další námitka o tom, že referendum je neplatné, protože některým občanům nebyl
projekt řádně vysvětlen. Pan Rothbauer
řekl, že veškeré podklady, které byly
zveřejněny na úřední desce a též na
elektronické úřední desce nosili sebou
spolu s peticí a ten, kdo chtěl něco vysvětlit, tak mu bylo vysvětlení podáno.
Na závěr upozornil, že v referendu zastupitelé hlasovali 4 pro a 3 proti, tak
nechápe, proč by se to mělo dále nějak
řešit, když výsledek je jasný.
Starosta rozhodl, že to nebude nyní řešit
a vezme si čas na rozmyšlenou. Debatu
odročuje do dalšího zastupitelstva.
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Upravená náves: Z projektu Kateřiny Kovaříkové

Více o projektu revitalizace návsi naleznete na elektronické úřední desce na www.obecpaseky.cz.

O čem rozhodlo obecní zastupitelstvo
Na posledním jednání Obecního zastupitelstva obce Paseky v loňském roce a prvním letošním byla schválena následující usnesení:

Usnesení č. 6/2013
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č. 11/2013 v předloženém znění.
2) Zastupitelstvo obce Paseky schvaluje rozpočet na rok 2014 v předloženém znění. Závaznými ukazateli jsou rozpočtové příjmy:
8 860 401; rozpočtové výdaje: 9 601 800
(z toho výdaje na splátky úvěru 339 600).
3) Zastupitelé schvalují rozpočtový výhled na
rok 2014-2017 v předloženém znění.
4) Zastupitelé berou na vědomí jmenování
inventarizační komise starostou ve složení
Kubičková Veronika, Heine Martin, Kostohryz
Václav starší a tímto dal starosta pokyn k provedení inventarizace k 31. 12. 2013.
5) Zastupitelé schvalují prodej pozemků a tedy smlouvu o budoucí smlouvě kupní za kupní
cenu 732 228 Kč na prodej parcel.
Zastupitelé schvalují prodej pozemků a tedy
smlouvu o budoucí smlouvě kupní za kupní
cenu 151 080 Kč na prodej parcel.
6) Zastupitelstvo obce Paseky nemá námitek a souhlasí se stavbou Albrechtice nad Vltavou, hájenka Kopanina – VN, TS, NN – dle
předložené projektové dokumentace.

7) Zastupitelstvo obce neschvaluje převod
části silnice II/159 do vlastnictví obce Paseky.
8) Zastupitelstvo obce Paseky schvaluje provedení referenda o místění sportovního hřiště na návsi, 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.
9) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
daru ve výši 3 000 Kč ve prospěch pořadatele pana Polanského na ceny pro účastníky
turnaje.

Usnesení č. 1/2014
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č. 3/2014 v předloženém znění.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2013 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
dobrovolných svazů obcí a regionálních rad,
rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty vše
sestaveno k 31. 12. 2013.

3) Zastupitelstvo obce Paseky projednalo
zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2013
a bere ji na vědomí.
4) Zastupitelstvo schvaluje, že obec nechá
zpracovat obecně závaznou vyhlášku o poplatku za odvod odpadních a ostatních vod,
s tím že poplatek bude řešen jako jednotná
platba na dům.
5) Zastupitelstvo bere na vědomí inventarizační zprávu za rok 2013.
6) Zastupitelé berou na vědomí zprávy kontrolního výboru.
7) Zastupitelé berou na vědomí zprávy finančního výboru.
8) Zastupitelstvo obce rozhodlo o připojení
obce Paseky pod výše zmíněný otevřený dopis vládě ČR ohledně dostavby JE TEMELÍN.
9) Starosta rozhodl, že to nebude řešit a že se
debatu o hřišti odročuje do dalšího zastupitelstva.
10) Zastupitelstvo obce udělá průzkum
o konkrétním umístění pomníku od Ubytovny
Václavka ke změně umístění na náves a věc
bude předmětem dalšího jednání zastupitelstva obce.
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