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Co se podařilo za poslední roky

Svět se žene kupředu stále větším tempem.
Přibývá tolik nových událostí a akcí, že je
pomalu ani nestíháme pořádně vnímat.
Jedna střídá druhou a člověk by pro nové
téměř zapomněl na to, co se stalo před lety
i v docela nedávné době.
Platí to i o dění v Pasekách a Nuzově.
Kulturní a společenský život je zde pestrý
a pozadu nezůstává ani zvelebování obce.
Uvnitř těchto Paseckých listů mimo
jiného naleznete souhrn toho, co se za
poslední dobu podařilo vybudovat (třeba
novou čističku odpadních vod, kterou
přinášíme na titulní straně).

PL

zprávy z obce

Opustili
nás
Dne 8. května 2014 v brzkých
ranních hodinách zemřel ve věku
80 let po dlouhé nemoci v nemocnici v Písku pan VLADIMÍR
JAREŠ z Pasek č. p. 36. Pohřeb
se konal 16. května v obřadní síni
Lesního hřbitova v Písku.
Ve čtvrtek 5. června 2014 v noci
zemřel také po dlouhé nemoci ve
věku 90 let pan JAROSLAV RŮŽIČKA z Pasek č. p. 8. I poslední
rozloučení s ním se konalo na Lesním hřbitově v Písku 13. června.
Následně byl pochován do rodinného hrobu v Myšenci.

V Pasekách a Nuzově
se povedlo hodně věcí

Čest jejich památce!

VE ZKRATCE
u NARODILI SE. V úterý 1. července
2014 se narodila rodině Panských
z Nuzova č.p. 1 dcera Marie. V sobotu
16. srpna se narodil Anně Hůlkové
(Paseky č. p. 21) a jejímu argentinskému partnerovi Juanu Pablu Juarezovi
syn Pablo Juarez. Tímto všem rodičům
gratulujeme a přejeme jejich radostem hodně zdraví a štěstí.
u NOVOMANŽELÉ. V pátek 27. června
byli v Týně nad Vltavou oddáni Pavel
Kouba z Pasek (č. p. 28) a Jitka Veverková z pražské Libně. Hodně štěstí!
u NOVÁ HUDEBNÍ APARATURA.
V srpnu byla přivezena nová hudební
aparatura, kterou obec koupila za
20 000 korun pro produkci hudby při
kulturních, společenských a sportovních akcích.

Blahopřejeme
 Paní MARIE jozoVÁ
se 12. 11. dožije 91 let z Pasek.
 Oslava rovné devadesátky
čeká na konci roku 28. 12. paní
MARII PECHOVOU z Nuzova.
Přejeme pevné zdraví
a hodně spokojenosti
v rodinném kruhu!

Seznam akcí 2014
4. 10. O putovní pohár starosty
obce Paseky v požárním sportu
8. 11. rocková zábava – bigbítová skupina Fiesta Rock
22. 11. setkání důchodců z obcí
Paseky, Tálín a Žďár
5. 12. Mikuláš
31. 12. Silvestr – setkání na návsi
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Avizovanou výstavbu vodojemu a čističky odpadních vod v Nuzově se podařilo realizovat.

Téměř 20 milionů korun
z nejrůznějších dotací získaly
Paseky v posledních čtyřech
letech. Však je vidět, kolik se
toho v našem okolí změnilo.

Č

istička odpadních vod v Pasekách a Nuzově, plastová okna
na obecním úřadě i v části ubytovny Václavka, která dostala také nové okapy. Výměna výkladní skříně
v obchodě, kotlů v Kampeličce a také
rozsáhlá úprava návsi. To jsou nejzásadnější investiční akce, které se
v naší obci podařilo za poslední čtyři
roky uskutečnit.

Příspěvky hasičům a dětem
„Díky využívání dotací jsme mohli
pro hasiče pořídit repasovanou stříkačku, stan, plovoucí čerpadlo, elek-

trocentrálu i hadice. Vděčíme za to
především Grantu Jihočeského kraje
a Jaderné elektrárně Temelín,“ řekl
starosta Václav Kostohryz.
Díky Programu obnovy vesnice Jihočeského kraje pak mohli zastupitelé zažádat o dotaci úroků z úvěru (na
ČOV a kanalizaci Paseky) a o peníze
na výměnu oken obecního úřadu.
Obec potěšila i své nejmenší občany, když u písecké firmy „Hřiště Pod
Květinou“ objednala instalaci tří nových atrakcí na náves – skluzavky,
houpačky a hrazdičky.
Další poděkování patří za příspěvek od Nadace ČEZ na projekt „Opravy kulturního zařízení (objekt bývalé
školy)“ a na pořádání akce v rámci
Oranžového roku.
Stejná nadace pak financovala
v rámci podpory regionu projekty

„Revitalizace obecní návsi“ a „Zlepšení životního prostředí v obci“.

Snad potěšily i „drobnosti“
Výsledky velkých staveb, jakými
jsou třeba čistička či tobogán u Pece,
mají občané stále na očích, ale menší
investice jim mnohdy unikají, i když
dokážou potěšit. Například ve chvíli,
kdy v obci poprvé ozářily žárovky nového osvětlení vánoční strom nebo
se nad novým pingpongovým stolem
rozpoutaly boje při prvním ročníku
paseckého turnaje.
„Paseky se třeba podílely na opravě cesty do Malých Chalup, jejíž část
je totiž v našem majetku. Kancelář
obecního úřadu má nový nábytek.
Traktůrek na sečení trávy z poloviny
zaplatil Blanicko-otavský region,“ přibližuje „drobnosti“ Václav Kostohryz.

Debatovalo se o elektřině
V sále místního pohostinství se
v úterý 26. srpna uskutečnila veřejná schůze se zástupci firmy
E-ON ohledně kolísání a výpadků
elektrické energie na trafostanici
v Pasekách.
Na úvod starosta obce Václav
Kostohryz mladší společně s místostarostkou Annou Kubičkovou
přivítali zúčastněné občany a zástupce E-ON.
Následně začala místy až vášnivá
debata. Občané Pasek chtěli vědět,
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jak se firma E-ON vypořádá s častými výpadky. Bylo jim řečeno, že
nejlepší by bylo postavit ještě jednu trafostanici.

Žárovky budou stále blikat
Plány na výstavbu už byly vyprojektovány, ale došlo k jejich zrušení, neboť trafostanice by stála
v blízkosti uvažovaného obchvatu.
Proto byly naplánované náhradní místa nové trafostanice. Je ale
problém s pozemky, kudy by měl

vést kabel ze staré trafostanice do
nové. Někteří občané, kteří v Pasekách nebydlí (a proto je náš problém nezajímá), nechtějí jednat ani
o prodejích pozemků a ani o jejich
pronajmutí firmě E-ON.
Na jednání s občany jednatelé
E-ON dále uvedli, že stará trafostanice bude posílena do 14 dnů.
Takže elektrický proud bude stále
kolísat (budou blikat žárovky), ale
nemělo by docházet k častým výpadků elektrického proudu. MH
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Hasiči měli valnou hromadu i ples
Novou velitelkou paseckých žen byla na začátku roku zvolena Dagmar Klusáčková

P

rvní lednovou sobotu se konala
v ubytovně Václavka 106. valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů
Paseky. Na této schůzi byl opět zhodnocen uplynulý rok.
Starosta paseckých hasičů Petr Kubička poděkoval členům za kvalitní
sportovní výsledky a dále poděkoval
za činnost při letních povodních v obci Žďár. Jednatel paseckých hasičů Jiří
Vaněček seznámil členy s činností hasičů v nadcházejícím roce.
Pokladník Miroslav Stropnický
všem sdělil, jak je na tom pasecký
sbor po finanční stránce.
Na závěr hasičské valné hromady
došlo k volbě nové velitelky hasiček,
neboť předcházející velitelka Blanka
Heineová, z osobních důvodů svou
funkci složila. Novou velitelkou paseckých hasiček byla zvolena Dagmar
Klusáčková.
Jako hosté byli valné hromadě paseckých hasičů přítomni jejich kolegové z Milenovic, Krče, Jehnědna
a Tálína. Všemu přihlížel i starosta Okresního sdružení hasičů Čech,

ňa s několika členy z SDH Tálín. Přišli
později, neboť byli na valné hromadě
v Albrechticích nad Vltavou.
Zábava byla výborná. Kolem půlnoci začala bohatá tombola. Dary do
tomboly donesli místní občané i podnikatelé.
Letos poprvé dala dary do tomboly
i ČEZ – Jaderná elektrárna Temelín.
Hlavní cena, kopa hnoje, rovněž našla svého výherce. Byla však vrácena
a následovně vydražena.
Po tombole opět začala taneční
zábava. K poslechu a tanci hrála oblíbená žďárskotálínska hudební skupina Lanza.
Jiří Vaněček přednáší zprávu o činnosti paseckých hasičů na výroční schůzi.

Moravy a Slezska Jiří Novák z Písku,
který opět po roce do Pasek zavítal.
Po ukončení oficiálního programu, začala volná zábava.

Ples s dary od lidí i JE Temelín
V sobotu 25. ledna se konal v místním pohostinství Hasičský ples, který

pořádal pasecký sbor dobrovolných
hasičů a obec Paseky za finanční podpory ČEZ.
Tento ples je každým rokem hojně
navštěvován. I letos bylo mnoho lidí.
Bavilo se 85 platících a v nočních hodinách přišli ještě starosta okrsku Žďár
(pod který spadá i naše obec) Petr Vá-

Klání o pohár starosty se blíží
JE Temelín podporuje i nadcházející akci. V sobotu 4. října od 12 hodin se u rybníku Starák bude konat
5. ročník hasičské soutěže O putovní
pohár starosty obce Paseky.
Soutěžit v požárním útoku se chystají ženy, muži i veteráni. Příchozím se
představí i pasecké naděje. Občerstvení bude jako vždy připraveno. mh

Masopust: Rej okořenila divadelní vystoupení

Letošní masopustní průvod vyšel na jedničku. Přálo mu počasí, masky i navštívené domácnosti se bavily. Vše završila večerní tancovačka.

Z

a finanční podpory Jaderné elektrárny Temelín v rámci Oranžového roku 2014 uspořádala v březnu
obec společně s hasiči masopustní
rej.
V každém domě, kde sousedi otevřeli, byly masky pohoštěny a starší
dostaly i kořalečku na zahřátí. Průvo-

du hrálo duo harmonikářů z Podolí I.
Sešlo se na 40 masek.
Večer byla na zábavě připravena
hudební skupina JV Duo Band. Došlo
i na vystoupení „aquabel“ v podání
paseckých žen a dívek. Ty v jednodílných bíločervených plavkách předváděly tanec na plachtové vodní ploše.

Pak vystoupili pasečtí „boys“ se
svým odvážným číslem. Chlapi přišli
v líbivých županech a na píseň Mira Žbirky „Pozri, čo pre teba mám“
předváděli překrásné taneční kreace.
Aktéři obou vystoupení byli oceněni
velkým potleskem zhruba stovky přihlížejících.
MH
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Dětský den: Byla to pohodička

Stočné bude 1 000 korun
Zastupitelstvem obce byla přijata
obecně závazná vyhláška o poplatku za odvod odpadních a ostatních
vod. Takzvané stočné (zahrnuje
údržbu, sečení, náklady na správce a rozbory) bylo stanoveno na
1 000 Kč ročně za každé číslo popisné (včetně rekreačních objektů).

VE ZKRATCE
u KONTAJNER NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Ve dnech
18. do 20. října bude před budovou paseckého
obecního úřadu přistaven kontejner na nebezpečný
odpad.
u SENIOŘI SE SEJDOU V TÁLÍNĚ. Tradiční setkání
důchodců z Tálína, Pasek a Žďáru se letos uskuteční
22. listopadu v Tálínské hospodě.

O čem rozhodlo obecní zastupitelstvo
Na jednáních Obecního zastupitelstva obce Paseky byla schválena následující usnesení:

Usnesení č. 2/2014
1) Zastupitelé berou na vědomí odmítnutí osvědčení na doplnění zastupitelstva náhradníky.
2) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č. 7/2014 v předloženém znění.
3) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové
opatření 4,5,6 v předloženém znění.
4) Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet
za rok 2013 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2013 a to s výhradou.
5) Zastupitelstvo ukládá účetní obce
- aby dodržovala vymezení položky výkazu
a ztráty ,,Náklady z činnosti“
- aby v souladu s obsahovým vymezením
položky rozvahy ,,Ostatní dlouhodobý majetek“ přeúčtovala správně projektovou dokumentaci na kanalizaci ČOV Paseky
6) Zastupitelé schvalují směrnici pro schválení účetní uzávěrky a protokol o schválení
účetní závěrky.
7) Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou
vyhlášku o poplatku za odvod odpadních
a ostatních vod v předloženém znění.
8) Zastupitelstvo obce Paseky projednalo
finanční zprávu 1-3/2014 a bere ji na vědomí. Zastupitelé schvalují doplnění předsedy
finanční komise Ing. Hůlkou.
9) Zastupitelstvo ukládá finančnímu výbo-

ru, aby provedl kontrolu přijatých opatření.
10) Zastupitelstvo schvaluje, že obec Paseky uzavře smlouvu se společností Ekokom.
11) Zastupitelstvo schvaluje příspěvek společnosti Arkáda ve výši 972,- Kč ročně.
12) Zastupitelé schvalují pro další volební
období sedmičlenné zastupitelstvo.
13) Zastupitelstvo obce rozhodlo o připojení obce Paseky do spolku Energoregio Temelínsko.
14) Zastupitelé schvalují záměr směny pozemků v katastru obce Paseky a to pozemek
parc. č. 716 /1 za pozemek parc. č. 327/2
15) Zastupitelé berou na vědomí pro zviditelnění pomníku odstranění plotu, který ho
zastiňuje.
16) Zastupitelé souhlasí s příspěvkem na nákup židlí a berou na vědomí nákup stolů pro
ubytovnu Václavka.

Usnesení č. 3/2014
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č. 9/2014 v předloženém znění.
2) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové
opatření č. 8/2014.
3) Zastupitelé berou na vědomí pozvání zástupců e-on na místní jednání.
4) Zastupitelé souhlasí s napsáním dopisu
panu Zimolovi a pověřují tím starostu.

Seznam kandidátů pro
komunální volby 2014

P

řinášíme přehled všech kandidátů, kteří se budou ucházet o přízeň voličů v Pasekách a Nuzově při letošních komunálních volbách.
Ty se uskuteční 10. a 11. října 2014. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14:00 do 22:00,
v sobotu od 8:00 do 14:00. U nás se bude volit jako
vždy v budově paseckého obecního úřadu.

Sdružení nezávislých kandidátů
1. Kostohryz Václav, 47 let, revírník LČR, Paseky
2. Hauserová Věra, 62, důchodce, Paseky
3. Holub Roman, 52, vodoinstalatér, Paseky
4. Moravec František, 57, automechanik, Paseky
5. Kubičková Anna, 55, OSVČ, Paseky
6. Heineová Blanka, 45, OSVČ, Paseky
7. Straka Zdeněk, 30, instalatér, Paseky
8. Klusáčková Dagmar, 41, zootechnik, Paseky

Jednotliví nezávislí kandidáti
Kozák Josef, 32, ošetřovatel exot. zvířat, Nuzov
Panský Josef, 38, technolog, Nuzov
Polanský Libor, 41, řidič, Paseky
Procházka Vít, 33, OSVČ, Paseky
Rothbauer Stanislav, 33, manažer, Paseky
Stropnická Ludmila, 37, dámská krejčová, Paseky
Štembera Ladislav, 35, OSVČ, Paseky
Vaněček Jiří, 38, truhlář, Paseky
Vnuk Josef, 68, důchodce, Paseky
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