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Děti v Nuzově
dostaly hřiště

Léta nevyužívanou váhu pro traktory a nákladní automobily nahradily na nuzovské návsi nový kolotoč, houpačka a lavičky. Střed osady
tak dostal kultivovanou podobu.										
Více na straně 2
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NNA

Opustili
nás

Náves vybízí k odpočinku

Dne 7. března 2016 v ranních hodinách zemřel po těžké nemoci,
ve své chalupě, ve věku 55 let pan
Antonín kasa z Pasek č. p. 55
– „Matoušovny“.

Čest jeho památce!

Rekonstrukce
vodojemu
Pasecký vodojem se dočkal nové
technologie (níže na snímku). Nejdříve byly rozeslány poptávky na
jeho opravu. Ze třech došlých nabídek byla vybrána ta nejnižší od
firmy Gulligan.CZ s. r.o. z Českých
Budějovic.
Rekonstrukce ve výši téměř
283 000 korun byla spolufinancována z prostředků Jihočeského
kraje. Na opravu dostaly Paseky
částku 150 000 Kč. Zbytek byl zaplacený z obecního rozpočtu.
„Od nové technologie si slibujeme, že bude lépe plnit svou funkci
a je oproti té staré výkonnější,“
uvedl starosta Václav Kostohryz.

OÁZA KLIDU. Nuzovská náves po úpravách láká k posezení.

H

řiště navrhla čerstvá absolvetka vysoké školy Kateřina
Kovaříková ze Všeteče. „Návrh
pojednává o celkové úpravě prostranství návsi, hřiště je jen část,
sice podstatná a asi také konečná,
protože další kus pozemku obec
nezískala od pozemkového fondu,
tak úpravy skončí,“ uvedl pasecký
starosta Václav Kostohryz mladší.
Zkrášlení nuzovské návsi přišlo na 150 134 korun. Z toho
48 400 Kč se zaplatilo za zemní práce
a odstranění váhy. Hrací prvky s in-

Díky JE Temelín
ze Skupiny ČEZ
VE ZKRATCE
u ROZLOUČENÍ S LÉTEM. Poslední
srpnovou neděli se na návsi konalo tradiční Ukončení prázdnin 2016. Děti si
vyzkoušely střílení ze vzduchové pušky
na terč, chytání ryb na udičku a několik
dalších atrakcí. Nejvíce ovšem zaujala
lezecká stěna, která byla dojednána
v Lezeckém centru Písek. To také zajistilo dva instruktory, kteří dohlíželi na bezpečnost lezení dětí i dospělých. Akce se
velmi vydařila.
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Obec Paseky chce touto cestou poděkovat
Jaderné elektrárně Temelín ze Skupiny ČEZ
za partnerství v projektu Oranžový rok 2016.
Konkrétně za pomoc
při pořádání našich společenských, kulturních
i sportovních akcí v letošním roce.

www.obecpaseky.cz

stalací stály 100 841 Kč a okrasné
rostliny 893 korun.
„Nuzovské děti skutečnost, že
budou mít vlastní hřiště, uvítaly. Teprve jsme prováděli terénní
úpravy a už na kolotoči a houpačkách řádily,“ pochvalovala si místostarostka Anna Kubičková.
Nového kolotoče se dočkalo také hřiště v Pasekách. Jeho montáž
na návsi provedla 29. dubna dopoledne firma Hřiště pod květinou
z Mladotic a náklady činily zhruba
52 000 korun.

Paseky potrápila bouře

V květnu se přes Paseky prohnala bouře. Její následky
pomohla odstranit až brigáda dobrovolníků.

V úterý 23. května v podvečerních hodinách se naší obcí prohnal přírodní
živel. Silný vítr doprovázený přívalovým deštěm a kroupami se přihnal
od jihovýchodu. Bouře trvala asi 10 minut, ale stačila napáchat škody.
Přívalová vlna se prohnala stodolou Jiřího Vaněčka mladšího a vypláchla mu uskladněné obilí. Dále došlo k zanešení nádrží čističky odpadních
vod (ČOV). Rovněž byly poškozeny plechové pláty na střeše ubytovny
Václavka. Několik občanů vysávalo vodu ponornými čerpadly ze sklepů.
Dva dny poté začala firma Krejcar ze Žďára bagrování senkrovny ČOV
a písek se zeminou vyvážela.
V pátek 27. května akci dokončila brigáda, které se zúčastnili Václav
Kostohryz ml., Václav Kostohryz st., Ladislav Zaoral, Zdeněk Straka ml.,
Jiří Vaněček ml., Jiří Vaněček st. a Petr Kubička. Senkrovna se vymývala
vodou, kterou z jedné nádrže hnalo ponorné čerpadlo.
mh

zprávy z obce
Téměř pět měsíců komplikovala dopravu v Pasekách objížďka

Semafory vystřídaly měřiče
Doprava v naší obci prošla
v minulých měsících kvůli
uzavírce silnice I/20 u Vodňan
těžkou zatěžkávací zkouškou.
Silnice 2. třídy byla uzavřena
14. března z důvodu rekonstrukce vozovky a původně měla trvat
čtvrt roku. Nakonec byla ukončena
až 5. srpna.
Již v únoru navštívil starosta Václav Kostohryz společně s Martinem
Heinem starším Dopravní inspektorát Policie ČR v Písku, aby dopravnímu inženýru panu Grechovi
přednesli své oprávněné připomínky k plánovanému značení, které
zjednosměrnilo provoz v některých
paseckých cestách. Avšak bylo jim
sděleno, že je o všem rozhodnuto a
pokud by obec podala nějakou stížnost, byl by veškerý řízený provoz
v obci zrušen. To by znamenalo, že
by přes naší obec jezdily všechna
vozidla bez ohledu na chodce.
Během uzavírky vodňanské silnice zesílil v naší obci v dopoledních hodinách provoz ve směru
od Českých Budějovic na Písek,
a to hlavně kamionová doprava.
Na křižovatce u Nového Dvora
byly umístěny značky, které zaka-

NAD LIMIT. Někteří řidiči v Pasekách na omezení rychlosti na 40 km/h nedbají.

zovaly vjezd nákladním automobilům těžším jak 3,5 t ve směru na
České Budějovice, ale mnoho vozidel to nedodržovalo. I proto se
v říjnu musela opravit silnice před
domem Václava Kostohryze mladšího. Na dvou místech byla hluboce
promáčklá pravá krajnice ve směru od Písku na Albrechtice nad Vltavou. K tomuto poškození došlo
právě v době objížďky kvůli opravě
silnice u Vodňan.

Provoz a rychlost pod lupou
Abychom měli přehled o velikosti provozu a rychlosti vozidel, které
Pasekami projíždějí, zakoupila obec
dva radary v hodnotě 112 260 Kč.

Montáž prvního byla provedena 1. února. Přístroj byl umístěn
u domu č. p. 43 a měří ve směru
od Albrechtic nad Vltavou. Druhý
byl 11. května odborně instalován
pracovníkem firmy Empesort s.r.o.
z Valašského Meziříčí na sloup elektrického vedení u domu č. p. 37.
„Měřiče zaznamenávají průměrnou i nejvyšší rychlost a mapují
průjezd vozidel. Nasbírané údaje
budeme do konce roku vyhodnocovat. Ukážou nám počet aut v jednotlivých časových usecích, ať to
jsou dny, týdny či měsíce, ale odhalí
i hodiny, ve kterých projíždí naší
obcí nejvíce vozidel,“ prohlásil starosta Václav Kostohryz.

Hasičům k autu pomohly dotace

PRO HASIČE I OBEC. V pondělí 14. listopadu předala firma Auto Ford Vinkler obci Paseky nový automobil Ford Tranzit
v hasičském provedení, který bude sloužit hasičům i obecnímu úřadu. Na nákup přispělo Ministerstvo vnitra ČR částkou
435 000 Kč, dotace Jihočeského kraje pro jednotky SDH byla 290 000 Kč a obec doplatila zbytek ve výši 164 247 korun.
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Blahopřejeme
Dne 9. března 2016 oslavila
80 let paní růžena
moravcová z Pasek č. p. 81.
Dne 22. dubna 2016 oslavil 60 let pan františek
bauer z Pasek č. p. 3.
Pan petr kozelka
z Pasek č. p. 84 oslavil
26. dubna 70 let.
Dne 12. května oslavila
60 let paní ivana
bauerová z Pasek č. p. 3.
Dne 31. srpna 2016 oslavila 60 let paní stanislava
kasová z Pasek č. p. 24.
Dne 13. září 2016 oslavil
60 let pan jaroslav
růžička z Pasek č. p. 53.
Dne 12. listopadu oslavila
93 let paní Marie
jozová z Pasek č. p. 93.
Dne 28. prosince oslaví
92 let paní Marie
pechová z Nuzova č. p. 9.
Všem přejeme pevné
zdraví, hodně spokojenosti
a radosti v rodinném kruhu!

VE ZKRATCE
u NARODILI SE. V pátek dne 11. března 2016 kolem 13. hodiny se v písecké
nemocnici narodila Jiřímu a Janě Vaněčkové z Pasek č. p. 32 dcera Barbora.
Dne 23. dubna 2016 se Kristýně Chudé,
která má trvalý pobyt na Obecním úřadě Paseky, narodil syn Marek Rangl.
Trvalý pobyt má dle své matky rovněž
na Obecním úřadě Paseky č. p. 17. Přejeme oběma mnoho zdraví a štěstí.
u NOVÉ SOUSEDKY. V pondělí 13.
června 2016 se k trvalému pobytu přihlásila Miluše Megová s dcerou Dominikou do domu Paseky č. p. 48 (Justýnů)
k Ladislavu Štamberovi. Obě se přistěhovaly z Chomutova.
u PRVNÍ ZLATO. Pasečtí hasiči v červenci poprvé zvítězili v okresní soutěži
ve Zbelítově u Milevska.
u MĚŘIČ RADIACE. Aby se dala měřit
radiace při případné havárii Jaderné
elektrárny Temelín byl v srpnu na zeď
ubytovny Václavka umístěn měřič.
u POHÁR STAROSTY DO JEHNĚDNA.
První říjnovou sobotu pořádala obec
spolu se Sborem dobrovolných hasičů
za finanční podpory ČEZ v rámci Oranžového roku 2016 7. ročník hasičské
soutěže O pohár starosty obce Paseky.
Přihlásilo se pět družstev žen, čtyři mužů, dva veteránů a sedm dětských týmů. Z výher se radovali muži Jehnědna
a ženy Pasek (Pasečtí muži byli třetí).
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Vánoční strom s novými světly
Adventní čas zkrášlí nové osvětlení paseckého
vánočního stromu u pomníku generálmajora
ing. Františka Žáka.
Na svatého Martina přijeli do Pasek pracovníci Městských služeb Písek, aby výzdobu návsi
zajistili.
Za pomoci dvou nákladních automobilů s plošinou osazovali smrk novými žárovkami, které
zakoupil obecní úřad za 17 400 korun.
Automobily se postavily každý na jednu stranu stromu, dva pracovníci firmy instalovali světýlka od špičky a další dva jim pomáhali ze země.
Na práce, které trvaly zhruba dvě hodiny, dohlížela pasecká zastupitelka Věra Hauserová.

Poté došlo k úspěšnému vyzkoušení žárovek.

NÁVŠTĚVA V TEMELÍNĚ. Ve středu 9. listopadu
navštívily zastupitelky Věra Hauserová, Blanka
Heineová a místostarostka Anna Kubičková spolu
s Marií Vaněčkovou Informační středisko Jaderné
elekterárny Temelín. U testů si vyzkoušely své
znalosti a příjemné odpoledne ukončily u kafíčka
s dortíkem v cukrárně v Týně nad Vltavou.

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

Usnesení č. 1/2016
1) Zastupitelé schvalují rozšíření programu
jednání zastupitelstva o bod změna Územního plánu č. 3.
2) Zastupitelé berou na vědomí zprávu inventarizační komise.
3) Zastupitelé schvalují podání žádosti a pověřují velitele hasičů pana Jiřího Vaněčka
mladšího jednáním s HZS kraje a GŘ HZS ČR
v rámci zabezpečení úspěšné realizace nákupu dopravního automobilu s příslušenstvím
pro JPO V Paseky.
4) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
1/2016, kde kromě jiného, bude vyčleněno na
paragraf 5512 (požární ochrana) na položku
6123 částka 870 000 Kč.
5) Zastupitelé berou na vědomí, že účetní jednotka bude účtovat k okamžiku uskutečnění
účetního případu (dle ustanovení ČÚS 701).
6) Zastupitelé souhlasí s odprodejem 25 m2
z parcely č. 327/2 firmě E-on pro plánovanou
výstavbu trafostanice.
7) Zastupitelé souhlasí s přípravami na úpravu
územního plánu č. 3.
8) Zastupitelé souhlasí s odkupem vrtu u rybníka Starák.

Usnesení č. 2/2016
1) Zastupitelé schvalují rozšíření programu
jednání zastupitelstva o body projektová dokumentace rybník, projektová dokumentace

vrt, příkazní smlouva pro poradce, odkup pozemků a vrtů.
2) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové
opatření č. 2 a 3.
3) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
4/2016 .
4) Zastupitelé schvalují opravu technologie
ve vodojemu v Pasekách firmou Gulligan.CZ
spol.sr.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice za 233.849,-Kč. bez DPH.
5) Zastupitelé souhlasí s pořízením projektové
dokumentace na vybudování rybníka firmou
VH TRES spol. sr.o., Senovážné nám.1, 370 01
České Budějovice za 283.000,-Kč bez DPH.
6) Zastupitelé souhlasí s pořízením příkazní
smlouvy s firmou Block Construction s.r.o.,
Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice,
která zajistí poradenskou, konzultační a koordinační činnost při realizaci akcí ,, Pasecký
rybník“ a ,,Paseky - posílení obecního vodovodu“.
7) Zastupitelé souhlasí s pořízením projektové
dokumentace na posílení obecního vodovodu
firmou EKOEKO s.r.o., Senovážné nám. 1, 370
01 České Budějovice, za 194.000,-Kč bez DPH.
8) Zastupitelé schvalují rozpočtový výhled na
roky 2017-2019.
9) Zastupitelé pověřují pana starostu jednáním s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkupu pozemků a vrtů.

Usnesení č. 3/2016
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
5/2016.
2) Zastupitelé berou na vědomí jmenování
výběrové komise.
3) Zastupitelé projednali Závěrečný účet obce
za rok 2015 a schvalují celoroční hospodaření
a to bez výhrad.
4) Zastupitelé schvalují účetní uzávěrku za rok
2015 a protokol o schválení účetní uzávěrky.
5) Zastupitelé schvalují nákup hasičského automobilu od firmy AUTO Vinkler za celkovou
částku 889 247,-Kč.
6) Zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na obecní kanalizaci
s panem Miroslavem Zachem, pani Zuzanou
Mikátovou a Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových.

Usnesení č. 4/2016
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
8/2016.
2) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové
opatření 6 a 7/2016.
3) Zastupitelé schvalují pověřit starostu směnou a nákupem pozemků pod připravovanou
stavbu rybníka a jednáním o doplnění projektu o obslužnou komunikaci ke hrázi rybníka.
4) Zastupitelé souhlasí s vystoupením
z Dobrovolného svazku obcí regionu Písecko
k 31. 12. 2016.
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