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Paseky se zapojí
do boje se suchem
Budování závlah, stavbu a obnovu rybníků
chystá napřesrok ministerstvo zemědělství.
Prostřednictvím dotací plánuje přerozdělit
2,85 miliardy korun. Celkově má stát do roku
2022 na boj se suchem připraveno 28 miliard
korun. I to svědčí o tom, jak vážné očekává
potíže. „V budoucnu můžeme předpokládat ještě

extrémnější výkyvy počasí, než bylo třeba loňské
sucho. Proto investujeme hlavně do přirozeného
zadržování vody v krajině, které je nejlepším
způsobem ochrany před suchem i povodněmi,“
prohlásil před časem ministr zemědělství Marian
Jurečka. Jak se k tomuto problému staví Paseky,
se dočtete uvnitř tohoto vydání.
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OPUSTILI
NÁS
Rozloučili jsme se s nejstarším
členem místního sboru dobrovolných hasičů – panem JAROSLAVEM PÍCHOU, který byl
v roce 2016 odměněn stuhou
za 60 let členství. Pasecký rodák
z domu č. 68 zemřel po dlouhé
nemoci ve věku 85 let 20. ledna 2017 v nemocnici v Písku. Na
sklonku svého života žil v Domovince v Písku, kde o něho bylo
pečováno. Do Pasek se ale rád
vracel.
Dne 10. května 2017 zemřela ve věku 84 let paní HELENA
ROTHBAUEROVÁ. Také ta byla
paseckou rodačkou a dlouhá léta
žila v domu Paseky č. p. 14. Posledních několik let ale žila v domově pro seniory u Českých Budějovic.

VE ZKRATCE
u HASIČI SE ZLEPŠILI. V polovině listopadu se v obci Podolí I konalo slavnostní vyhlášení letošní hasičské soutěže
o Pohár starosty SDH okresu Písek. Tým
paseckých mužů obsadil v kategorii
OPEN celkové 2. místo a oproti loňsku
si polepšil o jedno místo. Ve stejné kategorii žen se umístilo družstvo žen Paseky B rovněž na stříbrné příčce. Ceny
a poháry přebírali Miroslav a Jiří Stropnických s Janou Vaněčkovou. Po slavnostním ukončení sezóny se v tamním
pohostinství konala zábava, které se zúčastnili nejen členové soutěžících družstev, ale za družstvo žen Paseky A i Marie Hůlková mladší a Pavlína Stropnická
za dohledu paseckého starosty Sboru
dobrovolných hasičů Petra Kubičky.

Zpátky do starých časů:
U Staráku vznikne rybník

Pasečtí zastupitelé rozhodli
o tom, že se nedaleko Staráku
vybuduje nová vodní plocha
tak, aby se zadržela voda pro
případná období sucha.

H

istoricky nejde o žádný novátorský počin. Lokalita je ve starých
katastrálních mapách označena jako
„ U rybníka“, neboť tam dříve rybník
skutečně byl. Přesto se jedná o významné rozhodnutí, jehož příprava
nebyla jednoduchá.
Podle pamětníků poškozovaly
hráz bývalého rybníka povodně, kterým nedokázala odolávat. „Likvidace
původní hráze tak mohla být způsobena výraznou destrukcí po povodni, či aktuální vyšší poptávkou po zemědělské půdě,“ uvádí se v průvodní
technické zprávě.
Dotčené území je přirozeným
údolím bezejmenného vodního toku. V zamýšleném přehradním profilu se velmi náhle zužuje a poskytuje

Bůh žehnej vozu hasičů
První červencový den byl v Pasekách obzvláště očekávaný. Už od
ranních hodin začaly přípravy na žehnání nového hasičského automobilu
Ford Tranzit. Na návsi byly postaveny stany, stoly a lavičky. Slavnostní
atmosféru podtrhlo nablýskané zásahové vozidlo Tatra 815 Hasičského záchranného sboru Protivín. Ve
13 hodin přivítal přítomnou stovku
hostů velitel místních hasičů Jiří Vaněček mladší a pak došlo k samotnému obřadu, který provedl protivínský
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farář Jan Mičánek (na snímku se starostou Václavem Kostohryzem). Poté
dostaly pamětní listy přítomné hasičské sbory. Kromě domácích také Žďár,
Milenovice, Tálín, Písek a HZS Protivín. Čestného uznání za dlouholetou
činnost v paseckém sboru se dostalo
panu Jiřímu Žákovi, Václavu Vyskočilovi a Petru Kozelkovi. Za svojí činnost v místním sboru byly pamětními
medailemi odměněny i pasecké děti.
Po ukončení žehnání pokračovala na
návsi pouťová zábava.

www.obecpaseky.cz

tak velmi ekonomicky výhodný profil
pro zřízení hráze k vytvoření nad ní
se rozšiřující nádrže.
Dnes jsou tamní pozemky zemědělsky využívané, jedná se o louky a pole, které jsou v nižších polohách podmáčené. Zastupitelé již
schválili smlouvu na odkup pozemků o celkové výměře 40 654 m2
v ceně 30,-Kč/m2 za celkovou částku
přesahující 1,2 miliónu Kč.

Místo je pro rybník vhodné
Území se nachází sice v blízkosti, ale vně oblastí Přírodního parku Písecké hory. Obnova historicky existující vodní nádrže v lokalitě
není v rozporu s platným územním
plánem obce ve znění pozdějších
změn.
Podle starosty Václava Kostohryze
byla stavba navržena v souladu s legislativou, zejména vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj o obecných
požadavcích na využívání území.

„Morfologie území je pro vytvoření vodní nádrže velmi vhodná, přinese zlepšení mikroklimatu,
podaří částečně obnovit historickou podobu krajiny a vytvoří se
místo pro udržení vodních a vlhkomilných druhů živočichů a rostlin,“ shodli se odborníci s tím, že
pro umístění nejsou navrženy žádné výjimky z předpisů, územních
limitů nebo regulací.
Stavba je navrhována jako trvalá. Více než 150 křovin a stromů,
z nichž nejsilnější olše má ve výšce
130 cm stejný obvod kmene, vodě
ustoupí a pozemky nádrže budou
ze zemědělských převedeny na vodní plochu.
Hráz i okraj nádrže budou obecně přístupné po okolních pozemcích a výškové stupně podél přístupných ploch ochrání zábradlí.
Celková cena se při porovnání
s obdobnými stavbami zřejmě bude
pohybovat okolo 8,5 milionu korun.
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Naší obcí v létě projížděly téměř tři tisícovky aut denně

Radary odhalily počet aut
Více než tři čtvrtě miliónu
aut projelo naší obcí
během tří stovek dní, kdy
je zaznamenávaly oba
pasecké radary. Údaje,
které shromáždily, ukazují,
že o poznání větší provoz je
směrem na Týn nad Vltavou.
Tam směřuje 55 procent
dopravy.
Zatímco však průměrná rychlost
vozidel v zatáčce u zrcadla před
domem č. p. 37 byla povolených
38,4 km/h, auta mířící do Písku
překračovala na rovince u domu
č. p. 43 při příjezdu z Albrechtic nad
Vltavou povolenou rychlost v průměru o 7,7 kilometrů za hodinu.

Dvě auta za minutu
Pro lepší představu je možné
uvést, že každou hodinu včetně

Václavka má pergolu,
nový kotel i topení
Pasecká ubytovna postupně
prochází mnoha úpravami. Před
rokem provedla firma HAT servis
z Tábora výměnu olejového kotle. Protékající starý nahradil kotel repasovaný značky Rapido-Frolig 27 KW za 37 000 korun.
V červnu pak ve dvoře dostavěl
Josef Vnuk z domu č. p. 11 dvě
pergoly. Nátěr provedl Martin
Heine starší, střešní krytinu položil spolu s Václavem Kostohryzem starším, Janem Hauserem
a Jiřím Stropnickým. O dva měsíce později se konala hasičská brigáda, při které dostaly pergoly
zámkovou dlažbu. Zemní úpravy
prováděl Jiří Vaněček mladší se
svým traktorem Zetor za pomoci Jiřího Stropnického a Václava
Kostohryze staršího. Ten společně s Petrem Kubičkou a Stanislavem Kasou mladším položil
i dlažbu. V říjnu přišla na řadu rekonstrukce topení, kterou zajistila firma Daniela Mísaře. V celém
objektu bylo vyměněno 31 topných těles.

těch nočních můžete v naší obci potkat 106 automobilů. Je ale
jasné, že zatímco v noci bývá klid,
během dne za minutu lehce napočítáte více než dvě vozidla, na která ukazuje zprůměrování uvedené
cifry.
Největší provoz byl letos v létě.
Od 18. června do 21. srpna projíždělo Paseky 2 974 aut denně. Na
přelomu léta a podzimu počet klesl pod dva a půl tisíce řidičů, kteří
měli přes naši obec cestu.

Celkem za 299 dní v obou směrech
Počet aut
Směr od Písku
Směr od Albrechtic nad Vltavou
Denní průměr
Průměr za hodinu

758 023
416 443
341 580
2 535
106

Na Štědrý den
se opět chystá vycházka

Dospělí proberou okamžiky minulé
i to, co je čeká, děti si zkrátí čekání na
Ježíška ozdobením stromků pro zvěř
a všichni si před večeří protáhnou tělo.
Taková je náplň poklidné štědrodenní
procházky, která tradičně startuje
ve 13 hodin u Kovářské hromady.
Loni nám počasí příliš nepřálo, bylo
zataženo s teplotou kolem 2°C (naše
fotografie je z roku 2015, kdy bylo
naopak zcela jasno), ale i tak se před

výstupem na Nuzovský vrch sešlo asi
25 místních a chalupářů. Spontánně
vzniklá akce se chystá i v letošním roce.
Při krásném výhledu na obec si všichni
popřejí pěkné svátky, hodně zdraví
a společně se vrátí zpátky do Pasek.
Nechcete se přidat?
K přání klidných Vánoc a šťastného
roku 2018 se připojují i všichni
zastupitelé obce Paseky.
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Blahopřejeme
Pan FRANTIŠEK
MORAVEC z domu
Paseky č. p. 81 oslavil
19. ledna 2017 šedesátku.
Dne 17. března slavil
75 let pan JOSEF KOUBA
z domu Paseky č. p. 28.
K šedesáti letům
blahopřáli 23. června
panu PETRU KUBIČKOVI
z domu Paseky č. p. 78.
Úctyhodných 94 let
oslavila 12. listopadu
paní MARIE JOZOVÁ
z domu Paseky č. p. 93.
K třiadevadesátinám
budou 28. prosince
gratulovat paní MARII
PECHOVÉ z Nuzova č. p. 9.
Všem přejeme pevné
zdraví, mnoho spokojenosti
a radostí v rodinném
kruhu i v dalších letech!

VE ZKRATCE
u NARODILI SE. Čtvrtek 9. března byl
šťastným dnem pro dvě rodiny z našeho
okolí. Evě Čamkové z domu Paseky č. p. 30
se narodil syn Martin Čamek. A Pavlína
Kozáková z domu Nuzov č. p. 12 přivedla na svět syna Josefa Kozáka. V pondělí
10. dubna se narodila v nemocnici v Písku
Anně Hůlkové a Juanu Pablo Juarezovi
z domu Paseky č. p. 21 dcera Gabriela Juarezová. V úterý 30. května kolem
16. hodiny spatřila poprvé svět v písecké
nemocnici Valentina Marie Musilová, která
se narodila Marii Musilové z domu Paseky
č. p. 1. Všem dětem a jejich rodičům přejeme mnoho zdraví a štěstí v dalších letech!
u NÁVŠTĚVA V TEMELÍNĚ. V úterý 21. listopadu odjely místostarostka Anna Kubičková, Blanka Heineová, Marie Vaněčková,
Jaroslava Vyskočilová, Slávka Vandová,
Věra Hauserová, Marie Kostohryzová a Danuše Růžičková do Informačního střediska
Jaderné elektrárny Temelín. Po prohlídce
výstavní expozice zhlédly film o výrobě
elektřiny v této elektrárně. Všem se výlet
líbil, akorát počasí moc nepřálo. Bylo zataženo s přeháňkami a teplota se pohybovala kolem 5 °C.
u OPĚT PŘIJEDE ARAXA. Stejně jako
vloni i letos zavítá do pasecké hospody
protivínská hudební skupina Araxa. Ta zde
vystupovala před rokem spolu s pražskými
Orienty po dlouhých 21 letech. Koncert
se koná 29. prosince, a předpokládáme,
že bude mít stejně velký úspěch u přítomných hostů, kteří loňské vystoupení hodnotili na sociálních sítích jako velice zdařilé.
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Hasiči a obec děkují partnerům
Obec Paseky chce touto cestou poděkovat Jaderné elektrárně Temelín-Skupina ČEZ za partnerství v projektu Oranžový rok 2017. A také za pomoc při
pořádání našich společenských, kulturních i sportovních akcí v letošním roce
a při vybudování malého hřiště v Nuzově v rámci projektu Oranžové hřiště.

Sbor dobrovolných hasičů Paseky se přidává s poděkováním Nadaci ČEZ
za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 15 000 korun z programu „Podpora
regionů 2016“, který byl použit na nákup dresů.

O čem rozhodlo OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
Jaká byla rozhodnutí obecního zastupitelstva obce Paseky? Přinášíme poslední
usnesení z loňského roku a další z dosavadních letošních zasedání.

Usnesení č. 5/2016
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
11/2016.
2) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová
opatření 9 a 10/2016.
3) Zastupitelé schvalují rozpočet obce na rok
2017.
4) Zastupitelé schvalují podpis smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno pod položení
elektrického vedení a výstavbu trafostanice
na parcele č. 327/2 v katastrálním území Paseky u Písku.
5) Zastupitelé schvalují smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace 6 760,40 Kč DSO Blanicko-Otavskému regionu.
6) Zastupitelé schvalují nákup pozemku od pana
Červenky za 30,-Kč/m2 , a s tím související rozpočtové opatření, které může být provedeno
až v roce 2017.
7) Zastupitelé souhlasí s koupením EET pro potřeby obchodu.
8) Zastupitelé souhlasí se změnou odběrného
místa elektrické energie v č. p. 88 z paní Heineové na obec Paseky.
9) Zastupitelé souhlasí se zvýšením nájmu z obchodu v č. p. 88 na 1 000,- Kč měsíčně.
10) Zastupitelé souhlasí s darem 1 000,- Kč pro ZŠ
a MŠ v Albrechticích nad Vltavou.
11) Zastupitelé schvalují smlouvu o výpůjčce sekačky.
12) Zastupitelé schvalují podání žádosti z POV Jihočeského kraje (ubytovna Václavka).

Usnesení č. 1/2017
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
3/2017.
2) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová
opatření 2/2017.
3) Zastupitelé schvalují rozpočtový výhled obce
Paseky na roky 2018 – 2019.

4) Zastupitelé schvalují podpis dohody s Městem Písek o vytvoření společného školského
obvodu základní školy .
5) Zastupitelé schvaluje skončení smlouvy „Dohoda o vytvoření společného školského obvodu“.
6) Zastupitelé souhlasí se záměrem obce na pronájem obecního bytu v č. p. 88.
7) Zastupitelé schvalují podání žádosti na Oranžový rok 2017.
8) Zastupitelé schvalují zprávu inventarizační
komise.
9) Zastupitelé schvalují provedení geologického
průzkumu vrtu u Staráku.
10) Zastupitelé pověřují starostu k podepsání
smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemenu na pozemcích č. 327/3, 327/2, 1481/2,
644/5, 1481/7, 644/6, 1479/1, 1479/3,
1484/2, 1483/1.
11) Zastupitelé schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) s firmou ČEZ ,a.s.
se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.

Usnesení č. 2/2017
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
6/2017.
2) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová
opatření č. 4/2017 a 5/2017.
3) Zastupitelé projednali Závěrečný účet obce
za rok 2016 a schvalují celoroční hospodaření
a to bez výhrad.
4) Zastupitelé schvalují účetní uzávěrku za rok
2016 a protokol o schválení účetní uzávěrky.
5) Zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti na pokládku kabelů s firmou
E-ON.
6) Zastupitelé souhlasí s vyrovnáním a vyplacením částky 42 242,- Kč jako dorovnání při
směně pozemků a dále pověřují starostu podepsáním smlouvy s p. Brožovou a p. Sedláčkovou.

7) Zastupitelé pověřují starostu podáním cenové
nabídky ÚZSVM na odkup průzkumných hydrogeologických vrtů (PA-1 a PA-2) na parcele
č. 623/1 v k.ú. Paseky u Písku.

Usnesení č. 3/2017
1) Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové
opatření 7/2017.
2) Zastupitelé schvaluje rozpočtové opatření
8/2017.
3) Zastupitelé schvalují smlouvu na odkup
pozemků parc.č 606 o výměře 9 290 m2,
parc. 614/8 o výměře 36 m2, parc.č. 622/5
o výměře 5 394 m2, parc. č. 622/6 o výměře 7 323 m2, parc. č. 623/1 o výměře 14 447 m2, parc. č. 623/3 o výměře
837 m2, parc. č. 623/9 o výměře 393 m2,
parc. č. 769/91 o výměře 2 095 m2, parc.
č. 623/12 o výměře 33 m2 a parc. č. 623/4
o výměře 806 m2 pod plánovanou výstavbu rybníka za 30,-Kč/m2 za celkovou cenu
1 219 620,-Kč.
4) Zastupitelé schvalují kupní smlouvu č. PI/
ÚE-26/2016 na dva průzkumné hydrogeologické vrty na pozemku p.č. 623/1 od Úřadu
pro zastupování státu za 130 000,-Kč.
5) Zastupitelé souhlasí s výměnou pozemků
s panem Polanským par.č. 646/6 o výměře
4 846 m2 za par.č. 622/8 o výměře 4 757 m2
a parc. č. 614/7 o výměře 32 m2.
6) Zastupitelé berou na vědomí výměnu topných těles v ubytovně Václavka firmou Daniel Mísař.
7) Zastupitelé schvalují dar záchranné stanici
Makov ve výši 2 000,- Kč.
8) Zastupitelé pověřují starostu obce jednáním s panem Šikou o strategickém rozvoji
obce Paseky.
9) Zastupitelé pověřují paní Kubičkovou vyhotovením domovního řádu do kampeličky č.p. 88.

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.
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