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a vše nejlepší v roce 2012!

ážení spoluobčané obce Paseky, osady
Nuzov a přilehlých samot, srdečně Vám
přeji krásné prožití vánočních svátků a samozřejmě vše nejlepší a hodně zdraví do nového
roku.
Doufám, že přes veškeré trable, které mnohdy nelehká současnost přináší, k sobě najdete
cestu v dobrém sousedském spolužití. A to
nejen v čase vánočním, ale po celý příští rok…
V minulosti tolik diskutované parkování
vozidel pochopili skoro všichni, bohužel až
na určité výjimky. Naopak s potěšením podotýkám, že v říjnu bylo započato s výstavbou
tolik potřebné čističky odpadních vod a kanalizace v Pasekách.
Na čističku jsme získali prostředky od Ministerstva zemědělství ČR a dále obec požádala
na tuto akcí též o nadační příspěvek u Nadace
ČEZ. Tímto bychom chtěli poděkovat zmíněné
nadaci a jaderné elektrárně Temelín za finanční podporu poskytovanou obci Paseky v uplynulých letech a doufáme i v budoucí úspěšnou
spolupráci.
Stavební práce s čističkou související se
nejvíce dotknou obyvatel spodní části obce
od pana Holuba až po pana Brožáka.
Ne vždy stavební firma bude pracovat zcela
podle Vašich představ, tak bych chtěl poprosit
o trochu té tolerance.
Přeji šťastné vykročení do roku 2012!
Václav Kostohryz, starosta
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PROGRAM AKCÍ
NA PŘÍŠTÍ ROK
leden
14. 1. výroční valná hromada
SDH Paseky
28. 1. hasičský bál

únor
25. 2. masopustní průvod
+ večerní zábava

duben
30. 4. stavění májky

červen
3. 6. dětský den
16.6. (předběžně) Na kole a pěšky přes Písecké hory

srpen/září
– loučení s prázdninami

říjen
6. 10. O putovní pohár starosty
obce Paseky v požárním sportu
– posvícenská zábava

listopad
– setkání důchodců

prosinec
5. 12. mikulášská nadílka
31. 12. silvestrovské setkání
na návsi

Blahopřejeme
 Dne 24. října 2011 oslavil
Jaroslav Pícha z Pasek
č.p. 68 úctyhodných 80 let.
 Dne 22. ledna 2012 oslaví
pan Emil Svoboda 85 let.
 S radostí oznamujeme,
že do Nuzova přiletěl
4. listopadu 2011 čáp
a narodil se Josef Panský,
gratulujeme mamince
Dagmar a tatínkovi
Josefovi. Všem jmenovaným
přejeme pevné zdraví,
hodně spokojenosti
a radosti
v dalším životě!

V Paseckém obchodě končí Stanislava Vandová, ale...

... prodávat se bude dál
N

euvěřitelných 32 letech
prodávala v paseckém obchodě Stanislava Vandová. Od
2. ledna ji v kampeličce vystřídá
Blanka Heineová, která se jako
jediná přihlásila do výběrového
řízení na provozovatele prodejny a splnila všechny podmínky
stanovené obcí.
Když šli obyvatelé Pasek nakupovat do místního obchodu,
říkali a stále ještě říkají: „Jdu
ke Slávce“. Slávka Vandová se
totiž za více než třicet let stala

neodmyslitelnou součástí koloritu této obce.
„Chci poděkovat všem místním občanům, že to se mnou
tak dlouhou dobu vydrželi,“
vyjádřila své díky Stanislava
Vandová. Do prodejny nastoupila v roce 1979. „Bylo to hned,
jak jsem skončila mateřskou dovolenou. Pasecký krám mi bude
chybět, byl to vlastně celý můj
život,“ zavzpomínala žena, která posledních 20 let podnikala
na vlastní pěst. Teď ji vystřídá

Nová provozovatelka prodejny Blanka Heineová:

Těším se, i když je to risk
Roli provozovatele vlastního obchodu si již
před lety vyzkoušela na vlastní kůži, ale tehdy
šlo jen o epizodní záležitost s novinovým
stánkem. Nyní se Blanka Heineová chystá
nastoupit novou životní etapu spojenou
s paseckou prodejnou.

K

dy Vás poprvé napadlo, že byste mohla provozovat v Pasekách obchod?
„Začala jsem to zvažovat zhruba před půl rokem, když začala Slávka mluvit o tom, že skončí.
Do své současné práce dojíždím a strávím tím
strašně moc času. Vlastně jsem pořád pryč. Tady
navíc všechny lidi znám a jsem tu spokojená. To
byl jeden z rozhodujících důvodů.“

Nový odvozce

Změníte své postavení zaměstnance
na podnikatele, nebojíte se toho?
„Určitě je to skok do neznáma. Už jen proto, že se
budou měnit daně a všechno půjde cenově nahoru. Lidi budou o to víc sledovat, kde je co levnější. Ale pořád věřím tomu, že to základní zboží si
přijdou nakoupit do paseckého krámu.“

Na základě srpnového rozhodnutí zastupitelstva se od počátku prosince
uzavřela smlouva s novým odvozcem
domovního odpadu. Obsah popelnic nyní odváží firma A. S. A z Českých Budějovic a byl změněn i svozový den na
pátek. Začalo se již ten první prosincový – 2. 12. 2012. Až do konce zimního
období se bude vyvážet každý týden.

Dříve bylo naprosto normální, že každá větší obec
měla svůj obchod a hned několik hospod. Dnes
tomu tak rozhodně není…
„Bylo by špatně, kdyby Paseky obchod neměly.
Vždyť je tu spousta lidí, kteří si přijdou nakoupit
alespoň pečivo nebo noviny. Osobně bych samozřejmě nechtěla, aby tady nebylo nic a já musela všechny nákupy tahat z města. A nejde jen
o situaci, kdy vám doma něco nečekaně dojde.
Do krámu si člověk přece zajde, i když se potřebuje třeba jen na něco zeptat.“ (úsměv)

odpadu
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„mladá krev“. „Blanka je mladší, takže sem přinese svůj nový
pohled na věc. Samozřejmě, že
jí se vším pomůžu a budu ji
chodit podporovat i svými nákupy. Nikdy jsem totiž v supermarketech nenakupovala a ani
to vlastně neumím,“ dodala Stanislava Vandová.
Na tomto místě Paseckých listů nezbývá napsat za všechny
místní a mnohé přespolní nic
jiného než: Slávko, my také děkujeme!

www.obecpasek y.cz

Blanka Heinová se od ledna stane novou paseckou
„krámskou“.

Jak se postupem času vyvinula vaše představa
o podnikání v Pasekách?
„Hlavou se mi honí leccos, ale zatím krám zachovám ve stejné podobě a uvidím s postupem času.
Mám nějaké plány, ale víc ukáže budoucnost.
Moc věcí se pro začátek v paseckém obchodě
měnit nebude.“
Konzultovala jste situaci se Slávkou Vandovou,
která zdejší obchod vede více než třicet let?
„Hodně věcí jsme společně probraly. A upřímně řečeno, kdyby obchod nebyl v Pasekách, ale
v jiné vsi, tak bych si ho nevzala. Sem chodím
už roky nakupovat a vidím, jak to tady funguje.
Proto se toho tolik nebojím. Jsem hrozně ráda, že
vše proběhlo oficiální cestou výběrového řízení.
To, že nikdo jiný neměl o provozování obchodu
zájem, mě neodradilo. Já se na tu práci těším,
i když je to vlastně risk.“

zprávy z obce
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Z historie paseckých hasičů – I. díl
Pro výstavu v písecké Sladovně plánovanou v polovině
příštího roku připravil Martin Heine za pomoci obecních
kronik obce (hasičské kroniky se během uplynulých let
ztratily) a Jaroslava Píchy z č. p. 68, který je ve svých
80 letech nejstarším členem místního sboru, pohled
do historie paseckých hasičů. Přinášíme I. díl popisující
události od vzniku do roku 1938.
✔ Spolek hasičů už musel fungovat před rokem 1908, zřejmě od roku 1906. Kolem 25. května 1908 byl
založen v Pasekách Sbor dobrovolných hasičů. V kronice je pouze zápis, že Sbor měl mnoho členů. Později v témže roce byla zakoupena
ruční stříkačka od Ústřední prodejny
stříkaček Praha Smíchov za částku
2.450,-K. Následně byla v Pasekách
postavena hasičská kolna, kde byla
stříkačka uložena.
✔ 1908, nejspíše následně po vzniku Sboru dobrovolných hasičů Paseky, došlo k požáru stavení pana Kasy
z č. p. 63
✔ 24. července 1921 odhalil Sbor
dobrovolných hasičů z Pasek pomník
padlých vojínů z 1. světové války,
který je dodnes u bývalé školy (dnes
ubytovna Václavka). Poté každý rok
pořádali pamětní slavnost u tohoto
pomníku.
✔ 1. června 1924 proběhl v Pasekách
Okrskový sjezd Sborů dobrovolných
hasičů, kterého se zúčastnil nejen
Sbor z Pasek, ale i Sbory z Tálína,
Malešic a Selibova.
✔ V noci 25. na 26. prosince 1925
byl požár v Nové Vsi u Protivína, kde
hořely kolny u Vejvodů. Zde zasahoval
i Sbor dobrovolných hasičů z Pasek se
svou ruční stříkačkou.

✔ 25. května 1931 proběhl v Pasekách Okrskový sjezd Sboru dobrovolných hasičů na paměť pětadvacetiletého trvání Sboru v Pasekách.
V dopoledních hodinách byl pořádán
průvod hasičů od hasičské kolny
k pomníku padlých vojínu z 1. světové
války u bývalé školy (dnes ubytovna
Václavka). Zde pronesl proslov velitel
Sboru dobrovolných hasičů Paseky
František Kalous, dále učitel z bývalé školy Jan Kouba a následně velitel
Sboru dobrovolných hasičů z Tálína
Vojtěch Strnad. Potom byly předány
diplomy za pětadvacetiletou činnost
několika členům paseckého hasičského sboru. Odpoledne proběhlo poplachové cvičení, ukázky cvičení s ručními stříkačkami a na závěr ukázky
z cvičení Samaritánské stráže (dnes
První pomoc). Samaritánská stráž byla součástí Sboru dobrovolných hasičů Paseky.
✔ V noci z 6. na 7. července 1933
byl velký požár u Kasů v Tálíně, kde
zasahoval i Sbor dobrovolných hasičů
z Pasek se svou ruční stříkačkou.
✔ 1. června 1934 hořel les pod hájovnou Bytina, která leží mezi obcemi
Paseky a Kukle. Také na tomto místě zasahoval pasecký hasičský sbor
a požár byl během jedné hodiny uhašen.

Svěcení nové motorové
stříkačky v roce 1938.

✔ 6. února 1935 byl požár u Malafů
v Tálíně, kde zasahoval i pasecký sbor
se svou ruční stříkačkou.
✔ V noci z 11. na 12. června 1935 byl
velký požár u pana Kunta z Pasek č.
p. 50. Zde rovněž zasahoval Sbor dobrovolných hasičů z Pasek. I když lehlo
popelem celé obytné stavení, tak byli
zachráněni lidé, zvířata i věci.
✔ V roce 1938, přesně není možno zjistit kdy, byl založen Sbor dobrovolných hasičů v obci Nuzov, která spadala a nadále spadá pod obec
Paseky.
✔ 18. února 1938 bylo usneseno
Sborem dobrovolných hasičů z Pasek
a Nuzova s Obecním úřadem Paseky
zakoupení dvou motorových stříkaček
od firmy „BOH. MÁRA“ z Poděbrad
za cenu 60.000,-Kč i s příslušenstvím. Dosavadní ruční stříkačka dána
této firmě na protiúčet za 3.000,-Kč.
Do Pasek byla nová stříkačka dodána
25. června 1938 a do Nuzova dodána
9. července 1938.

✔ 1938 někdy v červenci nebo srpnu proběhlo v Pasekách svěcení nové
motorové stříkačky.
✔ 10. 7. 1938 se konal v Pasekách
Hasičský sjezd IV. Okrsku župy písecké. Tohoto sjezdu se zúčastnily i sbory
z Nuzova, Tálína, Nového Dvora, Semic, Malešic a Selibova. Po dopolední
mši za zemřelé členy sboru v pasecké kapličce se uskutečnilo poplachové cvičení s motorovými stříkačkami
z Pasek a Nuzova. Následně se konal
průvod od místního pohostinství k pomníku padlých vojínů z 1. světové války u školy (dnes ubytovna Václavka).
Tohoto pochodu se zúčastnilo na 190
členů hasičských sborů.
✔ 4. září 1938 proběhlo v Nuzově
svěcení nové motorové stříkačky.
✔ 17. prosince 1938 byl velký požár
u pana Kouby v Pasekách č. p. 28. Zde
došlo k prvnímu ostrému nasazení nových motorových stříkaček z Pasek
i Nuzova. Avšak silný mráz znesnadnil
jejich okamžitý zásah.

Připravuje se kroužek mladého hasiče

O

d dubna se rozšíří aktivity paseckých hasičů o kroužek pro děti.
Ty nejmenší do 6 let budou zařazeny
do přípravky. Starší děti, pokud se
připojí, budou začínat s dětmi z přípravky, aby se vše naučily od základu,
ale pak budou dělat přípravu na soutěže pro svou věkovou kategorii.
Trénovat se bude zřejmě v pátek
odpoledne – hodina bude upřesněna.
A co malé zájemce čeká? Dozvědí se
vše o požární ochraně, o první pomoci a také jak poznávat a chránit

přírodu. Naučí se zacházet s mapou
a orientaci v terénu, vázat uzly, tábořit. Budou se pro ně připravovat
výlety, a to jak do přírody, tak i třeba
na výstavy a podobně.
V rámci kroužku by se děti měly zapojit při obecních i hasičských
brigádách. Mladí hasiči si budou vést
i vlastní kroniku celoroční činnosti.
Mimo požární ochrany jako takové
se děti naučí požární sport tj. útok,
štafetu, orientační běh a další disciplíny s přihlédnutím k jejich věku.

A samozřejmě se budou dle možností
zapojovat do různých soutěží. Větší
děti se po získání znalostí budou moci
zúčastnit hry Plamen.
Kroužek by měl fungovat celoročně, za špatného počasí v hasičárně
nebo v hasičské klubovně na obecním úřadě. Přihlásit se mohou děti
od tří let. Stačí donést svoji průkazovou fotografii a přihlášku podepsanou rodiči.
Jana Vaněčková,
místostarostka

Vítězové soutěže konané letos
v květnu u Staráku – děti
Chřešťovic.
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O čem rozhodlo obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo obce Paseky mělo v závěru roku dvě zasedání – 27. 9 a 21. 11. Při nich se rozhodlo o následujících usneseních:

Usnesení č. 5/2011
1) Zastupitelstvo obce Paseky schvaluje realizaci
projektu Paseky – kanalizace, biologická čistička
odpadních vod. Zastupitelstvo obce Paseky schvaluje financování projektu Paseky – kanalizace,
biologická čistička odpadních vod takto:
Celkové náklady bez DPH do 15 576 786 Kč. Z toho:
I. dotace: 12 461 428 Kč
II. vlastní zdroje do výše: 115 358 Kč
III. úvěr: 3 000 000 Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru a souhlasí v souladu s § 41
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s uzavřením Smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., pobočkou v Písku
s těmito základními podmínkami:
 výše úvěru – 3 000 000 Kč
 doba splatnosti do 10 let
 úroková sazba – plovoucí (odvozená od základ-

ní sazby České spořitelny, a.s. s možností mimořádných splátek bez poplatku ve výši ZS – 2,5 %
p.a., tj. aktuálně 3,80 % p.a.
Zajištění: ručení budoucími rozpočtovými příjmy.
2) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2011 v předloženém znění.
3) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. na pozemky parcela č. 1452/14, č. 1481/1, č. 1466, č.
1481/12, č. 1481/2, 1479/1, 664/9 katastrální
území Paseky u Písku.
4) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci
o uzavření mandátní smlouvy na stavební dozor
na výstavbu ČOV a kanalizace Paseky.

Usnesení č. 6/2011
1) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši Kč 8 423,00 a inves-

tičního příspěvku ve výši Kč 2 336,00 ve prospěch
Dobrovolného svazku obcí Blanicko-otavského
regionu v rámci realizace projektu „Turistům
vstříc“.
2) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2011 v předloženém znění.
3) Zastupitelé schvalují zažádat v rámci Programu obnovy vesnice o dotaci úroků z úvěru (úvěr
na ČOV a kanalizaci Paseky) a dále též zažádat o další prostředky na výměnu dalších oken
na obecním úřadě.
4) Zastupitelé obce souhlasí, aby se informoval
dopisem Jihočeský krajský úřad o stavu místní
silnice, která je ve vlastnictví kraje a je po nedávné
rekonstrukci v dezolátním stavu.
5) Balíčky pro děti na Mikuláše budou zajištěny
v hodnotě 120 Kč.
6) Zastupitelstvo rozhodlo, že bude provedena
kontrola na vodojemu.

Pasekám vládne předvánoční atmosféra
Krátce poté, co se po Pasekách se svatým Mikulášem prohánělo pět čertů a dva andělé, se letos poprvé na návsi
rozsvítil vánoční strom. Vzrostlý smrk u pomníku generálmajora Františka Žáka jakoby k ozdobení sám vybízel.
V adventním čase svítí ve stejné době jako veřejné osvětlení a spolu s kapličkou vypadá opravdu nádherně.

KONTAKTY
Ñ Obecní úřad – Paseky 17, 398 11 Protivín,
tel: 382 259 989, e-mail: paseky-pi@volny.cz
Úřední hodiny: středa 17.00 – 19.00
Ñ Ubytovna Václavka – Paseky č. p. 90,
telefon: 728 223 084
(paní Pavlína Stropnická),
e-mail: ubytovnavaclavka@volny.cz
Penzion má kapacitu 45 lůžek, k dispozici je
kuchyň a kuchyňka, sál. Vhodný pro konání
svateb, výročí a dalších oslav. Ubytování je
možno domluvit na uvedeném telefonu.
Ñ Pohostinství – Paseky 5, otevírací
doba: pondělí, středa, sobota a neděle:
16.00 – 22.00, pátek 16.00 – 23.00, úterý
a čtvrtek je zavřeno. Nevaří se, k dispozici je
výčep s 20 místy a sál, který má 80 míst.
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Kolik budeme platit?
I

pro rok 2012 platí vyhláška o místních poplatcích, která byla schválená s účinností
od 1. ledna 2011. Připomínáme tedy všechny povinné poplatky v příštím roce, které
jsou splatné do konce dubna 2012.

ZA ODPADY

Za popelnice platí každý trvale žijící občan
Pasek a Nuzova 400 Kč. Za každý rekreační
objekt se platí 500 Kč.

ZA PSY

Za prvního 50 Kč, za každého dalšího 75 Kč.

ZA VODU

„Za pitnou vodu se bude v Pasekách platit
20 Kč za 1 m3, za užitkovou v Nuzově 5 Kč za
1 m3. Odečty se dělají zpravidla k 30. 6. a poté by měli lidé dostávat faktury k úhradě.“
Termíny a případně i částky k zaplacení
Obecní úřad Paseky ještě upřesní později.

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, 398 11 Protivín, telefon: 382 259 989, e-mail: paseky-pi@volny.cz
Úřední hodiny: středa 17.00 – 19.00

