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Paseky
se rozvíjejí
Vážení občané a rodáci,
dostává se Vám do rukou číslo Paseckých listů, které
je vydané speciálně u příležitosti setkání paseckých
rodáků a také ke 105. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů.
Jak jistě víte, setkání rodáků proběhlo v roce 2006,
přesto však můžeme říci, že lidé, kteří se účastnili
minulého setkání, mohou v naší obci zaznamenat
pokrok.
(dokončení na straně 2)

Pomník generálmajora ing. Františka Žáka na pasecké návsi.
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zprávy z obce

Paseky se
rozvíjejí...
Od posledního setkání se obec rozvíjela všemi směry. Během uplynulých let byla obnovena činnost sboru
dobrovolných hasičů, a to nejen papírově. Hasiči například pomáhali při
letošní povodni ve Žďáře, ale též jejich
úspěchy na poli požárního sportu jsou
nepřehlédnutelné. Loni skončilo družstvo žen v celkovém pořadí okresní
soutěže osmé, muži byli šestí.
Paseky dále pracovaly na rozvoji
své infrastruktury – byly opraveny
místní komunikace, obec rekonstruovala ubytovnu Václavka a dále také vybavila obecní úřad novým nábytkem a okny, aby prostory mohly
důstojně reprezentovat obec. Investovalo se i do úprav veřejných prostranství. Nejvíce je to znát U Pece,
kde bylo vytvořeno odpočinkové zákoutí. Je nutno říci, že obec rozkvétá
také díky velké podpoře Nadace ČEZ
– JE Temelín a Jihočeského kraje. Bez
výše zmíněné finanční podpory a též
bez spolupráce s místními podnikateli by obec nemohla realizovat tolik investic a akcí ku prospěchu všech
obyvatel.
Největší investicí v posledních letech však byla výstavba biologické
čistírny odpadních vod, která byla
realizována za podpory Ministerstva
zemědělství ČR a opět za podpory
Nadace ČEZ.
Jsme přesvědčeni, že obecní úřad
odvedl výbornou práci a že jak místní,
tak i již dávno odstěhovaní rodáci ocení, že jejich víska vzkvétá. Přeji tímto
Vám všem, aby se Vám na setkání rodáků a zároveň na oslavách 105 let od
založení hasičského sboru líbilo.

Nejslavnější osobnost
Generálmajor František Žák se navždy zapsal do historie obce

VOJÁK. František Žák jako novopečený poručík dělostřelectva (vlevo) a krátce před
svým skonem v roce 1997.

Zřejmě nejvýraznější postavou, která svůj osud spojila s Pasekami,
byl František Žák. Muž, který byl křivě obviněný a následně
perzekuovaný totalitním režimem, se spravedlnosti dočkal na
sklonku života. V obci ho připomíná pomník na návsi.

ž

ivot účastníka bojů ve druhé světové válce popisuje vzpomínková
kniha s názvem Tak to bylo, kterou
vydala Československá obec legionářská v roce 1998. Vybrali jsme z ní
několik údajů:

 maturoval na písecké reálce
v roce 1932
 dobrovolně vstoupil do armády na 2 roky vojenské služby
a studoval důstojnickou školu v
Olomouci
 po Mnichovu byl koncem
dubna 1939 propuštěn z armády

Přísaháme při všem, co je nám svaté, a v plné shodě
se svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni prezidenta
a vlády republiky Československé a všech svých velitelů,
prezidentem a vládou ustanovených,
přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy
a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk
neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti
a za její svobodu,
přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrní státi,
v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak,
jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských.
Tak přísaháme.

Ing. Jana Vaněčková, místostarostka

Opustili
nás
V 86 letech zemřel 9. března 2013
pan Emil svoboda st. z Pasek
č. p. 37. Na své chalupě v Pasekách
č. p. 23 podlehla 25. března dlouhodobé nemoci ve věku 61 let
pí. helena svobodová roz.
Lucáková z Písku.

Čest jejich památce!
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a šel na školení na Obchodní akademii v Písku pro ulehčení přechodu do civilu
 28. října 1939 slyšel vysílání
z Paříže, že se v zahraničí šikují vojáci a rozhodl se je následovat
 O Velikonocích 1940 se dostal na loď do Marseille
 po strastiplné cestě se dostal
k dělostřeleckému pluku v La Nouvelle a byl velitelem palebného postavení 5. baterie
 za války byl ve Francii, Anglii, Sovětském svazu (tam odmítl

Tuto přísahu skládali vojáci nejenom po nástupu vojenské služby vždy k 28. říjnu, ale
i po absolvování akademie při vyřazeni jako novopečení důstojníci. Dlouhá průprava
a vážnost chvíle pronášené přísahy pronikly do vědomí a srdcí všech, jako něco osudového,
něco, co s nimi půjde celým životem a co je nezpochybnitelné, závazné a neporušitelné.
To František Žák navzdory útrapám způsobených komunistickým režimem ctil.

www.obecpaseky.cz

vstoupit ke komunistům), Teheránu, Egyptě či Alžíru
 skončil jako styčný důstojník u 8. britské armády v Rakousku, domů se vrátil v lednu 1946
 po návratu do vojenské
školy mu bylo jasné, že kvůli pošramocené pověsti ze Sovětského
svazu kariéru u armády neudělá
 poté nastoupil jako přednosta 1. dělostřeleckého štábu
5. divize v Českých Budějovicích
 na podzim 1947 se stal profesorem taktiky dělostřelectva
 v roce 1949 skončil v armádě a režim ho začal sledován
 v prosinci 1949 byl zatčen
a obviněn z neoznámení protistátní činnosti, byl odsouzen
k 18 měsícům těžkého žaláře a poslán do vojenské trestnice v Opavě, v cihelně v Neplachovicích pak
ukládal cihly do sušárny
 byl propuštěn v roce 1951,
do trestnice si pro něj přijela jeho
budoucí žena Vlasta
 zůstal s ní v Praze a pracoval
na soustruhu v národním podniku
Chirana, kvůli zdravotním problémům pak zastával funkci energetika a vodohospodáře až do důchodu v roce 1969
 byl rehabilitován v roce
1991 a povýšen na plukovníka ve
výslužbě, v roce 1993 ho prezident republiky jmenoval generálmajorem ve výslužbě

Blahopřejeme
 Neuvěřitelných 102 let oslavila 10. 6. marie tůmová .
 Dne 26. 6. se ke stovce svými
96 lety přiblížila také anna
němečková.
 Významné jubileum bude
slavit 23. srpna marie musilová. O den později má osmdesátiny vladimír jareš.
 Sedmdesáté narozeniny
čekají 29. 9. na Františka
štěpánka.
Všichni jubilanti jsou z Pasek
a přejeme jim pevné zdraví,
hodně spokojenosti a radosti!
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Letošní sraz paseckých rodáků začíná 29. června od 15 hodin na návsi. Srdečně zveme!

OBRAZEM: Setkání v roce 2006

Fotografie dokazují, že na setkání paseckých rodáků před sedmi lety se přišlo podívat i mnoho lidí, kteří s malebnou obcí spojili svůj život o něco později.

Místo k posezení bylo pro příchozí připraveno na návsi i v pasecké hospodě. Diskuze u jednotlivých stolů nevázla, všichni si měli o čem povídat.

Jak budou vypadat Paseky v dalších letech?
Přestože se kvapem blíží ke konci funkční období současného
zastupitelstva, obecní úřad má pod stávajícím vedením velké plány
do budoucna.

M

ělo by dojít k dalších opravám
v prostorách ubytovny, neboť
obec získala prostředky od Nadace
ČEZ, tak i od Jihočeské kraje.
V letošním roce též obec získala zahradní traktůrek na sečení veřejných

prostranství a čistírny odpadních vod
od Dobrovolného svazku obcí Blanicko-otavského regionu. Zmíněný spolek získal dotační prostředky od Jihočeského kraje na projekt „Upravený
region“.

Pokud se týká společenského života v obci, tak v letošním roce nás ještě čekají zejména tyto tradiční akce:
steak party na návsi pořádaná SDH
Paseky, dále loučení s létem, soutěž
v požárním sportu „O putovní pohár
starosty obce Paseky“, setkání důchodců z obce Paseky, Tálín a Žďár
(pořádaná za podpory JE Temelín),
Mikuláš a Silvestr.

V současné době mají Paseky na
příslušných úřadech žádost o dotaci
na vybudování vodojemu v Nuzově
spolu s čistírnou odpadních vod pro
osadu Nuzov.
Obec má již vybraného dodavatele stavby a čeká se jen, zda-li budou
schválené dotační prostředky, nebo
nikoliv.
Ing. Jana Vaněčková, místostarostka
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O čem rozhodlo obecní zastupitelstvo
Obecního zastupitelstva obce Paseky mělo v letošním roce zatím dvě zasedání. Občanům přinášíme i usnesení
z prosince 2012, které nebylo zveřejněno v posledních Paseckých listech. Byla schváleno následující:

Usnesení č. 6/2012
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č. 7/2012 v předloženém znění.
2) Zastupitelé schvalují rozpočet na rok 2013
v předloženém znění. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou: příjmy obce ve výši Kč 2
778 500,00 výdaje obce ve výši Kč 2 778
500,00 z toho splátky úvěru/půjčky včetně
úroků ve výši 416 000,00 a rezerva ve výši
778 500,00.
3) Zastupitelé schvalují rozpočtový výhled
na rok 2013-2016 v předloženém znění.
4) Zastupitelé berou na vědomí, že starosta
jmenoval inventarizační komisi ve složení:
Václav Hůlka, Jiří Stropnický a Věra Hauserová a tímto dal pokyn k provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2012.
5) Zastupitelstvo schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků pod stávající komunikací II/159 – parcela číslo: 1467/32 a část
parcely č. 1467/33 vše k.ú. Paseky u Písku.
6) Zastupitelé schvalují Místní program obnovy vesnice na období let
2012–2018 v předloženém znění a to
splatností od 19. 12. 2012 do 31. 12.
2018.
7) Zastupitelé schvalují odkup pozemků od paní Jozové – parcela č. 436/34
díl a, parcela č. 436/34 díl b vše k.ú.
Paseky u Písku za odhadní cenu celkem Kč 1 350,00.
8) Zastupitelstvo rozhodlo, že po novém roce (nejdéle do 20. 1. 2012) starosta spolu s panem Rothbauerem navštíví paní Holubovou a zjistí možnosti
obce ve věci odkupu pozemků u místního
pohostinství.
9) Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu hliníkového žebříku do penzionu.

Usnesení č. 1/2013
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření
č. 2/2013 v předloženém znění.
2) Zastupitelé schvalují dodatek č. 2 ke směrnici o tvorbě, vyhodnocování a kontrole rozpočtu v následujícím znění: Zastupitelstvo
obce Paseky pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření a to maximálně
do Kč 50 000,00 na jednu položku rozpočtu
obce. U přijatých transferů, příspěvků, dota-

cí a darů může starosta obce schvalovat tyto
rozpočtová opatření bez omezení.
3) Zastupitelé souhlasí se zřízením věcných
břemen na elektrické přípojky pro společnost E-ON na parcelách č. 1467/7, 1468/5
(paní Hauserová) a 1475/1 (R. Holub) k.ú.
Paseky u Písku a to za úplatu.
4) Zastupitelé schvalují inventarizační zprávu za rok 2012 v předloženém znění.
5) Zastupitelé souhlasí s pokácením stromu
– pan Kozák na dvoře svého domu v Nuzově.

Usnesení č. 2/2013
1) Zastupitelé schvalují rozpočtové opatřením č. 4/2013 v přeloženém znění.
2) Zastupitelé schvalují prodej pozemků pod
budoucí obchvat obce za jednotnou cenu
Kč 100,00 / 1 m2. Jedná se o následující pozemky: KN 436/8 orná půda, KN 461/5 vodní
plocha, KN 435/2 orná půda, KN 413/7 ostatní plocha, KN 436/10 orná půda, KN 373/1

ostatní plocha, KN 644/5 zahrada, KN 644/6
zahrada, KN 1462/2 ostatní plocha-komunikace, KN 1481/1 ostatní plocha-komunikace,
KN 1479/1 ostatní plocha-komunikace, KN
1478 ostatní plocha-komunikace – vše k. ú.
Paseky u Písku, LV č. 1 s tím, že rozsah výměry bude stanoven geometrickým plánem.
3) Zastupitelé berou na vědomí rozhodnutí
starosty obce ze dne 3. 5. 2013 o schválení
v rámci pravomocí daných mu zákonem
o obcích pronájmu pozemků nutných jako
obsluha staveniště plánovaného obchvatu. Jednalo se o smlouvu o uzavření budoucí smlouvy nájemní a to následovně: První smlouva se týká pronájmu části parcely
č. KN 436/8 orná půda o výměře 1 m2 a části

parcely č. KN 461/5 vodní plocha o výměře
1 m2 a to za úplatu stanovenou dle Obecně
závazné vyhlášky Města Protivín o místních
poplatcích, která bude platná v den uzavření nájemní smlouvy. Pozemky budou sloužit za účelem vybudování zařízení staveniště a manipulačního pruhu. Druhá smlouva
o uzavření budoucí smlouvy nájemní se týká
části parcely č. KN 436/8 orná půda o výměře 20 m2, části parcely č. KN 644/5 zahrada o výměře 98 m2, části parcely č. KN
644/6 zahrada o výměře 51 m2, části parcely
č. KN 1479/1 ostatní plocha-komunikace o
výměře 45 m2, a části parcely č. KN 1478
ostatní plocha-komunikace o výměře 14 m2,
přičemž pronájem je za účelem vybudování
manipulační plochy a to za úplatu stanovenou dle Obecně závazné vyhlášky města
Protivín o místních poplatcích, která bude
platná v den uzavření nájemní smlouvy. Pozemky poté budou uvedeny do původního
stavu.
4) Zastupitelé schvalují smlouvu
o právu provést stavbu – číslo SoPPS/
Op3-3/003.
5) V souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo obce Paseky schvaluje
účetní závěrku za rok 2013 v předloženém znění. Jedná se o výkaz Fin 2-12,
Výkaz zisku a ztráty, Příloha a Rozvaha
– vše sestaveno k 31. 12. 2012.
6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zprávu o přezkoumání hospodaření za
rok 2012 v předloženém znění.
7) Zastupitelstvo obce schvaluje
bezúplatný převod – darovací smlouvu na
převod pozemků pod stávající komunikací
II/159 – jedná se o parcelu č. 1467/32 ostatní plocha-silnice o výměře 187 m2 a podíl o
velikosti 105/128 parcely č. 1467/33 ostatní
plocha-silnice o výměře 316 m2 (komunikace
u „Kovářské hromady“).
8) Zastupitelstvo obce Paseky schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve prospěch
DSO Blanicko-otavského regionu na dofinancování traktůrku na sečení trávy a dále též na aktualizaci programu MISYS 2013.
Přesná výše příspěvku bude vyčíslena DSO
Blanicko-otavského regionu ihned, jak bude
DSO vědět, v jaké výši dostalo na tento projekt dotaci z POV Jihočeského kraje.
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