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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
7.1.11 chodili v Lásenici Tři králové

- pod záštitou Charity České republiky tak letos poprvé proběhla i v naší obci Tříkrálová sbírka,
jejíž výtěžek je každoročně využit na pomoc potřebným. Musím říci, že jsem byl mile překvapen,
jak vřele byly u nás koledníci přijati a kolik sbírka vynesla. Během několika málo hodin pátečního
deštivého odpoledne bylo vybráno 3.356,- Kč.
7.1.11 se konala valná hromada lásenické tělovýchovné jednoty RAPID

- více o výsledku valné hromady se dozvíte ve sportovní rubrice na jiném místě zpravodaje. Za
vedení obce bych ale rád alespoň touto cestou poděkoval odstoupivšímu výboru Rapidu za vše, co
pro Rapid a potažmo i pro celou obec v uplynulých letech vykonali. Novému výboru v čele s
p. Oldřichem Moravcem pak přeji mnoho sil a neutuchající nadšení do budoucna!
21.1.11 byla výroční schůze místního Sboru dobrovolných hasičů

- kromě každoročního hodnocení loňských aktivit hasičského sboru bylo tentokrát na programu
také letošní výročí 120 let od založení sboru. V souvislosti s výročím, jehož oslava je naplánována
na léto zároveň s tradiční červencovou hasičskou soutěží, bylo také rozhodnuto o částečné
rekonstrukci hasičské zbrojnice. Rekonstrukce probíhá právě v těchto dnech a jelikož byla také
zadána kompletní generální oprava soutěžní hasičské stříkačky pro naše sportovní družstvo,
předpokládám, že se letos máme opravdu na co těšit!
15.2.11 byla na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslána žádost o dotaci na dětské hřiště

- pokud nám dotace bude přidělena, dočkáme se ještě letos v prostoru obecní zahrady za bývalou
školou kvalitního dětského hřiště, které našim dětem už léta chybí. Chtěl bych na tomto místě
prozatím poděkovat rodičům a hlavně všem dětem, které se formou výtvarných prací podílely na
přípravě žádosti o dotaci. Získání dotace tohoto typu vyžaduje i další spolupráci dětí a mládeže a
tak doufám, že se nás v případě potřeby při úpravě celého prostoru sejde spolu s rodiči co nejvíce!
24.2.11 byla naše obec přijata za člena Sdružení měst a obcí Jihočeského kraje

- z rozhodnutí zastupitelstva obce se tak naše obec stala členem sdružení se známou značkou
SMOJK, které zastupuje zájmy sdružených obcí při jednání se státní správou, v orgánech EU a při
přeshraniční spolupráci. Od vstupu do tohoto sdružení si zastupitelstvo slibuje nejen zvýšení
všeobecné informovanosti, ale hlavně získání podpory pro řadu obecních aktivit.
26.2.11 byl uspořádán Masopustní průvod

- hodně masek, dobrá muzika a celkově skvělá zábava, to vše opět po roce oživilo konec zimy
v Lásenici a připomnělo nám, že se již blíží velikonoce. V sobotu 5.3.2011 bude také maškarní
zábava, takže masopust jak má být!

Uzavření pobočky České pošty v Lásenici
Tato zpráva se velmi diskutuje jak mezi občany, tak v zastupitelstvu obce. Jak to tedy zatím je?
Dne 25. 1. 2011 jsem byl seznámen pracovníky České pošty s. p., Regionu Jižní Čechy se – cituji „záměrem pošty se změnou obsluhy území“ a byly mi představeny možné způsoby obsluhy obce po
30. 6. 2011. Záznam z jednání byl předtištěn a už výše uvedené předurčilo způsob a obsah jednání.
Pracovníci pošty nehovořili o uzavření pobočky v Lásenici a nebyl mi dán ani prostor k jednání o
důvodech, „jde prostě o nezvratný proces restrukturalizace služeb České pošty“ tečka ?? Schůzku
jsem ukončil s tím, že celou záležitost projednám v zastupitelstvu obce a výsledek sdělím.
Pro jednání zastupitelstva jsem neměl dostatek informací a podkladů. Proto jsem požádal o
vyjádření k problému Sdružení místních samospráv, kterého je obec členem. To iniciovalo celou
řadu jednání na různých úrovních – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo vnitra ČR,
Spolek pro obnovu venkova a pod. Výsledkem všech těchto jednání je dohoda, že Česká pošta zatím
nebude uzavírat své pobočky. Ze zákulisí ale prosakují informace, že tomu tak úplně není? Trváme
na tom, aby bylo s místními samosprávami jednáno na základě rovnoprávnosti, aby k jednání byly
předloženy úplné informace, např. i ekonomické zdůvodnění apod. Příprava takovéto zásadní změny
musí probíhat v dostatečné časovém předstihu. Veřejnost musí být objektivně informována. Postup
České pošty shledáváme jako jednostranné omezování dostupnosti služeb občanům českého
venkova. V tomto smyslu byl také poslán nesouhlas obce na vedení České pošty.
Dne 28. února 2011 jsem se, při příležitosti krajského sněmu Sdružení místních samospráv,
v diskusi k celé problematice vyjádřil. O věci jsem hovořil i s poslanci PČR panem JUDr.
Stanislavem Polčákem a panem Petrem Gazdíkem. Dohodli jsme se, že jim poskytnu veškeré
informace a dokumenty ze zatímních jednání obce v této věci. Popsal jsem celý způsob jednání,
kletý považuji za aroganci státního „molocha“. Byl jsem informován, že Česká pošta jednala na
vlastní pěst, bez souhlasu nadřízeného ministerstva a že o svém postupu nejednala ani ve Výboru
pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny.
V záležitosti uzavření naší pobočky pošty je iniciována petice občanů. Prosím Vás o podporu,
podpisové archy jsou k dispozici na obecním úřadu.
V této chvíli neznám jednoznačnou odpověď, zda bude pošta v naší obci zachována či ne. O dalších
jednáních a jejich výsledcích vás budeme průběžně informovat.
Rudolf Hronza, starosta.

Pořádek v obci
Vývoj počasí, prodlužující se den a přílet stěhovavého ptactva jsou neklamným znamením
blížícího se jara. V naší obci je takovým „poslem jara“ nepořádek na všech možných prostranstvích.
Zejména pozůstalosti po miláčcích člověka najdete na každém kroku. Inu, někdo má raději svého
psa, než například pobíhající caparty. Je škoda, že místo toho, abychom vnímali okolní proměny
naznačující příchod jara, musíme koukat pod nohy kam a do čeho že to šlápneme?
Tak vážení, myslím, že tady už končí legrace. V loňském roce jsme vydali “Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/ 2010 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku.“ To, že je obecně závazná,
znamená, že nás, občany Lásenice, zavazuje k chování se podle litery této vyhlášky. Neumím lépe
vyjádřit, co jiného by to mělo znamenat.
Chceme, aby zejména chovatelé pejsků konečně brali tuto vyhlášku vážně. Pro různé
výmluvy o neznalosti vyhlášky ji každému chovateli vytištěnou předáme při úhradě poplatku ze psů.
Upozorňuji, že respektování vyhlášky bude vymáháno sankcemi. Napomínání už prostě nestačí a být
stále někomu pro srandu je trochu deprimující.
Prosím a žádám zejména vás, pejskaře: berte už konečně vážně vzhled obce. Všechny vás
pak prosím o pomoc při úklidu obce i třeba tím, že si uklidíme kolem svých domů.
Rudolf Hronza, starosta

Výročí založení sboru hasičů dobrovolných v obci naší
- úvodní připomenutí
Ano, je pravdou !
Náš dobrovolný sbor hasičský založen byl před 120 léty, L.P. 1891. Je to dlouhá doba a ta
právě uplynula 22. února letošního roku. Ten den před 120 léty svolána byla schůze všech občanů
obce, včetně obecního zastupitelstva. Byla neděle, byly dvě hodiny odpoledne. Účastenstvo , jak
psáno je v zápisech původních ze dne tohoto, bylo veliké. Tehdy obec čítala 76 domovních čísel a
660 občanů. Do té doby neměla obec ani dobrovolníků a vybavení k potřebnému hašení požárů bylo
velice skromné. Byly tehdy k potřebě této jen dvě džberové stříkačky ruční, jeden žebřík a 17
slaměných vysmolených košů. Toť vše, co požárům přítrž učiniti mělo.
A požáry si tehdy nevybíraly. Domy z velké části dřevěné nebo kamenné s dřevěnými stropy a
krovy, pokryté došky, či šindelem, byly snadno a rychle požírány plameny. Těžko se mohlo zabránit
živlu, který zvládnouti je vždy obtížné.
Snad voda, nepřítel plamenů, bývá ještě krutější. Když jen zmínit o vodě se mám, pak onen rok,
v den 7. března 1891, postihla obec největší povodeň v historii dochované. Vždyť i v případě těchto
nešťastných událostí jsou vždy prvními, kdo pomohou, opět hasiči.
Tento úvod je opravdu snad jen skromným začátkem, který bych chtěl rozšířit na několik
článků, jež by přiblížily obci nejen historii našeho slavného hasičského sboru, našeho jubilanta,
který není sám – má mnoho následovníků.
A bude určitě dobré, aby všichni občané se dověděli nejen o časech založení a působení
sboru hasičského, ale o mnohých událostech po dobu jeho trvání. A těch událostí je mnoho. Přežili
oni dobrovolníci ještě staré Rakousko – Uhersko, první republiku, protektorát a nedávné změny
nejen po druhé světové válce, ovšem i všechny další politické kotrmelce. Ale hasiči tu byli, jsou a
budou!
Je to soudržnost lidí, která nežádá žádných odměn, snad jen svědomí při pomoci druhým je
vede k přesvědčení, že jsou nejen sami u sebe váženými. Buďme všichni potřebnými, nehasme jen
své problémy, chtějme vidět nesnáze a problémy druhých, k nimž patří hlavně ochrana před živly
všeho nešťastného - požáry, povodněmi.
Jsem jedním z nejstarších příslušníků Sboru hasičského v Lásenici a budu rád, když se
budete těšit na další pokračování o jeho historii. A je toho dost, od onoho února roku 1891 do
dnešního dne. Tento článek nebyl tak docela obsažný, jsou však záznamy velice obsažné, které snad
budou zajímavé nejen pro pamětníky, ale dají i motiv těm mladším k tomu, aby mohli vyprávět
dalším generacím o tom, jak byli hasiči potřební, vážení a stateční.
Ing.arch. František Fical

POZVÁNKY
V sobotu 5.3.2011 od 14:30 hod. bude dětský maškarní karneval !!!
Na vědomost všem dětem (i dospělým) se dává, že se v Lásenici chystá velká sláva!
Bude tady KARNEVAL. Takže masek bude plný sál!
… HAKUNA MATATA – bubeníci z J. Hradce, tanečnice ZUMBY z Domu dětí z Třeboně,
tanec mezi bublinkami…
… spousta her a odměn a překvapení plný pytel …
Vstupné: masky zdarma, dospělí bez masky 40 Kč.

Rovněž v sobotu 5.3.2011 večer od 20:00 hod.
bude MAŠKARNÍ ZÁBAVA!
Hrají Vrbovci, vstupné 70 Kč, masky 50 Kč

Výtah z usnesení
z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 16. prosince 2010
Zastupitelstvo obce (dále ZO) schválilo program 2. řádného zasedání, schválilo zápis a usnesení z 1.
řádného zasedání ZO ze dne 25. listopadu 2010
ZO schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2011 :
V období rozpočtového provizoria bude obec hradit výdaje pouze do výše 1/12 skutečných výdajů
předchozího roku měsíčně, a to až do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2011. Po schválení
rozpočtu obce se příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.
ZO souhlasí s prodejem obecního bytu č. 4, garáže a společných prostor v bytovém dome č. p. 171
včetně pozemků, podle rozhodnutí ZO z 27.12. 2007.
ZO schválilo vybraného zhotovitele stavby „Obnova zpevněných komunikací a ploch a zborcené
opěrné zdi“ u č. p. 10 – firmu Aquares, s. r. o., Stráž nad Nežárkou.
ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO, SPOM a SORT, ZO souhlasí s úhradou příspěvku
SPOM 5600,-- Kč na rok 2011.
ZO vzalo na vědomí informaci o financování rozšíření skládky ve Stráži n/Než.
ZO souhlasí s Příkazem starosty k provedení inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31. 12.
2010 a se složením inventarizační komise.
ZO projednalo Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, kde je na základě dřívějších
rozhodnutí definitivně počítáno s průtahem silnice I/34 obcí. ZO proto rozhodlo pouze
připomínkovat šíři koridoru max. 50 m. ZO souhlasí s územní rezervou pro severní obchvat obce.
ZO schválilo vyhlášky o místních poplatcích č. 2 – 5 / 2010
ZO vzalo na vědomí :
- potřebu aktualizace webových stránek obce
- změnu správce toků po zrušení VHS – toky pod Povodím Vltavy s.p.
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci a vypracováním projektu na výstavbu dětského hřiště.
ZO souhlasí se složením krizového štábu obce.

z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 27. ledna 2011
Zastupitelstvo obce (dále ZO) schválilo program 3. řádného zasedání, schválilo zápis a usnesení
z 2. řádného zasedání ZO ze dne 16. prosince 2010
ZO vzalo na vědomí : výsledek hospodaření obce za rok 2010, výsledek hospodaření vlastní
příspěvkové organizace MŠ Lásenice za rok 2010, návrh rozpočtu obce na rok 2011.
ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 – 2014
ZO vzalo na vědomí informace o přípravě stavebních akcí v roce 2011.
ZO souhlasí s výměnou 2 ks oken v hasičské zbrojnici a s jejich dodavatelem.
ZO souhlasí, aby žádost o dotaci na stavbu dětského hřiště zpracovala odborná firma.
ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr.
ZO schválilo záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 55/4 – část.
ZO schválilo nové znění aktualizovaného jednacího řádu zastupitelstva obce Lásenice.
ZO schválilo, aby se obec Lásenice stala členem Svazku měst a obcí JČ. kraje
ZO schválilo prominutí nájemného z bytu č. 4 a zálohy na vodné v č.p. 171 za 1/2011
ZO nesouhlasí s osvobozením placení poplatku za odpad v r. 2011, chata č. 70
ZO schválilo novou sazbu za práci traktorem od 1. 2. 2011 a to : 520,-- Kč/hod.
ZO doporučuje vyslovit nesouhlas s rozhodnutím o zrušení úřadovny České pošty v Lásenici
od 1. 7. 2011 a pověřuje starostu obce jednáním v této věci.
ZO schválilo vyvěšení vlajky Tibetu dne 10.3.2011

ZO schválilo, s platností od 1. 1. 2011 odměny za výkon funkce členům zastupitelstva obce v souladu
s nařízením vlády č. 375/2010 Sb. ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády 37/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lásenice naleznete na internetových stránkách obce
www.lasenice.eu a na vyžádání budou předloženy na obecním úřadě.

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2011
Úplné informace jsou průběžně zveřejňovány v denním tisku a mj. také na úředních deskách
obecního úřadu. Informace jsou také dostupné na internetových stránkách: www.scitani.cz.
Celým sčítacím aktem je pověřena Česká pošta.
Pro úplnost informací doplňujeme kontakt na sčítací komisařku:
Paní Vlasta Kosová, číslo průkazu 00-11-93842, telefon: 606 544 862.
Obec, kromě některých administrativních úkonů, poskytuje občanům:
– bezplatné internetové připojení
- zajišťuje organizační předpoklady pro ochranu osobních údajů povinných osob při využití
veřejné internetové sítě.
Rozhodným okamžikem sčítání, k němuž se vztahují všechny zjišťované údaje, je
půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011
Sčítání je upraveno zákonem č. 296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů 2011 a je tedy povinné.
Jeho výsledky budou publikovány koncem r. 2011.

Letní Lásenický tábor – rodičové a děti, ZPOZORNĚTE!
Termín:
Téma:
Věk dětí:

11. 7. – 15. 7. 2011
Z pohádky do pohádky (a někdy i jinam ☺)
- školáci (aneb ti, kdo chtějí si hrát a zpívat a užívat si prázdniny v Lásenici)
- předškoláci (ti pouze v doprovodu jednoho z rodičů!)
Jako každý rok bude tábor denní, tj. budeme se scházet ráno a rozcházet odpoledne.
Program a seznam potřeb na tábor dostanete začátkem června na emailové adresy, které uvedete
do přihlášek, popř. do schránek poštovních. Přihlášky si můžete vyzvednout od 7.3.2011 v Lásenici
na obecním úřadě u paní Jelínkové, popř. vám můžou být zaslány emailem.
Vyplněné přihlášky spolu s poplatkem pak zaneste opět na obecní úřad paní Jelínkové.
POZOR !!! Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 30.4.2011. POZOR !!!
Mějte na paměti, že kapacita tábora je omezená a proto, pokud máte opravdu vážný zájem, aby se
vaše dítě našeho tábora účastnilo – nemeškejte a pospěšte.
I tentokrát budou mít přednost děti s trvalým pobytem v Lásenici, které můžete přednostně
přihlašovat do konce března. V dubnu pak mohou podávat přihlášky i ostatní zájemci.
Máte-li nějaké otázky ohledně tábora, volejte na tel. 723 737 428.
Za organizátory Hana Fojtová

PŘIPRAVUJE SE, aneb Velikonoční pašije v lásenické kapli?
Ano, čtete správně! Pokud se vše podaří zorganizovat, budete si tentokrát
v předvelikonoční době v naší kapli sv. Jana Nepomuckého moci vyslechnout i shlédnout
Velikonoční příběh – pašije. Obnovená křížová cesta k tomu totiž přímo vybízí a tak snad
v brzké době můžete očekávat pozvánky s přesným termínem a dobou konání.

Řeč a žádost o povolení k průvodu maškarnímu!
Jak málo nebo i mnohé scházelo a je opět za námi všemi rok se svými dny, které sníh i
déšť a dny jasné a teplé přinesl lidu, obci a celé boží přírodě. Masopust, toť krásná doba, snad
jen krátká, ale má dobrotu užití posledních dnů, užití krmě hojnosti před časy půstu, než
velikonoce přijdou. Až jaro opět ve své životodárné moci vše kolem nás zase přivodí ten
krásný zelený svět s modrým nebem a teplem na těle i duši. Těšme se, chtějme být šťastnými.
Štěstí je to, v pozadí všech hmotných potřeb a přání. Staré římské úsloví praví : když štěstí
přeje – porodí i býk tele.
Teď rok minulý, ten, který završil prvé desetiletí století jednadvacátého – jaký
byl, co přinesl nám všem, naší obci a lidem dělným, mladým či těm, co na odpočinku jsou. Mnozí
ti, jež v odpočinku jsou, stále tvoří, pracují a rozloučit se s tím, co člověk
udělá, pro ně svědomí dovoliti nemůže. A děti, naše naděje, naše zásoba toho lepšího, nového,
musí této naději dostát. Ať nepraví se to, že s námi staršími ten lepší svět odchází a říci spíše,
že s těmi mladými lepší svět přichází – ať je tomu tak,
věřme a doufejme.
V roce minulém bylo v obci naší klidno, příroda přívětivá. I uplynul čas, kdy nové
zastoupení obce zvoliti se mělo. Zvoleni byli noví zastánci řízení obce se starostou
staronovým. Ať daří se, ať pochyb není, ať viditelná jest snaha a lidskost v náhledu na čistotu
prostředí, na slušnost bez podezření a nesvárů. Proto otevírejte častěji oči než ústa. Ta ústa
mohou mnohé zkazit a ublížit. A pomněmež, že špatné slovo ani deseti páry volů zpět
nezatáhneš. Vyhlašme i my maškarové tento rok jako rok dobrovolnictví, což učinila i světová
organizace UNESCO – nebudem přece pozadu. Ať práce a snaha bez nároků velkých je
přínosem a potěšením pro každého samotného, i pro všechny. Obec naše je krásná a musí být
krásnější, budem se zdravit a smát se. Budem ctít kulturu a historii obce.
Letos bude i 120. výročí založení sboru hasičského – organizace, přeživší všechna úskalí
režimů, politických zvratů a těžkých chvil. Buď těm právě dobrovolným nadšencům vzdána
čest – vzdán dík za to, co pro obec znamenají.
Ať více takových soudržností trvá, ať je zde opět divadlo, ať se tradice malířská opět
navrátí, ať náklonnost zastupitelstva k tomu je i s potřebami pro běh života obce ve věcech
hmotných či duchovních. I proslýchá se obecně, že pošta v obci naší zrušena býti má, což
dopuštěno býti nesmí !!! Vždyť služba ta je ku potřebě zvláště seniorů našich !!! Snad i snaze
této zabráněno bude.
Ať nenastává latinsky řečeno: „Horor vacui – strach z prázdna“. Pln musí býti život, vždyť jen
krátce jsme tu, oproti velikosti vesmírné. Uvažujme a čiňme, neboť když uvažujeme, kdy je
třeba začít, bývá už na začátku pozdě. Protože toho, kdo chce, osud vede, kdo nechce, toho
vleče.
Roku nadcházejícímu přejme: přejme sobě jen co nejlepších, nejšťastnějších a
nejveselejších dnů. Lidé naši, i příchozí, žádáni jste o veselí, štědrost a pochopení kousků
našich, nás maškarů, my snad zase potěšíme vás.
Žádost psána na den svaté Doroty, 26. února, L.P. 2011. Nuž pověz starosto náš, zda
povolení dáš !
Podepsáni všichni maškarníci i lid obecný.
Já starosta obce Lásenice :
Pro Vaši supliku čestně danou a upřímnou, budiž Vám povolení dáno od pravomoci mé i
veškerých radních. Ať ve slušnosti vám vlastní, počestných mravech a radosti a veselí, průvod
i zábava lidu obecného plyne.
Nuž tedy budiž !

Ahoj holky, ahoj kluci!
Všichni skříťáčkové, vílenky, skřítkové i víly ještě spí, ale už dlouho
spát nebudou. Víte proč? Blíží se první jarní den. Já vím, že to všichni víte
– že víte, který z těch mnoha dnů to je – je to totiž strašně vzácný den!
Den, kdy končí nadvláda paní Zimy – 21.března. Ale je pravda, že své
moci se nikdy nechce pustit a tak musí Jaro tvrdě zápasit. A vždycky,
když končí zima, tak u vás máte zvyk se oblékat do různých masek. Jste
takoví veselí – asi také proto, že končí zima – nebo pro něco jiného?
Vždycky se těším na vaše masky! Jak tomu říkají Ti vaši dospělí –
MASOPUST? Musím se zeptat Rozumbrádka, co to vlastně znamená ten masopust. A vy to víte?
Mám pro vás pro pobavení omalovánku s rozdíly.

Těskřítkoprsk !!!

S P O R T
Rapid svolal na začátek ledna valnou hromadu tělovýchovné jednoty, která sdružuje oddíl
kopané a oddíl stolního tenisu. Na této valné hromadě, za účasti členů obou oddílů, odstoupil
dosavadní výbor a bylo nutné zvolit nové vedení.
Po podání návrhů a po diskusi, jakým směrem by se měl Rapid dále ubírat a jak začlenit
zástupce z obou oddílů do fungování celé tělovýchovné jednoty, proběhlo hlasování všech
přítomných členů a bylo zvoleno nové vedení Rapidu.
TJ Rapid tak nadále povede pětičlenný výbor, složený ze čtyř zástupců oddílu kopané a
jednoho člena za oddíl stolního tenisu. Novým výborem byl také zvolen předseda, kterým se
stal pan Oldřich Moravec.
Nové vedení, potažmo celý Rapid, si vytýčilo směr, jak dál v Lásenici podporovat a provozovat
sport – tedy kopanou a stolní tenis. Dluh máme u mládeže, ale co je všechno platné, když dnes
je mnoho jiných zájmů a sport je až na posledním místě v žebříčku toho, čemu se dnes chtějí
mladí věnovat.

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Josefu Mlejnkovi, který jako jediný
ze „staré party“, která v Lásenici vybudovala to, co dneska máme, byl
aktivním členem minulého výboru. Dal fotbalu opravdu hodně, snad mu to
fotbal i nějakým způsobem vrátil. Doufám a jsem přesvědčen, že i když dnes
není členem vedení, bude se i nadále podílet na chodu oddílu a přispěje svými
zkušenostmi a radami.
Ještě něco málo o stolním tenise, který spěje ke konci letošní sezony.
Mužstvo „A“ , které bojuje v OP-I , je zatím na posledním místě s 2 výhrami a 14 porážkami
a už je asi jasné, že tuto soutěž opustí a v příštím roce bude hrát o stupínek níž, a to OP-II.
Mužstvo „B“ , hrající druhým rokem OP-III , je zatím s 7 výhrami a 8 porážkami na krásném
5. místě, což je oproti loňské sezoně velký posun, který nikdo z hráčů nečekal a všichni si
přejí toto místo udržet do konce sezony.
MAV.

******************************************************************************

Životní jubilea
Březen
– pan Otakar Gawlik, 75 let
- paní Věra Špuláková, 82 let
- paní Vlasta Pragrová, 60 let

Duben
- pan Jiří Klabouch, 81 let

Narodil se
- Jíří Hanold, rodičům Jiřině a Miroslavovi Hanoldovým
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