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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
27.2.10 byl v naší obci Masopustní průvod

- po tradiční žádosti o svolení maškarního průvodu a převzetí klíče od bran Lásenice z rukou
starosty absolvoval průvod masek opět po roce celodenní „pouť“ po celé obci a ani maškarní
merenda na závěr nechyběla.
10.3.10 se naše obec stejně jako v předchozích letech připojila k akci „Vlajka pro Tibet“

- podpořili jsme tak opět kampaň proti porušování lidských práv u příležitosti 51. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
28.3.10 na Květnou neděli byly v kapli sv. Jana Nepomuckého posvěceny obrazy křížové cesty

- po letech tak byly do kaple navráceny alespoň kopie 14ti obrazů původní křížové cesty z roku
1860. I když je část originálních obrazů po krádeži v devadesátých letech bohužel nenávratně
ztracena, podařilo se díky ochotě a osobnímu nasazení duchovního správce ze Stráže nad Nežárkou
P. Lva Eliáše sehnat náhradu v podobě jiných, téměř totožných obrazů křížové cesty od stejného
autora. V loňském roce jsme tak mohli zajistit pořízení kopií celého souboru (větší část pak
z původních „našich“ obrazů uložených v archivu) a kopie vytištěné digitální technologií na klasické
plátno tak nyní vrátit do opravených původních rámů na svá místa. Znovu musím poděkovat všem,
kteří obnovu kaple podporují a nezištně pomáhají. Díky vám tak kaple není jen tradičním symbolem
Lásenice, ale po mnoha letech se opět stává živým duchovním místem.
V průběhu měsíce dubna byly jako již tradičně po zimním období zmapovány škody na obecních
komunikacích a vytipována místa, která potřebují opravu.

- Následně tak proběhla i první část opravy cesty na hrázi Formanského rybníka, která byla po
dlouhé zimě velmi rozmáčená. Po navezení hrubšího podkladového materiálu bude za vhodného
počasí cesta ještě dále zpevněna a poté finálně upravena.

Koncert malých lásenických hudebníků
V Lásenici, stejně tak jako v jiné obci či městě, je spousta dětí, které chodí na různé kroužky a
také se mimo jiné učí na nějaký hudební nástroj. Tímto bych chtěla všechny tyto holky a kluky
oslovit. Poslední víkend v červnu, kdy už končí starosti se školou, bychom společně zkusili založit
novou lásenickou tradici – koncert malých lásenických hudebníků.
Takže – přemýšlejte o tom. Vím, že je vás dost a bylo by od vás hezké se s námi podělit o to, co
umíte. Těším se, až zavoláte nebo se přijdete domluvit ☺.
Věřím, že se vás minimálně několik sejde a tak rovnou všechny zvu na první koncert do lásenické
kaple, v neděli 27.6.2010 od 18.30 hod, o koncertní překvapení určitě nebude nouze!
H. Fojtová, mob.: 723 737 428

PŘEDŠKOLKÁČCI
Už je to víc než rok, co jsme se sešli poprvé, a za dobu od prvních seznamovacích dnů se
změnilo pár věcí. Jednou z těch smutnějších je, že se naše dětská partička zmenšila o pár dětí,
které nastoupily do školky.
Nelinka, která s námi moc ráda vyráběla a vždycky u všeho vydržela co nejdéle, byla moc
šikovná a doufáme, že jí tento talent přinese ještě hodně radosti. Terezka, její dobrá kamarádka,
ze všeho nejraději stříhala a jednou nám při výrobě nejdelšího trhánka pomohla a místo trhání
vystříhala dlouhatánského papírového hada, kterého jsme všichni společně dotvořili. Adámek, náš
strojvedoucí, miluje mašinky a Bořka stavitele: písničku z této pohádky zpíval velmi často a šlo mu
to skvěle. Na podzim se s námi rozloučí Sárinka, výborná tanečnice, která umí tak krásně ladně
kroutit boky, že jí maminky můžou závidět a také naše Markétka: nejraději ze všeho modeluje a
ráda poslouchá zpívání s tetou Ivanou a její kytarou. Všem přejeme, at' se jim ve školce líbí a at'
se jejich první delší odloučení od maminek obejde z obou stran bez slziček.
Pro ostatní prt'ata a samozřejmě i pro naše bývalé předškolkáčky se mění to, že do koutku
si mohou chodit hrát i o prázdninách, a to celý červenec! Prozatím.
Jinak tento rok ještě plánujeme opět výlet do solné jeskyně, chtěli bychom se jet vyřádit
do Českých Budějovic na Hřiště BezBot, do bazénu a také si jet hrát do Baby Klubu v Jindřichově
Hradci. Bližší informace se dozvíte při návštěvách předškolkáčků (každou středu od 9.00 hod).
A na závěr tady máme jedno poděkování kamarádovi Jindříškovi, který je tak moc hodný, že
nám daroval spoustu hraček s kterými si doma už moc nehrál a tím udělal radost ostatním dětem.
Děkujeme!
Za všechny Marcela Čeloudová

POZVÁNKY
Sbor dobrovolných hasičů vás opět po roce zve na tradiční
POUŤOVOU ZÁBAVU!
V sobotu 15.5.2010, začátek ve 20 hodin. Hraje taneční orchestr UNIVERSAL.

V sobotu 19.6.2010 pořádá TJ Rapid ve spolupráci s obecním úřadem a
Sborem dobrovolných hasičů DĚTSKÝ DEN!
Zveme všechny děti i rodiče na bohatý program s hudebním doprovodem!
Začátek ve 14 hodin, u Nežárky na „Place“. Akce se bude konat jen za příznivého počasí.

V sobotu 26.6.2010 přijede do Lásenice Divadelní soubor Tábor o.s.!
V režii Pepy Konráda uvidíme Moliérovu hru Skapinova šibalství,
hraje se v kulturním sále, začátek v 19:30 hod, doba trvání cca 1 hodina, vstup dobrovolný

V neděli 27.6.2010 bude v kapli sv. Jana Nepomuckého uspořádán
Koncert malých lásenických hudebníků!
Začátek v 18:30 hod, vstupné dobrovolné.
Více o této akci naleznete na první straně zpravodaje.

Daň z nemovitosti 2010
Finanční úřad v Jindřichově Hradci stejně jako v loňském roce vyhláškou zveřejnil
hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitosti na rok 2010.
Seznam je k dispozici k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě od 19.4.2010 do 18.5.2010. Vyhláška je
vyvěšena na úřední desce i na obecních internetových stránkách www.lasenice.eu. K placení daně budou
finančním úřadem opět zasílány poštovní poukázky.

Informace o Lásenickém táboře
Jak jsme již psali v minulém vydání obecního zpravodaje, třetí Lásenický denní tábor se
bude konat v termínu od 12.7. do 16.7. 2010. Přihlášky jsou k vyzvednutí od 3.5.2010 - buď na
obecním úřadě u paní Evy Jelínkové anebo u paní Hany Fojtové v č.p.2.
Vzhledem k tomu, že tábor je organizován lásenickými dobrovolníky a podporován obcí
Lásenice, budou v období od 3.5. do 12.5.2010 přijímány přihlášky pouze od dětí v Lásenici trvale
hlášených. Od 13.5. do 21.5.2010 se pak mohou přihlásit i mimoláseničtí. Celková kapacita tábora je
30 dětí. Tábor je pro děti školní – 1. - 7. třída, ale také pro děti předškolní (ovšem pouze
s doprovodem jednoho z rodičů).
K programu tábora – tentokráte bude vše ve stylu indiánském. Samozřejmě, že nebude
chybět teepee, totem ani velký náčelník. Děti se seznámí s indiánským písmem, s indiánskými zvyky,
dovednostmi, vyzkouší si tkaní, výrobu luků a šípů, jízdu na koni, stopovanou, lov vlastníma rukama,
prostě vše, co by správný Indián či Indiánka měli umět. Přesný program a další informace dostanou
rodiče a účastníci po odevzdání přihlášek do schránek na své adresy.
Za organizátory Hana Fojtová

Výtah z usnesení
z 29. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 28. ledna 2010
ZO vzalo na vědomí výsledek hospodaření obce za rok 2009 a výsledek hospodaření vlastní
příspěvkové organizace MŠ Lásenice za rok 2009
ZO bylo seznámeno a vzalo na vědomí návrh rozpočtu na rok 2010
ZO vzalo na vědomí návrh rozpočtového výhledu na roky 2011–2013
ZO vzalo na vědomí informaci z jednání DSO Vodovod Hamr
ZO souhlasí se záměrem prodeje obecního pozemku p.č. 1093/1 o výměře 1768,-- m2, který je pro
obec nevyužitelný.
ZO souhlasí s nákupem cisterny na pohonné hmoty o objemu 1 000 l,
ZO vzalo na vědomí :
- informace o termínech: dětského karnevalu, maškarního průvodu obcí a tradiční lásenické pouti
ZO souhlasí s prodloužením nájemních smluv šesti nájemníkům
ZO vzalo na vědomí informaci o opravě v bytě č. 9 v č.p. 78, a informaci o nadměrném zatěžování
cesty u kravína.
z 30. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 4. března 2010
ZO souhlasí s dofinancováním akce oprava opěrné zdi z rozpočtu obce
ZO souhlasí se složením komise pro výběr a posuzování veřejných zakázek
ZO souhlasí, aby účetnictví vlastní příspěvkové organizace MŠ Lásenice bylo od ledna 2010
vedeno ve zjednodušené podobě
ZO souhlasí s přidělením bytu č. 5 v č.p. 78 p. s nájemní smlouvou na dva roky
ZO souhlasí s vyvěšením vlaky Tibetu dne 10. 3. 201
ZO souhlasí s poukázáním příspěvku Sokolu Stráž n/Než. ve výši 1500,-- Kč,
ZO souhlasí s osazením kopií Křížové cesty do kaple Sv. Jana Nepomuckého
ZO souhlasí s novými cenami služeb ubytování, práce traktorem a cen za prodej a dovoz dřeva
ZO vzalo na vědomí :
- stojící voda na silnici u zastávky – bude řešeno s ŘSD
- oprava místních komunikací po zimě
- budova MŠ – nebezpečí padání sněhu ze střechy, hledání závady kanalizace
- řešení prostranství před prodejnou společně s Krajským úřadem a s autory územní studie
- územní plán obce - další postup v řešení

S P O R T
Začala nám druhá polovina soutěže 2009 – 2010, a to její jarní část.
Po podzimní části je co dohánět, bude dost obtížné dosáhnout našeho cíle – být po skončení
soutěže v první polovině tabulky, ale popereme se o to.
Po podzimní části bylo mužstvo na 9. místě s 11 body za 3 vítězství, 2 remízy a 7 porážek.
Kádr mužstva se přes zimu nezúžil, naopak, vrátili se ti, co na podzim z různých důvodů
nemohli nastoupit. Doufám, že jejich účast bude v mužstvu znát.
Nyní jsou za námi 3 jarní kola. K prvnímu zápasu jsme nastoupili v Plavsku, kde jsme prohráli
0:2. Další zápas na nás čekal v Nové Vsi, odkud jsme přivezli 1 bod za remízu 3:3. Ve třetím
kole jsme se představili domácímu obecenstvu proti Majdaleně a vybojovali 3 body za výhru
2:1. První domácí zápas shlédlo 30 diváků a s nimi i mnoho dětí. Nadále se budeme snažit, aby
vše probíhalo tak, jak jsou naši fanoušci při domácích zápasech zvyklí. Pro informaci přidávám i
termíny ostatních domácích zápasů, na které jste zváni!
1. 5.
15. 5.
29. 5.
12. 6.

SO
SO
SO
SO

17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.
17,00 hod.

Lásenice - Buk
Lásenice - Kardašova Řečice
Lásenice - Rapšach
Lásenice - České Velenice
MAV

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

LÁSENICKÁ POUŤ bude 15.-16.5.2010
Poutní rytmická mše svatá bude v kapli sv. Jana Nepomuckého
sloužena v neděli 16.5.2010 ve 14 hodin.
******************************************************************************

Životní jubilea
Květen
– paní Bohumila Burešová, 82 let
- pan Jiří Bureš, 60 let
- paní Danuta Kasperová, 60 let
- pan Miloslav Bláha, 70 let

Červen
- paní Marie Blažková, 70 let
- pan Jaroslav Kalvas, 80 let
- paní Věra Klabouchová, 70 let
- paní Milada Ernekerová, 85 let
- paní Věra Pfauserová, 60 let

Narodili se
- Gabriela Horčíková, rodičům Gabriele Ranglové a Miroslavu Horčíkovi
- Matyáš Koranda, rodičům Pavlíně a Františkovi Korandovým

Přistěhovali se
- pan Jaroslav Mrkvička s dcerou Jaroslavou ze Studené

Odstěhoval se
- pan Jaroslav Šmíd do Stříbřece
My z Lásenice – zpravodaj Obecního úřadu Lásenice a zastupitelstva obce Lásenice. Registrační číslo MK 11676. vydává
Obecní úřad Lásenice,za vydavatele odpovědní Eva Králová a starosta Rudolf Hronza. Vychází 6x ročně v nákladu 250 ks.

Ahoj holky a kluci!
Jaro přišlo, už je tady,
slunce svítí do zahrady.
Každá kytka maličká,
radost má ze sluníčka.
Tak tuhletu básničku jsem si přečetla na takovém papíru – prý to byl lístek z knížky,
které vy umíte číst a nebo prohlížet. Na mne jsou hrozně velikánské – ty vaše knížky.
Naše čteníčky (vy byste jim asi říkaly knížečky) jsou mnohem menší, ale také v nich
máme spoustu krásných básniček a příběhů. A taky tam máme spoustu chechtaček,
teda vy tomu říkáte – vtipy. Chechtačky čtu hrozně ráda, hlavně když jsem smutná.
Taky jste někdy smutní? Určitě jo a proto vám sem napíšu pár vtipů, které mne
zaručeně vždycky rozesmějí.
Potkaly se dvě kočky.
První: „Mňau.“
Druhá: „Méé.“
První: „Co děláš?!“
Druhá: „Učím se cizí jazyky.“

Potkají se dvě rajčata.
První pozdraví:
„Ahoj rajče!“
Projede auto.
Druhé pozdraví:
„Ahoj kečupe!“

Na obrázku vám posílám kluka, který nemusel číst
ani jeden vtip. Zjistil, že když se takhle podívá na
svět kolem sebe - na domy, stromy, kamarády, na
mamku a na taťku, tak se musí smát - jsou totiž
všichni vzhůru nohama!
Takže - ať nám svítí sluníčko, ať je nám všem teplíčko,
ať se všichni máme krásně – ať si můžem skládat básně,
ať jste všichni veselí – venku nebo v posteli. ☺

