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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
24.10.09 proběhlo na obecním úřadě slavnostní vítání občánků
- v letošním roce jsme měli tu čest přivítat do obecního života 7 nejmladších lásenických občanů.
Fotografie z této tradiční akce naleznete jako obvykle na našich internetových stránkách
www.lasenice.eu.

27.10.09 v předvečer 91. výročí založení samostatného Československa byl položen věnec
k místnímu památníku vzniku republiky a obětem války
- v loňském roce jsem na tomto místě zmínil špatný stav památníku a jeho očekávanou opravu.
Vzhledem k řadě dalších letošních plánovaných i vynucených oprav obecního majetku jsme se rozhodli
opravu zatím odložit a v prvé řadě se pokusit získat alespoň na část opravy dotaci.
**************************************************************************************

Mikulášské odpoledne pro děti, tentokrát trochu jinak
Máme pro všechny děti, ale také pro rodiče, skvělou zprávu:
V sobotu 5.12.2009 od 14.00 hod. bude v kulturním sále

Mikulášské odpoledne.

Pozvání přijalo divadelní seskupení dvou herců z pražského Divadla v Dlouhé. Takže po úvodním
„pohrání si“ budou moci všichni malí i velcí vidět představení „Tatínek není k zahození“ od
Arnošta Goldflama. Samozřejmě také nebudou chybět ty správné Mikulášské hry a konečně určitě
dorazí i pan Mikuláš se svým andělským sborem. A asi také přijdou i čerti, čertice a čertíci, tak se
těšte a přijďte!
Vstupné pro děti zdarma, dospělí 40,- Kč.
Vzhledem k přípravě představení bude vstup na sál umožněn až v 13.50 hod!

Malý seriál z historie kraje, 5. díl
Zaniklá středověká tvrz v Lásenici
Obec Lásenice již od středověku patřila k poměrně významným lokalitám regionu. Hlavně proto, že
od druhé poloviny 14. a v 15. století tudy vedla frekventovaná obchodní stezka, která pokračovala
směrem ke Stráži nad Nežárkou a dále na České Budějovice. Přesný důvod vzniku zdejší tvrze není
však z písemných pramenů znám. Lze však předpokládat mimo jiné i snahu o zajištění bezpečnosti
zmíněné stezky, jakož i vybudování mocenského sídla poměrně mocného rodu z Lásenice. Tento
trend výstavby zemanských sídel – tvrzí je v daném období běžným jevem. Tvrz se nachází na
skalnatém návrší na pravém břehu Nežárky, asi 80 metrů od cesty do Vydří. Návrší je tvořeno
plochou ostrožnou oválného tvaru, mírně klesající ve směru severovýchod – jihozápad. Na jižní
straně je příkrý skalnatý spád, na ostatních se pozvolna svažuje, avšak terén zde byl v druhé
polovině tohoto století poměrně významně upravován. Jihovýchodně od lokality se nachází rybník,
který měl během své existence řadu názvů - například Zátvrzský, Tvrzský či Lásenička u tvrze.
Právě v prostoru mezi rybníkem a ostrožnou lze ve středověku předpokládat mokřinatý až bažinatý
terén, který tvořil přirozenou ochranu tvrze a vymezoval tak jediný pravděpodobný přístup do
tvrze, od severovýchodu.
Počátky snah o dokumentaci a výzkum zaniklé středověké tvrze v Lásenici sahají již do prvé
třetiny 20. století, kdy jí svou pozornost věnovali především regionální badatelé z
Jindřichohradecka. V souvislosti s tímto bádáním byla sice objevena řada do té doby neznámých
dokumentů o existenci tvrze, nikomu se nepodařilo stanovit datum jejího vzniku. Nejstaršímu
z pramenů, vztahujícímu se k tvrzi, je přisuzováno datum 1366. O necelých dvacet let mladší
dokument z roku 1382 hovoří o Mikuláši Róthovi z Lásenice, nepříteli Vítkovců. Za mimořádně
významný je však třeba považovat text smlouvy z 11. ledna 1429, který vypovídá o koupi Lásenice
Menhartem z Hradce od jeho matky Kateřiny, rozené z Velhartic. Nehovoří se zde sice konkrétně
o tvrzi, ale význam je třeba hledat v osobě Menharta, který je v období středověku nejvýraznější
postavou z majitelů Lásenice. Z historie je dobře znám jeho postoj k husitství. Jelikož je
nespokojen s drancováním svých vesnic a s pustošením rodinných majetků, přepadá 7. listopadu
1423 nedaleko rybníka Bor u Horních Dubenek husitské oddíly Jana Hvězdy z Vicemilic, řečeného
Bzinky, a jeho polní jednotky poráží. Získává si tak řadu nových nepřátel, ale dle dobových pověstí i
respekt Jana Žižky z Trocnova. Je však otázkou, jak dlouho tímto údajným respektem dokázal
chránit své majetky.
Bylo by jistě nejjednodušší určit poboření či úplnou zkázu lásenické tvrze do období husitských
válek, nelze to však konstatovat s naprostou jistotou. Pravděpodobně z poloviny 15. století totiž
existuje písemná zpráva hovořící o tvrzi a dvoru při cestě do Vydří patřícím rodu z Lásenice a dále
pak informace datovaná rokem 1507. Ta zmiňuje tvrz ve sňatkové smlouvě Johanky Nadějkovské
z Vlásenice (?) a Jindřicha Prostého na Batelově, kdy Jindřich z Hradce, poručník Johanky, „ujal
tvrz Nadíkovských z Lásenice“. Téměř nejmladší je pak informace z roku 1575 hovořící o „odměně
pro dělníky za dobytí trub na rybníce pod tvrzí v Lásenici“ a „položení trub na rybníce v Lásenici u
tvrze“. Tyto zprávy lze však bezesporu považovat za pouhý místní název připomínající tvrz.
Pokračování příště

Stavby a investice obce v roce 2009
V minulém čísle zpravodaje jsem podal informaci o stavbách na území obce. Nyní budu rámcově
informovat o nákladech a finančním krytí jednotlivých staveb.
Letos největší stavbou na území obce je generální oprava mostů přes řeku Nežárku. Nejde
sice o investici naší obce, ale pro život v obci je stavba zcela zásadní. Stavba je před dokončením,
investorovi, jímž je Jihočeský kraj, bude předána 15. listopadu a do provozu uvedena 20. listopadu
2009. Zkušebně bude most otevřen již 18. listopadu, kdy budou probíhat potřebná technická
měření. K rozsahu a způsobu opravy byly četné připomínky. Tou nejzásadnější je za obec kritika
průjezdnosti mostů, přes něž povede pouze jeden jízdní pruh. Kompenzací je snad výstavba

chodníku a tím pádem zvýšení bezpečnosti pro chodce. Celkové náklady se budou pohybovat okolo
9 miliónů Kč.
Stavby, jejichž investorem je obec, mohu rozdělit na akce plánované a vynucené.
Plánované akce:
Kaple - celkové náklady na opravu 551 621 Kč, z toho dotace 130 000,- Kč
Oplocení fotbalového hřiště - celkové náklady 565 411,- Kč, z toho dotace 315 669,- Kč
Rekonstrukce obecního úřadu – stavební část, celkové náklady 324 124,- Kč, celou částku bude
možno pokrýt zpětně z dotace na opravu celého objektu kulturního domu.
Vybavení pracoviště CZECH-POINT - celkové náklady 83 927,- Kč z toho dotace 71 338,- Kč
Vynucené stavby aneb opravy havarijního stavu staveb v majetku obce:
Obecní restaurace - oprava předzahrádky a výtahové šachty. Jejich stav byl v podstatě
neudržitelný z hlediska bezpečného provozu a zatékání do základů celého objektu.
Celkové náklady : 74 533,- Kč.
Školka - havarijní stav komínového tělesa zjištěný při pravidelné revizi. Náklady 47 631,- Kč
Terasa nad garáží školky - běžnou kontrolou bylo zjištěno zatékání vody do základů. Příčinou bylo
narušení svislé izolace stěn kořeny od neudržované zeleně na školní zahradě. I samotná terasa byla
na hranici životnosti. I zde byla porušená izolace stropů a oprava tak shledána jako nevyhnutelná.
Náklady 114 305.- Kč. Na jaře bude ještě provedena výsadba nových stromů a úprava trávníku.
Septik u bytovek č.p. 144 a 145 - Jde o septik, do kterého je připojena kanalizace ze zmíněných
bytovek, školky, hasičské zbrojnice a jednoho bytového domu. I v tomto případě šlo o havarijní
stav zákrytové desky zjištěný náhodně. Šlo o přímé ohrožení okolí. Oprava provedena podle
stávajících norem. Náklady: 100 500,-Kč. Zde poznamenávám, že tyto náklady budou alikvotně
rozděleny mezi jednotlivé uživatele septiku.
Okna v obecním bytě č.p. 11, opět oprava vynucená havarijním stavem. Náklady: 57 338,-Kč.
Opravy komunikací nás pak v letošním roce zatím stály 413 164,- Kč.
Mnohý z vás se asi nad těmito čísly pozastaví. Zejména u oprav jde o výdaje, kterým šlo zčásti
předejít soustavnou péčí o jednotlivé objekty v minulosti. Je to výzva k tomu, abychom se kolem
sebe více rozhlíželi a snažili se tak předcházet škodám na našem obecním majetku.

Rudolf Hronza, starosta

Lásenické zapalování adventních svící
- v kapli sv. Jana Nepomuckého, nově rekonstruované
Již třetím rokem do Lásenice přijíždí různí hudebníci a zapalují postupně čtyři adventní svíce.
Tento rok by měl být program následující:

1. zapalování svíce ……… 29.11.2009 – od 18 hodin
- vystoupení přislíbil pěvecký soubor Jakoubek z Jindřichova Hradce a jako minulý rok nám
paní PaeDr. Drahomíra Blažková povypráví zajímavý příběh....

2. zapalování svíce ……… 6.12.2009 – od 17 hodin
- k nám přijede hudební skupina „Petrovy klíče“ z Jindř. Hradce
- kromě zpívání uslyšíme příběh o Marii a Josefovi – aneb jak to tenkrát asi bylo...

3. zapalování svíce ……… 13.12.2009 – od 17 hodin
- kdo přijede, je prozatím tajemství, které včas odtajníme...

4. zapalování svíce ……… 20.12.2009 – od 17 hodin
- poslední svíci zapálí, stejně jako loni, Lomnický chrámový sbor, děti z lásenické mateřské
školy přijdou přednést trošku básní a skauti z Jindřichova Hradce přivezou
Betlémské světlo, které si jako každý rok budeme moci odnést do svých domovů.

Vánoční koncert
Letos ke čtyřem adventním nedělím přibude jedna vánoční. Lomnický chrámový sbor svolil a
přijede ještě jednou – 27.12.2009 od 17 hodin – zazpívat tentokrát už zcela vánoční písně a
koledy včetně té ze všech nejznámějších – „Narodil se Kristus Pán....“
(Pro tuto příležitost jsme se rozhodli vás oslovit – nemáte doma Betlém k zapůjčení do kaple?
Pokud ano – prosím, ozvěte se – H.Fojtová, Lásenice č.p.2, tel.č.: 723 737 428)
Přijměte pozvání na adventní neděle a jednu vánoční. Přijďte do sebe vtáhnout to příjemno, tu
radost, ten klid.....ani tentokrát nezapomeneme na prskavky, jejichž jiskření rozzáří hlavně ty
nejmenší.
Na všechny akce vstupné dobrovolné. Další informace či změny budou na plakátcích nebo na
internetových stránkách lásenických.
**************************************************************************************
A ještě jedno pozvání – v sobotu 14.11.2009 od 14 hodin proběhne úklid Lásenické kaple.
Pokud můžete – přijďte a vezměte s sebou vše k úklidu potřebné... (tedy i něco na zahřátí).
Úklid po malování bohužel nešel zorganizovat dříve – ještě za tepla – jelikož nebyla dokončena
oprava lavic.
HaF

Výtah z usnesení
z 25. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 27. srpna 2009
Zastupitelstvo (dále ZO) schválilo program 25. řádného zasedání a schválilo zápis a usnesení z 24.
řádného zasedání ZO ze dne 25. června 2009
ZO schválilo 5. rozpočtové opatření k 31. 8. 2009, které je přílohou tohoto zápisu
ZO schválilo provozní řád Vodovodu Hamr, vzalo na vědomí informaci z jednání DSO Vodovod Hamr
ZO vzalo na vědomí informace o :
- rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště Lásenice
- opravě kaple sv. Jana Nepomuckého
- stavu prací na opravě mostů přes řeku Nežárku
- opravě havarijního stavu jímky u č.p. 144 a 145
Rekonstrukce multifunkčního obecního domu Lásenice č.p. 11 – zastupitelstvo obce Lásenice
schvaluje podání projektu s názvem „Rekonstrukce multifunkčního obecního domu v obci Lásenice“
do 6. výzvy ROP s uzávěrkou 30.9.2009, oblast podpory 2.3 a jeho následnou realizaci.
Zastupitelstvo dále schvaluje předfinancování projektu v rámci rozpočtu obce (celkový rozpočet
projektu je 5 551 087,- Kč včetně DPH). Předfinancování projektu bude v případě získání finanční
podpory zajištěno bankovním úvěrem a ZO pověřuje starostu obce k zajištění tohoto úvěru.
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje kofinancování podílu obce Lásenice v rámci projektu ve výši
7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu (tj. 373 918,- Kč včetně DPH) a uhrazení
nezpůsobilých nákladů ve výši 565 517,- Kč včetně DPH. Tyto prostředky v případě podpoření
projektu budou hrazeny z rozpočtu obce Lásenice.
ZO pověřuje starostu zajištěním opravy terasy u MŠ (havarijní stav)
ZO schválilo prodej obecního pozemku p.č. 541/3 o výměře 349 m2 jedinému zájemci za 30,Kč/m2
ZO vzalo na vědomí žádosti o prodeje předzahrádek v „Chalupách“
ZO souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného v obecních bytech od 1. 1. 2010, které se
týká tři obecních bytů
ZO vzalo na vědomí informaci o obsazování volného bytu v č.p. 10
Úplné znění zápisů ze zasedání zastupitelstva obce Lásenice naleznete na internetových stránkách obce
www.lasenice.eu a na vyžádání budou předloženy na obecním úřadě.

Ahoj holky, ahoj kluci !
A je to tady, už je tu skoro čas toho vašeho čekání. Mně se vždycky hrozně moc líbí
jak všichni máte doma takové krabičky s okénky, které každý den otevíráte a nacházíte
tam čokoládičky, bonbonky a nebo obrázky. A jeden z těch dnů k vám dokonce chodí i ten
pán, jak on se to jenom jmenuje – ten, co vám nechává na oknech ty dobrůtky – už vím,
jmenuje se..........................................................MIKULÁŠ!
A víte vy, kdo tenhleten pán je nebo vlastně byl? V téhle bedýnce – počítač jí říkáte –
jsem o něm našla tohle: Narodil se před mnoha a mnoha lety – teda fakt už hoooodně
dávno – v městečku Patara bohatým rodičům, kteří mu ale brzo zemřeli. A on tak zůstal
sám – bohatý. Maminka s tatínkem ho vychovávali tak, aby nikdy nechtěl jen sám vše pro
sebe. A tak, když viděl kolem sebe chudé a nemocné, začal jim pomáhat. Dělal to ale velmi
tajně, protože nechtěl být od lidí chválen. Během svého života se stal biskupem v
městečku Myra a stále pomáhal všem, kteří jeho pomoc potřebovali. Obcházel v noci domy
a dětem nechával na oknech vždy něco dobrého. A od těch dob noc před svátkem Mikuláše
obchází domy.
Tady v Lásenici jich chodí většinou víc a mají s sebou andílky a čerty. Ale vždycky mají
hlavně nějaké ty dárečky. Tak vám přeju – ať na vás Mikuláš nezapomene a ať přinese
nějakou tu dobrou čokoládku.
Dneska posílám obrázek jednoho takového Mikuláše, který spadl a vůbec se nerozzlobil,
ale začal se tomu hroooozně smát.

S P O R T
Je za námi poslední zápas podzimní části okresní soutěže a tuto část bych nazval slovy "poučme
se a zapomeňme." Na začátku soutěže byly trochu jiné plány, ale bohužel skutečnost nás vrátila
rychle zpět na zem. Mysleli jsme si, že i když nám budou někteří hráči dlouhodobě chybět, že se to
dá i tak zvládnout. Opak byl pravdou a absence některých hráčů (z důvodu nemoci, zranění,
zaměstnání) byla znát více, než jsme si připouštěli, a proto jsou výsledky takové jaké jsou.
Po prvních třech kolech jsme měli tři porážky, v dalším kole jsme zvítězili v Buku, doma remízovali
s Lodhéřovem a zase přišly tři prohry v řadě. Následovala další domácí remíza s Chlumem, výhra v
Českých Velenicích a potom jsme se připravovali na derby s Plavskem.
Plavsko, které nás tři roky v soutěži neporazilo, přijelo tentokrát pro tři body. My jsme však
nechtěli naši tradici porušit - a tak to byla bitva jak se patří. Ještě deset minut před koncem
zápasu jsme vedli 4-1 a zdálo se, že zápas dohrajeme v klidu. Za těch posledních deset minut padly
ale ještě čtyři branky a v infarktovém závěru jsme nakonec zvítězili těsně 5-4.
Poslední zápas, který byl předehrávkou prvního jarního kola, jsme opět hráli derby s
Horním Žďárem. K zápasu jsme nastoupili úplně v jiném složení než před týdnem. Mužstvo
bojovalo a soupeři, který byl favoritem, jsme byli vyrovnaným soupeřem. Už jsme mysleli, že zápas
by mohl skončit nerozhodně, když jediná branka z nařízené penalty rozhodla v náš neprospěch. Na
zvrat už nebyl čas a síla.
Všem hráčům, kteří podzim absolvovali, bych chtěl poděkovat. Nezbývá než říci si - je to jenom
sport.
Podzimní část tímto odpískáme, od fotbalu si odpočineme a začneme se zase v lednu připravovat na
druhou půlku soutěže. I nadále platí, že bychom rádi skončili do šestého místa, v což doufám.
Na závěr ještě poděkování všem našim fanouškům, kteří nás pravidelně chodili povzbuzovat
i když se nám právě nedařilo, snad je na jaře více potěšíme.
V příštím vydání našeho zpravodaje se vrátíme k podzimní části ještě v číslech a otiskneme
i tabulku.
MAV

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

POZVÁNKA
V neděli 22.11.2009 se uskuteční tradiční setkání lásenických seniorů!
V programu, který v kulturním sále začíná ve 14 hodin, vystoupí tentokrát Krojová družina
z Jarošova nad Nežárkou, odpoledne opět doprovodí jindřichohradecká kapela Melodia.

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

Životní jubilea
Prosinec
– paní Marie Křepelková, 80 let

Opustili nás navždy
- paní Bohuslava Hamerníková, dne 31. října 2009, ve věku 75 let
- pan Miroslav Peltan, dne 31. října 2009, ve věku 70 let
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.
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