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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
28.2.09 byl opět po roce uspořádán Masopustní průvod

- účast masek byla letos v zpočátku deštivém počasí trochu slabší, ale masopust se opět vydařil.
Děkuji všem vytrvalcům a také Ing. arch. Františku Ficalovi za letošní oživení zahajovacího
ceremoniálu o předávání „skutečného klíče od bran Lásenice“.
6.3.09 dosáhla vrcholu hladina řeky Nežárky při letošním jarním tání

- i když byl tentokrát dosažen druhý povodňový stupeň, tj. hladina řeky přesáhla v prvním
březnovém týdnu 190 cm a byla vyhlášena pohotovost, nenapáchala voda v naší obci žádné škody.
Musím ocenit klid, rozvahu a řekl bych až profesionální přístup obyvatel Sedlácké strany, kteří
berou s nadhledem senzacechtivý zájem medíí.
6.3.09 měl místní Sbor dobrovolných hasičů výroční schůzi

- nezbývá mi než opět poděkovat za milé pozvání k účasti. Zase ožila má naděje na účast
lásenického družstva ve sportovních soutěžích. Nepřestávám věřit v úspěch!
10.3.09 se naše obec opět připojila k akci „Vlajka pro Tibet“

- vyvěšením tibetské vlajky u příležitosti již 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu jsme tak opět symbolicky podpořili kampaň proti porušování lidských práv. Seznam radnic
podporujících tuto akci se letos rozrostl na celkový počet 363.
13.3.09 proběhlo kácení dvou lip v centrální části naší obce

- po loňském celkovém ošetření zeleně na obecních pozemcích byly znalcem z oboru vytipovány
ještě dva stromy vyžadující bohužel toto radikální řešení. V období vegetačního klidu byla také
provedena údržba již dlouho zanedbané zahrady v mateřské školce, tak, aby zahrada opět mohla
plně splňovat svůj účel a sloužit dětem.
14.3.09 se konal Dětský maškarní karneval

- díky vystoupení kejklíře Vítka Procházky byl tentokrát karneval opravdu povedený. Také účast
více než stovky dětí v maskách s dalším doprovodem byla rekordní a řekl bych, že sál chvílemi
praskal ve švech. Děkuji všem, kteří nezištně pomohli se zajištěním akce a také všem sponzorům za
bohatou tombolu.
19.3.09 byl zahájen provoz herny pro děti v objektu bývalé školy

- jsem velmi rád za skvělý počin několika nadšených maminek. Více o provozu tohoto „klubu rodičů
a dětí“ z pera hlavního iniciátora paní Marcely Čeloudové naleznete na jiném místě zpravodaje.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě, na prvním místě pak paní Marcele Čeloudové a paní Janě
Madlé a také panu Janu Schmidtovi za ochotné přiložení ruky k dílu. Přeji hlavně hodně
spokojených dětí a vytrvalost!
V průběhu měsíce dubna proběhly opravy na několika frekventovaných místech v obci

- jedná se hlavně o potřebnou a plánovanou opravu autobusové zastávky ve směru na J. Hradec, ale
také úpravu několika dalších zanedbaných míst a opravu výtluků v obecních komunikacích.

Malý seriál z historie kraje, 2. díl
V roce 1594, když Turci oblehli Ráb v Uhrách, byly ku sv. Anně a Markétě konány prosebné poutě „proti
Machometánu, žíznivému křesťanské krve“. Až do té doby putovali lidé v procesích dobrovolně. Ženy
s růženci v rukách, d;ěvčata s věnečky ve vlasech, chlapci se svatým obrázkem za stuhou kloboučku.
Muži nesli korouhve s obrazy svatých, které jinak stávaly u lavic v jejich kostele. Jiní nesli nosítka
s posvátnou soškou, další drželi nad soškou baldachýn. Za nosítky kráčel farář. Celý průvod vedl
kostelník: nesl křížek a předříkával jednotlivé verše nábožných písní, které po něm poutníci prozpěvovali.
Zvláštní, jímavé ovzduší těchto poutí popisují Božena Němcová v Babičce a Karolína Světlá ve svých
vesnických románech z Podještědí, nejznámější poutní mariánskou píseň začlenil Bedřich Smetana do
své opery Tajemství.
Pro sedřené venkovany byly poutě často jediným společenským vyžitím, spojeným navíc s určitým
povznesením mysli. Už jen to, že nemuseli několik dní robotovat – šlo-li se s procesím do vzdálenějších
míst. (Pouť do Maria Zelli a zpět trvala celé tři týdny!) Že si večer, než se uložili ke spánku, mohli
povyprávět s příbuznými a přáteli, kteří třeba žili ve vzdálenějších vesnicích. Že mohli svým blízkým a
sobě koupit „pouti“, tj. dárky a věci, které přiváželi k poutním místům kramáři mnohdy z daleka,
v množství a druzích doma nevídaných.
V roce 1595 byla v Jindřichově Hradci založena jezuitská kolej. Mor, který se zakrátko objevil, však
jezuity vyhnal. Po třech letech se vrátili a za podpory pánů z Hradce zahájili tažení proti příznivcům
strany podobojí, luteránům a českým bratřím. Po pražské defenestraci tehdejšího hradeckého pána,
nejvyššího sudího a místodržícího Viléma Slavaty (r.1618) a jeho útěku za hranice museli jezuité Hradec
opustit. Objevili se však v okamžiku, kdy se jejich mocný příznivec vrátil z emigrace. Z majetku, který
zkonfiskoval nekatolíkům na svém panství, daroval část jezuitům, aby si mohli postavit novou kolej místo
té, která při jednom z městských požárů vyhořela.
Vliv jezuitů na Hradecku vzrůstal. Využívali všech příležitostí, aby „navrátili pobloudilý lid do lůna církve
katolické. Jejich pozornosti neunikly poutě k dubovickým kostelíkům a začali je proto organizovat sami,
s velkolepou pompou. Duše poutníků, oslněných pozlacenou barokní nádherou, se pak získávaly snadno.
Po roce 1630 ustavili Slavatové „při hajnici živou hospůdku“. V selských bouřích se však hospoda stala
střediskem odpůrců proti vrchnosti, a tak jí bylo výčepní právo odňato.
Marie Magdalena, manželka Jana Jiřího Slavaty, začala k poutím u sv. Markéty posílat chleba chudým,
napečený z jednoho strychu žita. Tento zvyk přetrval až do 18.století – ještě v roce 1782, za Černínů,
posílal chléb k Markétě hradecký vrchní.
Kolem roku 1680 vypukl v jižních Čechách znovu mor. Oba poutní kostelíky (Barbora mezi Jindřichovým
Hradcem a Kardašovou Řečicí a Markéta v Dubovici) renovovány z votivních darů. Patres z koleje
hradecké zavedli hlučné poutě: v roce moru bylo v Jindřichově Hradci konáno třináct ouředních procesí
na označená místa. Když v roce 1682, tedy v době vrcholu protireformačního tažení římskokatolické
církve, nepřivedl lutovský farář farníky k pouti v den sv.Anny, oznámili to jezuité vrchnosti a žádali, aby
byl farář potrestán pro nedbalost…
Pokračování příště

ANONYM
Zhruba po dvou letech se ve schránce pro připomínky občanů objevil anonymní dopis. Je mi líto, že
pisatel nenašel odvahu podepsat se, případně přijít a věci přednést a projednat. Myslím, že jsme jasně,
hned na začátku volebního období, deklarovali otevřenost k diskusi a nikdy jsme se jí nevyhýbali. Proto
mi tento způsob komunikace prostě nesedí. Ale budiž.
Anonymní pisatel otevřel tři základní témata, která ho zřejmě trápí, nebo se ho osobně dotýkají.
První téma - zimní údržba komunikací a vysoký poplatek za odpady v návaznosti na přístupnost velkého
kontejneru.
K zimní údržbě. V zimě byl nemocen pan František Pfauser. Zimní údržbu jsme zajišťovali za ochotné
pomoci bratří Petra a Miroslava Hanoldových. Anonym mi takto nabídl příležitost, abych jim veřejně
poděkoval za odvedenou práci. Každý by si asi před nástupem do svého zaměstnání nepřivstal a nejel
prohrnovat! Tak jsme zajistili ranní základní údržbu a odpoledne byla práce dokončována. Chci upozornit
anonyma , že smluvně zajišťujeme tuto službu i pro obec Vydří , a tak se prohrnuje i cesta

Vydří – Polště. Nejedeme tedy do Vydří prohrnovat pro myslivce, jak kritizuje anonym, ale pro obec
Vydří.
Přístupnost velkého kontejneru. Jak a kdy je kontejner přístupný, je zveřejněno na půl roku dopředu,
jak ve Zpravodaji, tak na vývěskách obecního úřadu. Je možné se tedy přesvědčit, že kontejner je
přístupný každou poslední sobotu a nikoli středu v měsíci, jak se pisatel anonymního lístku domnívá. Je
ale možné se domluvit a individuálně jej podle potřeby zpřístupnit i mimo obvyklý, léty zaběhnutý
termín.
Druhé téma. Obsazení pracovního místa po odchodu pana Františka Pfausera do důchodu. Anonym
upozorňuje, že přihlášku na toto místo podali tři zájemci (zdroj těchto informací mi bohužel není znám)
a doufá, že proběhne řádné výběrové řízení. Chci upozornit anonyma, že není povinností obce vypisovat
na tento post výběrové řízení. Zodpovědnost za tohoto pracovníka má starosta, chcete-li, v tomto
případě statutární zástupce obce. Bude tedy na mně, koho přijmu. Zásadně chci zohledňovat úroveň
kvalifikace pracovníka, jeho schopnost zodpovídat za poměrně rozsáhlý majetek a ochotu k flexibilitě
pracovní doby. Rozhodovat budu také podle jeho morálních a charakterových vlastností, za
samozřejmost beru čistý výpis z rejstříku trestů . Ať už to tedy bude kdokoli, nebude to podle přísloví“
Ruka ruku myje“, jak píše milý anonym, ale zásadně podle výše uvedených vlastností a schopností
uchazeče.
Třetí téma - školka. Také je prý slyšet plno stížností na paní ředitelku, dokonce že na některé děti křičí,
nutí je například k přednášení básniček a podobně. Tato stížnost se objevila již cca před rokem a půl a
byla řešena za účasti zastupitele pana Libora Kučery a maminek přímo ve školce. Nakonec se nic
neprokázalo a maminky neměly připomínky. Neumím proto odpovědět, jen doufám, že pisatel anonymu
vychovává děti bez křiku a nenutí je k něčemu, co samy nechtějí dělat.
Vysvětlení ke všem problémům či obviněním podávám prostřednictvím Zpravodaje, ostatně přesně
podle požadavku autora anonymního lístku. Přece jen ho ale žádám, aby si našel čas a zašel na obecní
úřad: projednáme všechno osobně. To je vzkaz i pro všechny spoluobčany. Chci být starostou pro vás
všechny a s každým, kdo mně osloví, budu kdykoliv jednat. Nevadí mi nepříjemné věci a pravda do očí,
pokud pomohou ke zlepšení vztahů mezi občany a k rozvoji obce. Nemám pouze rád záměrné
dezinformace a cílené pomluvy a nepravdy. Mělo by nám všem přece jít o rozvoj a blaho obce.
P.S. Anonymní lístek je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Rudolf Hronza

POKRAČOVÁNÍ V OSVĚTĚ KE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
3. DÍL – FINANCOVÁNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Milí čtenáři,
jak už jsme zmiňovali, k financování sběru, svozu a zpracování historických elektrozařízení slouží
příspěvek na recyklaci. Jedná se o finanční částku, kterou jsou výrobci a dovozci elektrozařízení povinni
odvádět, pro dané skupiny příslušným a řádně zapsaným kolektivním systémům na sběr, svoz a zpracování
vašich již nefunkčních historických elektrozařízení. Výše příspěvku na recyklaci je uváděna odděleně od
ceny výrobku a odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace
jednotlivých druhů elektrozařízení na území ČR.
Výše příspěvků je nastavena podle očekávaných výsledků zpětného odběru. Výrazný nárůst množství
vybraných elektrozařízení umožňuje kolektivním systémům příspěvky postupně snižovat. Jelikož jsou
kolektivní systémy ze zákona neziskové společnosti, potřebují jen takové množství prostředků, které
pokryjí sběr, dopravu a recyklaci vyřazených elektrozařízení tak, jak to vyžaduje zákon a naše životní
prostředí. Výše příspěvku u konkrétního elektrospotřebiče závisí na tom, jak obtížná je jeho recyklace
z hlediska financí. Finanční zatížení se proto u jednotlivých výrobků liší. Například u mobilního telefonu
činí poplatek pouhou korunu, u digitálního fotoaparátu 4 Kč, světelného zdroje 6,20 Kč, počítače a
notebooku 10 Kč, mikrovlnné trouby 20 Kč, pračky nad 30 kg 90 Kč, televize či LCD monitoru
s úhlopříčkou nad 55 cm 200 Kč nebo u ledničky a mrazničky 300 Kč.
Na recyklaci tedy přispívá každý z nás – buďme proto šetrní k přírodě a vracejme elektrospotřebiče
do sítě sběrných míst. O těch se více dozvíte ve 4. čísle seriálu.
ASEKOL s.r.o.

LOS
Okolí naší obce je bohaté na flóru a faunu v jejich jedinečnosti. V poslední době jsme svědky toho,
že se poblíž naší vsi pohybuje překrásné zvíře, a to los. Pohyb tohoto losa monitorují sdělovací
prostředky, ochránci přírody, rybáři a myslivci.
Je možné, že zvíře je z umělého chovu, čemuž nasvědčuje i to, že není moc plaché. To mnoho lidí
láká k tomu, že se k losu snaží co nejvíce přiblížit. Někteří ho pronásledují i se psem, jak jsme se
dozvěděli od porybného. Nevím, zda je to pro někoho zábava, dle mého názoru poněkud zvrhlá,
v každém případě po několika měsících los změnil místo, na kterém doposud pobýval. Myslím, že je
zbytečné ptát se proč.
Prosím, chraňme tyto přírodní klenoty, které se v naší lokalitě vyskytují. Braňme je před vandaly,
lidskou hloupostí, zlobou a vlastní zvědavostí.
Jana Madlé

Daň z nemovitosti 2009
Finanční úřad v Jindřichově Hradci opět vyhláškou zveřejnil hromadný předpisný
seznam o vyměření daně z nemovitosti na rok 2009.
Vyhláška je vyvěšena na úřední desce. Seznam je k dispozici k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě
od 22.4.2009 do 21.5.2009. K placení daně budou finančním úřadem rozesílány poštovní poukázky.

Výtah ze zápisu
20.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 5.února 2009, přítomno 9 zastupitelů
Správce rozpočtu E. Jelínková seznámila přítomné s výsledkem hospodaření obce Lásenice za rok 2008.
Starosta seznámil zastupitele s přípravou akcí na rok 2009:
Čistička odpadních vod a kanalizace, Opravy místních komunikací, Oprava tarasu pod čp.10, Oprava
bytového domu čp.10 – nedostatečná izolace sklepů, Oprava kaple, Výstavba dětského hřiště, Vytvoření
prostor pro matky s dětmi, Oprava komínu v mateřské školce, úprava zeleně a nátěry v zahradě školky,
Oprava čp.11 – budova obecního úřadu, Oprava plotu ve dvoře čp.11, Kácení lípy u kaple a úpravy zeleně
Dále starosta informoval o problémech s obecní ubytovnou. Jsou tu vysoké náklady na provoz, zejména
na vytápění. I přes podstatně vyšší vytíženost je provoz významně ztrátový. Bylo doporučeno hledat jiné
využití ubytovny. V průběhu roku ZO rozhodne o jejím dalším využití.
Po dohodě ukončila činnost kronikářka obce paní Mlejnková, její funkci převzala paní Mgr. Brožková.
Výbor pro kulturu bude dále pracovat ve složení: Eva Králová, Pavlína Korandová, Hana Fojtová a Jana
Madlé.
21.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 25.února 2009, přítomno 9 zastupitelů
Zastupitelstvo
1. schválilo dle návrhu rozpočet pro rok 2009
2. schválilo prodej obecního majetku – pozemků, oddělené části parcel č.1557/1, 232m2 a p.č.1549 –
10m2 a stanovilo prodejní cenu na 30,- Kč za l m2
3. vzalo na vědomí zprávu Policie ČR Třeboň o veřejném pořádku na území obce: spolupráce je hodnocena
jako velmi dobrá, nadále je potřeba zaměřit pozornost PČR na dopravní situaci kolem silnice I/34. Byla
podána informace o přípravě stavby osvětlení na přechodu pro chodce na silnici I/34, ale bude třeba
řešit bezpečnost provozu na této silnici komplexně
4. vzalo na vědomí, že volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 5.a 6.června 2009
5. vzalo na vědomí zprávu o přípravě opravy památníku I.světové války
6. schválilo podání žádosti na zřízení pracoviště Czech POINT v obci v rámci integrovaného operačního
programu, prioritní osa 2, se spolufinancováním projektu z prostředků obce
7. schválilo výběr dodavatele prací na pokácení stromů ohrožujících okolí
8. vzalo na vědomí uzavření sběrného dvora v sobotu 28.2.2009 pro nemoc
10. vzalo na vědomí předložené žádosti o volný byt
11. bylo informováno o možnosti doplnění webových stránek o informace o činnosti hasičů a sportovců
v obci

Rodiče a děti, přijďte mezi nás
Každou středu od 9 do 11 hodin máme pro děti předškolkového věku otevřenou hernu v budově
bývalé školy. Cílem je přirozené zapojení dítěte do kolektivu, rozvíjení dobré komunikace nejen
mezi dětmi, ale i mezi dítětem a dospělým.
Program organizují maminky se zaměřením na :
Tvořivou výtvarnou činnost – rozvoj jemné motoriky (práce s prstovými barvami, stříhání, lepení,
modelování, …)
Pohybové hry - cvičit, běhat,vyřádit se,klouzat se, hrát s míčem,kuželkami,...
Říkanky, pohádky, písničky-pohybové hry.
Program je přiměřený k možnostem dětí, poskytuje jim určitou volnost, je přirozený a nenucený.
Pro děti od 3 do 7 let je herna otevřena každý čtvrtek od 16-18. hod. Děti se mohou sejít s
kamarády, jsou jim k dispozici hračky a společenské hry. V letním období bude provoz jen za
špatného počasí.
Děti musí přijít za doprovodu rodičů. Rádi mezi nás přivítáme nejen děti lásenické, ale i z okolních
vesnic.Těšíme se na Vás.
Marcela Čeloudová

POZVÁNKY
Jezdecký klub RAGRO za podpory obecního úřadu pořádá v pátek 1.5.2009
čarodějnické odpoledne!
Zveme všechny děti i rodiče na hry, soutěže, opékání vuřtů, jízdu na koni a pálení čarodějnice.
Na jízdárně u Gawliků od 17 hodin. Čarodějnický kostým vítán!

Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve na tradiční POUŤOVOU ZÁBAVU!
V sobotu 16.5.2009, začátek ve 20 hodin. Hraje taneční orchestr UNIVERSAL.

V sobotu 20.6.2009 hodin pořádá TJ Rapid ve spolupráci s obecním úřadem a
Sborem dobrovolných hasičů DĚTSKÝ DEN!
Vzhledem k hojně navštěvovaným sobotním fotbalovým zápasům se pořadatelé tentokrát dohodli na
netradičním termínu konání. Tradičně jsou ale zvány všechny děti na odpoledne plné soutěží
a zajímavého programu! Začátek ve 14 hodin.
Akce se bude konat jen za příznivého počasí u Nežárky na „Place“.

Druhý lásenický tábor
Rok se s rokem sešel a je nejvyšší čas všem oznámit, že tábor v Lásenici zase bude! A bude
opět zajímavý.
Vloni jsme se seznámili s Lásenicí současnosti. Tentokrát nás čeká pohled do minulosti.
Ocitneme se ve středověku – setkáme se s Kelty, rytíři a husity, zjistíme, jaká stezka vedla
Lásenicí a kam, dozvíme se i o tajemném poustevníkovi, vypátráme, co má časopis ABC společného
s Lásenicí, navštívíme také jeden velmi známý hrad a ….. chvilku pobudeme také v přítomnosti,
neboť se k nám z nebe snese policejní vrtulník, který si děti budou moci prohlédnout zblízka –
zvenku i zevnitř.
A teď trošku organizačních informací. Tábor se bude konat v termínu 13. – 17.7.2009.
Každodenní program bude stejně jako minulý rok od 9.00 hodin do 16.30 hodin a je určen pro děti
školního věku, ale i pro děti věku předškolního v přítomnosti rodiče.
Pokud se vám náš nápad líbí – přijďte ve čtvrtek 28.5. v 17.30 hod. do zasedací místnosti
obecního úřadu, kde se dozvíte více a v případě zájmu dostanete i přihlášky pro děti.
Za organizátory - Hana Fojtová a Jana Madlé

S P O R T
Ve zkratce se vrátíme k uplynulé sezóně ve stolním tenise. Mužstvo „A“ obsadilo v konečném
účtování okresního přeboru I. pěknou třetí příčku a potvrdilo svoji stálou výkonnost v této soutěži.
Mužstvo „B“, které celou sezónu v okresním přeboru II. bojovalo o setrvání v této soutěži, nakonec
obhájilo sedmé místo a pro další sezónu si svou účast v této soutěži zachovalo. Do nové sezóny
nastupují obě mužstva se změnami ve svých kádrech a dají se tak čekat tvrdé boje za obhájení
pozic v soutěži.
Po zimní přípravě a krátkém soustředění, které mužstvo tradičně absolvovalo v Horním Žďáře na
penzionu Sigma u pana Kocába a na místním stadionu, zakončené přípravným zápasem s mužstvem
Buku (3–5), nám začala jarní část fotbalové okresní soutěže.
Co se týče kádru, tak mužstvo zůstalo pro jarní boje ve stejném složení, po roční pauze se do
mužstva vrací Martin Dvořák. Cíl, který jsme si před sezónou dali, se nemění a konečné páté místo
v soutěži považuji za úspěch a dobrý odrazový můstek do nové sezóny. Pokračovat se bude i
v pracích na areálu, je vypracován plán na jeho údržbu a vylepšování, vše je ale závislé na finančních
možnostech klubu.
K prvnímu jarnímu zápasu nastoupil Rapid na hřišti v Břilicích, kde po zlepšeném druhém poločase
vybojoval remízu 2-2 a získal první jarní bod. V druhém utkání se Rapid představil svým divákům na
domácím hřišti v derby proti Plavsku a po výborném výkonu celého mužstva svého soupeře porazil
4-0. Na toto utkání se přišlo podívat 120 diváků včetně dětí a hráči si tuto kulisu moc pochvalovali
a všem příznivcům moc děkují. Další zápas sehrál Rapid na hřišti v Českých Velenicích, kde pod
vidinou předchozích výsledků a podcenění soupeře podlehl 1-2. K dalšímu zápasu nastoupíme
v sobotu 2.5. na domácím hřišti od 17 hodin proti soupeři z Kardašovy Řečice. Zveme všechny
fanoušky. Dále zveme naše příznivce na další domácí utkání, které se hraje 16.5. od 17 hodin a Rapid
přivítá na našem hřišti vedoucí tým soutěže, Hraničáře ze Staňkova. Toto utkání je hodně
motivační - nastoupíme proti soupeři, který se před začátkem soutěže netajil myšlenkou na celkové
první místo a postup do okresního přeboru, a navíc, naši sponzoři věnují oddílu nějakou maličkost
do tomboly pro naše diváky, ale něco i pro mužstvo za odvedený výkon. V dalším vydání zpravodaje
budeme naše příznivce i nadále informovat o výsledcích a dění v našem oddíle.
MAV

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

LÁSENICKÁ POUŤ bude 16.-17.5.2009
Pouťové atrakce budou opět umístěny v prostoru před Mateřskou školou.

Poutní mše svatá bude v místní kapli sv. Jana Nepomuckého
sloužena v neděli 17.5.2009 ve 14 hodin.
******************************************************************************

Životní jubilea
Květen
– paní Bohumila Burešová, 81 let
- pan Rudolf Boukal, 70 let
- pan Bohumil Palán, 60 let

Červen
- paní Bohunka Laznová, 75 let
- paní Milada Ernekerová, 84 let

Přistěhovali se
- pan Dušan Novák a pan František Staněk, oba z Višňové

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 DĚTI!!!
To jsem ráda, že už máme všude tolik sluníčka a teplíčka! Ten náš dub teď
kvete nádherně – všimli jste si dubů nebo třešní či jabloní? Je to opravdu
pozoruhodné, jak to těm stromům pěkně jde.
A víte, že takhle na jaře je ve stromech hodně rušno – to jako živo? Celou zimu
je tam klid, nic moc se neděje (taky stromy v zimě vypadají, jako by uschly). Začne
jaro, teplo, vysvitne sluníčko a míza (to je krev stromů) začne stromem proudit
stejně jako krev ve vás. Celou zimu ji měl strom schovanou pod zemí v kořenech, aby
mu nezmrzla. To je zázrak, že jo? A víte, jak poznáte, že míza je už všude ve větvích?
Stromy začnou kvést a vyraší jim lístky na větvích. Všude se to krásně zelená – je to
nádhera! - pokaždé se u nás touto dobou scházíme a radujeme se z té proměny
stromů.
Vy taky něco slavíte, ale pořádně nevím co. Děláte obrovské ohně a někteří do
nich hážou i košťata. Je to vždycky veselá podívaná. Můj kamarád Myšlínek říká, že
tahle noc, kdy zapalujete ty velikananánské ohně, je kouzelná, že prý tu noc je možné
najít poklad… Prý mu to říkal jeho táta… jenže ti dospělci někdy vyprávějí svým malým
takové pohádky, aby to bylo zajímavé, protože ……jeden skříťánek zase vyprávěl, že
tuhle noc se slétávají čarodějnice. Takže kdoví, co se tu noc vlastně děje.
Každopádně je fakt nějaká zajímavá. A víte co? Až budete dělat ohýnky – dávejte si
na ten oheň velký pozor. Já jsem si myslela, že je to kamarád, že nás ohřívá, ale on,
když se ho dotknete – pálí! A jak! Pěkně to bolí!
Tak zase příště!

