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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
21.- 22.5.11 u nás byla pouť
3.6.11 byla uspořádána brigáda na nově budovaném dětském hřišti

- velmi mile mě překvapila účast rodičů s dětmi na této dobrovolné akci, při které se během velmi
krátkého času udělalo spousta práce. Jsem rád, že se i díky podpoře řady rodičů u nás podařilo
vybudovat kvalitní hřiště, které nejenže splňuje veškeré normy a příslušná nařízení, ale hlavně bude
sloužit našim dětem.
4.6.11 bylo v Lásenici divadlo

- svou návštěvou nás poctil skvělý Járův poděbradský ochotnický soubor s hrou Zdeňka Svěráka
Akt. Představení se rozhodně povedlo a všichni návštěvníci se bavili.
18.6.11 odehrálo mužstvo RAPIDU poslední zápas sezony 2010/2011

- zápas v Plavsku sice skončil prohrou 0-3, ale celkové umístění na 4. místě tabulky je návratem ke
slušným výsledkům předloňské sezony a dává nám, fanouškům, naději na další dobré výkony. Děkuji
tedy alespoň touto cestou všem hráčům i vedení RAPIDU za dobrou reprezentaci Lásenice
a gratuluji také Jirkovi Novákovi, který se v této sezoně stal nejlepším střelcem celé skupiny
okresní soutěže!
23.6.11 byl v kapli uspořádán již druhý Koncert mladých lásenických hudebníků

- tentokrát přijal pozvání i „Zpěváček“ – pěvecký sbor ze ZŠ ze Stráže nad Nežárkou pod vedením
paní učitelky Karly Hospodářské. Jejich vystoupení koncert velmi pozvedlo a podpořilo i naše mladé
hudebníky. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se koncertu zúčastnili jako účinkující – jmenovitě
Pavle a Petře Stráňákovým, Honzovi a Terezce Truhlíkovým, Honzovi Prokešovi, Adamovi
a Štěpánovi Fojtovým.
25.6.11 byl „Na place“ Den pro děti

- Den pro děti už tradičně není „jen“ oslavou červnového Dne dětí, ale zároveň vlastně už přípravou
na prázdniny. Jsem rád, že počasí tentokrát neuposlechlo předpověď a že se odpoledne vydařilo.
Věřím, že hlavně děti byly spokojené.
30.6.11 byly dokončeny práce na opravě opěrné zdi u č.p. 10
30.6.11 bylo otevřeno dětské hřiště

- i když foukal vítr a byla docela zima, sešlo se odpoledne v poslední den školního roku na novém
hřišti spousta dětí. Všem dětem přeji nejen pohodové užívání hřiště, ale krásné celé prázdniny!

ŽELEZNÝ ŠROT
V sobotu 2.7.2011 a případně i v neděli 3.7.2011 proběhne sběr železného šrotu.
Organizuje TJ RAPID Lásenice, výtěžek bude využit na podporu tělovýchovné jednoty.

Výročí založení sboru hasičů dobrovolných v obci naší
– třetí promluvení.
Oněmu začátku vzniku sboru hasičů bylo již v předchozím věnováno nahlédnutí do té doby.
Byla zde i troška odkazu ku současnosti. Je však nutné a potřeba uvést v časových zkratkách další
život této prospěšné organizace.
Výroční zprávy, z nichž je povětšině čerpáno, byly vždy obsažné a přinášely dosti podnětů
pro další činnosti sboru. Vždy chci jen říci nějakou perličku. Už v r. 1893 nastaly spory o
hospodaření sboru – nespokojenost byla však rychle vyřešena. Jak vidno, i tehdy v začátcích, než
uznána byla prospěšnost hasičů, muselo být zjednáno umírnění mezi lidmi obce. Nic nového tedy. I
člen jeden ze sboru za nepravosti spáchané vyloučen byl. V té době měl sbor 41 členů a dvacet
přispívajících. Před koncem devatenáctého století, r. 1898 až do roku 1900, bylo několik požárů,
vždy však mimo obec. Největší byl požár pivovaru ve Stráži, kde významně pro uhašení zhoubného
živlu přispěl i náš sbor. Všechna léta existence hasičů u nás nelze popsati, i když je mnoho
zajímavého a poučného pro dnešek.
A zde nešťastná zpráva z 5. září 1903 : požár v naší obci, kterému padlo za oběť dvanáct
čísel. Při požáru bylo čtrnáct sborů. Dobročinnost občanů obce však všem potřebným byla
ubytováním i podporou nápomocna. Ten rok 1903 nutno též zmíniti tím, že obec dala vystavět, jak
řečeno jest „okrasnou kůlnu na hasičské nářadí“.
Dodnes tak bývalá hasičská zbrojnice slouží, byť ne svému původnímu účelu, ale zachována je. Je
však na uváženou, zdali by nebylo vhodné zde zříditi jakési pietní místo pro hasičskou místnost,
třeba kombinovanou s výstavními prostory slavného nebo zasloužilých lidí o historii obce. Touto
vložkou chci upozornit na významného činitele celostátního významu pro hasičstvo, pana Jana
Hájka a jeho bratra, světoznámého fotografa – Karla Hájka, oba rodáky z naší vsi z č.p. 10.
Ještě rok 1905 stojí za zmínku. Tehdy pořádána byla taneční zábava, tak jako jsou dnes.
Tehdy byly ještě před zábavou předzpěvy, přednášení, kuplety a žertovné výstupy. Však jeden z
příchozích sebevědomých slušel se ostře pokárati, jak praveno, za surovost a nevzdělanost.
A popsáno ve zprávě jest: „Myslí si takový člověk, že si to smí dovoliti, má – li o záhon více, jest na
omylu. Nyní to nerozhoduje, nyní blahobyt zabezpečuje více vtipná hlava a bystrý rozum a dle toho
se má posuzovati člověk naší doby.“ A nemýlím se snad, i toto rčení, přes sto let staré, od tehdy
moudrých lidí, platí dodnes. Ale nebyli tehdy jen moudří, byli prostí a pracovití.
No a teď další neštěstí pro obec. Požár, který byl 25. února 1906, kdy obyvatelstvo
Lásenice se účastnilo masopustního veselí, vypukl u Beránků – Matějků. Zasahovaly sbory z Vydří,
Plavska, Horního a Dolního Žďáru, Malíkova, Příbraze, Dolní Lhoty a Mníšku. Tehdy vyhořely nebo
oheň poničil domy č.p. : 37, 38, 39, 40 a 41 na Sedlácké straně. Nutno podotknouti, že č.p. 41 –
u Kopinců, již neexistuje, nebylo po požáru obnoveno, stavení stálo na pozemku dnešní zahrady
bratrů Stanislava a Jiřího Beránkových.
Budete-li o to stát, budem pokračovat, neboť připomenutí založení sboru neobnáší jeden
den, ale celý rok.
Ing. arch. František Fical

POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Lásenice
zve na soutěž hasičských družstev v požárním útoku při příležitosti

120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
Koná se v sobotu 9.7.2011 od 13.30 hod, Na place u Nežárky! Občerstvení zajištěno.

Jak probíhají investice v obci
V minulém čísle zpravodaje jsem se zmínil o připravovaných investicích pro rok 2011. Dnes
bych vás rád informoval, jak vše běží.
Oprava opěrné zdi u č.p. 10 – stavba je dokončena a předána. Výsledek je patrný na první
pohled. Podle mého názoru se dílo skutečně vyvedlo, a to jak v kvalitě odvedené práce, tak
vzhledově a hlavně pro praktické využívání. Samozřejmě, že některé části stavby mohly být
provedeny jiným způsobem nebo z jiných materiálů, vycházejme ale z reality. U všech
investic je vždy důležité jejich financování. Při omezených možnostech obce se přeci jen
více hledí na praktické využití a přínos pro občana. Tento záměr se snad podařilo naplnit.
V průběhu stavby jsme narazili na některé zásadní problémy – např. uložení neoznačených a
nikde neevidovaných zemních kabelů, na narušené základy budovy č.p. 10, poškozené
konstrukce tarasů v horní části schodiště a další drobnosti. Zvažovali jsme, co s tím.
Zastupitelstvo obce nakonec uvážlivě rozhodlo o sanaci celého prostranství kolem západní
části budovy. Bude tak stavebně-technicky vyřešena jedna celkem exponovaná část obce.
Proti původnímu záměru budou také osazena zábradlí podél schodišť, odkanalizovány okapní
svody, upraven přístup do sklepa budovy a sanovány základy budovy včetně opravy omítky
soklů.
O nákladech na celou stavbu budeme informovat v příštím vydání Zpravodaje.
Dětské hřiště – stavba byla zahájena ihned po nabytí právní moci výběrového řízení, tj. dne
24. května 2011 a oficiálně předána obci dne 20. června 2011. Následně byly, za pomoci
maminek a dětí, dokončovány drobné terénní úpravy a instalováno nové oplocení pozemku.
Dále byly provedeny ze zákona povinné legislativní kroky podmiňující provozování dětských
hřišť. Dětem bylo hřiště otevřeno dne 30. června 2011 tak, jak jsem původně přislíbil.
Z tohoto místa chci moc poděkovat všem, kteří nezištně pomohli.
V minulém vydání Zpravodaje byly nastíněny připravované akce. Všechno běží tak, jak jste
byli informováni.
Nově připravujeme opravu tzv. „Knězova kříže“ v prostoru před domem č. p. 85 poblíž areálu
bývalého zemědělského družstva. Jde o sakrální památku, na jejíž opravu bude využito
financování z Programu obnovy venkova v rámci Sdružení pohraničních obcí a měst okresu
J.Hradec. Obec získala podporu ve výši 40.785. – Kč.
Rudolf Hronza, starosta

Výtah z usnesení
z 6.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 28. dubna 2011
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo zápis a usnesení z 5. řádného zasedání ZO ze dne
24. března 2011
ZO schválilo ověřovatele zápisu ze 6. řádného zasedání ZO
ZO schválilo 1. rozpočtové opatření, které má 17 rozpočtových změn a je přílohou tohoto zápisu
ZO schválilo aktualizaci Povodňového plánu obce a složení povodňové komise obce.
ZO vzalo na vědomí informace o stavebních akcích a jejich přípravě:
- oprava opěrné zdi u č.p. 10
- příprava dalšího podání v pořadí již 4. žádosti o dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace
- podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci a dostavbu místních komunikací – Lásenice“
- příjem příspěvku pro MŠ z nadačního fondu RBB Invest n a opravu hřiště v MŠ Lásenice

ZO souhlasí se složením hodnotící komise – p. M. Čeloud, p. Brožko, p. Macho, p. Kučera,
p. Straňák a p. Bc. Fojt pro výběrové řízení na zhotovitele dětského hřiště v obci a s oslovením
těchto pěti firem : 1/ TR Antoš, s. r. o., Turnov, 2/ Dřevovýroba František Smitka, Přívětice,
3/ Bonita group service s. r. o., Tišnov, 4/ Hřiště s. r. o., Brno – Ivanovice, 5/ Techtex, s. r. o.,
Hostinné.
ZO vzalo na vědomí informaci starosty obce z jednání DSO Vodovod Hamr a z jednání SORT.
ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na obecních pozemcích p.č. 1574 a p.č. PK 1088/2,
jedná se o výstavbu trafostanice a položení kabelu NN, projektované pro firmu Dřevovýroba
Staňková.
ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na obecním pozemku p.č. 1543, jedná se o umístění
nového kabelového vedení NN a kabelové skříně pro stavbu rodinného domu.
ZO rozhodlo o podání žádosti o pořízení nového vymezení zastavěného území obce Lásenice
a pověřuje starostu obce jednáním v této věci.
ZO souhlasí s pronájmem a pak s převodem pozemku od ČR – p. č. 143 o výměře 2449 m2 – areál
býv. odchovny prasat, jedná se o parcelu, kterou bude obec potřebovat pro stavbu ČOV.
ZO souhlasí s návrhem na bezplatný převod pozemků p.č. 1381/9 o výměře 280 m2 a p. č. 1381/3
o výměře 304 m2. Na části těchto pozemků leží místní komunikace.
ZO nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 1561/1 a části p.č. 83/1
ZO vzalo na vědomí:
- poděkování hasičům za práci při opravě hasičské zbrojnice
- sázení nových stromů soukromou osobou v oblasti okolo řeky
- úřadovna České pošty v Lásenici zatím nebude uzavřena
- využití staré hasičárny
- řešení volného přístupu všech nájemníků k vodoměrům a využití nebytových prostor v č.p. 10

INFORMACE k provozu dětského hřiště
Jak na jiném místě Zpravodaje informujeme, byl ve čtvrtek 30. června 2011 zahájen provoz
nového dětského hřiště . Jako každé takové zařízení, má i naše dětské hřiště svá „pravidla
hry“. Jde především o Návštěvní a Provozní řád. Mottem těchto dokumentů je především
návod k bezpečnému užívání jednotlivých herních prvků s ohledem na zdraví dětí.
Provozní doba hřiště je:

Od 1. května do 30. září od 8.00 hod. do 21.00 hod.
Od 1. října do 30. dubna od 9.00 hod. do 19.00 hod.
Mimo tyto hodiny bude hřiště uzamčeno a prováděna potřebná údržba.
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče.
Všechny prvky jsou označeny sdělením, které že věkové skupině dětí jsou určeny. Obvykle je
to od 4 do 12 let věku. Důležitá je povinnost dozoru dospělé osoby u dětí do 6 let věku.
Ostatní děti mohou hřiště využívat volněji, ale také pouze v přítomnosti alespoň jedné
dospělé osoby. Na hřiště je zakázáno vodit psy.
Chápu, že jde o podmínky částečně omezující využití hřiště, ale zdraví dětí je a bude vždy
na prvním místě. Obecně by měla platit ohleduplnost a vzájemný respekt a o to vás také
prosíme.
Byli bychom rádi, aby tato jednoduchá pravidla byla v zájmu zdraví dětí respektována. Úplné
znění uvedených dokumentů je k nahlédnutí na vývěsní tabuli u vstupu do hřiště.
Přejeme všem příjemné chvíle strávené s dětmi v jistě příjemném prostředí.
Rudolf Hronza, starosta

Ahoj děti!!!
„Konečně jsou tady prázdniny! To je
něco!!! To je parádaaaaaa!!!!!“
- tak přesně tohle včera povídal jeden kluk druhému klukovi
nedaleko mého domečku. Bylo hrozně zajímavé jejich rozhovor
poslouchat. Já vím, že poslouchat cizí rozhovor se nemá, ale…
neposlouchejte, když tak radostně neustále křičí ☺.
Pochopila jsem, že prázdniny jsou prostě fakt bezvadná věc.
My tomuto období říkáme sluniny – to už jsem kdysi psala –
pamatujete?
Takže mi nezbývá než vám všem popřát hodně sluníčka a pohody
a prostě fajn prázdniny-sluniny ☺. A ještě posílám obrázky stop
mých přátel – zvířat. Zkuste je někdy najít v přírodě na procházce.
Ale – prosíííím – neubližujte jim!!!! Jsou to moji kamarádi! Uhodnete,
kdo je to? (Odpovědi jsou napsány dole – ale jsou hoooodně
malilinkaté.)

Těskřítkoprsk!!!!

1. a)

2. a)

b)

b)

1. a)ježek b)jezevec c)veverka d)liška e)kočka f)pes

c)

c)

d)

d)

e)

e)

2. a)kachna b)bažant c)vrána d)vrabec e)srna f)srnec g)jelen

f)

f)

g)

S P O R T
Je za námi fotbalový ročník 2010-2011.
Oddíl Rapidu hrající okresní soutěž „A“ zakončil v sobotu 18.6. sezónu na hřišti v Plavsku
porážkou 0-3. Co se však týká letošního ročníku, můžeme být spokojeni se hrou i
s umístěním. Některé zápasy se nám povedly, na některé je třeba zapomenout.
Naším cílem bylo umístění do pátého místa, což se povedlo a v konečném účtování jsme
skončili na pěkném čtvrtém místě, s 10 výhrami, 4 remízami a 8 porážkami s celkovým
počtem 34 bodů a skórem 58-34. Měli jsme čtvrtý nejproduktivnější útok s průměrem
2,6 branky na zápas a čtvrtou nejlepší obranu s průměrem 1,9 obdržené branky na zápas
v celé soutěži. V sezóně se do zápasů zapojilo celkem 18 hráčů.
Nechci hodnotit každého zvláště, ale jedno jméno přece. Nejlepším naším střelcem se stal
Jiří Novák, který za sezónu nastřílel 17 branek a stal se i vítězem v tabulce střelců celé
skupiny „A“ – gratuluji. Už nyní je třeba se dívat na další ročník a stanovit si naše
možnosti.
Oddíl vyhlásil nový ročník jako ročník „postupový“, s tím, že se pokusíme uspět a vykopat
pro naši obec okresní přebor; je to odvážné, ale ne nesplnitelné. Je to jenom více práce
a zodpovědnější přístup všech k tréninkům a k zápasům. Hráče na to máme a je jenom na
nich, jak se s tím poperou.
Letošním vítězem a postupujícím je mužstvo Břilic, naopak do naší skupiny z okresního
přeboru sestoupily Halámky. Na závěr chci poděkovat všem našim fanouškům, kteří nás
chodili povzbuzovat a dokonce s námi jezdili i na zápasy na hřiště soupeřů, jako například
v Chlumu, kde fandili opravdu skvěle – díky!
Tečkou za celou sezónou je spoluúčast na pořádání dětského dne v naší obci a úplně na
závěr bude sběr železného šrotu v naší obci, který oddíl zajišťuje.
Sběr proběhne v sobotu 2.7.2011 a event. i v neděli 3.7.2011. I tímto způsobem nás
můžete podpořit v naší činnosti, děkujeme.
MAV.
******************************************************************************

Životní jubilea
Červenec
– paní Dana Kalvasová, 60 let
- pan Ludvík Furik, 60 let
- pan František Daňhel, 70 let

Srpen
- paní Bohumila Korandová, 81 let
- paní Růžena Hájková, 81 let

Přistěhovali se
- manželé Lenka a Lukáš Jirků z Nové Bystřice a Jindřichova Hradce
- pan Julius Nadberežný z Janova u Příbrami

Odstěhovali se
- paní Lucie Vodrážková se synem Adamem do Jindřichova Hradce
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