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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
10.7.10 se opět po roce uskutečnila hasičská soutěž „O pohár starosty obce Lásenice“ spolu
s „Memoriálem Stanislava Písaře“
- v konkurenci 12ti družstev obsadil náš tým pěkné 6. místo v hlavní soutěži a poté vyhrál u nás vysoko
ceněný Memoriál Stanislava Písaře! Naše družstvo, kterému se daří obsazovat velmi pěkná umístění i na
soutěžích v okolních obcích, tak úspěšně navázalo na loňskou sezónu a kluci opět dokazují, že se s nimi
musí počítat.
18.7.10 byla uspořádána závěrečná vernisáž prací účastníků 20. ročníku výtvarných kurzů
- při příležitosti jubilejního ročníku bych hlavně rád poděkoval všem organizátorům! Úctyhodná
dvacetiletá historie pořádání kurzů hovoří totiž sama za sebe a svědčí o značném úsilí.
12.7.10 – 16.7.10 proběhl Třetí lásenický denní tábor
- letošní tábor, který se nesl v indiánském duchu, byl pro mě důkazem, že i v naší obci se najde velká
řada lidí, kteří se dokáží nejen nadchnout pro dobrou věc, ale i přiložit ruku k dílu. Můj speciální dík pak
patří všem manželům a partnerům organizátorek a také celým rodinám, které se zaníceně zapojily do
sběru víček od PET lahví!
14.7.- 19.7.10 v Lásenici strávil část prázdnin hudební soubor Arkádie z Teplic
- jednalo se již o pátý letní pobyt tohoto energického souboru občanského sdružení Arkádie, který opět
po roce využil služeb naší ubytovny a tentokrát se mimo jiné také aktivně zúčastnil programu
lásenického tábora.
23.8.10 začala fotbalová sezóna 2010/2011
- start na hřišti našeho soupeře v Majdaleně se mužstvu Rapidu vydařil a první zápas skončil výhrou.
V dalších zápasech ale bohužel převažovaly prohry a tak přeji celému manšaftu do dalších zápasů pevnou
vůli vyhrávat a co nejvíc proměněných šancí!
V prvním srpnovém týdnu zahrozila velká voda
- rozvodněná Nežárka tentokrát zaplavila silnici na Vydří. Naštěstí se ale včas zastavila před vraty
nejníže položených domů na Sedlácké straně a stejně jako při větší vodě v červnu nezpůsobila ani
tentokrát žádné škody.
V průběhu měsíce srpna byly zahájeny práce na opravě dvou drobných sakrálních památek
- díky získané dotaci bude v průběhu podzimu kompletně zrestaurován nejen poničený křížek u výjezdu
z Lásenice ve směru na Stráž nad Nežárkou, ale „nový kabát“ dostane i kříž před lásenickou kaplí.
5.9.10 proběhlo Loučení s prázdninami
- nedělní odpoledne věnované dětem bylo náhradou za zrušený Dětský den a řekl bych, že to byla
náhrada velmi zdařilá. Program byl tradičně bohatý a děti si ho dosyta užily. Zpestřením byla také účast
policejní hlídky a perfektně připravená ukázka zásahu našeho hasičského sboru. Díky všem, kteří
pomohli!

11.9.10 se na obecním úřadě konalo slavnostní vítání občánků
- letošní vítání občánků bylo bohatší než to loňské, přivítáno bylo 8 nejmenších lásenických občánků
a také 1 ze sousední obce Vydří. Akce to byla velmi milá, s dobrou atmosférou, kterou opět podpořili
svým vystoupení také děti z naší mateřské školky.

Do lásenického obecního života byli přivítáni:
JAN FICAL, GABRIELA HORČÍKOVÁ, MATYÁŠ KORANDA, TOMÁŠ LACKO,
DAVID MÍKA, MICHAELA PFAUSEROVÁ, EMA PODROUŽKOVÁ a KAROLÍNA VACKOVÁ
5.10.10 byl nově osvětlen přechod pro chodce v centru obce
- naše dlouhodobá snaha kompletně vyřešit dopravně přetížený střed obce bohužel zatím stále nebyla
korunována úspěchem a tak se obecní zastupitelstvo rozhodlo alespoň lépe osvětlit prostor u autobusové
zastávky ve směru na J. Hradec. Věřím, že tento krok bude přínosem k bezpečnosti všech chodců.

Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách www.lasenice.eu.

Lásenický tábor
Je důležité ještě jednou se ohlédnout za prázdninami v Lásenici, které byly už třetím rokem
obohaceny o denní tábor. Zájem umístit své dítě na Lásenický tábor je totiž stále větší a to nejen
ze strany rodičů z Lásenice. Takové by bylo strohé pozitivní konstatování……
K té strohosti je ale potřeba dodat trochu konkrétnosti. Každý, kdo kdy něco připravoval, ví, že
cokoliv, co chce připravit dobře, musí připravovat už dlouho dopředu. A tak je na místě hlasitě
poděkovat vám, „maminy lásenické“ – Marcelko Čeloudová, Alenko Dušková, Ivo Kneslová, Klárko
Krügerová, Janino Madlé a Peťo Truhlíková, které jste neváhaly a obětovaly hodiny svého času
přípravě a všemu zařizování, aby vůbec nějaký tábor byl. Asi málokdo také ví, že jste některé na
tábor obětovaly i svou dovolenou – prostě DÍK za všechny děti a rodiče.
A za nás za všechny: „Díky, pane starosto Hronzo! Nebýt Vaší osobní podpory, nebyly bychom
schopny dát tohle všechno dohromady!“
A pak tady mám spoustu jmen lidí, kteří nám pomohli, aniž by čekali jakoukoli odměnu – tedy:
DÍKY patří
– našim mladým hasičům za pomoc se stavbou stanů a přípravou všeho, co
jsme potřebovali
- p. M. Duškovi za sehnání a dopravu vojenského stanu a raftů (což tentokrát
nebylo opravdu vůbec jednoduché)
- p. Mírovi Hanoldovi za ochotu přivézt či odvézt cokoliv v rámci svého volna
- Zuzce Chodilové a Elišce Chalupové za přípravu jízdy na koních a vytvoření
dřevěného koně, z jehož hřbetu se všem naprosto úžasně házelo laso!
- p. Michalovi Fišerovi za darování koňských podkov pro všechny děti
- p. Zdeňkovi Kutišovi za výrobu vln na Formanském rybníku a za předání
potápěčských zkušeností nám všem
- p. Petrovi Kovářovi – za ochotu při stěhování lodě i za pomoc s přepravou všech
dětí přes Formanský rybník
- p. Petrovi Kupkovi za vyrobení tkalcovského stavu
- p. Fr. Pragerovi za přípravu rybářského dopoledne na „Obecáku“
- p. Pavlovi Němcovi za znovuzorganizování úžasného dopoledne – protože takovou
atrakci, kdy přímo ve vsi přistane vrtulník pouze pro děti – hned tak někde nemají!!
Díky ale patří i za psovody a jejich parádní ukázku výcviku.
Díky pak také všem, kteří pomohli se sběrem víček od PET lahví (obraz se povedl,
ale Lásenická kniha rekordů čeká na svůj vznik).
Poslední VELKÉ DÍKY pak patří firmě Pollmann CZ, která náš tábor podpořila!
Všem opravdu moc děkujeme a těšíme se za rok……..znovu…………při další spolupráci ☺.
Seznam je to dlouhý – já vím – a to doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, pokud ano, prosím –
promiňte mi!!!
Hana Fojtová

Po čtyřech letech
Jak na jiném místě Zpravodaje zmiňuji a je obecně známo, jsou za dveřmi volby do zastupitelstva
obce na volební období 2010 – 2014. Tento fakt přímo vybízí k hodnocení a bilancování období
minulého.
Osobně nejsem příznivcem „mávání“ čísly a připomínání zásluh toho či onoho zastupitele.
Zastupitelstvo dostalo mandát jako celek a tak jako celek nese odpovědnost za rozhodování a také
se podílí na případných úspěších či neúspěších. To platilo o práci právě končícího zastupitelstva. Po
počátečním, dejme tomu, seznamování se s náplní a tříbení názorů na práci zastupitele a po
lopotném seznámení se s reálným stavem hospodaření obce, rozpracovanosti staveb a hledání
východisek zastupitelé pochopili, že bez společného úsilí se nepohneme z místa. Připomeňme si, že
chyběla kontinuita předání agendy a že tak nebylo skoro na co navazovat, když se takřka celé
zastupitelstvo obměnilo. Tady je třeba poděkovat konkrétní osobě, a to paní Evě Jelínkové, která
měla dokonalý přehled o agendě obecního úřadu a zásadně pomohla zastupitelstvu, zejména
starostovi a místostarostovi,v orientaci v základních věcech řízení obce.
Bylo nutné dokončit rozestavěné akce, vyřešit jejich dofinancování a při tom připravovat nové
projekty, řešit havarijní stavy u nemovitostí ve vlastnictví obce apod.
Také proto jsme už v konci roku 2006 a hlavně v roce 2007 začali intenzivně pracovat na přípravě
zásadních projektů – obecní kanalizace a ČOV a také komunikací v lokalitě „Háj“, v roce 2008 se
jednalo o projekty na opravy budov – kaple a kulturního domu, v r. 2009 na opravu opěrné zdi u č.p.
10 a oplocení fotbalového hřiště a v r. 2010 příprava zateplení mateřské školy a některé další
drobné akce, např. demolice bývalé porodny prasat za Vohákovými.
Po prvních pokusech o získání dotací, zejména na kanalizaci a ČOV, nám začalo být jasné, že není
možné určit pořadí důležitosti akcí a flegmaticky čekat na dotace. Proto jsme začali využívat
aktuálních dotačních titulů, a tak se podařilo získat finance např. na rekonstrukci rozvodů elektro
v sále kulturního domu, na opravu kaple, oplocení fotbalového hřiště, každoročně na úhradu úroků
z úvěru, vybavení pracoviště CZECH-POINT – tyto akce jsou ukončeny. V současnosti jsou
schváleny dotace na opravu opěrné zdi u kaple a na již probíhající opravu drobných sakrálních
staveb, tzv. křížků, u kaple a u Hosů.
Myslím ale, že o stavbách a opravách toho bylo v průběhu celého volebního období napsáno dost a
dost.
Rád bych poukázal na to, co považuji v tomto volebním období za nejpozitivnější. Hlavně mě těší
znatelná změna myšlení zejména u mladších a mladých Láseničáků. Záměrně píšu Láseničáků, to
slovo totiž obsahuje tu hlavní myšlenku. Pokud někdo hrdě prohlásí, že je Láseničák, pak není co
dodat, asi se tu cítí dobře, má tu přátele a společné zájmy. Myslím, že jsme k tomu i trochu
přispěli podporou aktivit směrovaných na mladou generaci a děti. Dnes můžeme hrdě prohlásit, že
máme výborné mladé hasiče, dobré fotbalisty a co hlavně, také skupinu obětavých lidí, kteří
pravidelně připravují akce pro malé a nejmenší. Mám tu možnost sledovat tuto obtížnou práci a
také vidět a vnímat na změně chování dětí její výsledky. Všem těmto milým lidem děkuji za
nezištnou a obětavou práci a omlouvám se, že je nebudu jmenovat. Myslím, že všichni víme o
mladých maminkách, které pracují s předškolkáčky, o skupině maminek a tatínků, kteří pravidelně
připravují letní tábor a plno dalších nápaditých akcí pro děti. Máme také jasno o tom, kdo se točí
kolem mladých hasičů a kdo kolem fotbalu. Ještě jednou vám všem velké poděkování a přání, aby
vám to nasazení vydrželo.
Asi chápete, že na malém prostoru našeho Zpravodaje nemohu postihnout celou šíři problémů kolem
práce zastupitelstva. Co ale mohu, to je konstatování, že toto zastupitelstvo odvedlo kus poctivé
práce ve prospěch obce. Nevyhýbáme se ani zodpovědnosti za některé nezdary. Máme ale čisté
svědomí, že budeme novému zastupitelstvu předávat obec s připravenými projekty, s opravenými
stavbami s vyřešeným historickým majetkem, obec ekonomicky zdravou a snad i v dobré náladě.
Úplně na závěr děkuji vám všem, občanům, kteří jste pochopili, že nám nešlo o osobní prospěch, ale
o zdravý rozvoj obce. Upřímně děkuji za podporu.
Rudolf Hronza, starosta

Informace k volbám
Volby do zastupitelstev obcí, to je téma, které plní stránky novin a ve větších obcích i
plakátovací plochy. Občas se objeví zprávy o předvolebních hrátkách, vytahují se informace, které
mají někoho zvýhodnit a někoho poškodit. To k volbám asi patří. Jsem rád, že v naší obci je vše
zatím v klidu a spíše se zaměřujeme na běžný chod obce.
Jak to tedy bude s volbami u nás? Obecní úřad připravuje volby podle zákonem stanovených
pravidel a tak se postupně na úřední desce objevují potřebné informace. Zbývá doplnit oficiální
informaci o kandidátech. V naší obci byly Městským úřadem v Jindřichově Hradci zaregistrovány
dvě kandidátní listiny. Pod vylosovaným číslem 1 „Sdružení nezávislých kandidátů“ a pod
vylosovaným číslem 2 „Sdružení nezávislých kandidátů za dobrovolné hasiče a sportovce obce“. O
práci v zastupitelstvu obce projevilo zájem osmnáct našich spoluobčanů. To je určitě dobrá zpráva
a je vidět, že nám není úplně lhostejné, jakým směrem se bude obec Lásenice po volbách rozvíjet.
Představíme si jména kandidátů v pořadí, jak jsou uvedena na hlasovacích lístcích. Předesílám, že
všichni kandidáti jsou občany Lásenice a bez politické příslušnosti:

Sdružení nezávislých kandidátů

Sdružení nezávislých kandidátů
za dobrovolné hasiče a sportovce obce

1. Rudolf Hronza, 62 let, starosta obce
2. Bc. František Fojt, 36 let, finanční manažer
3. Hana Bočková, 56 let, odborná referentka
4. Jan Brožko, 36 let, cestmistr
5. Robert Straňák, 38 let, dělník
6. Jana Madlé, 34 let, administrativní pracovnice
7. Petr Hanold, 29 let, dělník
8. Jitka Kovářová (roz. Strouhalová), 29 let,
osoba samostatně výdělečně činná
9. Milan Bláha, 70 let, důchodce

1. Libor Kučera, 41 let, dělník
2. Vítězslav Macho, 48 let, technik
3. Martin Čeloud, 32 let, dělník
4. Karel Chodil, 55 let, technik
5. Petr Novák, 45 let, dělník
6. František Pfauser, 60 let, důchodce
7. MUDr. Marek Koutný, 46 let, lékař
8. Ladislava Kovářová, 38 let, účetní
9. Ing. arch. František Fical, 72 let,
důchodce

Z těchto osmnácti jmen tedy vzejde po volbách devět zastupitelů naší obce.
Představme si také Okrskovou volební komisi, ta bude pracovat v tomto složení: zapisovatelka
paní Pavlína Korandová, předseda pan Jaroslav Klabouch, místopředseda paní Jana Mlejnková a
členové paní Dana Kalvasová, pan Miroslav Paluska a paní Miroslava Pfauserová. Jmenovat
zapisovatelku a členy komise je povinností starosty obce. Funkce předsedy a místopředsedy se
losuje. V našem případě proběhlo první zasedání komise s losováním předsedy a místopředsedy dne
24. září 2010.
Ještě „technická“ poznámka: podrobné informace o způsobu hlasování budou dodány spolu
s hlasovacími lístky všem voličům. Tedy stručně, hlasovací lístky budou dodány nejdéle tři dny před
zahájením voleb všem občanům, kteří dosáhnou v den voleb 18 let, a jsou uvedeni ve stálém
seznamu voličů . Při samotném volebním aktu každý volič prokáže svou totožnost občanským
průkazem. Volič, který nemůže ze závažných, zejména zdravotních důvodů volit ve volební
místnosti, může požádat obecní úřad a ve volebních dnech okrskovou volební komisi o umožnění
hlasování mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise dva své členy
s volební schránkou a hlasování bude umožněno v místě bydliště.
Ostatní opravdu přehledně a podrobně ve zmíněném informačním letáčku.
Přejeme všem v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do
14.00 hod. šťastnou volbu.
Obecní úřad

Výtah z usnesení
z 33.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 3.června 2010
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) bere na vědomí informace starosty z jednání DSO Vodovod
Hamr
ZO vzalo na vědomí :
- informaci o přípravě rekonstrukce č.p. 11
- informaci o akci „Obnova zpevněných komunikací a ploch a zborcené opěrné zdi“
- informaci o dokončení opravy přístupové komunikace k chatové oblasti „Za mlýnem Šarocha“
ZO souhlasí :
- s přípravou demolice bývalého vepřína a zadáním veřejné zakázky na zhotovitele
- s přípravou a zahájením výběrového řízení na zhotovitele vypracování energetického auditu
budovy MŠ
ZO vzalo na vědomí a souhlasí :
- s pořízením ohřívače vody do hasičské zbrojnice
ZO vzalo na vědomí informaci o průběhu voleb do PS PČR
ZO souhlasí s povolením vstupu na obecní pozemky v souvislosti s kácením náletových porostů
kolem Nežárky
ZO nesouhlasí s pronájmem pozemku na umístění maringotek
ZO vzalo na vědomí zápis z místního šetření ohledně křižovatky na silnici I/34 za účasti Krajského
úřadu, Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic Jč. Kraje, Policie ČR a zástupců obce
ZO vzalo na vědomí a souhlasí s povolením stavby Dřevovýroba Staňková
ZO vzalo na vědomí informaci o opravách křížků a kapliček v katastru obce
ZO souhlasí s náklady na pořízení map prostřednictvím SPOM
ZO vzalo na vědomí :
- závěrečný účet SPOM za rok 2009
- informaci o přípravě prodeje pozemků za bytovkou a rozdělení poplatků za zaměření
- sečení stráně patřící k č.p. 38
- nepovolené navezení zeminy na obecní pozemek

z 34. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 1. července 2010
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
ZO vzalo na vědomí :
- informaci o stavu příprav „Obnovy zpevněných komunikací ploch a zborcené opěrné zdi“ u č.p. 10
- informaci o zadání veřejné zakázky na akci „Demolice porodny prasat v obci Lásenice“
ZO souhlasí :
- se zadáním veřejných zakázek na “Výměnu zdroje vytápění a zateplení školky Lásenice“
Jde o: 1) zhotovení projektové dokumentace
2) vypracování energetického auditu
3) zpracování žádosti o dotaci z OPŽP
ZO pověřuje výběrovou komisi (složení komise dle rozhodnutí z 30. jednání ZO), aby rozhodla o
zhotovitelích zadaných zakázek.
ZO souhlasí se záměrem výkupu pozemku p.č. 143 v k.ú. Lásenice, o vým. 2449 m2, od Pozemkového
fondu ČR
ZO rozhodlo o pozastavení prodeje obecního pozemku p.č. 1093/1 o výměře 1768 m2, (záměr
prodeje zůstává v platnosti), ZO souhlasí s novým zaměřením pozemku a rozšířením záměru
prodeje o oddělené součásti sousedních pozemků.
ZO souhlasí s počtem devíti členů zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 2014 ve smyslu
ustanovení § 67 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,

ZO souhlasí, že v obci bude i nadále jeden volební okrsek.
ZO souhlasí s výměnou části výbavy dětského hřiště u MŠ za nové.
ZO bere na vědomí :
- informaci o uzavírce silnice I/23
- poškození dopravního značení silnice I/34 u hlavní křižovatky
- vyhledání právní pomoci při řešení hlavní křižovatky na silnici I/34
- informaci o sečení trávy kolem řeky Nežárky
- úvahu o nákupu sekačky a traktoru

z 35. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 26. srpna 2010
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) pověřuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
starostu obce provádět jednotlivá rozpočtová opatření do výše 200 000,-- Kč a ukládá starostovi
obce předkládat je ke schválení na nejbližším zasedání ZO.
ZO vzalo na vědomí informaci o stavu příprav opravy MŠ, opravy zpevněných ploch a zborcené
opěrné zdi
ZO schválilo záměr prodeje pozemku p.č. St. 21/2 = 296 m2
ZO schválilo prodej obecních pozemků u č.p. 171, záměr prodeje byl rozšířen o p.č. 1094/4 – 95
m2, p.č. 1581/3 – 48 m2, PK 1092, díl f – - 28 m2, PK 1093, díl g – 9 m2, PK 1106, díl e – 11 m2.
ZO schválilo prodej pozemků KN p.č. 201/1 – 843 m2 a 214/12 – 572 m2, p.č. PK 209 – 108 m2 a
210 – 1461 m2, dvěma zájemcům, kteří je měli dlouhodobě pronajaty od Poz. fondu ČR. Pozemky
byly jako historický majetek obce vydány zpět obci.
ZO schválilo prodej pozemku p.č. 1130/26, trv. travní porost, o výměře 500,-- m2 jedinému
zájemci.
ZO vzalo na vědomí prodej pozemků, který se uskuteční během měsíce září a byl již schválen na
jednání ZO dne 31. 5. 2007 a 1. 11. 2007, jedná se o pozemky p.č. St. 203, 1380/1, 1381/2, prodej
jedinému zájemci.
ZO schválilo snížení odhadní ceny při prodeji budovy technické vybavenosti.
ZO schválilo 600,- Kč na propagaci obecní ubytovny v Městském informačním středisku v J.Hradci.
ZO schválilo a souhlasí s uložením zemního komunikačního kabelu firmou Telefónica na obecní
pozemky p.č. 585 díl 1 PK a p.č. 587/9 PK a s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene.
ZO schválilo, aby byl umožněn přístup na obecní pozemek – p.č. 1080/2 firmě Dřevovýroba
Staňková – bude sepsána dohoda o přístupu na obecní pozemek.
ZO vzalo na vědomí situaci kolem projektu na řešení křižovatky na silnici I/34 jako celku.
ZO vzalo na vědomí pořízení veřejného osvětlení nad přechodem pro zastávky ve směru na Jindř.
Hradec.
ZO schválilo vypsání výběrového řízení na budoucího nájemce obecních rybníků. Současný nájemce
připraví rybníky k předání do 31. 10. 2010.
ZO schválilo počáteční vklad 2 000,-- Kč na vkladové účty pro devět vítaných občánků.
ZO vzalo na vědomí náhradní termín pro konání dětského dne – neděli 5. září 2010.
ZO vzalo na vědomí informaci o možnostech posílení personálu v Mateřské škole.

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 13. září 2010
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo text „Oznámení o výběrovém řízení č. 1/2010“ a
souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na nového nájemce obecních rybníků.
ZO souhlasí se záměrem nákupu travní sekačky a traktoru a pověřuje p. místostarostu přípravou
podkladů k výběrovému řízení.
ZO schvaluje cenu za prodej pozemků p.č.st. 203, p.č. 1380/1 a p.č. 1381/2
ZO pověřuje p. místostarostu jednáním ve věci posílení personálu v Mateřské škole.

Ahoj holky, ahoj kluci!
Tak si představte, co se mi přihodilo. Cupitali jsme si s mým kamarádem Skříťáčkem
pustit list a najednou….co nevidíme! Někteří z vás také šli zrovna pouštět – jenže ne
list jako my, ale ….. draka ….. jo, drak tomu říkáte. Rozdíl je v tom, že když nám letí
náš list, tak si všichni obři myslí, že to je jen vítr a nevšimnou si nás pod tím listem,
kdežto my vás vidíme pořád – bez draka i s drakem. A víte, jak to všechno vzniklo – to
pouštění draka? Já jo ☺. Zeptala jsem se na to Moudráčka – tak poslouchejte, co mi
vyprávěl.
Původně ti draci byli jako taková pošta pro čínské Bohy (víte, kde je Čína? – zkuste ji
najít na mapě – tak tam začali prvně pouštět draky), pak zase měli za úkol zastrašovat
nepřátele anebo drakem zkoušeli lidi rozehnat mraky! A myslíte, že se jim to povedlo?
Nepovedlo ☺. Někteří z vašich obrů se na nich dokonce pokoušeli létat - kdysi. Tady
u vás - v Čechách (víte vlastně, kde jsou Čechy?) – bylo a je pouštění draků taková
zábava. Dokonce prý vaši obři pořádají soutěže v létání draků – to jako komu doletí
jeho drak úplně nejvýš. Je to prostě legrace a já mám pro vás taky takovou legraci –
umíte počítat do šestnácti? Ano, tak spojte puntíky a vznikne…..hádejte co?
A taky vám posílám další písmenko vaší abecedy s bloumákem!

Těskřítkoprsk!!!!

S P O R T
V plném proudu je již další ročník fotbalové soutěže, která se přehoupla do druhé poloviny
podzimní části.
Rapid do nového ročníku vstoupil zápasem v Majdaleně, a to výhrou 3-2. V dalších dvou
zápasech ovšem neuspěl a v domácím prostředí podlehl v K.Řečici 1-4 a v N.Vsi 1-2. Další zápas
vyhrál Rapid v derby na hřišti v Buku 5-1. Následně doma remízoval s Lodhéřovem 1-1, poté podlehl
na hřišti Staré Hlíny, která se netají postupem zpět do okresního přeboru, 0-3 a v posledním kole
pak podlehl na domácím hřišti Slovanu Břilice 2-5.
Letošní soutěž je vyrovnaná a dle dosavadních výsledků může porazit každý každého a i dle
tabulky jsou mezi mužstvy malé bodové rozdíly. Každá výhra posune mužstvo mezi první tři
mužstva, ale naopak každá prohra znamená propad na konec tabulky. V našem případě jde hlavně o
naše střelce, kteří stále hledají loňskou formu a na góly se moc natrápí, což je vidět na našem
umístění. Je před námi ještě pět podzimních kol a já pevně věřím, že naše forma bude mít
vzestupnou tendenci a nějaké body ještě získáme a na konci podzimu bude Rapid v tabulce tam, kde
jsme si před sezónou přáli.
Na novou sezónu se připravují i stolní tenisté, soutěže obou našich mužstev začínají v říjnu
a o jejich úspěších budeme průběžně také informovat v našem zpravodaji.
MAV

Opět začíná cvičení v Lásenici
- snad dobrá zpráva pro všechny, kdo chtějí alespoň jednou týdně protáhnout své končetiny
a záda. Tento rok bychom se ale nescházeli v neděli, ale v pracovním týdnu - přesněji - každé úterý
od 18:30 hodin a od 19:00 hodin.
Kdo máte zájem, prosím, ozvěte se – telefonicky či osobně H. Fojtové – Lásenice čp. 2,
tel. 723 737 428. Je důležité se dopředu ozvat, aby cvičení bylo naplněno rovnoměrně v obou
půlhodinách. První cvičení bude druhé úterý v říjnu – tzn. 12.10.2010 . Předplatné z minulých
let stále platí.
Moc se těším! H. Fojtová

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

Životní jubilea
Září

Říjen
– paní Juliána Kučerová, 75 let

- pan Karel Kučera, 83 let

Listopad
– paní Vlasta Blahníková, 85 let
- pan Stanislav Beránek, 75 let
- pan Rudolf Hamerník, 80 let

Narodila se
- Tereza Schmidtová, rodičům Evě a Otovi Schmidtovým

Přistěhoval se
- pan Radek Brožka z Českých Budějovic

Odstěhovali se
- pan Vladimír Makovička do Jindřichova Hradce
- pan Pavel Žemlička do Stráže nad Nežárkou
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