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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
15. a 16.10.10 se konaly volby do obecních zastupitelstev
- o konečném výsledku voleb v naší obci a složení nového zastupitelstva se podrobně dozvíte na jiném
místě zpravodaje. Za sebe mohu jen říci, že jsem rád, že demokratické principy fungují i v naší obci a že
zastupitelé byli vybíráni alespoň ze dvou kandidátek. I když to samozřejmě pro vedení obce není vždy
příjemné, opozice je potřebná. Novým zastupitelům přeji hlavně hodně sil v práci pro celou obec!
a 11.11.10 bylo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce
- také kompletní informace o celém zasedání naleznete dále ve zpravodaji.
27.10.10 v předvečer 92. výročí založení samostatného Československa byl tradičně položen
věnec k místnímu památníku vzniku republiky a obětem války
30.10.10 uspořádala Mateřská školka pro místní děti DRAKIÁDU
- kdo tam byl, tak určitě nelitoval – vítr totiž foukal a draci létali (někdy dokonce i bez svého majitele)!
Nechyběly ani odměny pro děti ukryté jako poklad v nedalekém lesíku a vzhledem k velké zimě
potěšilo i příjemné ohřátí u ohně při závěrečném opékání buřtů Na place. Fotografie z této akce si
můžete prohlédnout na obecních internetových stránkách www.lasenice.eu.
V závěru měsíce října byly dokončeny práce na opravě dvou menších sakrálních památek
- za podpory finanční dotace Sdružení pohraničních obcí a měst okresu J. Hradec byl odborně
zrestaurován křížek u výjezdu z Lásenice ve směru na Stráž nad Nežárkou i kříž před lásenickou kaplí.
Věřím, že z opravy by měli radost nejen naši předci, kteří ve své pokoře a s vírou kříže stavěli, ale že
obohatí i současný duchovní rozměr naší obce a kříže tak nebudou jen mementem minulosti.

PŘEDŠKOLKÁČCI ZVOU
Přijďte se s námi podívat na opičku a skunka! Přijedou za námi, předškolkáčky, v úterý
30.listopadu v 9 hodin ze Zoologické zahrady Dvorce u Borovan. Obdivovat je budeme v našem
koutku v bývalé škole (zadní vstup od ubytovny).
Zvány jsou maminky s dětmi, ale také VŠICHNI, kteří jsou stejně jako my zvědaví, jaký program si
pro nás připravili. Nabízet se budou i různé upomínkové předměty, které si můžete zakoupit a tím
podpořit zvířátka.
Vstupné je 40 Kč, ale všechny děti, co si s námi chodí pravidelně hrát, mají vstupné zdarma.
Mimo jiné bude otevřený i náš koutek, kde se scházíme každou středu od 9 do 11
hod. Přijďte se podívat, připraveny budou i některé naše výtvory, fotky z
výletu na hřiště BezBot a z prací, které společně s maminkami vymýšlíme pro své děti, jejich
zábavu, zdokonalení a rozvoj.
Těšíme se na vás! Předškolkáčci

O volbách po volbách
Volby proběhly zhruba před měsícem a půl a všichni jsme asi nasyceni až přesyceni informacemi.
Povolební „hrátky“ v některých obcích a městech, patřičně okořeněné informacemi ve sdělovacích
prostředích, nám pěkně otravují život a nahlodávají naše ideály o možnosti ovlivňovat věci veřejné.
Ale to je poněkud široké téma a mně v tomto krátkém příspěvku jde přeci jen spíše o fakta.
Jak jsme tedy v naší obci volili? Dovolím si krátce připomenout - do voleb se zaregistrovala dvě
uskupení. Pod vylosovaným číslem 1 Sdružení nezávislých kandidátů (SNK), pod číslem 2 Sdružení
nezávislých kandidátů za dobrovolné hasiče a sportovce obce, (SNK HS). Jména kandidátů byla
zveřejněna v minulém vydání Zpravodaje a dále se k nim budeme vracet. Zájem o práci
v zastupitelstvu obce projevilo 18 občanů. Na seznamu voličů bylo evidováno 444 voličů. Voleb se
zúčastnilo 258 voličů, což je 58,2 %. Celkem bylo odevzdáno 2143 platných hlasů. SNK získalo
1253 hlasů, tj. 58,5 % a 5 mandátů v zastupitelstvu obce. SNK HS získalo 890 hlasů, tj. 41,5 % a 4
mandáty v zastupitelstvu obce. Pokud porovnáme tyto výsledky s volbami r. 2006, tak tam bylo
zapsáno na voličských seznamech 411 voličů, voleb se zúčastnilo 289 voličů, tj. 70,3 % a bylo
odevzdáno 2 429 hlasů.
Je tedy patrný nižší zájem o účast ve volbách, nebo je to také tím, že letošní rok byl jaksi
„převolbovaný“? Úsudek ponecháme na vás.
Zpět k výsledkům letošních voleb do zastupitelstva obce. Jak jste tedy rozhodovali, milí voliči,
uvedeno podle počtu získaných hlasů :
Bc. František Fojt - 190, Rudolf Hronza - 184, Hana Bočková -176, Jana Madlé – 147, Jitka
Kovářová – 143, Vítězslav Macho - 139 hlasů, MUDr. Marek Koutný – 131, Petr Hanold – 124, Martin
Čeloud – 117, Libor Kučera – 111, Jan Brožko – 107, Milan Bláha - 102, František Pfauser st. – 94,
Karel Chodil – 93, Robert Straňák – 80, Ing. arch. František Fical – 72, Petr Novák – 67 a Ladislava
Kovářová – 63.
Podle výsledků voleb se členy zastupitelstva se stali:
Bc. František Fojt – SNK, Rudolf Hronza – SNK, Hana Bočková – SNK, Vítězslav Macho – SNK HS,
MUDr. Marek Koutný – SNK HS, Martin Čeloud – SNK HS, Libor Kučera – SNK HS, Jan Brožko –
SNK a Robert Straňák – SNK.
Po volbách, dne 2. listopadu 2010, rezignoval na svůj mandát MUDr. Marek Koutný ( § 55 odst. b,
zákona č. 494/2001 Sb.) Devátým členem zastupitelstva se tak stal 1. náhradník SNK za
dobrovolné hasiče a sportovce obce, pan Karel Chodil.
Máme tady nové zastupitelstvo pro volební období 2010 – 2014.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Okrskové volební komisi za odvedenou práci a
bezproblémový průběh voleb.
Vám, milí spoluobčané, děkuji jménem nového zastupitelstva za důvěru.
Rudolf Hronza

Výtah z usnesení
z 36. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 30. září 2010
ZO schválilo záměr pronájmu částí obecních pozemků p.č.1381/1,1381/3 a 1381/5
ZO schválilo záměr prodeje pozemků a prodej pozemků p.č. 1094/4 – 95 m2 a 1581/3 - 48 m2 a
stanovilo cenu 30,- Kč/m2. Pozemky budou prodány jediným čtyřem zájemcům.
ZO vzalo na vědomí informaci o přípravě voleb do ZO
ZO schválilo nového nájemce obecních rybníků
ZO schválilo rozdělení nákladů na zaměření pozemků u č.p. 171
ZO souhlasí s pořízením žacího stroje W3669 DIESEL
ZO souhlasí s umístěním staveb na obecní pozemky a s uzavřením smluv o smlouvách budoucích o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
ZO souhlasí s pořízením osvětlení přechodu pro chodce u autobusové zastávky směr J.Hradec

ZO souhlasí s navýšením nákladů na stravné pro členy voleb. komise
ZO bere na vědomí jednání o MŠ
ZO bere na vědomí informace o ukončení mandátu zastupitelstva obce.
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 11. listopadu 2010
Jednání zahájil dosavadní starosta pan Rudolf Hronza a vysvětlil povolební situaci, kdy na svůj
mandát rezignoval pan MUDr. Marek Koutný. Předal Osvědčení o tom, že zastupitelem se z pozice
1. náhradníka za uskupení SNK za dobrovolné hasiče a sportovce obce stal pan Karel Chodil. Tímto
aktem ukončil pan Hronza své působení v roli starosty pro volební období 2006 – 2010 a pověřil
dalším řízením zasedání paní Hanu Bočkovou.
Paní Hana Bočková konstatovala, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé a tak je nové
zastupitelstvo usnášeníschopné. Následovalo složení slibu zastupitelů. Jednání pokračovalo
schválením programu, volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Dalším bodem programu byla volby starosty. Zastupitelstvo se shodlo na volbě veřejné. Novým
starostou obce byl jednomyslně zvolen pan Rudolf Hronza. Po svém zvolení se pan Hronza ujal
dalšího řízení zasedání zastupitelstva.
Dále bylo poměrem hlasů 7 : 1 : 1 rozhodnuto, že tuto funkci bude vykonávat jako dlouhodobě
uvolněný. Jednání pokračovalo volbou neuvolněného místostarosty. Novým místostarostou obce byl
jednomyslně zvolen pan Bc. František Fojt.
V následující diskusi poděkovali vedoucí představitelé obce za důvěru a jednoznačně deklarovali
svou vůli výkon svých funkcí výlučně podřídit potřebám občanů a obce. K tomu byli vyzváni také
všichni zastupitelé.
Dále v diskusi požádal nově zvolený starosta zastupitelstvo o pověření k zastupování obce v DSO
Vodovod Hamr. Ze zastupování obce neplynou žádné, ani finanční osobní výhody. Zastupování obce
je důležité z hlediska tvorby cen vodného a stočného, při rozhodování o investičních akcích DSO
apod. Zastupitelstvo vyslovilo s tímto požadavkem souhlas.
Dalších diskusních příspěvků nebylo a jednání bylo ukončeno.
Úplné znění zápisů ze zasedání zastupitelstva obce Lásenice naleznete na internetových stránkách obce
www.lasenice.eu a na vyžádání budou předloženy na obecním úřadě.

Zapalování čtyř adventních svící v Lásenici
- zdá se to být nemožné, ale opravdu je tu opět advent a s ním blížící se Vánoce. Že by se čas
zrychloval? Asi ne. Jen máme často pocit, že dříve advent a Vánoce byly strašně dlouho po létu
a najednou se léto přelévá do adventu – a není to počasím… Pravděpodobně to bude tím, že už jsme
těch adventů a Vánoc prožili povícero…..
Pojďme si tedy upřesnit Lásenický advent roku 2010:
Zapalování 1. svíce ……………………………………….. 28.11.2010 od 17.hod
- adventní věnec (a věnce vámi přinesené) posvětí páter Jiří Špiřík z J.Hradce a zároveň
zapálí první svíci. Poté zazní zpěvy z Taize a adventní příběh, jak o něm píše Bible.
Zapalování 2. svíce ……………………………………….. 5.12.2010 od 16.hod !
- druhou svíci zapálí rodinná kapela „Petrovy klíče“ z J.Hradce. Tentokráte pro nás mají
připravený příběh o Mikulášovi, pěkné písně a na závěr – koledy, které známe všichni.
Překvapení pro děti!
Zapalování 3. svíce ……………………………………….. 12.12.2010 od 17.hod
- sbor Jakoubek – co k tomu dodat? Určitě se opět dočkáme krásného zážitku ze zpěvu
i vyprávění. Přijďte – bude vám s nimi hezky.
Zapalování 4. svíce ……………………………………….. 19.12.2010 od 17.hod
- poslední svíci zapálí jako každý rok Lomnický kostelní sbor – KOS. Zde také můžete dostat
a domů si přenést ve vlastní lucerničce Betlémské světlo, které přivezou skauti z J.Hradce.
Protože je to poslední zapalování – o překvapení nebude nouze….

S P O R T
Fotbalový ročník 2010 - 2011 okresní soutěže skupiny "A" je právě v polovině.
Ohlédněme se za touto polovinou z pohledu Rapidu.
Mužstvo odehrálo 12. utkání z toho 6x vyhrálo, 1x remizovalo, 5x prohrálo a s 19 body a skórem
36:25 obsadilo 4. místo. Rapid odehrál kvalitní zápasy, ale byly i zápasy kde se nám nedařilo podle
našich představ. Zajmavostí je, že se nám více dařilo na hřištích soupeřů než na domácí půdě.
Z celkových 19 bodů jsme 12 bodů získali venku a doma jsme uhráli jen 7 bodů.
Nejlepší zápasy tak byly vidět právě na soupeřových hřištích a to v Rapšachu - 1:7, v Buku - 1:5
a v Českých Velenicích - 0:4. Naopak nejméně vydařeným utkáním v domácím prostředí byla
porážka od Plavska - 0:2.
Naší skupinu po polovině soutěže vede mužstvo ze Staré Hlíny, i když jsme se shodli, že nejlepší
fotbal předvedli hráči z Břilic a pro nás jsou největším aspirantem na postup do okresního přeboru.
Naším nejlepším střelcem je s 11 góly Novák Jiří.
Náš cíl je udržet čtvrté místo po podzimu a ještě potrápit favority soutěže.
Nyní máme zimní pauzu a opět se sejdeme po novém roce, kdy začneme zimní přípravu na jarní část
soutěže.
Další sezonu začali i naši stolní tenisté, kde máme opět dvě mužstva v soutěži.
Mužstvo "A" hraje OP-I. a zatím je po 6 kolech na 10. místě s 1 výhrou a 5 porážkami. Mužstvo "B"
je v OP-III. po čtyřech kolech na 6. místě kdy 2x vyhrálo a 2x prohrálo.
V dalším vydání vás budeme i nadále o sportovních akcích informovat a přinášet našim fanouškům
zajímavosti o činnosti klubu.
MAV

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

POZVÁNKY
V sobotu 27.11.2010 se koná tradiční setkání lásenických seniorů!
Program, který v kulturním sále začíná ve 14:00 hod., letos obohatí
„vysoce profesionální soubor naprostých amatérek“ TRNKY BRNKY z Rapšachu!
Odpoledne opět doprovodí jindřichohradecká kapela Melodia.

V sobotu 4.12.2010 od 14:30 hod bude ve zdejším kulturním sále

Mikulášské odpoledne pro děti!
Je to opět tady – mezi děti zavítá Mikuláš se svou družinou!
Zveme proto všechny – malé i velké – přijďte prožít tu neopakovatelnou sílu okamžiku, kdy přichází
čerti a ještě méně opakovatelnou sílu radosti, když přichází Mikuláš a andělé.
Samozřejmě nebudou chybět hry a hudba!
Vstupné pro děti zdarma, dospělí 40,- Kč.

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

Životní jubilea
Prosinec
– paní Marie Křepelková, 81 let
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, ahoj kluci!
Už je to zase tady – čekání – čekání až konečně přijde – nejdřív
Mikuláš a pak……pak Ježíšek!!!! Já vím, že se hrozně těšíte – já se
těším taky ☺. A co???? Že se bojíte čertů? No jooo, čerti – ti chodí
s tím Mikulášem, že jo? Ale víte, co? Svátek má svatý Mikuláš a ten
jak já vím – je straaašně hodný. Nikdy by vám neublížil a ani by to
nikomu nedovolil. Takže se nebojte – hlavně se snažte, abyste
neměli u čertů zápis v jejich listině – prostě buďte hodní! Ale jinak
jsem se dozvěděla, že máte bezvadný kalendář, na kterém vidíte,
kdy už bude ten nejlepší den v roce, a že máte nějaký věnec se
svíčkama, které postupně zapalujete – to je něco báááječného!!!
Myslím, že tomu všemu říkáte „aven“? nebo „aten“? co????
ADVENT???? Ahaaaaaa…… A co to je za slovo? Co to znamená?
Musím se na to zeptat Rozumbrádka – vy to víte?
Tak jsem našla v obrázkách první svíčku na adventní věnec –
můžete jí vymalovat, aby byla krásnější. Už se těším, až vám budu
psát příště!!!

Těskřítkoprsk !!!

