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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
22.11.09 se v tradičním čase uskutečnilo setkání lásenických seniorů
- více informací ze samotného setkání se dočtete dále v přípěvku paní Hany Bočkové. Mne osobně
mrzí, že se této akce, která organizátory stála nemalé úsilí, zúčastnilo relativně málo seniorů. Tuto
příležitost k sousedskému setkání letos využilo 45 starších spoluobčanů.
29.11.09, 6.12.09, 13.12.09 a 20.12.09 bylo v letos opravené kapli sv. Jana Nepomuckého
uspořádáno „Lásenické zapalování adventních svící“
- již třetí rok si tak k nám v průběhu adventu našlo cestu několik kvalitních hudebních uskupení
v různorodém složení a akce měly dle mého názoru výbornou úroveň. Atmosféra v kapli tak byla i díky
velmi dobré návštěvnosti bezvadná. Využívám tuto příležitost k srdečnému poděkování nejen všem, kteří
u nás letos vystoupili, ale i všem, kteří letošní adventní večery připravili. Zvláštní poděkování pak patří
těm několika statečným, kteří pomohli kapli po letošní rekonstrukci uklidit a nazdobit!
5.12.09 proběhlo Mikulášské odpoledne pro děti
- jsem rád, že v Lásenici je řada nadšenců, kteří nezištně pomáhají s organizací akcí pro děti, a že
Mikulášský program u nás není jen o strašení dětí čerty a o nadílce! Letošnímu programu (samozřejmě
kromě Mikuláše!) dominovalo divadelní vystoupení dvou herců z pražského Divadla v Dlouhé Ivany
Lokajové a Petera Vargy, jejichž výkon byl úžasný. Bohužel to nemohu říci o řadě upovídaných rodičů,
kteří rušili nejen statečné herce, ale hlavně své ratolesti, pro něž byl program připraven a které také
představení dychtivě sledovaly. Děkuji všem, kteří odpoledne připravili, děkuji Mikulášovi a čertům,
děkuji všem, kteří pomohli u vstupu i s dalším programem a děkuji také sponzorům, bez nichž by balíčky
pro děti nebyly tak bohaté!
14.12.09 byla po zkušebním provozu zkolaudována stavba nových mostů přes řeku Nežárku

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 22. listopadu se sešli dříve narození občané Lásenice na tradičním setkání. Slavnostního
odpoledne se zúčastnili také starosta obce pan Rudolof Hronza a místostarosta pan František Fojt,
oba pozdravili přítomné krátkými projevy. Během odpoledne bylo minutou ticha vzpomenuto
občanů, kteří nás za poslední rok opustili. Program odpoledne svým vystoupením zpestřila Krojová
družina z Jarošova nad Nežárkou a k dobré náladě hrála dechová hudba Melodia řízená panem
Mihalem. Přesto, že program byl obohacen o vystoupení hostů z Jarošova nad Nežárkou, byla účast
seniorů poměrně nízká. Setkání probíhalo v srdečné a přátelské atmosféře. Celou akci
zdokumentoval fotograf p. Böhm.
Ke dni 22.11.2008 žilo v naší obci 123 občanů, kteří jsou ve starobním nebo v plném invalidním
důchodu, z toho je 49 mužů a 74 žen.
Hana Bočková

Malý seriál z historie kraje, 6. díl
Lásenická Pieta
Dřevěná soška Panny Marie s mrtvým tělem Kristovým na klíně byla objevena v létě roku 1911.
Upozornili na ni učitelé pan Kabátník z Lásenice a pan Krejčí ze Stráže nad Nežárkou. Sousoší,
vyřezané v lipovém dřevě, měří 125 cm a jeho vznik lze klást ještě do doby předhusitské.
F.X. Jiřík, kustod Umělecko-průmyslového muzea v Praze, tenkrát soudil, že soška byla přemístěna
ze zrušeného kostela sv.Markéty v Dubovici původně do Jindřichova Hradce a v lásenické kapli se
octla koncem 18.století. Tenkrát už soška potřebovala opravu: restaurace spočívala v novém,
hrubém nátěru a v předělání pravé ruky, podpírající Kristovu hlavu. V roce 1862 byla na místě staré
kapličky zbudována nynější kaple a sousoší bylo odstraněno a uloženo v podstřeší kaple. Tam se
udrželo, díky příznivé náhodě, ve stavu dosti zachovalém, protože vrchní nátěr barvy i suché místo,
kde byla soška uložena, podporovaly uchování dřeva.
Sousoší je z několika kusů. Madona je vyřezaná z plného kmene, vzadu nevyhloubeného, dole jsou
přidané jednoduché, neprofilované postranice trůnu a uprostřed pravá, nově upravovaná ruka. Klín
Madony je hrubě osekaný a nebarvený. Madona sedí zpříma, takže archaická symetrie její postavy
je na první pohled patrná. Oděná je řasnatým rouchem se zlacenými obrubami, přes nějž je
přehozená rovněž zřasena plena, která v souhlase se starou legendou nemá výkroj pro krk a byla
původně stejně bílá jako spodní roucho, ale byla zdobená červeným vzorkem. Hlavu zakrývá závoj,
jehož konce splývají ve volných řasách na ramena. Pojetí hlavy prozrazuje styl příbuzný malovaným
jihočeským Madonám a výraz její tváře vyjadřuje bolest. Na klíně spočívá mrtvé Kristovo tělo
provedené v menším měřítku než postava Madony, které celkovou linií, markantní vysedlostí žeber a
silně zapadlou částí břišní jeví snahu po naturalistickém podání mrtvého těla. Měkce modelovaná
hlava je zapadlá nazad.
Madona byla nalezena ve zvonici kaple, tělo Kristovo na půdě kaple a obě nohy pod schodem na
půdu. Ochotou nálezce a obětavostí obce, která projevila porozumění pro zachování starých
památek českého umění, bylo dílo věnováno pražskému Uměleckoprůmyslovému muzeu.
Dnes je Lásenická pieta v Národní galerii a uložena je v Anežském klášteře v Praze.
Pokračování příště

Výtah z usnesení
z 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 29. října 2009
Zastupitelstvo (dále ZO) schválilo program 26. řádného zasedání ZO, schválilo zápis a usnesení
z 25. řádného zasedání ZO ze dne 27. srpna 2009
ZO schválilo 6. rozpočtové opatření k 31. 10. 2009.
Dále ZO schválilo: dodavatele oken do č. p. 10, opravu topení v obecním bytě v č. p. 11 , podání
žádostí o dotace - na opravu Kulturního domu a na výstavbu ČOV a kanalizace
ZO Vzalo na vědomí informace: o stavbách na území obce a jejich financování, o čerpání dotací a
grantů.
ZO rozhodlo : o přidělení obecního bytu v č. p. 10, o přidělení obecního bytu v č. p. 78
ZO schvaluje záměr prodeje obecních pozemků: p. č. 1518 - 306 m2 a p. č. 1381/7- 341 m2,
pozemku s technickým vybavením p. č. 264 - 81 m2
ZO vzalo na vědomí informace o výsledku přezkoumání hospodaření za období leden - září 09
ZO schvaluje - prodej rozmetadla na posyp za dohodnutou cenu a dodatek ke zřizovací listině MŠ
ZO nemá námitek k záměru výstavby dřevařského provozu v areálu bývalého ZD.
ZO rozhodlo o ponechání výše stávajících poplatků za svoz domovního odpadu i pro rok 2010.
ZO rozhodlo o zadání zpracování studie - posouzení technického stavu obecních rybníků.
ZO vzalo na vědomí informace o vydání historického majetku obce Úřadem pro zastupování státu
Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Lásenice naleznete na internetových stránkách obce
www.lasenice.eu a na vyžádání budou předloženy na obecním úřadě.

Ahoj děti!
Mám ráda, když jste šťastné, a to o vánocích jste.
Nejdříve se hrozně moc těšíte a pak záříte a je to všechno moc fajn. Takže ať se vám
toho splní co nejvíc! Máte přece nějaká přání, že jo?
A víte, co si přeju já?
Aby všichni lidé – tedy i vy – uměli dělat ostatním radost, aby uměli rozdávat, ale také
přijímat. My skřítkové a víly to děláme a proto je mi smutno, když u vás, u lidí, to tak
není. To je vás pak tolik smutných.
To nemám úplně tak ze svojí
hlavy! To mi totiž vyprávěl náš
strejďánek Moudřík – o klukovi,
který od každého čekal dárek.
Od maminky a tatínka, když
přišli domu z práce, od návštěv,
od kamarádů, ale nikdy nic
nikomu nedal ani nevyrobil.
Všechno bylo pro něj. Moudřík
říkal, že tenhle kluk byl časem
strašně moc smutný. Až jednou
- namaloval auto a donesl
ho tatínkovi, kterému se ten den
auto porouchalo. A víte, co bylo
dál? Tatínek měl ohromnou
radost, protože ten jeho kluk
dokázal něco někomu dát a
chtěl tím potěšit. A co ten
kluk? Ten poznal, co je to být
šťastný z radosti toho druhého.
A od té doby měl každý den
pro maminku i tatínka, když
přišli domů, překvapení – třeba jenom uklizeno, nebo něco namalováno.

Krásné vánoční svátky!!!!!

S P O R T
FOTBAL
V dnešním vydání uděláme výjimku a nebudeme se vracet k fotbalu detailně. Je předvánoční
atmosféra, a tak jenom krátce. Oddíl kopané má zimní přestávku až do dvacátého ledna, kdy se
opět rozběhne zimní příprava na jarní část soutěže. Co se týče všech potřebných věcí pro
zajištění jarní soutěže, pracuje ale oddíl samozřejmě dál, aby vše proběhlo tak jak má.
Před začátkem jarní části soutěže vás budeme včas informovat o změnách, novinkách a dalších
událostech, které se během zimní přestávky udály.
RAPID přeje všem svým příznivcům šťastné a veselé vánoce, hodně klidu, zdraví a pohody
o vánočních svátcích a šťastné vykročení do nového roku 2010!
MaV

Hasiči omladili kolektiv a věří v úspěch
Po odchodu opravdu úspěšné party našich hasičů ze soutěžního družstva do zásahové jednotky
obce se náš sbor pomalu začal smiřovat s faktem, že jméno HASIČI LÁSENICE na soutěžích
brzy upadne v zapomnění. Přes veškeré úsilí členů této party, která jen těžce nesla fakt, že již
nikdo dále nerozšíří vcelku bohatou sbírku pohárů a různých ocenění, které tehdy vozilo domů
jak družstvo mužů, tak i družstvo žen takřka pravidelně. Občas se nám sice povedlo přesvědčit
místní mládež, ale zájem vždy brzy opadl a tak se pomalu zdálo, že již nejsme schopni se těchto
soutěžních klání dále zúčastňovat.
Jistý zlom nastal na jaře letošního roku. Tehdy náš člen p. Martin Čeloud začal znovu s partou
lásenických mladíků intenzivně trénovat Na place u Nežárky. Společně pak s p. Jarolímem
Novákem připravili naše nové mladé družstvo na start v Chlumu u Třeboně v následující sestavě:
košař
savice
strojník
béčkař
rozdělovač
proud levý
proud pravý

– Martin Janků ml.
– Ondra Kubín
- Vláďa Schmidt ml.
- Adam Jelínek
- Jakub Fila
- Jirka Kurovský ml. (jediný z původní party)
- Pavel Němec

Při své premiéře obstáli a skončili na 8. místě zhruba v polovině startovního pole. Tato soutěž je
správně nakopla, dále trénovali a jezdili po soutěžích Vydří, Plavsko, Lásenice, kde po parádním
výkonu družstvo skončilo na 3 místě.
Celkem se pak letos naše družstvo zúčastnilo osmi soutěží. Krásné 3. místo se nám podařilo
obhájit také na soutěži ve Stříbřeci, za zmínku určitě ještě stojí umístění v první pětce na
soutěžích v Pístině a Hamru.
To, co jsem tady nyní popsal, nechceme nijak zveličovat nebo přeceňovat. Pevně věříme, že
v jarních měsících příštího roku tato parta znovu oživí tyto své aktivity a dále bude poctivě
cvičit, tak, aby alespoň někteří z nich za x let mohli vystřídat zase nás z našich pozic.
Závěrem bych rád poděkoval všem výše uvedeným za skvělou reprezentaci hasičů naší obce na
soutěžích. Děkuji našim členům p. Martinu Čeloudovi a p. Petru Huboňovi za to, že věnují svůj
volný čas našim mladým hasičům a zcela mimořádné díky patří p. Jarolímu Novákovi, který, ač
sám hasič SDH Strmilov, není lhostejný k dění v Lásenici a je výraznou měrou podepsán pod výše
uvedeným výsledkem.
Rád bych ještě touto cestou jménem všech hasičů Lásenice popřál všem lásenickým
spoluobčanům veselé a šťastné vánoční svátky a hodně zdraví a úspěchů v roce 2010.
Za SDH Lásenice Libor Kučera

INFORMACE
Lásenická Mateřská školka na oficiálních webových stránkách obce
Od konce ledna roku 2010 bychom rádi umožnili všem nahlédnout pod pokličku zdejší mateřské
školky. Takže na www.lasenice.eu pod odkazem mateřská škola najdete každý měsíc nové
fotografie z různých akcí, ale také povídání o tom, co děti právě dělají, o čem si vyprávějí, jak si
hrají, co se učí.
Určitě to bude výborná možnost pro vzdálené babičky a dědečky a samozřejmě i pro další
vzdálené příbuzenstvo, jak vidět své malé potomky ve školce, aniž by tam byli přítomni.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V ZÁVĚRU ROKU 2009
23.12.2009 – STŘEDA
28.12.2009 – PONDĚLÍ
30.12.2009 – STŘEDA

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

14.00 – 16.00
-

POPLATKY
Pro rok 2010 zůstávají poplatky ve stejné výši jako v roce 2009
Poplatky za odpad: 450,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci
450,- Kč za rekreační chalupu a chatu bez osob s trvalým
pobytem v obci
1.600,- Kč za podnikatelský subjekt v obci (jedna popelnice)
Poplatky ze psů:
200,- Kč za jednoho psa
Splatnost poplatků je do 31. března 2009, pro chataře a chalupáře do 31. července 2009. Poplatky
budou poprvé vybírány až od pondělí 22. února 2010. Před tímto datem nebudou z technických
důvodů finanční prostředky na poplatky za odpad a psy pro rok 2010 přijímány.
Děkujeme za pochopení.

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

Životní jubilea
Leden
– paní Miluše Hronzová, 88 let
- pan Karel Koranda, 81 let

Únor
- pan Bedřich Špulák, 81 let
- pan Květoslav Slezáček, 75 let

Sňatek
- dne 9.9.2009 uzavřeli sňatek slečna Hana Blízková a pan Václav Mlejnek

Přistěhovali se
- paní Lucie Vodrážková se synem Adamem z Jindřichova Hradce

Odstěhoval se
- pan Václav Mlejnek do Stráže nad Nežárkou
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.

Krátké ohlédnutí …
V jedné písničce se zpívá „Čas je běžec s dlouhým krokem…“. Ohlédnu-li se za právě končícím
rokem, musím s pokorou uznat, že čas je opravdu tím “běžcem s dlouhým krokem“ a souboj s ním
většinou asi všichni prohráváme. Rád bych, abychom v úprku času nezapomínali na lidské radosti a
na lidi, které je pro druhé připravují.
V našem případě jde o skupinu mladých maminek, které celoročně připravují různé akce pro děti.
Připomeňme si založení herny pro nejmenší, letní lásenický tábor, karneval, dětský den a další.
Nedá mi nepřipomenout také oživení činnosti hasičského družstva, fotbalového oddílu, pořádání
Masopustního průvodu, hasičského plesu.
Obohacením společenského života je i oživení tradic při zapalování adventních svící a koncertu
v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Všem nejmenovaným, kteří za přípravou všech těchto akcí stojí, moc a moc děkuji, věřím že i za Vás
všechny.
Máme před sebou vánoce, oslavíme konec roku 2009 a vstup do nového roku 2010. Přeji nám všem,
abychom si toto krásné období náležitě užili v pohodě a klidu.
Rudolf Hronza, starosta

*

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

Vánoční koncert
v neděli 27.12.2009 od 17.00 hod v kapli sv. Jana Nepomuckého
Lomnický chrámový sbor zazpívá a převypráví vánoční příběh, na jehož konci
jsou koledy a rozdávání dárků dětem. Přijměte pozvání na velmi zajímavý
zážitek – nejen poslechový.
Přijďte si zazpívat: Narodil se Kristus Pán – veselme se…
************************************************************************

PODĚKOVÁNÍ
Dne 19. prosince 2009 odešel do předčasného důchodu pan František Pfauser.
Za tímto strohým konstatováním se však skrývá deset let často nevděčné práce pro naši obec.
Jeho práce spočívala v tom, co „bylo vidět“ - jako celoroční údržba veřejných prostranství, služby
traktorem, údržba lesa a správa sběrného dvora, ale také v tom, co vidět není a je přesto velmi
důležité. Je to především každodenní péče o obecní majetek. To vše ke spokojenosti občanů, ale i
vedení obce.
Dovolte, abych mu za vás všechny i za vedení obce poděkoval za odvedenou práci a popřál mu
pevné zdraví a mnoho hezkých chvil na jeho další cestě životem.
Rudolf Hronza, starosta

PF 2010
Celé zastupitelstvo spolu se zaměstnanci
obce Vám přeje krásné vánoční svátky a
šťastné vykročení do nového roku.

