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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
6.10.08 odvysílala Česká televize pořad natočený v Lásenici
- a to na programu ČT1 v rámci pořadu pro děti „Záhady Toma Wizárda“. Jeden díl s názvem
„Záhada zkázy Lásenické tvrze aneb po stopách komiksu“ divákům poutavým způsobem přiblížil historii
naší tvrze. Pořad je stále ke shlédnutí na internetových stránkách České televize www.ceskatelevize.cz.
11.10.08 se na obecním úřadě konalo slavnostní vítání občánků
- do života obce bylo tentokrát přivítáno 11 našich nejmenších. Fotografie z této tradiční akce
naleznete jako obvykle na našich internetových stránkách www.lasenice.eu.

17.-18.a 24.-25.10.08 proběhly volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR
- kompletní výsledky voleb v naší obci včetně dalšího komentáře naleznete na jiném místě
zpravodaje.
22.10.08 bylo vydáno stavební povolení na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Lásenici
- z formálního hlediska nebrání tedy již nic zahájení této stavby.
24.10.08 byla u Státního zemědělského intervenčního fondu zaregistrována žádost o dotaci
z Programu rozvoje venkova na projekt „Lásenice – kanalizace a ČOV“
- poté, co naše obec neuspěla s žádostí u Ministerstva životního prostředí, které podpořilo pouze
žádosti obcí v chráněných krajinných oblastech, se jedná o druhý pokus o získání dotace na tuto pro nás
životně důležitou akci. Výsledek bychom měli znát cca do konce února 2009.
27.10.08 v předvečer 90. výročí založení samostatného Československa položilo zastupitelstvo
obce květiny k místnímu památníku vzniku republiky a obětem války
- kromě uctění památky tohoto významného dne se zastupitelé mimo jiné také osobně seznámili
s velmi špatným technickým stavem památníku s bystou T.G.Masaryka jehož oprava nás čeká v příštím
roce.

Krátce k volbám
Opakovat všeobecně známá fakta není touto dobou již aktuální, proto níže uvádíme výsledky hlasování
jak ve volbách do zastupitelstev krajů, tak v obou kolech voleb do Senátu Parlamentu ČR v naší obci.
Samotnému volebnímu aktu předchází zákonem přesně termínově definovaná příprava, za kterou nese
zodpovědnost Obecní úřad a osobně starosta obce.
Kromě běžných administrativních úkonů, jako je stanovení minimálního počtu členů okrskové volební
komise (OVK), jmenování zapisovatele OVK, delegování členů OVK, příprava 1. zasedání OVK, oznámení o
době a místě konání voleb, dodání hlasovacích lístků občanům, příprava seznamů voličů a předání
hlasovacích lístků OVK, je samozřejmě potřeba připravit i volební místnost. Pro práci okrskové volební
komise je nutné vytvořit potřebné zázemí. Je potřeba si uvědomit, že členové OVK vlastně „odpracují“
v průběhu voleb 4 směny.
Naše okrsková volební komise pracovala ve složení: předseda - pan Miloslav Paluska, zapisovatelka - paní
Pavlína Korandová, členové - paní Dana Kalvasová, paní Miroslava Pfauserová, pan Jaroslav Klabouch a
pan Pavel Kurovský, delegovaný KSČM.
Volby v naší obci měly bezproblémový průběh, z řad voličů ani kontrolních orgánů nebylo připomínek. To
svědčí o kvalitní přípravě, ale zejména o profesionální práci okrskové volební komise.
Všem, kteří se na přípravě a průběhu voleb podíleli, ale zejména celé okrskové volební komisi, tímto
děkuji za obětavý přístup k povinnostem a odvedenou práci.
Rudolf Hronza, starosta

Volby do zastupitelstev krajů
Kraj: Jihočeský kraj Obec: Lásenice
Voliči v seznamu: 425

Účast: 167 voličů

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL
Pravý blok
Strana zelených

87 hlasů
29 hlasů
26 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
2 hlasy

Platné hlasy: 158

Doktoři (za uzdravení společnosti)
1 hlas
SNK Evropští demokraté
1 hlas
Sdružení pro republiku – Republikánská
strana Československa
1 hlas
Dělnická strana
1 hlas

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Obvod: 15 - Pelhřimov Obec: Lásenice
Okrsky
počet

zprac.

v %

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo 1

1

100.00

425

157

36.94

156

146

93.59

2. kolo 1

1

100.00

425

118

27.76

118

118

100.00

Výsledky hlasování
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Počty hlasů
% hlasů
Navrhující Politická
strana
příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

1

Hamet Tomáš

PaS

PaS

PaS

4

X

2.73

X

2

Guži Zdeněk Bc.

SZ

SZ

SZ

2

X

1.36

X

*3

Štěch Milan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

86

85

58.90

72.03

4

Zedníček Jan

KSČM

KSČM

KSČM

12

X

8.21

X

5

Paukejová Marie Ing.

SDŽ

SDŽ

SDŽ

5

X

3.42

X

6

Urbánek Václav MUDr. CSc.

USDEUSOS US-DEU

US-DEU

0

X

0.00

X

+7

Bernard Stanislav Ing.

ODS

ODS

BEZPP

31

33

21.23

27.96

8

Kašparů Jaroslav Maxmilián MUDr. PhD. KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

6

X

4.10

X

+) postupující kandidát *) zvolený kandidát

Zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz

Lásenické zapalování adventních svící
Rok se s rokem sešel a opět se blíží advent – čas čekání, čas zklidnění, čas setkávání se v naší
kapli. Proto přijměte pozvání – všichni, kdo máte rádi úžasnou atmosféru svíček, prskavek, koled,
vyprávění. Přijďte malí i velcí.
1.
2.
3.
4.

zapalování svíce……… 30.11.2008 – od 16:00hod
zapalování svíce ……… 6.12.2008 – od 17:00hod (mimořádně v sobotu a od 17:00hod)
zapalování svíce ………14.12.2008 – od 16:00hod
zapalování svíce ………21.12.2008 – od 16:00hod – opět až k nám dorazí Betlémské
světlo, které si budete moci odnést
do svých domovů.

Konkrétní program bude ještě upřesněn na plakátcích, už teď mohu ale prozradit, že přijedou
zajímaví hosté.
HaF

Výtah ze zápisu
17. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 24. září 2008, přítomno 9 zastupitelů
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci místostarosty p.Fojta o vývoji situace se silnicí I/34.
ZO projednalo a schválilo směnu pozemků p.č.595 díl 3 o výměře 61m2 ve vlastnictví obce Lásenice za
část pozemku p.č.595/37 a p.č.595/38 o výměře 61m2 za účelem zbudování komunikace.
ZO projednalo a schválilo smlouvu o budoucí směnné smlouvě na směnu pozemků ve vlastnictví bratrů
Vohákových potřebných pro výstavbu ČOV. Jde o pozemky 1461/1 o výměře 3 180m2 a 1587 o výměře
45m2. Obec převede do vlastnictví bratrů Vohákových pozemek p.č.st.143 zmenšený o plochu cca
200m2, kterou zabere příjezdová komunikace k ČOV. Výměra pozemků, kterou převedou bří Vohákové
do vlastnictví obce, bude vyšší, než výměra pozemku, který převede obec do vlastnictví bratrů
Vohákových. Obec doplatí rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků tak, že zaplatí cenu v místě
obvyklou za každý m2. Náklady spojené se směnou uhradí obec Lásenice.
ZO schválilo navýšení nájemného ve dvou obecních bytech od 1.1.2009.
ZO schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s., na
pozemek obce p.č.PK 1564/1 – uložení přípojky el.energie – kabel NN k rekreačnímu objektu.
ZO souhlasí s vyřazením nepotřebného obecního majetku.
ZO vzalo na vědomí: seznámení s přípravou voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu ČR, seznámení
s výsledky kontroly z Finančního úřadu v J.Hradci.
Probíhá připomínkové řízení k publikaci o historii obce, autor p.Jílek.
V diskusi projednalo ZO tyto připomínky zastupitelů:
Špatná dlažba u autobusové zastávky na J.Hradec
ZO souhlasí s nákupem akumulačních kamen do hasičské zbrojnice ve výši 20.000 Kč
ZO souhlasí s prodejem předzahrádek v Chalupách – budou nabídnuty k odkoupení majitelům přilehlých
domů, veřejné prostranství zůstane v majetku obce.
ZO souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy bytu č.6 v čp.78 – paní Karolčíková.
ZO vzalo na vědomí, že v lokalitě Háj je na prodej poslední parcela.
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Asecol na likvidaci odpadu.
ZO vzalo na vědomí umístění kontejneru na padané listí v Chalupách.
ZO vzalo na vědomí připomínku zastupitele: původní vodovod do Chalup podmáčí průsakem základy
přilehlých domů – bude posouzeno na místě a popř.zajištěna oprava.
ZO souhlasí s prodejem obecního pozemku v Chalupách p.č.46/11 o výměře 20m2.
Mimořádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 27. října 2008, přítomno 8 zastupitelů
Místostarosta p.Fojt seznámil přítomné s 5.rozpočtovým opatřením k 31.10.2008. Bylo schváleno.
ZO přidělilo obecní byt č.8 žadatelce pí Dagmar Novotné s rodinou. Druhá doručená žádost o byt bude
zařazena do evidence žadatelů.
Úplné znění zápisů ze zasedání zastupitelstva obce Lásenice naleznete na internetových stránkách obce
www.lasenice.eu a na vyžádání budou předloženy na obecním úřadě.

S P O R T
Skončila nám podzimní část fotbalového ročníku v okresní soutěži „A“.
Připomeňme si všechny naše výsledky:
1. kolo - Majdalena – Lásenice
2. kolo - Lásenice – Břilice
3. kolo - Plavsko – Lásenice
4. kolo – Lásenice – Č.Velenice
5. kolo – K. Řečice – Lásenice
6. kolo – Lásenice – H.Žďár

1:2
4:1
2:2
4:1
4:2
1:2

7. kolo – Staňkov - Lásenice
8. kolo – Lásenice – Nová Ves
9. kolo – Lodhéřov – Lásenice
10.kolo – Chlum – Lásenice
11.kolo – Lásenice – Rapšach

1:1
2:1
2:2
4:2
4:4

Posledním zápasem 1.11.2008 se předehrávalo první jarní kolo, kdy Rapid přivítal na svém hřišti
Majdalenu a po zlepšeném výkonu ve druhém poločase zvítězil 3:2.
Po podzimní části je mužstvo Rapidu na pěkném šestém místě tabulky.
V dalším vydání zpravodaje se k právě skončené soutěži ještě vrátíme a podrobněji celou soutěž
vyhodnotíme tak, aby náš fanoušek měl informace jak o dění na hřišti, tak v zákulisí našeho týmu.
MAV

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

Sdělení k provozu pošty v Lásenici
Jak již bylo avizováno v minulém vydání zpravodaje, zůstává provozovna České pošty v naší obci
zachována. Provozní doba je ale omezena a nově stanovena takto:
Denně (tj. pondělí až pátek):
8:00hod – 10:00hod
a
14:00hod – 15:00hod

POZVÁNKY
V sobotu 29.11.2008 se opět po roce uskuteční setkání seniorů!
Program v kulturním sále začíná ve 14 hodin, k tanci i poslechu jako již tradičně zahraje
jindřichohradecká kapela Melodia.

V neděli 7.12.2008 ve 14 hodin bude Mikulášská besídka!
Srdečně zveme všechny děti i rodiče na spoustu soutěží a dobrou zábavu! Program bude opět
doprovázet Dušan Prager.

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

Životní jubilea
Listopad
– paní Vlasta Blahníková, 83 let
- pan Novák František, 83 let

Narodil se
- Petr Kupka, rodičům Jiřině a Petrovi Kupkovým

Odstěhovali se
- paní Petra Jarošová s dcerou Barborou do Jindřichova Hradce
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.

Ahooooooj !
Když jsem vám psala naposledy, bylo to po letních prázdninách a bylo
ještě léto.Teď už je před zimou, ale zima ještě není! Víte, které je roční
období?
Je čas takové obrovské změny všude kolem nás. Čas, kdy stromy se
svlékly z listí a ukazují nám,že se neliší jenom listy. Všimli jste si toho někdy?
Mně to řekl skřítkáček „Všímáček“. Od té doby jsem zjistila, že například dub
(i ten náš) má větve úplně pokroucené a buku trčí přímo vzhůru a větve
javoru jsou tak nějak vidlicovitě rozvětvené. Takže až půjdete ven s mamkou a
taťkou, tak schválně, jestli přijdete ještě na nějaké zajímavosti tohoto období
přeměn.
A chcete zase nějaký úkol nebo obrázek? Tak jo, pošlu vám tentokrát
obrázky dva. Jeden bude přivolávat sníh - taky se tak těšíte na sníh? To bude
zase legranda – huráááá! A druhý obrázek přivolává…….víte koho?

