
                     
 
 
 
 
 
29.12.2022 
 
Úvodník 
 
Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou „nulté číslo“ zpravodaje My z Lásenice, kterým bychom chtěli 
navázat na tradici informování občanů psanou formou. Chtěli bychom Vás informovat        
o aktuálním dění v obci, o aktuálních problémech, našich záměrech či možnostech Obce 
Lásenice. Zpravodaj bude opět distribuován do Vašich schránek a nově publikován také 
v elektronické podobě. Obec Lásenice nabízí již několik let okamžité informace z obce 
formou zasílání emailových zpráv. Pokud k zasílání zpráv doposud nejste zaregistrováni, 
ale rádi byste tuto možnost využili, učiňte tak prosím dle pokynů na www.lasenice.cz.
  

     Za celé obecní zastupitelstvo  
     František Fojt, starosta  a  Jan Brožko, místostarosta 
 

 

SLOVO STAROSTY 
 

Milí spoluobčané, 
 

nejsem příznivcem dlouhých projevů a nerad bych Vás v tento vánoční čas unavoval 
výčtem plánovaných investic či akcí. Věřím, že další vydání zpravodaje budou následovat   
a na podrobné informace tak bude zajisté času dost. 
 

Každopádně Vám ale chci poděkovat, poděkovat všem, kteří na podzim přišli           
k volbám, svobodně si zvolili své zastupitele a převzali tak svůj velký díl zodpovědnosti za 
věci obecní.  

 

Každý z nás má zajisté trochu jiné osobní priority a představy o svém okolí, ale 
určitě se všichni shodneme na tom, že prostředí, ve kterém žijeme nás nejenom 
reprezentuje, ale vlastně i utváří. Jsem přesvědčený, že cílem celého nového 
zastupitelstva je zlepšování našeho okolí, naší obce v nejširším významu toho slova. Věřím 
proto, že se nám podaří naši obec posunout zase kousek dál a zvýšit tak kvalitu života v 
Lásenici. Za sebe vám rozhodně nebudu slibovat zázraky, mohu vám ale slíbit otevřenost  
a své osobní nasazení. 

 

Přeji Vám klidný závěr roku a do toho nového pevné zdraví a dobré sousedské 
vztahy. 

                                                               František Fojt, starosta     



 

Poděkování 
 

Vedení obce a její zaměstnanci si touto cestou dovolují poděkovat své historicky první 
starostce obce Lásenice, paní Evě Jelínkové. Eva Jelínková svou prací, nejen na pozici 
starostky, ale dříve i jako obecní účetní a správkyně rozpočtu, naší obci věnovala značnou 
část svého profesního života. I díky její práci má naše obec např. kanalizaci a čistírnu 
odpadních vod, opravenou mateřskou školku a kapli nebo nový hasičský dopravní automobil.  
I když jí osud do cesty postavil spoustu překážek a strastí, vždy se snažila vše překonat a 
posouvat věci dál. Přejeme jí tedy mnoho zdraví, štěstí a radosti. 

 
Ohlédnutí za volbami  
 

Ve dnech 23.-24.9.2022 se konaly volby do obecního zastupitelstva. V Lásenici bylo 
v seznamu voličů zapsáno 462 osob, k volbám následně dorazilo 275 osob, volební účast 
tedy byla 59,52%. Do zastupitelstva kandidovala dvě uskupení, „Sdružení nezávislých 
kandidátů“ a „Změna pro Lásenici“. 
 

Sdružení nezávislých kandidátů (1502 hlasů)       Změna pro Lásenici (828 hlasů) 
1. Bc. František Fojt    183 hlasů - zvolen         1. Bc. Pavel Němec ml.    96 hlasů – zvolen 
2. Bc. Jan Brožko         182 hlasů – zvolen        2. Karel Duchoň              94 hlasů 
3. Jana Madlé              167 hlasů – zvolena       3. Pavel Němec  st.         69 hlasů 
4. Petr Hanold              191 hlasů – zvolen         4. Bc. Adam Jelínek      116 hlasů – zvolen 
5. Petr Boček               163 hlasů – zvolen         5. MUDr. Marek Koutný  80 hlasů  
6. Václav Průcha           181 hlasů – zvolen         6. Petr Kupka                 99 hlasů   
7. Jitka Kovářová         155 hlasů                     7. Václav Koranda         126 hlasů – zvolen 
8. Petr Picka                 149 hlasů                     8. Jarolím Novák            75 hlasů 
9. Eva Jelínková           131 hlasů                      9. Petra Jeřábková         73 hlasů  

Dovolujeme si za všechny zvolené i nezvolené kandidáty poděkovat za Vaše hlasy a za Vaši 
účast ve volbách. Svým hlasem jste prokázali, že Vám budoucnost Vaší obce není 
lhostejná. 

POPLATKY pro rok 2023    
Poplatky za odpad: 600,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci 

600,- Kč za rekreační objekt bez osob s trvalým pobytem v obci                     

Poplatky ze psů:   200,- Kč za jednoho psa 
 

Splatnost poplatků je do 31. března 2023, pro chataře a chalupáře do 31. července 2023. 

Poplatky je možné uhradit převodem na účet Obce Lásenice č. 0603168339/0800, jako 
variabilní symbol uvádějte číslo popisné, případně číslo evidenční.  

V hotovosti budou poplatky poprvé vybírány od pondělí 30. ledna 2023. Před tímto 
datem nebudou z technických důvodů finanční prostředky na poplatky za odpad a psy pro 
rok 2023 přijímány. 

  Děkujeme za pochopení.  



Informace z dění v obci 
 

 Jednání Honebního společenstva Lásenice 
Dne 12.11.2022 proběhla v sále kulturního domu valná hromada Honebního společenstva 
Lásenice. Staronovým nájemcem společenstevní honitby bude i v dalším období Myslivecký 
spolek Zelený Háj Lásenice, z.s. 
 

 Obecní hostinec 
Jelikož v současnosti není obsazen obecní hostinec, rozhodlo vedení obce o základním 
zprovoznění prostor hostince a sálu pro potřeby obce. Na tomto místě patří poděkování 
všem, kteří se podíleli na drobných opravách a úklidu. 
 

 Mikulášské odpoledne 
Za spolupráce Obce Lásenice, TJ Rapid Lásenice a SDH Lásenice bylo v sobotu 3.12.2022 
na sále kulturního domu uspořádáno Mikulášské odpoledne. Akce se velmi povedla, Mikuláš 
podaroval cca 60 dětí, které se královsky bavily a s nimi zajisté i jejich rodiče                 
a prarodiče. Na místě dobrovolníci nabízeli teplé i studené nápoje a různé další dobroty. 
Děkujeme tímto všem dobrovolníkům, kteří akci připravili a zorganizovali. 
  

 Rozsvícení vánočního stromu 
Po dlouhých letech rozsvěcování obecního vánočního stromu v centru obce u památníků byl 
letošní advent zahájen 26.11.2022 rozsvícením stromu v prostoru před kaplí. 
  

 Pomoc ukrajinským uprchlíkům 
Naše obec v současnosti poskytuje pomoc 17-ti ukrajinským uprchlíkům, kteří jsou 
ubytováni v obecní ubytovně. Ukrajinské děti navštěvují naší Mateřskou školu, větší pak 
školu ve Stráži nad Nežárkou. Věříme, že pobyt u nás jim alespoň částečně pomůže 
ulehčit jejich tíživou životní situaci. Poděkovat chceme všem místním občanům, kteří 
svými dary k jejich pobytu přispěli a také paní Alině Namnyak za nezištnou pomoc při 
komunikaci. 
 

 Adventní koncerty 
Po nepříjemné covidové přestávce byly v naší krásné kapli sv. Jana Nepomuckého 
uspořádány tři adventní koncerty. 
 

První koncert proběhl 2. neděli adventní 4.12.2022. Během tohoto koncertu vystoupil 
Pěvecký sbor „Viva Musica“ s vánočními zpěvy v průběhu staletí.  
 

Druhý koncert na 3. adventní neděli 11.12.2022 vánoční atmosférou nasytil a všechny 
potěšil pěvecký sbor EASY SCHOOL z Jindřichova Hradce.  
 

Poslední koncert o 4. neděli adventní pak zcela ovládli naši malí školáčci z Mateřské školy 
v Lásenici se svými hosty s pásmem adventně – vánočních písní a básní. 
 

Ke krásné atmosféře všech koncertů velkou měrou přispěla i Tělovýchovná jednota Rapid 
Lásenice se svým horkým adventním občerstvením. Děkujeme. 



Zpráva z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lásenice 
 
Na základě výsledku voleb, proti kterým se nikdo neodvolal, mohlo být na den 19.10.2022 
svoláno ustavující zasedání zastupitelstva obce Lásenice.  
Toto zasedání zastupitelstva má zákonem předepsaný program. V úvodu zasedání složili 
všichni zvolení zastupitelé slib předepsaným způsobem. Zastupitelstvo následně rozhodlo, 
že jedinou uvolněnou funkcí ve vedení obce bude post starosty. Na starostu obce byl 
navržen a následně zvolen Bc. František Fojt. Další volbou byla volba místostarosty, na 
kterého byli navrženi Bc. Jan Brožko a Bc. Pavel Němec. Místostarostou obce byl zvolen 
Bc. Jan Brožko. Následně proběhlo zřízení dvou povinných výborů obce – finančního 
výboru           a kontrolního výboru.  
Předsedou finančního výboru zastupitelstvo zvolilo Petra Hanolda, členy výboru pak jsou 
Petr Boček a Bc. Adam Jelínek.  Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Jana Madlé, 
členy pak Václav Průcha a Bc. Pavel Němec.  
Posledním bodem programu bylo stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
Zastupitelstvo rozhodlo v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády          
č. 318/2017 Sb. o zachování stávající výše odměn po další volební období.  
Kompletní usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lásenice je k dispozici na 
obecních webových stránkách www.lasenice.cz. 
 

Výtah z usnesení 
 

z 1.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 23. listopadu 2022  
 

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO): 
- bere na vědomí návrh rozpočtu obce Lásenice na rok 2023 a návrh střednědobého 

výhledu rozpočtu obce na roky 2024 až 2026 
- schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Lásenice č.1/2022 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 
odpadu s platností od 1.1.2023. Poplatek za odpad se stanovuje ve výši 600,- Kč/rok 

-  schválilo zachování místního poplatku ze psů v současné výši, tj. 200,-Kč/rok 
-  schválilo zachování místního poplatku z pobytu v současné výši, tj. 20,-Kč/osoba/noc 
-  schválilo výši poplatků za služby: 
1. práce s traktorem 840,-Kč/hod 
2. tekutý nebezpečný odpad při vyvážení na ČOV obce 360,-Kč/m3 
3. zapůjčení mobilního WC typ POLY JOHN 341646 700,-Kč/den 
4. cena palivového jehličnatého dřeva 700,-Kč/prm 
- schválilo navýšení poplatku za pobyt na ubytovně obce Lásenice z 165,- Kč na 200,- Kč 

vč. DPH / jedna osoba a noc, při ubytování na více než jednu noc 
- schválilo zachování poplatku za pobyt na ubytovně obce Lásenice ve výši 220,- Kč        

vč. DPH / jedna osoba a noc, při ubytování na jednu noc 
- schvaluje plán inventur a složení inventurní komise pro inventuru k 31.12.2022: 

Předseda: Bc. Jan Brožko, členové: Petr Boček, Václav Koranda, Vlasta Hronzová, Jana 
Vacková, Karel Picka a Růžena Štefančinová. Inventarizace bude zahájena 5. prosince 
2022 a ukončena dne 31. ledna 2023 

- vzalo na vědomí informaci starosty o havárii / opravě kanalizace u č.p. 150 
- vzalo na vědomí informaci starosty o plánovaném zastřešení vchodu Mateřské školy 



 
- schválilo pořízení nového traktorového sypače VS 1500 v ceně 164.100,00 Kč bez DPH 
od firmy MALCOM CZ s.r.o. 
- schválilo přijetí nabídky firmy MAŠEK ELEKTRO s.r.o. v ceně 72.600,00 Kč bez DPH na 
zpracování projektové dokumentace na akci „Lásenice, V Chalupách– kabelové rozvody VO“ 
- vzalo na vědomí informace o možnosti čerpání dotace na pořízení fotovoltaických 
systémů 
- Vzalo na vědomí informaci o plánovaných krocích ke zlepšení dopravní a bezpečností 
situace na hlavní křižovatce se silnicí I/34 a na silnici II/149 
- schválilo zřízení vkladového účtu u České spořitelny, a.s. 
- vzalo na vědomí informaci o plánované revizi stávajících pojistných smluv Obce Lásenice 
- vzalo na vědomí informaci o uskutečněných prodejích pozemků v uplynulém období       
- schválilo Záměr prodeje pozemků:  

p.č. 1564/8 (ostatní komunikace, ostatní plocha), část o výměře 15 m2 
p.č. 1564/9 (ostatní komunikace, ostatní plocha), část o výměře 3 m2 

- schválilo přidělení bytu č. 4 v č.p. 78, od 1.12.2022 
- schválilo příděl finančních prostředků do Fondu vodohospodářského majetku na opravy 
kanalizace a ČOV ve stejné výši jako v předchozích letech, tj. ve výši 435 000,- Kč 
- schválilo aktualizaci složení krizového štábu obce: - vedoucí krizového štábu obce -   
Bc. František Fojt, zástupce vedoucího krizového štábu obce - Bc. Jan Brožko, členové 
krizového štábu obce: Libor Kučera, František Pfauser ml., Ondřej Kubín, Karel Picka, 
Růžena Štefančinová. Určený krizový manažer obce – Bc. Jan Brožko 
- schválilo aktualizaci složení povodňové komise obce: vedoucí povodňové komise obce  
Bc. František Fojt, členové povodňové komise obce: Bc. Jan Brožko, František Pfauser ml., 
Libor Kučera, Miroslav Hanold ml. 
- schválilo aktualizaci povodňového plánu obce k 23.11.2022 
- schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna 
- neschválilo poskytnutí finančního daru ve výši 4.242,- Kč pro PREVENT 99 
- schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro Hospicovou péči sv. Kleofáše 
- pověřilo starostu obce p. Františka Fojta, aby zastupoval obec na jednáních DSO 
Vodovod Hamr, Svazek obcí regionu Třeboňsko – skládka Stráž, Místní akční skupina 
Třeboňsko, o.p.s., Sdružení pohraničních obcí a měst okresu J. Hradec a Mikroregion 
Jindřichohradecko – západ 
- vzalo na vědomí informaci starosty z jednání DSO Vodovod Hamr 
- neschválilo zapojení Obce Lásenice do dotačního programu My v tom Jihočechy 
nenecháme II 
- vzalo na vědomí informace o problematice digitálně technických map 
- vzalo na vědomí informaci k dopravní situaci v lokalitě Háj 
- schválilo poskytnutí vánočního finančního daru pro seniory ve výši 300,- Kč všem 
občanům s trvalým pobytem v naší obci, kteří v letošním roce dovršili věku 65 let 
- vzalo na vědomí informace o konání valné hromady honebního společenstva 
- vzalo na vědomí informace o dílčí zprávě společnosti Ekokom 
- vzalo na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření Obce Lásenice 
- vzalo na vědomí informaci o přípravě voleb prezidenta republiky v obci Lásenice 
- vzalo na vědomí informaci o přípravě Mikulášského odpoledne pro děti 
- vzalo na vědomí informaci o připraveném programu adventních koncertů v kapli sv. Jana 

Nepomuckého 
- schvaluje ubytovávání ukrajinských uprchlíků v obecní ubytovně i po datu 31.12.2022 



TJ RAPID Lásenice 
Fotbal 
Na začátku našeho sportovního okénka bychom velmi rádi vyzdvihli a poděkovali za 
podporu obci, bez které by následující řádky ani nevznikly, protože by nejspíš nebylo       
o čem psát. 
 

Vždy v předchozích letech byl hlavním obsahem tohoto bloku fotbalový tým mužů, ale ten 
si necháme na konec, protože máme radost z důležitějších věcí, a to jsou dětská mužstva, 
a hlavně účast a zapálení mladých fotbalistek a fotbalistů.  
 

V této době máme tři týmy, které jsou přihlášené do okresních soutěží 
Jindřichohradecka, a to nejmenší do 8 let, poté střední do 11 let, a nakonec ti nejstarší 
do 15 let. Také se po dlouhých letech podařilo zapojit čtyři kluky do kategorie 
dorostenců, kdy máme sdílený tým s Kardašovou Řečicí. Daří se nám střídavě, nejvíce 
úspěchů zatím ve své soutěži nasbírali ti nejmenší. Tréninková účast je na velmi dobré 
úrovni, nyní máme přestávku, ale od ledna plánujeme začít s tréninky na umělé trávě.  
 

Družstvo mužů tento ročník pokračuje ve druhé nejvyšší okresní soutěži, a to v Okresním 
přeboru. Na začátku „ligy“ to vypadalo, že by se nemuselo opakovat předposlední místo 
z loňska, ale díky velkému množství zranění převážně klíčových hráčů, které 
nepamatujeme za několik let dozadu, nemocí a zároveň pracovnímu vytížení, se prozatím 
Rapid nachází na posledním 14. místě, kdy ale bodový odstup od týmů do desátého místa 
není nijak dramatický. Věřme, že se ve druhé polovině ledna začneme již v dostatečném 
počtu scházet na zimní přípravě. A hlavně, že se všichni uzdraví a na jarní část sezóny již 
budeme kompletní. 
 

Na konec tohoto sloupku jsem si nechal to, co se povedlo za poslední dobu vylepšit právě 
díky pomoci obce a dotačním titulům, které se nám podařilo zajistit. Začalo to 
rekonstrukcí travnatého povrchu hřiště s vybudováním umělého zavlažování. Pokračovali 
jsme opravou vstupu do areálu a vydlážděním prostoru pod pergolou, aby návštěvníci měli 
více komfortu. Dále jsme přestavěli střídačky pro hráče a vyměnili vstupní dveře do 
budovy na hřišti a v prvním patře. A nakonec byly dovybaveny kabiny domácích i hostů 
novým nábytkem. A také jsme pořídili spoustu potřebných tréninkových pomůcek 
především pro naše nejmladší.  
 

Zároveň bych chtěl velmi poděkovat rodičům za pomoc při trénincích, při výjezdech 
s kategorií do osmi let, tatínkům účastnících se brigád a maminkám, které připravovaly     
a realizovaly Mikulášskou nadílku a občerstvení při adventních nedělích u kaple. 
 

Stolní tenis 
V letošní sezóně přihlásil Rapid Lásenice stolní tenis 2 mužstva a to v soutěži Okresní 
přebor II. a III. V současné době je odehrána ½ soutěže a výsledky jsou následující: 
Rapid Lásenice A – 4. místo z 10 mužstev 
Rapid Lásenice B – 11. místo z 11 mužstev 
 

Oddíl stolního tenisu se od roku 2022 aktivně věnuje dětem. Dne 16.1.2022 proběhl       
v tělocvičně v Lásenici nábor malých stolních tenistů, kterého se zúčastnily děti ročníků 
2008 - 2014. Od této chvíle se konají pravidelné tréninky (neděle od 15 h.) pod vedením 
trenéra Václava Kožery. K dnešnímu dni evidujeme 14 aktivních hráčů. Ti nejšikovnější si 
již v letošní sezóně zahrají soutěž! Ostatní se aktivně zapojují do všech turnajů v našem 
okrese.         
 

22.6.2022 jsme zorganizovali pro děti Turnaj v herně. Turnaj byl rozlosován na 3 skupiny 
dle věkových kategorií (Šikulové, Hvězdy a Mistr). Děti obdržely řadu cen a pohárů. 



28.10.2022 jsme se zúčastnili turnaje ve Studené 
17.11. 2022 jsme se zúčastnili turnaje v Chlumu u Třeboně 
3.12.2022 jsme se zúčastnili Okresního přeboru mládeže a dospělých v J. Hradci. 
V kategorii U11 jsme obsadili 3. a 4. místo, v kategorii U13 vybojoval Patrik Mlejnek 
dokonce 1. místo!! V kategorii U15 jsme obsadili 5. místo. Jedná se o obrovský úspěch 
mezi takovými velikány jako je Jindřichův Hradec nebo Studená a dokazuje to, že metody 
trenéra jsou příkladné a děti jsou velmi šikovné! 
 

V lednu se chystáme našim dětem opět připravit turnaj a v prvním kvartálu roku 2023 je 
v přípravě velký turnaj v místním sále za účasti hráčů z jiných měst a obcí. Dále bychom 
rádi vylepšili zázemí herny pro děti (odkládací prostory, poličky, nástěnky). 
 

Chceme touto cestou poděkovat výkonnému výboru Rapidu a Obci Lásenice za podporu 
stolního tenisu! V letošním roce nám byly pořízeny dresy pro mužstvo A i B a především 
jsme získali robota pro stolní tenis, kterého využijí nejen dospělí, ale především děti. Hra 
je mnohem více baví, trenér vidí samá pozitiva a je maximálně využíván.         

Za oddíl stolního tenisu Vladislav Sochna 
 

Tancování 
Letos to byl pro naši taneční skupinu perný rok. První trénink sice proběhl minulý rok 
v září, ale trvalo, než vznikla tak skvělá parta tanečnic, kterou máme teď. Během ledna 
tohoto roku jsme se staly součástí TJ Rapid Lásenice, a to napomohlo též novému jménu 
skupiny. Proto bych vám ráda v pár stručných větách představila taneční skupinu LaRa!  
 

Ve skupině máme 10 děvčat. Naší nejmladší tanečnici je 6 let a té nejstarší 13 let. 
Přestože je věkový rozdíl mezi děvčaty velký, skvěle si rozumí. Krom tancování také 
podnikáme společné přespávačky, kde hrajeme různé hry, vaříme, tvoříme a užíváme si 
spoustu zábavy. Podílíme se i na organizaci různých akcí pro děti.  
 

Ale zpět k tanci. Hlavní styl, na který se zaměřujeme, je street a house dance. Přesto 
však dávám holkám hodně prostoru, aby vyjádřily svou vlastní kreativitu a ta vedla k řadě 
nápadů. Jedním z nich byla sestava na fotbalové zápasy, kde děvčata vystupovala jako 
roztleskávačky na domácích zápasech mužského fotbalového týmu Rapidu. Během adventu 
jsme vymyslely vánoční sestavu, kterou následně tanečnice předvedly na Mikulášské 
nadílce. Jelikož jsou holky den ode dne lepší, máme do dalšího roku spoustu plánů. Jedním 
z nich je účast na soutěži Roztančená kostka cukru v Dačicích. Samozřejmě roztleskávání 
na zápasech fotbalistů a vystupování na dalších lásenických akcích příštího roku se 
nevzdáme. Doufám, že nám nový rok přinese tolik úspěchů, radosti a třeba i nových 
tanečnic nebo tanečníků jako ten letošní.  
                      Za oddíl tance Kristýna Kunická 
 
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem ve fotbalovém oddílu, kteří se aktivně angažují 
v trénování dětí a tráví víkendy na zápasech. Také si velmi cením práce s dětmi v oddílu 
stolního tenisu, kde se s mládeží začalo výrazně pracovat a v neposlední řadě musím 
poděkovat Kristýně Kunické za založení a vedení tanečnic. 
 

Nedovolím si také zapomenout poděkovat všem, kteří navštívili Mikulášskou a adventní 
koncerty v kapli, kdy nákupem občerstvení přispěli na chod mládežnických týmů 
tělovýchovné jednoty, protože veškerý zisk jsme použili k tomuto účelu. DĚKUJEME! 
 

Jménem Výkonného výboru TJ Rapid Lásenice všem občanům naší obce přeji 
úspěšný rok 2023! 
               Petr Boček, předseda TJ Rapid Lásenice 



Sbor dobrovolných hasičů Lásenice 
 

Láseničtí spoluobčané. 
 

Byl jsem osloven starostou Bc. Františkem Fojtem, zda bych chtěl sdělit bližší informace 
o fungování hasičského dobrovolného spolku Lásenice v tomto znovu zavedeném periodiku. 
Předem musím konstatovat, že jsem velice rád za to, že se obecní úřad Lásenice rozhodl 
obnovit informování obyvatel obce formou zpravodaje, protože každý občan má mít 
možnost nahlédnout na problémy, radosti i starosti žití v naší obci. 
 

Náš sbor, jehož historie se píše od konce 19. století (sbor byl založen 22. února 1891), 
prošel již mnoha etapami života obce a oslavil v roce 2021 130. výročí. Toto jubileum jsme 
plánovali oslavit velkým slavnostním posezením s okolními sbory dobrovolných hasičů         
a následnou hasičskou soutěží. Bohužel nám nebylo přáno. S ohledem na celosvětovou 
pandemii Covid 19 a s tím spojené vládní restrikce jsme museli od těchto oslav upustit      
a v letošním roce jsme si toto významné výročí připomenuli pouze symbolicky. 
 

Náš sbor je připraven pomoci každému občanu při vzniku mimořádné události, při 
záchraně životů a záchraně zdraví. Pevně doufám, že dlouho nebudeme muset řešit 
záplavy řeky Nežárky (tak jako v letech 2002 – 2006 – 2009) nebo velkých požárů    
(např. 1997 - požár kravína v bývalém areálu ZD, 2003 - požár bývalé školy, 2018 - požár 
lesa mezi Lásenicí a Vydřím, 2021 – požár u Nováků v chalupách a další..). 
 

Raději se budeme věnovat pořádání sportovních a kulturních akcí, kde se můžeme 
společně potkávat a debatovat. 
 

Máme soutěžní družstva mužů a žen, která se účastní soutěží v rámci Velké ceny 
Třeboňska, případně i dalších. Zde obě družstva dosahují vynikajících výsledků. S pomocí 
obce byla vybudována závodní dráha na Place u řeky Nežárky. Mám radost z toho, že se 
mladší ročníky našich členů věnují sportovním i dalším aktivitám a že dokážou oslovovat 
dospívající chlapce a dívky, kteří budou, doufám, našimi pokračovateli. 
 

Dále se věnujeme pořádání akcí pro děti a dospělé. Namátkou budu jmenovat: pálení 
čarodějnic, přespání v přírodě, chytání ryb, soutěž SDH, promítání filmů pro děti, loučení 
s létem, Mikulášská a další. 
 

Pokud někdo bude chtít podpořit naše řady, bude vítán - stačí oslovit kohokoliv z našeho 
sboru nebo přímo mě. Pokud někdo nechce cvičit na soutěžích, nevadí, dalším aktivitám se 
meze nekladou. 
 

Dovolte mi, abych koncem roku poděkoval všem, kteří se starají o chod našeho sboru.    
Ať už se jedná o údržbu techniky, hasičské zbrojnice, účetnictví, pořádání akcí a další. 
 

Děkuji také obecnímu úřadu za dlouhodobou podporu chodu našeho sboru a doufám v další, 
korektní spolupráci do dalších let, i když jsem si vědom, že nás všechny čeká těžká doba 
energetické krize a navyšování životních nákladů. 
 

Děkuji sportovnímu oddílu Rapid Lásenice za dosavadní spolupráci a přeji jim mnoho 
úspěchů v jejich činnosti. 
 

Jménem Sboru hasičů Lásenice přeji Všem hodně zdraví a štěstí v roce 2023. 

         František Pfauser, starosta SDH Lásenice 
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