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Z OBECNÍHO  DIÁŘE 
 
 

Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a 
komentuje místostarosta František Fojt 

 

25.12.08 byl v zavedeném termínu uspořádán Hasičský bál 
a 17.1.09 pak opět po roce oživil dění v naší obci Myslivecký ples 
- i přes nastalou finanční krizi byla návštěvnost obou oblíbených akcí tradičně velmi solidní a mnoho 
našich i přespolních tak využilo dobré možnosti zpestřit si ten trochu ponurý zimní čas.  

30.1.09 byly zprovozněny nové oficiální internetové stránky obce Lásenice 
- osobně mám z této drobnější akce velkou radost. Máme nyní nejen velmi dobrý a moderní nástroj 

pro kvalitnější prezentaci celé obce, ale podařilo se nám získat také dotaci od Jihočeského kraje, která 
pokryje velkou část nákladů na pořízení nového webu. Stránky jsou umístěny na zavedené adrese 
www.ou-lasenice.cz a stejně jako v minulosti jsou lehce přístupné i z adresy www.lasenice.eu. Zvu tedy 
všechny občany nejen ke shlédnutí nové podoby obecní internetové prezentace, ale i k využívání jejích 
možností! Tradiční návštěvníky stránek prosím touto cestou o strpení – kompletní obsahová náplň i výběr 
dříve publikovaných fotografií z uskutečněných akcí budou doplňovány postupně. 

 
Vážení čtenáři lásenického zpravodaje,  

předpokládáme, že očekáváte v každém čísle především zprávy o čerstvých událostech v Lásenici, 
pozvánky na nejbližší plánované akce a  informace o práci svého zastupitelstva. Možná vzbudí vaši 
pozornost i nahlédnutí do událostí dávno minulých, tak, jako zaujala četba úryvkovitých 
historických pramenů nás. Připravili jsme malý seriál víceméně nahodilých – protože závislých na 
historických pramenech – vhledů do historie kraje. 
         Eva Králová 

Z nejstarších kronik a letopisů je známo, že prales pokrýval v jižních Čechách celé 
Jindřichohradecko včetně území dnes již bývalé lesní správy Vojířov. Ještě na počátku 13. století 
bylo toto území označováno kronikáři jako „loci deserti“, tedy „místa pustá“. Zabloudili sem snad 
jen lovci na honbě za vysokou a černou zvěří, medvědy, vlky a bobry, nebo včelaři, slídící po rojích 
divokých včel hojných zvlášť podél toku Nežárky, kterou dříve nazývali Včelnicí. 

V lese při staré zemské stezce za nejzazším cípem Staňkovského rybníka, pod Homolkou, je 25 
kruhových mohyl. Koncem 19.století  je prozkoumal archeolog J.Richlý a identifikoval je jako 
pohanské slovanské pohřebiště mohylového typu z 8. – 9.století.  Je to vlastně nejbližší a nejstarší 
stopa slovanského osídlení ve zdejším kraji.  

Na úpatí vrchu Homolka, poblíž tzv. Červeného kříže, je naše státní hranice s Rakouskem. Otáčí se 
v pravém úhlu na východ, stejně tak jako před více než 1 100 lety. 

V době feudalismu byl hlad po poddaných hybnou pákou všech snah o kolonizaci málo lákavých 
končin jihovýchodních Čech. Proto sem páni z Hradce povolávali mnichy, templáře, německé 



osadníky a kolonisty z Rakouska. S těmito usedlíky přišli ve 12.století vyznavači lidového 
reformátorského hnutí, zvaní Valdenští, podle zakladatele učení Petra Valduse. Po staletí se 
udržela pověst, že Petr Valdus přišel na sklonku života do zdejšího kraje a dožil prý jako 
poustevník v lesích na Dubovici, kde má být pochován. Jeho následovníci byli označeni jako sekta, 
na kterou byla už roku 1184 vyhlášena klatba. Valdenští  proto pořádali svá náboženská 
shromáždění v lesích na Dubovici, u tzv. Kněžské skály. Je to skutečně ideální přírodní kazatelna, 
přístupná ze zadní strany po schodech vytesaných do skály.  

Ke konci 14.století se hluboké lesy na Dubovici stávaly útočištěm lapků a zbojníků; odtud i název 
Raubířská studánka na jižním hřebenu Dubovice. Kolem roku 1490 bylo proti lapkům pořádáno 
tažení, při kterém jich bylo mnoho pobito. Pomníky, kříže a místní názvy jako Prokopský kříž, Černý 
kříž, Smírčí vrch svědčí o tom, že tudy  v těchto dobách procházely dějiny chmurným krokem. 

Dubovice, přesně řečeno Bublavá skála na Dubovici, se stal i úkrytem slavatovského rodinného 
pokladu. Ukryl jej sem úředník Jakub Meruna před Švédy, kteří z obsazené Jihlavy  pořádali 
loupežné výpravy do kraje ; v březnu 1645 vtrhli i do Hradce, kde po pokladu pátrali. 

V roce 1673 je zaznamenáno, že jezuité podporovali konání poutí do lesních kostelíků na Dubovici. 
Jeden kostelík byl zasvěcen svaté Anně, druhý svaté Markétě. Název Markýta se dodnes používá 
jako název místní. Kostelík byl renovován v době moru v roce 1680. 

V roce 1771 dal hradecký hrabě Černín příkaz ke kopání a hledání pokladů na Dubovici; jezuité však 
kladli odpor, věděli, co se pod dlažbami kostelíků skutečně skrývá. V roce 1945, kdy byla stará 
kamenná dlažba při adaptacích pro lesní správu vytrhána, byly pod ní objeveny četné pozůstatky 
dětských kostřiček! Ještě v roce 1970 byla v kostele nalezena část spodní čelisti dospělého 
člověka. Mezi lidem v okolí se tradovalo, že pod dlažbou kostela za oltářem byla pohřbívána 
novorozeňata, jejichž matkami byla venkovská děvčata, která se prý záhadně ztrácela při 
procesích a poutích.          
         Pokračování příště 

 

Ještě k třídění a sběru odpadů 
V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali, že byly uzavřeny smlouvy s firmami EKO-KOM a 
ASEKOL, které zajistí snížení nákladů spojených se svozem a tříděním odpadů. Dále přetiskujeme 
2. díl informačních materiálů firmy ASEKOL k třídění a zpětnému odběru elektrozařízení v ČR a 
v zahraničí. 

V naší obci se způsob sběru a třídění odpadů zatím měnit nebude. V průběhu roku dojde k drobným 
změnám,  o kterých budeme včas informovat. Nadále budeme ve Zpravodaji otiskovat i další díly 
informačních materiálů firmy ASEKOL. 

V této době je situace na trhu s recyklovatelným odpadem nepříznivá. Pro nás to znamená, že na 
sběr doplácíme, a to u papíru 1 Kč  a u plastů 1,50 Kč za 1 kilogram. Přesto chceme třídění odpadu 
zachovat. Výše zmíněné firmy byly zřízeny k tomu, aby tyto ztráty obcím nahrazovaly formou 
odměn. Už za 4. čtvrtletí roku 2008, kdy smlouva s firmou EKO-KOM byla podepsána, nám byla 
v prosinci také poskytnuta odměna ve výši 4 241 Kč. Předpokládáme, že v průběhu roku bude tato 
odměna narůstat o odměnu za odebraná elektrozařízení. 

         Rudolf Hronza, starosta   

Poplatky v Lásenici na rok 2009: 
Poplatek za odpad:  450,-- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci 
             450,-- Kč za rekreační chalupu a chatu 
                                        1 600,-- Kč za podnikatelský subjekt v obci - jedna popelnice 
Poplatek ze psů:          200,-- Kč za jednoho psa 
Splatnost poplatku je do 31. března 2009, pro chataře a chalupáře do 31. července 2009.  



 

Milí čtenáři, 

v minulém díle jste se dozvěděli, proč je nutné elektroodpad třídit a nosit na sběrná místa místo 
do popelnice. Ročně se v České republice vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických a 
elektronických výrobků. Velká část z nich bohužel stále končí v popelnicích, kontejnerech nebo 
černých skládkách. Podle výzkumu, který si nechaly kolektivní systémy zpracovat loni na podzim, 
v popelnici končí více než tři čtvrtiny kompaktních zářivek a polovina fénů a kulem a lineárních 
zářivek. Častým problémem je neschopnost rozlišit, co patří do popelnice a co je třeba zanést na 
místo zpětného odběru.  
Podle směrnice Evropské unie měla Česká republika do roku 2008 vybrat 4 kg elektrozařízení 
na osobu a rok, jinak budou následovat sankce. V současnosti se u nás vybere zhruba něco málo 
přes 2 kg elektroodpadu na osobu a rok. V západní Evropě se však průměrná výše sběru pohybuje 
kolem 9,6 kg, přičemž nákup nových elektrospotřebičů je s ČR srovnatelný. Nejlépe jsou na tom 
skandinávské státy. Finové vyberou 12, Norové 13,5 a Švédové dokonce 14 kg elektroodpadu na 
osobu a rok. Důvodem je delší tradice sběru vycházející z dlouhodobého působení osvěty.  
V České republice se ve druhé polovině roku 2005 se zpětným odběrem v podstatě začínalo od 
nuly. Ačkoliv v porovnání s rokem 2005 došlo k několikanásobnému nárůstu zpětně odebraného 
elektroodpadu, stále za západní Evropou výrazně pokulháváme. Je  tedy jen na nás, zda se situaci 
podaří změnit. 
          ASEKOL s.r.o. 
 

Výtah ze zápisu 
 

19. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 18. prosince 2008, přítomno 6 
zastupitelů 
 
Správce rozpočtu p. Jelínková seznámila přítomné se 7.rozpočtovým opatřením. Jedná se zejména 
o příjmy z ubytování, příjmy za nájem, teplo a vodné v čp.78, příjmy z prodeje dřeva, příjem za 
likvidaci komunálního odpadu, příspěvek na akce pro děti, příjmy z poskytování služeb, a o náklady: 
zvýšení nákladů na elektrickou energii, zvýšení nákladů na učební pomůcky, náklady na topení 
v čp.78, zvýšení nákladů na materiál a pohonné hmoty, zvýšení nákladů na pojistné, na konzultační 
služby, náklady na pořízení webových stránek obce a další závěrečné úpravy rozpočtu k 31.12.2008. 
Sedmé rozpočtové opatření bylo schváleno. 
Rozpočet obce pro rok 2009 nebude schválen před 1.lednem 2009, takže rozpočtové hospodaření 
obce se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria až do schválení rozpočtu. Zastupitelstvo 
rozhodlo, že v období rozpočtového provizoria  bude obec hradit výdaje měsíčně pouze do výše 
1/12 skutečných výdajů předchozího roku. 
Starosta p.Hronza informoval o jednání DSO Hamr: kalkulace ceny vody na rok 2009 vychází 
z nového ustanovení zákona o vodách, v němž byl k ceně vody připočten poplatek 2,- Kč za 1 m3.  
Konečná cena vody pro rok 2009 tak bude 32,50 bez DPH za 1 m3. 
Starosta p.Hronza seznámil zastupitelstvo se situací bytového hospodářství v obci – v čp. 78 jsou 
dva neplatiči nájemného, přičemž v jednom z případů  byly již vyčerpány všechny zákonné možnosti 
dohody o úhradě a byla předána předžalobní upomínka a výpověď z nájmu bytu k 28.2.2009. 
Byt č.2 v čp.10 bude uvolněn, volný byt byl nabídnut dle pořadí evidovaných žádostí.  
Různé:  
Letošní pouť se bude konat v neděli dne 17.května, s tím, že provozovatelům atrakcí nebude 
účtován poplatek za užívání veř.prostranství. ZO souhlasí. Pro rok 2009 je navýšen poplatek za 
skládkování odpadů firmou TS Třeboň ze 400,- Kč na 500,- Kč za jednu tunu a bude účtován 
poplatek za odvoz papíru 1,- Kč, za plasty 1,50 Kč za kilogram. 

 
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 
 

Fotbalový oddíl se na jarní část soutěže začal v domácích podmínkách připravovat už 18.ledna, a to 
každou neděli dopoledne. Do přípravy se postupně zapojují všichni hráči, kteří by měli nastoupit 
k jarním zápasům.  Kádr pro jarní kola se zatím nezměnil a doufám, že zůstane takový, s nímž jsme 
končili podzimní část. 
Bohužel nám letošní počasí zatím moc nepřeje, a tak musíme malinko improvizovat – i když si 
myslím, že pestrost přípravy není na škodu. Běháme v okolí Lásenice, zajíždíme do sportovní haly 
v Jarošově na sálový fotbal a vyzkoušeli jsme i stolní tenis v naší herně. Takto budeme pokračovat 
až do konce března, kdy zimní přípravu zakončíme krátkým herním soustředěním před začátkem 
jarních bojů. 
Ještě něco málo o stolním tenise. V letošní sezóně bojují opět dvě mužstva v okresním přeboru. 
Mužstvo A je po odehraném dvanáctém kole OP-I na druhém místě se ziskem  32 bodů a bez 
problémů hraje tuto soutěž na špičce tabulky. Mužstvu B se letošní sezóna v OP-II vůbec 
nepovedla: se ziskem 7 bodů je po sedmém kole na posledním místě. Pro příští sezónu 
pravděpodobně tuto soutěž opustí a bude hrát OP-III. 
V příštím čísle lásenických novin přineseme konečné výsledky obou mužstev a uvidíme, jak nakonec 
vše dopadne.            MAV  
 
 

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

POZVÁNKY  
 

Tradiční průvod maškar se koná v sobotu 28.2.2009 
Začátek v 10 hodin, doprovází hudba Vlčiperka. 

 

A dále je tady úžasná zpráva pro všechny děti: 
Bude dětský maškarní karneval !!! 

Kdy? V sobotu 14.3.2009 od 14 hodin. 
Kde? No přece jako vždy v místním kulturním sále. 

Co se chystá? Báječný program – tentokrát přijede kumštýř mnoha tváří 
   V í t e k   P r o c h á z k a ! 

V průběhu odpoledne shlédnete také sestavy aerobiku v podání děvčat  
z Domu dětí a mládeže v J. Hradci. 

Proto všichni kluci, holky, rodičové i prarodičové, přijďte na karneval! Bude spousta legrace  
a zábavy, uvidíte co jste ještě neviděli! Každá maska dostane dáreček. 

Vstupné pro dospělé 20,- Kč. Děti zdarma. 
 

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

Životní jubilea   Březen  
– pan Miroslav Peltan, 70 let 
- paní Věra Špuláková, 80 let 
- paní Libuše Váchová, 75 let 

Narodil se   - Vítězslav Dušek, rodičům Aleně a Miloslavovi Duškovým 

 
 

Opustila nás navždy 
     - paní Marie Nováková z č.p. 53, dne 2. ledna 2009, ve věku 80 let 

      Hlubokou soustrast všem pozůstalým. 

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 DĚTI!!! 

Teda, já vám povím – vánoční přání se plní! Pamatujete, jak jsem si minule přála, aby 
napadl sníh? Já vím, napadl trošku později, ale napadl a padal dlouho. To byla legrace!!! 
Také si ho pořádně užíváte?  

Moje skříťanka – to jako sestřenice – bydlí straaašně daleko, kde prý je sníh skoro 
pořád. To bych teda nechtěla. Já se teď už těším na teplíčko, na travičku a kytičky, na 
koupání v dešťové vodě…prostě na jaro a léto. Víte, kdy začíná jaro? O jarních 
prázdninách? To ne, jarniny jsou jenom tak pojmenované, ale většinou je máte mnohem 
dřív. Vlastně už za chvíli – vy se máte!!!  

Jaro začíná 21. března – to je den jarní rovnodennosti – to znamená, že  den i noc 
jsou si rovny svou délkou. Od toho data den začíná být delší než noc.Takže je vidět 
mnohem déle a to je bezva!  

Touhle dobou taky vždycky koukám na vaše dospěláky, jak jsou legračně oblečení a 
jak chodí dům od domu s muzikou a tancují – to je tak krááásné! Už se na to zase těším.  

A co vy? Taky půjdete oblečení za někoho jiného, až budou chodit děti? Já vím, že 
ty nechodí po vsi, ale že se sejdou v té velikananánské místnosti. Už se těším, jaké masky 
budete mít! Tak a tentokrát vám pošlu obrázky některých zajímavých masek, které jsem 
našla v bedýnce,jo? Třeba se vám budou líbit, a když je hezky vymalujete barvičkami, tak 
budou ještě krásnější.  
 

     
 

 
 

 
 


