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Z OBECNÍHO  DIÁŘE 
 

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

 
22.10.11 bylo na obecním úřadě slavnostní vítání občánků 
- letos bylo vítáno 11 nejmenších lásenických občánků. 

                                    

27.10.11 v předvečer 92. výročí založení samostatného Československa byl tradičně položen 
věnec k místnímu památníku vzniku republiky a obětem války 

30.10.11 skončila pro mužstvo Rapidu podzimní část fotbalové sezóny 2011/2012 
- Rapid, tentokrát v Majdaleně, opět vyhrál a s celkem deseti vítězstvími z jedenácti podzimních zápasů 
dělal letos nejen radost svým fanouškům, ale i dobrou reklamu celé obci. Kluci, díky za to! A do jarních 
bojů přeji hodně sil!  
V závěru měsíce října byly dokončeny práce na rekonstrukci kříže poblíž areálu bývalého 
zemědělského družstva  
- a byl také doplněn popisový štít na křížek u výjezdu z Lásenice ve směru na Stráž nad Nežárkou. 
Stejně jako v loňském roce se tak stalo za podpory finanční dotace Sdružení pohraničních obcí a měst 
okresu J. Hradec.  

POZVÁNKY 

V sobotu 26.11.2011 se koná setkání lásenických seniorů! 
Program začíná ve 14.00 hod. v kulturním sále. Pro velký úspěch z loňského roku  

v programu opět vystoupí taneční soubor TRNKY BRNKY z Rapšachu!  

V sobotu 10.12.2011 od 14:30 hod. bude v kulturním sále 
Mikulášské odpoledne pro děti! 

Jako každý rok dorazí i letos do Lásenice Mikuláš se svou družinou andělů! Přijďte se s dětmi 
pobavit při příjemné hudbě a zajímavých soutěžích! Přijďte se vyfotit s Mikulášem!  

Vstupné pro děti zdarma, dospělí 40,- Kč. 



Zakončení k roku 120. výročí našich hasičů  
– nejen o nich, ale o lidech minulých a dnešních. 
 
 Naše obec, ta pozoruhodná stavebně a přírodou obdarovaná, významně našimi předky 
osídlená lokalita, má nejen významné prosté lidi a hasiče, ale i mnohé nezapomenutelné „figurky“.  
Nechci ty, jak řečeno „figurky“ snižovat, spíše naopak. Každý člověk je součástí živoucích nebo 
bývalých legend, které žijí ve vzpomínkách mnoha, nejen ve spolcích, a především ve sboru 
hasičském. Hasiči – snad se budu opakovat, ale opakování, či stálé připomínky, jsou jakýmsi kořením 
mysli. Jsou i solí, která sice na jazyku pálí, je tím, co dává člověku chuť. Chuť pro povzbuzení. Ať 
tady je i zmínka lidí, jež pro obec v souvislosti se sborem hasičů a v dění něco znamenají.  

 Už v počátku řečeno bylo o začátcích historie spolku hasičského. Prvním byl zakladatel, a 
nelze to upřít, pan řídící Kabátník. Je pozoruhodné, že právě ten, který dával novým generacím dětí 
obce základ pro život, pro jazyk a pro počty a vztah ke krajině, řeči a sousedům. Škoda, že už 
nemáme v obci školu, že už nemáme pana řídícího, že už se nemůžeme pyšnit tím, že jsme vzešli 
s prvními poznatky z prostředí nejznámějšího – obce. Nevím, snad se v budoucnu vrátí ten čas, kdy 
naši vnuci budou moci říci „jsem žákem  školy v naší obci“. Ale asi to už jen tak nepůjde. Trochu 
jsem se zamotal, jen jsem přiblížil jednu z těch „figurek“ – ať prominuto je, všichni jsme figurkami 
svého životního prostředí, svých sousedů, našich obav i nadějí se spoléháním na lidi dobré.  

 Teď, jak vyčteno mi bylo, že nejmenováni byli mnozí ze spolku hasičského, ať ti, kteří už 
tady dávno nejsou a nebo i současníci. Už od začátku hasičstva se podíleli na jeho dění lidé, kteří 
zde mají stále své potomky. Už z počátku to byl Ondřej Hájek, řečený „Andrés“– otec Karla Hájka, 
slavného fotografa. Vojtěch Kubín – kovář, snad mnozí starší si vzpomínají na tohoto kováře a jeho 
syna. Chodil v kožené zástěře, měl boty „koženky“, a když přišel do hospody U Hájků /dnešní obecní 
restaurace/, nechal „koženky“ ve dveřích. Přibili mu je  k prážku u dveří a on obuv se,  padl. To 
místní výrostci mu to udělali – kováře lidé nazývali „Ťopík“ – vidíte, taky figurka. Svět obce byl 
tehdy jednodušší, ale úžasně bohatý v tom, co lidé o obci a o sobě věděli a dovedli se s tím 
vyrovnat. Nebylo však vždy vše v pořádku. To není snad dobré psáti. Vždyť dnes je tomu podobně, 
prosme, aby lidé se vystříhali vší neuváženosti.  

 Vrátím se ke jménům těch, jež mají právo být lokálně zmíněni a ctěni. Není však možné 
v krátké poznámce rozměru článku citovat všechny. Nejdříve chci zmínit ženy, které byly 
významnou součástí sboru. Byla to především paní zas dalšího řídícího školy, Tyšera – paní Tyšerová, 
která byla činná ve sboru a jako samaritánka, tedy vlastně první pomocí všem zraněným a 
nemocným. Ano, vždy říkali – musíš k paní řídící, ta pomůže. Pak převzala onen samaritánský úděl 
paní Kalvasová. Škoda však, že ta první utěšení – ta první pomoc už skoro vymizela. 

K ženám ve sboru hasičů v dnešní době. Bylo před pár lety několik, a ne málo „hasiček“. 
Dnes je jedinou činnou paní  Mirka Pfauserová. Ať jí to vydrží, ať získá další krásné dámy, které si 
získají nejen mužské příznivce, ale i obdiv. 

Budu ještě jmenovat několik jmen zasloužilých lidí o spolek. Už v počátku to byli František 
Pánek, František Beránek, Rudolf Hůlka, Rudolf Hamerník, Josef Fical, František Daňhel – toto je 
nejstarší generace, ale i tak jsou to jména v obci známá a žijící. Z posledních let padesátých, 
šedesátých až do dnešních dob je tolik legend, a „figurek“ mnoho. Z těch uvedených let jsou to: 
Jarda Koranda, dlouholetý velitel sboru, Miloslav Novák, starosta hasičstva. A tato dvojka 
nádherných lidí, veselých a svářlivě se usmiřujících, by zasloužila samostatné, snad rozsáhlejší 
pozastavení…  

 Víte, končím s články u příležitosti jubilea sboru hasičů. A dnešním představeným sboru, ve 
které doufám, přeji – žádné požáry, povodně, hodně poutí, bálů, a statečných vystoupení při 
soutěžích.  
  

Nazdar – bratři hasiči !!!   
      

                  Ing. arch. František Fical 



Lásenické stavby pořád dokola. 
 

     Ano, stále dokola píši o stavbách a záměrech obce. Snad uznáte, že to má své opodstatnění. 
Stavby a záměry, o kterých jednáme, mluvíme a píšeme, jsou velmi zásadní pro další rozvoj obce, 
proto věřím, že vás to zajímá. 
     V minulém vydání Zpravodaje jsem informoval o podpoře z Regionálního operačního programu 
(ROP) na „Rekonstrukci a dostavbu místních komunikací - Lásenice“ v lokalitě „Háj“. Dnes mohu 
potvrdit, že byla uzavřena smlouva o této podpoře a o její výši.  
Celkové náklady projektu jsou 16 995 180,- Kč, z toho přímé investiční výdaje na stavbu činí 
15 561 281,- Kč. Podpora ROP je ve výši 85 % investičních nákladů, tj. 13 227 088,- Kč. Termín 
výstavby je prosinec 2011 – červen 2012.  V současné době probíhají výběrová řízení na 
zhotovitele stavby, technický dozor investora a propagaci projektu.  
Tato stavba bude jednou z největších v historii obce. Vzhledem k tomu, že jde o projekt 
podporovaný Evropskou unií, bude také velmi ostře sledovanou, a to jak po stránce vlastního 
provedení stavby, tak po stránce administrativní. Náročnost pro zhotovitele stavby je dána 
podmínkami staveniště. V lokalitě „Háj“ je postaveno 14 obytných domů a autoservis. V průběhu 
stavby bude nutné zachovat všem zde bydlícím přístupy k domům, což nebude jednoduché. Věřím, 
že všichni pochopí situaci a budou ke zhotoviteli stavby vstřícní, za což předem děkuji. 
   Co ostatní stavby? 
   4. října 2011 byla Státním fondem životního prostředí (SFŽP) akceptována naše žádost o dotaci 
na zateplení a výměnu oken u MŠ.  Nyní probíhá její posouzení odbornými útvary SFŽP. Touto 
dobou očekáváme  konečné rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. 
   Na opravu č.p. 11 – kulturního domu,  byl zpracován energetický audit objektu a nyní probíhá 
administrace podání žádosti o dotaci na SFŽP. 
   Nejvíce diskutovaným projektem je výstavba kanalizace a ČOV.  Jak jistě víte, pokoušeli jsme se 
od roku 2007 o získání dotace celkem čtyřikrát a bohužel vždy neúspěšně. Jak jsem minule zmínil, 
byl Ministerstvem zemědělství vypsán dotační titul na podporu těchto staveb. Obec zajistila 
aktualizaci projektu, zejména rozpočtové části, a žádost o dotaci byla dne 7. 11. 2011 podána. 
Rozhodnutí o dotaci by mělo padnout ještě do konce roku. 
    Realizace výše uvedených projektů by naši obec významně pozvedla a byly by vytvořeny základy 
pro její další rozvoj. Proto věřím, že naše snahy podpoříte. 
 
                                                                                     Rudolf Hronza, starosta 

Výtah z usnesení 
 

z  8.  řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 30. června 2011: 
Zastupitelstvo obce Lásenice (dále jen ZO) 
-  schválilo návrh na zhotovení zábradlí kolem chodníků u č.p. 10 
-  vzalo na vědomí informaci o dokončení stavby dětského hřiště v obci a jeho otevření dne 30. 6. 
2011, byl vyhotoven Provozní řád, Návštěvní řád a Plán provozních kontrol. Pověřenou osobou pro 
kontroly, běžnou údržbu a uzavírání hřiště byla ustanovena p. Zuzana Chodilová. 
-  souhlasí, aby byla prostřednictvím Sdružení obcí regionu Třeboňsko přijata dotace na vybavení 
veřejného prostranství v obci, budou pořízeny odpadkové koše, kolostavy, stolek a dvě lavičky.   
-  souhlasí, aby na opravu křížků v obci byla vybrána nejvýhodnější nabídka – p. Mgr. Ing. Ondřej 
Šimek Dis bude vyzván k sepsání smlouvy o dílo 
-  souhlasí s náklady na opravu ve výši 56 400,-- Kč, z toho dotace činí: 40 785,-- Kč 
-  vzalo na vědomí informaci starosty obce z jednání DSO Vodovod Hamr 
-  vzalo na vědomí stížnost rodiny Ranglových z č.p. 60 na starostu obce na Ministerstvo vnitra ČR, 
starosta obce seznámil přítomné s jejím obsahem 
 

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 4. srpna 2011: 
ZO vyslovilo souhlas s bezúplatným převodem části pozemku p. č. 1528/1 v k.ú. Lásenice 
odděleného geometrickým plánem č. 488-560/2011 jako p.č. 1528/4 o výměře 960 m2 v k. ú. 
Lásenice z majetku ČR, spravovaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 



- souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o úhradě ceny za zrušenou stavbu vodního díla – 
11 bm, tzv. Novoveského potoka se správcem - s.p. Povodí Vltava 
-  schvaluje předfinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba místních komunikací - Lásenice“ 
v rámci rozpočtu obce v celém rozsahu rozpočtu projektu ve výši 16 995 180,-- Kč včetně DPH. 
Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje financování podílu obce Lásenice v rámci projektu ve výši 
15% z celkových způsobilých výdajů projektu. 
- souhlasí s pronájem obecního bytu č. 6 v č. p. 78 na dobu určitou – 2 roky  
- souhlasí s pronájmem nebytových prostor v bývalé hasičské zbrojnici na dobu určitou 5 let 
 

z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 25. srpna 2011: 
ZO vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu vyřizování žádosti o dotaci na projekt 
„Rekonstrukce a dostavba místních komunikací – Lásenice“ 
 -  schválilo  výběr zhotovitele žádosti o dotaci na projekt „Výměna zdroje vytápění a zateplení MŠ 
Lásenice“ – návrh Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem žádosti  
-  schválilo vyřazení a účetní odpis nepotřebného majetku obce  
 -  vzalo na vědomí informaci o místním šetření o zastavěném území obce 
-   souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému  
břemenu – žádost firmy E-ON o uložení kabelu NN na parcele č. 80/1 ve vlastnictví obce 
-  souhlasí s předběžným záměrem prodeje částí zbytných parcel č.: 1102/2, 1543 a 1541/1 ve 
vlastnictví obce. K vyhlášení záměru prodeje pozemků bude potřeba jejich zaměření 
 

POZVÁNKY 

 

Lásenické zLásenické zLásenické zLásenické zapalování adventních svícíapalování adventních svícíapalování adventních svícíapalování adventních svící    
 

Přijměte pozvání do Lásenické kaple k příjemnému adventnímu zážitku. Každou neděli uslyšíte 
krásnou hudbu, zajímavý příběh a se čtvrtou nedělí do Lásenice dorazí Betlémské světlo, které si  
můžete odnést domů ve svých lucerničkách. 
 

27.11.2011 od 17.00 hodin – posluchačky českobudějovické konzervatoře 

4.12.2011 od 16.30 hodin16.30 hodin16.30 hodin16.30 hodin – Festivia Chorus - Komorní sbor Velká Lhota, o.s. 

11.12.2011 od 17.00 hodin – dívčí skupina Fuertes z Jindřichova Hradce – pod 
vedením Mgr. Martiny Kučerové 

18.12.2011 od 17.00 hodin – chrámový sbor KOS z Lomnice nad Lužnicí, děti 
z Mateřské školy Lásenice, rozdávání Betlémského světla 

 

Podrobné informace o programu najdete vždy v týdnu před danou nedělí na plakátových místech 
v Lásenici nebo v místním obchodě.    



     
Ahoj holky a kluci, 

minule jsem vám posílala dva úkoly – jeden ze samých smajlíků 
a druhý s medvídkem, který držel písmenko L – jako Lásenice, 
Lásenka ☺, lampa, led, les, lidi, loď, lopata, lžíce, lev a mnoho 
dalších slov, která jste vymyslely – jste moc šikovné!!! 

Tentokrát vám posílám zase dva obrázky – rozhodně trošku 
těžší než minule.  

Tak ten první – ten je krásný:  – když spojíte správně čísla, 
uvidíte obrázek, který se vám bude hodit už teď v neděli – víte 
proč?  

A ten druhý – tam jsou ukrytá dvě srdíčka – najdete jim cestu 
k sobě? 

 
 

 

 

Zvládli jste to? Tak to je super!!!! Gratuluju a těším se příště!                                    
                        Těskřítkoprsk!!!!! 
     

                    

 



S P O R T 
 

Skončila polovina soutěžního ročníku 2011 – 2012   

Vrátím se ještě na začátek ročníku; letní příprava a účast na trénincích nebyla taková, jakou 
jsme si přáli, nebo lépe řečeno jakou jsme chtěli absolvovat před začátkem soutěže. V létě 
jsme absolvovali jediný turnaj, a to na domácím hřišti. Na začátku soutěže se nám zranili dva 
z klíčových hráčů a tak náš vstup do soutěže byl jedno velké očekávání, jak se nám bude dařit.  
První  polovina se pro Rapid však vyvíjela opravdu velmi dobře, možná až nečekaně dobře.  
Naším přáním bylo bojovat o čelo tabulky a popřípadě zaútočit na první místo, které zajišťuje 
postup do okresního přeboru.  
V polovině ročníku jsme v tabulce na druhém místě za velkým favoritem soutěže, mužstvem ze 
Staré Hlíny. Po jedenácti kolech máme 10 vítězství a jenom jedinou porážku, a to právě se 
Starou Hlínou, která nás na jejich hřišti rozdrtila 6-0. I Stará Hlína má však jednu porážku a 
tak na prvním místě má stejný počet bodů, pro ni však hovoří skóre a vzájemný zápas. Zbylé 
zápasy se nám podařilo vyhrát jak bojovností, tak trochu i se štěstím, které se nám v minulosti 
vyhýbalo, a tak mužstvo udělalo malý krůček k vytouženému prvnímu místu. Bude to ještě 
hodně těžké, ale takto rozjetý ročník se už nemusí opakovat a je jenom na nás se s tím 
poprat. Největší ztrátou pro jarní boje je zranění Honzy Demetera, který je vyřazen na celé 
jaro.  
Podzim skončil, je třeba si od fotbalu odpočinout, dobře se přes zimu připravit, stabilizovat 
mužstvo, vyřešit hostování našich hráčů (Duchoň - Staňkov, Chodil - Kunžak), absolvovat  
tradiční soustředění ve Žďáře na Sigmě  a jít do jarní části pro postupové první místo.  
Na závěr bych rád poděkoval našim partnerům za podporu sportu, našim fanouškům za hojnou  
účast jak na domácích zápasech, tak i na hřištích soupeřů, kam nás jezdili podpořit, a i našim 
občanům za podporu formou železného šrotu, jehož sběr jsme v letošním roce dvakrát 
zorganizovali a výtěžek půjde jak do fotbalu,  tak i pro naše nejmenší občany, a to na 
mikulášskou a dětský den.  
V příštím vydání vás budeme informovat i o stolním tenise, který má v soutěžích dvě mužstva.  
 

            MAV 

Životní jubilea 

Listopad       Prosinec 
– paní Vlasta Blahníková, 86 let   - paní Marie Křepelková, 82 let 
- pan Miroslav Paluska, 80 let     
- paní Marie Čutková, 60 let     
- pan Rudolf Hamerník, 81 let     

 

Opustily nás navždy 
     - paní Milada Ernekerová, dne 12. října 2011, ve věku 86 let 

 - paní Bohumila Korandová, dne 30. října 2011, ve věku 81 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. 


