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Z OBECNÍHO  DIÁŘE 
 

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

 
23.11.11 se konala výroční schůze a beseda Klubu přátel díla Karla Hájka v Lásenici HÁ-LÁS  
- opět zhruba po roce byli přítomní seznámeni s činností klubu v uplynulém období. V tomto vydání 
zpravodaje pak o Karlu Hájkovi přinášíme příspěvek jednatele klubu JUDr. Ing. Zdeňka Potyše. 
26.11.11 bylo uspořádáno setkání lásenických seniorů 
- bohužel jsem se letos díky pořádnému nachlazení nemohl setkání zúčastnit, zaznamenal jsem ale 
kladné ohlasy jak na dobrý program, tak na krásnou účast. 
27.11.11, 4.12.11, 11.12.11 a 18.12.11 byl v kapli sv. Jana Nepomuckého uspořádán již 
pátý ročník „Zapalování adventních svící“ 
 -  pokud mohu zhodnotit již uplynulých pět adventů v naší kapli, jednalo se dle mého názoru o nejlépe 
obsazený ročník se skutečně kvalitním programem. A jsem opravdu rád, že jsme tak v předvánoční době 
u nás mohli přivítat řadu kvalitních umělců, kteří také vždy ocenili početné a vřelé publikum. 
10.12.11 bylo Mikulášské odpoledne pro děti 
- kvůli myslivecké akci konané 3.12. bylo sice Mikulášské odpoledne tentokrát uspořádáno až týden po 
tradičním termínu (a účast dětí tak byla o něco menší), ale s o to lepším programem. Průběh odpoledne 
mi místy připomínal spíše velmi zajímavou divadelní hru s mnoha účinkujícími. Obzvlášť proto tentokrát 
děkuji všem, kteří se na přípravě i na samotném odpoledni podíleli a věnovali mu mnoho času! 
25.12.11 se opět konal tradiční Hasičský bál  
- a sál tentokrát opravdu praskal ve švech. Rekordní účast cca 280 návštěvníků je důkazem, že Hasičský 
bál má u nás velmi dobrý zvuk!  
 
Omlouvám se touto cestou všem, kteří již delší dobu marně hledají nové fotografie z akcí na 
obecních webových stránkách. Pokusíme se v průběhu ledna tento nedostatek napravit. 
 

PF 2012 
Celé zastupitelstvo spolu se zaměstnanci 
obce Vám do nového roku přeje mnoho 
štěstí a pevné zdraví. 

 



Dílo Karla Hájka v Národním muzeu v Praze 
 
      Náš význačný rodák, zasloužilý umělec Karel Hájek, se navrátil z válečné italské fronty domů 
do Lásenice dne 28. října 1918. Za prací pak odešel do Prahy, zpočátku pracoval ve svém „černém“ 
řemesle, poté nastoupil u Elektrických podniků hl.m. Prahy jako řidič a průvodčí tramvají.  
      Již od školních let v Lásenici a ve Stráži nad Nežárkou se spolu se svým starším bratrem 
Janem věnoval sportu a byl aktivním cvičencem Sokola. Ani v Praze sportovat nepřestal a náčelník 
malostranského Sokola mu daroval první fotoaparát. 
Mladý Karel svůj první snímek pořídil na sokolském výletu, někdy ve dvacátých letech. Pochopil, že 
není možné jen příležitostně mačkat spoušť aparátu a začal se o techniku fotografie více zajímat. 
Na letní dovolené v Lásenici pořídil pár zdařilých snímků a byl oceněn v soutěži časopisu Pestrý 
týden, jehož šéfredaktorem byl spisovatel Jaromír John, vlastním jménem Bohumil Markalous.  
Zde také Hájek publikoval své první práce a dostal se tak na poloprofesionální dráhu. 
      Ani on sám však nevěděl, že jednou, asi na nějaké mimořádné zastávce, mu do tramvaje 
nastoupil jeho Umělecký osud, který jej po prvním pootočení klikou reostatu zavedl na linku, trnitě 
vedoucí ke králi české reportážní fotografie, k mnoha oceněním na našich, evropských, i světových 
výstavách, na výsluní mocných, ale i k výslechům na gestapu a policii a k ošetření zranění na 
chirurgických ordinacích.  
      A tak se poctivou, úmornou a cílevědomou prací z prostého lásenického kluka, který byl pro 
takovou práci rodinou vychováván, stal workoholik, neznající oddechu. Věděl přesně co chce a sám 
si vypracoval metody, jak toho dosáhnout.  
      Po příkladně tvrdé, nebývale plodné celoživotní práci profesionálního fotografa Mistr Karel 
Hájek rozhodl o osudu svého fotoarchívu a dne 6. března 1973 došlo k podpisu dohody, ve které se 
píše :  „Zasloužilý umělec Karel Hájek, bytem Praha 1, Lodecká 2a, nabízí Národnímu muzeu ke 
koupi svůj kompletní fotoarchív, jak jej postupně vybudoval a až do dnešního dne doplňoval. Tento 
archív obsahuje podle hrubého odhadu  65 000  /šedesátpěttisíc !/ pozitivů a negativů. Jeho 
nedílnou součástí je i další materiál tištěný nebo rukopisný, který úzce souvisí s celoživotní prací 
Karla Hájka a s jeho fotoarchívem“. 
      Tématický rozsah jeho díla hodnotí znalec V. Rýpar a vedoucí archívu Národního muzea v Praze 
PhDr. Běličová  jako obrovský : „V hledáčku Hájkova fotoaparátu se zjevovaly vraždy,        i volby 
královen krásy, politické kuloáry i přírodní katastrofy, profily hereček i tváře kriminálníků. Jednou 
lovil v džungli senzace a vzápětí nahlížel do studánek ryzí fotografie. Před zrakem fotografa a 
zpravodaje plynul život s voňavou pěnou na povrchu i zahnívajícími kaly na dně“.  
      Stejně jako rozsah jeho díla je i objem archívu velikánský, je umístěn ve 151 archívních 
krabicích a dvou velkoformátových krabicích. Fotoarchív je uložen v depozitáři a bohužel, čeká na 
své zpracování do dnešních dnů. Pro nás může být jen jistým uklidněním, že je umístěn 
v klimatizovaných prostorách a že negativní i pozitivní materiál roztřídil a sepsal fotograf Miloš 
Heyduk.  
      V roce 2000, u příležitosti stého výroční narození Karla Hájka, byla na jeho rodném domě č.p. 
10 odhalena pamětní deska – důstojné a překrásné dílo Ing. arch. Františka Ficala a ak. sochaře 
Josefa Duška.  
      Tato hluboká poklona mistrově památce však sama o sobě nepostačuje a proto jsme loňského 
roku založili klub příznivců jeho díla  „HÁ–LÁS“, s cílem podrobně zmapovat jeho uměleckou životní 
dráhu a jeho dílo a rovněž v Lásenici zřídit jeho stálou expozici, včetně dostupných fotografií.  
      Jak uvedeno, rozsah archívu je nevídaný a to jsem ještě nezmínil jeho roli oficiálního fotografa 
našich prvních prezidentů, sportovní či mysliveckou tématiku, jeho rozhlasovou a televizní tvorbu a 
také pedagogickou činnost.  

      A na to vše je nás – členů klubu HÁ–LÁS zatím jen deset. Proto zveme všechny, kteří chtějí 
přispět ke „zviditelnění“ a zkrášlení  naší obce a mají zájem o uměleckou činnost Karla Hájka          
– čestného občana obce Lásenice,  aby přišli do našich řad.     

                          JUDr. Ing. Zdeněk Potyš, jednatel Klubu HÁ–LÁS, tel.: 607 951 773 



Vyhláška o místním poplatku č. 1/2011 
 

Přesný název vyhlášky zní – „Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.  

V názvu vyhlášky je obsaženo vše, co se týká nakládání s komunálním odpadem od chvíle, kdy je 
uložen na svozové místo. Proč tak zdlouhavý úvod k tak jednoduché věci? Tušíte správně kam 
směřuji, jde sice o věc jednoduchou, ale značně nákladnou. Zamyšlení nad nákladností zacházení 
s odpady bylo také hlavním důvodem vydání této vyhlášky. Je to pro nás všechny zase jedna 
nepříjemná zpráva z řady těch zvěstujících zdražování kde čeho. Rád bych, abyste pochopili, že 
tady nejde o zdražování v pravém smyslu toho slova. Jak dokazují náklady na nakládání s odpady 
v naší obci, jde o částečnou spoluúčast občana Lásenice na jejich úhradě. Od 1. ledna 2012 tedy 
platí, že každý trvale bydlící občan Lásenice a také každý vlastník objektu určeného k rekreaci 
zaplatí za výše uvedenou službu 500,- Kč.  Jak jsme k této částce došli. Pro její stanovení jsou 
rozhodné náklady na nakládání s odpady v předchozím roce. Skutečné náklady na nakládání 
s odpady v roce 2010 činily 444 191,- Kč a bylo celkem 671 poplatníků. Z toho vychází náklady na 
jednoho poplatníka, tj. 662,- Kč. Snadno si vypočítáte kolik obec na nakládání s odpady doplácela. 
Při poplatku v r. 2010 = 480,- Kč to bylo 182,- Kč na poplatníka, celkem pak 122 122,- Kč. Je to 
určitě suma k zamyšlení hlavně v představě, co jsme za tuto částku mohli pro obec pořídit, co 
opravit a vůbec jak tyto peníze lépe zhodnotit. K zamyšlení je to i do budoucna. Asi jste zaslechli, 
že se připravuje novela zákona o nakládání s odpady. V dnešním znění zákona je částka 500,- Kč 
vybíraná od poplatníka nepřekročitelným stropem. Novela tento strop zvýší nebo úplně zruší. Při 
současném stavu obecních rozpočtů budou obce nuceny zvyšovat poplatek na tuto službu až do výše 
reálných nákladů. Píši to proto, abychom se všichni zamysleli nad tím co vyhazujeme do popelnic a 
co by se dalo vytřídit a předat k dalšímu zpracování. Tudy asi vede cesta ke snižování nákladů na 
likvidaci odpadů a pro každého z nás je to také návod jak si ušetřit nějakou tu korunu. Za zpětný 
odběr vytříděného odpadu dostává obec odměny a tak se dají významně snižovat náklady a to 
určitě za zamyšlení stojí co říkáte? 
                                                                                   Rudolf Hronza, starosta    
 

Úspěchy lásenických hasičů v roce 2011 
 

Soutěžní družstvo našich hasičů se letos zúčastnilo 1. ročníku Velké Ceny Třeboňska 
v požárním útoku, do které bylo oficiálně přihlášeno 10 mužstev:  Lásenice, Mníšek, Stříbřec, 
Novosedly nad Nežárkou, Lužnice, Hamr, Chlum u Třeboně dvakrát, Frahelž a Staňkov. Jmenovaná 
družstva získávala body podle umístění v jednotlivých soutěžích.  

V celkovém pořadí obsadilo naše družstvo krásné 5. místo s celkovým počtem 97 bodů.  (Ve 
Velké Ceně Třeboňska byla bodována i družstva, které nebyla oficiálně přihlášena, ale přesto se 
tohoto seriálu účastnila. Jednotlivé soutěže byly totiž takzvaně otevřené a celkem se tak 
zúčastnilo a bylo bodováno 43 družstev.) 
 

Velká Cena Třeboňska, naše umístění a body:                  Umítění v dalších soutěžích: 
Novosedly (noční)      3. místo  15 bodů                        Kardašova Řečice  2. místo   
Stříbřec                      2. místo  17 bodů                        Mirochov                     6. místo           
Chlum                        9. místo        7 bodů                         Pístina                         5. místo 
Staňkov                     10. místo 6 bodů                          Roseč (noční)               6. místo 
Mníšek                        7. místo       9 bodů 
Frahelž                        6. místo      10 bodů 
Lužnice(noční)           11. místo       5 bodů 
Hamr                           5. místo       11 bodů 
Chlum                        10. místo        6 bodů 
Lásenice                      5. místo        11 bodů 
 

Tímto bych chtěl poděkovat našemu mladému mužstvu  za dobré výkony v soutěžích a 
zároveň popřát hodně zdaru v následujícím  roce! 
         Martin Čeloud 



 

 

Ahoj holky, ahoj kluci! 

    Musím vám napsat o tom, co jsem všechno od vás slyšela, když jste si 
spolu venku vyprávěli. Někteří z vás si povídají o vánocích, o dárcích, o 
hračkách (musím uznat, že jste všichni dostali přenádherné dárečky!). Jiní 
zase jste smutní, že není sníh, že je to teď pěkná nuda. A taky jste ještě 
zvědaví, jestli uvidíte na Silvestra ohňostroj nebo jak tomu říkáte ☺ - pro    
nás skřítky a víly je to samá rána a oheň a vůbec to není příjemné. Nechápu 
proč se takhle strašíte. ☺ 

   A tak jsem se rozhodla vám poslat trošku sněhu a něco pro zábavu, aby 
nebyla nuda! A ještě vám posílám přání, protože u vás končí jeden rok a 
začíná druhý - to je důvod k hrám – připravte si jich na ten den hodně            
– jako já !!! ☺ 
 

 

    
 
    
                                                      
                                 
                      
 
                                                       
                                               
                         

  

Těskřítkoprsk!Těskřítkoprsk!Těskřítkoprsk!Těskřítkoprsk! 

           
  
 

 

 

Milí moji malí človíčkové!Milí moji malí človíčkové!Milí moji malí človíčkové!Milí moji malí človíčkové!    
Přeju vám všem, ať jste strašně moc a Přeju vám všem, ať jste strašně moc a Přeju vám všem, ať jste strašně moc a Přeju vám všem, ať jste strašně moc a 

moc šťastní,moc šťastní,moc šťastní,moc šťastní,    
ať máte stále důvod se radostně ať máte stále důvod se radostně ať máte stále důvod se radostně ať máte stále důvod se radostně 
smát, ať umíte tu radost a štěstí smát, ať umíte tu radost a štěstí smát, ať umíte tu radost a štěstí smát, ať umíte tu radost a štěstí 

rozdávat kolem sebe, ať se máte rozdávat kolem sebe, ať se máte rozdávat kolem sebe, ať se máte rozdávat kolem sebe, ať se máte 
prostě superprskově!!!!!!!prostě superprskově!!!!!!!prostě superprskově!!!!!!!prostě superprskově!!!!!!!    



SETKÁNÍ SENIORŮ  
 

V sobotu 26. listopadu 2011 se konalo tradiční setkání dříve narozených občanů naší obce.  
Tato tradice byla založena v 80. letech minulého století. Původně šlo o setkání občanů starších 75 
let s vedením obce. První setkání seniorů v dnešní podobě se uskutečnilo v r. 1984. Promiňte ten 
krátký vhled do historie, chtěl jsem tím doložit, že skutečně jde již o tradici. 
Měl jsem tu čest zúčastnit se posledních šesti ročníků. Na tato setkání se vždy skutečně těším a 
jsou mi velkou inspirací pro mou práci, vždyť se zde setkávají lidé spojení s historií naší obce, kteří 
vám mají co říci a za kterými stojí kus poctivé práce pro blaho obce. 
Z letošního setkání jsem si odnesl zatím ten nejlepší dojem. Příjemnou atmosféru setkání obohatil 
svým uchvacujícím vystoupením taneční soubor TRNKY BRNKY z Rapšachu a k  dobré náladě 
zahrála dechová kapela pana Josefa Mihala z Jindřichova Hradce. A účast byla veliká a nálada 
výborná. Kdo přišel, nelitoval, aspoň takový pocit jsem si odnesl já. 
Trochu statistiky- ke dni 30. prosince 2011 žilo v naší obci 124 občanů, kteří pobírají starobní nebo 
plný invalidní důchod, z toho je 74 žen a 50 mužů. Nejstarší občankou je paní Miluše Hronzová, 
která letos oslavila 89. narozeniny, nejstarším občanem je pan Karel Kučera, který oslavil 84. 
narozeniny. 
Závěrem mi dovolte, vy dříve narození a s vámi i ostatní spoluobčané, abych vám na sklonku roku 
2011 popřál úspěšné vykročení do roku nového, pevné zdraví, štěstí a osobní spokojenost.  
                          
         Rudolf Hronza, starosta 
 

Výtah z usnesení 
 

z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 27. října 2011 
 

Zastupitelstvo obce (dále ZO)     
- vzalo na vědomí informaci z průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce 
- souhlasí s podáním v pořadí 5. žádosti o dotaci na projekt „ Lásenice - kanalizace a ČOV“, aktualizaci 
podkladů zajistí starosta obce.  
- vzalo na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci na projekt “Výměna zdroje vytápění a zateplení 
MŠ Lásenice“ 
- vzalo na vědomí informaci o podepsání smlouvy o přidělení dotace na projekt „Rekonstrukce a dostavba 
místních komunikací – Lásenice“ 
-  souhlasí s výběrem Stavební poradny v Č. Budějovicích a schvaluje obsah a uzavření mandátní smlouvy 
s touto společností 
- souhlasí se Zadávací dokumentací výběrového řízení 
- souhlasí s návrhem na obeslání k předložení nabídky firmám: Daich s. r. o., Tábor, Radouňská 
vodohospodářská společnost, a.s., Horní Skrýchov, Dopravní stavby HP Bohemia, s.r.o.,  Boršov, AVE CZ 
odpadové hospodářství, s.r.o., Jindřichův Hradec, SWIETELSKI stavební s.r.o., Jindřichův Hradec.               
- souhlasí s výběrem technického dozoru investora formou průzkumu trhu 
- souhlasí s vyzváním k předložení nabídky firmám Ing. Martin Jáchym, České Budějovice, Ing. Radek 
Hajna, Žíteč, Ing. Marek Grohman, Frymburk, Petr Lenc, Ševětín               
- souhlasí se složením komise pro otevírání obálek 
- souhlasí s předběžným návrhem na složení hodnotící komise   
- souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 1376/20-33m2  a 1376/21 – 10 m2 
- souhlasí s pronájmem neudržovaných obecních pozemků – louky, p.č.: 1131/1, 1131/3, 1133/1, 1152/1, 
1156/7 a 1156/8,  o celkové výměře cca 2,268 ha 
- trvá na rozhodnutí  ze 6. řádného zasedání ze dne 28. 4. 2011 o prodeji části pozemku p. č. 83/1, 
prodej pozemku byl zamítnut. 
- souhlasí se zvýšením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2012 ze stávajících 480,- Kč na 500,- Kč.  
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci z POV na úhradu úroků z  úvěru v roce 2012 
- vzalo na vědomí informaci o adventním programu v kapli a o Mikulášském odpoledni pro děti. 
- souhlasí s příspěvkem na vánoce pro občany v plně invalidním důchodu a pro poživatele starobního 
důchodu ve výši 200,- Kč 



S P O R T   

Před koncem roku jen krátce o sportu. 

Fotbalisté mají zimní přestávku a poprvé se sejdou v polovině ledna, kdy zahájí přípravu na jarní 
část. 

Stolní tenisté mají své soutěže rozehrány v polovině. Mužstvo „A“ pro tuto sezónu spojilo své síly 
s univerzitou Jindřichův Hradec a společně vytvořili tým, který hraje OP – I. Výsledky ovšem 
nejsou příliš dobré a mužstvo bojuje o záchranu. 

Mužstvo „B“, hrající opět OP – III., hraje ve stejném složení jako v minulém ročníku, ale výsledky 
už jsou horší než loni. Mužstvo ještě nevyhrálo a je na posledním místě. 

Oddíl Rapidu přeje všem svým fanouškům a příznivcům všechno nejlepší do nového roku, hodně 
zdraví, pohody a sportovních zážitků! 
         MAV 

POPLATKY pro rok 2012 
Poplatky za odpad: 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci 

500,- Kč za rekreační chalupu a chatu bez osob s trvalým  
             pobytem v obci 

                    1.920,- Kč za podnikatelský subjekt v obci (jedna popelnice)                          
Poplatky ze psů:   200,- Kč za jednoho psa 
 
Splatnost poplatků je do 31. března 2012, pro chataře a chalupáře do 31. července 2012. Poplatky  
budou poprvé vybírány až od středy 1. února 2011. Před tímto datem nebudou z technických 
důvodů finanční prostředky na poplatky za odpad a psy pro rok 2012 přijímány.  

                 Děkujeme za  pochopení.  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Dochází ke změně dne svozu sběrných nádob (popelnic). S platností od 
1.1.2012 bude svozovým dnem pro naši obec čtvrtek! 

****************************************************************************** 
Životní jubilea 
Leden       Únor   

– paní Miluše Hronzová, 90 let    - pan Jindřich Hůlka, 75 let 
- pan Karel Koranda, 83 let    - pan Bedřich Špulák, 83 let 
- paní Vlasta Boukalová, 81 let 
- pan Pavel Kurovský, 75 let 

 

Opustil nás navždy 
     - pan Jiří Klabouch, dne 6. prosince 2011, ve věku 81 let 

 Hlubokou soustrast všem pozůstalým. 
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