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Z OBECNÍHO  DIÁŘE 
 

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

 
29.11.08 se opět po roce konalo setkání lásenických seniorů 

- více podrobností o této tradiční akci se dozvíte na jiném místě zpravodaje. Pokud mohu ze svého 
pohledu soudit, jednalo se opět o velice příjemnou a vkusně připravenou akci. Toto setkání mohu jen 
doporučit všem, kteří ho zatím nenavštívili a již v předstihu tak všechny seniory pozvat na akci příští. 
30.11.08 a pak také 6.12.08, 14.12.08 a 21.12.08 proběhlo v naší kapli „Lásenické 
zapalování adventních svící“ 

-  v průběhu adventu nás navštívila řada velmi zajímavých hostí a adventní doba v Lásenici 
skutečně ožila. Díky moc všem, kteří tyto akce podpořili svým přičiněním, ale také všem, kteří přišli a 
pomohli tak vytvořit úžasnou atmosféru!  
5.12.08 byl poprvé rozsvícen strom v prostoru u památníku 

- jedná se sice o drobnou, ale velmi milou věc, která naši obec rozhodně oživila a snad i pomohla 
přinést trochu vánoční nálady do celého okolí. Děkuji F. Pfauserovi ml. a K. Duchoňovi za zprovoznění!           
7.12.08 byla Mikulášská besídka 

- bohužel jsem se tentokrát kvůli nemoci nemohl Mikulášské besídky zúčastnit, o to více ale děkuji 
všem aktérům! Účast cca 100 dětí byla opět rekordní a já jsem opravdu rád, že akce pro děti mají 
v Lásenici nejen vysokou návštěvnost, ale i velmi dobrý ohlas.  

SETKÁNÍ SENIORŮ  
 

      Dne 29. listopadu se sešli dříve narození občané Lásenice na tradičním setkání. Seniorské 
slavnosti se zúčastnili také starosta obce pan Rudolf Hronza a místostarosta pan František Fojt,  
oba seznámili přítomné s děním v naší obci. Během odpoledne bylo minutou ticha vzpomenuto 
občanů, kteří nás za poslední rok opustili. K dobré náladě hrála dechová hudba Melodia řízená 
panem Mihalem. Přítomní obdrželi pohoštění a ženy květiny. Setkání probíhalo v srdečné a 
přátelské atmosféře. Celou akci zdokumentoval fotograf Jindřichohradeckého deníku p. Böhm.  
Ke dni 29.11.2008 žilo v naší obci 122 občanů, kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu, 
z toho je 49 mužů a 73 žen. 
           Hana Bočková 
 

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

PF 2009 
Celé zastupitelstvo spolu se zaměstnanci obce Vám přeje 
krásné Vánoce a mnoho radosti v novém roce. 

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



Slovo starosty 
 
Nevím, jak to vnímáte vy, vážení spoluobčané, ale mně se letošní rok zdál nějak krátký. Přitom se nic 
tak mimořádného, co by subjektivně zrychlilo vnímání času, nedělo. 

V začátku roku jsme řešili oživení a obsazení nových deseti bytů vybudovaných přestavbou bývalé školy. 
Trochu nás zaskočil, až překvapil nezájem zejména lásenických žadatelů o byt, evidovaných od roku 
2000. Byty jsou určeny pro tzv.příjmově vymezené skupiny obyvatel, žadatel nesmí ani vlastnit objekt 
sloužící k bydlení. Pravda, někteří tyto podmínky nesplnili. Ze třiadvaceti evidovaných lásenických 
žadatelů projevili vážný zájem o byt pouze čtyři.  Zbývajících šest bytů tak bylo k dispozici ostatním, 
nelásenickým žadatelům. Většina lásenických žadatelů prostě prohlásila, že je vysoký nájem, to aniž by 
si ověřila fakta přímo u pramene na Obecním úřadu. Část z nich neměla ani zapotřebí reagovat na výzvu 
k vyjádření zájmu o bydlení. V Lásenici jsme tak  přivítali šest nájemníků z okolí. Většina nových 
nájemníků vyjadřuje spokojenost jak s úrovní bydlení, tak s výší nájemného. I při kontrole provedené 
Fondem pro rozvoj bydlení bylo mj. konstatováno, že obcí stanovené nájemné je na dolní hranici 
průměru. I proto zůstává nezodpovězena otázka, proč takový nezájem ze strany lásenických? 

Podíváme-li se na nájemné čistě ekonomicky, tak jenom letos bude dofinancován provoz a nájemné 
částkou cca 150 tisíc korun z rozpočtu obce a částkou 100 tisíc z grantu Jihočeského kraje. Za 
nejbližších 10 let doplatíme z prostředků obce cca 1.6 mil. korun.Tato částka se sníží o případné dotace 
z Jihočeského kraje. To vše za předpokladu, že všichni nájemníci budou řádně hradit nájemné. Jak se 
ukazuje, pro část z nich to je  a bude problém.To už je ale téma pro jiný článek.  

Letošní rok s už „magickou“ osmou v letopočtu považuji za rok “ticha před bouří“. Ptáte se asi proč? 
Hned odpovím.  Zaměřili jsme se na minimalizaci výdajů. Proto se kromě drobnějších oprav a menších 
akcí nic tak velkého nedělo. Tak to můžeme hodnotit  nezasvěceným pohledem tzv. zvenku. Vše jsme 
podřídili přípravám na výstavbu kanalizace a ČOV v letech 2009-2010. To považujeme za životně 
důležitou a pro obec naprosto nezbytnou investici podmiňující další její rozvoj. Během posledních dvou 
let o tom bylo mnoho řečeno i napsáno a asi všichni chápeme, co je ve hře a proč to „ticho před bouří“.  
Tou bouří bude vlastní realizace stavby. Samotná příprava investice představuje nekonečné množství 
kroků.  Od průzkumů v terénu, přes výběr a vytyčení nejvýhodnějších tras, zpracování projektů pro 
územní a stavební řízení, dohody s vlastníky dotčených pozemků, desítky vyjádření zainteresovaných 
orgánů a organizací až k územnímu a vodoprávnímu řízení. Dnes mohu zodpovědně říci, že stavba je 
legislativně připravena a všechna potřebná rozhodnutí vydána. Investici za 58.5 mil.Kč budeme krýt 
zčásti dotací z fondů EU a Jihočeského kraje, zčásti úvěrem a zčásti z vlastních zdrojů. Tady se 
vrátím na začátek odstavce, jde především o finance našetřené omezením výdajů v letech 2007-08, část 
jsme získali i prodejem bytů v č.p. 171. Žádost o příslušné dotace byla včas a se všemi náležitostmi 
podána. 

Velmi děkuji všem zainteresovaným, zejména lásenickým občanům, vlastníkům dotčených pozemků, za 
vstřícnost a  pochopení.  

Nechci celou věc zakřiknout, proto krátce obrátím Vaši pozornost jiným směrem. 

Uvedl jsem, že se snažíme šetřit, snad mohu říci rozumně šetřit. Jsou ale situace, kde to nejde. 
Průběžně je potřeba opravovat komunikace, letos za cca 250 tis. Kč, budovy, osvětlení, rozhlas, 
provádět drobnou údržbu v bytech, na ubytovně a veřejných prostranstvích a ošetřovat stromy a zeleň. 

Na čem jsme se rozhodli až tak puritánsky nešetřit, jsou investice do aktivit pro děti a  sport. Tak jsme 
dali do pořádku plochu fotbalového hřiště a podmíněně podpořili TJ Rapid. Proč podmíněně? Investice 
do trávníku a jeho údržby a do činnosti klubu byla „vázána“ na oživení činnosti, na změnu přístupu 
k majetku TJ a také na orientaci na žákovský tým. Naše očekávání bylo naplněno a podstoupené riziko s 
případně promarněnou investicí se všem vyplatilo. Musím ocenit změnu přístupu vedení Rapidu jak 
k majetku, tak, a to zejména, ke sportu. Kdo fotbalový stánek navštívil, změnu pocítil okamžitě. Uklizené 
okolí, ošetřené nátěry, opravené vybavení a v neposlední řadě nápaditý přístup k fanouškům. Přišly i 
výborné výsledky týmu na hřišti, jak píšeme na jiném místě Zpravodaje. Výsledky práce klubu jsou 
oceňovány i při různých setkáních s okolními obcemi. Všem, kteří na tom mají svůj podíl, velmi děkuji a 
jejich práce si velice vážím. 



Naší snahou bylo i podpořit všechny aktivity směrované k dětem a školákům. Zvlášť tady chci ocenit 
práci žen a dívek kolem paní Hanky Fojtové. Jejich práce je vidět a hlavně příprava a pořádání letního 
tábora pro děti sklidila velký ohlas a obdiv nejen v Lásenici. Vlastní náplň a myšlenka tábora zaměřená na 
poznání rodiště, všech institucí, podnikatelů a významných staveb a zařízení byla odměněna zájmem dětí 
o vše kolem obce. Sám jsem mezi děti přišel a mohu říci, že jsem byl velmi mile překvapen jejich zájmem 
o dění v obci, jejich vztahem k vedení tábora a nakonec i hezkými vztahy mezi sebou.  Pociťuji i změnu 
chování dětí i v běžném životě. Všem samozřejmě velmi děkuji za nezištně odvedenou práci.  

Období konce roku, adventní čas, by měl být časem zklidnění, pokory a zamyšlení se nad smyslem našeho 
konání, nad sebou samými. Nechci Vám proto dále kazit předvánoční pohodu vyjmenováváním úspěchů a 
neúspěchů, k tomu si určitě najdeme čas později. Naopak Vás chci vyzvat k zastavení se a právě k tomu 
adventnímu zamyšlení se nad radostmi života. Hledejme na životě ty lepší stránky a pomozme si 
navzájem k pocitu pospolitosti. Historie i budoucnost naší obce nás k tomu i trochu zavazuje.  

Přeji Vám, milí spoluobčané, spokojené a šťastné vánoce, mnoho pohody a šťastných chvil v roce 2009.   

        Rudolf Hronza, starosta 

 

Informace k nakládání s odpady v roce 2009 
 

Vzhledem k rostoucím nákladům na svoz a na skládkování odpadů na skládce ve Stráži nad Nežárkou 
dochází k navýšení poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu ze 400 na 450 Kč na poplatníka. 
Třídění odpadů do plastových pytlů se osvědčilo. Hledáme cesty, jak vše zlevnit. Jednou z nich  je 
smlouva uzavřená s firmou EKOKOM, která za naši obec převezme část nákladů spojených s tříděním a 
svozem odpadů. Pro začátek roku 2009 se nic nemění, o případných změnách ve způsobu a rozsahu 
třídění budeme průběžně informovat.  
Novinkou pro rok 2009 je zavedení systému sběru elektrozařízení Fondem ASEKOL. Základní informace 
jsou na letáčku firmy připojeném ke Zpravodaji a v níže uvedeném materiálu ASEKOLU, který 
otiskujeme v plném znění. Drobné elektropředměty budou nadále sbírány do tzv. E-boxu, který bude 
umístěn v budově Obecního úřadu. Větší předměty, např. televizory, ledničky apod. budou jako dosud 
shromažďovány na sběrném místě v areálu bývalého ZD.  

Milí čtenáři, 
vězte, že nefunkční elektrozařízení, stejně jako papír či sklo, nepatří do běžné popelnice. Pokud se totiž 
zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, pak skončí na 
řízené skládce nebo ve spalovně odpadů. Pro životní prostředí to vůbec není příznivé. Je proto potřeba 
odevzdávat veškerá elektrozařízení ke zpětnému odběru do sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude 
dopraven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny elektrospotřebičů.  
Problematiku zpětného odběru elektrozařízení upravuje novela zákona o odpadech, která vstoupila 
v platnost 13. srpna 2005. Výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů ukládá zajistit a financovat zpětný 
odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování použitých elektrických a elektronických zařízení 
od občanů i firem. Za tímto účelem založily významné firmy z oboru neziskové kolektivní systémy, které 
organizují zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování nefunkčních elektrozařízení. 
K financování sběru, svozu a zpracování elektrozařízení slouží tzv. recyklační příspěvek. Jedná se 
o finanční částku, kterou jsou výrobci a dovozci elektrozařízení povinni odvádět kolektivním systémům 
na sběr, svoz a zpracování již nefunkčních elektrozařízení.  
Všechna nová elektrozařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru. Symbol 
může být umístěn přímo na elektrozařízení, na obalu, v záručním listu nebo v návodu. 
Takto označená elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu a jejich vyhazování do 
kontejneru na směsné odpady nebo do volné přírody je přísně zakázáno. 

V příštím díle se dozvíte, jak si ve zpětném odběru elektrozařízení stojíme v ČR ve 
srovnání se zahraničím.  
 



Mikulášská besídka 
 
     Holky Šikulky (aneb Adélka Kožerová, Natálka Čutková, Nikolka Duchoňová, Kamilka Nováková, 
Adélka Jelínková a Hanka Straňáková), které poslal Mikuláš – si celé odpoledne hrály s dětmi. 
Zavolaly také Kristýnku Koutnou, která ukázala všem přítomným nádhernou gymnastickou sestavu a 
ještě měly jedno překvapení pro všechny – Jana Šmída, který zase předvedl, co se vše dá dělat 
s crossovým kolem na sále a pak….pak přišli čerti. Krásní čerti!!!!!!! (Vojta Koranda, Adélka Jelínková 
a Kamilka Nováková - které se velmi rychle musely převtělit, Štěpánek Fojt coby čert Alfons a 
samozřejmě Lucifer - Adam Jelínek, a Luciferka  –  Jana Kurovská). Byli nádherně, zkrátka 
profesionálně nalíčení, to se hned tak nevidí!  
     Čerti měli tentokrát knihu hříchů, takže  moc dobře věděli o každém, jak hodně zlobil, ale než 
stačili vyndat pytle – zazvonily zvonečky andělů (Eliška Nováková, Adélka Kožerová, Nikolka 
Duchoňová, Natálka Čutková), kteří přišli i s Mikulášem, a čerti tak museli utíkat pryč. 
      Takže všem účinkujícím DÍKY!!!!! Byli jste úžasní a bylo to velmi povedené vystoupení. Čerti se 
trošku zlobili, že na sále byli chvilku a že se děti nebály, ale od rodičů mladších dětí vím, že jejich 
přítomnost byla tak akorát a prý byly i slzičky.  
      Díky patří ale i všem těm, kteří pomáhali se vším, s čím se dalo. Jak organizačně přímo na sále, 
tak už dávno před besídkou  – připravit, vymyslet, sehnat,  přivézt, zařídit, vyrobit. 
      Jmenovitě moc děkuji Janě Madlé, Veronice Kalvasové, Petru Hanoldovi, Monice Míkové, Lucce 
Hronzové, Šárce Koutné, Rudolfu Hronzovi, Evě Jelínkové, Lucce Duchoňové, Veronice Čutkové, 
Monice Duchoňové, Liborovi a Radkovi Němcovým, Josefovi Šmídovi a Františkovi Fojtovi ml. 
     Také děkuji Lukášovi Tybitanclovi, který stejně jako v loňském roce zvěčnil Mikulášskou 
besídku svým fotoaparátem a jehož obrázky budou opět k vidění na obecních internetových 
stránkách.   

Snad jsem na nikoho nezapomněla a pokud ano – tak se omlouvám.  
 

Za organizátory HAF 
 

Výtah ze zápisu 
 

18. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 27. listopadu 2008, přítomno 8 
zastupitelů 
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření k 30.11.2008, které obsahuje 35 změn a je přílohou 
zápisu 
ZO vzalo na vědomí informace starosty z jednání DSO Hamr, hlavně kalkulace cena vody na rok 2009, 
plán obnovy vodovodního řadu (v r.2009 bude vyřazena z provozu poslední riziková část kovového 
vodovodního potrubí v jižní části obce, zásobování bude zajištěno ze severní části protlakem pod silnicí), 
dále změny stanov DSO Hamr 
ZO schválilo pasport místních komunikací obce Lásenice – obsahuje 24 místních komunikací 

ZO projednalo návrh programu obnovy obce na roky 2009-2011. Bude provedena oprava kaple, opravy 
místních komunikací, oprava komínu v budově MŠ, oprava veřejného osvětlení, oprava kamenného tarasu 
pod čp.10, oprava božích muk u čp.100 – po ověření vlastnických vztahů (není v majetku obce), oprava 
památníku padlých, oprava chodníku u autobusové zastávky, vybudování dětského hřiště, úprava 
prostranství u prodejny, oplocení a zajištění zdroje vody pro fotbalové hřiště, zateplení hasičské 
zbrojnice, zpřístupnění tvrze a oprava vodovodního řadu. ZO doporučuje zažádat o dotace z Programu 
obnovy venkova. Schváleno. 

Jmenována inventarizační komise k inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce ke dni 31.12.2008. 

Z důvodu navýšení nákladů na likvidaci odpadu pro rok 2009 bude navýšen poplatek na rok 2009 ze 
stávajících 400,- Kč na 450 Kč, pro podnikatele ze stávajících 1450 Kč na 1600 Kč. Schváleno. 
 
Úplné znění zápisů ze zasedání zastupitelstva obce Lásenice naleznete na internetových stránkách obce 
www.lasenice.eu a  na vyžádání budou předloženy na obecním úřadě. 
 



 
   

AHOJ DĚTI!!! 
 
     Tak a je tu zima – skvělé roční období, že jo? Jenže 
teď nám nějak nechce napadnout sníh! Vždycky jenom 
trošku poletuje a pak zmizí…… Ale teď budou ty vaše 
Vánoce a to by třeba šlo, že když si ho budete přát jako 
dárek pod stromeček, tak snad co nejdřív napadá. Já si 
ho teda přát budu. Mám schovanou jednu naprosto 
úžasnou čepičku od žaludu, na které se skvěle sjíždějí 
kopce i kopečky. Juchůůůů – to bude zase bezva. Vy 
máte boby a sáňky, to je asi to samé, ale o hooooooodně 
větší. 
 
 

  
 

A ještě bych vám chtěla poradit, až 
budete všichni čekat na Ježíška a 
dárečky, tak si zahrajte s rodiči 
nějakou hru – třeba tuhle:  
 
Na talíř plný chutí. 
 
Jednomu se zavážou oči a ostatní 
nachystají na talířek dobroty ze 
štědrovečerního stolu – něco malého 
– cukroví, ovoce, oříšky, čokoláda atd. 
Ten, kdo má zakryté oči, si postupně 
bere alespoň tři kousky a určuje co 
je to. Schválně, jestli všichni 
uhádnou, co vlastně jedí! 

 
 
 
 

Přeju vám moc hezké Vánoce.  
Ať dostanete dáreček, který 

si opravdu přejete, ať jste 
pohromadě s vaší rodinou, ať 

jste šťastné a  radostné a 
nadšené a prostě ať je vám 

strašně moc fajn! 



S P O R T 
 

Vraťme se ještě k podzimní části fotbalové soutěže v několika číslech. 
 

Mužstvo Rapidu nastoupilo na podzim k 12 mistrovským utkáním, do kterých se postupně zapojilo celkem 
23 hráčů. Bilance je 6 zápasů na domácím hřišti a 6 zápasů na půdě soupeře, kdy celkem bylo 5 výher, 4 
remízy a 3 prohry se skóre 29 : 25 s 19 body a 6. místem v tabulce se ztrátou tří bodů na druhé místo. 
Na 29 vstřelených brankách se podílelo celkem osm střelců. Nejlépe střílejícími hráči po podzimu jsou 
s 9 brankami Novák Jiří, 7 branek dal Demeter Jan a 5 branek Jon Rudolf. Mužstvo také obdrželo 
celkem 27 žlutých karet, ale nikdo z hráčů na podzim nebyl vyloučen. Na naše zápasy se přišlo podívat 
v průměru 50 diváků včetně dětí. 
Nejlépe odehraným zápasem bylo utkání na hřišti ve Staňkově, kde jsme potrápili favorita soutěže a 
odvezli jsme cenný bod za remízu 1 : 1. Naopak za nejméně povedené utkání považuji domácí zápas 
s Rapšachem, kdy jsme v utkání čtyřikrát vedli a nakonec jsme byli rádi za remízu 4 : 4. 
Velkou měrou se na našich výsledcích podíleli naši fanoušci, kteří nás přicházeli pravidelně povzbuzovat 
na domácí zápasy, za což jim touto cestou všichni moc děkují a věří, že ani v jarní části tomu nebude 
jinak. 
Na jarní část soutěže se mužstvo začne připravovat od poloviny ledna v domácích podmínkách a celé 
toto přípravné období zakončí čtyřdenním soustředěním těsně před 
začátkem jarních bojů. Sezóna začíná 18. dubna a naše mužstvo se na domácím hřišti představí o týden 
později v derby proti Plavsku. 
Na závěr by všichni hráči a vedení oddílu chtěli touto cestou ještě jednou pogratulovat panu Oldovi 
Moravcovi k jeho životnímu jubileu a popřát mu hodně zdraví a krásných zážitků na lavičce mužstva do 
dalších let.  
            MAV         
 

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

Životní jubilea 
Leden       Únor   

– paní Miluše Hronzová, 87 let    - paní Jaroslava Žemličková, 60 let 
- pan Karel Koranda, 80 let    - pan Bedřich Špulák, 80 let 
- paní Jana Moravcová, 60 let    - paní Božena Boukalová, 75 let 

Narodil se   
- Miroslav Hanold, rodičům Jiřině a Miroslavovi Hanoldovým 

Přistěhovali se   
- manželé Iveta a Vladimír Falberovi se syny Lukášem, Tomášem a Filipem ze Starého Hobzí 
- manželé Dagmar a Jiří Novotných s dětmi Miroslavou, Jiřím, Kristýnou, Jakubem             
a Davidem z Jindřichova Hradce 
- paní Veronika Mydlilová s dcerou Sárou Hejlovou z Třeboně 
- slečna Denisa Šejnohová z Jindřichova Hradce 

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

 

Opustili nás navždy 
     - paní Marie Císařová, dne 30. listopadu 2008, ve věku nedožitých 80 let 
     - paní Marta Bártová, dne 18. prosince 2008, ve věku 65 let 
      Hlubokou soustrast všem pozůstalým. 
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