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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
25.12.09 se opět po roce konal Hasičský bál

- tradice, dobrá kapela, bohatá tombola a výborná atmosféra, to byl opět recept na skvělou zábavu.
Je úctyhodné, že bál byl lásenickými hasiči pořádán na Boží hod vánoční tentokrát již po 118.
v řadě, a tak by se skoro chtělo říct: Není divu. Přesto, anebo právě proto: Díky všem, kteří tuto
tradici opět udrželi.
27.12.09 zazněl v kapli sv. Jana Nepomuckého Vánoční koncert

- pozdější začátek koncertu způsobený zpožděním účinkujících rozhodně na úrovni koncertu
neubral. Spíše naopak, atmosféra byla téměř rodinná, koncert se povedl a rozhodně obohatil
vánoční čas v Lásenici.
16.1.10 byl Myslivecký ples

- také místní myslivecké sdružení uspořádalo v tradičním lednovém termínu svůj ples. Opět musím
poděkovat všem vytrvalým organizátorům, kteří obětují svůj volný čas pro druhé a pozvedají tak
kulturní život v prostoru ve kterém žijeme.
5.2.10 se konala výroční schůze místního Sboru dobrovolných hasičů

- na programu bylo jako každý rok zhodnocení aktivit hasičského sboru v loňském roce a také
výhled na rok letošní. I když se to možná „z venku“ nezdá, je zajištění chodu celého sboru časově
i organizačně náročné a tak musím alespoň touto cestou ocenit skutečně profesionální vedení
našeho sboru jeho starostou Jaroslavem Šmídem a velitelem Liborem Kučerou! O loňských úspěších
lásenického sportovního družstva bylo již ve zpravodaji psáno, a tak jen přeji dobrou letošní
sezónu!
13.2.10 byl uspořádán Dětský maškarní karneval

- tuto dobře zavedenou akci navštívilo stejně jako v minulosti velké množství dětí, jen masek bylo
90 a sál byl opět plný. Zvlášť při vystoupení kejklíře Vítka Procházky se při jeho ohňové show
skutečně tajil dech (a nejen dětem!). Samotné akci tentokrát předcházelo „Malování“ výzdoby na
sál, kde několik maminek s dětmi s týdenním předstihem připravilo originální výzdobu, a tak byl sál
tentokrát nejen plný, ale i krásně maškarně vyzdobený. Děkuji tedy všem, kteří karneval připravili a
také sponzorům, bez nichž by tyto akce byly mnohem chudší. Poděkování patří zvláště firmám Jiří
Mach a STAVISERVIS a také kapele Zaživa, která na dětské akce tradičně přispívá!
- fotodokumentaci z karnevalu i dalších akcí naleznete na www.lasenice.eu

PROVOZNÍ DOBA POŠTY V LÁSENICI V ROCE 2010
PONDĚLÍ, ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK, PÁTEK

8.00 – 10.00
8.00 – 9.00
8.00 – 10.00

14.00 – 15.00
15.00 – 17.00
14.00 – 15.00

Malý seriál z historie kraje, 7. díl
Karel Hájek
„Práce fotoreportéra je především práce kronikáře. Musí zaznamenat skutečnost. Je to práce
mnohotvárná a nedá se přesně definovat ani naplánovat. Cokoli se stane, to noviny zaznamenají.
Noviny si nemohou naplánovat vichřici nebo povodeň, požár Národního divadla, kdy ztratí důvěru
vláda… Žádná zpráva, žádné psané slovo nemůže zachytit okamžik pravdivěji než fotografie.“
Autor těchto slov, Karel Hájek, má pamětní desku v Lásenici na domě čp.10, protože se tu 22.ledna
1900 narodil.
Jméno Karel Hájek je pojem pro každého, kdo se jen trochu zajímá o fotografii a fotografování,
v dějinách fotografie i žurnalistiky jeho jméno nesmí scházet. Vyučil se zámečníkem a po 1.sv.
válce, v níž bojoval, se přestěhoval do Prahy, kde pracoval v Ringhofferově továrně jako dělník.
V letech 1926 – 1932 řídil tramvaje a tehdy začal aktivně fotografovat. Z autodidakta a amatéra
se vyklubal pozoruhodný fotoreportér, kterému záleželo na výtvarné stránce jeho záběrů.
Fotografoval prezidenty Masaryka, Háchu, Gottwalda a Beneše, kterému dělal osobního fotografa.
Od roku 1932 působil v nakladatelství Melantrich, po roce 1945 se stal redaktorem Světa
v obrazech. Prosazoval směr moderní žurnalistiky spolu s Pavlem Altschulem, Františkem Illkem,
Alexandrem Paulem, Václavem Jírů nebo Janem Lukasem. Asistenta mu při práci na reportážích
dělal Zdeněk Tmej. Mnohým utkvěly v paměti jeho fotografie z norimberského procesu, kde byl
jediným českým fotografem.
Karel Hájek zemřel 31.března 1978 v Praze.

Jaro v obci
Stávající počasí a také chování krumlovských medvědů jsou neklamným znamením, že se zima
pomalu naklání a jaro blíží. Zejména po letošní dlouhé zimě bez sluníčka je to velmi dobrá zpráva.
Den se rychle prodlužuje a pomalu se zbavujeme „depky“ ze šera a chladu. Jak tak slézá sníh, jímá
mně ale jiná „depka“. Odkrývají se totiž poklady ukryté ve sněhu, které hodně vypovídají o naší
morálce a přístupu k životnímu prostředí. Zejména „pozůstalosti“ po nejlepších přátelích člověka
jsou opravdu „hezkou“ dekorací předjarních procházek, kdy více než po krásách okolí koukáte pod
nohy, aby vám nějaká ta pozůstalost přilepená na botkách neznepříjemnila aroma v bytech. Cožpak
dospěláci, ti si nějak poradí, ale po obci se pohybuje mnoho capartů a to pak už není o aroma, ale
i o zdraví.
Obracím se na Vás, zejména „pejskaře“, zamyslete se nad tím, snad nechcete, abychom si na vás
vymýšleli různé vyhlášky a domáhali se vaší ohleduplnosti sankcemi ?
My ostatní si jistě s příchodem jara uklidíme okolo svých obydlí a o to vás všechny laskavě prosím.
Vás, majitele oněch miláčků, prosit nebudu. Prostě vás žádám, abyste napříště respektovali okolí
a po svých pejscích uklízeli.
Rudolf Hronza, starosta

Třetí Lásenický tábor
V červenci roku 2010 se uskuteční už třetí Lásenický tábor. Prázdniny se plánují dlouho dopředu
a proto již nyní zveřejňujeme termín 12. – 16. 7.2010. Je to opět – tedy jako zatím pokaždé – druhý
týden v červenci. Tématem tentokráte budou Indiáni (což si zvolila většina dětí z minulého ročníku
sama).
V příštím vydání „My z Lásenice“ se dozvíte více – jak o přihláškách, tak o termínech, ve kterých
bude potřeba přihlášky odevzdat.
Za organizátory Hana Fojtová a Jana Madlé

Historický majetek obce
Vážení spoluobčané, oznamuji, že obec Lásenice má k 4.1.2010 řádně ošetřený a zrevidovaný svůj
majetek . Asi si řeknete – a o co jde, to snad je základní povinnost každé firmy a obce snad
především. Bohužel musím říci, že až do konce roku 2009 tomu tak nebylo. V evidenci majetku totiž
chybělo 22,213 ha pozemků! Jedná se o tzv. historický majetek obce, který mohl být obci vydán na
základě zákona č. 172/1991 Sb. „o přechodu některých věcí z majetku České republiky do
vlastnictví obcí“. Šlo o majetek, který byl ve vlastnictví obce ke dni 31.12.1949.
Vlastnímu vydání historického majetku obci předcházelo martyrium vyhledání tohoto majetku
v pozemkových knihách, a to nejen majetku naší obce. Aby se vyloučila chyba, bylo důležité
porovnat vlastnické vztahy i v obcích, které byly do roku 1990 sloučeny pod tehdejší Místní
národní výbor Lásenice. Byly to obce Vydří, Horní Lhota a Dolní Žďár. Vlastní vyhledávání bylo
navíc komplikováno i – cituji zpracovatele - „nepříliš logickým způsobem po kouskách vydávaným
majetkem v letech 1998 – 2005“. Tehdy asi nebyla vůle řešit vydání majetku komplexně. I u tohoto
majetku muselo být ověřeno, zda byl skutečně majetkem obce k 31.12.1949 a tak zapsán na LV
obce. Při dohledávání jednotlivých parcel se narazilo na zajímavé informace o pohybu obecního
majetku v letech 1939 – 1951. Tak například měla naše obec spoluvlastnický podíl na hřbitově a
někdejší márnici ve Stráži nad Nežárkou. Zajímavý je i osud 35 parcel, které byly v roce 1939 po
odtržení tzv. Sudet zahrnuty do majetku Velkoněmecké říše. Tyto parcely byly v roce 1939
odepsány z pozemkové knihy naší obce a připsány do majetků obcí v Sudetech. Vráceny byly až
v roce 1951 a do vlastnictví obce přešly až zmíněným zákonem č.172/1991 Sb., tedy k 24.5.1991.
Historický majetek naší obce byl do jeho vydání spravován Pozemkovým fondem ČR, Lesy ČR s.p. a
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. U pozemků, které spravoval Úřad pro
zastupování státu, se muselo prokazovat, zda tyto byly před nabytím účinnosti zákona zemědělsky
využívány. Pokud ano, byly převedeny pod správu Pozemkového fondu a ten pak teprve pozemky
vydával. I tato záležitost ztěžovala a zdržovala vydávání historického majetku.
Při vyhledávání historického majetku naší obce jsme narazili i na paradox, kdy obec měla od
Pozemkového fondu smluvně za úplatu pronajatý pozemek, který byl jejím historickým majetkem.
Dále mají takto pronajaty obecní pozemky dvě zemědělské firmy. Nájemné za tyto pozemky bude
obci vráceno, ale pouze část za poslední tři roky. Zůstává nezodpovězeno, proč naší obci po léta
utíkal zajímavý a stálý příjem z těchto pronájmů ??
Závěrem krátké shrnutí. Historický majetek máme zapsán na Listu vlastnickém obce. Převodem
do vlastnictví obce na obec přejdou i smluvní vztahy s uvedenými dvěma zemědělskými firmami.
Zbývá dokončit dohledání konkrétních parcel v reálu, zjištění jejich současného využití a jejich
ocenění. Dodávám, že do vlastnictví obce přešly i pozemky, které ve skutečnosti obec nevyužívá.
Část pozemků bude pod některými soukromými stavbami a komunikacemi a podobně. Nemohu
předjímat osud těchto pozemků, ale jako rozumné bych viděl přehodnocení potřebnosti těchto
pozemků pro obec a případný odprodej nynějším uživatelům.
Úplně na závěr. K aktivitám kolem historického majetku nás přiměla situace, kdy jsme při
vyřizování Územního rozhodnutí a Stavebního povolení např. pro ČOV a kanalizaci naráželi na
vlastnické vztahy. Při jednání na Pozemkovém fondu ČR počátkem roku 2007 jsem byl upozorněn na
situaci kolem historického majetku obce. Tehdy jsme si v zastupitelstvu obce předsevzali, že tuto
věc vyřešíme. Po prvních krocích, kdy jsme započali dohledávat jednotlivé pozemky v pozemkových
knihách a sestavili seznam části pozemků, nám začalo být jasné, že na tuto věc nestačíme, ani po
stránce odborné, ale zejména z časových důvodů.
Chci z tohoto místa poděkovat těm, kteří nám pomohli náš záměr realizovat. Největší podíl na
takřka mravenčí práci na sebe vzal pan Ing. Vladimír Kuchyňka z Horního Žďáru, který prošel jak
pozemkovými knihami výše zmíněných obcí, tak i archivy z období let 1939-1951 a beze zbytku
jednotlivé pozemky dohledal. Velké poděkování patří i panu Ing. Jiřímu Němcovi, který je vedoucím
pracovníkem Katastrálního úřadu v Jindřichově Hradci a na úkor svého volného času nezištně
pomohl při srovnávání Katastrálních map z různých období a tím k identifikaci našich pozemků.
Rudolf Hronza, starosta

Ahoj holky, ahoj kluci !
Konečně začalo svítit sluníčko! Já mám sluníčko moc ráda, mám totiž
takový pocit, jakoby najednou všechno bylo mnohem hezčí a krásnější….
Já vím, je ještě stále zima, ale už brzo začne opravdické jaro. Já to
poznám podle spousty přírodních jevů, ale také podle vás. Víte jak?
No přece, že se všichni radujete v různých převlecích. Tentokrát jsem
viděla spoustu malých víl, čarodějnic, indiánů, pirátů, princezen, batmanů,
supermanů……… Bylo toho tak moc, že si ani nedokážu na všechny vzpomenout!
Skříťánek říkal, že je to období „masopustu“. A po něm prý za 40 dní jsou
ty vaše Velikonoce. A to bude taky nádhera! Takže hezkých 40 dní – vlastně už o
hodně méně! – a potom kráááásné Velikonoce!
Já se tou dobou budu schovávat, aby mě naši víláci nenašli. Oni totiž to
šlehání proutkama od vašich kluků odkoukali – a to se mi vůůůbec nelíbí.

Ahooooooooooooooj a těskřítkoprsk!

Výtah z usnesení
z 27. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 26. listopadu 2009

Zastupitelstvo (dále ZO) schválilo program 27. řádného zasedání ZO, schválilo zápis a usnesení
z 26. řádného zasedání ZO ze dne 29. října 2009
ZO schválilo 7. rozpočtové opatření k 30. 11. 2009
ZO schválilo: - Dodatek – aktualizaci Programu obnovy venkova (POV) obce Lásenice pro r. 2010
- podání žádosti o dotaci z POV na úroky z úvěru na stavbu bytů v č.p. 78 na r. 2010
ZO vzalo na vědomí informace o:
- ukončení opravy mostů v Lásenici
- oprava tarasu – je možná dotace z programu Leader
- oprava křížků a božích muk
ZO rozhodlo: - o složení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků
obce k 31. 12. 2009
ZO vzalo na vědomí informaci z jednání valné hromady SORT a schválilo dofinancování provozních
potřeb SORTu částkou 10,-- Kč na občana zúčastněné obce.
ZO souhlasí s prodejem p.č. PK 1130/5, díl 1 jedinému zájemci
ZO souhlasí s řešením zajištění manipulačního prostoru u obecní stodoly a se zajištěním jediného
přístupu na „Pahrbek“ směnou pozemku, případným odkupem pozemku
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1518 a 1381/7 a st. p.č. 26 včetně objektu s technickým
vybavením
ZO souhlasí s pořízením zvukové aparatury pro potřeby obce
ZO souhlasí s pořízením projektu na řešení prostranství u prodejny a křižovatky na silnici I/34
ZO souhlasí s cenami za prodej dřeva z obecních lesů, které vejdou v platnost od 1. 12. 2009 a
s dalšími podmínkami ohledně prodeje
ZO souhlasí s příspěvkem obce do tomboly na ples hasičů
ZO souhlasí s řešením situace kolem pronájmu obecních rybníků zatímnímu nájemci
ZO bere na vědomí: zajištění nasvícení vánočního stromu, informaci o opravách cest ve vlastnictví
obce
z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 29. prosince 2009

Zastupitelstvo (dále ZO) schválilo program 28. řádného zasedání ZO, schválilo zápis a usnesení
z 27. řádného zasedání ZO ze dne 26. listopadu 2009
ZO schválilo 8. rozpočtové opatření k 31. 12. 2009
ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010
ZO vzalo na vědomí informaci o výsledku čerpání dotací z POV obce Lásenice za rok 2009
ZO vzalo na vědomí informaci z jednání DSO Vodovod Hamr
ZO souhlasí s prodejem p. č. 1518 o výměře 306 m2 jedinému zájemci
ZO vzalo na vědomí : - informaci o vrácení historického majetku obce
- silnice – zadání projektu
- vybavení sálu a obecní restaurace novým nábytkem
- dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu obecních rybníků dle rozhodnutí
z jednání 27. ZO ze dne 26. 11. 2009.
Úplné znění zápisů ze zasedání zastupitelstva obce Lásenice naleznete na internetových stránkách obce
www.lasenice.eu a na vyžádání budou předloženy na obecním úřadě.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V ROCE 2010
PONDĚLÍ A STŘEDA

8.00 – 12.00

14.00 – 17.00

PŘÍSTUPNOST VELKÉHO KONTEJNERU V ROCE 2010
KAŽDOU POSLEDNÍ SOBOTU V MĚSÍCI

9.00 – 11.00

S P O R T
Fotbalisté Rapidu zahájili přípravu na jarní část soutěže. Rozložili jsme ji na několik etap.
Scházíme se každou neděli dopoledne a v přípravě střídáme běhání venku okolo Lásenice
s tréninkem v hale v Jarošově. Účast sice není podle mého gusta, ale ovlivňuje to sálová
liga v Bystřici, počasí a nemoc některých hráčů – ale registrujeme i neomluvenou neúčast.
Tuto jarní přípravu zakončíme jako každý rok předsezónním soustředěním v Sigmě
v Horním Žďáře, a to 19. – 21. března. Máme domluveny přípravné zápasy a do jarních
bojů naskočíme v sobotu 10. dubna, kdy zajíždíme na hřiště do Nové Vsi. Rozpis domácích
zápasů na jarní část uveřejníme v příštím vydání Zpravodaje, ale bude k dispozici i na
prvním domácím utkání.
Chci se zmínit také o stolním tenise. V letošním roce nastalo mnoho změn, někteří hráči
ukončili svou dlouholetou úspěšnou kariéru, nebo odešli hostovat do jiných oddílů, a tak
vznikla dvě nová mužstva:
Mužstvo A ve složení Kožera V., Schejbal R., Sochna L., Němec P. a Koutný M. hrají v OP-1
a bojují prvním rokem v tomto složení o udržení v této soutěži.
Mužstvo B ve složení Duchoň J., Duchoň K., Novák L., Macho V. a Kovář D. hrají OP-3 .
Jejich úkol pro letošní sezónu je jediný – neudělat v prvním roce ostudu a vyzkoušet si,
jaké je hrát o body. Jde o to, neobsadit poslední místo v soutěži.
Konečné výsledky obou mužstev, umístění a úspěšnost hráčů uvedeme v některém příštím
vydání, až budou obě soutěže dohrány a výsledky uzavřeny.
MAV

Lásenické cvičení
Moc se všem omlouvám, že tento rok nezačalo cvičení. Ráda jej znovu „rozjedu“, ale zatím
bohužel stále ještě nemohu. Mějte, prosím, trpělivost… Samozřejmě, že nevyčerpané
předplatné bude možné uplatnit. Pokud někdo potřebuje cvičební podložku, které zůstaly v
prostorách tělocvičny, ať klidně za mnou přijde a já mu ji předám.
Hana Fojtová

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

Životní jubilea
Březen
– paní Věra Špuláková, 81 let

Duben
- pan Jiří Klabouch, 80 let
- paní Zdeňka Hůlková, 70 let

Narodila se
- Michaela Pfauserová, rodičům Miroslavě a Františkovi Pfauserovým

Přistěhovali se
- manželé Veronika a Petr Lackovi z Jindřichova Hradce
- manželé Jaroslava a Martin Janků s dětmi Anetou a Martinem z Jindřichova Hradce
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