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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
30.4.09 byly čarodějnice
- vzhledem k dubnovému extrémnímu suchu bylo letošní pálení čarodějnic opravdu netradiční. Po
oznámení zákazu pálení krátce zapršelo a tak pan starosta vyhlásil, že pálení přeci jen bude, ale poté
začalo znovu hustě pršet a tak byla akce nakonec přesunuta na druhý den, 1.5.2009. Tentokrát tedy
musím všem organizátorům poděkovat nejen za přípravu, ale i za pevné nervy!
1.5.09 bylo na jízdárně u Gawliků již tradiční čarodějnické odpoledne
- opět po roce rád děkuji rodině Gawlikových za vytrvalost při pořádání této milé akce!
11. – 13.5.09 byly opraveny přístupové cesty v lokalitě Háj a následně také část cesty ve
směru k Hrbkovu mlýnu.
- i když je situace v lokalitě Háj nadále kritická, pokusili jsme se touto opravou v místě žijícím
obyvatelům opět alespoň částečně usnadnit přístup ke svým domovům.
15.5.09 byla závěrečným nátěrem zakončena oprava altánu v zahradě u bývalé školy
- děkuji panu Schmidtovi za obětavou pomoc s opravou. Altán tak opět může sloužit svému účelu a
jeho zázemí v letním období zajisté ocení místní děti i rodiče.
16. – 17.5.09 byla v Lásenici pouť
- dle odezvy, kterou jsem zachytil, byla letošní pouť pro všechny návštěvníky přece jen určitou
náplastí na loňské trápení v dešti. Nedělní poutní mše svatá v částečně nově vybavené a důkladně
vygruntované kapli byla pak vítaným povzbuzením pro všechny zúčastněné.
1.6.09 započala oprava mostů přes řeku Nežárku
- o dlouho plánované akci se dočtete z pera pana starosty na jiném místě zpravodaje. Všechny
obyvatele sedlácké strany i majitele rekreačních objektů bych chtěl alespoň touto cestou ubezpečit, že
si vedení obce plně uvědomuje komplikace, které vám tato oprava přináší. Výstavba náhradního
přemostění Nežárky byla rovněž zvažována, ale z technického hlediska není dle odborníků možná.
Jakýkoliv ponton by při náhlém vzestupu hladiny řeky představoval obrovské riziko.
13.6.09 odehrál místní RAPID poslední zápas fotbalové sezóny 2008/2009
- zápas na hřišti Rapšachu skončil sice pro naše borce prohrou 2 : 3 a mužstvo se tak díky této prohře
nedostalo na lákavé 3. místo v okresní soutěži sk. A, i tak je ale konečné 4. pořadí krásným výsledkem,
který stojí za uznání! Za sebe i za starostu děkuji touto cestou všem hráčům a také současnému
aktivnímu vedení RAPIDU za nasazení a skvělé výkony!
20.6.09 se konal Dětský den
- vzhledem k řadě akcí na přelomu května a června a především vzhledem k závěrečným fotbalovým
zápasům letošní fotbalové sezóny zvolili tentokrát organizátoři pozdější termín konání této oblíbené
akce. Posun termínu nebyl ale vůbec na škodu, akce byla díky všem organizátorům perfektně připravená a
děti se skvěle bavily!
26.6.09 ve večerních hodinách potrápila naši obec pořádná bouřka
- nejenže byla po zásazích blesku poškozena celá řada soukromých zařízení, byl také vyřazen z
provozu obecní rozhlas i vysílač k připojení k internetu firmy JH Comp umístěný na budově obecního

úřadu a mimo jiné také počítačový systém místní pošty, která z toho důvodu na několik dní uzavřela svou
pobočku. Mě osobně mrzí ale nejvíce poškození letité lípy u nové hasičárny, která je výraznou
dominantou této části obce. Krásný strom, který byl v loňském roce odborně ošetřen, budeme bohužel
po dohodě s odborníkem muset v nejbližší době porazit, aby nenapáchal další škodu. Předpokládám ale, že
toto místo nezůstane prázdné a bude zde v nejbližší vhodné době vysazen strom nový.

Mosty přes Nežárku
Oprava mostů přes Nežárku se připravovala 3 roky, a to za součinnosti Jihočeského kraje a
Obecního úřadu Lásenice. Rozhodnutí o realizaci opravy padlo v roce 2008 a rámcově byl stanoven
termín zahájení opravy na březen 2009 a dokončení v červenci 2009. Vnímali jsme to jako rozumné
a přijatelné načasování stavby s ohledem na letní provoz. Nakonec ale byla stavba zahájena 1.
června 2009 a dokončena má být v říjnu 2009. Důvody odkladu nám nebyly sděleny, snad se mělo
zpozdit výběrové řízení na zhotovitele?
Jde o nejméně vhodný termín, který způsobí nám všem větší či menší potíže, a to v době, kdy jsou
mosty nejvíce využívány. Nicméně, potřeba či lépe nutnost opravy více než stoletých mostů je
dávno zřejmá (mosty byly uvedeny do provozu v roce 1908 jako stavba související mj. s regulací
řeky Nežárky).
Jaký byl původní plán rekonstrukce a jaké nastaly změny: Původně měl být stržen kratší z mostů a
zbudován most nový. Velký most měl být zachován a opraven. V průběhu obnažování konstrukce
velkého mostu bylo ale zjištěno závažné poškození jeho konstrukce, a to jak betonových částí, tak
armatur. Investor na základě posudku specializovaného pracoviště došel k závěru, že sanace
takovéhoto rozsahu poškození by byla nákladnější, než výměna celé mostovky.
Zhruba v polovině července tak bude i velký most sejmut a po opravě podpěrných pilířů osazena
nová konstrukce. Termín dokončení opravy zůstává, za předpokladu, že se extrémně a na delší
dobu nezvýší průtok na řece Nežárce. Harmonogram prací je k nahlédnutí na Obecním úřadu,
stejně tak základní dokumentace stavby.
Rudolf Hronza, starosta

POKRAČOVÁNÍ V OSVĚTĚ KE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ,

4. DÍL – SBĚRNÁ SÍŤ

Milí čtenáři,
dnes se dozvíte, jak naložit s vysloužilým elektrozařízením. Elektrospotřebiče jsou už dlouhá
desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám každodenní povinnosti, pomáhají při práci
a starají se o zábavu. To vše s sebou ale přináší i závažný problém: co s nimi, když doslouží?
Pokud se elektrošrot obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním
odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené
skládce, která však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí. Ještě horší
dopad na přírodu mají tzv. černé skládky.
Na adrese www.elektrosrot.cz naleznete seznam míst zpětného odběru elektrozařízení. Pro třídění
odpadů jsou nejlepší tzv. sběrné dvory. Pokud nemáte přístup na internet, adresu a otevírací dobu
sběrného dvoru zjistíte na obecním nebo městském úřadě a můžete vyrazit. Další možností je
vrátit vysloužilé elektrozařízení do prodejny. Podle zákona je každá prodejna elektrických
spotřebičů povinna od vás při koupi nového podobného elektrozařízení starý výrobek převzít.
Někteří prodejci nabízejí i bezplatný odvoz starého spotřebiče, pokud si u nich nový koupíte.
V neposlední řadě můžete využít servisy a opravny či mobilní svozy. Mobilní svozy přijdou vhod
zejména obyvatelům vesnic a oblastí s řídkou sítí sběrných dvorů. Zpětný odběr elektrozařízení
v současnosti v České republice funguje zhruba na 3200 lokalitách.
To, že recyklace má smysl a třídit elektrozařízení se vyplatí, vám dokážeme v příštím díle. ASEKOL
Poznámka k výše uvedené informaci firmy ASEKOL . Jak je obecně známo, v naší obci
funguje sběrný dvůr. Od letošního roku je na Obecním úřadě přístupný box na sběr drobných
elektrospotřebičů.

Malý seriál z historie kraje, 3. díl
Fabián a Jemčina
Státní přírodní rezervace Fabián zahrnuje vrcholek a severní svahy vrchu Homolka v bývalém
polesí Dubovice. Název Fabián pochází z doby na počátku 18.století, kdy kolem roku 1700
proměřoval hradecké lesy měřič Fabián Svoboda spolu s Václavem Bernardem Čapkem. Fabián
Svoboda se po dobu prací v tamějším složitém a členitém terénu usídlil v primitivně adaptované
poustevně nedaleko dvou lesních poutních kostelíků. Myslivci si pak zvykli říkat tomuto místu U
Fabiána nebo Na Fabiánku.
Státní přírodní rezervace Fabián se celou svou povahou výrazně liší od ostatních rezervací na
Třeboňsku, je ze všech maloplošných chráněných území nejvýše položena (580 až 612 m.n.m), na
ploše 17,2 ha jsou zde chráněny zbytky smíšeného podhorského lesa přirozeného složení. Tyto lesy
nelze považovat za zbytky pralesa, ale jejich druhové složení přesto odpovídá přirozenému stavu.
Dnešní struktura porostu i občasný výskyt stejnověkého modřínu a douglasky však prozrazují
citlivé řízení přirozené obnovy i občasný zásah obnovy umělé, typické pro hospodaření členů staré
lesnické rodiny Wachtlů, kteří zde ve službách někdejšího černínského panství zanechali potomkům
lesy výnosové, ale také krásné.
Stará lesnická rodina Wachtlů… není možné nenarazit na toto jméno při bádání v historii
Jindřichohradecka. Pro každého lesníka, který se zajímá o víc než jen o plnění těžebního plánu, je
jméno Wachtel pojmem, významnou kapitolou v dějinách našeho lesního hospodářství.
Zakladatelem rodu jindřichohradeckých Wachtlů byl Jiří Mikuláš Wachtel, narozený v r.1726
v Nové Soli nad Odrou ve Slezsku. Když císařovna Marie Terezie za válek s pruským králem
Bedřichem II. Slezsko ztratila, odešel Jiří Mikuláš Wachtel někdy po roce 1745 do Čech, kde se
také oženil. Jméno Wachtel je sice německé (Wachtel = křepelka), ale dokazuje nepřímo, že již
nejméně otec Jiřího Mikuláše mohl být myslivcem, kterým se taková jména obvykle dávala –např.
v polesí Dubovice a sousedících chlumeckých lesích se v 18.stol. vyskytovala jména jako myslivců:
Jelínek, Laně, Lasička a také Křepelka.
Náplň práce tehdejších lesníků byla ovšem zaměřena poněkud jiným směrem. Význam lesního
hospodářství jako producenta dřevní hmoty byl sice důležitý, neboť dříví bylo v té době prakticky
jediným palivem, samozřejmě bylo důležité pro truhlářství a něco se v milířích pálilo na dřevěné
uhlí. Předmětem péče lesníků byla však ve značné míře lovná zvěř, protože lovy byly hlavním
zdrojem panské kratochvíle a významnou společenskou událostí s velice složitým rituálem a
etiketou. Černínové se snažili držet krok s významnými rakouskými a německými dvory a Jiří
Mikuláš Wachtel byl tedy pověřen veledůležitým a náročným úkolem: založením rozsáhlé lovecké
obory pro vysokou zvěř v polesí Jemčina. Wachtel vytvořil v jemčině síť vzájemně se křižujících
lesních alejí, tvořících „leče“, těchto alejí bylo celkem 55, uvnitř alejí byly stezky pro lovce na
koních, přístupové cesty, uvnitř ještě cesty pro kočáry, lesní pavilony a altány a mnoho jiných
žádaných zařízení.
Pokračování příště

Dětský den 2009
Byl později, ale povedl se. Díky všem, kteří to ocenili nahlas! Takových totiž není nikdy dost a
zvlášť, když máte pocit, že se snažíte a snažíte, ale spousta toho nějak nevychází.
Takže - chceme se omluvit všem, kdo se těšili na jízdu na koních. Bohužel jeden kůň byl zdravotně
indisponován a druhý nemohl přijít, protože je stádový a nebylo by zrovna nejlepší, aby zůstal
osamocen. Každopádně díky paní Gawlikové a Chalupové za starost a chuť pomoci.
Další velký dík patří všem, kteří byli od 14 hodin do 16.30 hodin u jednotlivých disciplín. Být na
jednom místě dvě a půl hodiny – to není zas tak jednoduchý úkol! Disciplín bylo celkem 14 –
zatloukání hřebíků, chůze na chůdách, kop míčem do branky, stříkání vody opravdovou hasičskou
stříkačkou na cíl, výlov předmětů z kádě, hod na cíl, zajímavá jízda s kočárkem, Kimova hra, hledání
předmětů ve stanu plném houbiček na mytí, proskákání se pneumatikami, zdobení perníčků (zde je
nutné podotknout, že perníčky pekla sama Veronika Kalvasová a patří jí za tuto oběť veliký dík!),

věšení prádla, střelba ze vzduchovky, střelba z luku a kuše a na závěr veškerého soutěžení –
zasloužená odměna – taška s překvapením a buřtík na opečení.
K tomu všemu dění nám tentokrát hrál a povídal a vybízel Petr Boukal ze Stráže nad Nežárkou,
což bylo velmi milé a také mu patří naše díky.
Další díky patří obecnímu úřadu za sponzorství skákacího hradu, který provozoval pan Horčík a
také manželům Součkovým za sponzorství občerstvení pro děti - díky.
Ještě bychom chtěli rodičům do budoucna slíbit, že i o jejich občerstvení se v příštím roce
pokusíme postarat mnohem lépe. Tentokrát to bylo velmi provizorní, ale i tak milé a občerstvující.
Takže díky všem, kteří se o toto postarali a během dvou hodin zařídili.
A na závěr? Díky počasí, které vydrželo nepršet, což je v těchto dnech veliký zázrak!
Za organizátory HaF

Výtah z usnesení
z 22.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 26.března 2009
Zastupitelstvo obce (ZO) vzalo na vědomí: informaci o žádosti na dotaci na ČOV a kanalizaci
ZO vzalo na vědomí informace o zatím podaných žádostech na poskytnutí dotací z grantových programů
Jihočeského kraje: úroky z úvěru, oprava kaple, oplocení hřiště
Vzalo na vědomí informaci o cenových nabídkách na opravy chodníku a obrubníků u autobusové zastávky směr
J.Hradec, rygolníků a doasfaltování komunikace č.1c u prodejny, odtokové vpustě na místní komunikaci č.1c u
čp.5, opravu výtluků a opravu komunikace v lokalitě Háj.
ZO souhlasí s výše uvedenými opravami a rozhodlo o zadání oprav těmto zhotovitelům: opravy chodníku a
obrubníků u autobusové zastávky, rygolníků a doasfaltování komunikace č.1c, odtokové vpustě u čp.5 a opravu
výtluk na komunikacích č.1c a 4c firmě AVE CZ, opravu komunikací v lokalitě Háj firmě Swietelsky.
Vzalo na vědomí informaci o stavu příprav územního plánu obce v souvislosti s komunikací I/34
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci – Grantový program na podporu jednotek SDH obcí
ZO souhlasí se zajištěním vlastního podílu z rozpočtu obce na realizaci tohoto projektu
ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu opěrné zdi u čp.10 v rámci Strategického plánu LEADER
MAS Třeboňsko o.p.s pro období 2007-2013 2.výzva Fiche 5 Občanská vybavenost a služby. ZO souhlasí se
zajištěním vlastního podílu z rozpočtu obce na realizaci tohoto projektu
ZO souhlasí s přidělením volného obecního bytu č.6 v čp.78.
ZO souhlasí s pronájmem prostoru ve sklepení čp. 170.
ZO souhlasí se záměrem prodeje p.č. 1130/37 o výměře 860 m2.
ZO souhlasí se zápisem místní tvrze do seznamu národních kulturních památek
Souhlasí s jednáním s Českou poštou a.s. o změně úředních hodin místní pobočky takto: středa ráno 8-9 hod.,
odpoledne 15-17 hod.
ZO dále vzalo na vědomí informace o přípravě vyčištění čapího hnízda, zahájení činnosti mateřského centra
v Lásenici, o přípravách výstavby dětského hřiště.

z 23.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 28.května 2009
Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo závěrečný účet obce Lásenice za rok 2008, a to bez výhrad
ZO schválilo 2.rozpočtové opatření k 31.5.2009
ZO bere na vědomí: zprávu o hospodaření a Závěrečný účet DSO Vodovod Hamr za rok 2008
Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr
Bere na vědomí inventurní stav vodohospodářského majetku DSO Vodovod Hamr k 31.12.2008
ZO vzalo na vědomí a schválilo přidělení dotací z grantů Jihočeského kraje, Program obnovy venkova na rok
2009
Schválilo rozpočet na opravu předzahrádky a podesty výtahu u obecní restaurace
Souhlasí s rekonstrukcí a vybavením dvou kanceláří obce novým nábytkem a s drobnými stavebními úpravami
s tím spojenými
ZO schválilo složení komise pro výběrová řízení
ZO vzalo na vědomí další informace o opravě opěrné zdi pod čp.10, o opravě komunikace v Háji a ve směru na
Karavantur, informaci o připojení el.energie Na place, informace o připravované opravě pomníků.
ZO vzalo na vědomí informaci o opravě mostů na státní komunikaci směrem na Vydří
ZO schválilo nové složení povodňové komise obce Lásenice
ZO schválilo uzavření smlouvy s novým dodavatelem elektrické energie pro obec
ZO nesouhlasí, aby školní autobusy zajížděly do Malíkova

POZVÁNKY
Sbor dobrovolných hasičů zve na tradiční soutěž v požárním sportu O pohár
starosty obce Lásenice! Koná se v sobotu 11.7.2009 od 13.00 hod, Na place!
Přijďte podpořit naše nové družstvo!

Organizátoři 19. ročníku výtvarných kurzů Vás zvou na závěrečnou vernisáž
prací účastníků kurzu! Tentokrát v jednom termínu – v neděli 12.7.2009 od 16:00 hod.
Tradiční jezdecké závody se budou konat v neděli 16.8.2009!
Na jízdárně pana Beránka, začátek ve 13:00 hod.

Ahooooj kluci, ahooooj holky –
- je tu léto!
Jsou tu sluniny!!!!!!! (teda vlastně prázdniny) Hurááááááááá!
Já jsem tak šťastná, zase k nám přijede spousta skříťáčků a skříťaček, víláčků a víl,
prostě všichni koho máme rádi a s kým prožijeme aspoň jednu letní chvilku. To vám pak
budu zase vyprávět – to bude zážitků.
Taky k vám někdo přijede nebo vy někam pojedete? A víte co? Nechtěli byste mi o tom
napsat? Už dloooouho jste mi nic neposlali, tak to zkusíme – můžete psát přes svítící
skříňku – počítač – tam mám adresu vilalasenka@seznam.cz nebo přes oranžovou skříňku
poštovní na adresu Obec Lásenice (Lásenka), Lásenice 11, 378 01 a nebo do mojí krabičky,
kterou mi snad zase někdo dá do vašeho domu, kde mají různé dobrůtky a vy si tam pro ně
chodíte (asi to je obchod, že ano). To by bylo fajn, kdybyste něco poslali – třeba i obrázky
stačí – a za příběh z prázdnin budu moooooc ráda.
Tady posílám obrázek mého nejlepšího kamaráda.

S P O R T
Další ročník fotbalové soutěže je již minulostí. Mužstvo Rapidu hrálo okresní soutěž sk. A a dle
mého názoru si nevedlo vůbec špatně. Vrátím se ale na její úplný začátek, kdy před námi bylo
mnoho otázek: Jak složit kádr? Jaké budou výsledky? Jaká je chuť hrát v Lásenici fotbal? Jak
přivést diváky na fotbalový stadion? Odpovědi na všechny otázky měla dát právě skončená soutěž.
Oslovili jsme přibližně 30 hráčů bez rozdílu výkonnosti a věku, ale s tím, že budou chtít hrát
fotbal za místní Rapid. Z tohoto počtu se utvořil tým o 16 hráčích. Dá se říci, že z loňského
dorostu přešli všichni do mužů a zbytek se tvořil ze zkušených hráčů, kteří již soutěž hráli. Máme
jedno z nejmladších mužstev v soutěži, což je výborný základ do dalších let. Na konci soutěže se
ukázalo, že náš záměr sestavit mužstvo právě z těchto hráčů byl krok správným směrem.
V konečném účtování ročníku se naše mužstvo umístilo na krásném 4. místě se ziskem 36 bodů a
skóre 59:40. Celkem mužstvo odehrálo 22 zápasů s bilancí 10 výher, 6 remíz a 6 proher. Nejlepšími
střelci byli Jan Demeter s 18 góly, Jiří Novák s 15 góly a Petr Picka se 6 góly. Pochvalu ale
zaslouží všichni! Před dalším ročníkem chceme tedy navázat na tyto výsledky a pokusit se je zase o
kousek vylepšit.
Velký dík patří i našim divákům, kteří nás během celé soutěže povzbuzovali a dokonce s námi jezdili
i na zápasy, které jsme hráli na hřištích soupeřů. Za oddíl mohu slíbit, že i nadále budeme
pokračovat ve všem, co bylo v této sezóně pozitivní jak pro mužstvo, tak i pro diváky. Nesmím
zapomenout ani na naše sponzory, kterým patří dík za podporu jak materiální, tak finanční.
Do další sezóny se mužstvo začne připravovat od poloviny července v domácích podmínkách.
V neděli 5. července odehrajeme tradiční turnaj v Plavsku od 13 hodin. V příštím vydání přineseme
další informace o začátku nového ročníku a o všech novinkách co se fotbalu týká.
MAV

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

Životní jubilea
Červenec

Srpen

– paní Marie Nováková, 86 let

- paní Milada Mlejnková, 83 let

Narodili se
- Natálie Vacková, rodičům Janě Vackové a Zdeňkovi Hájkovi
- Matěj Novák, rodičům Zuzaně Chodilové a Jarolímovi Novákovi

Přistěhovali se
- manželé Helena a Miroslav Lehkých s dětmi Miroslavem a Natálií z J. Hradce
- manželé Roman a Petra Truhlíkovi s dětmi Janem a Terezou z J. Hradce - Otína
- manželé Jana a Stanislav Černých s dcerou Nikolou z J. Hradce
- pan Jan Kubrycht z Prahy

Opustili nás navždy
- paní Vlasta Pragerová, dne 16. května 2009, ve věku 84 let
- pan František Novák, dne 6. června 2009, ve věku 83 let
- paní Jaroslava Hanzlová, dne 20. června 2009, ve věku 70 let
Hlubokou soustrast všem pozůstalým.
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