č. 3
9.7.2010

Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
30.4.10 byly čarodějnice
- stejně jako v loňském roce trápilo organizátory tradičního pálení čarodějnic počasí. Nejenže
bylo značné sucho, ale hlavně foukal silný vítr a bouřka byla na spadnutí. Vše ale dobře dopadlo, trochu
zapálené trávy spontánně uhasilo několik chlapů a kluků, vítr se utišil a déšť přišel až pozdě v noci. Takže
musím konstatovat – povedené čarodějnice, na které přišla spousta lidí!
15. – 16.5.10 byla v Lásenici pouť
- o pouti nám tentokrát počasí vůbec nepřálo a byla pěkná zima, takže u pouťových atrakcí bylo
spíše poloprázdno. Na sobotní zábavě a také na nedělní poutní bohoslužbě byla ale účast velmi pěkná a
slyšel jsem samé kladné ohlasy.
19.5.10 bylo na obecním úřadě uspořádáno informativní setkání občanského sdružení
„HÁ–LÁS, Klubu přátel díla Karla Hájka v Lásenici“
- jednalo se o první veřejnou prezentaci nově vzniklého sdružení, která dne 2.6.2010 vyústila
v ustavující schůzi zakládajících členů. O činnosti a plánech klubu se dozvíte více na jiném místě
zpravodaje z pera předsedy sdružení p. Otakara Gawlika. Již několikrát jsem se v uplynulých letech
zmiňoval o minimální spolkové činnosti v Lásenici a tak mám z nové iniciativy radost a přeji sdružení
hodně aktivních členů a dosažení vytyčených cílů.
Ve druhé polovině května byla opravena část cesty vedoucí k chatám za Šarochovým mlýnem
u řeky Nežárky
- i když se o chatařích ve zpravodaji často nezmiňujeme, všichni víme, že již spoustu let patří
neoddělitelně k naší obci. A tak i opravy cest k chatám jsou čas od času na pořadu dne. Tentokrát byla
poměrně jednoduchým, ale účinným zásahem opravena a zpevněna část cesty ve zmíněné lokalitě. Mne
osobně mrzí, že řada cest v humnech našich chalup díky současnému systému zemědělského hospodaření
bohužel nenávratně zaniká a přicházíme tak o malebnost našeho okolí.
V prvním červnovém týdnu zahrozila hladina řeky Nežárky
- Nežárka sice dosáhla prvního stupně povodňové aktivity, který se označuje jako bdělost, ale
tato hladina nezpůsobuje v naší obci žádné škody. Bohužel spousta obcí v celé zemi neměla takové štěstí
jako my a záplavy letos postihly řadu míst.
12.6.10 odehrálo mužstvo RAPIDU poslední zápas fotbalové sezony 2009/2010
- domácí zápas s Českými Velenicemi skončil vítězně 3 : 1. Škoda jen, že takovýchto výsledků
dosahoval RAPID v této sezoně spíše zřídka a proher bylo výrazně více než výher. Pád z loňského 4.
místa na 9. místo tabulky mě mrzí a nezbývá mi, než věřit, že se mužstvo opět semkne a bude šlapat
favoritům na paty stejně jako v loňském roce. Vítězný výsledek turnaje v Plavsku dne 4.7.2010 mi dává
naději a tak držím palce!
19.6.10 měl být Dětský den
- jak je patrno i z mého diáře, bylo počasí v závěru letošního jara nevyzpytatelné, někdy připomínalo
spíše podzim a ovlivnilo mnohé. Nejinak tomu bohužel bylo i v druhé polovině června a tak

v pátek před plánovaným Dětským dnem a také v noci na sobotu vydatně pršelo a Na place u Nežárky
stála v sobotu dopoledne spousta vody. I když předpověď na sobotu byla již vcelku dobrá, nebylo možné
plánovaný program připravit a tak jsme byli donuceni akci odvolat. Kdo přišel na nouzově svolané
odpolední opékání buřtů, tak ale také rozhodně nelitoval a děti, které dorazily, se dosyta vyřádily.
Pokud počasí a již naplánované termíny organizátorů dovolí, rádi bychom uspořádali náhradní akci
na konci prázdnin, resp. na začátku školního roku! Všechny děti budeme včas informovat.
19.6.10 získalo naše hasičské sportovní družstvo 1. místo na soutěži ve Vydří
- zisk vítězství na tradičně dobře obsazené soutěži v sousední obci je pro naše hasiče velmi cenný
a za vedení obce srdečně gratuluji k tomuto i dalším pěkným umístěním! I když tomu spousta místních
již nevěřila, tak se po několika letech konečně naplnily naděje vkládané do našeho nového týmu a poctivá
příprava přinesla ovoce. Těším se na sobotní soutěž a věřím, že 1. místo zůstane doma!
23.6.10 proběhlo v mateřské školce loučení s budoucími školáky
- školka skutečně ožila! Na zahradě školky vyrostl skákací hrad a středeční odpoledne bylo plné
her a soutěží. Loučení to tedy rozhodně nebylo smutné a rodiče i děti si připravený program užili. Všem
dětem přeji krásné léto a budoucím školákům šťastný start ve škole.

(Pouze připomínám, že v prázdninovém období od 12.7. do 22.8.2010, kdy personál školky vybírá
dovolenou, bude školka uzavřena. V tomto období proběhne ve školce také malování a drobné opravy.)
26.6.10 vystoupil v Lásenici Divadelní soubor Tábor o.s.
- soubor pod vedením Pepy Konráda, který v Lásenici již v minulosti vystupoval, k nám tentokrát
přijel s Molierovou hrou Skapinova šibalství. Příchozí určitě nelitovali, i když byla návštěvnost v letní
sobotní podvečer poměrně slabá, mohli si všichni vychutnat kvalitní divadelní představení.
27.6.10 se v místní kapli konal první koncert malých lásenických hudebníků
- na velmi milé akci předvedli své hudebnické umění dva kluci a čtyři slečny a musím říct, že
bravurně. Vystoupení si všichni příchozí skutečně užili a rodiče mohli být na své ratolesti pyšní. Děkuji
všem dětem, které se nebály vystoupit a děkuji také mladému jindřichohradeckému varhaníkovi Petrovi
Motlovi, který přijal pozvání a jako host skutečně oslnil přítomné.

Jak se volilo v Lásenici
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28.5. – 29.5.2010
Kraj: Jihočeský kraj Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Lásenice
Voliči v seznamu: 447

Volební účast: 56,15%
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INFORMACE
Dne 15. července 2010 vstoupí v platnost Obecně závazná vyhláška č.
1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Tato vyhláška stanoví zejména pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a plakátování na
území naší obce. Obsahem a rozsahem působnosti je poplatná možnostem, které dává obcím
stávající legislativa. Její ustanovení jsou vymahatelná např. podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích v platném znění, zákona č. 128//1992 Sb., o obcích v platném znění a zákona č.
246/1992 Sb.
Vyhláška je k nahlédnutí na obecním úřadě, na úřední desce obecního úřadu a bude vyvěšena na
webových stránkách obce www.lasenice.eu.

HÁ–LÁS, Klub přátel díla Karla Hájka v Lásenici
O založení občanského sdružení zájemců o život a tvorbu lásenického fotografa Karla
Hájka usilovalo v naší obci několik občanů již delší dobu. V druhé polovině minulého roku, když se
touto problematikou začal zabývat čtyřčlenný přípravný výbor, dostala tato snaha konkrétní
podobu. Dospěla až do stadia, kdy Ministerstvu vnitra ČR, odboru pro sdružování občanů, byla
přípravným výborem podána žádost o registraci občanského sdružení včetně návrhu jeho stanov.
Stanovy občanského sdružení s názvem „HÁ–LÁS, Klub přátel díla Karla Hájka v Lásenici“,
příslušný odbor MV ČR dne 8. února letošního roku schválil a jeho registraci provedl.
První informativní schůzka za řízení přípravného výboru se uskutečnila letos 19. května.
Jejím smyslem bylo seznámit zájemce s posláním nově vzniklého občanského sdružení, s jeho
programem, předmětem činnosti a s podmínkami členství v něm. Při této schůzce se přítomní
zájemci rovněž mohli seznámit s plným zněním stanov.
Závazné přihlášky včetně úhrady zápisného a členského příspěvku do vzniklého sdružení
noví členové podali na ustavující schůzi dne 2. června 2010.
Při té příležitosti byl také zvolen tříčlenný výbor ve složení : předseda Otakar Gawlik, jednatel
JUDr. Ing. Zdeněk Potyš, hospodář Eva Jelínková a dále revizor účtů Karel Chodil. Počínaje touto
schůzí má sdružení prvních osm zakládajících členů. V programu schůze se také uskutečnila
diskuse, která naznačila první cíle, o které bude sdružení usilovat při zahájení své činnosti. Budou
to zejména akce pro rozšíření členské základny, pro zveřejnění informací o vzniku sdružení a
předpokládá se také uskutečnění besedy pro občany v podzimním období letošního roku.
K závěru této informace bych rád použil myšlenku člena přípravného výboru Ing. arch.
Františka Ficala z jeho prohlášení v diskusi při ustavující schůzi“ :

„…připomínejme našim spoluobčanům důležitost všech hodnot, které souvisejí s naší obcí, s krásou
přírody, ve které se nalézá, významné osobnosti, které z ní pocházejí…“ atd., a použil bych ji
k výzvě pro další občany, kteří by na činnosti nově vzniklého občanského sdružení v naší obci měli
zájem se podílet.
Informace osobně získáte u O. Gawlika nebo na tel. č. 721 506 245. Klub má také zřízeny
internetové stránky www.ha-las.wz.cz.
O.G.

POZVÁNKY
Sbor dobrovolných hasičů zve na 13. ročník soutěže v požárním sportu
O pohár starosty obce Lásenice!
Koná se v sobotu 10.7.2010 od 13.30 hod, Na place u Nežárky! Občerstvení zajištěno.

Organizátoři jubilejního 20. ročníku výtvarných kurzů Vás zvou na
závěrečnou vernisáž prací účastníků kurzu!
V neděli 18.7.2010 v 16:00 hod v kulturním sále.

Stravování „nejen pro seniory“
Pod tímto názvem byl do všech domácností v naší obci doručen „letáček“ s informacemi o možnosti
denního dovozu teplé stravy, hlavně obědů. Šlo o službu, kterou využívají v několika okolních
obcích. „Jídelní stravování Jiří Petrů Plavsko“ je firma, která má v oboru velmi dobrou pověst a co
do množství i kvality jídla splňovala naše představy. To bylo také mottem naší snahy přinést tuto
službu i do naší obce. Je nám líto, že odezva na nabídku této služby byla minimální. Pro malý zájem
nebude tedy služba prozatím zavedena.
Omlouváme se těm několika málo zájemcům, snad někdy příště.
P.S. Stále je možné se o stravování informovat na obecním úřadě. Váš zájem o tuto službu
zaevidujeme pro případné její pozdější zavedení.

Očekávání
Touto dobou v našem Zpravodaji pravidelně píšeme o stavebních akcích a záměrech obce. Letošní
rok je rokem „volebním“ a tak bych chtěl vaši pozornost obrátit k zamyšlení, co pro hlavně menší
obce našeho typu volby znamenají a co od případných změn očekáváme. Protože vše se vším souvisí,
tak se nakonec i na stavební akce dostane.
Výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny PČR a dosavadní průběh povolebních vyjednávání
naznačují, že si většina politiků a hlavně většina voličů uvědomuje potřebu zásadní změny přístupu
k financování státu, jednotlivých resortů a také obcí. Není asi do budoucna možné, aby si politické
strany získávaly voliče na úkor státní pokladny a veřejných rozpočtů. Tahle praxe dovedla některé
evropské státy na pokraj bankrotu a přiznejme si, že naše republika byla dosud na podobné cestě. I
když státní finance jsou velmi složitou a komplikovanou oblastí, lze hospodaření státu přirovnat
k hospodaření v rodině. Rozumná domácnost si pořizuje a užívá to, na co má. A pokud má i na
rozumné zadlužení, může se i zadlužit, pořád ale platí, že na to skutečně musí mít a musí být jasné
jak a kdo takové dluhy zaplatí. Z hlediska zadlužení státu by měl fungovat stejný princip. Proč
konkrétní politik s klidem a hlavně k ukojení svých osobních ambic a cílů bez výčitek obětuje zájmy
budoucích generací? Uplácení voličů planými sliby pro naplnění vlastních osobních cílů vidím jako
tu nejhorší formu korupce. Případnou realizaci takových úplatků ale nakonec stejně ten volič nebo
jeho děti zaplatí.
Promiňte, že tak trochu zjednodušeně filosofuji, ale vede mne k tomu hlavně stav veřejných
rozpočtů. Jde o rozpočty, které se týkají konkrétních obcí a tedy i zájmů konkrétních lidí, tedy i
každého z nás. Všichni chceme žít v hezkém prostředí, chceme, aby obec měla vybudovanou
infrastrukturu a vše fungovalo k všeobecné spokojenosti. Hezky se o tom mluví, ale vše začíná a
končí u financí. Tady je to místo, kde se potkávají zájmy obcí a lidí s možnostmi státu. To, co stát
tzv. „projí“, musí někde chybět a obecní, takto veřejné rozpočty, jsou tím nejdostupnějším
zdrojem, kde se dá „ubrat“. Výsledek? - stačí se porozhlédnout po naší a okolních obcích. Ve
většině z nich chybí základní infrastruktura, vidíme, v jakém stavu je jejich nemovitý majetek a
všichni vnímáme často zoufalý stav krajských i státních komunikací atp. Obecní rozpočty nemohou
pokrýt potřeby obcí k nápravě výše zmíněné minulé zanedbanosti infrastruktury. Na příkladu naší
obce to mohu dokumentovat. Zanedbanost naší obce se pohybuje okolo 100 mil. Kč. Budu konkrétní
: Kanalizace a ČOV – 58 mil Kč, dokončení komunikací – 18 mil. Kč, oprava budovy kulturního domu 7
mil. Kč, oprava mateřské školky 3 mil Kč, příprava rozvojového území pro rodinnou výstavbu cca 15
mil. Kč, a to píši jen o tom nejdůležitějším. Tady se, obrazně řečeno, uzavírá kruh a je jasněji
vidět, jakou daň také platíme za výše zmíněné jednání tzv. politiků.
Vraťme se k letošním volbám do PČR, co tedy z pohledu naší obce očekávám? Pro letošní rok se
toho už mnoho nedá změnit, k rychlé nápravě systému financování obcí chybí potřebné zákony. Tam
je asi hodně práce pro nová politická uskupení, ve kterých se významně angažují starostové obcí.
Je tak dán reálný prostor lidem, kteří znají a denně řeší konkrétní potřeby svých obcí. I naše obec
je členem Sdružení místních samospráv ČR a jsou nám předkládány k připomínkování připravované
změny. Očekávám tedy, kromě jiného, hlavně změny legislativy, jako podmínky změny systému
přerozdělování daní. Není přeci nadále únosné, aby velká centra, kde se navíc koncentrují velké
firmy, z nichž pramení významné příjmy a zaměstnanost lidí, dostávala z daní všech poplatníků
násobně vyšší ( až 5 x) částky na občana? Malé obce pak poníženě prosí o všemožné dotace, na
které ale dosáhnou jen některé a ve velkých centrech se často staví megalomanské stavby, o
jejichž „důležitosti“ lze jen polemizovat.
Ze všech stran slyšíme o dotacích z Evropských fondů. Nahlédnete-li do zákulisí, zjistíte, že náš
stát „vytvořil“ 24 tzv. Operačních programů a pro jistotu pro každý z nich individuální způsob
podávání a dokladování žádostí o dotaci. V praxi to znamená, že obce nemohou zvládat už pouhé
vypracování žádosti a na stole je významná a velmi lukrativní práce pro různé zprostředkovatelské
firmy. Mluví se o tzv. započitatelných nákladech, to jsou peníze, které utratíte právě za to

zprostředkování žádosti a tyto peníze pak zákonitě chybí při vlastní realizaci díla. Pro zajímavost,
většina srovnatelných států Evropské unie má 1-2 Operační programy a jeden systém dokladování a
podávání žádostí.
Omlouvám se, že Vás zatěžuji těmito fakty. Ale z pohledu potřeb, nejen naší obce, jde o velmi
zásadní problém. Například jsme chtěli letos opravit zchátralou integrovanou budovu Kulturního
domu. Příprava akce, od projektů přes různá povolení, trvala cca 1 rok. Žádost o dotaci byla
úspěšně podána v listopadu roku 2009 a věcně přesně odpovídala zadání příslušného operačního
programu a byla předběžně zařazena do užšího schvalovacího řízení. Zajistili jsme si prostředky
na její kofinancování, což je podmínka u „evropských financí“. Dnes je začátek července a stále
není rozhodnuto, s tím že to bude začátkem září. Podotýkám, že hlavní částí opravy je střešní
konstrukce. Podobně žádáme poslední tři roky o dotaci na ČOV a kanalizaci a opět máme formálně
nenapadnutelnou dokumentaci žádosti a výsledek v neznámu? Na otázku proč? nenajdete
odpovídajícího, většinou Vám napíší - „ pro nedostatek finančních zdrojů“. Otázka je, proč tedy
někdo vypisuje dotační programy, na které pořád nejsou finanční zdroje, a to jde o velmi zásadní a
prioritní stavby. Poznamenám, že na někdy nadstandardní a z hlediska potřebnosti druhořadé
stavby peníze nakonec jsou! Pomozte mi, prosím, najít odpověď! Nenahrává celý tento systém tolik
diskutovanému korupčnímu jednání?
Co tedy skutečně budeme letos stavět a je finančně zajištěno, je opěrná zeď a chodníky u domu č.
p. 10. Dotace z prostředků programu LEADER Místní akční skupiny Třeboňsko, jehož je naše obec
členem činí 550 tis. Kč, celkové náklady stavby jsou 730 tis. Kč Rozdíl bude uhrazen z rozpočtu
obce na rok 2010.
Budeme ale také něco bourat. Jde o bývalou odchovnu prasat “za Vohákovými“- stavbu z 50. let
minulého století, která svým stavem ohrožuje okolí. Cena prací z výběrového řízení na zhotovitele
je 98 tis. Kč. Stavební suť bude uložena na místě a poslouží k vyrovnávce terénu při výstavbě
ČOV. Dodnes nechápu a nebylo mi vysvětleno, proč obec tuto, už tehdy nevyužitelnou ruinu, a navíc
na cizím pozemku, dříve zakoupila?
Zamýšlená oprava Kulturního domu je otázkou přidělení dotace, jak jsem výše popsal.
Z projektů: Probíhá příprava projektu a žádosti o dotaci na opravu Mateřské školy, jde o výměnu
oken a střešní krytiny, opravu vnitřní kanalizace a zateplení celé budovy včetně úpravy kotle na
ekologická paliva. Vše na základě auditu tepelných ztrát budovy. Tady je velmi reálná naděje na
získání dotace ještě v letošním roce. Vlastní stavba by se realizovala v r. 2011, část za provozu a
vnitřní úpravy o příštích prázdninách.
Stále také probíhají přípravy výstavby dětského hřiště.
Tak vidíte, i na stavební akce a jejich přípravu se nakonec dostalo.
Jsme na prahu léta. Děti už si užívají prázdnin a my dospělí se těšíme na dovolenou. Přeji Vám všem
hezké léto a splnění všech Vašich snů a očekávání od dovolených. Dětem přeji, aby se jim vydařil
letošní letní tábor a všem dohromady abychom se ve zdraví po dovolených a prázdninách setkali.
Rudolf Hronza, starosta

Výtah z usnesení
z 31.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 25.března 2010
Zastupitelstvo obce ( dále jen ZO) schválilo zápis a usnesení z 30. řádného zasedání ZO ze dne 4.
března 2010
ZO schválilo ověřovatele zápisu z 31. řádného zasedání ZO
ZO schválilo Závěrečný účet obce Lásenice za rok 2009
ZO schválilo Rozpočet obce Lásenice na rok 2010
ZO schválilo Směrnice obce pro rok 2010
ZO vzalo na vědomí informace starosty z jednání SORT Třeboňsko a DSO vodovod Hamr

ZO vzalo na vědomí :
- nebyla schválena 4. Žádost o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV
- rekonstrukce č. p. 11 – zatím žádné informace o osudu žádosti o dotaci
- byla podána žádost o dotaci z POV na úroky z úvěru, zatím nebylo o dotaci rozhodnuto,
- podána žádost o dotaci z programu PRV osa IV LEADER na akci : „Obnova zpevněných komunikací
a ploch a zborcené opěrné zdi“ u č.p. 10,
- byla uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku na krytí činnosti MAS spojené se zajišťováním
dotace, ZO souhlasí s tímto postupem
ZO vzalo na vědomí :
- instalaci Křížové cesty do místní kaple Sv. Jana Nepomuckého
- špatný stav cesty na Vydří – nepatří do komunikací obce
- neprůjezdná část místní komunikace v Háji
- špatný sjezd z obecní komunikace č. 4 c u Laznů – ZO vzhledem k vysokým nákladům nesouhlasí
s opravou
- výlov obecního rybníka
- ZO souhlasí s výběrem firmy Alcedo z N. Bystřice , která provede posouzení tech. stavu rybníka
ZO nesouhlasí s prodejem parcely č. 1130/30

z 32.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 29.dubna 2010
ZO schválilo zápis a usnesení z 31. řádného zasedání ZO ze dne 25. března 2010
ZO schválilo ověřovatele zápisu z 32. řádného zasedání ZO
ZO bere na vědomí:
- I. zprávu o hospodaření za rok 2009 Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr se závěrečným
účtem
- II. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Vodovod Hamr za rok 2009
- III. Inventurní stav vodohospodářského majetku DSO Vodovod Hamr k 31.12.2009
- ZO pověřuje starostu obce Rudolfa Hronzu, jako zástupce obce v DSO Vodovod Hamr hlasováním
na Valné hromadě DSO pro schválení Závěrečného účtu DSO Vodovod Hamr za rok 2009 bez
výhrad.
ZO schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky obce Lásenice č. 1/2010 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku.
ZO souhlasí s pořízením vymezení zastavěného území obce
ZO souhlasí s podáním žádosti o pořízení vymezení zastavěného území obce
ZO schvaluje Záměr prodej obecního majetku p. č. 83/5-díl a)
ZO souhlasí:
- s opravou přístupové komunikace k chatové oblasti „Za mlýnem Šarocha“, která je v havarijním
stavu.
- s přípravou projektu a podáním žádosti o dotaci na zateplení Mateřské školy spojenou s úpravou
kotle na ekologické palivo
ZO pověřuje starostu obce, aby připravil a zahájil výběrová řízení na:
- zhotovitele prováděcího projektu
- zpracovatele žádosti o dotaci OP ŽP prioritní osa 2, nebo 3
ZO souhlasí s přípravou výstavby dětského hřiště, nezávisle na získání případné dotace.
ZO pověřuje místostarostu pana Bc. Františka Fojta přípravou této akce.
ZO vzalo na vědomí :
- dopis matek dětí, kterým upozorňují na nedostatky v MŠ
ZO doporučuje postup v této věci: deleguje starostu a místostarostu obce a pí Evu Královou,
zastupitelku obce, aby se zúčastnili jednání s rodiči a pí ředitelkou MŠ
ZO souhlasí s pronájmem kontejnerů na sběr papíru s obsluhou od firmy AVE CZ J. Hradec
ZO berte na vědomí :
- termín lásenické pouti 16.5.2010
- informaci o založení klubu HÁ-LÁS
- informaci o jednání k zajištění prodeje zeleniny a ovoce

Ahoj holky a kluci!!!!
Jsou tady sluniny – hurá, hurá, hurá!
Jste z toho také tak šťastní a veselí a nadšení a rozskotačení a prostě v pohodě?
To je bezva! Mám pro vás krásné bloumáky – teda, vy to znáte jako bludiště.
Jeden bloumák – to je hudební nástroj, který je o sluninách hodně slyšet venku a
je to fakt příjemné poslouchání. Dokonce už některé písničky taky umím zpívat ☺.
A ten druhý – to je první písmenko vaší abecedy. Určitě ho všichni umíte přečíst a
umíte ho také prolézt. Jen najděte vstup a pak ještě i výstup – takže hodně štěstí
při bloudění a pak – honem ven. Kam? Prostě ven – do přírody. Zkuste prožít
hodně času venku – pod stromama – jako já. Když se budete pořádně dívat –
uvidíte, jak je v trávě pod stromem opravdu rušno. Dokonce jsou tam i silnice a
dálnice a nebo taky jenom cestičky. Nevěříte? Tak koukněte a uvidíte☺.

Těskřítkoprsk!!!!

S P O R T
Rád bych se ohlédl za právě skončenou fotbalovou sezónou.
Letošní ročník okresní soutěže sk. „A“ pro nás nedopadl zrovna nejlépe. Skupinu vyhrála rezerva
Kardašovy Řečice, ale do okresního přeboru postoupil z druhého místa Horní Žďár. Naše mužstvo
obsadilo 9. místo s 23 body a skórem 36:52 za 6 výher, 5 remíz a 11 porážek. Náš cíl skončit do 6.
místa se tak nepovedl a do dalšího ročníku máme co napravovat. Za tímto umístěním je mnoho
důvodů. Zaprvé na zápasy se neustále měnila sestava, podle toho, kdo mohl hrát. Důvody byly:
zranění, hráči v trestu, pracovní povinnosti. Celkem se v základní sestavě vystřídalo 23 hráčů.
Zadruhé se o výsledku rozhodovalo až v samém závěru utkání, kdy se neproměňovaly 100% šance a
ubývala kondička, za což nás soupeř trestal a o spoustu bodů tím pádem připravil. Naším nejlepším
střelcem se stal s 9 góly Stanislav Fila, dále pak 8 gólů dal Jan Demeter a 5x se trefil Jiří Novák.
I přes tyto výsledky nás neopustili naši diváci a hojně nám chodili fandit. V průměru na zápas přišlo
35 diváků, za což všem děkujeme!
Sezóna skončila a už je třeba se řádně připravit na další ročník. Do naší skupiny sestoupila
z okresního přeboru Stará Hlína, která bude usilovat o rychlý návrat. Mnozí si ještě pamatují naše
vzájemné zápasy a soupeřovy fanoušky. Pro letošní ročník je základem udržet stávající kádr, vrátit
hráče z hostování a pokusit se bojovat o první trojku tabulky. Je to náročné, ale ne nereálné.
Přípravu jsme zahájili tuto neděli na turnaji v Plavsku. Po výhře nad Plavskem 4:1 jsme ve finále
porazili Buk 3:2 a obhájili loňské vítězství. Nyní budou následovat pravidelné tréninky. Na další
turnaj zajíždíme 24.7. do Buku, kde na nás čekají mužstva z Lodhéřova, Strmilova a domácího
Buku. Letošní přípravu pak zakončíme 7.8. na domácím hřišti turnajem. Do mistrovského utkání
nastoupí oddíl 22.8. na hřišti v Majdaleně a o týden později se představí na domácím hřišti
s Kardašovou Řečicí „B“.
O turnaji, který proběhne v sobotu 7.8. v našem areálu, budeme naše příznivce včas informovat.
Jen prozradím, že soupeři budou kvalitní, vstupenky slosovatelné a večer hudba v duchu country,
s občerstvením a tombolou.
MAV

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

Životní jubilea
Červenec

Srpen

– paní Marie Nováková, 87 let

- paní Milada Mlejnková, 84 let
- paní Bohumila Korandová, 80 let
- paní Růžena Hájková, 80 let

Narodil se
- Tomáš Lacko, rodičům Veronice a Petrovi Lackovým

Přistěhovala se
- paní Marie Špuláková z Plavska

Odstěhovaly se
- Gabriela Perzlová s dcerou Nikolou Zemanovou do Brlohu, okr. Č. Krumlov

Opustila nás navždy
- paní Zdeňka Hůlková, dne 5. července 2010, ve věku 70 let
Hlubokou soustrast všem pozůstalým.
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