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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
11.7.09 se konala hasičská soutěž „O pohár starosty obce Lásenice“ spolu s „Memoriálem
Stanislava Písaře“

- a naše nové družstvo získalo krásné 3. místo v hlavní soutěži!!! Musím jen smeknout před
pány Martinem Čeloudem a Jarolímem Novákem, kteří společně se všemi kluky dokázali splnit mé (a
zajisté nejenom mé) přání z předchozích let a vrátili Lásenici na stupně vítězů. Mám z tohoto
umístění i z dalších letošních výsledků skutečně radost a přeji vytrvalost! Spoustu fotografií z
„naší“ soutěže můžete zhlédnout na obecních internetových stránkách, více informací o letošní
hasičské sozóně zajisté přineseme v některém z dalších vydání zpravodaje.
12.7.09 byla závěrečná vernisáž prací účastníků výtvarných kurzů
- počet účastníků letošního ročníku výtvarných kurzů byl bohužel opět nižší a tak organizátoři
uspořádali pouze jeden turnus. Na vernisáži byla přesto vidět řada zajímavých dílek mladých nadaných
lidí a tak kdo přišel, rozhodně nelitoval.
13.7.09 – 17.7.09 se konal Druhý lásenický denní tábor pro místní děti
- opět po roce se díky nadšení místních žen podařilo zorganizovat pětidenní prázdninový program
pro více než tři desítky dětí téměř všech věkových kategorií. Alespoň touto cestou děkuji všem
organizátorkám, které se bez nároku na jakékoliv ohodnocení nejen celý týden dětem věnovaly, ale tábor
také perfektně připravily!
16.8.09 se opět po roce konaly jezdecké závody na jízdárně pana Beránka
26.8.- 31.8.09 působil v Lásenici hudební soubor Arkádie z Teplic
- soubor občanského sdružení Arkádie využíval zázemí naší obecní ubytovny již počtvrté a
tentokrát skvěle oživil potáborové setkání místních dětí.
22.8.09 začala nová fotbalová sezóna
- první letošní zápas na hřišti Sokola Horní Žďár a bohužel i následující 2 zápasy našeho mužstva
skončily vždy prohrou. Ve čtvrtém zápase v Buku pak naši borci vyhráli 4:1 a tak věřím, že slabý začátek
nic neznamená a že Rapid bude stejně jako v loňské sezóně postrachem ostatních mužstev v okresní
soutěži skupiny „A“!
V průběhu měsíce srpna byly zahájeny práce na opravě místní kaple sv. Jana Nepomuckého a
také na oplocení fotbalového hřiště
- více o těchto akcích se dozvíte v komentáři pana starosty na jiném místě zpravodaje. Za sebe mohu
říci, že jsem velmi rád, že se nám postupně daří realizovat akce tohoto typu, neboť zanedbanost naší
obce je bohužel v mnoha oblastech stále vysoká.

Malý seriál z historie kraje, 4. díl
Počátky Nové Bystřice
Novobystřicko leží na území historického Vítorazska, které zaujímalo oblast jihovýchodních Čech a
přilehlé části dnešního Rakouska. Ještě před osidlováním novobystřicka vedly touto oblastí staré
obchodní stezky. V literatuře najdeme odkazy na řadu archeologických nálezů, zejména římských
mincí, připomínajících obchodní styky ilyrsko-keltského obyvatelstva s Římany. Tak například
v Oboře byla prý roku 1892 nalezena římská stříbrná mince s obrazy císaře Antonia Pia a mezi
Albeří a Terezínem stejně jako u Sedla byla řada stříbrných mincí nalezena ještě koncem minulého
století.
První zmínka o tomto území je z roku 871 ve fuldenských letopisech. České poselstvo tehdy vezlo
velkomoravskému Svatoplukovi dceru českého knížete s bohatým věnem, bylo ale zřejmě pod
dnešním Landštejnem přepadeno a oloupeno a zachránilo jen holé životy.
Před německou kolonizací novobystřicka bývá zmiňováno též sporé slovanské osídlení tohoto
teritoria v 11.-12.století, což dokládá i průzkum mohylového pohřebiště v ústí Kostěnického potoka.
Samotný název Bystřice je slovanský a ukazuje na to, že říčku a její okolí museli poprvé
pojmenovat slovanští osadníci.
Okolo poloviny 12.století proniklo z dolnorakouské oblasti mýcení lesů až sem, do nejsevernější
části Raabského panství. Na kolonizaci této dosud neobydlené krajiny se podíleli především
osídlenci původem z Dolního Rakouska, kteří k nám přešli z okolí Waidhofenu a Zwettlu, což
ilustruje i výskyt týchž místních názvů – Artholz (Artoleč), Bernschlag (Peršlák), Gebharz
(Gebharec), Guttenbrunn (Dobrá voda), Reichers (Rajchéřov). Přicházeli sem ale i zemědělci
z německého Duryňska za přispění Řádu německých rytířů.
Založení nové obce tehdy probíhalo tak, že nejprve šlechtická nebo duchovní vrchnost pověřila
příslušnými právy takzvaného lokátora, jenž dohlížel na mýcení lesů, přiděloval rodinám půdu a měl
na starost výstavbu celé vesnice. Jako hlavnímu představiteli obce mu byl postaven největší
statek, v němž se vybíraly daně, konaly porady a který také sloužil jako hostinec. Ve větších obcích
zastávali lokátoři i roli soudců pro celé okolí.
Kolem roku 1175 dospěla vlna osidlování až do okolí dnešního novobystřicka. V listině z 18.4.1175 se
praví, že hrabě Konrad II. Von Raabs věnoval johanitským mnichům 30 lánů nevymýceného lesa a
dvůr na bystrém potoce, zvaném Vistricz. Johanité brzo začali s mýcením zdejších lesů a vystavěli
si mnišskou celu, kolem níž vznikla obec Mnich. Z mnišské cely se později stal kostel, který býval
prvním farním kostelem Bystřice. (Po roce 1945 byl tento nejstarší románský kostel v kraji
zbourán). Hřbitov u mnišského kostela sloužil ještě do počátku 18.století coby pohřebiště i okolním
vesnicím.
Kolem roku 1175 byla založena rovněž Albeř. Kolonizace této kopcovité a poměrně nepřístupné
krajiny postupovala pomalu, v místech nejpříhodnějších pro zakládání osad. Většinou bývá uváděno,
že Bystřice stávala někde v prostoru Malé Obory přibližně v místech, kde se dnes nachází Mnišský
rybník, i o tom však vznikly určité pochybnosti. V každém případě se v této lokalitě kolem roku
1175 nacházela vesnice, která byla pojmenována Vistricz (Bystricz), tedy Bystřice.
Pokračování příště

Informace o stavbách na území obce
Největší stavbou toho času je generální oprava mostů přes řeku Nežárku. Investorem je
Jihočeský kraj. Průběh asi všichni sledujeme, stavba působí nemalé komplikace zejména občanům
žijícím na pravém břehu Nežárky. Díky zvýšené hladině řeky byly zpožděny práce na tzv. malém
mostě. Při odkrývání mostní konstrukce velkého mostu byly zjištěny závažné nedostatky na
nosnících a došlo k rozhodnutí celý most demolovat a nahradit novým. Tyto dvě skutečnosti celou
stavbu zpožďují a přes odpor obce byl prodloužen termín dokončení o jeden měsíc, na 15. listopad
2009. Jednání o zkrácení termínu stále probíhají.

Nyní ke stavbám obce. V měsíci srpnu jsme započali s rekonstrukcí kaple a s oplocením
fotbalového hřiště, od začátku září probíhá rekonstrukce obecního úřadu.
Kaple – v této etapě rekonstrukce budou provedeny opravy vnitřních omítek a nátěrů,
zbudována nová elektroinstalace, ochranné mříže na vstupu a oknech, výměna dveří a vysprávka
podlahy. Střecha bude opatřena okapy a základy zadrenážovány. K datu vydání Zpravodaje je
vnitřní část opravy hotová, zbývá provést výmalbu a drobné začišťovací práce. Probíhá osazování
okapů.
Fotbalové hřiště – Oplocení areálu má své opodstatnění z hlediska dřívějších nákladů na
úpravu hrací plochy a také z hygienických důvodů. Současně jsou ukončeny zednické práce a část
terénních úprav a probíhá příprava k natažení vlastního oplocení a instalaci vrat a vrátek.
Obecní úřad – zřízení pracoviště CZECH-POINT a s tím spojené vybavení výpočetní
technikou vyžaduje speciální zasíťování: rozvody elektro, telefonní síť, internetovou síť a
zabezpečovací systém. Pro provoz celého zařízení je potřeba stabilní prostředí zejména z hlediska
prašnosti. To vedlo k rozhodnutí provést rekonstrukci prostorů celého úřadu. Původní
elektroinstalace byla na hranici životnosti, stejně tak ostatní vybavení včetně nábytku.
Prosím Vás všechny o strpení při vyřizování vašich potřeb. Obecní úřad bude po dobu
rekonstrukce fungovat v náhradním prostoru - velká zasedací místnost. Respektujte, prosím,
úřední hodiny - pondělí 8.00-12.00 a 14.00 - 16.00, středa 8.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00. Děkujeme
za pochopení.
Na výše uvedené akce jsme získali dotace z grantů Jihočeského kraje. Rekonstrukce
obecního úřadu - zařízení je dotováno Ministerstvem vnitra ČR. Stavební část je zatím hrazena
z prostředků obce. Tyto náklady bude ale možné následně pokrýt z dotace na rekonstrukci celé
budovy kulturního domu, o kterou v současné době žádáme.
Občas se setkávám s dotazy na potřebnost těchto investic. Je mi také jasné, že prioritou
obce č. 1 je kanalizace a ČOV. Jen pro informaci, probíhá příprava k podání již 4. žádosti o dotaci.
U zmíněných menších akcí je potřebnost nasnadě, u hřiště a obecního úřadu jsem ji výše
zmínil a u kaple se snad shodneme, že jde o historicky významnou dominantu obce, kterou musíme
zachovat pro další generace. Investice není určitě samoúčelná, vždyť kaple je stále více využívána
i ke kulturně - společenským akcím.
Načasování akcí bylo vázáno na finanční zdroje. Pokud byla možnost tyto finance získat
v této době, neváhali jsme. Podobná situace se totiž nemusí opakovat. Stejně tak postupujeme i při
shánění finančních zdrojů na opravu kulturního domu.

Rudolf Hronza, starosta

POKRAČOVÁNÍ V OSVĚTĚ KE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ,
ZÁVĚREČNÝ DÍL – RECYKLACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
Milí čtenáři,
v minulém díle jste se dozvěděli, jak naložit s elektrospotřebičem, když doslouží. Ať už
elektrozařízení zanecháte ve sběrném dvoře, prodejně elektra, servisu či opravně nebo využijete
mobilní svoz, vyzvedne jej specializovaná firma a odveze do zpracovatelského závodu. Tam
elektrozařízení rozeberou a zajistí jeho recyklaci.
V dnešní době je zpětný odběr a následná recyklace nutností. Jejich cílem je omezení čerpání
přírodních zdrojů a ochrana životního prostředí. Některá elektrozařízení totiž obsahují jedovaté
látky jako olovo, kadmium, či freon. Po převozu elektrozařízení ke zpracovateli se nejprve ručně
odstraní nebezpečné části (např. akumulátory nebo kondenzátory), kabely a některé další
elektronické komponenty. Částmi obsahujícími nebezpečné látky se dále zabývají specializované
společnosti. Zbytek se rozdrtí na menší části a je tříděn na železo, neželezné kovy, sklo a různé

druhy plastů. Ta část elektroodpadu, kterou není možno dále použít ve výrobě, je využita
energeticky ve spalovnách odpadů nebo cementárnách jako palivo.
Okolo 50–80 % elektroodpadu je opětovně použito přímo na výrobu nových elektrozařízení nebo
komodit v jiných průmyslových odvětvích. Vytříděné železo je používáno v ocelářském průmyslu.
Neželezné kovy se používají pro výrobu kabelů a elektronických komponentů a stejně jako železo
mohou být recyklovány opakovaně. Plasty jsou dále využity zejména v automobilovém
a nábytkářském průmyslu. Sklo bývá opětovně implementováno zejména do obrazovek barevných
CRT televizorů.
Proces recyklace přináší pracovní příležitosti také pro tělesně postižené. Děje se tak
prostřednictvím chráněných dílen. Jejich zaměstnanci se podílejí na mechanickém třídění
vysloužilých elektrozařízení.

ASEKOL s.r.o.

Poznatky k nakládání s odpady
Jak je všeobecně známo, rozšířili jsme v r. 2008 třídění domovního odpadu. Vžilo se třídění plastů,
skla, papíru do plastových pytlů, nebo do kontejnerů umístěných na veřejných prostranstvích. Od
začátku letošního roku jsme zavedli třídění elektroodpadu. O tom a o věcech s tím souvisejících
píšeme na jiném místě Zpravodaje .
Třídění do pytlů je zatím bezproblémové, snad jenom poznámka k plnění pytlů. Ke snížení nákladů
na tuto činnost je potřeba využít celého objemu pytle a nevystavovat k odvozu pytle poloprázdné.
Problémy se pravidelně opakují u třídění do volně přístupných kontejnerů. Je běžné, že ve skle se
objeví plasty a naopak, kontejner na směsný odpad (černý) je zaplněn papírovými kartony nebo
trávou a znemožní se tak jeho využití pro daný účel apod. Vrcholem bezohlednosti je, když se např.
ve skle objeví psí výkaly nebo jiný biologický odpad. Klasické popelnice jsou umístěny
v autobusových zastávkách a opět je v nich papír, bioodpad apod. V okolí nepořádek a zápach.
Promiňte, ale tyto excesy považuji za vrchol bezohlednosti jak k občanům, tak k zaměstnancům
obce, kteří po „někom“ nepořádek uklízí.
Smysl pro pořádek a ohleduplnost je ctností slušných lidí. Prosím Vás, buďme slušní. Mělo by nám
snad všem záležet na tom, jak naše obec vypadá, jak se nám v Lásenici žije a v neposlední řadě jaký
naše obec dělá dojem na návštěvníky. Děkuji Vám za zamyšlení.

Rudolf Hronza, starosta

„Předškolkáčci“
V Lásenici je opravdu hodně dětí, které ještě nechodí do školy ani do školky (tak jim říkáme
předškolkáčci). Většinou jsou s nimi doma maminky na mateřské dovolené. V obci bohužel zatím není
žádné hřiště, kde by se všichni mohli scházet a pohrát si, ale snad právě proto minulý rok vznikl
klub maminek s dětmi, které se začaly scházet a scházejí se dodnes jednou týdně v místnosti v
objektu bývalé školy. Maminky pro děti připravují hry a navzájem si s dětmi pomáhají. Je úžasné
sledovat, jak jsou děti šťastné v kolektivu stejně starých dětí. Navíc zde mají hračky, které z
domova neznají – klouzačku, houpačky, bazének plný plyšáčků, kostky, různé tahací hračky, zkrátka
je toho tam dost a dost. Pokud o této činnosti našich maminek nevíte a rádi byste se zúčastnili s
vaším dítkem, určitě přijďte. každou středu od 9 hodin ráno vás rády mezi sebou přivítáme.
Pro ty, kteří by rádi nahlídli, ale zatím jen z povzdálí, jsme připravily pár fotografií na oficiální
webové stránky obce Lásenice. Jsou to fotografie z předprázdninového setkání, kam za námi přišly
i děti ze školky.

Jana Madlé a Marcela Čeloudová
( za všechny maminky)

Druhý lásenický tábor
proběhl začátkem července a opravdu se vydařil! Zúčastnilo se ho 32 dětí. Minulý rok jsme
s dětmi poznávali současnou Lásenici – tento rok pak její minulost.
Takže již v pondělí jsme se na zdejším tvrzišti setkali s posledním známým vlastníkem
místní tvrze Menhartem z Hradce a dozvěděli se tak o zakletých rytířích a možnosti jejich
vysvobození! Podmínkou bylo nalezení devíti různých indicií během pouhých pěti dnů. Byla to velká
zodpovědnost – převzít takovýto úkol, ale nikdo neváhal a všichni převzali listiny, štíty a meče.
V úterý jsme vyrazili na Dubovici k vrchu Homolka. Cesta je to dlouhá a tak jsme zajistili
povoz s koňmi, kteří ochotně táhli batohy i unavené děti.U svaté Markéty na nás čekal mnich
z doby Menharta, který nám po splnění různých úkolů předal první indicie.
Ve středu k radosti všech jsme nikam nechodili, ale zůstali Na place u Nežárky, kam za
námi přijeli policisté s pejsky a dalšími zajímavými ukázkami (např. termovizí, ukázkou snímání
otisků prstů, alkoholovými testy......atd.) Absolutně nejúžasnější bylo ale přistání policejního
vrtulníku. To opravdu všichni – včetně nás dospělých – koukali! Odpoledne jsme díky lukostřelcům
mohli vyzkoušet, jak je nelehké strefit se šípem do terče i z malé vzdálenosti. Po trpělivé výuce
nám pak sami zkušení lukostřelci ukázali, že trefa je možná i skoro přes celé fotbalové hřiště.....
Čtvrteční den byl ve znamení výletu na hrad Landštejn. Zde jsme si prohlédli hrad, podívali
se na letové ukázky dravců a pak sešli dolů k přehradě, kde jsme mohli nakouknout do čistírny vod.
Po obědě ve Starém Městě nás pan řidič odvezl do nedalekého bunkru.
Pátek byl posledním dnem tábora a tak bylo nutností rozluštit tajemství, kde je ukryt
poklad a nalézt jej. Opravdu jsme vše našli a byli jsme i přepadeni zakletými rytíři! Díky moudrosti
dětí, které se o poklad rozdělily, ale vše dobře dopadlo a rytíři tak byli osvobozeni a děti pasovány
do stavu rytířského.
Velmi zkráceně řečeno – byl to týden plný dobrodružství a zážitků. Proto se sluší poděkovat všem
zúčastněným.
Tento tábor stál na jedno dítě 500,- Kč. Asi nemusíme zdůrazňovat, že to je velmi malá částka v
porovnání s výdaji (neboť cena zahrnovala obědy, akce, dárky, nanuky......). Tudíž první a obrovský
dík patří obecnímu úřadu, který tuto akci díky pochopení obecních zastupitelů podpořil úhradou
části nákladů, a to především dopravy na Landštejn ve výši 3 000,-Kč ale také pojištěním
dospělých, vybavením lékárničky, zajištěním pití na celý týden pro všechny děti a také ochotnou
pomocí se spoustou dalších důležitých věcí, které by někoho ani nenapadly a přitom bez nich by to
nešlo! Druhý velký dík patří sponzorům, díky, pane Jelínku a díky, pane Poláchu! Jen tak přijít a
říci: „Chtěl bych přispět, je to na dobrou věc.“, to je gesto, kterého si opravdu ceníme a které
bychom nechtěli nechat padnout v zapomnění! A do třetice - díky všem, kdož pomohli – zvláště
rytířům aneb „skupině historického šermu Jindřich“, kteří opravdu za “pakatel“ vytvořili tak
úžasnou atmosféru z doby minulé, že se to ani vypsat nedá, aneb, kdo nezažil..., dále mnichovi aneb
panu J.Jantačovi z Českých Budějovic, paní M.Burdové za poskytnutí zázemí na Markytě, panu R.
Hronzovi za přivezení oběda kamkoliv, panu Nalezenému z Novosedel za povoz s koňmi, panu
P.Němcovi, který nejen že zařídil „policejní dopoledne s helikoptérou“, ale také s námi na úkor své
dovolené absolvoval výlet na Landštejn, lukostřelkyni slečně Zelenkové z Jindř.Hradce, panu
R.Poláchovi – podruhé, tentokrát za výrobu mečů a také za obětavou pomoc při výletu na Landštejn
(který rovněž absolvoval na úkor svého volna), panu F.Fojtovi za výrobu štítů, paní L. Mrkvičkové
za pozvání na neskutečně výborné koblihy, panu M.Duškovi za obstarání celotýdenního zázemí –
vojenského stanu, i všem, kdož stan pomohli postavit i zase složit!, paní P.Korandové za batikování,
panu F.Korandovi za zajištění pečiva z pekárny, slečně Ž.Moravcové za stálou přítomnost a tím
pádem velikou pomoc s dětmi a panu J. Brožkovi za bezva hru na kytaru při závěrečném ohni i přes
to, že začalo pršet a byla bouřka a v neposlední řadě děkujeme také rodině Hájkově za umožnění
konání části programu na soukromých pozemcích.
Poslední víkend v srpnu jsme si vše připomněli na potáborovém setkání nejprve v tělocvičně, kde
jsme si zahráli spoustu skvělých her, prohlédli kroniku (mimochodem, jestli má někdo zájem se na
tuto či tu z minulého roku podívat, může – stačí říct kterékoliv z nás), popovídali jsme o tom, kdo

kde ještě byl a co prožil. Také tam za námi přišli tou dobou zde pobývající děti z hudebně
dramatického souboru Arkádie z Teplic. (V Lásenici již v minulosti několikrát vystupovali na sále či
v kapli.) Setkání to bylo o to příjemnější, že se snažili zazpívat písně, které i my znali a tak si
všichni zazpívali dohromady. Jako odměnu jsme my pro ně měli také připravenou písničku na
poděkování a pak.......pak jsme se ještě sešli u ohně. Bylo to opravdu milé a inspirativní setkání.
Vedoucí dětí z Teplic – pan Jiří Nový - navrhl, že příští rok, kdy snad zase přijedou, bychom mohli
udělat společný pěvecký týden pro ty, kdož rádi zpívají. Zajímavý nápad – nemyslíte?
Vzhledem k hojné fotodokumentaci je zde také možnost nechat si vypálit fotografie na DVD či
nahrát na flashku – soubor má 1,95GB. Ostatní mohou nahlédnout na pár vybraných obrázků na
stránkách obce ve fotogalerii.
Každopádně ještě jedno díky musíme říci – díky manželům a babičkám za trpělivost a pomoc
s dětmi při přípravách na tábor. Bylo to náročné, ale stálo to za to!!! Díky!

Hana Fojtová, Jana Madlé, Alena Dušková, Klára Vacková, Marcela Čeloudová - organizátorky
PS: Blíží se organizování Mikulášské besídky – jestli někdo chcete pomoci s přípravou, ozvěte se –
každý je zván, zvláště má-li hlavu plnou nápadů :-)

Výtah z usnesení
z 24.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 25.června 2009
Zastupitelstvo schválilo program 24.zasedání a zápis s usnesením z 23.řádného zasedání ZO ze dne 28.května
Zastupitelstvo schválilo 3. rozpočtové opatření k 30.6.2009
Zastupitelstvo schválilo 4.rozpočtové opatření k 31.7.2009
ZO vzalo na vědomí informaci z jednání DSO Vodovod Hamr, informaci z jednání SPOM – závěrečný účet,
jehož součástí je zápis o přezkoumání hospodaření
ZO schválilo firmy, které budou osloveny pro výběrové řízení na akci Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
Lásenice
ZO schválilo zhotovitele pro akci Oprava kaple sv.Jana Nepomuckého
ZO vzalo na vědomí informace o potřebě vyrovnání plochy Na place, o přípravě urbanistického řešení návsi
před prodejnou, o přemístění turistických poutačů a map
ZO souhlasí s úhradou projektu Stavební opravy č.p.11 – Lásenice
ZO schválilo záměr prodeje obecního pozemku p.č.541/3
ZO schválilo prodejní cenu 40,- Kč/m2 pro prodej obecního pozemku p.č. 1130/37 jedinému zájemci
ZO vzalo na vědomí informaci o neinvestiční dotaci na realizaci projektu Czech Point – kontaktní místa
ZO souhlasí s obsazením uvolněného bytu v č.p.147
ZO vzalo na vědomí: výsledky voleb do Evropského parlamentu,
informaci o parkování na veřejných pozemcích
informaci o průběhu dětského dne
rozdělení nájemní smlouvy pro restauraci a byt v č.p.11
ZO souhlasí s pořízením orto-foto mapy
ZO souhlasí s úhradou dopravy dětí v rámci denního letního tábora
ZO nesouhlasí s finančním příspěvkem sdružení Proutek
ZO souhlasí se zpevněním části obecního pozemku před restaurací paní Pelikánové
ZO bere na vědomí informaci o opravě mostů směrem na Vydří
informaci o nevyřešené situaci bývalého vepřína
chce vyvolat jednání ohledně silnice I/34 – řešení přechodu pro chodce

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 12.srpna 2009
ZO schválilo program mimořádného zasedání
ZO rozhodlo, aby zhotovitelem akce Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště Lásenice se stala stavební firma
ing.Jiří Mach, Stará cesta 448/II, J.Hradec.
ZO souhlasí s výměnou oken v obecních bytech v čp. 11 a v čp.10 – byt č.4
ZO bere na vědomí informaci o možnosti pronájmu radaru na měření rychlosti
ZO souhlasí s podporou jezdeckých závodů, tj. s proplacením faktur do výše schválené v rozpočtu na rok 2009

Ahooooj kluci, ahooooj holky!
To byla rychlost, co? Myslím tím rychlost, kterou utekly sluniny. Já to nechápu, když je čas
čekání na sluniny nebo na vánoce nebo prostě na něco, na co se mooc těšíme, tak ten čas
vůbec, ale vůbec neubíhá a když ta chvíle už konečně přijde – tak uteče raz dva..... Taky to
tak máte?
Minule jsem vám slibovala, že budu vyprávět o návštěvách v létě. Bylo jich opravdu spousta.
Tak třeba strýček Včelnička. Podle jména poznáte odkud je. Co to? Vy si myslíte, že je od
včel? Ne! To ne! Je od řeky – od té, která protéká i vaší vesničkou. A jó! Já zapomněla, že
strýček už je hodně starý a proto se jmenuje sice podle řeky, ale vy už ji znáte jako Nežárku.
Ona se totiž Nežárka dříve jmenovala Včelnice. To koukáte, že jo! Tentokrát mi vysvětlil, že
vy lidé vysazujete stromy podél řek kvůli tomu, aby jejich kořeny zpevnily břehy. A ještě mi
řekl, že řeka Nežárka nikde nepramení, ale vzniká soutokem dvou řek. Jedna řeka se jmenuje
Kamenice a druhá Žirovnice a v místě, kde se spojí a tečou dál jako jedna, tak to je Nežárka.
To je,co? To jsem fakt nevěděla! A víte co vím ještě? Řeka Nežárka je dlouhá 56km a víte kde
končí? Vlévá se ve Veselí nad Lužnicí do řeky Lužnice.
Než strýček odjel, tak mi dal obrázek všech řek tady v Čechách. Tak vám ho taky posílám.
Třeba vy větší už tam řeku Nežárku najdete. Držím palečky! Těm menším posílám obrázky dva
– najdete mezi nimi pět rozdílů?

Najdete řeku Nežárku? Odkud a kam teče?

Najdi 5 rozdílů mezi obrázkem ve dne a v noci...

S P O R T
Oddíl kopané vstoupil do nové sezóny 2009 – 2010
Po úspěšné loňské sezóně, kdy Rapid skončil na krásném čtvrtém místě,
se naplno rozběhl nový ročník okresní soutěže skupiny „A“.
Naše mužstvo v prvním kole nastoupilo na hřišti v Horním Žďáru s místním
Sokolem, který je považován za jednoho z největších uchazečů na postup, a podlehlo vysoko 2 : 6,
kdy se nám zápas nepovedl a v hodně improvizované sestavě jsme na soupeře nestačili.
Ke druhému utkání Rapid nastoupil na domácím hřišti proti Nové Vsi s odhodláním odčinit
první prohru a získat doma první tři body. I na domácím hřišti ale pokračovalo utrpení, které
vyústilo v porážku 1 : 3.
A bohužel ani třetí zápas na hřišti Dynama Majdalena neskončil pro naše mužstvo lichotivě.
Utrpěli jsme drtivou porážku 1 : 6.
Největším problémem našeho mužstva bohužel je stále nekompletní hráčský kádr (oproti
loňské sezóně nám stále chybí 6 hráčů základní sestavy) a hráči, kteří by je měli nahradit, nemají
takovou chuť nebo ani nechtějí odevzdat na hřišti stoprocentní výkon.
K dalšímu utkání jsme opět zajížděli na hřiště soupeře a to do Buku. Nervozita, tři porážky
za sebou a stále ne úplný kádr a i to, že Buk v minulém kole přivezl tři body z horké půdy z Chlumu
- to všechno nahrávalo ve prospěch soupeře. Opak se stal pravdou a já musím celé mužstvo jen
pochválit za předvedený výkon a zaslouženou výhru 4-1. Všichni odvedli své maximum a já si jen
přeji, aby naše předvedená hra vydržela co nejdéle a hned v příštím zápase, kdy hrajeme v sobotu
19.9. od 16.30 na domácím hřišti proti Lodhéřovu, jsme toto vítězství potvrdili i doma a tak trochu
potěšili naše příznivce.
Ještě přidáváme rozpisy našich utkání a doufám, že v příštím vydání už budeme
moci naše příznivce potěšit lepšími výsledky.
Domácí zápasy :

19. 9.
3. 10.
17. 10.
31. 10.
7. 11.

SO
SO
SO
SO
SO

Utkání venku :

27. 9. NE
10. 10. SO
25. 10. NE

16,30 hod.
16,00 hod.
15,00 hod.
14,00 hod.
14,00 hod.

Lodhéřov
Břilice
Chlum
Plavsko
Horní Žďár

v Kardašově Řečici
v Rapšachu
v Českých Velenicích
MAV.

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

Životní jubilea
Říjen

Listopad
– pan Karel Kučera, 82 let
- paní Bohuslava Hamerníková, 75 let

- pan Václav Lazna, 75 let
- paní Vlasta Blatníková, 84 let

Sňatek
- dne 14.8.2009 uzavřeli sňatek slečna Jitka Strouhalová a pan Daniel Kovář

Opustil nás navždy
- pan Jaroslav Mrkvička, dne 1. srpna 2009, ve věku 68 let
Hlubokou soustrast všem pozůstalým.

My z Lásenice – zpravodaj Obecního úřadu Lásenice a zastupitelstva obce Lásenice. Registrační číslo MK 11676. vydává
Obecní úřad Lásenice,za vydavatele odpovědní Eva Králová a starosta Rudolf Hronza. Vychází 6x ročně v nákladu 250 ks.

