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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
8. a 9.7.11 se konaly oslavy 120. založení hasičského sboru v Lásenici
- v pátek 8.7. byla v kulturním sále uspořádána slavnostní schůze Sboru dobrovolných hasičů a v sobotu
9.7. se pak konala soutěž hasičských družstev v požárním útoku při příležitosti 120. výročí
- i když příprava oslav byla z mého pohledu trochu chaotická, byl jsem rád, že se obě akce povedly a
oslav se zúčastnila i spousta spokojených hostí. Osobně se pak také těším na zprávu o výsledcích našeho
soutěžního družstva, které letos statečně bojuje ve Velké ceně Třeboňska, a kterou určitě nalezneme
v některém z dalších vydání zpravodaje.
11.7.11 – 15.7.11 se uskutečnil již čtvrtý Lásenický denní tábor
- letošní tábor byl pohádkový a to doslova, téma tábora bylo totiž „Z pohádky do pohádky“. Tábor byl
opět velmi pěkně připravený a děti se rozhodně nenudily. Mě osobně pak nejvíce zaujal nádherně
připravený program v zámeckém parku na Červené Lhotě. Díky všem, kteří umožnili dětem toto prožít!
6.8.11 uspořádala TJ RAPID fotbalový turnaj
- na lásenické půdě se vedení Rapidu podařilo zorganizovat velmi pěknou akci, která rozhodně obohatila
léto v Lásenici. Krásná účast pak určitě byla zadostiučiněním pro pořadatele a myslím, že i povzbuzením
k pořádání dalších obdobných akcí. Těšíme se!
20.8.11 se po loňské odmlce opět konaly jezdecké závody na jízdárně pana Beránka
- a jsem rád, že díky panu Beránkovi si tak „koňáci“ opět našli cestu do Lásenice!
20.8.11 začala fotbalová sezóna 2011/2012
- a první a pak i druhý, třetí, čtvrtý, pátý a šestý zápas letošní sezony náš Rapid vyhrál! A tak jen přeji,
aby „vítězná šňůra“ byla ještě hodně dlouhá, protože nejen fanoušci si to zaslouží!
V průběhu měsíce srpna byly zahájeny práce na opravě kříže poblíž areálu bývalého
zemědělského družstva
- po loňských opravách kříže před kaplí a křížku u výjezdu z Lásenice ve směru na Stráž nad Nežárkou
se díky získané dotaci letos podaří zrenovovat další drobná sakrální památka v obci.

Lásenické cvičení
Bohužel, všem zájemcům o cvičení v Lásenici se musím tentokrát omluvit, cvičení letos
nebude. Velmi se omlouvám. Pokud si budete chtít vyzvednout karimatky – ozvěte se.
Hana Fojtová

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Tělovýchovná jednota RAPID Lásenice pořádá v pátek 28.10.2011 (státní svátek)
podzimní sběr šrotu. Šrot je možné zanechat před domem, popř. lze individuálně domluvit
odvoz nebo vyklizení z domu na tel. č. 602 488 300. Výtěžek bude využit na podporu
tělovýchovné jednoty.

Výročí založení sboru hasičů dobrovolných v obci naší
– čtvrté promluvení.
Je hodně záznamů, však pár slov z obsažné výroční zprávy jednatele sboru učitele Rudolfa
Tyšera. Jeho jméno a bohulibá činnost nejen ve sboru hasičském provází dlouhá léta dosti lidí i
dnes ještě žijících.
Ve zprávě je ku příkladu důraz kladen na pravidelná cvičení členů. Prohlásit a podpisem
stvrditi museli, že neomluví-li se, zaplatit musí 50hal. do pokladny sboru. Nebylo to moc, ale pár piv
bylo peněz více. Zmíněná zpráva výroční si zaslouží podrobné rozebrání a citování, leč nejen ona,
ale všechny zápisy až do roku 1919. Je tam tolik dobových událostí, tolik vztahů ke vsi a dění o
lidech, jejich snahách, jejich ochotě a pracovitosti bez nároků na výsadní výhody. Jen citátů a
apelací na lidskou pomoc a sounáležitost je cítit ze všech verbálních projevů činovníků hasičstva i
obce. Nebylo vždy vše jen akorát. Když sbor se přihlásil k Ústřední hasičské jednotě, pak
pojišťovna chtěla podíl 100 korun. Psáno je: „ Kde je vzít a nekrást.“
Bylo ještě mnohé, ale v r. 1914 začala 1. světová válka. Čas jakoby se zastavil, i když běžel
daleko větším tempem než v míru. Hasiči měli stále stejné poslání, však plodných setkání a činností
se spolku dostalo až po roce 1918. Opět vzpomněl si každý, kdo ke komu patří, co ztraceno vše,
včetně životů na bojištích. Ale 16. února 1919 zase zasedala valná hromada, slavila 28 let trvání
sboru. Bylo vzpomenuto účastníků války, padlých občanů obce, těch, kteří ještě v zajetí jsou a
kvitováno, že snad všichni příslušníci sboru se z války navrátili.
Pak přišla 20. léta minulého století. Je opět v zápisech z této doby mnoho věcí a událostí
nanejvýš zajímavých. Vychládalo nadšení z dob, kdy republika vznikala a lid měl mnoho nadějí –
vždyť ve srovnání s dobou dnešní nejsme daleko od tehdejšího stavu. Případně vyslovil se pan řídící
učitel Rudolf Tyšer, jeden z nejzasloužilejších členů sboru: „My už politicky nejen mluvíme, ale i
chodíme, spíme a tančíme. Nedejme, aby dnešní doba chtěla charakterizovat život nejen sboru
hasičského, ale nás všech. Jsme lidmi potřebnými jako hasiči, jako přátelé a pomocníci. Buďme i
rozumní a vstřícní.“ Odbočení toto je vlastně konfrontací s dneškem.
V roce 1925 musím se zdržet u vzácné příležitosti zřízení ženského sboru pro zvýšení
bezpečnosti občanů obce. Šlo hlavně o úkoly samaritánské v rámci organisace Červeného Kříže.
Samaritánky se účastnily kursů ku vzdělání v této bohulibé činnosti. Není od věci zmínit se o
planých poplaších, které nařizoval velitel sboru. Zazněla „harcovka“ (trubka ku svolání poplachu) –
tu vybíhají hasiči v pracovním kroji a výzbroji – vytlačují stříkačku, zapřahají a za zvuku
„harcovky“ jedou k objektu domněle zasaženému. Tu v ohni simulovaném „ležec“, byl umdlelý a
zraněný, a jemu poskytly samaritánky první pomoc. No a vžijme se do věcí celé tehdejší doby –
nebylo v tom něco, co nám dnes chybí?
Bylo by toho moc a moc – opustíme 20. a 30. léta minulého století. Dokumenty, které máme,
si zaslouží napsat knihu, ale to chce trpělivého člověka a čas. Snad, až bude další výročí a nemusí
být kulaté, dozvíme se všichni právě to, co stalo se a čím žili lidé v létech, která jsme opustili
v minulém psaní. Ještě snad jen zcela hrubě. Konec třicátých let minulého století byl velice aktivní
pro sbor hasičů. Schylovalo se ku tragedii 2. světové války. Ale i tak byla za přispění a oslav sboru
postavena ocelová lávka. Otevřena její funkce byla 18. července 1937. Pak nastal rok 1938, 1939 –
kdy republika byla odsouzena nešťastnými rozhodnutími tehdejších mocných států – Německem,
Anglií a Francií s fašistickou Itálií k „Protektorátu“. Temná to byla doba. Byla likvidována Okresní
hasičská jednota, a to 22. prosince 1940. Málo bylo tehdy sezení hasičů, i když stále spolek
existoval a konal, co pro lid a majetek konati měl. Snad nebude mi vyčítáno, když uvedu otce svého
Františka Ficala, který od r. 1930 až ku roku 1946 byl jednatelem sboru a všechny zápisy o dění
jsou právě jeho zásluhou zachovány.
Od roku 1948 je už trochu jiný náhled politický na hasiče, i když vždy vysoce ceněný. A ta léta od
r. 1948 do doby roku 1989 a do dneška už si většina žijících pamatuje. Ale i tak chci, pokud tu
budeme, podrobně rozebrat i poslední léta. Nakonec by bylo třeba vyjmenovat všechny ty, kteří

se o sbor zasloužili. Bylo by jich moc, nerad bych na někoho zapomněl – většina těch minulých už
nežije, proto: „Díky vám!“ Vám i vám, kteří dnes náš hasičský sbor řídíte, ať se vám daří, ať jste
pořád nezištní, pomoci ochotní, slušní a vždy spolehliví.
Ku dnešnímu dni je starostou hasičů Jaroslav Šmíd a velitelem sboru Libor Kučera. K těm,
které si ještě pamatujete, patří Jarda Koranda, Miloslav Novák a Josef Kučera, žijící hasičská
legenda.
„Na zdar!“ - starý pozdrav hasičů.
Ing. arch. František Fical

Lásenické stavby
V minulém čísle Zpravodaje jsem vám podal základní informace o připravovaných a v té době i
dokončovaných investicích letošního roku. V čem se pokročilo a co je nového?
Dětské hřiště, otevřené 30. června, funguje ke spokojenosti dětí i maminek. Problémy s drobnými
vadami na některých herních prvcích jsou průběžně odstraňovány dodavatelem v rámci reklamací.
Máme pochopitelně radost z využití hřiště, ale trochu nám vadí přístup některých dětí i rodičů
k tomuto zařízení. Jde často o nepřiměřené zatěžování jednotlivých prvků a také o nepořádek
kolem. Ponechám Vaší úvaze co s tím. Abychom věděli, o jakých hodnotách je řeč, uvedu pár čísel o
nákladech na pořízení hřiště: Celá stavba, včetně oplocení a terénních úprav, přišla obecní kasu na
480 tisíc korun, z toho herní prvky s montáží stály 400 tisíc korun. Na stavbu byla získána dotace
292 tisíc korun.
Oprava opěrné zdi a sanace základů a okolí domu č.p. 10. Rozsah prací jsem popsal v minulém vydání
Zpravodaje. Zbývá informovat o nákladech. Původní záměr na opravu opěrné zdi, schodiště,
chodníku pod restaurací a části prostranství před domem č. p. 10 přišel na 730 tisíc korun. Získaná
dotace činila 548 tisíc korun.
Opravy závad zjištěných v průběhu výstavby, jako poškozené základy domu č.p. 10, poškozené
konstrukce tarasů v horní části chodníku, odvodnění prostranství apod., stály obec navíc 231 tisíc
korun.
Jak vidíte, nejde o malé částky, ale pokud mohu soudit, šlo o rozumně investované prostředky. Jak
po stránce funkční, tak po stránce vzhledové jde o úspěšnou akci, soudě i podle ohlasu mezi
občany.
Jaký je stav příprav ostatních staveb?
Můžeme s trochou hrdosti říci, že se podařilo získat podporu z Regionálního operačního programu
Jihozápad (ROP) na „Rekonstrukci a dostavbu místních komunikací – Lásenice“, tak se projekt
oficielně nazývá. Znamená to, že se tak úspěšně završuje naše cca čtyřleté snažení o dořešení
komunikací zejména v lokalitě „Háj“ a části komunikace směrem do „Chalup“. Projekt je
k nahlédnutí na obecním úřadu. V současné době stojíme před podpisem smlouvy o podmínkách
poskytnutí dotace. O všech podrobnostech bych vás raději informoval v příštích vydáních
Zpravodaje. Jsem totiž trochu pověrčivý, a proto se s vámi o případnou radost raději podělím, až
bude vše hotovo.
V běhu je také příprava zateplení a výměny oken u MŠ. Žádost o dotaci na Ministerstvo životního
prostředí (MŽP) byla úspěšně podána a očekáváme výsledek.
Stejně tak probíhá příprava na nové podání žádosti na opravu celého objektu
č.p. 11 ( kulturní dům a ostatní ). Projekt byl při minulém podání žádosti zařazen mezi tzv. náhradní
projekty, nemáme ale žádnou jistotu, že dotaci dostaneme. Proto raději volíme toto nové podání na
MŽP.
V průběhu 4. čtvrtletí očekáváme vypsání dotací na ČOV a kanalizace. Podklady pro podání žádosti
máme připraveny z minulých podání žádosti a určitě do toho chceme jít v pořadí už popáté. Tam si
držme palce, ať nám to vyjde.
Rudolf Hronza, starosta

Lásenický tábor
Již tradičně proběhl v druhém červencovém týdnu denní Lásenický tábor. Musím říci, že se opět
velmi povedl a také počasí nám vyšlo naprosto skvěle, což byl tento rok opravdu zázrak.
Tentokráte jsme se ocitli v pohádce. Hned první den za námi přišel nešťastný pan král a prosil o
pomoc s hledáním princezny, kterou mu unesla a zaklela zlá čarodějnice Čárymárynáda.
Děti pak po celý týden plnily spoustu úkolů, aby unesenou princeznu našly. A úkoly to nebyly vždy
jednoduché. Jeden den jsme se tak dokonce ocitli v říši pohádek pro dospělé, ale díky dvěma
akčním hrdinům jsme vše zvládli a pak i našli způsob, jak se opět vrátit do říše dětských pohádek.
Poslední den jsme princeznu objevili a radostně tak zakončili tábor. A zakončení to bylo opravdu
královské, s královskou hostinou a královskými tanci.
V posledním prázdninovém víkendu jsme se pak ještě jednou sešli na potáborovém setkání.
Odpoledne jsme prožili na velmi netradičním a zajímavém místě – v depu českobudějovického
vlakového nádraží. Bohužel počasí se během dne natolik zhoršilo, že jsme zrušili plánovaný
potáborový oheň v Lásenici.
Nezbývá než poděkovat všem, kdo se na přípravě a organizaci letošního tábora podíleli. Opravdu
všem veliké díky!
Hana Fojtová

Výtah z usnesení
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze 10.května 2011
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo návrh hodnotící komise na výběr firmy TR Antoš, s.r.o.
jako dodavatele herních prvků dětského hřiště.
ZO ukládá starostovi obce, aby vybranou firmu vyzval k podpisu smlouvy o dílo.

z 7. řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 26. května 2011
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo opravy a sanaci západní části domu č.p. 10
ZO schválilo zhotovitele oprav firmu Aquares, s.r.o.
ZO schválilo složení výběrová komise na výběrové řízení zhotovitele opravy „Knězů kříže“ a jména
firem, které budou osloveny. ZO souhlasí s přijetím dotace z Programu obnovy venkova v rámci
Sdružení pohraničních obcí a měst na tuto akci.
ZO souhlasí s opravou oplocení pozemku pro dětské hřiště a s výběrem zhotovitele – FA Plotové
centrum Rozboud.
ZO vzalo na vědomí:
- informaci o průběhu oprav zborcené zdi u č.p. 10
- informaci k žádosti o dotaci na rekonstrukci a dostavbu místních komunikací – ze způsobilých
výdajů byla vyřazena oprava místní komunikace č. 15 c
- informaci o stavbě dětského hřiště v obci
- informaci starosty obce z jednání DSO Vodovod Hamr
ZO předběžně souhlasí s:
- prodejem pozemku p. č. st. 222, musí být provedena změna kultury ze stavební na ostatní plochu
- prodejem části pozemku p. č. 1564/1 - pozemek bude oddělen geometrickým plánem
ZO schválilo:
- nákup vojenského stanu v hodnotě do dvaceti tisíc korun
- výdaje na oslavy 120. výročí založení hasičského sboru v Lásenice ve výši cca padesát tisíc Kč
ZO vzalo na vědomí:
- připomínky o zbytečném svícení veřejného osvětlení
- ubytování v říjnovém termínu – obsazení celé ubytovny

S P O R T
Nejdříve chci poděkovat lásenickým občanům za železný šrot, který nám připravili a my jsme jej pak
odvezli do sběrny. Po dohodě v oddíle jsme se rozhodli část výtěžku věnovat našim dětem na dětský den,
který každým rokem spolupořádáme, a zbytek použít na vylepšení našeho zázemí
v areálu hřiště. Chtěli bychom v „železné sobotě“ pokračovat i nadále a organizovat tuto akci pravidelně,
jednou nebo dvakrát ročně. Podzimní sběr šrotu proběhne 28.10.2011.
Fotbalový ročník 2011 - 2012 je již v plném proudu, ale ještě se krátce vrátím k létu.
V srpnu Rapid pořádal po delší odmlce fotbalový turnaj, za podpory naší obce a našich sponzorů. Turnaje
se zúčastnila mužstva z SK Větřní, Číměře a Rapidu Lásenice, které složilo dvě mužstva, tedy mužstvo
současné a mužstvo bývalých hráčů. Turnaj nakonec vyhrálo mužstvo Větřní. Největším překvapením ale
bylo mužstvo našich „veteránů“, které, doplněno o některé aktivní hráče, podalo takový výkon, že by
mohlo hrát ještě soutěžní zápasy. Dle všech zúčastněných mužstev a i diváků měl turnaj kvalitní úroveň
jak herní, tak organizační. Chtěl bych touto cestou všem, kteří se podíleli na uspořádání turnaje,
poděkovat. Budeme se snažit připravit zase na příští rok kvalitně obsazený turnaj.
Jak jsem již zmínil, fotbalový ročník 2011 – 2012 má za sebou už šest kol a Rapid si zatím vede nad
očekávání dobře, doposud ve všech zápasech bodoval a zatím neztratil ani bod.
V prvním zápase doma porazil K.Řečici 3-2, dále přivezl dvě vítězství z hřišť soupeřů, a to z
N.Vsi 2-1 , Č.Velenic 6- 1, poté zvítězil na domácí půdě nad Lodhéřovem 2-0, dále přivezl vítězství 4-0
z Chlumu u Třeboně a v posledním zápase doma porazil Buk 3-2.
Ještě nás čeká řada zápasů a kvalitních soupeřů, kde se teprve ukáže, jak na tom opravdu jsme.
V dalším kole jedeme na Rapšach (so. 1.10.), poté doma hrajeme s loňským účastníkem okresního
přeboru, což je mužstvo z Halámek ( so. 8.10.), zajíždíme do Staré Hlíny ( so. 15.10.) , kde nás nečeká
nic dobrého, dále nás čeká derby na našem hřišti s Plavskem (so. 22.10.), venku Majdalena (ne. 30.10.)
a poslední zápas, což je první jarní (předehrávka) opět Majdalena (so. 5.11.). Po těchto zápasech se
ukáže, jak jsme se na tento ročník opravdu připravili a jaké budou naše vyhlídky pro jarní část soutěže.
MAV.

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

Životní jubilea
Září

Říjen
– pan Robert Shejbal, 60 let
- paní Alena Boukalová, 75 let
- pan Arnošt Perzl, 60 let
- paní Milena Kurovská, 75 let

- paní Marie Durdovanská, 80 let
- pan Jaroslav Hronza, 60 let
- paní Růžena Bočková, 75 let
- pan Karel Kučera, 84 let

Narodili se
- Laura Šejnohová, paní Denise Šejnohové
- Aneta Ranglová, rodičům Ivetě a Martinovi Ranglovým
- Ondřej Jirků, rodičům Lence a Lukášovi Jirků

Přistěhovali se
- manž. Hana a Karel Melicherovi s dětmi Lenkou, Jakubem, Lukášem a Hanou z Roseče

Odstěhovala se
- paní Pavla Vytisková do Jindřichova Hradce

Opustil nás navždy
- pan Josef Hrbek, dne 20. září 2011, ve věku nedožitých 65 let
Hlubokou soustrast všem pozůstalým.
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