OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

jelikož budou za pár měsíců volby do zastupitelstva naší obce,
chtěl bych úvodní slovo tohoto obecního zpravodaje věnovat
shrnutí tomu, co se nám za dobu dvou volebních období vedení
naší obce podařilo a co naopak méně, či vůbec.
Od roku 2011 do konce roku 2017 se nám podařilo přinést
do naší obce dotační prostředky v celkové výši 57.484.636,-Kč + dotace letošního roku ve výši 12.367.448,-- Kč, tj. celkem
69.852.084,-- Kč. Když se přičte k výši dotačních prostředků
ještě obecní finanční spoluúčast cca 10% 6.985.000,-- Kč vyjde,
že v naší obci byly zrealizovány projekty v objemu přes 75 milionů Kč.
Z údajů z účetnictví lze vyčíst i o kolik se navýšila cena
majetku obce od začátku roku 2011 do konce roku 2017:
– nehmotný majetek nárůst o 123.441,-- Kč
– budovy a stavby nárůst o 42.445.466,12 Kč
– stroje, automobily a zařízení nárůst o 11.301.913,70 Kč.
Hlavním naším cílem bylo od začátku maximální snížení nákladů na provoz obecních objektů a zefektivnění údržby a chodu
obce.

Realizované projekty na úspory energií:

a) FVE sportovní areál Lažiště – hrazeno čistě z rozpočtu
obce celkové náklady činily 1.101.716,-- Kč. Předmětem této
akce byla instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 26,95 kWp
na hlavní budovu sportovního areálu. Rok realizace 2012. FVE
Lažiště od roku 2012 do konce června 2018 vyrobila celkem
149.158 kWh elektrické energie, to obci přineslo na zeleném
bonusu 757.723,-- Kč + do rozvodné sítě bylo dodáno 107.924
kWh x 0,40 Kč = 43.170,-- Kč. Za 6 let provozu FVE se obci vrátila
investice z této výstavby téměř ze 75 %. Samotná výstavba FVE
zlepšila ekonomiku provozu celého sportovního areálu, kde stojí
ročně energie na vytápění přes 100 tis. Kč. Dá se říci, že v současné době jsou z pohledu obce náklady na provoz sportovního
areálu nulové.
b) Výměna topné soustavy a zateplení OÚ Lažiště – celkové
náklady akce 3.907.523,-- Kč, dotace Evropská unie 2.606.403,-Kč, dotace Státní fond životního prostředí 153.317,-- a vlastní
zdroje obce 1.147.803,28 Kč. Rok realizace 2015. Předmětem této
akce bylo zateplení obvodového pláště, výměna vstupních dveří,

LÉTO
2018

dodatečné zateplení půdního prostoru a náhrada zdroje tepla z původního teplovodního plynového vytápění na nový zdroj
tepla – absorpční plynové nízkoteplotní tepelné čerpadlo, jehož
účinnost dosahuje až 165%. S ohledem na dva rozdílné provozy
zajišťují ústřední vytápění tři samostatné topné okruhy, všechna
topná tělesa byla osazena termostatickými hlavicemi s možností
nastavení požadované teploty. Zateplení a výměna topné soustavy v budově obecního úřadu ušetřila ročně na spotřebě plynu
na vytápění cca 100 tis. Kč.
c) Rekonstrukce MŠ Lažiště – celkové náklady akce
2.040.166,-- Kč, dotace Evropská unie 1.021.831,75 Kč, dotace
Státní fond životního prostředí 60.107,75 a vlastní zdroje obce
958.226,50 Kč. Rok realizace 2013. Předmětem projektu bylo zajistit úspory energie a zlepšit tepelně technickou vlastnost obálky
budovy mateřské školy. Zateplení mateřské školy ušetří ročně
na spotřebě plynu cca 35 tis. Kč.
d) Rekonstrukce nevyužitého objektu dílen v obci Lažiště
- realizace rok 2018 - 2019. Dojde k zateplení obvodového pláště, výměně všech otvorů včetně osazení nových vrat, zateplení
stropu, montáži stropu ze sádrokartonu a výměně střešní krytiny. Zároveň bude starý kotel na tuhá paliva nahrazen novým
kondenzačním plynovým kotlem.
e) Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 59 v obci Lažiště
– realizace rok 2018–2019. Dojde k zateplení obvodového pláště,
výměně všech otvorů, nová střešní konstrukce včetně krytiny,
zateplení stropu a montáži stropu se sádrokartonu. Vytápění
objektu bude řešeno centrálním vytápěním včetně podlahového
topení pomocí plynového kondenzačního kotle.

Realizované projekty za účelem zefektivnění
údržby obce:

a) Snížení prašnosti v obci Lažiště pořízením zametacího
vozu – celkové náklady akce 2.997.409,-- Kč, dotace Evropská
unie 2.495.089,15 Kč, dotace Státní fond životního prostředí
146.768,99 a vlastní zdroje obce 355.550,86 Kč. Rok realizace
2013.Vrámci této dotace byl pořízen zametací vůz HOLDER
C250 včetně nástavby na sečení. Z dotace ze SZIF bylo zakoupeno jako příslušenství k tomuto stroji ještě příkopové rameno,
kterým prosekáváme obecní cesty. Pomocí tohoto stroje jsme
schopni posekat celou obec včetně sportovního areálu během
dvou dnů a hlavně vzhledem k záběru sečení i s velice nízkými
náklady.
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
b) Strojní vybavení za podpory PGRLF, a.s. – celkové náklady 736.190,-- Kč bez DPH – snížení jistiny o 50 % tj. 368.095,-Kč. Byl pořízen traktor ZETOR 7745 včetně čelního nakladače,
nářadí k čelnímu nakladači (lopata, vidle s drapákem), naviják
s dálkovým ovládáním, štípačka dřeva, sněhová radlice a výklopná lopata. S tímto vybavením se jednak zlepšila údržba lesních
porostů, tak i různá manipulace s objemnými břemeny, skládání
nebo nakládání materiálu. Zároveň došlo k obrovské úspoře nákladů při hospodaření v lesích, protože jsme schopni dělat práce,
na které jsme si museli v minulosti sjednat jiné firmy.
c) Rekonstrukce zpevněných ploch na pozemku par. č. KN
1110/3 v k. ú. Lažiště – celkové náklady akce 414.761,-- Kč, dotace z Jihočeského kraje 200.000,-- Kč a vlastní zdroje obce 214.761,- Kč. Rok realizace 2015. Realizací akce došlo k rekonstrukci zpevněných parkovacích ploch pro motorová vozidla u obytných domů
č. p. 84, 87, a 99. Plochy byly zpevněny štěrkodrtí a opatřeny
asfaltovým krytem, který byl ohraničen obrubníky. Jednotlivá
stání byla vyznačena vodorovným dopravním značením.

Realizované projekty v odpadovém hospodářství:

a) Sběrný dvůr v obci Lažiště – celkové náklady akce
1.084.223,-- Kč, dotace Evropská unie 921.589,55 Kč, dotace
Státní fond životního prostředí 54.211,15 Kč a vlastní zdroje obce
108.422,30 Kč. Rok realizace 2013. Předmětem projektu bylo
snížení produkce odpadů a zvýšení využívání odpadů. Provoz
sběrného dvora přispěl od roku 2014 do roku 2017 k vytřídění
cca 40 % odpadu (celkem 90,895 tun), který by před tím skončil
ve směsném komunálním odpadu nebo různě v přírodě.
b) Pořízení kontejnerového nosiče, štěpkovače a kontejnerů – celkové náklady akce 1.524.875,50 Kč, dotace Evropská unie
1.265.194,82 Kč a vlastní zdroje obce 259.680,68 Kč. Rok realizace
2017. Předmětem projektu bylo pořízení kontejnerového nosiče,
štěpkovače a čtyř kontejnerů včetně krycí sítě.
c) Rozšíření počtu sběrných hnízd – v letošním roce bychom
chtěli rozšířit počet sběrných hnízd. Nově vznikne sběrné hnízdo
u mateřské školy, kde budou umístěny kontejnery na plast a papír. Občanům v této části obce tak usnadníme třídění odpadu
a zároveň chceme zapojit do třídění i děti z naší mateřské školy.

Realizace projektů k zásobování obce
pitnou vodou:

a) Oprava vodojemu – celkové náklady akce 258.466,-- Kč,
dotace z Jihočeského kraje 153.000,-- Kč a vlastní zdroje obce
105.466,-- Kč. Rok realizace 2013. V rámci akce byla provedena
oprava stávajícího vodojemu, odstranila se navezená zemina,
rozebral se skořepinový kryt, nově se obestavěl prostor okolo
bazénu s pitnou vodou z tvárnic ze ztraceného bednění, prodloužil se krov, opravilo se plechové zastřešení, udělaly se nové
izolace proti vlhkosti, zateplil se strop minerální vatou. Dále bylo
provedeno nové oplocení včetně terénních úprav.
b) Vyhledávání a průzkum zdroje podzemních vod pro
Obec Lažiště – celkové náklady akce 379.162,-- Kč, dotace
z Evropské unie 234.295,48 Kč, dotace ze Státního rozpočtu
13.782,08 Kč a vlastní zdroje obce 131.084,44 Kč. Rok realizace
2014. Předmětem bylo vyhledání zdroje vody a následná stavba
studny na pozemku p.č. 948/1 k.ú. Lažiště k posílení veřejného
vodovodu. Jedná se o vrtanou studnu s hloubkou 80 m. Součástí
stavby byla i stavba vodovodu z potrubí PE a napojení nového
vrtu do vodojemu. Máme vydáno povolení k čerpání max. 788
m3/měsíc a max. 9456 m3/rok. V návaznosti na sucha, která
sužují naši obec v posledních letech, si myslím, že realizace

tohoto projektu byla určitě jedna z nejdůležitějších, kterou
jsme zrealizovali. Například v loňském roce zásoboval tento
vrt vodu do vodovodního řadu od června do půlky listopadu.
Nemít tento vrt, tak by to pro občany obce znamenalo chodit
si pro vodu do přistavených cisteren. To si snad ani ve snu raději nepředstavovat! V letošním roce tento vrt zásobuje pitnou
vodou naši obec již od měsíce dubna.

Projekty realizované pro zlepšení občanské
vybavenosti obce:

a) Vnitřní vybavení MŠ nábytkem a vybavení školní zahrady - celkové náklady akce 329.446,-- Kč, dotace z Jihočeského kraje 190.000,-- Kč a vlastní zdroje obce 139.446,-- Kč.
Rok realizace 2012. V rámci projektu došlo k výměně nábytku
a doplnění stolů, židlí a šatnových bloků. Dále došlo k dovybavení venkovních atrakcí na školní zahradě.
b) Dětské hřiště Lažiště – celkové náklady akce 579.554,-- Kč,
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400.000,-- Kč,
vlastní zdroje obce 179.554,-- Kč. Rok realizace 2015. Byla provedena výstavba dětského hřiště z přírodního materiálu (akátu).
V rámci realizace projektu výstavby dětského hřiště byl také
umístěn jeden herní prvek na „Nové bytovky“.
c) Rekonstrukce zasedací místnosti – celkové náklady akce
523.954,-- Kč, dotace Jihočeského kraje 250.000,-- Kč, vlastní
zdroje obce 273.954,-- Kč. Realizace rok 2016. Předmětem akce
byla výměna stolů, židlí, dveří, podlahové krytiny, nové dřevěné
obložení stěn, optické kazetové snížení stropu, nová svítidla, nová
výmalba a další dekorativní doplňky.

Projekt na zlepšení bezpečnosti chodců:

– Obecní chodník na komunikaci III/14528 v obci Lažiště
– předběžné náklady akce 7.194.499,35 Kč, dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury 5.834.000,-- Kč, vlastní zdroje
obce 1.360.499,35 Kč. Rok realizace 2018 - 2019. Předmětem této
akce je výstavba chodníku do sportovního areálu, což výrazně
zvýší bezpečnost pohybu chodců v tomto úseku. V rámci této
akce dojde i k přeložení vodovodního řadu a k rekonstrukci vodovodních přípojek v rodinných domech Melesíně.

Projekty na zachování kulturního dědictví:

a) Oprava hřbitovní zdi - v několika etapách probíhala kompletní oprava hřbitovní zdi, vstupu na hřbitov včetně výměny
vstupní branky.
b) Oprava památníku padlých z 1. světové války – z dotace
Mikroregionu Vlachovo Březí byl opraven památník padlých
z 1. světové války. Realizace této akce si vyžádala celkové náklady ve výši 29.069,-- Kč, z této akce činila dotace 14.000,-- Kč
a 15.069,-- Kč činila finanční spoluúčast obce. V rámci opravy
byl očištěn kamenný památník, nábojnice, dále byla opravena
podezdívka, která byla osazena novým kovaným plůtkem. Z kamenných obrubníků byl rozdělen i záhon památníku a některé
části byly vysypány okrasnými oblázky a zbylé byly zafólióvány
a zaštěpkovány.

Projekty na zlepšení zeleně v obci:

a) Domeček z vrbového proutí - V rámci kroužku děti postavily na dětském hřišti domeček z vrbových prutů.
b) Stromořadí Za Humny – nezisková organizace Sázíme
stromy, z.ú. provedla výsadbu kolem cesty parcelní číslo KN
1110/21 v k.ú. Lažiště (cesta od lakovny k č.p. 120). První etapa
výsadby proběhla na jaře letošního roku a bylo vysázeno celkem
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15 stromků a to odrůdy třešeň, jeřáb, švestka a jabloň. Druhá
etapa bude čítat výsadbu dalších 16 stromů a bude pokračovat
na podzim roku 2018.
c) Komplexní pozemková úprava Lažiště byla dokončena
v roce 2011. V rámci této pozemkové úpravy byla provedena
první etapa výstavby účelových komunikací, které zpřístupnily
pozemky majitelům. Obec nechala zapracovat do stavebního
projektu i výsadbu švestkového stromořadí včetně bidýlek pro
dravé ptáky. Realizace proběhla v roce 2017.
d) Záhony ve sportovním areálu – ve třech etapách jsme
postupně za přispění dotací z Mikroregionu Vlachovo Březí zafóliovali všechny záhony ve sportovním areálu, protože jejich
údržba do té doby byla neúnosná. Některé rostliny byly přesázeny
a s novou výsadbou nám pomohly členky z ČČK Lažiště.

Podpora kulturního života v obci:

a) Snažíme se maximálně podporovat co nejrozmanitější kulturní život v naší obci např.: pohádky, divadelní představení,
rozsvícení vánočního stromu, setkání přátel Pěčnovanky, vánoční
otužování, vystoupení Vánočníku, turnaj v mariáši, promítání
s jičínským potápěčem, dětský maškarní karneval, oslava MDŽ,
dětský den, fotbalový turnaj, TRUCK DAY, Staročeská konopická, setkání důchodců, koncerty v kostele a další jednorázové akce.
b) Finančně a v některých případech i organizačně podporujeme činnost místních spolků (sbor dobrovolných hasičů, fotbalový
klub, myslivecký spolek, ženy z ČČK a spolek Rozverných besedníků). Zajišťujeme i vyřízení dotací, jejich následné vyúčtování.
c) V případně dalším volebním období se chceme zaměřit
na další rozvoj mládežnického sportu v naší obci. Chceme podpořit fotbalové mládežnické týmy a družstva mladých hasičů
a to jak finančně, tak nákupem materiálního vybavení, které
potřebují pro svou činnost.

Co se daří méně nebo vůbec a co s tím:

a) Provádění zimní údržby – je jasné, že někdy lepší údržbu
a schůdnost místních komunikací opravdu počasí nedovoluje.
Je však určitě v této oblasti z naší strany co zlepšit.
b) Vzhled návsi – nepodařila se sehnat dotace na vybudování
chodníku z dolní části obce na náves, což má za následek, že okolí
stromořadí lip není finálně dokončeno. Kolem komunikace III.
třídy 14528 měla být v rámci tohoto projektu postavena opěrná zeď, silnice měla být rozšířena, měl být vyasfaltován vjezd
k rodinnému domu č.p. 25 atd. Dotaci na tuto výstavbu není
momentálně možné sehnat a ani nebude.
Dalším neduhem je parkování u rodinných domů č.p. 8, 9, 10
a 11, zde se nabízí asi jen jediné možné řešení a to vybudování
parkovacích stání pro vozidla majitelů těchto nemovitostí z odseků nebo kostek přírodního kamene.
Zde je před námi velký kus práce, kterou se budeme snažit
v dalších letech provést a to buď z dotací nebo vlastních finančních prostředků.
c) Oprava věžičky kostela sv. Mikuláše – za dvě volební
období se nám nepodařilo sehnat prostředky na opravu věžičky
kostela. V minulém roce proběhlo jednání se zástupcem prachatického děkanství panem Kozlerem. Bylo domluveno, že podá žádost o dotaci jménem Římskokatolické farnosti Lažiště na opravu
věžičky a obec zaplatí formou finančního daru spoluúčast, kterou
farnost přidá k dotaci a akci zrealizuje. Tuto žádost mohla podat
i obec a finanční náklady pro obec by se nezměnily. V letošním
roce jsme zjistili, že pan Kozler žádnou žádost nepodal! Tuto
opravu vyřešíme sami.
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d) Rekonstrukce kulturního domu – současný stav kulturního domu je havarijní, v mnoha místech zatéká, opadává
omítka stěn, podlaha by zasloužila rovněž renovaci a o stavu
elektrických rozvodů ani nemluvě. Sledujeme už možná 5 let,
zda nebude vypsána dotace, ze které bychom mohli kulturní
dům zrekonstruovat, ale je to marné. Smutné však je, že kdyby obec chtěla tento objekt přestavět například na bydlení pro
sociálně vyloučené osoby, tak na tuto výstavbu dostane 100 %
dotaci ve výši až 100 milionů Kč. Přitom kulturní dům je místo,
které je středem kulturního dění nejen naší obce, ale i širokého
okolí, tak nevím, jaká jiná akce hrazená z dotace by měla mít
větší smysl, než právě tato.
e) Stavební parcely v Lažištích – jako jeden z hlavních úkolů si dáváme také zamezení odchodu mladých lidí z naší obce
z důvodu, že zde nemají možnost sehnat stavební parcelu, kde
by si postavili rodinný dům a mohli zde spokojeně žít dál. Jelikož
obec nevlastní žádné pozemky, které by se daly využít pro bytovou zástavbu, chceme vyvolat jednání se soukromými vlastníky
a s nimi najít společné řešení, jak jednak zasíťovat a rozparcelovat
tyto pozemky, tak i zajistit následnou obslužnost takto vzniklého
území.
f) Oprava střechy na budově obecního úřadu – chtěli bychom vyměnit stávající střešní krytinu z eternitu za novou krytinu z pálených tašek, která by vtiskla nejen této budově, ale celé
návsi úplně jiné kouzlo.
g) Oprava kostela sv. Mikuláše – chtěli bychom sehnat dotaci
a kompletně opravit kostel – hlavně vyměnit střešní krytinu,
protože betonové tašky na tuto kulturní památku určitě nepatří.
Dále provést opravu fasády a výměnu pozinkovaných okapů
za měděné.
h) Kvalita vody a zázemí koupaliště – nechali jsme zpracovat projekt na vybudování kanalizačního a vodovodního řadu
do míst, kde v současné době stojí převlékárny u koupaliště.
V budoucnu bychom chtěli v těchto místech vybudovat zděnou
budovu, ve které se budou kromě převlékacích kabinek nacházet
i umývárny, sprchy a toalety. Klademe si za úkol také udělat něco
s kvalitou vody v koupališti, protože ta je v posledních letech nevyhovující. Je to do jisté míry zapříčiněno i nízkými úhrny srážek.
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou volby do zastupitelstva
naší obce a bude to již potřetí, co se budeme znovu ucházet o Vaše
hlasy, takže už víte, co od nás můžete čekat a my zase víme, co
nás při dalším výkonu svých funkcí nemine. Jsem rozhodnutý
v případě, že budu mít náležitou volební podporu, dál ve své
funkci pokračovat. Mám vysněné určité cíle a mety, kam naši
obec dál posouvat tak, aby naše obec byla pořád klidným a bezpečným místem pro život. Funkce starosty by se dala přirovnat
k práci manažera firmy, který když přestane mít nové a užitečné
nápady, nemá na svém místě co dělat. Tak i já sám, až budu
mít pocit, že už nemám co nového nabídnout, nebudu se dále
ucházet o Váš hlas.
Můžu prozradit, že do voleb půjdeme se dvěma volebními
stranami, abyste měli náležitý výběr. V naší obci podají svou
kandidátku určitě i další volební strany, tak bych chtěl apelovat
na to, abyste hlavně přišli k volbám a vybrali si ze všech stran
dle svého uvážení kvalitní kandidáty, kteří budou řídit naši obec
v dalším volebním období.
Na závěr tohoto mého 11 úvodního slova bych Vám chtěl
popřát krásný zbytek léta, ať se v pořádku vrátíte ze svých cest
a dovolených. Loučím se s Vámi a možná někdy při čtení dalšího
úvodníku na shledanou.
Jan Pěsta – starosta obce
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A jsou tady dovolená a prázdniny
Mnozí vnímají dovolenou a prázdniny jako čas bez Boha. Odpočinu si od „povinností“, které ode mě Bůh očekává. Dám i jemu
pauzu ode mě. Vždyť si potřebujeme od sebe vzájemně odpočinout, ne? Zkusme se na to podívat z jiné stránky. Odpočíváte
v létě i od svých přátel, rodiny, známých? Dáváte si dvouměsíční
pauzu od milovaného, m
 ilované? Asi spíše trávíte více času spolu,
jak se jen dá, ne? Stejný vzorec třeba uplatnit vůči Bohu. Pokud
je on naším milovaným, nemůžeme si dát od něj dvouměsíční
dovolenou.
A co tedy? To mám trávit celé dva měsíce na kolenou či na nějakých čistě duchovních akcích, obnovách, v kostele? Vůbec ne.
Důležité je vzít Boha s sebou, kamkoli přes prázdniny půjdu.
A nejen s sebou, ale nosit ho i v sobě, ve svém srdci. Velmi rád
půjde s námi kamkoli. Můžeme objevovat nádheru světa či Čech
spolu s jejich Stvořitelem! Vezměme to jako výsadu a čerpejme
maximum.
„Baterie křesťana, jako zdroj energie na vydávání světla, je
modlitba,“ řekl nedávno papež František. Obzvláště přes letní dny
potřebujeme „dobít baterky“. Načerpat. Zastavit se. Změnit stereotyp všedních pracovních či školních dní. Najít si čas na dobrou
knihu, která leží už celé měsíce nedotčena. Odpočinout si, vždyť
jsme nebyli stvořeni jako roboty, které musí pracovat nonstop,
bez oddechu. Setkat se s přáteli, kteří jsou běžně kádě-tudy roz-

lítaní. No i mít čas se utáhnout
do ticha a být s Bohem. Opět
udělat něco víc pro vztah s ním.
Zůstat v úžasu při západu slunce, pozorovat paprsky na osvěžující hladině jezera, nechat se
opalovat nejen sluncem, ale
i Sluncem (Ježíšem). Objevovat ho v kráse přírody, v lidech,
v nádherných chrámech po celém světě či zážitcích s přáteli,
ale i tak „všedně“ ve svátostech,
modlitbě. Mimochodem, chrámy jsou během horkých letních
dnů skvělé i díky svému příznivému klimatu a chladu. No když
už do nich vstoupíme, nezapomeňme věnovat pozornost Tomu,
který sám přebývá v svatostánku a čeká na nás. On je lepším
osvěžením, jako ten nejlepší ledový nápoj během horkých dnů.
Aby prázdniny nebyly prázdné dny
„Mami, já se nudím!“ Opakovali mnozí z nás nejednou během
prázdninových dní. A rodičům často vstávali vlasy vzhůru, když
měli svým dětem zajistit nonstop atraktivní program během
dlouhých dvou měsíců.
Přeji vám všem požehnaný dovolenkový a prázdninový čas.
Žehná vás váš o. Šimon

DOTAČNÍ PŘEHLED
1) Nákup tranzitu pro JSDHO:
Dne 20. března 2018 jsme obdrželi dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR ve výši 1.258.741,79 Kč a dne 5. dubna 2018
došlo k jednorázovému splacení úvěru ve výši 1.200.000,-- Kč.
Takže realizace akce, „Pořízení dopravního automobilu k posílení
vybavení JSDH obce Lažiště pro oblast odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz“, byla
zdárně ukončena.

2) Obecní chodník na komunikaci III/14528 v obci
Lažiště:
Dne 18. července 2018 nám došla oficiální informace o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) pro rok 2018 na opatření zaměřené ke zvýšení
bezpečnosti dopravy na akci „Obecní chodník na komunikaci
III/14528 v obci Lažiště.“ Obci byla přiznána dotace ve výši
5.834.000,-- Kč. Předmětem této akce je výstavba chodníku
do sportovního areálu, která bude zahájena v letošním roce
a skončí v roce 2019. V současné době probíhá zadávací řízení
a po doložení všech povinných příloh bude podepsána smlouva
o poskytnutí této dotace.

3) Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora
Lažiště
Nemusíte mít strach, náš příběh má opět své pokračování. Jen
doufám, že z něj nebude nekonečný?! Kam jsme se posunuli?
Jediným pozitivem je, že se mi povedlo ukončit soudní spor
u Vrchního soudu v Praze. Dne 20. března 2018 zaslala Římsko-

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – LÉTO 2018
katolická farnost Lažiště zpětvzetí žaloby na Vrchní soud v Praze
k ukončení soudního sporu se Státním pozemkovým úřadem ČR
(dále SPÚ). Tento dokument mi ihned přeposlali do emailu, který
jsem ihned přeposlal úředníkovi na SPÚ. Samozřejmě mu nestačil, protože musí mít oficiálně zaslané rozhodnutí o ukončení
soudního sporu. Když tento soudní spor nebyl ze strany Vrchního
soudu v Praze ukončen ani v polovině května. Rozhodl jsem se
zavolat přímo na Vrchní soud, abych zjistil podrobnosti ohledně
tohoto soudního sporu. Sekretářka paní soudkyně mi sdělila, že
spis je v kopici papírů na vyřízení, ale paní soudkyně je v pracovní

neschopnosti a čeká na operaci, ale měla by být do 3 týdnů zpět.
Vzhledem k jasnému rozhodnutí v naší věci mi zároveň slíbila
zařazení spisu do horní části hory papírů. A přece jen, když jsem
po čase vyhledával soudní spor na webových stránkách justice,
tak jsem zde zjistil, že byl ukončen dne 8. června 2018, což byla
asi první dobrá zpráva. Urgoval jsem znovu úředníka z SPÚ, že
soudní spor skončil, ale ten si vždy ví rady co si vymyslet dál. Prý
mu to nestačí, že se mu rozhodnutí o ukončení soudního sporu
musí dostat na stůl. Jestli to bude probíhat stejně jako naše žádost
o bezúplatný převod (která se půl roku hledala, aby se nakonec
ztratila), tak to potěš J Za tuto dobu, se mimo jiné, na základě
darovacích smluv, stala obec vlastníkem pozemku parcelní číslo
KN 27/2 v k. ú. Lažiště o výměře 417 m² a Římskokatolická farnost Lažiště se stala vlastníkem pozemků parcelní čísla KN 193/2
o výměře 1043 m² a KN 193/5 o výměře 716 m² vše v k.ú. Lažiště.
Dne 23. května 2018 nám do datové schránky obce přišel
registrační list o přiznání dotace ze Státního fondu životního
prostřední ČR v rámci programu Zelená úsporám na akci „Rekonstrukce nevyužitého objektu dílen v obci Lažiště“ a to ve výši
2.624.108,-- Kč, vlastní spolupodíl obce bude v minimální výši
291.567,-- Kč a celkové náklady jsou vyčísleny na 2.915.675,-- Kč.
Termín k předložení dokumentace k závěrečnému vyúčtování
akce je stanoven dle tohoto listu na 31.10.2019. Obec nechala
na tuto akci zpracovat prováděcí dokumentaci a v současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

4) Výstavba dočišťovacích rybníků
V polovině června 2018 byla dokončena projektová dokumentace na akci „Dočištění odpadních vod obce Lažiště“, kterou
zpracovala Ing. Věra Slunečková. Momentálně se čeká na vyjádření příslušných úřadů a zúčastněných stran, jelikož však nastaly
letní prázdniny, bude to bohužel trvat déle než obvykle. Jakmile
budeme mít vše připravené, ihned zažádáme o vydání územního
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rozhodnutí, které by nám mělo stačit k podání žádosti o dotaci.
Přes všechny průtahy jediná dobrá zpráva je, že na Ministerstvu
zemědělství ČR zatím nevypsali žádný dotační program, kam bychom mohli naši žádost směřovat. Nové informace, které máme
k dispozici jsou, že se na Ministerstvu životního prostředí ČR
připravuje dotační program na výstavby ČOV, kde by měla být
alokace finančních prostředků ve výši 6 miliard Kč.

5) Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 59
v obci Lažiště
Dne 23. května 2018 nám do datové schránky obce přišel
registrační list o přiznání dotace ze Státního fondu životního
prostřední ČR v rámci programu Zelená úsporám na akci „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 59 v obci Lažiště“ a to ve výši
925.403,-- Kč, vlastní spolupodíl obce bude v minimální výši
102.823,-- Kč a celkové náklady jsou vyčísleny na 1.028.226,-- Kč.
Termín k předložení dokumentace k závěrečnému vyúčtování
akce je stanoven dle tohoto listu na 31.10.2019. Obec nechala
na tuto akci zpracovat prováděcí dokumentaci a v současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
V případě, že půjde vše podle plánu, otevře obec od 1. prosince
2019 v části této budovy Poštu Partner. Na zbylou část, kde bychom chtěli provozovat školní družinu (jesle) sbíráme informace
o dotačních možnostech a připravujeme vše na podání žádosti
o dotaci jednak na rekonstrukci, tak i na následný provoz tohoto
zařízení.
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Dotace Jihočeský kraj 2018
1) Nová elektroinstalace a nový topný systém
v budově na prac. č. KN st. 39/2 v k.ú. Lažiště:
Obci byla přiznána dotace
v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje
v roce 2018 ve výši 230.000,-Kč. Předmětem dotace je provedení nové elektroinstalace
(osvětlení vnitřní a venkovní,
instalace zásuvkových okruhů, instalace 400 V pro běžný provoz, kamerový systém
a elektronické zabezpečení objektu) a nového topného systému (plynový kondenzační
kotel, rozvod potrubí, armatury a topná tělesa) v budově
na parcele číslo KN st. 39/2 v k.ú. Lažiště. Již proběhlo zadávací řízení, které vyhrála firma V & H TOP s.r.o. a to s nabídkovou cenou 603.521,38 Kč. Termín dokončení akce je stanoven
na 30.09.2018. Realizací vznikne odpovídající zázemí pro naše
zaměstnance – šatny, sprchy, WC a denní místnost.

obce činil 75.450,-- Kč. Přívěs bude využívat zásahová jednotka
SDH a družstva mladých hasičů.

4) Zkvalitnění odborné a technické akceschopnosti JSDHO Lažiště:
Obci byla přiznána dotace z Programu neinvestiční dotace
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
ve výši 33.000,-- Kč. V rámci tohoto projektu se nakoupily nové
hadice C-52, hadice B-75 a rozdělovač pro zásahovou jednotku.
Dále se provedla konzervace podvozku vozidla FORD TRANSIT.
Celkové náklady činily 48.816,-- Kč a vlastní spolupodíl obce
činil 15.816,-- Kč.

2) Staročeská konopická Lažiště:
Obci byla přiznána dotace z Programu podpora kultury Jihočeského kraje ve výši 20.000,-- Kč, vlastní spolupodíl obce je
počítán minimálně na 9.873,-- Kč. Akce se bude konat dne 25.
srpna 2018 a má souvislost s dokončením žní v regionu. Slavnost
bude pořádat Obec Lažiště ve spolupráci s ženami z ČČK Lažiště.

3) Pořízení nového požárního přívěsu pro JSDHO
Lažiště
Obci byla přiznána dotace z Programu investiční dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Jihočeského kraje
ve výši 100.000,-- Kč. Předmětem projektu bylo pořízení nového
přívěsu pro hašení se skříňovou nástavbou s celkovou nosností
1300 kg, ten byl pořízen za 175.450,-- Kč, takže vlastní spolupodíl

5) Modernizace sportovně-rekreačního areálu
v obci Lažiště
Žádost o dotaci z Programu podpora sportu nebyla Jihočeským
krajem podpořena. Předmětem projektu bylo zřízení čipových
vstupů do hlavní budovy, šaten, posilovny a na jednotlivá sportoviště ve sportovním areálu v Lažištích.

6) Rekonstrukce sportovního areálu Lažiště
Obci byla přiznána dotace z Programu podpora sportu Jihočeského kraje ve výši 110.000,-- Kč. Předmětem realizace bylo
provedení nových nátěrů svislých konstrukcí tenisových kurtů,
fotbalového hřiště a hřiště s umělým povrchem. Výměna potrhaných a ztrouchnivělých ochranných sítí na fotbalovém hřišti
a na hřišti s umělým povrchem. Celkem tato rekonstrukce vyšla
na 141.012,19 Kč, vlastní spolupodíl obce činil 31.012,19 Kč.
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Dotace na rok 2018 podané za místní spolky
1) Zjištění sportovní činnosti dětí v Lažištích:
Byla schválena žádost o dotaci v rámci Programu podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu. Záměrem projektu je zlepšit materiální vybavení mládežnických
celků. Fotbalovému klubu Lažiště, z.s. byla přiznána dotace
ve výši 50.000,-- Kč a finanční zdroje fotbalového klubu jsou
předpokládány v minimální výši 13.824,-- Kč.

3) Organizování fotbalové činnosti mládeže
v Lažištích a okolí:
Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB. Záměrem projektu je
zajištění sportovní a pohybové přípravy mládeže, tj. dětí ve věku
od 6 do 23 let, které jsou registrovány ve Fotbalovém klubu Lažiště, z.s. Požadovaná dotace je 355.570,-- Kč a finanční zdroje
obce jsou předpokládány na 4.300,-- Kč. O přiznání dotace zatím
nebylo rozhodnuto.

2) Fotbalový turnaj mládežnických mužstev:
Žádost o dotaci do Programu podpora sportu nebyla Jihočeským krajem podpořena.

4) Vybavení pro mladé hasiče okrsku Lažiště:
Žádost o dotaci do Programu podpora sportu nebyla Jihočeským krajem podpořena. Po vypsání dotací Jihočeským krajem
na rok 2019 bude tato žádost opět podána.

Cena hejtmanky Jihočeského kraje
Dne 17. května 2018 jsme naší obec přihlásili do soutěže
o CENU HEJTMANKY JIHOČESKÉHO KRAJE. Přihlášku
na tuto cenu mohla podat pouze obec, která se účastní soutěže Vesnice roku 2018 a mohla být podána v těchto oblastech:
•
•
•
•

Realizace úspěšného kulturně společenského záměru
Realizace úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží
Realizace úspěšného projektu „Zelená obec“
Realizace projektu v oblasti obnovy a péče o historické objekty,
sakrální architekturu a památky s místním významem
• Obcí podpořené služby na venkově

Vzhledem k mnoha projektům, které realizovala naše obec
v oblasti úspor energií, zateplování veřejných budov, snížení prašnosti a péči o zeleň – vybrali jsme oblast „Realizace
úspěšného projektu „Zelená obec“. Dne 10. července 2018 jsem
na půdě naší obce přivítal 2 člennou hodnotící komisi, kterou
tvořila paní Ing. Eva Povišerová a náměstek hejtmanky Pavel
Hroch.
Cena hejtmanky Jihočeského kraje bude vyhlášena a předána
dne 10. srpna 2018 v obci Svatý Jan nad Malší na slavnostním
předávání ocenění v soutěži Vesnice roku 2018 – krajské kolo.

Sázíme stromky

Pátek třináctého se v Lažištích nesl ve znamení veselé nálady a skvělé spolupráce zaměstnanců z plzeňské a českobudějovické divize DHL Freight. Díky své
sehranosti společnými silami vysázeli 15 ovocných
stromů v rekordním čase 2h. Stromy tvoří začátek
nové aleje, se kterou budeme na podzim pokračovat
s místními obyvateli. Při sázení jsme si užívali sluníčka a příjemných teplot a mohli jsme se také kochat
úžasnými výhledy na okolní šumavské kopce. Na závěr
jsme ještě stihli posedět u ohně a opéct buřty, než
i k nám dorazily černé dešťové mraky a silný vítr.

Pátek třináctého se v Lažištích nesl ve znamení veselé nálady a skvělé spolupráce
zaměstnanců z plzeňské a českobudějovické divize DHL Freight. Díky své sehranosti
společnými silami vysázeli 15 ovocných stromů v rekordním čase 2h. Stromy tvoří začátek
nové aleje, se kterou budeme na podzim pokračovat s místními obyvateli. Při sázení jsme si
užívali sluníčka a příjemných teplot a mohli jsme se také kochat úžasnými výhledy na okolní
šumavské kopce. Na závěr jsme ještě stihli posedět u ohně a opéct buřty, než i k nám dorazily
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ČINNOST HASMENŮ 2018
V naší obci se stále rozrůstá kolektiv mladých hasičů, kteří
pilně trénují na soutěže okrskové, Hru Plamen, ale i Prachatickou hasičskou ligu. Všechna naše družstva, která se účastní,
mají krásná umístění. Jsou velmi šikovní a zlepšují se. Vedoucí

mládeže se rozhodli dětem za odměnu uspořádat soustředění.
Probíhalo v Lažištích na koupališti ve stanech celý víkend, ale
nejhůře děti snášely, že se musely obejít bez svých mobilů.
Počasí nám zpočátku nepřálo, ale po chvíli se vyjasnilo a bylo
krásně. Protože jsou to Hasmeni, pomohli uhasit oheň jeskynnímu muži, který je o to prosil, vodou z řeky u Zabrdské
skály a jako odměnu od něho dostali meloun. Děti nezlobily,
a ti kteří ano, přestaly po stezce odvahy, kterou absolvovaly
pouze s lucerničkou vlastní výroby. Soustředění se jim prý
líbilo a těší se na další.
V současné době jsou poskládána 3 družstva Hasmenů: 1 družstvo starších a 2 družstva mladších. Momentálně trénují každou
neděli požární útoky, aby se zdokonalovali a vylepšovali, a brzy
začnou s přípravou na podzimní kolo Hry Plamen.
Michaela Vávrová

HASIČSKÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
Dne 5. května 2018 se konala v Záblatí hasičská soutěž v požárním sportu okrsku Lažiště. Celkem bylo přihlášeno 24 družstev,
z toho 2 družstva dětí, 3 družstva v kategorii ŽENY I., 3 družstva
v kategorii ŽENY II., 7 družstev v kategorii MUŽI I. a konečně 9
družstev v kategorii MUŽI II. Na úvod hasičské soutěže odběhla
své požární útoky družstva dětí, které za mohutného povzbuzování všech přítomných předvedly skvělé výkony. SDH Lažiště
zakoupil pro děti poháry a ceny, které jim byly po úspěšném
dokončení požárních útoků předány.
Po té začala hlavní část soutěže, která se běhala na dvou základnách a družstva kategorie ŽENY I. a MUŽI I. navíc běhali
překážkovou štafetu.

Konečné výsledky v kategorii ŽENY I.
1. místo SDH ŽÁROVNÁ (požární útok 28,54 s, štafeta 100,58 s)
2. místo SDH ZÁBLATÍ (požární útok 38,50 s, štafeta 114,85 s)
3. místo SDH LAŽIŠTĚ (požární útok 48,10 s, štafeta 116,94 s)

Konečné výsledky v kategorii MUŽI I.
1. místo SDH ŽÁROVNÁ (požární útok 29,76 s, štafeta 86,43 s)
2. místo SDH ŠUMAVSKÉ HOŠTICE (požární útok 31,11 s,
štafeta 85,25 s)
3. místo SDH LAŽIŠTĚ (požární útok 28,59 s, štafeta 93,76 s)

Konečné výsledky v kategorii ŽENY II.
1. místo SDH ŠUMAVSKÉ HOŠTICE (požární útok 28,80 s)
2. místo SDH LAŽIŠTĚ (požární útok 35,55 s)
3. místo SDH ŽÁROVNÁ (požární útok 35,98 s)

Konečné výsledky v kategorii MUŽI II.
1. místo SDH LAŽIŠTĚ (požární útok 32,56 s)
2. místo SDH ŠUMAVSKÉ HOŠTICE (požární útok 45,05 s)
3. místo SDH DVORY (požární útok 46,19 s)
Z našich družstev dosáhlo nejlepšího výsledku družstvo v kategorii MUŽI II., které svou kategorii vyhrálo a přivezlo putovní
pohár pro vítěze, který bude v příštím roce obhajovat na domácí
půdě, protože příštím pořadatelem hasičské soutěže v požárním
sportu bude náš sbor.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – LÉTO 2018
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VESNICE ROKU
Dne 30. dubna 2018 jsme naši obec přihlásili mezi 228 obcí
z celé České republiky do 24. ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova a to podáním přihlášky na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Soutěžní klání stejně jako každý rok
probíhá ve dvou kolech - krajském a celostátním. Vítězná obec
získá finanční odměnu dva miliony korun a nově také osobní
automobil OCTAVIA COMBI G-TEC na dva roky, který zapůjčí
partner soutěže ŠKODA AUTO.
Do letošního ročníku krajského kola se v našem kraji přihlásilo
celkem 18 obcí. Z toho šest z Písecka, po třech z Českobudějovicka,

Jindřichohradecka a Strakonicka, dvě z Prachaticka a jedna z Táborska. Dne 4. června přijela do naší obce 10-ti členná hodnotící
komise, která v 5-ti dnech navštívila všechny přihlášené obce.
Výsledky krajského kola 24. ročníku Vesnice roku byly zveřejněny dne 18. června 2018:
Naše obec dostala čestné uznání – Za využití dotačních příležitostí.
I přes to, že podání přihlášky do této soutěže nám zabralo téměř
14 dní práce, v příštím roce se přihlásíme znovu. Jednou to vyjde .

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole

Modrá stuha za společenský život

Bílá stuha za
činnost mládeže

Zelená stuha za
péči o zeleň a životní prostředí

Obec Svatý Jan na
Malší

Obec Čepřovice

Obec Strunkovice nad Blanicí

Obec Borotín

(okr. České Budějovice)

(okr. Strakonice)

(okr. Prachatice)

(okr. Tábor)

Oranžová
stuha za spolupráci
obce a zemědělského subjektu
Obec Albrechtovice nad Vltavou
(okr. Písek)
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Hospodaření v obecních lesích
Kůrovcová kalamita neustává, ale naopak působí v našem katastru čím dál tím větší škody. Zkáze, kterou způsobuje tento
brouk už jen stěží něco zabrání. Může nastat i tak kritický scénář,
že za pár let v našich lesních nespatříte smrkový porost. Likvidaci
kalamity už nejsme schopni zajistit s našimi zaměstnanci a museli
jsme najmout firmu, která napadené stromy vytěží. Zatím jsme
v letošním roce vykáceli odhadem 40 m³ kůrovcem napadané
kulatiny, ale dalších minimálně 100 m³ už je zase nově napadeno.
Kůrovcová kalamita také řádně zahýbala s cenou dřeva, dřevo
se hromadí na skládkách a se ziskem se ho lze jen těžce zbavit.
Jsou už i oblasti, kde se dřevní kulatina prodává za cenu pod
těžebními náklady.
Místní spolky dobrovolných hasičů a místních myslivců pomohly obci s výsadbou nových sazenic modřínů, buků a borovic
a to v lesních porostech Voletín a Lomec. Brigáda se sice konala
dne 21. března, ale panovalo takové vedro, že si všichni brigádníci
sáhli až na hranici svých sil někteří i za! Chtěl bych za obec všem
brigádníkům ze srdce poděkovat za jejich pomoc. Zároveň máte
všichni můj obdiv, co se v takových podmínkách udělalo za kus
poctivé práce. Škoda jen, že letošní jaro bylo asi nejsušší v historii
a výsadba, která se provedla na Lomci, z větší části uschla.

Naši zaměstnanci se mimo jiné věnují i čistění oplocenek,
kde již výsadba proběhla v minulých letech. Tyto porosty jsou
většinou zarostlé lískou obecnou a ostružiníkem křovitým a to i
do výšky 2 metrů, takže hlavně nalézt to, co zde bylo vysázeno,
není jednoduché.

Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2018
Lampionový průvod a stavění májky
Dne 30. dubna 2018 se do 18:00 hod. konal lampionový průvod, kterého se zúčastnilo cca 25 dětí. Začínal jako tradičně
u mateřské školy a zakončen byl u májky. Naše omladina ozdobila a postavila májku, připravila pruty na pečení buřtů a již
s předstihem zajistila dřevo na oheň. Obec zajistila pro děti
špekáčky, pitíčka a mládežníkům zaplatila dva sudy piva. Musím
pochválit všechny, kteří hlídali májku až do rána jednak za to, že
ji uhlídali, ale hlavně za to, jak vzorně po sobě uklidili, protože
to v letech minulých nebylo na programu dne, někdy ani týdne J

Dětský den
Dne 26. května 2018 od 13:00 hod. pořádala obec ve spolupráci s mateřskou školou a sborem dobrovolných hasičů ve sportov-

ním areálu dětský den. Měli jsme po celý týden obavy z počasí,
ale nakonec bylo v tento den nejhezčí. Sešlo se okolo 80 dětí,
obdržely soutěžní kartičky, na které jim na jednotlivých herních stanovištích bylo zapisováno plnění jednotlivých disciplín.
Po vyplnění kartičky si děti mohly dojít pro sladkou odměnu.
Na akci nechyběla ani obří skluzavka PATRIK a SPONGEBOB,
ta byla v permanenci dětí až do 19 hodiny večerní. Hasiči připravili pro děti vysokotlaké vedení s proudnicí a měly za úkol
srážet barel na vzdálenost 5 metrů. Na závěr akce hasiči se svým
„pěnometem“ nastříkali ze speciální pěnotvorné kapaliny určené
na pěnové party kopec pěny. To teprve začal ten pořádný mumraj
a dovádění. Hasiči děti na jedné straně omývali proudnicí vodou
a ty opět vbíhaly do pěny a tak pořád dokola, radost dětí nebrala
konce J Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě
a uspořádání této akce.
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Memoriál Josefa Podlešáka
Dne 26. května 2018 se po skončení dětského dne konal II.
ročník memoriálu Josefa Podlešáka. Memoriálu se zúčastnilo
celkem 8 sborů a ty postavily na start 14 družstev, z toho byla 2
družstva mladých hasičů, 4 družstva žen a 8 družstev mužů. Soutěž zahájila svými požárními útoky 2 družstva mladých hasičů.
V hlavní části soutěže bylo rozlosováno pořadí soutěžících. Pravidla doznala od I. ročníku jedné změny - v pivních štafetách se
nepilo plechovkové pivo, ale točené z kelímku. Před samotným
startem požárního útoku se každé soutěžící družstvo seřadilo
na startovní čáře, byly rozlosovány posty jednotlivých členů
družstva. Dále pak každý soutěžící dostal 0,5 l piva (nealka či
limonády), ženy měly za úkol vypít 0,3 l. Po zaznění startovního
výstřelu mělo každé družstvo za úkol vypít štafetovým způsobem obsah kelímku a až poté mohlo zahájit požární útok. Čas
se počítal od výstřelu až po sražení barelů. V kategorii mužů
zvítězilo družstvo z SDH Dvory MUŽI II., na druhém místě
se umístilo družstvo z SDH Pěčnov MUŽI II. a na třetím místě
bylo družstvo z SDH Lažiště MUŽI I. V kategorii žen zvítězilo
družstvo z SDH Žárovná ŽENY I., na druhém místě se umístilo družstvo z SDH Nebahovy ŽENY I. a na třetím místě bylo
družstvo z SDH Lažiště ŽENY II. Ještě jedna taková perlička
- družstvo žen z SDH Žárovná ŽENY I. se umístilo na druhém
místě i v celkovém pořadí bez rozdílu kategorií! „Zřejmě slušnej
oddíl“ J O večerní skvělou náladu se starala kapela Václava
Smolíka a to až do 3 hodin ráno.

Fotbalový turnaj
Dne 16. června 2018 pořádal pan Jirka Musil a Miroslav Váňa
tradiční turnaj v malé kopané spojený s tenisovým turnajem dětí
a volejbalem žen. Turnaje v malé kopané se zúčastnilo 16 družstev, zvítězilo družstvo Betonové podlahy, s.r.o. na 2. místě se
umístilo družstvo FÍCI HOROUTY a 3. místo obsadilo družstvo
Hnědá lajna. Večer zahrály rockové kapely SCORZONERA,
N(A)PLECH a GROCK.

Svěcení požárního vozidla
Dne 23. června 2018 se sešli naši hasiči, aby slavnostně posvětili své nové požární vozidlo FORD TRANSIT a nový přívěs.
Slavnost byla zahájena ve 14:00 hod. slavnostním pochodem
od hasičské zbrojnice na náves, kde přivítal všechny přítomné
starosta sboru Miroslav Šísl. Poté předal slovo panu starostovi
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obce Janu Pěstovi, který nejdříve zmínil, že v letošním roce uplyne 100 let od konce 1. světové války, která oslabila Rakousko
– Uhersko a tak se rok 1918 stal zároveň významným milníkem
českých a slovenských dějin, protože dne 28. října 1918 vznikl
samostatný stát Československo. Poté čestná jednotka položila
věnec k památníku padlých, následovala minuta ticha k uctění
památky padlých v 1. světové válce a všech hasičů.
Starosta obce dále řekl něco ke slavnostnímu svěcení nového hasičského vozidla FORD TRANSIT a přívěsu. Uvedl, že
k nákupu tohoto vozidla došlo až po třech výběrových řízeních,
což si vyžádalo dobu 15-ti měsíců. Celkové náklady na nákup
vozidla činily 1.418.929,-- Kč, přijatá dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR činila 1.258.742,-- Kč, takže obec vyšel
nákup tohoto vozidla na 160.187,-- Kč. Hasičský přívěs za toto
vozidlo byl pořízen za 175.450,-- Kč za přispění dotace Jihočeského kraje ve výši 100.000,-- Kč a tzn., že celý komplet auto +
přívěs vyšel obec na 235.637,-- Kč. Nezapomněl také poděkovat řediteli Hasičskému záchrannému systému v Prachaticích
panu plk. Milanu Rabovi za jeho vstřícnost a účast v realizačním
týmu, který byl ustanoven pro řízení projektu k nákupu nového
zásahového vozidla.
Dále zmínil, že hasiči v naší obci vždy plnili důležité společenské poslání, neboť zabezpečovali ochranu majetku jak soukromého, tak později státního a družstevního, před ničivými
následky požárů a dalších živelných pohrom. Věnovali dobrovolně ze svého volného času stovky hodin nejen na údržbu
a ošetřování potřebné hasičské techniky, na preventivní činnost,
námětová a okrsková cvičení, ale také se rozhodující měrou podíleli i na kulturním a společenském životě v Lažištích. Za dva
roky oslaví hasičský sbor 130 let od svého založení. A v této
souvislosti řekl, že jako nejdůležitější počin k udržení existence
hasičského sboru v Lažištích je v tom, že se v loňském roce dala
dohromady parta mladých lidí, kteří založili družstvo mladých
hasičů, které momentálně čítá 25 dětí. Scházejí se každou neděli odpoledne a cvičí nejrůznější disciplíny, pořádají různé hry
a účastní se hasičských soutěží v celém prachatickém okrese.
Obec ve spolupráci se SDH se snaží zajistit chod a financování
této aktivity, jelikož z dotací se to zatím nedaří. V této obětavé
činnosti s mládeží tkví jediná možnost jak si vychovat naše
nástupce, kteří budou pokračovat nejen v naší práci, ale práci
všech našich předchůdců tak, aby se příběh našeho sboru nikdy
neuzavřel.
Na závěr poděkoval všem členům a funkcionářům hasičského
sboru, kteří se ať již v minulosti nebo v současnosti podíleli
nebo podílejí na činnosti sboru. Poděkoval i rodičům, kteří obětují svůj volný čas pro činnost kroužku mladých hasičů. Také
ubezpečil hasiče, že obec bude i v budoucnu podporovat činnost
sboru a bude nápomocna jak sháněním dotací, tak i s finanční
podporou.
Po skončení projevu starosty obce řekl pár slov ředitel HZS
Prachatice plk. Milan Raba, mimo jiné uvedl, že má radost z pořízení nového vozidla, protože tuto možnost měli jen některé
ORP v jihočeském kraji či republice. Například SDH na vimpersku či jindřichohradecku tuto možnost neměli.
Před začátkem slavnostní mše svaté napochodovala čestná jednotka před kostel, aby doprovodila pana faráře Šimona Stančíka
k oltáři. Pan farář při mši svaté pozval všechny mladé hasiče
k oltáři a hned měl ministrantů na rozdávání. Slavnostní posvěcení hasičské techniky probíhalo při blikání majáků a houkání
sirén všech vozidel. Po tomto aktu předal starosta obce do rukou
velitele zásahové jednotky pana Jana Pěsty st. klíče od nového
vozidla.
Pokračování na straně 12
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Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2018
Volná zábava pak probíhala v kulturním domě při hudebním
doprovodu Pěčnovanky. Chvílemi to sice vypadalo, že budou
nezbytné dýchací přístroje, protože pan hospodský sál řádně
vykouřil svým grilováním, ale nakonec si myslím, že svěcení
nové techniky proběhlo ve slavnostním duchu.

více než na I. ročníku. Chválíme organizátory, jak pestrý program
si pro návštěvníky připravili. Děti se mohly na parkovišti svézt
v motokáře, na koupališti pak v kajaku, na surfu, či v motorové
lodi. Na hřišti pak mohly zdolávat lezeckou stěnu a ty nejmenší
řádily ve skákacím hradu. Nejen pro řidiče kamionů, ale i pro
veřejnost, pak byly připraveny různé soutěže. Jako nejlepší truck
si kamioňáci zvolili fialový kamion VOLVO, jehož majitelem
je firma ČADEK - PETERKA. Večer zahrály rockové kapely
CHAI, KRYPTON, KISS REVIVAL a RAMONES REVIVAL.
Skvělé akci bohužel scházelo více návštěvníků, kterých se sešla
zhruba polovina než loni, tj. cca 500, takže organizátoři skončili
bohužel v mínusu. Vše bylo ovlivněno akcemi, které se konaly
v celém prachatickém okrese a jeho okolí a doslova se s nimi
roztrhl pytel. Ve Vlachově Březí hrála fotbalové utkání SPARTA
PRAHA, ve Vacově byl k vidění Vojta Dyk a Tomáš Rosický,
v Českých Budějovicích pak hrála kapela CHINASKI a KABÁT.
Pro uspořádání příštího ročníku je na uvážení, zda nezměnit
termín konání TRUCK DAY na měsíc červen.

Za sbor dobrovolných hasičů bych chtěl všem, kteří jste se
podíleli na přípravě této akce nebo se přišli jen podívat, vřele
poděkovat.

TRUCK DAY
Dne 21. července 2018 se v naší obci konal II. ročník TRUCK
DAY Lažiště. Na letošní akci se sjelo 56 trucků, což je asi o 10,

Staročeská konopická
Ženy z Českého červeného kříže Lažiště budou 25. srpna 2018
pořádat Staročeskou konopickou. Na uspořádání této akce dostala obec dotaci ve výši 20.000,-- Kč z Jihočeského kraje. Dne
29. června 2018 proběhlo první setkání pořádajících žen a v zasedací místnosti se jich sešlo okolo 30. Potěšující bylo, že bylo
vidět i nové tváře, takže by do budoucna mohla být tato krásná
tradiční oslava v naší obci zachována. Začátek akce bude na návsi
ve 14:00 hodin a po celý den i večer bude hrát kapela Pěčnovanka.

Setkání důchodců
V sobotu dne 8. září 2018 od 15:00 hod. se bude v kulturním
domě konat setkání důchodců. Všichni důchodci jsou zvaní
a na jejich účast se těší starosta a zastupitelstvo obce. K tanci
a poslechu bude hrát kapela Pěčnovanka a program nám zpestří
svým vystoupením děti z mateřské školy.
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KNIHOVNA LAŽIŠTĚ
Dovolená 12. až 19. srpna
Otevírací doba:
Neděle 10 – 11 hod.
15 – 16 hod.
Nebo kdykoliv po telefonické domluvě

VOLEJTE: 606 833 926
NOVÉ KNIHY ZAKOUPENÉ Z OBECNÍHO ROZPOČTU
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Zamyšlení Jendy Mikeše
„Pokud sledujete některé
církevní weby nebo čtete náboženské časopisy a noviny,
v létě se v nich vždy dočtete
hluboká zamyšlení na téma,
že dovolená neznamená dovolenou od víry, od Boha,
ale jak si naopak na dovolené
máme najít pro Boha speciální
čas. Musím říct, že mě to baví.
I když jsem kněz, samozřejmě
také čerpám dovolenou jako
všichni ostatní zaměstnaní
lidé, a také jezdím na různá místa mimo svou současnou farnost. Ale ještě nikdy mě nenapadlo, že bych se o dovolené přestal
modlit, že bych přestal chodit do kostela. A nechci tím říct, že
ty články jsou nehodnotné, bezadresné, spíš jde o to, že každý
věřící, kněze nevyjímaje, máme dlouho budovaný vztah s Bohem
a vztah k víře a církvi, a to nám pobyt na horách nebo u moře
nemůženijak narušit.
Naučil jsem se vážit si chvílí klidu, odpočinku a takové té dovolenkové bezstarostnosti. Užívat si každý pohled na krásy okolí,
každý nádech čerstvého ranního vzduchu, a všude v tom vidím
a cítím Boha. Vnímám Boží přítomnost na všech místech kolem
sebe. Ale je tomu tak i když jsem ve službě, když píšu matriky,

když dávám dohromady účetnictví, když vysluhuji svátosti. Bůh
je neoddělitelnou součástí mého života, stejně jako například
střídání dne a noci, slunce, měsíc, hvězdy. Copak může být den,
aniž by někde nad Zemí vyšlo slunce? A noc, aniž by to slunce
zapadlo? Vždyť bez něj by moje práce neměla smysl, nepřinesla
by nikomu žádný užitek.
Naše víra, ať je léto nebo zima, by se stále měla vyvíjet, měla
by se přibližovat onomu biblickému hořčičnému zrnku. Naše
malost se v hlubokém prameni Božího milosrdenství a lásky
naprosto ztrácí, avšak naše víra tento pramen svou unikátností skvěle doplňuje. Bůh může naprosto svobodně existovat bez
nás, ovšem my bez něj svobodně existovat opravdu nemůžeme.
A teď neberu v úvahu ani tak to, že kdyby nás tady Bůh nechtěl
mít, ani jeden z nás na tomto světě nejsme. Pravá svoboda není
v žádném státním zřízení, v žádných zákonech a paragrafech,
pravá svoboda je naše vnitřní svoboda, svoboda v Bohu. To nám
dokazují mnozí svatí, nejlépe je tento příklad vidět na světcích,
kteří byli vězněni a mučeni v totalitních režimech. Často se nám
dochovala svědectví jejich druhů v utrpení, že tito byli velice
silní, dodívali odvahu a sílu ostatním. A jak jinak by toto zvládli,
kdyby nezažili opravdovou svobodu v Bohu.
Přeji vám všem, abyste ve svých všedních radostech i starostech
nacházeli neustálou oporu v Bohu a vaše víra aby přenášela hory
bolesti a trápení.“
Váš Jenda Mikeš

