OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

úvodní slovo tohoto vydání Obecního zpravodaje bych chtěl
věnovat 100. výročí založení naší krásné, hrdé a sebevědomé
země. K uctění tohoto významného okamžiku našich dějin byly
dne 28. října 2018 vysazeny dvě lípy republiky a to symbolicky
za Českou republiku a Slovenskou republiku. Lípu chápali jako
jedinečný symbol již naši předkové, a proto jsme se i my v Lažištích připojili zasazením tohoto stromu k posílení národní identity
a sounáležitosti obyvatel k místu, kde žijí.
Samotný vznik samostatného státu umožnila také 1. světová
válka, která oslabila Rakousko-Uhersko. V této válce padlo také
15 občanů naší obce. Nejen jejich památku, ale také všech Čechoslováků, kteří padli v této válce, jsme společně uctili minutou
ticha.
Československý stát byl odkazem touhy českého a slovenského národa po samostatnosti, což se projevilo v mohutných
masových demonstracích na konci října 1918. Dne 28. října byl
vydán Zákon o zřízení samostatného československého státu.
Vznik Československa umožnilo mocenské vakuum, které nastalo na sklonku první světové války ve střední Evropě porážkou
a rozvratem nejen Rakousko-Uherska, ale i Německa a revolucí
otřásané ruské říše. Po vyhlášení samostatnosti Československa
se konaly ve městech i v obcích oslavy, slavnostní průvody a bohoslužby. Lid jásal nad nabytou samostatností i nad koncem
války.
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Nyní použiji citaci z projevu Václava Havla: „V preambuli naší
ústavy se praví, že Česká republika se hlásí ke všem dobrým tradicím státnosti československé. Znamená to, že zcela přirozeně
navazujeme na vše cenné, co nám odkázala první československá
republika, tedy na všechny základní hodnoty, na nichž byla založena, jako jsou parlamentní demokracie, idea právního státu,
orientace na západní liberální civilizaci. Ale nejen to: k těmto
hodnotám patří i tolerance, slušnost, humanita a spoluodpovědnost za věci obecné. Domnívám se, že dnes máme ty nejlepší
předpoklady k tomu, abychom tyto dobré tradice rozvíjeli. Naším
národním programem nemůže být pouze naše národní existence.
Musí jím být dobré lidské činy.“ To byla slova prezidenta Václava
Havla.
Je smutné, že vše, co řekl náš poslední slušný prezident Václav Havel v tomto projevu, je bohužel naopak. Co dříve patřilo
k samozřejmým a dá se říci povinným základům slušnosti, úplně vymizelo a vše nahradila sprostota, hulvátství, pomlouvání
a pohrdání vším lidským. Nejsmutnější na všem je, že v rok
oslav stého výročí, sedí na hradě člověk, který v sobě nemá ani
nejmenší kus slušnosti. Prezident Miloš Zeman byl prvním prezidentem, který během složení prezidentského slibu nepoložil
ruku na ústavu a to i přes to, že k tomuto kroku byl vyzván.
Prý tím nic neporušil, ale kde je nějaká zodpovědnost k hlášení
se k tradicím české státnosti? Prezident, který by měl jít vždy
příkladem celé společnosti, je znám jen svými vulgarismy, které
s radostí vypouští do živého vysílání tak, aby nebylo možné je
vystříhat. V letošním roce uplynulo také výročí 50 let od okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy. Prezident Zeman
k výročí okupace nevystoupil a nezúčastnil se ani piety. Myslím si, že to je absolutní pohrdání památkou lidí, kteří za odpor
vůči okupantům zaplatili životem a také všech lidí, kteří ztratili
svobodu a své ideály.
Evropou v současné době zmítá hlavně problém migrace.
V naší republice máme zatím výhodu, že naši přední vládní činitelé nejsou nakloněni přijmout jakéhokoliv migranta. Vidíme
však, jaké problémy mají ve Francii, Belgii, Nizozemí i v sousedním Německu. Lidi, které si nechali vstoupit na svá území,
mají úplně jinou mentalitu, jiné vyznání a ctí úplně jiné hodnoty
života, navíc se mezi ně infiltrovali členové Islámského státu.
Musíme společně bojovat za bezpečnost našich lidí a musíme
bojovat za to, abychom zachovali naše hodnoty a hlavně naši
kulturu, za to, co vybudovali naši předkové.
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
I když myšlenka Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí, zůstane jen snem. Přál bych si, aby naši potomci až se sejdou, za 50 či 100 let na místě, kde byly vysázeny
lípy republiky, aby si alespoň mohli říci „je to lepší, než to bylo“.

Na závěr Vám chci popřát ničím nerušené vánoční svátky a jen
šťastné, úspěšné a zajímavé dny v roce 2019.

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem,
v kterých má (Bůh) zalíbení

pravdou: člověk žije proto, aby
vzdal Bohu slávu. Namáhá se
proto, aby on – a jeho život -–
oslavil Boha.
Ovšem nevíme předem, jaké
budou konkrétní životní kroky,
situace či okolnosti této Boží
oslavy; nevíme, co „teď a zde“
oslaví Boha. Nikdo z lidí nevidí do budoucna a do Božích
prozřetelných plánů. Jednou
to může být úspěch ve škole či
v práci - jindy to může být křesťansky snášena choroba - jindy
neúspěch, krach vlastní firmy či dokonce smrt nejbližší osoby.
Nevíme. Bůh, jako nejdokonalejší mistr a originální Autor lidských životů, to ví sám.
Uvažujícímu a věřícímu člověku proto zbývá jen jediná starost (opět podle vzoru Pána Ježíše) – plnit Boží vůli. Jedině to
opravdu oslaví Boha. Jedině to je na pravou Boží slávu. A co je
vůle Boží - jak ji poznat? Bůh se lidem přimlouvá přes svědomí
(Nejlépe přes formované svědomí) a přes hlas Kristovy církve.
Ať nám všem pomáhá narozený Pán, abychom v našem životě
dokázali plnit Boží vůli, a tak nejkrásněji oslavili Boha – „Sláva
na výsostech Bohu!“
Žehná vás váš o. Šimon

Z Lukášova evangelia víme, že radostnou zvěst o narození Božího Syna v Betlémě vyjadřují nebeské sbory tajemnými a hlubokými slovy: „Sláva na výsostech Bohu“ (srov. Lk 2, 14).
Myslím si, že tato nebeská struktura vyjádření radosti (navázána na vtělení a narození Pána Ježíše) je předobrazem či typem
pro všechny naše životní cesty. Vždyť život každého uvažujícího
člověka je nesnadným životem zkoušky. Člověk musí denně zápasit o pravé dobro ve svém srdci i kolem sebe - doma, ve škole,
na ulici, v práci… Musí se stále silně přemáhat a usilovat každý
den sám žít dokonale i prosazovat pravé objektivní hodnoty kolem sebe. Tento zápas, tento trvalý boj by však nebyl možný, kdyby onen uvažující člověk neměl dostatečně silný motiv: proč to
dělám, proč se takto namáhat, proč mám dělat jen dobro (a nikoli
například zlo, které se nejednou jeví jako lehčí).
Prvním a hlavním motivem je - a musí být - to andělské sborové zvolání: Sláva na výsostech Bohu (vzor z narození Pána Ježíše)!
Všechno dělat (tedy i žít) na Boží slávu. Vánoce takto vedou člověka k tomu, aby se zastavil v běžném spěchu a klidně uvažoval.
A to ne nad čímkoliv, nad jakoukoliv profánní banalitou, ale nad
tím nejhlavnějším - nad smyslem lidského života; nad kardinální

Vítání občánků

Dne 25. listopadu 2018 se uskutečnilo vítání našich nových
občánků. V loňském roce se v naší obci narodily dvě děti a ty
obě přinesla vrána J.
Na úvod celého ceremoniálu obecní zastupitel Ing. Petr Fidler
seznámil pana starostu s dětmi a rodiči, a to Lenku a Jaroslava Chánovi s dcerou Viktorkou a Pavlu a Františka Mikešovi
s dcerou Emičkou. Následoval projev pana starosty obce, ve kterém vyzvedl pouto rodičů a dětí a sounáležitost s naší obcí.

Jan Pěsta – starosta obce

Poté nám děti z mateřské školky předvedly pásmo básniček
a písniček. Po sladké odměně našim předškoláčkům přišel čas
na slavnostní podpis do obecní knihy a předání dárků, které byly
poprvé stylově zabaleny do dárkové krabice s logem obce. Noví
občánci letos dostali osušku a polštářek a hrnek se znakem naší
obce. Maminky samozřejmě dostaly krásnou kytici. A už byl čas
na slavnostní přípitek a fotografování na památku. Za toto krásné
odpoledne zaslouží poděkování paní ředitelce a slečně učitelce
z mateřské školy za přípravu krásného programu.
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Volby do zastupitelstva obce

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se v naší obci konaly volby do zastupitelstva naší obce. Na výběr občané měli ze dvou stran a s celkem 18-ti kandidátů. Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří
přišli k volbám a tím rozhodli o složení nového zastupitelstva
na další 4 roky. V zastupitelstvu prakticky došlo k jedné změně
a to, že pana Zdeňka Haranta, který dále nekandidoval, nahradil
pan Karel Vávra. Všichni tak nějak víme, co nás čeká a nemine.
Ihned jsme se plně vrhli do práce a dál rozjeli chod obce na plno.
V obcích, kde po volbách došlo obměně zastupitelstva a hlavně
ke změně starosty obce, nastane v této povolební době určité
vakuum, než vše přeberou a se vším se seznámí. Toho chceme
my využít při podávání žádostí o dotace, protože bude určitě
větší šance na přidělení dotací.
Dne 28. října 2018 se od 18:00 hodin konalo ustavující zasedání
zastupitelstva obce. Všechny přítomné přivítal dosavadní starosta
obce a než se přistoupilo k samotnému jednání zastupitelstva,
poděkoval starosta obce členovi zastupitelstva, který vykonával
funkci člena zastupitelstva naší obce od roku 2002 až doposud,
tj. 4 volební období, a to panu Zdeňku Harantovi. Byl po celou
dobu velice platným členem zastupitelstva, jednak svými nápady,
zkušenostmi s vedením staveb, uzavíráním smluv apod. Naší obci
pomáhal z pozice jednatele firmy Reno Šumava i zapůjčením různého strojního vybavení, které bylo nezbytné pro realizace staveb
či nutné opravy a ušetřilo to obci nemalé finanční prostředky.

Činnost Hasmenů 2018
První trénink se uskutečnil 14. 1. 2018, dále pak pravidelně
každou neděli až do 10. 11. 2018. Mimo tréninků se mladí hasiči
zúčastnili masopustu, který se konal 10. 2. 2018. Děti se včetně
vedoucích převlékly za 20 šmoulů a zlého čaroděje Gargamela.
V dubnu nám bylo pořízeno nové vybavení pro požární útok, bez
kterého bychom se neobešli. 5. května tohoto roku nás s mladými
hasiči čekala úplně první hasičská soutěž a to soutěž okrsková
v Záblatí, kde jsme byli jediný sbor s družstvem mladých hasičů
(MH). Děti soutěžily pouze mezi sebou, poprvé si přivezly první
dva poháry a medaile. 26. až 27. 5. 2018 se uskutečnilo jarní kolo
hry Plamen v Budilově, kde jsme prováděli jen jedinou disciplínu
a to požární útok. Na zbylé dvě disciplíny jsme se nestihli připravit, avšak to napravíme na příštím jarním kole hry Plamen.
Naše družstvo MH mladších „A“ zde skončilo celkově na 11.
místě a na požárním útoku bylo naše družstvo 5.
26. 5. 2018 po soutěži v Budilově jsme se přemístili na sportovní areál v Lažištích, kde jsme se zúčastnili Memoriálu Josefa
Podlešáka. Zúčastnila se 3 družstva MH jen z našeho sboru.
6. - 8. 6. 2018 se konalo soustředění – víkend stanování na místním koupališti bez rodičů a mobilních zařízení. Pátek zahrnoval
stavění stanu a zábavné hry. V sobotu jsme pak podnikli výlet
pod Zábrdskou skálu, kde děti v rámci hry pomáhaly jeskynnímu
muži uhasit oheň vodou z řeky Blanice. V sobotu odpoledne nás
navštívil kynolog, který vyprávěl o záchranné činnosti a současně
ukazoval práci vycvičeného psa. Dále bylo na pořadu dne koupání, bobřík odvahy a další zajímavé události.
Červen až září jsme soutěžili v Prachatické hasičské lize 2018.
Začátek soutěží byl v Tvrzici, poté Vlachovo Březí (noční soutěž),
Výškovice, Vitějovice, Ktiš, Žitná a nakonec Prachatice, kde se
konalo závěrečné vyhodnocení ligy. Jsme přesvědčeni o tom, že
vzhledem k tak krátké činnosti byly děti velmi úspěšné a věříme,
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Za tuto mimořádnou práci člena zastupitelstva mu pan starosta
vřele poděkoval a jako vděk mu slavnostně předal pamětní klíč
od naší obce s tím, že mu dveře budou vždy otevřeny.
Na ustavujícím zasedání byli do svých funkcí již potřetí zvoleni
starostou obce pan Jan Pěsta a místostarostou pan Jan Kahuda,
kteří budou své funkce vykonávat jako uvolnění členové zastupitelstva. Předsedou finančního výboru byl zvolen pan Petr Rod
a jako členové pan Petr Kovář a pan Karel Vávra. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen pan Jan Jiroušek a jako členové
Ing. Petr Fidler a pan Luděk Šísl. Předsedou kulturního výboru
byla zvolena paní Věra Havlíková.

že budou dosahovat lepších a lepších výsledkům. Celkové výsledky: MH starší 6. místo, MH mladší „A“ 3. místo, MH mladší
„B“ 7. místo.
6. 8. 2018 oslava roku činnosti mladých hasičů.
22. 9. 2018 přeškolení vedoucích + školení rozhodčích pro
mládež.
20. 10. 2018 podzimní kolo hry Plamen ve Ktiši. Prováděly se
disciplíny štafeta dvojic, štafeta 4x60 a závod požární všestrannosti. Výsledky MH mladší 8. místo, MH starší 12. místo. Tato
soutěž bude pokračovat jarním kolem Plamenu, kde se můžou
ještě výsledky zlepšit.
10. 11. 2018 zakončení sezóny sázení stromků ve spolupráci
s obcí Lažiště, účast 20 dětí ze sboru + rodiče.
Celkem je 25 mladých hasičů od věku 5-15 let, je nás 7 vedoucích mládeže a z toho 2 rozhodčí pro hry Plamen a požární útoky
MH. Začátek další sezóny je od března, tréninky budou každou
neděli od 14:00-15:30 hodin.
Pokud víte o někom, kdo by měl zájem se stát mladým hasičem,
stačí mě kontaktovat a rádi připojíme dalšího člena mezi naše
Hasmeny. Děkuji.
Miroslav Pavelka – vedoucí mládeže
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DOTAČNÍ PŘEHLED
Obecní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště:
Na realizaci akce proběhlo výběrové řízení a dne 29. října 2018
byla podepsána smlouva o dílo s vítěznou firmou Reno Šumava, a.s. Celkové náklady výstavby chodníku jsou dle smlouvy
7.181.781,-- Kč včetně DPH. Dotace z Státního fondu dopravní
infrastruktury bude činit 5.834.000,-- Kč, vlastní spoluúčast obce
bude 1.347.781,-- Kč. Předmětem této akce je výstavba chodníku
do sportovního areálu. Akce měla být zahájena v letošním roce,
ale nedostali jsme povolení k uzavírce silnice III/14528. Důvodem bylo provádění zimní údržby, kdy je stanovena minimální
šíře jízdního pruhu, která musí zůstat průjezdná. Realizace bude
zahájena na jaře příštího roku tak, aby byla stavba hotová co
možná nejdříve, abychom stihli podat závěrečné vyúčtování akce.
se nevěřícně zamyslel a říkám si, o co by to mohlo být ještě horší?!
Na akci „Rekonstrukce nevyužitého objektu dílen v obci Lažiště“ proběhlo výběrové řízení a dne 1. října 2018 byla podepsána
s vítěznou firmou smlouva o dílo. Akci s celkovými náklady
3.250.422,-- Kč včetně DPH bude realizovat firma Reno Šumava,
a.s., přiznaná dotace ze Státního fondu životního prostřední ČR
v rámci programu Zelená úsporám činí 2.624.108,-- Kč, vlastní
spoluúčast obce bude ve výši 626.314,-- Kč. Samotná realizace
byla ihned zahájena po podpisu smlouvy o dílo a odhadovaný
termín dokončení by mohl být konec měsíce března 2019.
K dokončení celého areálu nám ještě zbývá vybudovat zpevněnou plochu, na kterou by byla možnost sehnat dotaci z Operačního programu životního prostředí, ale je tam podmínka velkého navýšení množství vytříděného odpadu, takže bychom tuto
podmínku nebyli schopni plnit po dobu udržitelnosti projektu.

Rozšíření kapacity a služeb
Sběrného dvora Lažiště
Po třech letech utrpení Vám mohu konečně sdělit radostnou
zprávu, náš příběh na pokračování spěje ke svému happyendu.
Dne 17. srpna 2018 jsem podepsal smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parcelních čísel KN st. 39/2, 39/3 a 117 a dne 16.
října se obec stala vlastníkem těchto pozemků. Usilovali jsme
o to, aby nám s těmito pozemky byl bezúplatně vydán i pozemek
parcelní číslo KN 27/1 (manipulační plocha pily), ale to se přes
veškerou snahu nepodařilo. Tento pozemek si obec musela vzít
do nájmu od Státního pozemkového úřadu ČR (dále SPÚ), zaplatit nájem na rok dopředu a až poté jsme mohli zažádat o jeho
odkup. SPÚ chtěl nechat udělat odhad ceny pozemku, do kterého
jsme chtěli, aby se zohlednila ekologická zátěž pozemku tak, aby
výsledná cena byla co nejnižší. Cenu jsme nakonec byli schopni
stáhnout na 57,-- Kč/m², tedy konečných 113.890,-- Kč. Je nepochopitelné, proč stát (SPÚ) prodává státu (obci) majetek, ale
je to tak a jsme rádi, že jsme dostali všechny potřebné pozemky do svého vlastnictví. Ještě mám jednu perličku, se kterou se
s Vámi podělím. Pronájem pozemku jsem na SPÚ řešil s jiným
pracovníkem, než se kterým jsem řešil bezúplatný převod. A ten
se mě zeptal, s kým řeším bezúplatný převod, tak jsem mu to
sdělil a on mi říká: „To máte štěstí, že to s Vámi řeší právě on,
kdybyste to řešil s panem X, tak by to bylo daleko horší“. Tak jsem

Výstavba dočišťovacích rybníků
V minulém vydání Obecního zpravodaje jsem Vás informoval,
že v polovině června 2018 byla dokončena projektová dokumentace na akci „Dočištění odpadních vod obce Lažiště“, kterou
zpracovala Ing. Věra Slunečková. Do dnešního jsme se ovšem nepohnuli z místa, problém s povolením stavby má Povodí Vltavy
s.p., kterému se nelíbí, abychom dostali stavební povolení na výstavbu rybníků. Mají požadavek, aby se jednalo o další stupeň
čištění odpadních vod. Problém je v tom, že na výstavbu rybníků
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bychom byli schopni sehnat dotační prostředky z Ministerstva
zemědělství ČR, ale na realizaci dalšího stupně čištění odpadních
vod není momentálně možnost o dotaci zažádat nikde. Zkusíme
vyvolat jednání na Jihočeském kraji, zda by nám danou situaci
nepomohl vyřešit alespoň z části.

Rekonstrukce nevyužívané
budovy č.p. 59 v obci Lažiště
Na akci „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 59 v obci
Lažiště“ proběhlo výběrové řízení a dne 27. listopadu 2018 byla
podepsána s vítěznou firmou smlouva o dílo. Akci s celkovými
náklady 1.263.448,-- Kč včetně DPH bude realizovat firma VKB
stavby, s.r.o., přiznaná dotace ze Státního fondu životního prostřední ČR v rámci programu Zelená úsporám činí 925.403,-- Kč,
vlastní spoluúčast obce bude ve výši 338.045,-- Kč. Samotná
realizace bude zahájena co možná nejdříve z jara příštího roku
a termín dokončení je stanoven na 15. července 2019.
Rekonstrukce této budovy bude prováděna z více dotačních
titulů:
1) Naskytla se možnost zažádat o dotaci na zdroj vytápění (plynová přípojka, plynový kondenzační kotel, teplovodní rozvod,
topná tělesa, podlahové topení, regulace) a LED osvětlení včetně
elektroinstalace. Žádost o dotaci budeme podávat do Operačního
programu životního prostředí, kde by nám mohli přiznat dotaci
ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů, které se předpokládají ve výši 875.000,-- Kč.
2) Dne 21. listopadu 2018 jsme podali žádost o dotaci na Jihočeský kraj do Programu obnovy venkova na rok 2019, kde jsme
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požádali o přiznání dotace ve výši 300.000,-- Kč, ze které bychom
chtěli provést kompletní výměnu střechy včetně krovu. Celkové
náklady se předpokládají ve výši 611.000,-- Kč.
Stále platí dle plánu dne 1. prosince 2019 otevřít v levé části
této budovy Poštu Partner. Na zbylou část, kde chceme provozovat školní družinu (jesle) vypíše v nejbližších dnech MAS
Šumavsko dotační titul. Bude podána žádost o dotaci na vybavení
školní družiny, očekávaná dotace bude cca 165.000,-- Kč. Dále
pak na chod školní družiny, kde se očekává dotace ve výši cca
70.000,-- Kč/měsíc, která bude garantovaná po dobu 3 let. V případě, že by tento projekt realizovala obec měla by 5 % spoluúčast
a to na celém projektu po celou dobu jeho chodu. Rozhodli jsme
se proto o spolupráci s neziskovou organizací Portus Prachatice, o.p.s., která bude celý projekt řídit a jako neziskovka bude
mít dotaci ve 100 % výši. Otevření školní družiny bychom chtěli
stihnout do začátku nového školního roku od září 2019. Víme
ovšem, že to nebude nic jednoduchého vše stihnout. K otevření
je třeba vyjádření Krajské hygienické stanice a certifikace, která
se provádí na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.
Cílem všeho výše uvedeného je, že dojde k celkové rekonstrukci budovy, která je v dezolátním stavu. Nově se uvede do stálého
provozu a bude možnost ji využít i k dalším aktivitám, např.
taneční, jóga, cvičení, kroužek mladých hasičů v zimním období,
promítání, přednášky atd.

Rekonstrukce kulturního domu v Lažištích
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo dotační titul „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“. Příjem žádostí o dotace
je do 28. února 2019 a dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených nákladů akce. Dolní limit dotace činí 500
tis. Kč a horní limit je stanoven na 10 mil. Kč. Už delší dobu se
poohlížíme o možnosti sehnat dotaci na rekonstrukci místního
kulturního domu. Když se naskytla tato možnost, neváhali jsme
ani chvilku. Momentálně připravujeme projektovou dokumentaci, která bude řešit plánované práce opravy. V rámci akce bychom
chtěli hlavně opravit střechu, zbourat komíny, provést novou
elektroinstalaci, nové LED osvětlení, nový strop včetně zateplení,
nové omítky vnitřní i venkovní a provedení renovace podlahy.

Z výše uvedeného dotačního přehledu si možná říkáte, kde
chceme peníze vzít na tak vysoké spoluúčasti obce, které musíme přidat k přiznaným dotacím. Je již dnes jasné, že na to mít
nebudeme. Máme v plánu tyto spoluúčasti uhradit z přijatého
úvěru. Někomu se možná nelíbí, že chceme zadlužit obec, ale má
Pokračování na straně 6
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jednoduché vysvětlení. Dotační prostředky, které plynou do naší
republiky, za 2 roky skončí. Je proto lepší „urvat“ z těchto dotací
co možná největší krajíc, opravit v obci co nejvíce zchátralého

majetku, protože potom tento majetek udržovat, starat se o chod
obce a splácet úvěry nebude tolik náročné, jako by bylo platit
opravy plně z obecní kasy.

Dotace Jihočeský kraj 2018
Nová elektroinstalace a nový topný systém
v budově na prac. č. KN st. 39/2 v k.ú. Lažiště
Dne 31.10.2018 byla dokončena realizace akce „Nová elektroinstalace a nový topný systém v budově na parc. č. KN st.

Staročeská konopická
Lažiště
Dne 25. srpna 2018 se v naší
obci konala Staročeská konopická. Na uspořádání této akce jsme
dostali dotaci z Programu podpora
kultury Jihočeského kraje ve výši
20.000,-- Kč. Celkové náklady akce
činily 29.916,-- Kč, vlastní spoluúčast obce tudíž byla 9.916,-- Kč.
Slavnost pořádala Obec Lažiště
ve spolupráci s ženami z ČČK Lažiště.

39/2 v k.ú. Lažiště“. Původní termín dokončení byl stanoven
na 30.09.2018, ale z důvodu průtahů s převodem pozemků
do vlastnictví obce, na kterých se měla zřídit plynovodní přípojka, byl termín posunut o měsíc. V rámci akce byla provedena
nová elektroinstalace (osvětlení vnitřní a venkovní, instalace zásuvkových okruhů, instalace 400 V pro běžný provoz,
kamerový systém a elektronické zabezpečení objektu) a nový
topný systému (plynový kondenzační kotel, rozvod potrubí,
armatury a topná tělesa). Obec na tuto realizaci dostala dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 230.000,- Kč. Celkové náklady si vyžádaly 603.521,38 Kč, tzn., že vlastní
spoluúčast obce činila 373.521,38 Kč. Akci realizovala firma
V & H TOP s.r.o. Nově vzniklé prostory jsou již plně k dispozici
našim zaměstnancům, kteří se konečně dočkali odpovídajícího
pracovního zázemí.
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Dotace na rok 2018 podané za místní spolky
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 projek-

tu 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. Dne 14.08.2018
byla fotbalovému klubu přiznána dotace ve výši 95.500,-- Kč.

Dotace na rok 2019 podané za místní spolky
Rozvoj mládežnického hasičského sportu
v požárním okrsku Lažiště

Organizování fotbalové činnosti mládeže
v Lažištích a okolí v roce 2019

Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB. Záměrem projektu je pořízení materiálního, strojního vybavení (sklopné terče,
džberové stříkačky, sací koš) a zlepšení podmínek tréninkové
přípravy družstev mladých hasičů. Sbor dobrovolných hasičů
má ke dni podání žádosti 35 členů, kteří jsou ve věku 5 až 23 let,
pro které požaduje přiznání dotace ve výši 77.000,-- Kč. Dotační
prostředky bude možné použít na náklady, které vzniknou v roce
2019 a to od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB. Záměrem projektu
je zlepšení podmínek tréninkové přípravy družstev starších žáků
a starší přípravky v roce 2019. Fotbalový klub má ke dni podání
žádosti 42 členů ve věku 6 až 23 let, pro které požaduje přiznání
dotace ve výši 114.400,-- Kč. Dotační prostředky bude možné
použít na náklady, které vzniknou v roce 2019 a to od 01.01.2019
do 31.12.2019.

PROVOZ VODOVODNÍ SÍTĚ
Rok od roku se potýkáme s čím dál větším problém zajistit
dodávku pitné vody do vodovodní sítě. Příčinou jsou extrémní
sucha a minimum srážek v našem katastru. Kdybychom v roce
2014 nezrealizovali projekt „Vyhledávání a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Lažiště“ nebyla by zajištěna celoroční
dodávka vody už 3 roky po sobě. V roce 2016 by byl výpadek
minimálně 2 měsíce, v roce 2017 už by to byly 4 měsíce a v letošním roce bychom nebyli schopni pokrýt více jak polovinu
roku. Když se ke všemu ještě přidá porucha na vodovodní síti,
je neštěstí dokonáno. Pak nám teprve všem začne docházet, jak
je voda v životě člověka důležitá. Z hygienických důvodů musela
být uzavřena školka, rodiče si narychlo museli vyřizovat dovolenou, zavřelo se místní pohostinství, kam si mnoho z vás chodí
pro oběd, zkomplikovalo to chod zemědělského areálu (jídelna,
pití dobytka), sportovního areálu a samozřejmě nás všech. V momentě, kdy se něco takového stane, je vždy nejhorší vyhledat,
kde k jakému problému došlo. Ze zkušeností, které máme, se
nejdříve vyloučí místa, kde již v minulosti k nějakým problémům došlo či dochází, např. sportovní areál (zaseklý plovák
napouštění WC), zemědělský areál (zaseklá napáječka dobytka)
atd. Když se vyloučí i objekty, ve kterých nikdo nebydlí trvale,
nezbývá nic jiného, než jít po půlnoci rozdělovat vodovodní
větvě, různě je zavírat a sledovat v hlavní vodoměrné šachtě
na hlavním přivaděči do obce, jak se mění průtoky vody. Až
po vytipování některých míst se zavolá odborná firma s měří-

cím zařízením, která nám projde tyto úseky. Jen pro zajímavost
měřící zařízení stojí více než 1 milión korun, takže si jej obec
nemůže dovolit pořídit. To, kdy se tato firma dostaví je také
odvislé od toho, kolik práce má ve svých lokalitách, které má
ve správě. V letošním roce jsme měli ještě tu smůlu, že problémy
úniky vody řešili zároveň ve Vimperku, ve Volarech, v Bavorově
a Netolicích. Po prvním dnu vyhledávání jsme lokalizovali únik
v úseku 120 metrů (zahrádky na Nových bytovkách). Druhý den
jsme se rozhodli tento úsek natlakovat kompresorem s tím, že by
se mohlo určit přesné místo poruchy. To se bohužel nepovedlo,
pracovník odborné firmy nám určil dvě místa, kde by porucha
mohla být, ale s pravděpodobností ani ne na 50 %. Navíc tato
místa byla zastavěná stavbami, takže jsme si netroufali jít do toho
rizika, že se to vyhrabe a zjistí se, že tam problém není, majiteli
řekneme „tak se nezlobte, my to jdeme zkusit jinam“! V tu dobu
již byla většina objektů plně zásobena pitnou vodou, s výjimkou
čísel popisných 115, 120, 123, zemědělského areálu a celé lokality
Melesín. Bylo na nás vymyslet co nejrychlejší řešení situace.
Jedna možnost byla vyměnit vodovodní potrubí v celé délce 120
metrů. Znamenalo by to rozebrat všechny ploty všech zahrádek,
zničit zpevněné plochy a vybagrovat rýhu pro položení nové roury. Druhá možnost byla pokusit se původní vodovodní rourou
o vnitřním průměru 85 mm protáhnout rourou o venkovním
průměru 63 mm. Tato varianta se nám zdála jako nejrychleji
proveditelná a zároveň šetrná k majetkům zahrádkářů. Mělo to
Pokračování na straně 8
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však háček, nová roura stála 20.000,-- Kč a nebyla možnost ji
po zakoupení vrátit. Mohli jsme také zjistit, že roura prostrčit
nepůjde a byl by konec. Museli jsme se rozhodnout, zda jít do tohoto rizika či nikoliv, ale nebylo moc na výběr. V sobotu jsme si
nechali novou rouru přivézt, pan Pavel Pěsta nám vysoustružil
z kovu špičku, kterou jsme nasadili na konec roury. V pondělí
ráno se šlo na věc, rouru o délce 80 metrů jsme do původní roury
prostrčili za 5 minut. Poté jsme museli vyhrabat díru v místě, kde
tato roura skončila. To se stalo docela oříškem, protože jsme ji
nemohli najít, je uložena o 2 metry jinde, než je zanesená v mapě.
Nakonec jsme ji našli, v tomto místě se vyhrabala díra, původní
roura se přeřezala, prostrčil se zbytek roury až do konečné šachty,
na všech místech se to propojilo a bylo hotovo. S radostí jsme
odcházeli k domovu. Za hodinu nám začaly zvonit telefony, že
neteče voda. Tomu se nám nechtělo ani věřit. Nejhorší možný
scénář byl, že opravou se ve vodovodním řadu zvýšil tlak a prasklo to někde jinde. Závada byla asi o 30 cm za napojením v šachtě,
kde se uvolnilo staré těsnění. Další den ráno firma V & H top

s.r.o. opravila ještě tuto závadu a od té doby je zatím dodávka
vody bez problémů. Po celou dobu poruchy jsme se vás co možná nejpodrobněji snažili informovat o veškerém dění formou
Mobilního rozhlasu. Obec jako provozovatel vodovodního řadu
se ještě všem občanům, kterým výpadek dodávky pitné vody
způsobil komplikace, omlouvá.
Rok od roku zhoršující se sucha a nová výstavba rodinných
domů nás nutí, abychom začali řešit nové zdroje pitné vody pro
naši obec. Preferovali jsme vybudování nových vrtů. Zde je hlavně problém, aby byl nový zdroj na pozemku obce, další věcí je
potom jeho napojení přes cizí pozemky do hlavních přivaděčů
do vodojemu. Ještě nás napadla jedna myšlenka, ke které jsme
nakloněni, a to obnovení napojení na vodovodní řad Drslavice.
Kdybychom u lakovny postavili měřící šachtu, kde by byl uzavřen
hlavní přivaděč z Drslavic a v případě nouze bychom otočili
uzávěrem a vodu, kterou by natočilo měřící zařízení, by zaplatila
obec obci Drslavice. Byl by to nejlevnější i nejvydatnější zdroj
vody pro naši obec.

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH
V minulém vydání jsem vás informoval, že se potýkáme s kůrovcovou kalamitou v našich lesích, a že bylo vytěženo 40 m³
kulatiny a dalších minimálně 100 m³ kulatiny je nově napadeno.
Ke konci měsíce října máme již vytěženo 400 m³ kulatiny a další
možná obdobné napadené množství ještě stojí v lese. Výkupní cena spadla na 900,-- Kč/ m³, když ještě loni se pohybovala
od 2.200,-- Kč/ m³ výše. Rozhodli jsme se, že za tuto cenu dřevo
prodávat nebudeme, necháme ho nařezat do různých sortimentů a ty pak následně nabízet k prodeji, protože paradoxně cena
řeziva vzrostla o více než 15 %.
Kůrovec napadá stále další a další porosty a nenávratně mění
krajinu okolo nás. Jestli chcete někdy svým dětem nebo vnoučatům ukázat, jak to tu dříve vypadalo, nafoťte si pohledy krajiny okolo vás, protože je to smutné, ale takto už to tady nikdy
vypadat nebude.

Obnova nuceně vykácených porostů bude otázka několika
dalších let, následná péče pak několika desetiletí. Všechno by to
nebylo ještě tak nejhorší, kdyby nebylo sucho nebo již vzrostlé
stromky nepoškozovali hlodavci. Kůrovcová kalamita se určitě
promítne i do cen stromků a také počítám, že se stanou nedostatkovým zbožím.
V příštím roce určitě plánujeme brigády na výsadbu stromků, kterou chceme organizovat opět s místními spolky. Kdyby
měl někdo chuť nám pomoci a není hlášen v žádném spolku,
může se přihlásit, za odvedenou práci mu samozřejmě zaplatíme.
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 17. listopadu 2018
vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou stanovilo

Fotbalový klub Lažiště
Sezóna 2018/19 je pro nás od samého začátku prestižnější než
ty dvě předchozí. Po dvou letech v I.B třídě jsme se totiž vrátili
do I.A třídy. Podařilo se nám posílit mužstvo o dva kvalitní hráče.
Z Vodňan přišel Jaroslav Rauscher a z Vlachova Březí Michal
Hojdekr. Navíc se v průběhu podzimu vrátil Josef Albert, který
před sezónou odešel do Záblatí. Zbytek kádru zůstal pohromadě
včetně trenéra Raušera. Naším předsezónním cílem bylo pohybovat se uprostřed tabulky a zabydlet se v I. A třídě.
Přípravu jsme zahájili prvním tréninkem 20.7. Před startem
mistrovské části sezóny jsme se zúčastnili turnaje v Lomnicí
nad Lužnicí, kde jsme obsadili druhé místo za vítěznou Třeboní.
Dále jsme sehráli dvě přípravná utkání s rozlišnými výsledky.
Nejdříve jsme podlehli vysoko 1:8 Protivínu (KP), byť byl v poločasu stav 1:1 a poté porazili Záblatí (I.B) 5:2 Soutěžní část
sezóny jsme začali výborně. Vyhráli jsme v Trhových Svinech
3:1, což se určitě nečekalo. Dobrý start nám pomohl k dalším
zápasům a po odehraných čtyřech kolech jsme měli plný počet
bodů, kdy jsme postupně dále porazili Vimperk (4:2), Semice
(3:1) a Prachatice (3:2). V dalším kole jsme zbytečně ztratili
dva body v Plané u ČB, kdy jsme ještě pět minut před koncem
vedli 4:2, aby utkání skončilo smírně 4:4. Chuť jsme si spravili
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poplatek za odpady na rok 2019 na částku 630,-- Kč. Došlo tedy
k navýšení poplatku o 40,-- Kč. Poplatek za psy, cena vodného
a stočného zůstala nezměněna.
Zastupitelstvo obce ještě v letošním roce čeká dne 15. prosince
2018 poslední zasedání, na kterém schválí rozpočet obce na rok
2019 s příjmy 5.804.535,-- Kč, s výdaji 4.523.958,-- Kč, tzn. že
rozpočet je přebytkový o 1.280.577,-- Kč.
hned následující víkend, když jsme doma smetli po výborném
prvním poločasu Lhenice 4:0. První porážka přišla až v sedmém
kole na hřišti Strakonic, kde jsme proti silnému soupeři nepodali optimální výkon a po zásluze prohráli 2:1. V následujícím
kole jsme v gólové přestřelce porazili Vodňany 7:3. Potom jsme
zajížděli na horkou půdu do Větřní a zvítězili jsme těsně 3:2.
V dalším kole přišel náš nejvydařenější podzimní zápas, kdy
jsme doma porazili nebezpečnou Slavii ČB po výborném výkonu 3:1. Na to jsme zbytečně remizovali na hřišti průměrné
českobudějovické Lokomotivy 2:2. Předposlední kolo přišel
na řadu zápas podzimu. Na náš stadion přijel druhý tým tabulky Nová Ves. Navíc to byl souboj nováčků o první místo.
Po opatrném bezbrankovém poločasu jsme druhý poločas nezvládli a hosté si odvezli zasloužené vítězství 3:1 a vystřídali
nás po devíti kolech, kdy jsme se vyhřívali na výsluní, na čele
tabulky. V posledním kole jsme chtěli napravit poslední dva
nevydařené zápasy. To se nám také v Bavorovicích povedlo.
V herně vyrovnaném zápasu jsme byli produktivnější domácích, tak jsme zakončili podzimní část nakonec přesvědčivým
vítězstvím 4:0.
V konečné podzimní tabulce se nacházíme na skvělém druhém místě s jednobodovou ztrátou na Novou Ves a s pětibodovým náskokem na Strakonice. To se nečekalo. Je to určitě skvělý
výsledek. Navíc jsme nastříleli nejvíce branek (42) ze všech 26
týmů z obou skupin I.A třídy. Pokud přes zimu dostatečně poPokračování na straně 10
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trénujeme, tak se můžeme poprat o prvenství. Musíme ale zlepšit
tréninkovou docházku, která bylo opět žalostná. Tréninková
docházka je to, co nás nejvíce dlouhodobě trápí. Máme problém
se sejít dvakrát týdně, což je minimum, co by se mělo odtrénovat.
V závěru podzimní části bylo znát, že nám v závěrech utkání
docházely síly. Jinak v klubu panuje spokojenost. Výsledky jsou
nad očekávání a mezi hráči a vedením klubu panují skvělé vztahy. V rámci utužování vztahů jsme se zúčastnili 28.10. i zájezdu
na ligový zápas do Plzně, která hostila Slovácko. Vstupenky
a prohlídku trofejí plzeňské Viktorie včetně občerstvení jsme
vyhráli v projektu Kopeme za fotbal. Zájezd se vydařil a všichni
si to náležitě užili.
Zimní přípravu na jarní část zahájíme 8. 2. Trénovat budeme
v domácím prostředí, které je naprosto dostačující a máme tu vše
potřebné. Tyto skvělé podmínky využijeme i k soustředění, které
tu absolvujeme v rámci přípravy. Máme domluvené i přípravné
zápasy s kvalitními týmy. A to konkrétně s exdivizními Roudným a Jankovem, k tomu ještě s Kaplicí, která bojuje o postup

do I.A a v jednání je ještě zápas se Ševětínem, který hraje I.A
třídu sk. B. První mistrovské utkání sehrajeme na domácí půdě
24. 3. 2019 s mužstvem Bavorovic. Pohromadě by měl zůstat
i stávající kádr. O doplnění neuvažujeme, pouze by se měl vrátit
již snad doléčený Ondřej Málek, který od loňského léta nehrál
kvůli operaci kolene.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Lažiště v čele se starostou
Janem Pěstou a sponzorům, zejména firmě Reno Šumava, za finanční a materiálovou podporu, fanouškům za přízeň a konečně
i hráčům a funkcionářům za předvedené výkony. Zároveň bych
chtěl všem popřát klidné prožití vánočních svátků a všechno
nejlepší do Nového roku. Dále bych chtěl srdečně pozvat všechny
členy FK Lažiště na valnou hromadu, která se uskuteční v únoru
(termín bude ještě upřesněn) v klubovně sportovním areálu. Tam
bude zhodnocen celý kalendářní rok 2018, který byl po sportovní stránce velmi úspěšný. Doufejme, že se podobně vydaří
i rok 2019.
Mgr. Pavel Hodina

Stolní tenis
Úspěšný stolní tenista Petr Hodina je v polovině sezóny
na 1. místě republikového žebříčku nejmladšího žactva. Po třech
turnajích, které se konaly v Praze, Havířově a Blansku, měla jeho
forma vzestupnou tendenci. Nejprve získal bronz, poté stříbro a v Blansku to vyšlo na zlato. To vše ještě vyšperkoval třemi
zlatými ve čtyřhře, kde se svým kamarádem Martinem Slaným
z Havířova ještě ve své kategorii neprohráli. V mladších žácích je
Péťa na 8. místě v republice, což je, mezi o dva roky staršími kluky,
skvělý výsledek. Nejvíce se mu povedl turnaj v Praze, kde skončil
třetí. V Blansku pak získali s Martinem v této kategorii bronz
ve čtyřhře. Pokud se týká krajských turnajů, pak ve své kategorii
nejmladších žáků nemá Péťa konkurenci a na tyto turnaje ani
nejezdí. Účastní se ale všech ostatních kategorií až po dorostence.
A ani zde se rozhodně neztratí a o sedm let starší kluky dovede
pořádně prohnat. Za svůj klub TTC Libín Prachatice také hraje
dlouhodobé soutěže dospělých. A na svůj věk i velmi úspěšně.
Vždyť v krajském přeboru mužů má téměř 50% ní úspěšnost.
Po novém roce čeká Péťu mezinárodní turnaj v Maďarsku. Spolu
se třemi dalšími hochy je součástí reprezentačního týmu ČR.

Mateřská školka
Letošní školní rok jsme zahájili 2. 9. 2018 s novou paní učitelkou. Do školky nám přibylo 9 nových dětí, převážně dvouletých.
Pro některé z nich bylo obtížné odloučit se od maminky a zvyknout si na nové prostředí, ale všichni to hravě zvládli. Našich
7 předškoláků se již připravuje na jeden z prvních důležitých
kroků v životě – k zápisu do první třídy.
Během podzimních měsíců proběhlo ve školce několik akcí.
Z nejzajímavějších např. pečení a zdobení hnětýnek a podzimní
poznávací vycházka do lesa. Shlédli jsme také několik divadelních představení – „O slepičce a kohoutkovi“, „Prasátko Artur“,
„Pejsek a kočička“ či „Podzimní vodnická pohádka“. Užili jsme si
i Halloween, a to se vším všudy. Dlabali jsme dýně, z nichž byla

jedna opravdu obří. Čarovali jsme v kostýmech a vařili kouzelný
lektvar z Lexikonu kouzel.
Jako každý rok, i letos k nám zavítá Mikuláš s andělem. Čerta
raději necháme venku. Uvidíme, co přinesou hodným dětem
a co vymyslí na zlobiváky…
Všichni už se těšíme na blížící se VÁNOCE. Chystáme společné
pečení cukroví, vánoční výzdobu a zpívání koled. Ani letos nebudou děti ze školky chybět u slavnostního rozsvěcování vánočního
stromu v Lažišti.
No a pak? Pak už si všichni budeme užívat klidný adventní
čas…
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Staročeská konopická
Ženy z Českého červeného kříže Lažiště společně s obcí pořádali dne 25. srpna 2018 Staročeskou konopickou. Vyšlo nádherné počasí, po nesnesitelných vedrech se ochladilo na normální
snesitelnou teplotu. Slavnost začala ve 14:00 hodin na návsi,
kde se sešlo odhadem 400 diváků. Ženy měly perfektně nacvičený repertoár, dohazovač opět dohodil Konopičákovi Konopičku. Třešničkou na dortu této zdařilé akce byla velká účast lidí
i na večerní zábavě v kulturním domě, což v minulosti nebylo
zvykem. Po celý den i večer hrála kapela Pěčnovanka. Velkou
radost mi udělala mladá děvčata, že dodržela, co slíbila a zapojila se do pořádání této akce. Věřím, že tímto počinem bude mít
i v dalších letech své pokračování. Za Český červený kříž Lažiště
a za obec děkuji všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na pořádání
letošní konopické, bylo to super J

kde naprostou zkázu způsobuje kůrovec. Program nám zpestřili
členové ochotnického spolku Rozverní besedníci, kteří zatančili
Českou besedu a další nacvičené tance. Poté nám pod taktovkou
Petry Sovové zazpívala děvčata krásné písničky. Na akci bohužel
chyběly děti z mateřské školy, vzhledem k brzkému zářijovému
termínu nestihly nic nacvičit. K tanci a poslechu jako každoročně
hrála kapela Pěčnovanka.

Oslava 100. výročí založení republiky
Dne 28. října 2018 byly na rozcestí do Na Hodče vysazeny
dvě lípy republiky na počest oslavy 100. výročí založení Československé republiky. Všechny přítomné přivítal starosta obce,
který pronesl svůj projev. Dále následovalo samotné sázení lip,
při kterém nám paní Mirka Koubová předčítala úryvky z pamětí
našeho prvního Československého prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka. I když bylo počasí, jak se říká, že by psa nevyhnal,
oslavit tento významný milník naší historie s námi přišlo okolo
40 občanů. Na závěr akce pozval starosta obce všechny přítomné na posezení do místního pohostinství. Paní Hana Koubová
a Anna Pěstová napekly ke kávě nějaké ty sladkosti, posedělo
se a popovídalo, bylo to krásně strávené odpoledne. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří jste se podíleli na uspořádání této významné oslavy v našich dějinách, tak i vám všem, co jste přišli
tento svátek s námi oslavit.

Setkání důchodců
Dne 8. září 2018 od 15:00 hod. se v kulturním domě konalo
tradiční setkání důchodců. Všechny přítomné přivítal starosta
obce, který na úvod poprosil o minutu ticha za všechny blízké,
kteří nás opustili. Dále přednesl informace o právě realizovaných,
připravovaných a plánovaných projektech obce. Zmínil také problémy, které sužují obec v oblasti hospodaření v obecních lesích,

Sázení ovocné aleje
Dne 10. listopadu 2018 se konala za přispění ústavu Sázíme
stromy brigáda na sázení ovocné aleje kolem silnice k lakovně.
Byla to vlastně druhá etapa sázení v této lokalitě, první etapa
sázení proběhla na jaře letošního roku. Akci jsme pojali pro
rodiny s dětmi, aby si každá rodina vysadila svůj strom. Hlavní
skupinou sázejících byli mladí hasiči, kterých se sešlo přes 20.
Svou účastí více jak 50 lidí se tato brigáda stala asi největší
polistopadovou (1989) brigádou. Celkem bylo vysázeno 15
ovocných stromů – hrušní, třešní, švestek. Na závěr akce jsme
si rozdělali na louce oheň, opekli jsme si špekáčky, děti dostaly
pitíčka a rodiče si dali nějaké to pivko. Vyšlo nádherné počasí,
takže z toho byla velice pěkná akce. Díky všem, kdo jste se
zúčastnili J
Pokračování na straně 12

12

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VÁNOCE 2018

Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2018 a 2019
Pokračování ze strany 11

Sázení ovocné aleje

Setkání přátel Pěčnovanky
Dne 15. prosince 2018 od 18:00 hodin se v kulturním domě
v Lažištích uskuteční již 4. ročník Setkání přátel Pěčnovanky.
Přijďte si poslechnout oblíbenou kapelu, zatančit si anebo jen
tak posedět s přáteli.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Dne 2. prosince 2018 se v 17:00 hodin rozsvítil náš vánoční
strom. Akci zahájil starosta obce, který přivítal všechny přítomné,
poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této akce a závěrem svého vystoupení popřál všem nerušené vánoční svátky
a jen šťastné, úspěšné a zajímavé dny v roce 2019. Následovalo
vystoupení dětí z mateřské školy, které nám zazpívaly a zatančily.
Poté pan farář pronesl pár slov o adventu a posvětil náš vánoční
strom. Nechyběl ani Mikuláš, který rozdal dětem perníčky domácí výroby. Akce byla ukončena velkolepým ohňostrojem, který
rozzářil oblohu nad Lažišti.

Vánoční otužování
Dne 26. prosince 2018 od 14:00 hodin se na místním koupališti uskuteční 3. ročník Vánočního otužování. Pro otužilce
bude opět připravena odměna ve formě tekutého kožíšku J.
Jako každý ročník ozvučení zajistí pan Václav Smolík, který se
svou kapelou zahraje v útrobách hlavní budovy sportovního zázemí.

Vystoupení Vánočníku

Lažišťský turnaj v mariáši

Tradicí se již stalo, že na Štěpána dne 26. prosince v kostele
sv. Mikuláše od 17:00 hod. vystupuje Příležitostný pěvecký sbor
Vánočník. Přijďte si tedy opět užít příjemnou adventní atmosféru
a zaposlouchat se do krásných písní v nádherné kostelní akustice.

Na Štěpána není v Lažištích o kulturu nouze, od 13:00 hodin
se bude konat již 18. ročník Lažišťského Štěpánského turnaje
v mariáši. Organizátoři turnaje jsou pan Petr Hodina a Alexandr
Pavelka za přispění Obce Lažiště.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VÁNOCE 2018

Myslivecký ples
Dne 11. ledna 2019 budou jako tradičně místní myslivci pořádat ples, který bude znovu pod taktovkou vimperské kapely De
Facto. Připravená bude samozřejmě bohatá tombola plná zvěřiny.
Na ples všechny srdečně zve Myslivecký spolek Stráž Lažiště.
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me všechny pozvané požádat o potvrzení své účasti, abychom
mohli akci snáze zajistit. Oslava bude zahájena v 17:00 hod. jen
za účasti žen a muži se budou moci připojit až po 19:00 hod., ať
je s kým tancovat J K tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela
Václava Smolíka.

Dětský maškarní karneval
V neděli dne 24. února 2019 se bude v kulturním domě konat Dětský maškarní karneval. Určitě se můžete těšit na nějaké
vystoupení, které momentálně vyjednáváme, takže může ještě
dojít i k posunu termínu.

Návštěva jičínského potápěče
Dne 16. února 2019 nás již popáté navštíví jičínský potápěč,
cestovatel a pedagog Mgr. Radek Bohuňovský. V letošním roce
se jako jediný Čech potopil přesně v den 100. výročí potopení
k vraku bitevní lodi rakouska-uherska Szent Istvanu, na které
sloužil jeho dědeček. Dále nám promítne záběry z potápění v cenotech v Mexiku a mnoho dalšího.
Po skončení promítání se bude samozřejmě soutěžit J

Masopust
V sobotu 2. března 2019 bude sbor dobrovolných hasičů pořádat tradiční MASOPUST. Akce začne ve 13:00
hod. na návsi, kde bude zahájen průvod masek a bude
zakončena večerní maškarní zábavou. Bude připravena
bohatá tombola a k tanci a poslechu nám zahraje kapela
Pěčnovanka. Všechny vás srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Lažiště.

Oslava MDŽ
V sobotu dne 9. března 2019 bude pořádat Obec Lažiště oslavu
MDŽ. Oslava bude stejně jako letos určená pro ženy z místních
spolků ČČK a SDH, tak i pro všechny ženy naší obce. Chce-
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Zamyšlení Jendy Mikeše
Milí přátelé,

jsem rád, že vás opět mohu
pozdravit v tomto požehnaném vánočním čase! Kdy jindy se těšit s přáteli než právě
v době Vánoční. Vánoce jsou
krásným obdobím, a i když
víme, že dárky kupují dospělí,
že zlaté prasátko je krásná iluze
dětských snů, stále se snažíme
některé tradice našeho dětství
připomínat a vracet se tak
do nejkrásnějších let našeho života. Vždyť každý se na štědrý
den díváme po první vyšlé hvězdě a posloucháme zvonky zvonící
v dáli. A věříme v kouzlo velké vánoční noci, ať už si pod tím
kouzlem představíte cokoliv.
Vánoční svátky jsou obdobím radostného očekávání. Přece každý má aspoň maličko rád atmosféru vánočních trhů, za okny padající sníh když pije doma horký čaj, strojení vánočního stromečku. Je to také čas, kdy vzpomínáme na své dětství, mládí, na lidi,
s kterými jsme Vánoce slavili a kteří nás již předešli na věčnost
nebo prostě jen odešli z našeho života. K Vánocům samozřejmě

KNIHOVNA
LAŽIŠTĚ

patří mnoho typické činnosti, jako je pečení Vánoček, cukroví,
výroba bramborového salátu a samozřejmě velký vánoční úklid.
Většinou jste pobízeni, ať to tolik nehrotíte, ať se spíše věnujete
duchoví stránce svátků, že těch druhů cukroví nemusí být tolik
a tak dále. Já vám v tomto nebudu dávat odborné rady, ani s vámi
nebudu péct, vařit či uklízet. Vím, že to je náročné, proto bych
vás chtěl poprosit o jedinou věc. Dělejte vše dle svých zvyků, sil
a uvážení, jen prosím veškerou svou činnost obětujte Pán Bohu.
Pokud celý svůj život obrátíte směrem k Hospodinu, pak můžete ve svobodě Božích dětí dělat cokoliv, protože veškeré dílo
vašich rukou bude požehnané, a toto požehnání sestoupí na váš
dům. Vaše dílo bude zároveň vaší modlitbou díků a chval za to,
že je Hospodin s vámi.
Kdy jindy než o Vánocích bychom se měli ztišit a více naslouchat ostatním, otevřít svá srdce víc než svá ústa. Kdo bližního
poslouchá srdcem více než sluchem, vždycky mu bude blíž, dokáže mu být více nápomocný. Zaposlouchejme se během Vánoc
také do Písma, které nás chce tolik povzbudit a přivést nás zpět
na správnou cestu směrem k Pánu. Ať tedy i my můžeme být těmi
posly kráčející na horách, kteří nesou světu radostnou zvěst.“
Váš Jenda Mikeš

Otevírací doba:
Neděle
10 – 11hod.

15 – 16 hod.

BESTSELERY PODZIMU
I U NÁS V KNIHOVNĚ

Nebo kdykoliv po telefonické domluvě

VOLEJTE: 606 833 926

