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Vážení spoluobčané,

poprvé za dobu vydávání Obecního zpravodaje se budu věnovat
2x stejnému tématu a to nákaze koronavirem. Když jsem o tomto
tématu psal do minulého vydání, bylo v České republice 833 nakažených a ve světě přes 300.000 nakažených. Za 4 měsíce poté
je u nás hlášeno 13.341 nakažených z tohoto počtu je 8.441 vyléčených a nemoci podlehlo 355 osob. Ve světě se nakazilo do této
doby přes 13 miliónů lidí, z nichž 575.000 zemřelo. Ve státech,
ve kterých zpočátku zlehčovali možné dopady této nákazy a nezaváděli téměř žádné nařízení pro zamezení šíření této epidemie,
se v dnešních dnech píší ty nejčernější scénáře. Na pomyslném
1.místě je s velkým náskokem USA se svým největším „odborníkem“ na COVID-19 Donaldem Trumpem (celkem nakažených
3,5 miliónu, zemřelých 137 tisíc osob). Americký prezident byl
zatím „nejblíže“ k vyvinutí vakcíny proti COVID-19 a to, když
ho napadlo, že by se mohla lidem injekčně podávat desinfekce
rovnou do žil. Bral bych s úsměvem, kdyby to napadlo mou 4,5
roční dceru, ale amerického prezidenta?! To svědčí o jeho nebezpečném smýšlení, kterým ohrožuje celý svět. Donald Trump
jako finančník myslí v USA jen na co nejrychlejší nastartování
ekonomiky a lidi jsou až na posledním místě. Tragicky se také
vyvíjí situace v Brazílii (celkem nakaženo 2 milióny, zemřelých 74
tisíc osob), kde mají dalšího „super“ prezidenta Jaira Bolsonara.
Mají však výhodu, že ten se nemocí COVID-19 již nakazil, takže
ho to může přivést na jiné myšlenky. Stejně jako prodělání této
nemoci změnilo postoj i britského premiéra Borise Johnsona,
který ještě před svým nakažením měl „skvělý plán“, že si Britové
musí proti novému koronaviru vytvořit „kolektivní imunitu“
a výsledkem bylo přes 300 tisíc nakažených a 45 tisíc mrtvých,
což je nejvíce v Evropě. Po svém zotavení děkoval lékařům za záchranu svého života.
Česká vláda dokázala docela rychle přistupovat k rychlému
vydávání nových nařízení, která byla jedna z nejtvrdších, ale jak
se s odstupem času ukázalo, přineslo to své výsledky. Především
šlo o to, aby se nezhroutil nemocniční systém nekontrolovaným
přílivem akutních případů. Vypnutí ekonomiky však bude mít
daleko větší dopady, než si kdo před pár měsíci nechal připustit.
Vláda již 2x zvýšila schodek státního rozpočtu a to na současných rekordních 500 miliard Kč. Schvaluje neustále nové podpory a příspěvky pro rodiny s dětmi, podnikatele, firmy a stále
přichází další a další jen s nataženou rukou – my chceme také
něco. Vláda také schválila kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých s.r.o. a to ve výši 500,-- Kč na den a vztahoval se

na období od 12. března do 8. června 2020. Tento kompenzační bonus je vyplácen jako vratka daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti, která patří mezi sdílené daně. Náklady obcí
a krajů na vyplácení tohoto bonusu jsou ve výši 23,58 % v případě
obcí a 8,92 % v případě krajů. Z každých vyplacených 100,-- Kč
se tedy na kompenzačním bonusu podílí stát částkou 68,-- Kč,
obce a kraje částkou ve výši cca 32,-- Kč. Proti vyplácení tohoto
kompenzačního bonusu se hlavně ze strany místních samospráv
zvedla velká vlna nevole, ale jak vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová, byla to jediná možnost, jak tento bonus vyplatit,
aby ho žadatelé dostali vyplacen v co možná nejkratším termínu.
V případě, že by měl být vyplácen ze státního rozpočtu, vyžadovalo by to vydání a schválení zákona, což by zabralo minimálně
půl roku. Vyplacený bonus má podpořit ekonomickou aktivitu
a spotřebu, díky tomu by měl být pokles příjmů obcí a krajů ze
sdílených daní menší, než kdyby k zavedení kompenzačního bonusu nedošlo. Poslanecká sněmovna schválila, že obce dostanou
od státu 1.200,-- Kč na obyvatele jako kompenzaci za výpadek
daňových příjmů, pro naši obec to bude představovat cca 368
tisíc Kč. Dle rozpočtového určení daní mělo v letošním roce
do rozpočtu naší obce přijít 4.462.753,-- Kč. Vlivem epidemiologické situace v České republice a s tím souvisejícímu omezení
ekonomických činností vydalo Ministerstvo financí ČR predikci příjmů rozpočtu naší obce pro letošní rok, které odhadují
na 3.570.202,-- Kč, to je propad o 892.551,-- Kč (z této částky
dělá 220.097,-- Kč vyplacený kompenzační bonus).
Velkou neznámou však zůstává, jaký vývoj bude mít nákaza
COVID-19 a v kolika vlnách se eventuálně bude ještě vracet.
V USA zaznamenávají 2. vlnu, v Číně, kde vše začalo, již 3. vlnu.
V případě, že by se nákaza začala znovu šířit v naší zemi, již by
se nemohlo přistoupit k takovým restrikcím, ke kterým se vláda
odhodlala nyní, protože by se z toho naše ekonomika už nevzpamatovala. Všechny síly by se měly plně soustředit na vytvoření
chytré karantény, která se sice již několik měsíců testuje na jižní
Moravě, ale to je vše, co jsme se zatím dozvěděli. Nikdo zatím
neřekl, jak to funguje, či jak jsou daleko s jejím vývojem.
Naše obec během nouzového stavu nechala ušít a následně rozdala místním občanům více než 250 roušek. Původně jsme měli
v plánu přerozdělit ještě další ušité roušky, ale nakonec jsme se
rozhodli pro to, že je uschováme a budou připraveny pro případ,
kdy vláda zavede znovu jejich povinné nošení, čehož si myslím,
že se na podzim letošního roku také bohužel dočkáme. Povinné
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
nošení roušek nejvíce ztěžovalo práci zejména místním podnikatelům panu Petru Hodinovi, panu hospodskému Františku
Kolbaskému a paní Miroslavě Koubové pracující za přepážkou
Pošty Partner. Zejména bylo obdivuhodné, jak všichni dokázali
rychle reagovat na nově zaváděná opatření tak, aby byl jejich
provoz co možná nejméně omezen. Zásahová jednotka dobrovolných hasičů zajišťovala po dobu vyhlášení nouzového stavu
zásobování obyvatel starších 65-ti let. Všem, kteří jste se zapojili
jakoukoliv prací během nouzového stavu, bych chtěl ze srdce
poděkovat, stali jste se hrdiny naší obce. Naše obec se také připojila k akci „Poděkování srdcem“, kdy bylo po dobu nouzového
stavu na obecním úřadě vyvěšen osvícený symbol ve tvaru srdce.
Dne 21. března 2020 jsem napsal email premiéru vlády Andreji
Babišovi, kde jsem uvedl, že mne znepokojuje raketový nárůst
nakažených v sousedním Německu a velký počet pendlerů, kteří
tam z naší obce dojíždějí za prací. Apeloval jsem na něj, aby
dočasně zakázal cesty pendlerů za hranice nebo stanovil tvrdá
pravidla. Dále jsem mu psal, že mi přijde jako naprosté plýtvání
veřejnými prostředky, aby každý občan dostal jednu jednorázovou roušku. V případě občana by to byla ochrana na 3 hodiny
a pro stát několika miliónový výdaj. Tyto prostředky by měly být
použity logicky hlavně ve zdravotnictví a v sociálních službách.
Dále jsem uvedl, aby roušky dodali do míst, kde nejsou lidé dosud
vybaveni ochrannými prostředky a podpořili dobrovolníky, kteří
šijí roušky, protože v případě, že tato situace bude trvat několik
měsíců, budou se muset lidem bavlněné roušky vyměnit. Myslel
jsem si, tak jsem něco napsal a tímto skončilo. Dne 26. března
2020, po mém raním příchodu do kanceláře, mi zazvonil telefon
a v něm se ozvalo „No tady Babiš“. Nechtěl jsem tomu ani věřit,
že je to možné. Bavil se se mnou jako se sobě rovným a vysvětloval mi, jak složité je o nějaké věci rozhodnout, že v případě
pendlerů musí jednat s vládami ze sousedních zemí. Mluvil v této
otázce s Angelou Merklovou i s Rakouským premiérem a říkal,
že zkrátka nemůžou našim lidem zakázat jet za prací do zahraničí, že by to ohrozilo i postoj zahraničních firem, na které jsou
napojené naše domácí firmy, kdy zmínil hlavě ŠKODA AUTO
a.s. K jednorázové roušce, kterou měl každý z nás dostat do poštovní schránky mi řekl, že je mu to jasné, že je to k ničemu, ale
něco slíbit museli. Co je na tom všem ale obdivuhodné? Že si
v době, kdy měl asi největší zápřah a moc toho jistě nenaspal,
našel čas zavolat tomu poslednímu, kdo sedí „na radnici obce“
se 300 obyvateli a řešit s ním tyto věci. V čase, kdy mi volal, tak
mu za 10 minut začínalo zasedání vlády.
Jak asi všichni víte, nákaze COVID-19 se nevyhnula ani naše
obec, byl zde zaznamenán jeden případ nákazy. Chtěl bych po-

děkovat všem našim občanům, že přistupovali velmi zodpovědně
k průběžně vydávaným nařízením a nevystavili sami sebe, své
okolí a území naší obce zbytečnému nebezpečí nákazy. Zároveň
však chci apelovat na to, že ještě zdaleka není vyhráno. I když
představitelé Jihočeského kraje v čele s paní hejtmankou Ivanou
Stráskou zvládli, co se týče krajů situaci na výbornou, tak během
letních prázdnin může být vše jinak. Velké množství lidí se chystá
na dovolenou do jižních Čech, takže míra rizika nakažení poroste
a s ním určitě i počet aktuálně nemocných. Samozřejmě, každý
z nás si zasloužíme odpočinek, ale pro tento rok si myslím, že je
rozumné strávit dovolenou v Čechách a nevydávat se do zahraničí, kde může být v době vašeho odjezdu situace razantně jiná,
než v době zakoupení či naplánování této dovolené.
Na závěr bych vám chtěl popřát krásný zbytek léta, dětem
prázdniny a snad to další léto bude opět „normální“, takové,
jaké ho známe.
Jan Pěsta – starosta obce

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ
O prázdninách otevřeno v neděli od 15 do 16 hod.
Pokud nemáte co číst – zavolejte: 606 833 926
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Bez duše by bylo léto bezduché
Milý přátelé!

Neprozradím tým zpovědní tajemství, pokud uvedu, že po návratu z prázdnin a dovolených se lidé nejčastěji zpovídají, že
zanedbali nedělní mši a často i duchovní život. Na začátku
letních měsíců dovolených a prázdnin chci vám tedy nabídnout pár podnětů, aby tomu bylo právě naopak.
Celá současná společnost a my v ní jsme poznamenáni pohybem, pracovní a jinou mobilitou, nejednou velmi frenetický.
Uprostřed ní se rozvinul moderní fenomén turismu. Před
necelými sto lety většina lidí se narodila, žila i zemřela, aniž
opustila svůj velmi omezený životní prostor. Turismus se stal
jedním z nejdůležitějších průmyslových odvětví a ekonomická
prosperita celých zemí závisí především na jeho rozvoji. Právě
turismus je prostorem, kde možná nejvíce pociťovat rozevírající se nůžky sociálních rozdílů mezi bohatými, kterým se nabízejí stále atraktivnější destinace a formy trávení volného času
a chudými, kteří jsou jejich doslovnými služebníky. V celosvětových rozměrech jsou to paradoxně převážně křesťané - lépe
řečeno lidé, přicházející z křesťanských zemí - kteří si nechávají
sloužit chudými jiných zemí a náboženství, využívají jejich
přírodní a kulturní bohatství. Dokonce i Světová organizace
cestovního ruchu (OMT) považovala za nezbytné přijmout
na přelomu tisíciletí „Světový etický kodex turismu.“ Církev
vidí v této situaci výzvu. Podle „Direktoria pro pastoraci turismu“, vypracovaném už před více než čtyřicet lety (Peregrinans
in terra) Církev může turismem přispět k vytváření nového
pořádku lidských vztahů. Jan Pavel II. připomínal, že „správně
rozvíjen turismus může sloužit harmonickému rozvoji národů
a objevování darů, které Stvořitel a Otec všech zasel po světě
a v srdcích lidí každé rasy, jazyka a kultury.“
Rozvoj turismu má však i hluboké duchovní kořeny a motivaci, z níž žije, ačkoli ne vždy ji přiměřeně uspokojuje. Každý
člověk nese ve svém nitru „výrobní značku“ svého Stvořitele,
kterou je jeho otevřenost pro pulchrum, bonuum, verum et
unum (krásu, dobro, pravdu a jednotu), tedy pro transcendentnost. V samotném člověku je vepsána touha vykročit
za horizont každodennosti a v jeho různých projevech hledat
absolutno. Mezi privilegované turistické destinace patří katedrály, kláštery, svatyně nebo starobylé poutní cesty, které se
těší masivní renesanci. Duchovní hlad člověka se stává silným
prvkem cestování. Toto vše lze považovat za jedno ze znamení
našich časů.
Na cestě vědomého či podvědomého hledání transcendentna (s velkým „T“!) - a nebojme se říci Boha - se mnozí záměrně
vydávají na cestu k daleké svatyni, kde touží přežít zkušenost
něčeho božského, setkání se svým Stvořitelem a Pánem. To
je v pravém slova smyslu putování definovány jako „pohyb
na vzdálené posvátné místo za náboženským cílem.“ Blízký mu
je i tzv. „Náboženský turismus.“ Už Goethe říkal, že „Evropa se
zrodila na poutích a její mateřštinou je křesťanství“ a problémy
spojené s jednostranně ekonomickou a politickou integrací evropského kontinentu volají po potřebě budovat Evropu
ducha a kultury, které právě křesťané mají přinést „více duše.“
No duchovní dimenzi nese v sobě i turismus jako takový. Rozšiřuje ducha, posiluje zdraví těla i duše, napomáhá

vzájemnému poznání se mezi
lidmi a pomáhá získat si odstup
od každodenností a hodnotit
ji v schopnost opravdu a komplexnějším světle. Turismus by
měl napomáhat pokoji, který je
i první podmínkou jeho rozvoje. Je také reakcí na znuděný
a nemocný životní styl naší západní civilizace. Turistika a putování je prostorem zrání, kde
obyčejné věci nacházejí opět
své správné místo: žízeň, hlad,
únava… Člověk zde přehodnocuje své ambice a učí se přijímat svou omezenost, osvobozuje
se od zotročujícího vlivu moderních prostředků. Důležitý
je i odstup od problémů a možnost zamyslet se nad svým
životním směrováním, který nabízí dovolenkové vystoupení
z laviny každodenních povinností.
Do tohoto širšího kontextu může dobře zapadnout i pár
praktických podnětů. Vyplývají z běžné zkušenosti i výzev
církevního magisteria.
- Ve svém srdci si i na dovolenou neseme hlad po Bohu. Při
balení zavazadel nezapomeňme přibalit i něco pro duši: dobrou knihu, Písmo, přes které jde s námi na dovolenou i Bůh.
- Díky internetu je velmi snadné zjistit si mše v blízkosti
míst, kde dovolenou budeme trávit. Mimo jiné je taková mše
příležitost poznat způsob prožívání víry v jiných zemích, zakusit skutečnou katolicitu a v případě jiných křesťanských
vyznání či rítov i jejich specifické rysy.
- Dovolená má být i časem vytváření bezprostředních, ne
virtuálních mezilidských vztahů. Nenechme se i na ní zahltit
moderními médii, které jsou užitečné, ale občasný odstup
pomáhá být vůči nim svobodný.
- Snažme se poznávat na turistických destinacích život běžných lidí, upřednostňujme - zejména v chudých zemích - jejich
domácí produkty, k obsluhujícímu personálu se chovejme
s postojem úcty a rovnocennosti.
- Časový a prostorový odstup od běžných problémů se snažme vyplnit i chvílemi vědomě zvolené samoty, zamyšlení nad
svým životním směrováním, nad svými prioritami a zanedbávanými oblastmi života.
- Letní měsíce může obohatit i vědomě zvolená individuální,
rodinná či společná pouť na některé poutní místo v Čechách
i v zahraničí. Česko je poseté poutními místy a na několika
z nich bývá bohatý duchovní program na jejich hlavní pouti
právě přes letní měsíce.
Nic nepřijde samo. Po dobrém plánování a správném přežití
léta však místo zpovídání se ze zanedbaného duchovního života budeme moci děkovat, že bylo jeho novým obohacením.
Všem přeji požehnanou dovolenou a prázdniny a myslím
na vás v modlitbách.
Váš duchovný otec Šimon
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Žádosti o dotace na rok 2020 podané
za místní spolky a podnikatele
Žádosti o dotace podané za Sbor dobrovolných hasičů Lažiště:

1) Zajištění mládežnického hasičského sportu
v požárním okrsku Lažiště v roce 2020:
SDH dne 27. března 2020 obdržel dotaci z Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy ČR z Programu MŮJ KLUB a to na projekt
„Zajištění mládežnického hasičského sportu v požárním okrsku
Lažiště v roce 2020“. Momentálně dochází k realizaci projektu,
kdy dotační prostředky musí být utraceny do konce roku 2020.

2) Generální oprava požární stříkačky PS 12:
Dne 3. července 2020 přišla SDH smlouva o poskytnutí dotace
v rámci programu Podpora sportu – opatření Obnova vybavení
sportovišť a jejich zázemí na projekt „Generální oprava požární
stříkačky PS 12“. Celkem SDH obdržel dotaci ve výši 40.000,-- Kč,
celkové uznatelné výdaje projektu činily 51.040,-- Kč, tzn. vlastní
spoluúčast SDH činila 11.040,-- Kč. Projekt byl již zrealizován
a dne 10. července 2020 byla na Jihočeský kraj odeslána závěrečná
zpráva o vyúčtování dotace. V rámci akce byla opravena požární
stříkačka PS 12, která byla vyrobena v roce 1959. Byla provedena
oprava motoru, osazeno nové čerpadlo, nové výfukové potrubí,
zároveň byl opískován rám, který dostal nový lak stejně tak jako
všechny ostatní díly. Opravu provedla firma Volarské automobilové opravny s.r.o.

3) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v okrsku Lažiště:
Dne 2. července 2020 přišla SDH smlouva o poskytnutí dotace
v rámci programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonností sport na projekt „Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů v okrsku Lažiště“. Celkem SDH obdržel dotaci ve výši
60.000,-- Kč, celkové uznatelné výdaje projektu činí 76.953,-- Kč,
tzn. vlastní spoluúčast SDH bude činit 16.953,-- Kč. Z dotačních
prostředků už byly zakoupeny nové savice a nová sada sportovních hadic. Předmětem dotace je dále zakoupení hrazení star-

tovného a doprava na soutěže, odměny trenérů a zajištění stravy
a ubytování na letním soustředění. Termín realizace projektu je
maximálně do 30. června 2021.
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Žádosti o dotace podaná za Fotbalový klub Lažiště:

Žádost o dotaci podaná za místního podnikatele:

1) Organizování fotbalové činnosti mládeže
v Lažištích a okolí v roce 2020:

Rekonstrukce venkovské prodejny v Lažištích:

Fotbalový klub obdržel dne 27. března 2020 dotaci z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR z Programu MŮJ
KLUB a to na projekt „Organizování fotbalové činnosti mládeže
v Lažištích a okolí v roce 2020“. Momentálně dochází k realizaci
projektu, kdy dotační prostředky musí být utraceny do konce
roku 2020.

2) Nová lajnovačka pro FK Lažiště:
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Dne 14. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci jménem místního podnikatele pana Petra Hodiny na akci „Rekonstrukce venkovské prodejny v Lažištích“, která byla podána na Jihočeský
kraj do programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském
kraji. Požadovaná dotace na rekonstrukci činila 200.000,-- Kč.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 21. května
2020 schválilo přidělení dotace v rámci tohoto programu ve výši
145.000,-- Kč. Z dotačních prostředků dojde k realizaci druhé
etapy rekonstrukce místního obchodu.

Naše žádost o dotaci na Jihočeský kraj do programu Podpora
sportu – opatření Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí
na projekt „Nová lajnovačka pro FK Lažiště“ nebyla schválena
k realizaci.

3) Zajištění sportovní činnosti dětí v Lažištích:
Dne 2. července 2020 přišla SDH smlouva o poskytnutí dotace
v rámci programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonnostní sport na projekt „Zajištění sportovní činnosti dětí
v Lažištích“. Celkem fotbalový klub obdržel dotaci ve výši 70.000,- Kč, celkové uznatelné výdaje projektu činí 88.787,-- Kč, tzn.
vlastní spoluúčast fotbalového klubu bude činit 18.787,-- Kč.
Předmětem dotace je zakoupení sportovního vybavení (nové
míče a sada dresů), údržba a pronájem hřiště, odměny trenérů
a zajištění stravy a ubytování na letním soustředění. Termín realizace projektu je maximálně do 30. června 2021.

Dotační přehled
1) Intenzifikace ČOV v obci Lažiště:

2) Oprava kulturního domu Lažiště:

Na akci „Intenzifikace ČOV v obci Lažiště“ byla podána žádost
o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR a dne 6. května 2020
nám přišla odpověď, že naše akce byla zařazena do seznamu
akcí Programu 129 300. Dne 8. července 2020 jsme na Ministerstvo zemědělství ČR podali žádost o evidenci a registraci této
akce a nyní čekáme na jejich odpověď. V případě, že nám dopis
o schválení přidělení dotace přijde do konce září, mohlo by ještě
v letošním roce dojít k realizaci celé akce, v jiném případě bude
realizace přesunuta na rok 2021. Akci v hodnotě díla 7.043.047,-Kč by realizovala firma Reno Šumava, a.s.

Předmětem této akce byla oprava ½ střechy, nové vnitřní štukové omítky a dodávka a montáž nové opony a sametových zatemňovacích závěsů. Akci zrealizovala firma Reno Šumava stavby
s.r.o., kdy celkové náklady akce vyšly na částku 501.569,20 Kč.
Dne 2. března 2020 byla akce plně dokončena. Dne 25. června
2020 nám přišla smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 o přidělení dotace ve výši 290.000,-- Kč.
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3) Obnova obecního majetku poškozeného
živelnou pohromou v roce 2019 – obce Lažiště:
Dne 9. dubna 2020 byla dokončena akce „Obnova obecního
majetku poškozeného živelnou pohromou v roce 2019 – obce
Lažiště“, která byla podpořena dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Akce, kterou realizovala firma VKB stavby s.r.o. si
vyžádala náklady ve výši 599.850,-- Kč. Na akci bychom měli
obdržet dotaci ve výši 417.000,-- Kč, tzn., že vlastní spoluúčast
obce bude činit 182.850,-- Kč. Předmětem akce byla oprava části
komunikace a mostku přes Němčský potok, vyčištění vodního
koryta Žárovenského potoka od naplaveného materiálu, dozdění
poškozeného zdiva opěrné zdi a oprava bezpečnostního přelivu
protipovodňového poldru. Fakturu za provedené práce jsme již
zaplatili z vlastních zdrojů dne 29. června 2020 a nyní čekáme
na samotné proplacení dotace.

5) Staročeská konopická Lažiště:
Dne 10. června 2020 nám přišla smlouva o poskytnutí dotace
z Jihočeského kraje z programu Podpora kultury na akci „Staročeská konopická Lažiště“. Celkem jsme obdrželi dotaci ve výši
20.000,-- Kč, celkové uznatelné výdaje projektu činí 31.626,-- Kč,
tzn. vlastní spoluúčast obce bude činit minimálně 11.626,-- Kč.
Finanční prostředky pomohou obci a ženám z Českého červeného kříže Lažiště uspořádat tradiční Staročeskou konopickou,
která se bude v naší obci konat dne 15. srpna 2020 od 15:00
hod. Předmětem dotace je zajištění kapely, pořadatelské služby,
výzdoby, rekvizit a koláčů pro návštěvníky. Dále pak ušití nových
krojů, koňský povoz a propagace celé akce.

6) Pořízení navijáku na CAS 10 pro JSDHO
Lažiště:
Dne 15. června 2020 nám přišla smlouva o poskytnutí dotace
z Jihočeského kraje z programu Investiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na projekt
„Pořízení navijáku na CAS 10 pro JSDHO Lažiště“. Celkem jsme
obdrželi dotaci ve výši 40.000,-- Kč, vlastní spoluúčast obce činí
17.500,-- Kč. V rámci akce byl pořízen dálkově ovládaný naviják
Talon 24 V Sumperwinch, který na vozidlo IVECO MAGIRUS
CAS 10 namontovala firma Volarské automobilové opravny s.r.o.
Práce s navijákem usnadní a zrychlí technické zásahy a hlavně
přispěje k větší bezpečnosti zasahujících hasičů. Dne 10. července 2020 byla na Jihočeský kraj odeslána závěrečná zpráva
o vyúčtování dotace.

4) WiFi4EU – Wi-Fi pro obec Lažiště:
V rámci realizace akce „Wi-Fi pro obec Lažiště“ proběhla
schůzka v měsíci červnu s firmou ANTÉNY s.r.o. z Českých
Budějovic, která momentálně zpracovává projekt. Po jeho dokončení si projekt vyžádá další administrativní činnost, ale
předpoklad je, že průběhu podzimu by se mělo povést akci
fyzicky zrealizovat.
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7) Zajištění akceschopnosti JSDHO Lažiště:
Dne 9. března 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na projekt „Zajištění
akceschopnosti JSDHO Lažiště“. Celkem jsme požádali o dotaci
ve výši 62.000,-- Kč. Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém
zasedání dne 25. června 2020 schválilo na základě naší žádosti
poskytnutí dotace ve výši 53.000,-- Kč. Předmětem dotace je
oprava tlakového čerpadla na PS 12, pořízení nové profesionální
motorové pily s dostatečným výkonem a délkou lišty nad 350 mm
a navazovače hadic včetně přidržovače.
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přesouvá posečenou trávu z vpředu umístěného žacího ústrojí
přímo do sběrného koše. Tráva je ve sběrném koši automaticky
zhutňována, tím se významně zvyšuje jeho kapacita a prodlužují se intervaly pro vysypávání koše, takže se zvládne posekat
větší plocha za kratší čas. Nový sběrací systém umožňuje sekání
i mokré trávy, či dokonce za deště.

9) Regenerace povrchu fotbalového hřiště
v Lažištích:
Dne 7. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportu do opatření Rekonstrukce
a opravy fotbalových hřišť a atletických stadionů na projekt „Regenerace povrchu fotbalového hřiště v Lažištích“. Celkem jsme
požádali o dotaci ve výši 100.000,-- Kč. Předmětem projektu
bude kompletní regenerace travnatého povrchu fotbalového hřiště, která měla spočívat ve vertikutaci, zapískování hřiště včetně
propíchání povrchu, dosetí hřišťovou travní směsí a provedení
aerifikace podloží. Zastupitelstvo Jihočeského kraje neschválilo
tuto akci k realizaci.

10) Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště:

8) Technika na údržbu fotbalového hřiště
v Lažištích:
Dne 3. června 2020 nám přišla smlouva o poskytnutí dotace
z Jihočeského kraje z programu Podpora sportu do opatření Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí na projekt „Technika
na údržbu fotbalového hřiště v Lažištích“. Celkem jsme obdrželi
dotaci ve výši 80.000,-- Kč. Z poskytnuté dotace byla pořízena nová technika na údržbu fotbalového hřiště, která nahradila
více než 20 let starý zahradní traktor. Pořízen byl rider s kloubovým řízením Husqvarna RC 320 Ts AWD s žacím ústrojím
COMBI 112 a to za cenu 250.000,-- Kč, tzn. že obec na nákup
tohoto stroje doplatila z vlastních zdrojů 170.000,-- Kč. Stroj má
kloubové řízení, které umožňuje snadné zatáčení a vynikající
manévrovatelnost. Jedinečný sběrací systém zamezuje ucpání,

Dne 29. května 2020 jsme podali žádosti o dotaci do Programu
rozvoje venkova v rámci MAS Šumavsko Malenice. Připravená alokace je ve výši cca 22 miliónů Kč. Předmětem projektu
je provedení oprav a údržbových prací v prostorách knihovny,
zádveří budovy obecního úřadu, chodby v přízemí, schodiště
do 1. patra, chodby v 1. patře, WC muži a WC ženy. Stavební
údržbové práce budou spočívat v opravách vnitřních štukových
omítek, výměně dlažeb, výmalbě řešených prostor, v knihovně
ve výměně vnitřního vybavení nábytkem v podobě regálů a stolu

Pokračování na straně 8
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s kontejnery. Dále se v řešených prostorách provedou nové obklady stěn dřevotřískovými deskami, výměna keramických obkladů,
výměny kazetových i sádrokartonových podhledů, dlažbových

soklíků, obložkových dveří, dveří s běžnými zárubněmi, svítidel,
výměna části odpadního potrubí, zařizovacích předmětů (nové
pisoáry, zrcadla na WC, osoušeči rukou), včetně oprav na elektroinstalacích, apod. Náklady na realizaci akce činí dle rozpočtu
1.243.641,-- Kč, dotace může maximálně činit 783.635,-- Kč, tzn.
že vlastní spolupodíl obce v případě realizace bude činit minimálně 460.006,-- Kč. Předpoklad realizace je duben až říjen 2021.

11) Přívětivý úřad obce Lažiště:
Dne 15. června 2020 jsme podali žádost o dotaci do Operačního programu zaměstnanost na akci „Přívětivý úřad obce
Lažiště“. Předmětem projektu je rozvoj stávajících a zavádění
nových komunikačních nástrojů v obci Lažiště. V rámci projektu je využita aktivita Přívětivý úřad - Nástroje komunikace s veřejností. Hlavním cílem projektu je posílení současné
úrovně komunikace, aby se mohla prezentovat jako moderní
úřad s důrazem na efektivitu a transparentnost obce. Hlavními
aktivitami projektu je vytvoření vizuální identity obce, webových
stránek, mobilní aplikace, pořízení elektronické úřední desky
a informační kampaně. Celkové uznatelné výdaje jsou vyčísleny
na částku 1.737.500,-- Kč, z toho případné dotace EU bude činit
1.476.875,-- Kč, národní dotace 173.750,-- Kč (dotace celkem
činí 95 % z uznatelných výdajů projektu) a vlastní spolupodíl
obce bude činit 86.875,-- Kč.

Krátké hodnocení první poloviny roku 2020
Po podzimní části KP sezóny 2019/20 jsme přezimovali v tabulce na jedenáctém místě se ziskem šestnácti bodů. Zároveň
jsme měli i slušný náskok na sestupové pozice, když záchrana
v soutěži byla naším primárním cílem. V tu dobu nikdo ani
ve snu netušil, že to bude pořadí i konečné a my se zachráníme
i bez vynaložení energie na hřišti. Jarní část všech amatérských
soutěží byla kvůli koronavirové pandemii kompletně zrušena,
aniž by se pořádně začala. Nakonec rozhodlo vedení FAČR, že
budou všechny amatérské soutěže anulovány a nikdo nebude
postupovat ani sestupovat. Výjimky týkající se postupů a sestupů
byly pouze na žádost jednotlivých klubů. Tato situace, kterou
nikdo nečekal, nám trochu nahrála do karet. Pro jarní část jsme
těžko skládali hráčský kádr, kdy nám odešel do Rakouska Vokatý
a do USA studovat Makoš. Na druhou stranu se vrátil k hráčské
kariéře Bednár.
Jarní část byla tudíž opravdu zvláštní a výjimečná tím, že
po vydání opatření vládou ČR nebylo možné ani trénovat.
Po postupném uvolňování těchto restrikcí jsme mohli během
května začít trénovat a v následujících dnech jsme sehráli i tři
přípravná utkání s kvalitními soupeři, kdy jsme jednou vyhráli
a dvakrát jsme odešli ze hřiště poraženi. Zde ale o výsledky
vůbec nešlo. Všichni byli rádi, že si mohou opět zahrát opravdový zápas.
Nyní nám začala již příprava na další ročník. V KP nastala jediná změna, kdy postupující Lom do divize (na úkor odstoupivší
Čížové) nahradil v KP Týn nad Vltavou, který měl nejvíce bodů
po podzimní části I.A třídy. V našem kádru došlo také k nějakým změnám. K aktivní kariéře se vrátil již zmíněný Bednár, ze

studií z USA se vrátil Makoš, vrátil se i Vokatý a z Rakouska se
nám podařilo přivést zkušeného Kupku, který je odchovancem
Dynama ČB, ale před odchodem do Rakouska hrával seniorský
fotbal zejména za Třeboň. Dále ještě usilujeme o příchod jednoho brankáře a jednoho hráče do pole. Vše je zatím v jednání. Na druhou stranu náš tým opustil zkušený Hojdekr, který
se vrátil do Vlachova Březí a další zkušený hráč Albert zatím
přerušil kariéru.
V přípravném období máme domluvené čtyři přípravné zápasy
(v Roudném, Táborsko 18, Vimperk a v generálce pojedeme
do Vodňan). V prvním soutěžním utkání zajíždíme v neděli 23.8.,
stejně jako loni, do Milevska. 30.8. máme domácí premiéru, kdy
přivítáme na svém pažitu Osek. Cíl pro nastávající sezónu zůstává
stejný jako v sezóně předešlé, což znamená udržet se v soutěži.
Tento úkol nebude jednoduchý, ale není nesplnitelný.
Krátce bych se ještě zmínil o mládeži našeho klubu. V okresních soutěžích budeme mít tři mládežnická družstva, a to
ve sdružení se Slavojem Husinec. Konkrétně to budou starší
žáci pod vedením V. Sovy, kterému za to patří velké dík. Toto
družstvo bude hrát na našem stadiónu. Mladší žáci a mladší
přípravka budou hrát na stadiónu v Husinci.
V závěru bych chtěl pozvat všechny fanoušky našeho týmu,
a to nejen na domácí zápasy. Doufám, že nás budou podporovat i v době, kdy se tolik dařit nebude. Dále bych chtěl
jménem klubu FK Lažiště ještě poděkovat obci Lažiště a všem
sponzorům za vytvoření skvělých podmínek pro fotbal v naší
obci. Bez této podpory by tento krásný sport nešlo vůbec
provozovat.
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VOLBY 2020
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se v naší obci uskuteční volby
do Zastupitelstva Jihočeského kraje, které budou tentokrát
spojené s volbami do Senátu Parlamentu České republiky.
Volby se budou konat v kanceláři Obecního úřadu Lažiště
a to dne 2. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a dne 3.
října 2020 od 08:00 hod. do 14:00 hod. Případné druhé kolo
voleb do Senátu by proběhlo ve dnech 9. a 10. října 2020. Krajské a senátní volby jsou specifické a dopadnou jinak, než jak
vypadají aktuální preference vládních stran. Pro naši obec
jsou krajské volby docela stěžejní, protože zde žádáme o velké
množství dotací, i když v malém objemu, ale zato s širokým

spektrem zaměření. Úspěšnost získání dotace z Jihočeského
kraje se pro naši obec, myslím odhadem, pohybuje okolo 75 %.
V rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje, kde je rozdělována nejvyšší dotace (v letošním roce jsme obdrželi dotaci
ve výši 290.000,-- Kč z maximálně 300.000,-- Kč možných) je
při splnění všech podmínek programu 100 %. Na akce, které
se podařilo zrealizovat či finančně podpořit z krajských dotací,
bychom z jiného dotačního zdroje prostředky nesehnali. Se
současným fungováním a uskupením krajského zastupitelstva
jsme spokojeni a myslím si, že je dle dosahovaných výsledků
ze všech krajů nejlepší.

Hospodaření v obecních lesích
Momentálně provádíme těžbu a asanaci cca 60 m³ napadených smrkových stromů v lesním porostu Voletín. Vytěžené
a asanované dřevo bude ihned prodáno na pilu. V areálu
bývalé pily provádíme dále manipulaci a štípání palivového
dřeva, které dodáváme našim občanům. Je ho však takové
množství, že opadá poptávka, proto jej zatím skládkujeme
do zásoby pod přístřešek. V případě, že nebudeme mít palivové dřevo kam uskladnit, prodáme ho na inzerát ve větším
množství komukoliv.

Dne 29. listopadu 2019 jsme podali žádost o dotaci na finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v lesích na Ministerstvo zemědělství ČR. V dubnu letošního
roku jsme obdrželi dotaci ve výši 200.250,-- Kč, byla nám
proplacena ve 100 % výši. Ministerstvo zemědělství ČR nám
také v dubnu vyplatilo dotaci ve výši 17.250,-- Kč za asanaci
kůrovcového dřeva. V průběhu měsíce července by mělo
Ministerstvo zemědělství ČR znovu vypsat dotaci na finanční
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

za období od 1. ledna do 31. prosince 2019, alokace má činit
7 miliard Kč. V tomto období počítá ministerstvo s náhradou
ve výši 398,-- Kč/m³. Naše obec vytěžila za loňský rok celkem
718 m³ dřeva, takže bychom měli dostat eventuální náhradu
ve výši 285.764,-- Kč.
Velkým objemem těžby kůrovcového dřeva vznikají zákonitě velké paseky, zatím však stíháme vše ihned znovu
zalesnit, i když dle vydaného opatření na to máme až 5 let.
Letošní deštivý a poměrně chladný rok má příznivý vliv
na množství rojení kůrovce. Právě probíhá v letošním roce
v našem katastru první rojení a lze očekávat, že může ještě
dojít maximálně k jednomu rojení a to v průběhu srpna.
V minulých extrémně suchých letech, kdy teploty dosahovaly
ke 30° C, došlo i ke čtyřem rojení kůrovce. Množství srážek
v letošním roce doplnilo z části deficit vody v krajině, což je
hlavně dobré pro nově vysázené stromky.
V lesním porostu Na Pahorcích nám stojí velké množství uschlých stromů, které byly v loňském roce napadeny
kůrovcem. Dle poptávky po dřevní kulatině, bude toto dřevo vytěženo a mýtina bude připravena na sázení nových
stromků tak, aby sázení mohlo proběhnout na jaře příštího
roku.
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VA N D A LI S MU S
Obec si nechala v roce 2015 zpracovat studii na realizaci akce
„Technické a sociální zázemí víceúčelové nádrže na pozemku parc.
stav.č. 172, p.p.č. 1164/1 a 1167/10 v k.ú. Lažiště“. Předmětem akce
mělo být vybudování nové zděné budovy na místě současných
dřevěných převlékáren u koupaliště. V útrobách dvoupatrové
budovy by byly v prvním nadzemním podlaží – záchody, sprchy,

nechala vysázet na hrázi koupaliště, mají olámané větve a jednu
dokonce někdo usekl sekerou! Cena jedné byla přitom 5.000,-- Kč.
Výsadba borovic byla sice hrazena z dotace Mikroregionu Vlachovo Březí, takže obec jejich pořízení vyšlo na zlomek ceny, ale
na drzosti a zrůdnosti počítání nějakých jedinců to nic nemění.
Ať si viníci sáhnou do svědomí, zda jim to za to stálo.

umývárny – vše rozděleno pro dámy a pány, a dále pak kiosek
s občerstvením a velkokapacitní sauna. V druhém nadzemním
podlaží měly být 4 pokoje s výhledem na koupaliště. Vytápění
této budovy mělo být zajištěno fotovoltaickými panely za pomocí
tepelného čerpadla. Pozemek za touto budovou měl mít možnost
připojení na elektrickou energii pro obytné přívěsy. Na realizaci
tohoto záměru však nebyla možnost sehnat žádné dotační prostředky, pro zatím se podařilo z části vystavět inženýrské sítě
a projekt je odložen.
Když se ovšem dojdete podívat na stav současných převlékáren,
je to k pláči. Můžeme za to poděkovat převážně místní mládeži, jak
se umí „bavit“. Člověk přestává mít chuť něco nového dělat. Mělo
by smysl zde postavit budovu za několik miliónů, aby skončila
takto?! Vandalismu se nevyhnuly ani okrasné borovice, které obec

Mateřská škola
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
náš první společně zvládnutý školní rok je u konce. Přinesl
nám spoustu radostí a nových zážitků, byl však v mnoha směrech
netradiční.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ČR a mimořádným opatřením týkajícím se ochrany zdraví obyvatelstva a prevence vzniku a následného šíření onemocnění COVID – 19, byla
po dohodě se zřizovatelem od 17. 3. 2020 naše mateřská škola
uzavřena. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům
za vstřícnost a spolupráci a dětem za plnění drobných úkolů,
které od nás dostávaly v této složité době v rámci facebookové
skupiny.
Jak se říká, konec dobrý, všechno dobré. 11. 5. 2020 jsme mateřskou školu znovu otevřeli. Provozní podmínky jsme upravili

tak, abychom zajistili všechna epidemiologická opatření a doporučení. S tímto úkolem nám pomohl zřizovatel Obec Lažiště,
jmenovitě pan Jan Pěsta, starosta obce. Také jemu a celému zastupitelstvu patří náš dík.
Dne 12. 5. 2020 proběhl zápis a přijímání dětí do Mateřské
školy Lažiště. Bylo přijato 6 nových dětí. 5 dětí ke klasickému
předškolnímu vzdělávání, 1 dítě k individuálnímu vzdělávání.
Se školním rokem jsme se rozloučili na zahradě mateřské školy
pravou „ Indiánskou bojovkou. “ Na cestu za hledáním indiánského pokladu ve formě sladké odměny se vydaly dva týmy. Kmen
Velké medvědice a kmen Šedého vlka. Celé odpoledne tak děti
prožily ve znamení indiánských dovedností: chůze po kamenech
přes potok, chůze po laně, hod oštěpem na bizona,přetahování
lanem….Vyrobili jsme si indiánský totem s otisky dětských ru-
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kou, indiánské čelenky a tomahavky, vymýšleli jsme svá indiánská
jména a nechyběl ani indiánský pokřik, kterým jsme vlastně naši
indiánskou cestu zahájili. Za znění bubnů a hudby – Vinnetou
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jsme si zatančili tradiční indiánské tance. Nakonec jsme si opekli
vuřty.
Toto nádherné dopoledne jsme si užili společně s dětmi z dětské skupiny Kaštánek, které v naší mateřské škole vždy rádi vítáme.
Rozloučili jsme se nejen se školním rokem, ale také s dětmi,
které po prázdninách nastoupí do základní školy. „Se školou se
loučíme, co nás čeká, nevíme….“
Tímto mottem jsme zahájili pasování předškoláků, které bylo
slavnostní a zážitkové. Objevily se i slzičky dojetí. Děti si odnesly
šerpy s potiskem „ Ahoj školko“, drobné dárky a pohádkovou
knihu s věnováním.
Věřím, že pasování předškoláků a indiánská stezka byly právě
tou pravou úžasnou tečkou za školním rokem.
Za všechny zaměstnance školy děkuji všem rodičům a dětem
za dárečky a květiny, které jsou pro nás tou největší odměnou.
Krásné prázdniny všem
S pozdravem Jana Korytarová

DĚTSKÁ SKUPINA KAŠTÁNEK
Milí spoluobčané,
i když nám sluníčko a teplé počasí zatím moc nepřeje, věřím,
že si všichni užíváte léta, jak to nejlépe jde. My v Kaštánku
prožíváme téměř celé léto společně. Provoz dětské skupiny
je přes léto uzavřen pouze na 14 dní a ostatní dny se snažíme
co nejvíce dětem zpestřit, aby si s námi léto užily.
V červnu jsme každý týden navštěvovali kurzy plavání
v plaveckém bazénu Prachatice. Děti byly moc šikovné
a plavání si i díky skvělému přístupu paní lektorek moc
užily. Na konci června jsme s dětmi v mateřské škole strávili krásné indiánské dopoledne a završili ho opékáním
buřtíků. První červencový den jsme jeli na výlet autobusem a vláčkem do Prachatic „Na Lázně“, a pak navštívili
Areál lesních her, kde si děti pohrály v krásném prostředí
v prolézačkách z přírodních materiálů, a přiblížily si, jak
žijí některá zvířata.
Pokud nám to počasí dovolí, trávíme většinu dne s dětmi venku. Chodíme na dlouhé procházky po okolí Lažišť,
jezdíme na výlety, užíváme si skákacího hradu a pískoviště
na zahradě.
Pro někoho jsou letní měsíce v Kaštánku těmi posledními,
a od září nastoupí do mateřské školy. Čeká nás zahradní
slavnost, při které děti během krátkého hudebně-pohybového pásma rodičům ukážou, co se během roku naučily.
Rozloučíme se s dětmi, které odejdou do školek, a na závěr si
opečeme buřty a dáme si něco dobrého. Doufám, že s dětmi
a rodiči strávíme příjemný podvečer.
Na neděli 23. 8. 2020 jsme si pro Vás připravili „Kaštánkovu stezku“, která se bude konat v lese v okolí Lažišť, při níž
budou mít děti možnost seznámit se se Skřítkem Kaštánkem,
a pomoci jeho kamarádům v lese. Na děti poté bude čekat
v cíli odměna. Tímto Vás i vaše děti srdečně zveme a věříme,
že si užijeme pohodové odpoledne.

Všem Vám přejeme krásné léto plné odpočinku, pohody
a času stráveného s těmi, které máte rádi.
S pozdravem, Mirka Mrázová – DS Kaštánek
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Letošní jubilanti
Leden – Miloslava Stupárová
Únor – Rudolf Vojta, Robert Mikeš
Duben – Antonín Kovář, Jiří Hodina
Květen – Radka Podlešáková, Jana Mrázová č.p. 96,
Josef Sabadka

Červen – Václav Zach, Alena Vávrová, Marie Trojáková,
Iva Cinádrová
Červenec – Oldřich Meixner
Srpen – Růžena Korytarová, Jarmila Stischalová
Říjen – Anna Pěstová
Prosinec – Jiří Markovec, Vladislav Mráz, Jana Jiroušková

Obecní zastupitelstvo přeje všem jubilantům hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody a radosti ze života.

Kulturní akce v Lažištích v roce 2020
Zatím veškeré kulturní akce, které měly doposud proběhnout,
jsme zrušili z důvodu koronavirové epidemie. Bylo to určitě nejlepší rozhodnutí, protože v případě nákazy na nějaké hromadné
akci bychom mohli celou vesnici uvést do povinné karantény, jak
k tomu došlo v obci Kynice na Havlíčkobrodsku.
Oslava 130. výročí založení SDH Lažiště
Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Lažiště
je přeložena na 5. září 2020, kdy by měla proběhnout dle původního scénáře. I přes ne úplně příznivé zprávy z posledních dní
o vývoji epidemie koronaviru v naší republice doufejme, že to tuto
oslavu nijak neovlivní. Hasiči mají během oslavy připraven bohatý
doprovodný program, takže je se na co těšit. Po celé odpoledne
a večer bude oslavu doprovázet kapela Pečnovanka pod vedením
kapelníka Jirky Hodiny. Všichni jste srdečně zváni.

různé úkoly. Pokud tedy na tento den nemáte s vašimi dětmi
žádný program, přijďte s nimi za skřítky, budou mít krásný prázdninový zážitek.

Setkání důchodců

Dne 17. října 2020 se od 16:00 hod. bude v kulturním domě
konat setkání důchodců. Jako tradičně bude zajištěn doprovodný
program a bohaté občerstvení. K tanci a poslechu nám zahraje
naše oblíbená kapela Pěčnovanka. Všichni jste srdečně zváni.
V případě zhoršení epidemiologické situace budete včas informováni o možném zrušení akce.

Staročeská konopická

Dne 15. srpna 2020 se od 15:00 hod. bude konat Staročeská konopická. Akci bude jako tradičně pořádat obec ve spolupráci s ženami
z Českého červeného kříže Lažiště za přispění dotace z Jihočeského
kraje. Konopickou v letošním roce poprvé povedou mladé ženy pod
vedením paní Veroniky Vávrové. Všichni jste srdečně zváni, po celé
odpoledne i večer bude hrát kapela Pěčnovanka.

Návštěva jičínského potápěče
S jičínským potápěčem, cestovatelem a pedagogem Mgr. Radkem Bohuňovským jsem domluven, že se v naší obci již pošesté
zastaví začátkem příštího roku, aby nám promítl něco o laguně Truk, která je rájem pro potápěče a je plná válečných vraků
a kostlivců ležících na dně křišťálově čistého oceánu. Za 2. světové
války zde mělo Japonské císařství nejdůležitější základnu pro
operace v Jižním Pacifiku.

Kaštánkova stezka
Dne 23. srpna 2020 bude od 15:00 hod. pořádat místní dětská
skupina Kaštánek ve spolupráci s Portus Prachatice, o.p.s. akci
s názvem Kaštánkova stezka, bude se konat v lese v okolí Lažišť.
Na děti budou v lese čekat lesní skřítci, se kterými budou plnit

