OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

celý svět sužují další a další vlny epidemie koronaviru. Naše
obec v té poslední zaznamenala rekord v počtu aktuálně nakažených od začátku propuknutí pandemie a to 15 lidí. Polovina
obcí v České republice od začátku pandemie zaznamenala u více
než 20 procent svých obyvatel nákazu koronavirem. V ČR je
naočkováno alespoň jednou dávkou vakcíny téměř 75 % obyvatel starších 18 let, dokončené očkování má 66 %. Naše obec dle
celostátních statistik vykazuje totožné hodnoty, promořenost
je 20,97 % a očkování má dokončeno přes 65 % občanů. Zájem
o očkování prudce stoupl, když vláda zpřísnila podmínky pro neočkované a zavedla úhradu PCR testů. Vláda chce zavést povinné
očkování policistů, vojáků, hasičů a zaměstnanců nemocnic, což
je určitě správný krok. V Rakousku dokonce s platností od února
příštího roku nařídili povinné očkování. Bude těžké i pro novou
vládu, pro jaká opatření se rozhodnout, ale data a zkušenosti ze
zahraničí ukazují, že proočkovanost je cestou k normálnímu
životu. V Německu spočítali zemi po zemi, jak souvisí očkování
s úmrtností a zjistili, že každé očkování se počítá. Už i o pár procentních bodů více proočkovaná populace znamená, že křivka
úmrtí na covid klesá. Jako příklad uvedli, že v Durynsku, kde
je malá proočkovanost (62,7 %), bylo za sedm dní hlášeno 167
úmrtí lidí nakažených koronavirem a naproti tomu v Brémách,
které vykazují vysokou proočkovanost (80,2 %), to bylo pouze
osm lidí! Asi by měla platit určitá svobodná vůle, zda se nechat
očkovat, či ne, ale mnozí občané se chovají jako fanatici. Vznikají i skupiny Antivaxerů vyhrožující a nadávající lidem, kteří
se snaží aktivně bojovat proti covidu. Někteří zacházejí ještě dál
a nadávají přímo personálu nemocnic a mnozí z nich za pár dní
leží na plicní ventilaci a zatěžují svým nezodpovědným chováním
chod již tak přetížených nemocnic. V Kladně dokonce někdo
poškodil zaparkovaná vozidla pracovníků tamní nemocnice!
Covid jednou skončí, ale co je a bude strašákem dalších let,
jsou ceny energií. Po krachu společnosti Bohemia Energy se
její zákazníci nestačili divit, do jakých problémů je tato událost
dostala. Mnohým se zvedly měsíční zálohy i o více než 300 %.
Vláda sice vyjednala snížení těchto záloh, ale to je jen optického
charakteru, protože lidé budou muset za spotřebovanou energii
stejně zaplatit plnou částku. Člověk by pochopil zdražení o 10
nebo možná i o 20 %, ale o 300 % to je nepochopitelné. Nejhorší
na tom je, že je tomu opravdu tak. A proč? Hlavním důvodem
je, že Evropská unie spustila v roce 2005 systém pro obchodování s emisemi. Evropské emisní povolenky měly být účinným
prostředkem pro snižování emisí a cílem ke snížení skleníkových
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plynů prostřednictvím jejich zpoplatněním. Elektrárny a průmyslové závody opravňuje jedna povolenka k vypuštění 1 tuny
CO₂. Každý rok vydává EU určité množství těchto povolenek
(tzn. emisní strop), přičemž toto množství se během let rovnoměrně snižuje. Záměr by nebyl asi úplně tak špatný, kdyby
nebylo umožněno volné obchodování s emisními povolenkami.
V dubnu letošního roku byla cena povolenky 50 EUR, v prosinci
to už bylo 80 EUR. Analytici však předpovídají, že prolomení sto
eurové hranice je jen otázkou času a v příštím roce může cena
vyletět až na 150 EUR. Evropská komise vysvětlila, že systémy
pro obchodování s emisemi jsou tržním mechanismem, který
je založen na principu, že znečišťovatelé by za poškozování životního prostředí měli platit. Tyto platby motivují elektrárny
a další provozy ke snižování vlastních emisí a zároveň lze získané
prostředky částečně využít k napravení způsobených škod. Ale
co konečný spotřebitel? Ten to v konečném důsledku všechno
zaplatí! Domýšlí však vůbec někdo, kam se řítíme, vždyť již nyní
je aktuální cena energií o 200 % vyšší, než tomu bylo začátkem
letošního roku! Další zdražení emisních povolenek tuto cenu
ještě zvýší. Aby domácnost, která měla roční spotřebu energií 25
tisíc Kč, zaplatila 75 nebo 100 tisíc Kč ročně, nemyslitelné. To by
přivedlo většinu spotřebitelů v celé Evropské unii do existenčních
problémů. Když už chtěli nějaké emisní povolenky vydávat, tak
měla být jejich cena pevně zastropována tak, aby si na jejich
obchodování „namastili“ kapsu spekulanti a hlavně to nepocítili
koneční zákazníci.
Cenu energií by mohl srazit dostatek zemního plynu, který
do Evropy proudí ruskými plynovody. Zprovoznění plynovodu Nord Stream 2 by situaci vyřešilo okamžitě, ale to jen tak
nenastane, protože je to hlavně politická vůle, jak Německa tak
hlavně Evropské unie a do této věci promlouvá i USA. Za současnou cenu zemního plynu však mohou i společnosti zabývající
se obchodováním s touto komoditou a její další distribucí. Když
se začala zvedat cena zemního plynu, záměrně od Ruska žádný
plyn neobjednávali ve snaze nenakoupit draze a vyčkávat na lepší
cenu. Vše ovšem mělo opačný efekt a v momentě, kdy začal být
nedostatek zemního plynu uskladněného v zásobnících na evropském území, vyletěla cena plynu na současnou úroveň (9.4.2021
byla cena zemního plynu 2,398 USD/GJ, ale 26.11.2021 byla jeho
cena 5,2138 USD/GJ). Spotřebitelé, kteří používají zemní plyn
na vaření, ohřev TUV a zároveň na vytápění nemovitostí, jsou
na tom nejhůře. Když bude tato patová situace trvat delší dobu,
budou muset nejspíše přemýšlet o změně zdroje tepla, protože
na plyn zkrátka mít nebudou! Nejvíce mne rozčílila informace, že
Pokračování na straně 2
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Evropská unie nebude brát zemní plyn za ekologicky čistý zdroj
energie a do budoucna s ním nepočítá! Svůj záměr pak sice její
představitelé vyvrátili, ale že vůbec mohou o něčem takovém
uvažovat? Vždyť naše obec vyměnila ve všech svých nemovitostech zdroje tepla právě za závislé na zemním plynu! Plno lidí si
pořídilo úsporné plynové kondenzační kotle za nemalé peníze,
to je mají vyhodit a pořídit si něco jiného!?
Naše obec sice také pocítí zdražení elektřiny a zemního plynu, ale nemělo by to pro ni být až tak zásadní, protože obec
i její příspěvková organice se v rámci Mikroregionu Vlachovo
Březí zúčastnila sdruženého nákupu energií a to formou aukce.
I když jsme měli zafixovanou cenu energií až do konce roku
2022, přihlásili jsme se do sdruženého nákupu energií již na jaře
letošního roku, abychom si zafixovali cenu na období od 1.1.2023
do 31.12.2024. Na jaře letošního roku začala cena elektřiny
na burze růst a bylo otázkou, přijde pokles ceny nebo naopak
bude cenový růst pokračovat? Toto byl důvod, proč se mnozí
starostové k této akci nepřipojili, čehož nyní musí litovat. My
jsme zvolili cestu jistoty a zdravého rozumu, doba fixace nastane
až v letech 2023 a 2024 a proto asi neexistuje šance, že by energie
mohla být levnější. Nejlepší aukční nabídku podala společnost
E.ON Energie a.s. a máme pro toto období zafixovanou cenu

zemního plynu na 723,-- Kč/MWh a cenu elektrické energie
na 1.984,-- Kč/MWh, což s odstupem času je jako výhra v loterii.
Obci sice poroste cena této energie, ale jen o výši, kterou určí
Energetický regulační úřad, mělo by to být asi o 2 % u elektřiny
a o 1 % v případě plynu. Měl by to být předpoklad k tomu, že obec
nebude muset v dalších letech sáhnout k omezení investičních
akcí a svých vizí. Můžeme zároveň pokračovat v opatřeních, která
povedou k dalším úsporám.
Aukce energií se můžete zúčastnit i vy, ale v současné době se
to nevyplatí, protože ceny jsou příliš vysoké. Odborníci doporučují i při vyjednávání nových smluv fixovat cenu maximálně
na rok a pak vyjednávat o nové smlouvě, protože je předpoklad
propadu cen energií.
Vážení spoluobčané,
jménem Obecního úřadu Lažiště,
Zastupitelstva obce Lažiště,
Vám všem přeji krásné a klidné
prožití svátků vánočních
a šťastné vykročení do nového roku.

„Zvěstuji vám velikou radost:
Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.“
Drazí přátelé!

Pozdrav, který již mnoho staletí provází svátky Narození
Páně a Spasitele Ježíše Krista, nese v sobě víc než jen historickou informaci o jeho narození. Je vyjádřením rozumem
nedosažitelného tajemství vtělení Božího Syna, který se stal
člověkem.
I když mluvíme o události, která se odehrála před více
než 2000 lety, u Boha neexistuje čas – je neměnitelný a stále
stejně přítomen. Východní liturgie dává velmi velký důraz
na aktuální Boží činnost – nyní, dnes… Znát to i ve jejích
vánočním pozdravu: „Christos raždajetsa!“– „Kristus se
rodí!“ On se opravdu rodí právě teď ve tvém i mém životě –
stále a nově. Tady se skutečně Slovo stává tělem. Zkusme si
představit, jak je to úžasné, že v každém jednom z nás se chce
právě dnes narodit Kristus. Ano, právě v tobě i ve mně má
připravenou jeskyni do které chce vstoupit a do tmy zazářit
světlem své nesmírné lásky.
Pamatuji ze semináře, jak mě jednou upoutala nástěnka, která byla věnována Vánocům. Na ní bylo velké motto:
„Smyslem Vánoc je to, co udělal Bůh – stal se člověkem.“
Přijal vše, co k životu člověka patří – bolesti i radosti, trápení,
ale i krásné chvíle. Tím nejpodstatnějším je, že se nám stal
podobným v narození i smrti. Ten, který se pro naši spásu
narodil, také zemřel a vstal z mrtvých. Dřevo jeslí poukazuje
na dřevo kříže. Právě na kříži se nejvíce spojuje život Boha
s naším životem, neboť ve smrti se nám, lidem, Bůh nejvíce
přiblížil. Kříž je místo, kde se láska Betléma ukazuje ve své
plnosti. „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného

Jan Pěsta
starosta obce

(Lk 2,10-11)

Syna, aby nezahynul nikdo,
kdo v něho věří, ale aby měl
věčný život. Neboť Bůh neposlal Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby se skrze
něho svět spasil.“ (Jan 3,1617) Tato slova vystihují celé
poslání Ježíše Krista. V něm
se nám pro naši záchranu zjevuje a daruje Boží láska.
Drazí přátelé, jestli nejsme i my povoláni k tomuto
velkému tajemství?! Stát se
opravdu lidmi a nechat se prozářit Kristovou láskou?! Ona je
cestou lidskosti v našem životě, aby nebylo válek, konfliktů,
zabíjení počatých životů…
Vyprošuji všem nám, abychom nejen během svátků Narození Ježíše Krista, ale každý den nastávajícího roku, ba
i po všechny dny našeho života, dovolili Kristu znovu se
narodit v našich srdcích.
Požehnané a milostiplné svátky Kristova narození. Ať vás
Kristovo světlo provází i v novém roce 2022.
To vám ze srdce přeji
a žehná Vám o. Šimon
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Den
Pátek
24. 12. 2021

Rozpis Bohoslužeb na Vánoční období 2021/2022

Liturgická oslava
Štědrý den

Vl. Březí
15:00 – 17:00
Betlémske světlo
24:00 mše svatá
10:30
mše svatá
10:30
mše svatá

Lažiště
Záblatí
22:00
21:00
mše svatá mše svatá

Dub
17:00
BS

Předslavice

Husinec
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Prachatice

Sobota
Slavnost Narození Páně 09:15
09:00
18:00
25. 12. 2021
zasvěcený svátek
mše svatá
BS
mše svatá
Neděle
Svátek Svaté rodiny
09:15
18:00
26. 12. 2021
Ježíše, Marie a Josefa
mše svatá
mše svatá
Pondělí
Svátek sv. Jána, apoštola a evangelisty
27. 12. 2021
Úterý
Svátek Svatých Mláďátek, mučedníků
17:00
28. 12. 2021
mše svatá
Středa
oktáva
17:00
29. 12. 2021
mše svatá
Čtvrtek
oktáva
17:00
30. 12. 2021
mše svatá
Pátek
Sv. Silvestra I. papeže
18:00
16:00
31. 12. 2021
mše svatá
mše svatá
Sobota
Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:30
09:15
08:00
01. 01. 2022
zasvěcený svátek
mše svatá
mše svatá
mše svatá
Neděle
Slavnost Zjevení Páně –
10:30
09:15
08:00
02. 01 2022
doporučený svátek
mše svatá
mše svatá
mše svatá
Pondělí
Nejsvětějšího jména Ježíš
03. 01. 2022
Úterý
17:00
04. 01. 2022
mše svatá
Středa
17:00
05. 01 2022
mše svatá
Čtvrtek
17:00
06. 01. 2022
mše svatá
Pátek
První pátek
17:00
07. 01. 2022
mše svatá
Sobota
První sobota
18:30
17:00
08. 01. 2022
mše svatá
mše svatá
Neděle
Svátek Křtu Páně
10:30
09:15
18:00
09. 01. 2022
Mše svatá
mše svatá
mše svatá
Podle pandemické situace mohou nastat i změny, nebo úplné zrušení bohoslužeb, vše najdete na http://www.farnost-vlachovo-brezi.cz/cs/aktualni-udalosti/

Žádosti o dotace na rok 2021 a 2022 podané za místní spolky
Žádost o dotaci podaná
za Sbor dobrovolných hasičů Lažiště:

1) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v roce 2021:

Z Národní sportovní agentury rámci Programu MŮJ KLUB
byla sboru dobrovolných hasičů poskytnuta dotace ve výši
97.900,-- Kč. Předmětem dotace bylo zajištění sportovní činnosti
mladých hasičů v roce 2021. Veškeré dotační prostředky již byly
vyčerpány a do konce letošního roku proběhne jejich vyúčtování
dle pravidel dotační výzvy.

Pokračování na straně 4
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Žádosti o dotace na rok 2021 a 2022 podané za místní spolky
2) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v okrsku Lažiště:
Z Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže, výkonnostní sport pro rok 2021/2022
obdržel sbor dotaci ve výši 56.000,-- Kč. První část dotace ve výši
39.200,-- Kč byla proplacena dne 28. června a její druhá část
ve výši 16.800,-- Kč byla proplacena dne 26. listopadu a to na základě konečného vyúčtování. Sbor vyšla finanční spoluúčast
na 18.350,-- Kč.

ximálně činit 115.100,-- Kč. Dotační prostředky bude možno
použít na náhradu nákladů na sportovní činnost od 1. ledna
do 31. prosince 2022.

Žádost o dotaci podaná
za Fotbalový klub Lažiště:

1) Sportovní zajištění mládežnických týmů
FK Lažiště:
Z Národní sportovní agentury v rámci Programu MŮJ KLUB
byla fotbalovému klubu poskytnuta dotace ve výši 140.175,-- Kč.
Předmětem dotace bylo zajištění sportovní činnosti mládežnických týmů roce 2021. Veškeré dotační prostředky již byly
vyčerpány a do konce letošního roku proběhne jejich vyúčtování
dle pravidel dotační výzvy.

2) Provoz a údržba fotbalového hřiště:
Dne 9. prosince 2020 byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu do Výzvy 8/2020 Provoz a údržba 2021
do Programu rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025. Předmětem
žádosti je pokrytí nákladů spojených s údržbou fotbalového hřiště (sečení, hnojení, zavlažování, lajnování atd.). Bylo zažádáno
o dotaci ve výši 106.203,-- Kč, dne 20. června jsme byli vyzváni
k opravě formálních vad naší žádosti a nakonec jsme se dozvěděli, že naše žádost nebude dotačně podpořena.

3) Národní sportovní agentura Můj klub 2022:
Na zajištění sportovní činnosti našich mladých hasičů byla
dne 15. listopadu podána žádost na Národní sportovní agenturu
do programu Můj klub 2022. Do projektu se aktivně zapojí 39
dětí, které pravidelně trénují a vykonávají sportovní činnost.
Sportovci jsou v rámci dotace rozděleni do dvou kategorií a dle
těchto pravidel je vypočtena i celková požadovaná dotace odpovídající způsobilým výdajům a ta v našem případě může ma-

3) Zajištění sportovní činnosti mladých fotbalistů
v Lažištích:
Z Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže, výkonnostní sport pro rok 2021/2022
obdržel fotbalový klub dotaci ve výši 73.000,-- Kč. První část
dotace ve výši 51.100,-- Kč byla proplacena dne 28. června a její
druhá část bude proplacena po schválení konečného vyúčtování,
které bude podáno začátkem příštího roku.
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4) Národní sportovní agentura Můj klub 2022:
Na zajištění sportovní činnosti našich mladých fotbalistů byla
dne 8. listopadu podána žádost na Národní sportovní agenturu
do programu Můj klub 2022. Do projektu se aktivně zapojí 37
dětí, které pravidelně trénují a vykonávají sportovní činnost.
Sportovci jsou v rámci dotace rozděleni do dvou kategorií a dle
těchto pravidel je vypočtena i celková požadovaná dotace odpovídající způsobilým výdajům a ta v našem případě může maximálně činit 99.200,-- Kč. Dotační prostředky bude možno použít
na náhradu nákladů na sportovní činnost od 1. ledna do 31.
prosince 2022.

Dotační přehled
1) Intenzifikace ČOV v obci Lažiště:
Největší akcí, která byla letos dokončená, byla výstavba čističky odpadních vod. Dne 14. července 2021 jsme podali žádost
na Jihočeský kraj na kofinancování 10 % celkových uznatelných
nákladů ve výši 582.100,-- Kč. Tato částka byla dne 24. září proplacena a poslední věc, která nás čeká v měsíci lednu 2022, je
podání závěrečného vyhodnocení akce na Ministerstvo zemědělství ČR.
Začátkem měsíce října nám vodoprávní úřad vydal nové rozhodnutí na vypouštění odpadních vod z ČOV na dobu dalších
10 let.
Od spuštění provozu nové ČOV se potýkáme s problémem
optimalizování a seřízení řídící technologie tak, aby její provoz
byl co možná nejlevnější. Již po prvním měsíci provozu jsme
zjistili, že při plném chodu ČOV spotřebovává 250 kWh denně! Při současném zdražení energií by byl její provoz nemožný
a cena stočného by vylétla do extrémní výše. Postupným seřizováním čerpadel, které mnohé zbytečně přečerpávaly odpadní vodu a časový interval jejich chodu byl předimenzovaný, se
podařilo srazit denní spotřebu výrazně pod 100 kWh/den, což
při navržené technologii je normální stav. Jen pro představu,
původní denní spotřeba 250 kWh vyčíslená v Kč by znamenala
roční spotřebu ve výši cca 350.000,-- Kč a to v ceně energie před
jejím zdražením.

2) Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště:
Dne 26. července 2021 předala firma Reno Šumava stavby,
s.r.o. dokončenou akci „Rekonstrukce a nové vybavení knihovny a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště“, která byla realizována za přispění dotace z MAS Malenice v rámci Programu
rozvoje venkova ČR. Celkové náklady akce ve výši 1.252.471,-Kč jsme pokryly z rozpočtu obce. Přibližně dva měsíce jsme
strávili sháněním povinných příloh pro podání žádosti o platbu,
kterou jsme úspěšně dne 29. listopadu odeslali na Státní zemědělský intervenční fond. Proplacení dotace ve výši 783.634,-- Kč
očekáváme až začátkem příštího roku. Abychom bez zbytečných
problémů překlenuli toto období, rozhodli jsme se požádat Českou spořitelnu, a.s. o kontokorentní úvěr, který využijeme jen
v případě nejnutnější potřeby, ale jak se říká, jistota je jistota.
Kdo jste měl již možnost vidět nově zrekonstruované vnitřní
prostory a novou knihovnu, jistě nám dáte za pravdu, že akce
splnila svůj účel. Budova bude reprezentativně a hlavně bez
zbytečných nákladů sloužit několik dalších let.

Pokračování na straně 6
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k jediné změně a to k posunutí termínu dokončení realizace,
kterou zapříčinil nedostatek stavebních materiálů na trhu.
V této lokalitě chceme v dalších letech v případě sehnání dotačních prostředků vybudovat nové LED veřejné osvětlení, které
bychom chtěli v rámci akce vyměnit v celé obci. Dále pak provést
stavbu nové účelové komunikace tak, aby se mohly rozparcelovat okolní pozemky a noví vlastníci mohli zrealizovat své sny
o bydlení v naší obci.

3) Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního
řadu v Lažištích:
Dne 31. října 2021 dokončila firma V & H TOP s.r.o akci
s názvem „Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního
řadu v Lažištích“, která byla dotačně podpořena z Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje. Celkové náklady díla činily 606.933,93 Kč bez DPH, z nichž bylo 300.000,-- Kč hrazeno
z dotace a zbylých 306.933,93 Kč bylo pokryto z rozpočtu obce.
V rámci akce byla zrekonstruována část vodovodního řadu a došlo k přepojení stávajících odběratelů pitné vody (objekty č.p. 114,
116 a 127). Dále se zrealizovala výstavba nové části vodovodního
řadu, která umožnila nové zokruhování vodovodního řadu, což
do budoucna přispěje k novým možnostem zásobování obyvatel
pitnou vodou v případě poruch (k poruše na nově rekonstruované části došlo i v letošním roce). Po celé trase vedení vodovodního řadu jsou osazeny nové hydranty, což přispěje i ke zlepšení
zajištění požární ochrany v této lokalitě. Během realizace došlo

4) Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního
domu Lažiště:
Dne 27. září 2021 proběhlo předání staveniště na realizaci akce
s názvem „Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu
Lažiště“, která je dotačně podpořena z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
S nabídkovou cenou díla 3.462.778,-- Kč se vítězem výběrového
řízení stala firma Reno Šumava stavby s.r.o. Tyto náklady budou
hrazeny z dotace, která dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí
bude činit 2.770.222,-- Kč a zbylých 692.556,-- Kč bude nutné
uhradit z rozpočtu obce. Termín dokončení stavebních prací byl
stanoven ve smlouvě o dílo do 31. května 2022.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VÁNOCE 2021
Předmětem projektu je celková rekonstrukce parkovací plochy
za kulturním domem, kde nově vznikne veřejné parkoviště, které
nebude nijak zpoplatněno a bude sloužit k parkování především
návštěvníkům kulturních akcí, mší svatých, pohřbů atd.
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jejich opětovné podání, ale nakonec jsme od tohoto záměru
upustili. Hlavním důvodem jsou dvě velké akce, které se budou
s jistotou v příštím roce realizovat a nechtěli jsme obec vystavit
zbytečné finanční nejistotě a tlaku v případě, že by byly dotačně
podpořeny ještě další akce.

6) Lažiště – vrt HJ-4, napojení na nový vodojem:

5) „Rekonstrukce OÚ a zateplení KD Lažiště“
a „Obnova místní komunikace Na hodči“:

Dne 30. srpna 2021 bylo předáno staveniště firmě Roman Simandl a to za účelem realizace průzkumného vrtu HJ-4. Tato
realizace je podpořena z dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Dne 10. listopadu došlo k předání dokončeného
díla, jehož náklady byly vyčísleny na 240.141,60 Kč bez DPH.
Předmětem díla bylo i vyhotovení hydrogeologického vyjádření
a projektové dokumentace k vrtané studni. Konečná hloubka vrtu
je 61,4 metru a jeho vydatnost dle provedené čerpací zkoušky
0,073 l/s tj. 6,3 m³/den. Vrt splnil dostatečnou kapacitu a naše
akce tak může pokračovat další etapou a tou bude napojení vrtu
na nový vodojem o objemu 50 m³ vody. Momentálně probíhá
příprava zadávacího řízení a v příštím roce bychom chtěli akci
dokončit.

Dne 1. října 2021 spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
příjem žádostí do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, kam jsme v loňském roce podali i žádosti o dotace na akce
s názvem „Rekonstrukce OÚ a zateplení KD Lažiště“ a „Obnova
místní komunikace Na hodči“. Do poslední chvíle jsme zvažovali

7) Zajištění akceschopnosti JSDHO Lažiště:
Z Jihočeského kraje získala obec neinvestiční dotaci pro zásahovou jednotku ve výši 80.000,-- Kč. Naše jednotka byla nově
vybavena: 1 ks zásahového obleku, 2 ks svítilny ATEX, 5 ks přileb
Dräger včetně integrovaných LED svítilen, 3 ks zásahové obuvi
a dále pak výstražné vesty, obaly na tlakové lahve, zásahové
Pokračování na straně 8
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rukavice. Na akci již bylo podáno závěrečné vyúčtování a obec
vyšla vlastní finanční spoluúčast na 36.532,40 Kč.

Dne 30. srpna 2021 byla podána žádost o dotaci na Generální
ředitelství hasičského záchranného sboru prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR na odbornou přípravu, uskutečněné zásahy,
vybavení a opravy. Předmětem dotace je úhrada vynaložených
výdajů na odbornou přípravu a uskutečněné zásahy zásahové
jednotky mimo její územní obvod a to v období od 1. srpna 2020
do 31. července 2021. Naše jednotka v tomto období uskutečnila
asi rekordní počet zásahů mimo katastr obce, které odpovídá
i výše přiznané dotace 52.084,-- Kč. Z této dotace je většina již
utracena, za zbytek se dokoupí nové zásahové hadice a začátkem
příštího roku se provede její finanční vypořádání.

9) Rekonstrukce zpevněných ploch na návsi
v Lažištích:
8) Dotace na odbornou přípravu, zásah, vybavení
a opravy JSDH obcí:

Do konce letošního roku bude podána ještě jedna žádost
o dotaci na Jihočeský kraj do Programu obnovy venkova v roce
2022. Jako záměr pro podání žádosti o dotaci schválilo obecní
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zastupitelstvo, aby se realizovala akce s názvem „Rekonstrukce
zpevněných ploch na návsi v Lažištích“. Předmětem akce je
rekonstrukce dvou parkovacích ploch, první z nich slouží jako
parkoviště u Pošty Partner a u Dětské skupiny Kaštánek. Obec
v roce 2019 provedla rekonstrukci této budovy, ale na rekonstrukci parkoviště již finanční prostředky nestačily. V současné
době tvoří povrch písčitokamenitá vrstva, kterou však odplavuje dešťová voda a v zimních měsících se tato plocha špatně
udržuje. Druhá plocha je u domů č.p. 25, 34, 35 a její povrch
a problém se zimní údržbou je stejný. Přiznaná dotace může
být maximálně ve výši 300.000,-- Kč, vlastní spoluúčast obce
musí činit minimálně 40 % z celkových uznatelných nákladů.
Pro podání žádosti momentálně zpracováváme projektovou
dokumentaci pro vydání souhlasu s udržovacími pracemi a podrobný rozpočet stavebních prací. Ihned po finalizaci všech
nezbytných příloh bude žádost podána. Termín dokončení
stavebních prací bude stanoven do 31.10.2022.

Hospodaření v obecních lesích
V letošním roce jsme v lesních porostech Voletín a Na hodči
vytěžili celkem 825,8 m³ kůrovcového dřeva. Lesní porosty v naší
správě jsou vlivem kůrovcové kalamity již tak zasaženy, že už se
asi nenajde lokalita, kde by kůrovec mohl působit nějaké větší
škody, jako tomu bylo v lesním porostu Voletín.
V posledním vydání našeho zpravodaje jsem vás informoval
o výsadbě lesních stromků, kterou v letošním roce pro nás provedla společnost ALMEA, s.r.o. Z této spolupráce máme bohužel
rozporuplné pocity, protože již při sázení se jejich zaměstnanci
objevovali jen sporadicky. Pokaždé, co slíbili, že dorazí, jsme
jim dovezli sazenice a oni bez jakékoliv omluvy nedorazili. Při
kontrolách kvality jejich práce jsme nacházeli svazky stromků položených na pařezech atd. To se samozřejmě promítlo i do úspěšnosti přijmutí stromků, které je někde jen 60 %. Další prací,
kterou měla firma ALMEA na starosti, bylo vyžínání oplocenek.
Práce jsme museli ukončit hned v samém začátku, protože by
v oplocenkách nezbylo nic! Najatých pracovníků firmy ALMEA
nám bylo spíše líto. Jednalo se občany Bulharska, kteří dorazili
mnozí jen v pantoflích a o i jejich skromném a nedostatečném
oděvu ani nemluvě. Jsou to ale důvody, že spolupráce v příštím
roce s touto společností není možná. Na pěstební činnost bude
sice problém sehnat někoho jiného, ale již jsme poptali nějaké
soukromníky, takže by alespoň výsadba měla proběhnout v plánovaném množství.
Pokračujeme ve výrobě palivového dřeva, o které je velký zájem a jeho zásoby se tenčí, proto již přijímáme objednávky jen
od místních občanů. Cena palivového dřeva se postupně zvedá,
zdražili jsme i my a to o 25,-- Kč na jednom prostorovém metru
(PRM) tj. 600,-- Kč včetně DPH za 1 PRM.
V srpnu letošního roku jsme podali žádost o dotaci o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
za období od 1. ledna do 31. prosince 2020 na Ministerstvo
zemědělství ČR. V předmětném období jsme celkem vytěžili
348 m³ a kompenzace měla činit 383,-- Kč/m³, takže jsme měli
na dotaci obdržet 133.284,-- Kč. Jako každoročně byl převis žádostí oproti alokaci enormní, takže nám byla dotace pokrácena
na 110.200,-- Kč. Dotace nám byla proplacena přes Jihočeský
kraj dne 2. prosince..
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Parlamentní volby
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se konaly volby do Parlamentu České
republiky, byly poměrně vyrovnané a došlo i k některým překvapením. ČSSD nepřekonala 5 % kvórum pro vstup do poslanecké
sněmovny, to se dalo asi čekat, ale to, že pod touto hranicí zůstane
i KSČM, to už čekal málo kdo. Tažení koalic dosáhlo svého cíle
a pokořilo hnutí ANO Andreje Babiše. Zatímco koalice SPOLU
je s výsledkem maximálně spokojená, tak Piráti doplatili na své
spojenectví se STAN a se společně získaných 37 mandátů mají
pouze 4 poslance. Povolební dění zkomplikoval i zdravotní stav
prezidenta republiky.
Překvapením bylo i povolební dění, kdy nově vznikající vláda
se nechtěla zapojit do řešení vyvstalých problémů. Nová vláda
neprezentovala žádný plán do budoucna, aby se odlišila od dosluhující vlády. Když dosluhující vláda chtěla projednat nějaké
věci ohledně přijímání opatření proti šíření nemoci covid-19,
dostalo se jí odpovědi, co by neměli, ale už se nedočkali žádného
návrhu řešení jak to reálně provést. Pozitivní bylo, že premiér
v demisi Andrej Babiš a jeho nástupce Petr Fiala společně vy-

stoupili na tiskové konferenci, aby podpořili projekt „Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim
zdravotníkům“.
Bude důležité, aby v této těžké době našli politici společnou
řeč, dokázali spolu diskutovat napříč politickým spektrem, našli
cestu jak nejlépe a co možná nejrychleji nasměřovali naši zemi
zpět do normálu. Jedním z hlavních cílů nové vlády by měla být
důchodová reforma, protože bez ní se po pár letech zhroutí celý
důchodový systém a to nenávratně. Nová vláda si dala za cíl
konsolidaci veřejných financí, což je určitě správně. Horší je
jak toho chce dosáhnout, protože opatření jen na straně výdajů
státního rozpočtu nebude stačit. Vláda si zavřela i zadní vrátka,
když dopředu oznámila, že nebude zvyšovat daně, bez jejich
zvýšení kýženého výsledku dosáhnout podle mne nelze. Vláda
by se měla plně vrhnout do práce a zapomenout na tradičních
100 dnů hájení.
Nově vzniklé vládě nezbývá než popřát hodně úspěchů v této
komplikované době.

Obecní poplatky a cena vodného, stočného
Jsem rád, že vám mohu sdělit, alespoň jednu dobrou zprávu.
Zdražuje se všechno, kam se podíváme a už si musíme i myslet,
že se svět snad zbláznil. Zastupitelstvo obce Lažiště se na svém
jednání rozhodlo, že nebude více zatěžovat rozpočty domácností
svých občanů a proto nezvýší ceny poplatků nebo cenu vodného
stočného. Ceny poplatků tak zůstávají následující:

Porucha vodovodního řadu
Již v průběhu měsíce září jsme začali mít podezření na únik
pitné vody z vodovodního řadu, protože se nám nedařilo naplnit
vodojem do plného stavu. Jako místo byl lokalizován hlavní vodovodní přivaděč do obce. Dne 1. října proběhl první pokus o vyhledání místa úniku, který však skončil nezdarem. A tak odstartovala
nervy drásající marná snaha o lokalizaci místa, kde provést opravu
a plně obnovit dodávku pitné vody. Již v první den jsme s hrůzou
zjistili, že zakreslení vodovodního řadu do katastrální mapy nekoresponduje se skutečností a to v místech i o více než 50 metrů!
Už jen sehnat v plné stavební sezóně bagr, byl nadlidský výkon.
Naštěstí nám pomohl místní zastupitel pan Petr Kovář, který přijel
na pomoc se svým bagrem. Po 13 hodinách strávených v kabině
bagru a celodenní výkopové práci se nepodařilo najít ani hlavní
vodovodní přivaděč! Věc k neuvěření, ale to byl teprve začátek
dalšího sledu událostí. Pan Kovář, jako živnostník musel v pondělí
samozřejmě jít vykonávat svou činnost a tak bagr obci zapůjčil.
V kabině bagru ho vystřídal (dnes již zkušený bagrista) místostarosta obce pan Jan Kahuda, který společně s našimi zaměstnanci
panem Karlem Vávrou a Jaroslavem Bombalou sváděli týdenní
boj s neúprosným protivníkem, vodou a její trasou. Na místo byli
přizváni i místní pamětníci původní výstavby vodojemu, ale ani

- poplatek za komunální odpad pro rok 2022 bude 750,-- Kč/
poplatník,
- poplatek za psa pro rok 2022 bude 100,-- Kč/pes + 200,-- Kč/
každý další pes,
- cena vodného za rok 2021 bude 20,-- Kč včetně DPH,
- cena stočného za rok 2021 bude 20,-- Kč včetně DPH.
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jejich rady nevedly k úspěchu. Po pár dnech se alespoň podařilo
vodovodní řad na pár místech najít, v tu dobu se již však hromadily stížnosti obyvatel a tlak na odstranění závady rostl. Abychom
dokázali zkrátit úsek, kde se porucha nachází, museli jsme na vodovodní řad namontovat příruby s uzávěry a postupným zkoušením dalších a dalších úseků se zjistilo, že pravděpodobný únik
vody je v bývalé skládce na Drahách. Prioritou číslo jedna bylo
obnovení dodávky pitné vody, co možná nejdříve. Bylo rozhodnuto, že se místo úniku překlene nadzemním „bypassem“ o délce
175 metrů. To se povedlo následující den a byli jsme z nejhoršího
venku. Na odstranění poruchy však nezbývalo moc času, protože
ve hře byly dvě varianty. Jednou bylo, že se podaří poruchu opravit
a k další již nedojde a varianta číslo 2 znamenala nové položení
porouchané části. Vše se nakonec povedlo, ale naši zaměstnanci
si zažili své. Proto mne mrzí, že se našli o takoví lidé, kteří mi volali, jestli by se nechtělo zamyslet a na nalezení poruchy nesehnat
„lepší“ lidi! To mne zvedlo ze židle, když člověk viděl, v jakém
počasí a podmínkách tam naši zaměstnanci pracovali 14 hodin
denně, nachlazení, pod léky a dělali vše možné proto, aby závadu
odstranili co nejdříve! Chtěl bych jim všem ze srdce poděkovat,
protože jsou to oni, kdo nám vodu opět pustili až k nám domů.
Poděkování patří i panu Janu Hodinovi, který dodal materiál
a provedl veškeré opravy.
Jak předcházet a čelit dalším poruchám? Po zhodnocení provedení a stavu hlavního vodovodního přivaděče je řešení jediné,
co nejdříve sehnat dotaci a vybudovat nový vodovodní přivaděč
do obce!

ČERNÁ SKLÁDKA
Dne 9. listopadu jsme s hrůzou zjistili, že někdo založil černou
skládku u lesního porostu Voletín (na kopci směr Žárovná).
Již na první pohled zde byly vidět vyhozené igelitové plachty,
skříně, biologický odpad. Při bližším prozkoumání je tu navíc
i záchod a větší množství stavební suti. Podle stop přivezl odpad

traktor s přívěsným zařízením umožňující boční výsyp. Na odhozených skříních jsou vrypy, které byly s největší pravděpodobností způsobeny nakládkou čelním nakladačem paletovacími
vidlemi nebo lopatou s přidržovačem. Jelikož se odpad nenachází
na obecním pozemku, byl neprodleně kontaktován majitel, který
předal věc k šetření Policii ČR. Nepředpokládáme, že někdo
pachatele viděl, protože by to již jistě dávno oznámil. Opět se
jen člověk diví, čeho jsou lidé schopni. Vždyť stačilo popojet
do Lažišť, kde je funkční sběrný dvůr a probíhá zde spolupráce
i s ostatními obcemi z okolí. V případě, že zde uloží odpad někdo
z cizí obce je odpad zvážen a na konci roku jsou náklady na jeho
likvidaci přefakturovány dané obci, takže pro dotyčného „nulová“
položka. Předpokládám však, že odpad stejně skončí v našem
sběrném dvoře a to z důvodu, abychom předešli hromadění
dalšího odpadu, který by přidali další „dobráci“. Za zamyšlení
stojí i lokalita, kterou pachatel zvolil, jedná se totiž asi pro tento
záměr o nejhorší místo v obci, které je viditelné z hlavní silnice
vedoucí na Žárovnou i z širokého okolí. Uklidňuje mne jen to,
že z místních občanů by to nikdo jistě neudělal…

Výlet lodí
V měsíci srpnu, tak jako každý rok, se ženy ČČK vypravily na jednodenní zájezd. V úterý 10. srpna, jsme pod vedením
p. Evy Jirouškové, navštívily město Týn n. Vltavou. Na místo jsme

dorazily kolem 9hodiny a v 10 hodin jsme nastoupily na loď,
kterou jsme se plavily po řece Vltavě. Vyhlídková plavba vedla
k soutoku řeky Vltavy s Lužnicí k plavební komoře na vodním
Pokračování na straně 12
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Výlet lodí

díle Kořensko. Volné chvíle, na palubě lodi REGENT, nám zpříjemnil kapitán svým vyprávěním, kdy na Vltavě ještě nestály
přehrady a od Šumavy až do Prahy se plavilo dřevo, kde Týn n.
Vltavou byl hlavním střediskem voroplavby. Po dvou hodinové
plavbě jsme si prohlédly historické centrum kolem náměstí, kde
se nachází kostel sv. Jakuba, galerie U Zlatého slunce, městské
muzeum se sbírkou vltavínů a loutek. Myslím, že každá z nás si
tento den, plný sluníčka, hezky užila.
Za všechny členky - děkujeme
Pecková Zdeňka

Vítání občánků
Dne 5. prosince 2021 se v zasedací místnosti obecního úřadu
konalo uvítání našich nových občánků. Vítání jsme měli od začátku roku naplánované až na konec roku, že společně uvítáme
všechny nové občánky, kteří se narodí v letošním roce. Vzhledem
ke zhoršující se epidemické situaci a vydaným apelům krizových štábů jsme měli o čem přemýšlet, zda vůbec vítání občánků
uskutečnit. Nakonec jsme se rozhodli, že vítání proběhne a pro
každého nového občánka uděláme uvítání zvlášť. Takže rodiče
s dětmi a jejich rodinní příslušníci byli přizváni na předem daný
čas. Na 13:00 hodin byli pozváni Hana a Vít Matulkovi s dcerou
Anetkou, na 13:30 hodin pak Kateřina Hávová a Libor Korytar

s dcerou Týnkou, na 14:00 hodin pak Lucie Miesbauerová a Lukáš
Jiroušek s dcerou Karolínkou a na závěr ve 14:30 hodin Jiřina Kutheilová a Pavel Pěsta se synem Dominičkem. Pan místostarosta
Jan Kahuda seznámil pana starostu Jana Pěstu vždy aktuálně
s přítomnými dětmi a rodiči. Pokaždé zazněl projev pana starosty
obce, ve kterém vyzvedl pouto rodičů a dětí a sounáležitost s naší
obcí. Bohužel nám program nemohly zpestřit ani děti z mateřské
školy. Na závěr přišel čas na slavnostní podpis do obecní knihy
a předání dárků, které byly stylově zabaleny do dárkové krabice s logem naší obce. Noví občánci dostali osušku, polštářek
a hrnek. Maminky samozřejmě dostaly krásnou kytici. Byl zrušen i slavnostní přípitek, takže následovalo už jen fotografování
na památku.
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Světová jednička pochází z Lažiště
Třináctiletý hráč stolního tenisu Petr Hodina kraluje světovému žebříčku v kategorii U13. Po dlouhé koronavirové pauze
se v květnu rozjel i seriál světových turnajů WTT pro mládež.
Bohužel bez přítomnosti diváků a v tzv. bublině, kdy hráči smí
pouze z hotelu do haly a obráceně. Svoji premiéru si Petr odbyl
na turnaji v Havířově, kde vypadl ve čtvrtfinále. Po prázdninách
ho čekaly dva turnaje ihned po sobě. Nejprve ve slovinském
Otočci a po dnu volna na přejezd v chorvatském Varaždinu.
V Otočci se Petr probojoval až do finále, kde nejtěsnějším rozdílem prohrál s Němcem Herselem. O pár dní později ve Varaždinu oplatil Herselovi porážku, tentokrát již v semifinále,

a ve finále porazil svého kamaráda a spoluhráče z klubu Juliana
Rzihauschka. Radoval se tak z prvního vítězství na nejprestižnějším okruhu turnajů. Další turnaj se konal v srbském Bělehradu.
Tady se Petr bohužel zranil a konečnou pro něj bylo čtvrtfinále. Po sérii vyšetření, kdy hrozila i operace třísel, naštěstí stačí
pravidelná fyzioterapie. První Star Contender, tedy turnaj pro
nejlépe umístěné hráče na žebříčku, si Petr zahrál v polském
Wladyslawowu. Jde o turnaj pro vyšší věkovou kategorii, přesto
se Petrovi podařilo postoupit ze skupiny a dostat se mezi šestnáct
nejlepších. Skvělé umístění si ale přivezl s již zmíněným Julianem
Rzihauschkem, když ve čtyřhře vybojovali skvělé třetí místo.
Pokračování na straně 14
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Světová jednička pochází z Lažiště
V semifinále podlehli až Rumunům, kteří ale vévodí světovému
žebříčku v kategorii U15. Konec října strávil Petr ve známém
italském letovisku Lignano a pobyt mu přinesl další turnajové
vítězství. Tentokrát porazil ve finále domácího Itala Trevisana.
Poslední Petrův turnaj v tomto roce se odehrál ve slovenském
Senci. Ani zde Petr nenašel přemožitele, a když ve finále porazil
Černohorce Krivokapiče, mohl se zaslouženě radovat z prvního
místa ve světovém žebříčku. Nutno dodat, že turnajů se neúčastnili hráči z Číny a Japonska, kteří patří mezi nejlepší na světě.
I tak je to pro Petra obrovský úspěch a dokazuje, že hraje stolní
tenis na nejvyšší úrovni.
Dlouhodobou soutěž hraje v rakouském Welsu, kde se mu ve 2.
Bundeslize také daří poměrně úspěšně. Za odměnu na světových
turnajích si od trenéra vysloužil i pozvání na lavičku prvního
mančaftu. A v 1. Bundeslize už hrají hráči evropské úrovně.
Vždyť Wels skončil v uplynulém ročníku Evropského poháru
na druhém místě. Nastupují za něj tři reprezentanti svých zemí
– Rakušan Levenko, Čech Martinko a Maďar Ecseki.
V následujícím kalendářním roce se Petr přesouvá o kategorii výš. Začínat bude určitě v první desítce světového žebříčku

a doufejme, že se mu současná tréninková fáze vyplatí a bude opět
předvádět skvělé výkony. Pravděpodobně vzhledem k současné
pandemické situaci bude zase vše bohužel bez diváků v uzavřených halách.

KAŠTÁNEK
Do Dětské skupiny Kaštánek nám od září začaly docházet
nové děti, které jsme do svého kolektivu velmi rychle zapojili.
V září jsme si procházeli adaptačním obdobím, kdy jsme díky
pomůckám (míčku a kuželkám) opakovali svá jména, a bavili
se o tom, co děti mají a naopak nemají rády. Do adaptace jsme
zapojili i různé básničky, písničky, a moc jsme si to společně užili.
Čas v Kaštánku nám stále utíká jako voda, a než jsme se stačili rozkoukat, už tu byl podzim. Venku na procházkách jsme
pozorovali, jak listy krásně mění barvy a pomalu opadávají.
Sbírali jsme kaštany, šípky a listy, ze kterých jsme vyráběli

různá zvířátka, která jsme pak také navštívili v lese. S dětmi se
nám podařilo pustit i draka, kterého si samy malovaly pomocí
rukou a barev. Kaštánek nám zdobí velká víla Podzimka, kterou
jsme s dětmi vyrobili z krepového papíru a pastelek. Děti byly
dokonce natolik šikovné, že upekly svým rodičům hnětýnky,
které ozdobily lentilkami, kytičkami a různými barevnými
kuličkami.
A co nás čeká v prosinci?
S dětmi jsme si vyrobili adventní věnec a uděláme si v Kaštánku krásnou Vánoční výzdobu. Přijde nás navštívit Mikuláš, pro
kterého s dětmi máme připravené básničky a písničky.
Za oknem vidíme sníh, a tak už se těšíme na stavění sněhuláků
a ježdění na bobech. V Kaštánku nám nebude chybět ani stromeček, který si děti samy ozdobí. Upečeme si cukroví a pustíme
a zazpíváme koledy.
Na závěr tohoto krásného měsíce děti něco uslyší za dveřmi.
Že by zvoneček? Děti otevřou dveře do místnosti, kde budou hrát
koledy, ucítí voňavé cukroví a uvidí plno dárečků od Ježíška pod
stromečkem. Rozbalené dárečky a plná bříška nám naznačí, že
je čas si popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok. Poslední den
v roce 2021 bude v Kaštánku zakončen dětskou radostí. Jak by
to mělo být.
Dětská skupina Kaštánek přeje všem krásné prožití Vánočních
svátků a šťastný nový rok 2022.
DS Kaštánek
Hana Kolářová
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Mateřská škola Lažiště
Milí spoluobčané,

do nového školního roku 2021/22 jsme vstupovali s nadějí, že
prožijeme rok plný pohody bez omezení. Alespoň na chvilku
jsme chtěli zapomenout na karantény, respirátory a nekončící
zákazy a nařízení.
Přijali jsme 5 nových dětí, jedno dítě se odstěhovalo, 3 děti mají
odklad a 3 děti postoupily do prvního ročníku ZŠ. Celkem tedy
máme 22 dětí, z toho jednoho žáka s individuálním vzděláváním.
Paní učitelku Jaroslavu Tomkovou, která se odstěhovala
do Českých Budějovic, na jeden měsíc zastoupila paní učitelka
Zdeňka Pecková. S velkou radostí jsme ji u nás přivítali. Pracovala zde dlouhá léta jako ředitelka školy a troufám si říci, že
naše spolupráce fungovala velice dobře. I přes nepříznivou epidemickou situaci, kdy onemocněli někteří zaměstnanci školy
a dokonce onemocnělo i několik dětí COVIDEM-19, se nám
podařilo po dvoudenní karanténě mateřskou školu znovu otevřít. Velice nám pomohl Jan Pěsta, starosta Obce Lažiště, který
dovážel obědy ze ZŠ Šumavské Hoštice. Díky této pomoci se nám
podařilo provoz mateřské školy tak rychle obnovit. Děkujeme.
Od 1. prosince nastoupila nová paní učitelka Aneta Velková.
Zářijový měsíc jsme prožili v duchu vytváření třídních pravidel, které nám pomáhají udržet v mateřské škole příjemnou
atmosféru. Každý den začínáme společným rituálem, kdy všichni
sedíme v kruhu, pozdravíme se, pohladíme a kouzelné říkadlo
nám odhalí, co budeme celý den dělat. Velice se nám osvědčila
,,Pavučina přátelství“. Děti si posílají klubíčko v kruhu – vytváří
pavučinu a každé z nich má možnost sdělit ostatním své zážitky
a svá přání. Posilujeme tak sociální vztahy, abychom se všichni

Opět mezi nejmenšími
Na měsíc listopad mi p. ředitelka nabídla možnost zástupu
v mateřské škole, za p. uč. Jaroslavu Tomkovou, která odešla
pracovat do mateřské školy blízké svému bydlišti.
Tyto dny, které jsem prožila spolu s dětmi, ať už na zahradě při
pohybových hrách nebo pozorováním změn ve volné přírodě,
se mi vrátily vzpomínky na krásná léta prožitá mezi nimi. Ráda
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ve třídě cítili dobře a spokojeně. V rámci čtenářské pregramotnosti využíváme ,, Pohádkový kufřík“. Děti se snaží uhodnout
pohádku podle obrázku a vlastními slovy vyprávět její děj. Aby
pohádka byla zajímavější, využíváme maňáska představujícího
některé volně žijící zvíře, které nakonec dětem pohádku vypráví.
Děti milují také hraní rolí. V rámci dramatické výchovy jim poskytujeme bezpočet příležitostí pro vyjádření sebe sama.
V měsíci říjnu jsme s radostí nacvičili krátké vystoupení pro
setkání důchodců v našem kulturním domě. Dědečkům a babičkám jsme udělali velkou radost.
I letos k nám zavítal Mikuláš s Luciferem. Lucifer zapisoval
do Knihy hříchů a ta se rychle plnila. Vůbec nestíhal zapisovat.
V dětech byla malá dušička a ty byly hodně překvapené, co všechno na ně Mikuláš z Knihy hříchů vyčetl. A ikdyž si nejednoho
nezbedníka chtěl čert vzít s sebou do pekla, nakonec jsme ho
ubránili. Splnili jsme totiž všechny úkoly, které si pro nás Lucifer připravil. Při přebírání dárečků všichni slibovali a slibovali.
Na závěr jsme pro vzácnou návštěvu zatancovali čertí taneček
a zazpívali písničku Mikuláši Mikuláši. S příchodem prosince se
přiblížily ty nejkrásnější dny v roce. Snažíme se o to, aby naše mateřská škola dýchala vánoční atmosférou. U vchodu do MŠ jsme
umístili krásný betlém, vánočně vyzdobili okna, šatnu a třídy.
Ještě zbývá nastrojit stromeček, upéct perníčky, připravit vánoční
dárečky, pouštět lodičky se svíčkami a spousta další práce. Nám
to ale nevadí, naopak. Za poslechu koled jde vše krásně od ruky
a hlavně! Těšíme se na nadílku pod vánočním stromečkem. To
kouzlo zazvonění zvonečku přece stojí za trochu námahy.
Veselé Vánoce všem přejí děti a všichni zaměstnanci Mateřské
školy Lažiště.
Jana Korytarová

bych proto touto cestou poděkovala p. ředitelce, p. kuchařce,
p. školnici, ale hlavně dětem za hezké chvíle prožité společně
s nimi, za hezká vyprávění, kde mi i sdělovaly, co si přejí najít pod
stromečkem. Poslední den, kdy jsem se loučila, se mě jedna holčička zeptala: ,,A přijdeš za námi ještě zítra?“ Moc mě to potěšilo.
Blíží se čas Vánoc, dětem i zaměstnancům začíná nová kapitola
s novou p. učitelkou – přeji všem, aby toto předvánoční období,
(ale i to v novém roce) bylo nadále krásné, radostné, spokojené
a hlavně pro všechny plné zdraví!!!
Pecková Zdeňka

Kulturní akce v Lažištích v roce 2021 – 2022
I přes koronavirovou epidemii a s ní spojená vládní nařízení
se nám povedlo přece jen nějaké kulturní akce v naší obci uspořádat. Vyhlídky na zimní plesovou sezónu jsou však chmurné,
takže spíše plánujeme nějaké akce až od května příštího roku.

Putovní kino

V neděli 15. srpna se ve sportovním areálu konalo další letní
pomítání, které nám opět zprostředkovalo Putovní kino na obří
LED obrazovce o velikosti 7 x 4 metry. Od 16:00 hodin zhlédly
děti pohádku „Ovečka Shawn ve filmu“ a na večerní promítání od 20:00 hodin jsme vybrali komedii USA „Táta je doma“.
Na večerní představení počasí moc nepřálo, protože přímo nad
Lažišti řádila bouřka. Diváci však sledovali promítání z kryté
Pokračování na straně 16
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divácké tribuny, takže zážitek z promítání nebyl ovlivněn. Nejvíc
nás mrzí, že i přes masivní reklamu dorazilo na tuto akci méně
diváků, než na první promítání, které se uskutečnilo o měsíc
dříve. Odhadem na odpolední promítání dorazilo okolo 60 diváků včetně dětí a na večerní pouhých 40! Vzhledem k mizivému
zájmu o tuto aktivitu asi další promítání plánovat nebudeme.

Obecní grilovačka
Po loňském výpadku kulturních akcí a s vyhlídkami na podzimní a zimní období, jak se bude dále vyvíjet pandemie koronaviru, jsme se rozhodli, že je potřeba ještě uspořádat nějakou
kulturní akci ve sportovním areálu. Nájemce sportovního areálu
oslovila slečna Pavla Hubáčková s tím, že založili novou kapelu
Buk Beat a plánují první vystoupení. Nebylo o čem přemýšlet,
ihned jsme se domluvili a zbývalo jen vymyslet, jak akci nazvat.
Ve sportovním areálu je postaven velký gril, který je plně vystrojen a ještě na žádné obecní akci se nepeklo prasátko. Bylo
rozhodnuto, že se uspořádá obecní grilovačka jako rozloučení
s létem a pro návštěvníky akce bude grilované maso zdarma.
Mile nás překvapilo, kolik lidí dorazilo na tuto akci. Byly zde
zastoupeny všechny věkové kategorie, samozřejmě, že mládí
převládalo. Kapela Buk Beat hrála snad všechny hudební žánry
a všichni se skvěle bavili. Vzhledem k návštěvnosti akce by byl
hřích v ní v dalších letech nepokračovat. Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé akce,
hlavně pánům řezníkům. Jídlo bylo úžasné a hlavně vyšlo pro
všechny účastníky.

přes 40 seniorů. Akci zahájil svým projevem starosta obce, který
ve stručnosti seznámil přítomné s investičními akcemi a plány
do dalších let. Následovalo nádherné vystoupení dětí z mateřské
školy, k tanci a poslechu hrála kapela Pěčnovanka a program
dále zpestřil svými tanci ochotnický spolek Rozverní besedníci.

Rozsvícení vánočního stromu

V první adventní neděli dne 28. listopadu proběhlo slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda bude veřejné nebo proběhne netradičně formou online
facebookového vysílání, jak tomu bylo v minulém roce. Tlak
na zrušení akce byl enormní, protože jak krizový štáb Jihočeského
kraje, tak krizový štáb ORP Prachatice apelovali na starosty obcí,
aby upustili od konání akcí typu „rozsvícení vánočního stromu,
Mikulášské nadílky atd.“ Vzhledem k tomu, že nikdo neví, co
nás čeká za rok, rozhodli jsme se nakonec akci i přes tento apel
uspořádat. Upustili jsme jen od podávání teplého občerstvení, což
jsme vyhodnotili jako velice rizikové. Návštěvníci byli ochuzeni
i o tradiční ohňostroj a to z důvodu, že jeho pořízení není levná
záležitost, v případě zrušení akce by to byly vyhozené peníze.
Akci zahájil svým projevem starosta obce, který přivítal všechny přítomné a popřál jim v této nelehké době ničím nerušené
vánoční svátky a jen šťastné, úspěšné a zajímavé dny v roce 2022,
aby ten příští rok prožili hlavně ve zdraví a za rok se mohli opět
sejít. Dětem popřál, ať jim Ježíšek přinese hodně dárků, které
splní jejich přání. Dále následovalo vystoupení dětí z mateřské
školy, které bylo jak jinak než perfektní. Na závěr rozdal Mikuláš
s čertíkem dětem perníčky a všichni jsme se spokojeně rozešli
do svých domovů.

Setkání důchodců
V sobotu 2. října se v kulturním domě konalo tradiční setkání
důchodců, které se uskutečnilo po roční pauze, protože v minulém roce bylo ze známých důvodů zrušeno. Poslední setkání proběhlo v sále kulturního domu v roce 2019 ještě před jeho totální
rekonstrukcí. Do nově zrekonstruovaného sálu si našlo cestu

Oslavy 670. výročí založení obce
Zatím jedinou akci, kterou plánujeme na příští rok, je oslava
670. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Konání oslavy
chceme situovat ke konci května nebo na začátek června. Její
příprava je v začátcích, takže žádné velké podrobnosti zatím
známy nejsou. Oslava, pokud to bude možné, by se měla odehrávat na návsi, určitě bude sloužena mše svatá, chtěli bychom tuto
oslavu spojit i se slavnostním posvěcením hasičské cisterny. Jako
kapela nebude chybět Pěčnovanka, kterou by ve večerních hodinách mohla vystřídat možná i jiná kapela pro mladší publikum.

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ
Vám přeje hezké Vánoce
VOLEJTE: 606 833 926

