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Vážení spoluobčané,
nechce se tomu ani věřit, jak ten čas plyne, za pár dní tu máme
Vánoce a přehoupneme se do nového roku 2017. Snad nám ten
nový rok přinese více radostí než ten právě končící, protože ten
letošní nic moc dobrého nepřinesl. Začátkem letošního roku byl
pan farář Jan Mikeš přeložen do Velešína, což zasáhlo velký
okruh lidí a to i nevěřících.
Člověku nebylo do zpěvu ani ze zpráv ze zahraničí, i když
v problematice uprchlické krize mne potěšila alespoň Angela
Merkelová, která uznala chybu v přístupu, jaký měla od začátku
této krize k migraci. Němci za tento postoj k migraci opouštějí
kancléřku Merkelovou, protože podpora CDU je na historickém
minimu. Němci v letošním roce zažili několik teroristických útoků na svém území, k některým došlo i v těsném sousedství našich
hranic. Nejsmutnější na celé záležitosti je, že to nebyly poslední
útoky, ba naopak. Do jejich země přišli mnozí zradikalizovaní
islamisté, od kterých je jen otázkou času, kde co provedou. Nic
dobrého nemohou očekávat ani od migrantů, kterým odmítnou
poskytnout azyl nebo se je budou pokoušet deportovat.
Samé „radostné“ zprávy v letošním roce srší i z Hradu. Prezidentské kanceláři byla uložena pokuta 100.000,-- Kč za nerespektování rozsudku v kauze novináře Ferdinanda Peroutky. Peroutkově vnučce Terezii Kalové přiznaly soudy nárok na omluvu
za to, že prezident označil jejího děda za autora článků „Hitler
je gentleman“. Článek „Hitler – gentleman“ objevil historik Jan
Galandauer. Vyšel však v Rudém právu, nikoli v Peroutkově
přítomnosti, tudíž ho nenapsal. Když pan prezident Zeman si
dovolí vyřknout obvinění, které nemá podložené a není schopen ani za rok vyvrátit tento fakt, měla by být slušnost uznat
svou chybu a omluvit se! Další mezinárodní ostudou bylo to,
že česká delegace na čele s prezidentem dorazila se zpožděním
na pohřeb slovenského exprezidenta Michala Kováče. Následné
házení viny jeden na druhého, čím bylo toto zpoždění způsobeno,
sestavování vyšetřovací komise na prošetření celého případu, to
už bylo i pro otrlého občana na zamyšlenou. A kauza „Brady“
z posledních týdnů ta tomu všemu dala korunu. Pamětník holokaustu pan Jiří Brady je čestný muž a určitě nemá zapotřebí
po tom všem, co prožil si vymýšlet, že byl kontaktován kanceláří
prezidenta republiky s informací o nominaci na státní vyznamenání. Osmaosmdesátiletý Jiří Brady prošel Terezínem i Osvětimí
a celý život o hrůzách holocaustu píše a přednáší po celém světě

a byl nominován na státní vyznamenání, které si jistě za tento
celoživotní přístup zasloužil. Jenže má smůlu v tom, že na Hradě
sedí lhář a pomstychtivý člověk. Státní vyznamenání naopak
dostal zpěvák Daniel Hůlka, nic proti němu nemám, ale jestli
si ho někdy zasloužil, tak na jeho udělení měl určitě čas. Ztráta vyznamenání při odchodu z Hradu to už byla jen třešnička
na dortu! Další přímá volba prezidenta republiky proběhne s největší pravděpodobností v lednu 2018, tak snad už toho současný
prezident za tuto dobu moc nenapáchá. Jediné co bude mít jeho
nástupce jednodušší je to, že hůře to dělat nebude J
Tento článek jsem měl napsaný dne 8. listopadu, tedy den,
před prezidentskými volbami v USA. Druhý den mne výsledek
těchto voleb šokoval na tolik, že mě to nedá, abych na tuto událost bezprostředně nezareagoval. Myslím si, že byla jen hrstka
lidí, kteří si za vítěze prezidentských voleb v USA představovali
někoho jiného, než Hillary Clintonovou! O to větší šok všichni
zažili dne 9. listopadu ráno SEČ, když byl vyhlášen vítězem prezidentských voleb Donald Trump. Občané USA už nám nemusejí
„závidět“ našeho pana prezidenta, protože mají něco podobného
J. Je to ovšem s tím rozdílem, že náš prezident nemůže ve svém
postavení ovlivňovat celosvětovou politickou scénu, jako jeho
americký protějšek. Americký prezident je muž číslo 1 mezi
nejmocnějšími osobnostmi světa. Věřme tomu, že bude z pozice prezidenta USA vystupovat jiným uváženějším způsobem,
než v prezidentské kampani, protože v té se prezentoval často
zkratovitým a dopředu nevypočitatelným chováním. Během své
kampaně mimo jiné prohlásil, že by pálil po ruských letounech,
pokud by se přiblížily ke strojům amerického letectva! Přitom
americko-ruské vztahy jsou nejhorší od roku 1973, k válečnému
konfliktu stačí jen málo!
Ale dost těchto smutných událostí letošního roku, blíží se čas
Vánoc. Přál bych si, abyste si přes vánoční svátky odpočinuli
od každodenních starostí, shonu, stresu a strávili tyto svátky se
svými nejbližšími. Za sebe a za obecní zastupitelstvo vám chci
popřát jen to nejlepší do nového roku 2017. Dobré vkročení,
mnoho zdraví, štěstí, lásky, pohody, splněných přání a mnoho
dalších dobrých věcí.
Jan Pěsta – starosta obce
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Opäť sú tu vianočné sviatky.
Opäť ten istý zhon, tie isté starosti, tie isté povinnosti. Tak
ako každý rok. Prečo to všetko?
Stojí to vôbec zato? Ak ma Vianoce nezmenia v mojom poznaní, v mojom zmýšľaní a konaní, tak to naozaj nestojí zato.
Vianoce mi musia dať dôvod,
prečo milovať mojich blízkych,
prečo vidieť ich starosti, prečo
znášať s nimi ich bremená.
Keď prišiel Ježiš na svet, ľudia ho nepoznali. Vyvolený národ čakal Vykupiteľa, a keď prišiel nepoznal ho. Ignoroval jeho
učenie, rozhorčoval sa nad jeho správaním a chcel ho usmrtiť.
Nedivme sa. Bolo naozaj ťažké poznať v Ježišovi Mesiáša. Príliš sa
totiž odlišoval od ich mesiášskych predstáv. Sklamal ich politické
ambície. Popudzoval jednoduchosťou a chudobou, sympatiami
voči úbožiakom a hriešnikom, odporom voči bohatým. Nezabúdajme, že odporcovia Krista mali pocit, že robia bohumilú vec,
ak bránili jeho činnosti. Chceli zachrániť tradičné náboženské
predstavy a Kristova náuka bola s nimi v príkrom rozpore. Je
pravda, že robil zázraky, ale zázraky sú pre vieru málo. K viere
treba aj ochotu, a tá Izraelitom chýbala.
My sme už vo výhode. Máme za sebou dlhú kresťanskú tradíciu, poznáme takmer presne každé Kristovo slovo. Poznáme
ho v Písme aj v Eucharistii. A predsa sme v nebezpečenstve, že
nám raz povie: „Bol som medzi vami a nepoznali ste ma.“ Totiž
Kristus žije medzi nami nielen vo svojom slove a vo sviatostnej
podobe Eucharistie. Je ešte jedna podoba, o ktorej sa zriedka
rozpráva a málokedy si ju uvedomujeme. Upozornil nás, podľa
Den
Sobota
24. 12. 2016
Neděle
25. 12. 2016
Pondělí
26. 12. 2016
Uterí
27. 12. 2016
Středa
28. 12. 2016
Čtvrtek
29. 12. 2016
Pátek
30. 12. 2016
Sobota
31. 12. 2016
Neděle
01. 01. 2017
Pondělí
02. 01 2017
Uterí
03. 01. 2017
Středa
04. 01. 2017
Čtvrtek
05. 01 2017
Pátek
06. 01. 2017
Sobota
07. 01 2017
Neděle
08. 01. 2017
Pondělí
09. 01. 2016

Liturgická oslava
Štědrý den
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jána, apoštola a
evangelisty
Svátek Svatých Mláďátek,
mučednikú

Svátek sv. Rodiny
Památka sv. papeže
Silvestra I.
Slavnost Matky Boží Panny
Marie

První pátek: úcta k
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
První sobota: úcta
k Neposkvr. Srdci P. Marie
Slavnost Zjevení Páně
Slavnost Křtu Páně

Vl. Březí
13:00 dětská mše svatá
24:00 mše svatá
08:00 mše svatá
15:00 ZUŠ - koncert
08:00
mše svatá
17:00
bohoslužba slova
17:00
mše svatá
17:00
bohoslužba slova
17:00
mše svatá
16:00
bohoslužba slova
08:00
mše svatá

17:00
bohoslužba slova
17:00
mše svatá
17:00
bohoslužba slova
17:00
mše vsatá
09:00 mše svatá
18:00 Noemi - koncert
08:00
mše svatá
17:00
mše svatá

čoho nás bude súdiť. A predvídal, že sa budeme diviť: „Čo ste
urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“
To nebolo len vzletné prirovnanie. To je realita. Kristus je stále
medzi nami prítomný v podobe tých, ktorí potrebujú našu pomoc. A my ho nepoznáme.
Poznať Krista aj v tejto podobe, to je cieľ vianočných sviatkov.
Naša predstava Krista je značne ovplyvnená vžitými podobami
zo svätých obrázkov a zrazu by sme ho mali vidieť v podobe nejakého vráskavého, možno špinavého a zapáchajúceho chudáka.
Nemyslím len bezdomovcov. Choďte do domovov dôchodcov,
do nemocníc, k nevyliečiteľne chorým... Tam nájdete ľudí, v ktorých je Kristus prítomný. Tam treba prejaviť Kristovi trochu záujmu, trochu nežnej opatery, alebo dobré slovo. Poslúžiť takýmto
ľuďom nemusí byť ľahké a príjemné. Spoznať v nich Krista je
možno práve také ťažké, ako to bolo pre Ježišových súčasníkov.
Rozumom poznať, že na Vianoce prišiel Spasiteľ na svet, to nestačí. Keď vie niekto odriekať verím, ešte zďaleka nemusí byť Kristovým
človekom. Ten, kto vie, že na stavbu domu sú potrebné tehly, cement, piesok, nemusí ešte vedieť postaviť dom. K tomu treba prax.
I vianočné sviatky pochopíme vtedy, keď budeme s Kristom žiť.
I v tej menej známej podobe „Bol som hladný a dali ste mi jesť...“.
Radovať sa vie najlepšie ten, kto robí radosť iným. Vianoce
sú tou najlepšou príležitosťou. Neuplatňujme zvyk darovať len
v kruhu svojej rodiny. Poobzerajme sa ďalej okolo seba, kde by
naozaj bolo treba pomôcť. Počúvajme výzvy ľudí dobrej vôle
k pomoci. Kde by bol dar skutočným darom, nielen výmenou. Ak
takto pochopíme vianočné sviatky, pochopili sme život a radosť
vstúpi do nášho srdca.
Milostiplné radostné Vianoce a požehnaný nový rok
vám želá o. Šimon
(článek v orig. znění – pozn. redakce)
Lažiště
22:00
mše svatá
09:30
mše svatá
09:30
mše svatá

Záblatí
20:00
mše svatá
11:00
bohoslužba slova

Dub
16:00
mše svatá

Předslavice

11:00
mše svatá

17:00
mše svatá

15:00
mše svatá
09:30
mše svatá

17:00
mše svatá
11:00
mše svatá

11:00
bohoslužba slova

17:00
mše svatá

17:00
mše svatá
09:30
mše svatá

11:00
bohoslužba slova

11:00
mše svatá
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Akce realizované v roce 2016
1) Protipovodňový poldr:
Koncem měsíce listopadu bude dokončena realizace akce „Protipovodňová opatření – výstavba vodní nádrže – poldru v k.ú.
Lažiště“, kterou prováděla firma HYDRO & KOV s.r.o. z Třeboně.
Následně bude stavba poldru zaměřena a projektantkou Ing. Slunéčkovou zpracována projektová dokumentace skutečného provedení stavby. Na základě této dokumentace se zahájí kolaudační
řízení. Do 30. června 2017 jsme povinni předložit dokumentaci
k závěrečnému vyhodnocení, čímž bude tato akce ukončena.

3) Oprava památníku padlých
z 1. světové války:
V měsíci září jsme z dotace Mikroregionu Vlachovo Březí
dokončili opravu Památníku padlých z 1. světové války. Realizaci
akce provedla firma MgA. Lukáš Černý, Husova 320, Volyně.
Realizace této akce si vyžádala celkové náklady ve výši 29.069,-Kč, z této akce činila dotace 14.000,-- Kč a 15.069,-- Kč činila
finanční spoluúčast obce. V rámci opravy byl očištěn kamenný
památník, nábojnice, dále byla opravena podezdívka, která byla
osazena novým kovaným plůtkem. Z kamenných obrubníků byl
rozdělen i záhon památníku a některé části byly vysypány okrasnými oblázky a zbylé byly zafólióvány a zaštěpkovány. V příštím
roce plánujeme osázet záhony památníku novou výsadbou květin
a menších dřevin.

2) Rekonstrukce zasedací místnosti:
Dne 15. července 2016 byla z dotace v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2016 dokončena realizace akce
„Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ Lažiště“, kterou prováděla
firma Ing. Arch. Petr Fiala – Ateliér PF. Realizace této akce si vyžádala celkové náklady ve výši 523.954,-- Kč, z této částky činila
dotace 250.000,-- Kč a 273.954,-- Kč činila finanční spoluúčast
obce. Byly nakoupeny nové stoly, židle, dveře, podlahová krytina,
nové dřevěné obložení stěn, optické kazetové snížení stropu,
nová svítidla. Byla provedena nová výmalba a byly pořízeny další
dekorativní doplňky včetně nástěnných hodin, jejichž vzhled je
podtržen dekorem našeho kostela. Interiér zasedací místnosti
do budoucna doplníme o ručně vyšívanou obecní vlajku včetně
stojanu. Zasedací místnost v sobě skýtá nové důstojné reprezentativní místo pro konání různých slavnostních událostí.

Akce k realizaci v roce 2017
1) Výstavba místní komunikace
od čp. 120
Hned z počátku jara je počítáno s výstavbou místní komunikace na parc. č. 1075/1 v k.ú. Lažiště. V rámci akce dojde i osazení
nového veřejného osvětlení k domu čp. 121, dojde k osazení obrubníků po obou stranách komunikace, odvodnění komunikace
pomocí ako drainů a kompletní položení asfaltového povrchu.

Pokračování na straně 4
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Akce k realizaci v roce 2017
Pokračování ze strany 3

2) Nákup tranzitu pro JSDHO:
Předpokládáme, že v měsíci únoru bude naší hasičské zásahové
jednotce dodán dopravní automobil, který bude pořízen z dotace
Integrovaného regionálního operačního programu na „Pořízení
dopravního automobilu k posílení vybavení JSDH obce Lažiště
pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových
srážek a masivních námraz“. Předmětem dotace je pořízení 9-ti
místného dopravního automobilu 4x4 (dodávky).

3) Rekonstrukce kanalizačního
řadu na návsi:
Na realizaci této akce se nám nepodařilo 5 let sehnat peníze
z dotačních fondů a nepodařilo by se nám to ani v tomto dotačním období, proto obecní zastupitelstvo rozhodlo, že tato akce
bude rozetapována a bude z části zrealizována v příštím roce
z dotace Jihočeského kraje. Byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2017. Maximální dotace může činit 250.000,-- Kč a celkový rozpočet počítá
s náklady 705.395,-- Kč, tzn., že případná spoluúčast obce bude
činit 455.395,-- Kč. Část prací se budeme snažit zrealizovat ve své
režii, takže by konečná spoluúčast obce měla být rapidně nižší.

úvěry, která byla podána dne 24.10.2016 a jejíž předmětem je
pořízení:
• traktor ZETOR 7745 rok výroby 1992, cena 310.000,-- Kč bez
DPH,
• čelní nakladač TL 140 SL, nový, cena 161.400,-- Kč bez DPH,
• nářadí k čelnímu nakladači - lopata 185 H, nová, cena 12.600,-Kč bez DPH,
• nářadí k čelnímu nakladači - vidle s drapákem, nové, cena
25.800,-- Kč bez DPH,
• naviják KRPAN 4,5 EH + vysílačka, nový, cena 115.500,-- Kč
bez DPH,
• štípačka dřeva KRPAN CV 18, nová, cena 73.000,-- Kč bez
DPH,
• zadní sněhová radlice RS-250, nová, cena 16.900,-- Kč bez
DPH,
• výklopná lopata za traktor, nová, cena 20.990,-- Kč bez DPH.
Celková výše požadovaného úvěru bude činit 736.190,-- Kč,
což je i celková výše pořizované investice. Podíl vlastních zdrojů
je počítán na 50 % z celkové pořizované investice tj. 368.095,- Kč. Termín pořízení investice je 11/2016 – 6/2017. Jediným
dodavatelem pořizované investice bude firma AGROZET České
Budějovice, a.s., Výrov 30, 384 21 Husinec. Princip je takový, že
PGRLF, a.s. schválí obci úvěr ve výši 736.190,-- Kč se splatností
1 – 15 let (v našem případě požadujeme 2 roky) a následně sníží
jistinu spláceného úvěru o 50 %, tzn., že obec bude po dobu 2 let
splácet úvěr ve výši 368.095,-- Kč, ale bude mít pořízené vybavení
ve dvojnásobné hodnotě.

5) Pořízení kontejnerového nosiče,
štěpkovače a kontejnerů:

4) Žádost o podporu poskytovanou
PGRLF, a.s.:
Byla podána žádost o poskytnutí podpory z PGRLF, a.s. (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) – Program investiční

Byla podána žádost o dotaci na akci „Pořízení kontejnerového
nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Lažiště“ do 41. výzvy
do Operačního programu životního prostředí. Cílem navrhovaného projektu je realizace systému separace bioodpadu. Půjde
o odpad zejména z údržby zahrad místních obyvatel, (posečená
tráva, listí, květiny, plevel, kořeny, zbytky rostlin, odřezky stromů a keřů, štěpka, odřezky zeleniny a ovoce apod.). Záměrem
projektu je pořízení viz. tabulka:
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Počet ks

Objem
(m3)

Celkový
objem
(m3)

Jednotková
cena bez DPH

Kontejnerový nosič

1

-

-

500 000

500 000

105 000

605 000

Kontejnery

1

4

4

52 000

52 000

10 920

62 920

Kontejner

1

6

6

58 000

58 000

12 180

70 180

Kontejner

2

14

28

60 000

120 000

25 200

145 200

Síť na kontejner

1

-

-

3 000

3 000

630

3 630

Štěpkovač

1

-

-

450 000

450 000

94 500

544 500

Celkem

7

38

Celková cena
bez DPH

DPH 21%

1 183 000 248 430

Celková
cena
s DPH

1 431 430

Firma Domus Prachatice s.r.o. momentálně zpracovává projekt
pro územní řízení a chtěli bychom, aby se nám do jara podařilo
dostat akci „Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora Lažiště“ do fáze vydaného stavebního povolení. Pak už to bude jen
čekání na vypsání výzvy pro podání žádosti, která ovšem musí
mít takové podmínky, aby byla obec schopna splnit podmínky
udržitelnosti po dobu 5-ti let.

Přípravy k podání žádostí o dotace
1) Rozšíření kapacity a služeb
Sběrného dvora Lažiště
Vzhledem k tomu, že obec do současné doby není vlastníkem
pozemků na „Staré traktorce“, nebylo možné stihnout termín
k podání žádosti o dotaci do 30. listopadu letošního roku. Byla
ovšem nastavena taková kritéria, že nebylo v našem případě reálné podat žádost o dotaci právě do této výzvy. Je to patrné i ze
zpráv, které máme od dotačních firmem, že čerpání alokovaných
prostředků pro tuto výzvu bude minimální. Na druhou stranu je
to dobře, protože se budou muset podmínky pro další vypsané
výzvy radikálně zjednodušit.
Rekonstrukce „Staré traktorky“ si podle prvních odhadů vyžádá částku překračující 9 miliónů korun. Dle podmínek minulé
výzvy by to pro obec znamenalo zvýšit výtěžnost odpadu o cca
450 t ročně po dobu 5-ti let, což každého napadne, že je pro obec
naší velikosti hloupost. Podmínky letošní výzvy nemohou splnit
ani velká města, a když už, tak mohou žádat o finanční prostředky
maximálně okolo 1 miliónu korun.
Pozitivní zprávou je, že se podařilo po dlouhých jednáních
s Pozemkovým úřadem, vyjednat bezúplatný převod stavebních
pozemků (prac. č. St. 39/2, St. 39/3, St. 117). Vlastníkem těchto
pozemků by se měla stát obec v horizontu 3 měsíců. Na pozemek
parc. č. 27/1 je v současné době uvalena žaloba od církve, takže
musíme počkat na právoplatné rozhodnutí soudu a poté bude
pozemek odkoupen.

2) Chodník do sportovního areálu
Dne 20. září 2016 bylo vydáno rozhodnutí o vydání stavebního povolení na akci „Obecní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště“. Plán je podat žádost o dotaci na vyhlášené výzvy

Pokračování na straně 6
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Přípravy k podání žádostí o dotace
Pokračování ze strany 5
Státního fondu dopravní infrastruktury zaměřené na zvýšení
bezpečnosti dopravy a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Termín pro podání žádosti o dotaci je
do 6. ledna 2017. Dotace je do výše 85 % uznatelných nákladů.
K žádosti je potřeba doložit projektovou dokumentaci ne starší
4 let a pravomocné stavební povolení.
Uvidíme, jak budeme s naší žádostí úspěšní. V případě, že
ano, provedeme nové stavební řízení na chodník, který byl
plánován od autobusové zastávky na návsi, protože stávající
v současné době je projekt starší než 4 roky a ty jsou podmínkou SFDI.

jejich znečištění (cca 1x za 8-10 let). Zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 23. září 2016 schválilo tuto variantu
a v současné době jsou činěny kroky k tomu, aby v roce
2017 byla zpracována projektová dokumentace a celá akce
byla dovedena do fáze vydání rozhodnutí o povolení stavby
maximálně do konce roku 2018. Samotná výstavba dočišťovacích rybníků je pak plánovaná na rok 2019.

3) Výstavba dočišťovacích rybníků

Dne 20. září 2016 byla provedena kontrola ze strany České
inspekce životního prostředí (ČIŽP), oddělení ochrany vod,
oblastní inspektorát České Budějovice. Předmětem kontroly byl vodoprávní dozor na ČOV Lažiště v rámci sledování
zdrojů znečištění o velikosti do 500 EO. Kontrola byla zaměřena na dodržování podmínek povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla, dodržování podmínek povolení
k vypouštění odpadních vod z nich ve vazbě na způsob jejich
provozování a sledování jejich provozu znečišťovateli a dodržování ustanovení vodního zákona týkajících se poplatků
za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Kontrolní závěr z provedené kontroly je, že na ČOV natéká značné
množství balastních vod, které do jednotné kanalizace nepatří,
z tohoto důvodu dochází k nařeďování odpadních vod, přičemž
účinnost čištění je nízká a musí docházet k výnosu znečištění
do toku, i když jsou jakostní limity v mg/l dodržovány. ČIŽP
uložila obci opatření – zabezpečit ČOV tak, aby nedocházelo k výnosu znečištění do vod povrchových dalším stupněm
čištění, které bude vykazovat vyšší účinnost a to v termínu
do 31.12.2019.
Nabízejí se 3 varianty řešení situace:
a) vybudovat oddílnou kanalizaci – tato varianta je vzhledem
k současnému zasíťování obce nejhůř proveditelná. Realizací by se zničil povrch všech komunikací a v konečném
důsledku by to přineslo, že by se z kanalizace oddělila jen
povrchová voda právě z komunikací a zpevněných ploch.
Protože donutit občany, kteří mají do kanalizace zaústěny
okapní svody, aby provedli oddělení na svých pozemcích,
by bylo složité.
b) vybudovat novou ČOV – tato varianta je ze všech nejnákladnější a nejméně účinná. Vzhledem k tomu, že nátok ČOV
obsahuje velké množství balastních vod, je odpadní voda
naředěna takovým způsobem, že nemůže proběhnout proces bakteriálního čištění, tudíž by žádná nová technologie
ČOV požadovanou kvalitu čištění nezajistila.
c) vybudovat dočišťovací rybníky – tato varianta nabízí z našeho pohledu jediné možné řešení a hlavně bude pro intravilán obce „bezbolestný“. Plánem je vybudovat pod odtokem
z ČOV 3 dočišťovací rybníky, které zajistí dostatečně kvalitní dočištění vypouštěné odpadní vody. Tato varianta bude
do budoucna v sobě skrývat náklady na čištění rybníků.
Toto čištění se bude muset provádět v závislosti na míře

Mateřská školka
Blíží se nám vánoční čas, na který se těší každý z nás – nejen
děti. I my u nás ve školce se také připravujeme na Vánoce. S dětmi se podílíme na vánoční výzdobě, vyrábíme zimní dekorace,
kterými si vyzdobíme třídy a další prostory naší mateřské školy.
Společně si připomeneme vánoční zvyky a tradice. Děti naší
mateřské školy se každý rok se svým programem účastní slavnostního rozsvěcování vánočního stromu, a i letos tomu nebude
jinak.Pro správné navození vánoční atmosféry si děti nacvičily
pásmo známých i méně známých vánočních koled. A nebyl by
to advent bez návštěvy Čerta a Mikuláše, které se většina dětí
nemůže už dočkat.Najdou se ale i tací, kteří mají obavy. Letos si
čertů opravdu užijeme. Připravujeme „čertovskou besídku,“ pro
všechny, kteří se chtějí podívat, jak to vypadá v pekle… Chtěli
bychom také s dětmi poslat netradiční přání Ježíškovi - formou
lampionů přání. Všem bych chtěla popřát krásné Vánoce, ale
i dobu adventní. Abychom v dnešní uspěchané době měli čas
na naše blízké a prožít tento čas v klidu a pohodě.
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POZOR DŮLEŽITÉ
Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb
v naší obci a zlepšováním informovanosti
občanů a komunikace s nimi, zavádíme
novou informační službu - Mobilní rozhlas.
Zastupitelstvo obce se rozhodovalo mezi pořízením klasického
rozhlasu nebo touto službou. Vzhledem k ceně pořízení a
následným nákladům na provoz bylo nakonec rozhodnuto pořídit
Mobilní rozhlas. Tato služba má o proti klasickému rozhlasu i tu
výhodu, že zasílané zprávy vás zastihnou kdekoliv. Tato služba
reflektuje komunikační trendy 21. století. Díky ní budete vždy včas
informováni formou SMS, e-mailu nebo hlasové zprávy o
důležitém dění v naší obci nebo krizové situaci (přívalové deště,
výpadky energií atd.). Nově se budete moci i sami aktivně vyjádřit
k plánovanému dění v obci prostřednictvím unikátních hlasových
referend a to vše přímo ve vašem telefonu.
Buďte informovaní, neváhejte a zaregistrujte se
Váš starosta

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář
na adrese laziste.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Váš starosta.

Vyplněním registračního ústřižku
leták potom stačí doručit na obecní úřad
nebo se dostavte osobně na obecní úřad a my
Vám s registrací ochotně pomůžeme

Registrace do služby

Vyberte typy informování:

Jméno:

Příjmení:

Tel. číslo:

E-mail:

Krizové informace
Kulturní informace
Hlasové ankety / referenda

Bydliště:

Senioři
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Tajenka - 31 znaků.

ABAKUS
AGAMA
AGRESE
ALIBABA
ALTÁN
ATLETKA
BILION
BREPTA
DOSTIH
DUMKA
FANFÁRY
FAZOL
FILIÁLKA
FLOTILA
HALAMA
HANYS
IDIOTI
KAPLIČKA
KLARET
KOČKA
KOLNA



Ruské
vesnice

DL

KOLONKA
KRTEK
LANOVÍ
JOLY
LAKOVNA
LEHKOST
LESNÍ
FIALKA
LICITACE
LNICE
LODIVOD
MARNOST
METRONOM
MOLITAN
MOTIV
MOTOVIDLO
NÁBRUS
NAPALM
ODDÍL
Druh
žraloka

Brouk

OHAREK
OPRAVÁRNA
OSCILÁTOR
OSLABENÍ
OTIATR
OTOKY
PANELÁK
PARFUMERIE
PATLAL
PLAZMA
POETA
POLDA
POPRAD
RADNÍ
RÁFEK
RICHARDIE
ROMÁN
Přesně

Desetinné
třídění
(zkr.)

Kód let.
Iringa

S T A R É L Á H V E E L L T S O K H E L E
K S L E S N Í F I A L K A Í T Í A T E O P

ŘEDITEL
SELEN
SILIKÁTY
SKOBA
SOKRATES
SOUČINITEL
STARÉ
LÁHVE
STAVITEL
SVATÍ
SVLAK
TRAST
USTLÁNÍ
VARNA
VESNA
VIDLÁK
VINÁRNA
VRABČÁK
ZÁLETNÍK
ZEDNÍK
El. nabitý
atom

Španěl.
básník

V A I R A Ř E D I T E L N N N P A T L A L
I R B P O P R A D F S Á O D O V I D O L O
T T A D A A R L A O L O E A P V I D L Á K
O L B B CH R Á N I T A Z D R A V Í O I O D
M P A I Č N F O S C I L Á T O R Z J T O P
V A R N A Á E U S A I

I S T M A R N O S T

I O H A R E K K M O S T O D F L O T I L A
N B Y Y V Z R Z D E U M A I K S N L D A Y
Á M R E K Á A O U E R Č L C N O I L I B R
R O S E A L R N M K B I

I O E K L A R E T

N N Y Z P E A N K Á Á E E N Á R K O L N A
A O K A L T Á N A L N S O T I A T R N Í B
M R O O I N A Í K E Y K Y R A T L E T K A
A T T L Č Í

I A A N V O K A L E E A E E A

G E O J K K T C A A A B A K U S V L A K K
A M A L A H A H E P E A G R E S E L E N !
Ráj



Panečku

12. měsíc
starožid.
kalendáře

Biblická
postava

Antonín
Dvořák

Zápis

Obec
u
Komárna

Sled
(řídce)

Letadlo

Vázanka

Úřední
spisy

Přítok
Odry
Mrtvý
jazyk

Antilopa
Sloven.
„při“

Vedoucí
žena
ve skladu



1. díl
tajenky

Slovensky
„talíř“
Plynný
uhlovodík

Melanéský
mořský
duch



Hvězda v
souh. Orel
Slezské
město

Ubytovna
Pádová
otázka

Provaz
se
smyčkou

Sloven.
„jinak“
Mořský
pták
Tetracyklin
Končina

Dětská
hračka
Úmrtí
Ty a já
Zdravit
sundáním
čepice

Hlt

Pokojový
keřík
Lesklý
nátěr
Kód let.
Kenitra

Soubor
přednášek

Sýrovna



Vyměnit

Noční
pták
Ovsíček
(botan.)

Část těla
Zhotovovat plst
Mzda
Asijská
váhová
jednotka

Zaklení
Element.
částice
Sídlo
v Mali

Údaje
o zdravotním stavu
Rodový
znak

SPZ
Hodonína
Enklitické
slovo

Východočeská
obec
na Úpě

Abvolt



Pavlovo
jméno
Urputná
síla

Sloven.
„slíva“
Potravina

2. díl
tajenky
Sudokopytník

100 m2
Jm. Machálkové
Světový
rekord

Mravouka

Anglicky
„Martina“
SPZ
Kolína

Úder

Skinheadi

Černý
pěvec

Avivážní
prostředek

Bratr
(nářeč.)

Způsobit
zranění

Oč

Ona

Pomůcka: adár, Adaro,
Boni, Cota, NNA, NRI,
sír, TET.
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Fotomapa Lažišť
Obec ve spolupráci s firmou Malované Mapy s.r.o. nechala
zpracovat fotomapu Lažišť, ve které jsou v legendě nejdůležitější body v obci a jejich umístění na mapě, místní názvy, směry
jednotlivých výjezdů z obce, je zde vyznačená i cyklotrasa.
Mapa dále obsahuje výřezy fotek s jejich názvy a je zde i přehledová mapa ČR. Firma Malované Mapy s.r.o. nám dodala
2 ks fotomapy, dřevěný stojan 1 ks a navíc zdarma zpracovala
interaktivní fotomapu pro umístění na naše webové stránky,
vše za smluvní cenu 22.107,-- Kč včetně DPH. Od pořízení
těchto fotomap si slibujeme lepší informovanost turistů, kteří
nás navštíví. Interaktivní mapa bude sloužit návštěvníkům
našich webových stránek a měla by jim poskytnout informace
o tom, co tu máme zajímavého. Fotomapy jsou umístěné na návsi (v novém stojanu) a ve sportovním areálu (v opraveném
stojanu po staré úřední desce). Interaktivní fotomapu najdete
na webové adrese:

V příštím roce máme v plánu z dotace z Mikroregionu Vlachovo Březí doplnit v obci turistické značení a to značky se směrovkami k jednotlivým cílům. Chtěli bychom pořídit i uvítací
cedule, které budou obsahovat vyobrazený obecní znak a budou
umístěny na příjezdech do naší obce.

http://www.laziste.cz/index.php/interaktivni-fotomapa-obce

Aukce energií
Obec se připojila v letošním roce do aukce energií, kterou
uspořádala pro Mikroregion Vlachovo Březí firma eCENTRE,
a.s. Projekt byl nazván „Snížení nákladů na nákup elektrické
energie a zemního plynu pro obec Lažiště včetně příspěvkové
organizace prostřednictvím sdružené poptávky s ostatními obcemi“. Elektronická aukce energií se uskutečnila v průběhu září
2016 a mohli se jí zúčastnit jen organizace nikoliv, domácnosti.
Vítězem a zároveň i novým dodavatelem elektrické energie se
pro obec i mateřskou školu stane od 01.01.2017 firma VEMEX
Energie a.s. – úspora obce bude činit 23.025,80 Kč/rok, úspora
MŠ bude činit 2.867,09 Kč. Novým dodavatelem zemního plynu
bude od 01.01.2017 pro obec firma One Energy & One Mobile
a.s., úspora bude činit 1.698,82 Kč. Do aukce na zemní plyn nemohla bohužel být zapojena mateřská škola, protože se jí v únoru
letošního roku automaticky prodloužila smlouva se současným
dodavatelem o další 3 roky. Přitom zrovna na zemním plnu byla
úspora nejmarkantnější z původní jednotkové komoditní ceny
1.002,-- Kč před aukcí, bude od 01.01.2017 účtována nová cena
509,-- Kč. Smlouvy na dodávky energií jsou podepsány na dobu
určitou s platností do 31.12.2017 bez možnosti automatického
prodloužení. Smlouva na další období rok 2018 bude podepsána
znovu na základě aukce energií provedené v příštím roce.
Společnost eCENTRE chce provést aukci energií i pro domácnosti. Princip by byl takový, že by bylo zřízeno kontaktní místo
na Městském úřadě ve Vlachovo Březí, kam by mohl přijít každý
zájemce, který by se chtěl účastnit elektronické aukce energií.
Přinesl by s sebou platné smlouvy, které má aktuálně uzavřené na dodávku elektřiny či plynu a pracovníci eCENTRE by
po kontrole těchto smluv sdělili výrok, či je možné se této aukce
zúčastnit. Jde hlavně o to, jestli je možné vypovědět aktuální
smluvní vztahy bez případných sankcí.

Výběr dodavatele na svoz odpadu
Společnost eCENTRE, a.s. dále chystá zrealizovat výběrové
řízení na zajištění sběru, svozu, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu. K této záležitosti byla
svolána konference „Společný postup měst a obcí v oblasti nakládání s odpady“. Předmětem by byla organizovaná poptávka
skupiny samosprávních celků v režimu centralizovaného zadávání, ve které by byl zahrnut svoz veškerého odpadu (SKO,
separovaný odpad, BRKO). Konference se konala na Městském úřadě ve Vlachovo Březí za účasti starostů z širokého
okolí, zástupců svozových firem a společnosti eCENTRE, a.s.
Cílem celého projektu by bylo zpracování analýzy na svoz
odpadu v celém prachatickém okrese a zpracování podmínek
zadávací dokumentace pro realizaci otevřeného výběrového
řízení na nového dodavatele, který by zajišťoval sběr, svoz,
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Dopředu je jasné, že by se svozové území muselo rozdělit na více oblastí, protože není možné např. vozit odpad
ze Stožce na skládku firmy Rumpold do Vodňan. V dnešní
době jsou hlavně nové možnosti, svozová auta jsou vybavená
nejmodernější technikou, která umožňuje vážení odpadu před
vjezdem do jednotlivé obce a následně při odjezdu, takže obec
platí za skutečně svážené množství odpadu. Auta mají čárové
čtečky kódů a načítají čárové kódy vylepené na jednotlivých
vysýpaných popelnicích či kontejnerech (kontrola množství
skutečně vyvezených popelnic). Výsledkem celé akce by mělo
být hlavně snížení nákladů, které obci vznikají ze svozu odpadů, zlepšení kvality poskytovaných služeb. Snížením nákladů
by samozřejmě vyplynula i výše ročního poplatku za svoz
odpadu vybíraného od občanů obce.
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Cvičením pro zdraví
V posledním vydání jsme Vás informovali o změně provozovatele sportovního areálu v Lažištích. Od 1. července 2016
je novým provozovatelem sportovního areálu společnost Oliva
PRO s.r.o. zastoupená Tomášem Herbstem.
Pan Tomáš Herbst rozšířil posilovnu o další místnost, navíc
prostory pro cvičení dovybavil novými profesionálními cvičebními stroji. Doplněny byly i činky od 1 – 10 kg (stoupání po 1 kg)
a mezistupně těžších činek 12,2 – 37,5 kg.
Své nabízené služby rozšířil o prodej sportovní výživy a doplňků stravy. Pro zájemce sestavuje tréninkový plán s možností
domluvy osobního tréninku pod jeho vedením. Poskytuje i výživové poradenství včetně sestavení jídelníčku podle Vašich
potřeb.
K dispozici je i další sortiment občerstvení. Provozní doba
sportovního areálu bude nově přes zimu (do konce března) v pracovních dnech od 15:30 – 20:00 hod. v sobotu bude otevřeno
od 15:30 – 21:00 hod. a v neděli bude zavřeno. V případě objednávky umělého povrchu za účelem sportovní činnosti, bude
otevřeno v této návaznosti včetně neděle.
Přijďte si zacvičit, zlepšit svou kondičku a protáhnout tělo. Zároveň se blíží konec roku, což je ten správný čas pro předsevzetí
a začít cvičit po Novém roce J

Kontakt:
Tomáš Herbst, 723 737 369
oliva.pro.pt@gmail.com

Hospodaření v obecních lesích
Hospodaření v obecních lesích – v letošním roce bylo v obecních lesích vysázeno celkem 400 ks sazenic javorů, 1600 ks jedlí
a 1600 ks buků, s výsadbou nám pomohli členové SDH a MS
STRÁŽ Lažiště. Stromky vysázené v prvních letech našeho hospodaření v obecních lesích jsou již dva metry vzrostlé.

V letošním roce jsme se potýkali s kůrovcovou kalamitou,
kdy jsme byli nuceni vytěžit 170 m³ smrkové kulatiny, z tohoto
množství bylo 147,37 m³ prodáno jako řezivo a zbytek se rozdělil
jako palivové dřevo. Po letošní zimě nám v lesním prostu Lomec

na bukové výsadbě, která již byla 150 cm vzrostlá, napáchaly velké
škody myšice lesní, které uhryzaly kmínky těsně u země a zničily
40 % stromků. Naši zaměstnanci vysázené oplocenky průběžně
vyžínají a na stromky aplikují různé chemické postřiky a nátěry
proti škůdcům. Škody nám však způsobují svým chováním i lidé,
například v lesním porostu Na Pahorcích nám neznámý původce
odpadu vyklopil dvě káry ořezů z tújí a keřů přímo do vysázených
stromků viz. fotografie níže.
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Český červený kříž žen Lažiště
Mezinárodní hnutí Červený kříž (dále ČK) a Červený půlměsíc je neutrální a nestranné, poskytuje ochranu a pomoc lidem
zasaženým katastrofami a konflikty. Je největší světovou humanitární sítí. Sdružuje téměř 97 miliónů členů, dobrovolníků
a zaměstnanců.
Symbolem ČK se stala vlajka, která vychází z vlajky Švýcarska
s tím rozdílem, že má obrácenou barevnou kombinaci. Pro muslimský svět má vlajka podobu červeného půlměsíce na bílém pozadí.
Organizace ČK vznikla roku 1863 ve Švýcarsku. U její zrodu
stál obchodník Jean Henri Dunant. Podnětem k jejímu vzniku
byla jedna z nejkrutějších bitev u Solferina roku 1859. Na obou
stranách byly obrovské počty zraněných, kteří krutě a pomalu
umírali na bitevních polích. Za svou práci J. H. Dunant obdržel
r. 1901 Nobelovu cenu míru. V den jeho narozenin – 8. května
– je slaven Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
U nás stála u jeho zrodu Alice Masaryková a stalo se to roku

Poděkování
Dne 30.6.2016 navštívili členové Sboru pro občanské záležitosti Lažiště v čele s paní vedoucí Alenou Levou a zástupci SDH
Lažiště (p. Jan Pavelka), kromě jiného i naše hasičské muzeum
ve Vimperku. Zde se velmi zajímali o vystavené exponáty a o historii SDH Vimperk, jakožto i o město (zámek) atd.
Za tuto návštěvu jim patří poděkování. Jen tak pro zajímavost
Vimperk a Lažiště „spojuje“ jedna smutná historická událost. Při
velkém požáru vimperského náměstí 27.7.1904 přijelo Vimper-

1919. Dnes má Český červený kříž na 20 000 členů. Naštěstí se
u nás neválčí, ale přesto mezi námi žije mnoho lidí, kteří nemají
stejné podmínky k žití jako většina. A zde má ČK velkou zásluhu
na tom, že dělá vše pro to, aby tito lidé cítili zájem a podporu
ostatních. Proto navštěvujeme v obcích Lažiště, Zábrdí, Kratušín
a Dvory nejen členy ČK, ale všechny občany při sbírce na pomoc
lidem se zrakovým postižením – „Světluška“. Odměnou za hodiny,
které tomu věnujeme, je to, že nás mnozí již očekávají a ochotně
přispívají. Mile nás překvapuje, kolik lidí v těchto obcích je ochotno přispět na dobrou věc. Chci zdůraznit, že tuto práci děláme
zcela zdarma. V prachatickém Oblastním spolku jsou každý rok
překvapeni, že ČK Lažiště patří mezi ty, kteří přispívají nejvíce.
Chceme tímto poděkovat všem dárcům a těšíme se, že se s nimi
příští rok opět uvidíme.
Za ČČK předsedkyně Eva Jiroušková

ku tehdy na pomoc ze širokého okolí 27 hasičských sborů a též
i hasiči z Lažišť. Jmenovitě to byli Karel Mráz (velitel), Ignác
Harant (stříkačník), František Borovka (lezec), Matěj Pecka (lezec), Vojtěch Houska (hasič), Jan Houska (hasič), Matěj Beneš
(hasič), Adolf Vávra (hasič), Václav Svatoš (hasič), Josef Kovář
(hasič). Bylo tímto sborem použito 20 m hadic. I těmto našim
předkům – hasičům patří náš dík!
Za SDH Vimperk
Josef F. Jiroušek (vedoucí mládeže, desítkář a preventista)

„Nezbední besedníci“
Ani vlastně nevím, jak vznikl název našeho „spolku“, dá-li se
naše veselá parta takto nazvat. Pravděpodobně podle České besedy, která byla prvním nacvičeným tancem. Kdo měl bezesporu
velkou zásluhu na vzniku „Besedníků“, někdy v jarních měsících
roku 2015, byl bývalý farář z Lažiště Jan Mikeš a Maruška Kůsová
alias „šéfová“, jak ji kluci mile nazývají, kterou Honzík přesvědčil,
aby sehnala nějaké dobrovolníky a naučili se Českou besedu,
aby tanec nezanikl a předal se další generaci.
Začínalo nás osm, tak na jedno kolo besedy a postupně se

nabalovali další zájemci. Když jsme zvládli besedu, začali jsme
postupně nacvičovat taneční kreace k nejrůznějším příležitostem
a také trochu koketujeme s country tanci.
Pro mne a věřím, že i pro ostatní „besedníky“ nejsou největší devizou vystoupení na nejrůznějších akcích, ale především každotýdenní setkání. Zažívám pocit jakési dobrovolné
a příjemné sounáležitosti lidí se stejným zájmem obohatit si
život, trochu se hýbat a užít legraci, protože smích provází
každé setkání.
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Kulturní akce na přelomu roku v Lažištích
Rozsvícení vánočního stromu
V druhou adventní neděli dne 4. prosince 2016 se bude konat
každoroční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi
v Lažištích. Rozsvícení vánočního stromu bude za účasti pana
faráře Stánčika, který ho posvětí a dále program zpestří svým
vystoupením děti z mateřské školky. Na zahřátí budou připraveny
várnice s čajem a s vánočním vínem. Celou akci uzavře velkolepý
ohňostroj, který rozzáří lažišťskou oblohu.
Mikulášská zábava
Dne 10. prosince 2016 od 16:00 hod. bude mít sbor dobrovolných hasičů výroční schůzi, po které bude následovat od 19:00
hod. mikulášská zábava. K tanci a poslechu bude hrát kapela
Václava Smolíka. Všichni, kdo se chtějí pobavit, jsou srdečně
zváni J
Setkání přátel Pěčnovanky
Klub přátel Pěčnovanky pořádá v kulturním domě v Lažištích
dne 17. prosince 2016 od 18:00 hod. již III. ročník setkání přátel
Pěčnovanky. Přijďte si poslechnout svou oblíbenou kapelu, zatancovat si a popovídat si s přáteli.
Vánočník
Jako v loňském roce vystoupí na Štěpána (26. prosince 2016)
občasný sbor Vánočník v kostele sv. Mikuláše v Lažištích a to
od 17:00 hod. Přijďte si poslechnout vánoční koledy v kostelním prostředí a akustice a také, něco nového co si pro nás
letos připravili jeho protagonisté. Po skončení bude připraveno malé občerstvení v přísálí kulturního domu, všichni jste
zváni.

Svěcení křížku
Svěcení křížku na rozcestí
u Červíků se ujal P. Štěpán
Stančik 25. 9. 2016. K obnovení křížku jsme se s Jendou rozhodli už dávno, když byl před
více než 25 lety zničen neopatrným řidičem. Křížek pochází z obce Bílá Hůrka nedaleko
Chvalešovic, kde rušili starý
hřbitov. Vybrali jsme tento
kříž, zakoupili a nechali opravit, doplnili o znamení „ alfa
a omega“, které nám vyhotovil kovář z Podolí pan Boška.
Zároveň děkujeme Fandovi
Mikešovi za pomoc mechanizací a všem, kteří nám jakkoli
pomohli.
Uvažovali jsme, k čemu
vlastně byly kříže na křižovatkách – snad to byly symboly
zastavení a směrníky pro další
cestu, proto vám všem přejeme, ať už budete stát na křižovatce životní nebo skutečné silnici, abyste našli vždy ten správný
směr.
Hana a Jan Koubovi

Myslivecký ples
Magický den pátek 13. ledna 2017 bude myslivecký spolek
Stráž Lažiště pořádat myslivecký ples. Jako každoročně se mohou návštěvníci těšit na bohatou zvěřinovou tombolu. K tanci
a poslechu bude hrát tradičně kapela Nauše Pepíka.
Masopust
Dne 25. února 2017 bude sbor dobrovolných hasičů Lažiště
pořádat tradiční masopust spojený s průvodem masek po vsi
a večerní maškarní zábavou. V průvodu po vsi bude hrát kapela pana Nováka. Na večerním maškarním plese zahraje kapela
Pěčnovanka.

Krátké zprávy
Dětský den
Dne 9. července 2016 se ve sportovním areálu konal dětský
den. Program dětem zpestřil svým vystoupením Jan Vávra –
SECY z Nymburku, který převlečen za klauna zapojil do hry
nejen děti a jejich rodiče, ale došlo i na starosty obcí. Na dětském
dni byl přistaven i kartcrossový speciál pana Václava Caise, tato
atrakce vzbudila asi největší zájem a to nejen ze strany dětí J
Místní dobrovolní hasiči jako tradičně přistavili hasičskou cisternu a děti si mohly vyzkoušet, jaké to je stříkat z proudnice.
Hasiči pro příští rok přislíbili, že dětem vyrobí kopec pěny, tak
uvidíme. Na koupališti byl připraven pan Miroslav Šísl se svou
kánoí „Pášenkou“, ve které vozil děti po různých zastaveních
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na vodní hladině. Na závěr děti dostaly od obce balíčky sladkostí.
Dík patří všem, kteří jakkoliv pomohli s přípravou a organizací
této akce.

Setkání fotbalového „B“ mužstva
Dne 9. července 2016 se konalo 2. setkání fotbalového „B“
mužstva. Vzhledem k tomu, že začaly prázdniny, nebyla velká
účast, ale i tak si myslím, akce se zdařila. S bývalými hráči fotbalového „B“ mužstva si přišel kopnout i král ligových střelců
sezóny 2006/07 Luboš Pecka. Odehrané utkání se poté náležitě
probralo u dobrého občerstvení a k tanci a poslechu zahrály
kapely Václava Smolíka a MEGABIT.

Rockový večer
Dne 5. srpna 2016 se konal ve sportovním areálu Rockový večer. Na akci vystoupila předkapela MEGABIT a hlavním hřebem
večera byla kapela PARKÁN. Celou akci bohužel ovlivnilo počasí,
protože akce probíhala při 12 °C a za stálého deště, což odradilo
většinu potencionálních návštěvníků. Ale i na tento fakt se musí
říct, že účast byla ještě solidní. Chtěl bych poděkovat všem, co se
podíleli na přípravě a organizaci této akce, především obecním
zastupitelům, kteří se zhostili pořadatelské služby.
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jil svým projevem starosta obce, který shrnul události letošního roku. Program zpestřily svým vystoupením děti z mateřské
školy. Následoval taneční program spolku Česká beseda, jehož
protagonisté si připravili vystoupení „Slunce seno“, „Macarena“
a country tance. K tanci a poslechu hrála kapela Pěčnovanka.

Divadelní přestavení
Svatomařská SODA uvedla v místním kulturním domě dne
8. října 2016 divadelní přestavení Šípková Růženka. Jednalo se
o humorné muzikálové provedení známé pohádky. Během představení byly do děje pohádky zapojeny nejen děti, ale i přihlížející
rodiče a rodinní příslušníci. Potěšila i hojná účast, která se sešla.
Byli bychom určitě rádi, kdyby se s námi spolek SODA přijel zase
někdy podělit o nějaké nové představení.
Požár Kratušín č.p. 23
Dne 26. října 2016 vyjížděla naše hasičská zásahová jednotka
k požáru domu č.p. 23 v Kratušíně. Poplach byl vyhlášen dálkově, přímo členům zásahové jednotky na jejich mobilní telefony v čase 20:34 hod. Členové zásahové jednotky se dostavili
na základnu a převlékli se do zásahových oděvů. Již v čase 20:41
hod. vyjíždělo k likvidaci požáru vozidlo IVECO CAS 10 s osmi
člennou osádkou. Na místo požáru přijela naše jednotka jako
první a to v čase 20:45 hod. Požár budovy byl ovšem v pokročilém stádiu a nebylo již možné nic moc zachránit. Na lokalizaci
požáru byly použity 2 hadice „B“, rozdělovač, dva proudy po 2
hadicích „C“ zakončené dvěmi proudnicemi. Poprvé byly použity
dýchací přístroje MSA AUER, takže si nositelé dýchací techniky
mohli vyzkoušet, jaké je to v praxi u ohně (protože dne 8. října
proběhlo školení nositelů dýchací techniky na HZS Prachatice).
Naše zásahové vozidlo se staralo o kyvadlovou dopravu vody
a plnění cisterny HZS Prachatice, ze které byly vodou centrálně
zásobené jednotlivé útočné proudy. V čase 23:49 hod. byla naše
jednotka na pokyn velitele zásahu odeslána zpět na základnu.

Setkání důchodců
Dne 10. září 2016 se v kulturním domě uskutečnilo tradiční
setkání důchodců, kterého se zúčastnilo 41 seniorů. Akci zaháPokračování na straně 14
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Pokračování ze strany 13
Členové zásahové jednotky po příjezdu na základnu provedli
doplnění vozidla novými hadicemi a chybějícím materiálem,
tak aby bylo znovu připravené k okamžitému zásahu. Požár
v Kratušíně nám ukázal, že naše zásahová jednotka je perfektně
připravená k okamžitému zásahu v minimálním reakčním čase
od vyhlášení poplachu. Výjezd se uskutečnil za 6 minut od vyhlášení poplachu. Zásahové vozidlo IVECO CAS 10 má dostatečný
motorový výkon tak, aby bylo u požáru v co možná nejkratší
době, protože při záchraně majetku a životů osob rozhoduje
každá minuta navíc. Členové zásahové jednotky jsou schopni se
vybavit dýchacími přístroji a začít s lokalizací požáru ve stejném
čase, jako jejich profesionální kolegové. Samozřejmě nejlepší je,
když nehoří, ale na tomto požáru jsme se přesvědčili, co udělali
získané dotace a investice obce do vybavení místní zásahové
jednotky s její akceschopností a konkurenceschopností.

což je mistroství České republiky v kartcrossu. Nezbývá než
našemu reprezentantovi popřát do nové závodnické sezóny, ať
je víc věnců než kotrmelců J

Kartcross
Obec Lažiště v letošní sezóně poskytla finanční dar ve výši
15.000,-- Kč panu Václavu Caisovi a to za reklamu, kterou zajišťoval na kapotě svého speciálu při závodech v kartcrossu. Účastnil se závodu v Kosice Cupu a mezi 28 závodníky se umístil
na 1. místě s náskokem 27 bodů. Dne 5. listopadu 2016 se konalo
slavnostní vyhlášení výsledků sezóny 2016 v kulturním domě
Střelnice ve Vrchlabí. Chtěl bych poděkovat panu Václavu Caisovi
za reprezentaci, kterou svými závodními výsledky bezesporu
v letošní sezóně obci udělal. Za poskytnutý finanční dar pan
Cais dle dohody zajistil nejen reklamu na závodech, ale přistavil dva nákladní automobily na dětském dni a na akci rockový
večer. Na dětském dni navíc vystavil svůj závodní kartcrossový
speciál, do kterého si mohly děti sednout a pořídit si fotografii.
Pan Václav Cais bude od nové sezóny závodit v Mascom Cupu,

Pozdrav a vánoční zamyšlení Jendy Mikeše
Moji milí,
Ačkoliv se ji pravidelně nepohybuji mezi vámi, velice si
vážím toho, že jste na mě nezapomněli, naopak, že mě velice často kontaktujete, navštěvujete mě a že stále zůstáváme
s mnohými z vás ve spojení.
Jsem opravdu rád a vděčný
za to, že ačkoliv jsem byl u vás
duchovním jen krátce, zůstávám stále ve vašich srdcích
a myslích, a chtěl bych vás
ujistit, že i vy zůstáváte v mém
srdci. V novém působišti, kde jsem již více než půl roku, se stále
učím novým věcem, zvykám si na nové prostředí, nové tradice,
poznávám nové přátele. Všechny bych vás chtěl pozvat do Velešína na krásnou výstavu betlémů, která zde má letitou tradici.
Mile mě překvapilo, že jsem byl o vánoční a novoroční zamyšlení do vašeho periodika požádán právě já, ačkoliv jsem již nejsem
plně s vámi. Advent i Vánoce prožíváme všichni stejně, a přesto
každý úplně jinak. Mezi to hlavní, co bychom měli nachystat

nejen na Vánoce, ale právě i do nového roku, je naše srdce. Nezáleží na tom, v co věříme nebo nevěříme, srdce bychom měli
mít všichni čisté a otevřené pro druhé. Advent by měl být dobou
ztišení, usebrání se, proto bychom všichni měli dopřát sami sobě
velký luxus – být nějakou dobu úplně sami a naslouchat svému
nitru, svým myšlenkám, svým radostem, svým bolestem, svým
touhám. Učme se být pro druhé a s druhými.
Dnes není problém sehnat téměř jakýkoliv dárek , který si
člověk usmyslí, pokud má dostatek peněz. Ale ty největší dary
si za peníze nemůžeme koupit, bohužel málokdy nám právě toto
dochází. Největším darem pro naše blízké jsme my sami a naše
srdce, které je tu otevřeno právě pro ně. Sami jsme jistě mnohokrát zažili krásná setkání, kde jsme ani žádný dar nedarovali či
neobdrželi, ale přesto to bylo tak pěkné a silné, že jsme si z toho
odnesli pocit naplnění a štěstí.
Až tedy budete shánět dárky, ať už k Vánocům pod stromeček,
nebo vlastně kdykoliv k jakékoliv příležitosti, uvědomte si, že
především vy sami jste největším darem pro toho, koho chcete
obdarovat.
Přeji vám vše dobré a hodně požehnání!
Váš Jenda Mikeš

