OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
již je tomu rok co jsme se rozhodli vydávat Obecní zpravodaj
Lažiště. V loňském roce se otiskly 3 vydání a v tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v letošním roce. I když dle ohlasů, které
náš zpravodaj sklízí, byste uvítali možná častější vydání. Je ale
jasné, že se v naší malé obci neudá za rok tolik událostí, abychom
naplnili alespoň 4 strany zpravodaje a mohli jej vydávat častěji.
Už při tisku každého vydání si říkám, co napíši do toho dalšího?
V posledním vydání jsem se opřel do německé kancléřky Angely Merkelové ohledně uprchlické krize. Z posledních zpráv je
vidět, že se i těm největším „promigrantům“, začínají otevírat oči
a začínají se poohlížet po ostatních státech, jak by mohli na ně
přenést část své zátěže. Uchylují se i k vydírání, jako například
italský premiér Mattea Renzi, který v rozhovoru pro Právo uvedl, že je reálná úvaha, podle níž by země V4 měly dostat méně
dotací z evropských fondů kvůli svému postoji k migraci. Těmito
výroky, dalším tlacháním a nic neděláním se tato krize nevyřeší.
Dokud se nezabrání vstupu nově příchozím migrantům na území
evropské unie, bude se tato situace dále prohlubovat. V zásadě
chybná je i varianta finanční pomoci ze strany evropské unie
Turecku, aby zastavilo příval uprchlíků. Podle mne je to vytloukání klínu klínem, protože Turci po vyčerpání těchto peněz si
řeknou o další a je z toho nic neřešící nekonečný řetězec! Jsou
to vyhozené miliardy EUR z kasy evropské unie, pro kterou to
může být do budoucna existenční problém!
Zvedli mne ze židle i naši politici a to tím, že se dostala na veřejnost informace o výši zaplaceného výkupného za dvě dívky
unesené v Pakistánu. Jako rodič unesených dívek, by měl člověk
jistě jiný náhled na věc. Nejsem úplně proti zaplacení výkupného,
i když 150 milionů korun je šílená částka, která byla vyplacena
za nezodpovědnost obou dívek, že cestovaly do rizikové oblasti.
O to víc je zarážející, že když se Fond ohrožených dětí, který
provozuje dětské klokánky, obrátil loni v létě s žádostí na vládu,
aby jim poskytla mimořádnou dotaci 20 milionů korun. Vláda
tuto dotaci neschválila, přitom ve srovnání s výkupným by tyto
„drobné“ pomohly řadě dětí! Co si ne úplně všichni naši občané
uvědomují, tak nejhorší na této kauze je to, že se každý z nás
stal velice dobrým zbožím. Únikem těchto citlivých informací
na veřejnost z Bezpečnostní rady státu má Česká republika už
na vždy cejch plátce výkupného za své občany a to nejen pro
únosce v nejrizikovějších oblastech, ale ve všech turistických
destinacích!!! Do této doby jsme byli jen malou zemičkou ve středu Evropy, teď nás zná celý svět!!! To, že se naši přední vědci,
sportovci, někteří politici a úspěšní podnikatelé snaží pomalými
krůčky zviditelňovat naši zemi v zahraničí, tak to se povedlo
těmto pánům za jediný den…

VELIKONOCE 2016

A aby nebylo málo těchto smutných zpráv ze světa a z vrcholné politiky, tak došlo ještě k jedné velice smutné události, která
zasáhla přímo občany naší obce a okolí. K 1. únoru 2016 byl
za divných okolností odvolán pan farář Jan Mikeš. Už na konci
roku, kdy jsem se z doslechu dozvěděl tuto informaci, byl jsem
z toho rozladěn a nechtěl tomu ani uvěřit. Dne 7. ledna 2016
jsem zaslal dopis k rukám pana biskupa, kde jsem popsal, co
zde pan farář Jan Mikeš za velice krátkou dobu svého působení
v Lažištích dokázal. Jak na jeho poutavé kázání začali na bohoslužby do kostela sv. Mikuláše chodit i lidé, kteří do kostela
před tím nechodili. Že takový zájem o bohoslužby, hlavně z řad
mladší generace, zde byl naposledy za doby působení nynějšího
kardinála Miloslava Vlka. Popsal jsem i spolupráci s obcí, co
zde dělá pro děti a jaké zde má plány do budoucnosti, a že by
byla velká škoda, kdyby měl být přeložen jinam. V závěru jsem
uvedl „Obracím se na Vás jako starosta obce, ale i jako věřící
člověk s žádostí, jestli by nebyla nějaká možnost tomuto přeložení alespoň na nějaký čas zabránit“. Naši farníci zaslali další
žádost a objednali se i na schůzku s panem biskupem, kterou však
biskupství „šikovně“ naplánovalo až po 1. únoru, kdy už by byl
pan farář stejně odvolán a ta ještě i tak byla zrušena a přeložena
na konec února. Podepisovaly se i petice proti odvolání, takže
jsem věřil, že pan biskup, jako rozumný člověk celou věc přehodnotí ku prospěchu, jak všech farníků, tak i římskokatolické církve
takové. Omyl však byl pravdou a bohoslužba dne 31. ledna 2016
byla pro mne asi nejsmutnější v mém životě. Celou situaci přijel
„vysvětlit“ generální vikář z biskupství, ale všichni přítomní asi
nevěřili svým uším, jaké argumenty používal k vysvětlení celé
věci. Říkal jsem si, kdyby sem nejezdil vůbec, udělal by lépe,
nebo kdyby se k tomu biskupství postavilo, že udělalo chybu,
ale že je to už nevratný stav, farníci by to strávili určitě snáze,
než takto. Chtěl bych poděkovat všem farníkům, kteří se snažili
zabránit odvolání našeho pana faráře, i když to bylo nakonec
marné. Udělali jsme si však všichni obrázek o stavu v současné
církvi… Panu faráři bych chtěl popřát v jeho novém působišti,
aby tam měl také tak skvělé farníky a měl hojné účasti na jeho
bohoslužbách, jako ve zdejší farnosti. Bůh ho ochraňuj.
Jaké budou Velikonoce?
Když vejce je nad zlato?
To netušíme.
Snad zajíc z Číny na tom letos zamaká!
Vrbu zatím nezdanili, tak upletem pomlázku,
holkám nohy zmalujeme, zadara jak z obrázku.
Za sluníčko taky ještě poplatky nevybrali,
tak si ho jó užívejte,
to Vám přeje obecní zastupitelstvo 
Jan Pěsta – starosta obce
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Velikonoční zamyšlení
Když se řekne slovo „Velikonoce“, každému se nejspíš vybaví
pomlázka, barvení vajíček, pečené mazance či velikonoční sladký
beránek. Další si pak vzpomenou, že Velikonoce jsou náboženské
svátky. A určitě nemalé procento lidí napadne, že se nejedná jen
o křesťanské svátky, ale taky židovské svátky. Vždyť ten křesťanský ukřižovaný Spasitel byl přece pravověrný žid, který se chystal
slavit v kruhu svých blízkých pravé židovské svátky – oslavu
vyvedení Izraelitů z Egypta, tedy paschu.
Při svátku Pascha je tradičním židovským pokrmem beránek.
I Kristus povečeřel beránka ve večeřadle, než byl vydán Veleradě.
Tichý a pokorný Kristus, který ví, co přijde, dokonce v Getsemanské zahradě trpí hořká muka při rozhovoru se svým otcem.
Jakmile si však pro něj přijdou, pevně odhodlán dokončit dílo
spásy, odchází dobrovolně s vojáky, ačkoliv dobře ví, co přijde.
Stejně tak pokorně mlčí u velekněze či hovoří s Pilátem. Ztýrán
a psychicky zničen jde svou poslední cestu s křížem na ramenou
na Golgotu, kde je na ten kříž přibit, a zanedlouho umírá. Stal
se Beránkem. Tím beránkem, který nás vyvedl z otroctví hříchu
a smrti a otevřel nám všem (úplně všem bez rozdílu!) bránu
nebeskou.
Často si kupuji jistý časopis zaměřený na české i světové dějiny.
V nejnovějším čísle byl několikastránkový článek o Turínském
plátně. Nechci zde zabíhat do detailů problematiky, která provází
tuto relikvii, pokud by však někdo nevěděl, na Turínském plátnu
jsou otisky mrtvého těla, které do něj bylo zabalené. Dle křesťan-

ské tradice se jedná o plátno,
do nějž zabalili tělo Ježíše Krista poté, co zemřel, a které bylo
třetí den nalezeno v prázdném
hrobě. Vědci zkoumali, zda je
plátno originál nebo padělek
pomocí nejrůznějších stop
DNA, které se na něm vyskytují. Dodnes není nikdo schopen
dát jasnou odpověď.
Mě osobně se tato relikvie hluboce dotýká. Není to obrázek Ježíše, jak jej tradičně známe. Je to obraz mrtvého, těžce zmučeného
muže, který zemřel krutou smrtí. A přesto z něj jde neuvěřitelná
síla. Neuvěřitelná naděje. Jako by tento rubáš byl tím pomyslným
závojem mezi životem, smrtí a tím, co přijde po smrti. Nebo
spíš tím, Kdo přijde po smrti. Já věřím, že Turínské plátno bylo
poslední přikrývkou Ježíše Krista tady na zemi, a velkopáteční
obřady jsou pro mě z toho prostého lidského hlediska to nejsilnější, co mohu jako křesťan v pozemských strastech zažít – můj
Pán za mě umírá. Právě teď.
Velikonoce jsou ovšem hlavně svátky radosti, protože umučený
Kristus smrt překonal a třetího dne z mrtvých vstal. Aleluja, tak
se radují věřící, a tuto radost chci popřát i já vám. Požehnané
Velikonoce.
Stále Váš Jenda Mikeš

Slavnostní akt udělení znaku a vlajky
Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 142 dne 27.03.2015 schválilo záměr vytvoření obecních symbolů, tj. znaku a vlajky obce
Lažiště. Smlouva o dílo byla podepsána s Mgr. Janem Tejkalem,
který vytvořil 10 variant znaků a vlajek. Následně zastupitelstvo
obce na svém zasedání č. 144 dne 15.05.2015 schválilo variantu číslo
8. Na základě tohoto schválení byla odeslána žádost o schválení
symbolů, která byla adresována Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Podvýbor
pro heraldiku a vexilologii se dne 11.11.2015 zabýval naší žádostí
o udělení znaku a vlajky a doporučil, aby nám byly symboly v navrhované podobě uděleny. Na základě tohoto doporučení Parlament
České republiky rozhodnutím č. 44 předsedy Poslanecké sněmovny
ze dne 9. prosince 2015 udělil naší obci znak a vlajku.
Po téměř roční anabázi se starosta a místostarosta obce dne 24.
února 2016 zúčastnili slavnostního aktu udělení znaku a vlajky
naší obci, který se konal v sále státních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Starosty a starostky ze 45 obcí z celé
České republiky na slavnostním aktu přivítal vedoucí odboru
protokolu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který poté předal slovo jejímu předsedovi panu Janu Hamáčkovi.
Po slavnostním aktu předání obecních symbolů z ruky předsedy
následovalo hromadné fotografování. Poté pozval pan předseda
všechny zúčastněné na prohlídky jednak zasedacího sálu Poslanecké sněmovny, zasedací místnosti Poslanecké sněmovny, tak
i své kanceláře a vše doplnil poutavým komentářem.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 152 ze dne 7. 3. 2016
schválilo zhotovení smaltované venkovní cedule „OBEC LAŽIŠTĚ“ s obecním znakem, vyšívané obecní vlajky, tištěné venkovní vlajky a dalších související materiálů. Jako dodavatel byla
vybrána firma Velebný & Fam s.r.o. z Ústí nad Orlicí. Tato firma vyráběla například
prezidentskou zástavu
na Pražský hrad. Jedná
se o vysoce odbornou
firmu s dlouholetou
tradicí a s cenou svých
výrobků je srovnatelná
s konkurencí.
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Akce k realizaci v roce 2016
1) Protipovodňový poldr:
Na realizaci akce bylo dokončeno výběrové řízení, vítězem se
stala firma HYDRO & KOV s.r.o. z Třeboně s nabídkovou ce-

schvalovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém dubnovém
zasedání. Chtěli bychom do této doby mít dokončené výběrové
řízení, abychom mohli ihned začít s realizací.
nou 16.267.777,-- Kč včetně DPH. Dne 30. prosince 2015 byla
s vítězem výběrového řízení podepsána smlouva o dílo, kde je
termín zahájení stavebních prací stanoven na březen roku 2016
a termín dokončení prací na 30. listopadu 2016.
Dne 9. března 2016 jsme obdrželi z Ministerstva zemědělství
ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde jsou uznány následující
náklady:
- náklady dokumentace stavby				
130.500,-- Kč
- náklady řízení přípravy a realizace projektu		
54.450,-- Kč
- náklady inženýrské činnosti projektu			
185.000,-- Kč

3) Oprava památníku padlých z 1. světové války:
Taktéž v minulém vydání jsme Vás informovali, že chceme
v letošním roce z dotace Mikroregionu Vlachovo Březí opravit
památník padlých z 1. světové války. V rámci této akce chceme
odbagrovat pařezy pokácených stromů včetně podezdívky. Dále
zabetonovat nové základy a vyzdít novou podezdívku, na kterou
se osadí nový kovaný plůtek. Samozřejmě oživit i záhon a okolí
památníku. Zahájení prací odhadujeme na červenec letošního
roku.

Náklady stavební části:
Náklady na pořízení stavebních objektů 16.267.777,-- Kč, z této
částky bude 15.232.127,40 Kč dotace z Ministerstva zemědělství
ČR a 1.405.599,60 Kč bude kryto z rozpočtu obce.

2) Rekonstrukce zasedací místnosti:
Začali jsme přípravu zahájení realizace akce „Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ Lažiště“ v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016. Jak už jsme Vás informovali
v minulém vydání, předmětem bude výměna stolů, židlí, dveří,
podlahové krytiny, nové dřevěné obložení stěn, optické kazetové
snížení stropu, nová svítidla, nová výmalba a další dekorativní
doplňky. Na setkání starostů okresu Prachatice se zástupci Jihočeského kraje nám bylo sděleno, že žádosti o dotaci v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 bude

Upozornění

Chtěl bych Vás informovat o zrušení pevné linky 388 332 123, takže v případě, že budete cokoliv potřebovat, tak mě můžete
kontaktovat na mobilním telefonním čísle 606 611 912 nebo na emailu starsota@laziste.cz Pevnou linku jsme zrušili z důvodu,
že nebyla využita a při měsíční platbě cca 620,-- Kč ušetří obec za rok částku okolo 7.500,-- Kč.
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Hospodaření v roce 2015
Vybraná data z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
FIN 2-12 M
- Obec měla příjem do rozpočtu v roce 2015 z daňových příjmů
3.243.368,19 Kč, na přijatých transferech celkem (dotace potok,
obecní úřad, dětské hřiště, parkovací stání, na pracovníky z úřadu
práce atd.) 6.743.412,69 Kč. Jen pro názornost daňové příjmy
obce v roce 2014 činily 2.963.811,59 Kč, tudíž je to meziroční
nárůst o 8,62 %. Dle vyjádření představitelů Jihočeského kraje
na setkání starostů na začátku letošního roku, tak by mělo dojít
k nárůstu daňových příjmů i v letošním roce a to hlavně z důvodu
předpokladu vyššího výběru na odvodu DPH.
- V lesním hospodářství činily celkové příjmy 605.718,-- Kč a naproti tomu výdaje činily 234.646,36 Kč = zisk 371.071,64 Kč.
- Příjmy z fotovoltaické elektrárny činily 173.786,42 Kč – výdaje
11.857,70 Kč = zisk 161.928,72 Kč.

- Příjmy z odvádění a čištění odpadních vod činily 78.169.60 Kč
– výdaje 4.764,-- = zisk 73.405,60 Kč.
Vybraná data z výkazu zisku a ztráty
Celkové náklady za běžné období činily 7.879.506,70 Kč a celkové
výnosy činily 8.849.262,30 Kč = výsledek hospodaření obce v roce
2015 je zisk 969.755,60 Kč. Musím ale uvést, že tento výsledek
je zkreslen úvěrem na nákup bývalé pily ve výši 1.800.000,-- Kč,
který byl načerpán v roce 2015, ale k úhradě budov došlo až
v roce 2016. Jinak by výsledkem hospodaření byla ztráta, která vyplynula z enormních nákladů na realizaci dotačních akcí
v roce 2015, hlavně obecní úřad, kde byla vysoká spoluúčast obce.
K tomuto zkreslení hospodaření dojde i v letošním roce, kde se
promítne právě výše uvedená úhrada za budovy. Je tedy jasné,
že výsledek hospodaření v roce 2016 bude ztráta.

- Příjmy na pitné vodě činily 240.509,40 Kč – výdaje 93509,50 Kč
= zisk 146.999,90 Kč.

Omluva redakce
V posledním obecním zpravodaji jsme Vás informovali, že dne 3. října 2015 proběhlo ve společenské místnosti Návštěvnického
centra vítání občánků. Nedopatřením jsme zapomněli uvést nového občánka Michálka rodičů Pavly a Fandy Mikešových. Mamince
a tatínkovi se omlouváme a přejeme pevné zdraví a mnoho štěstí ve výchově malého Michálka, ať Vám roste k radosti. Na závěr
ještě uvádíme, že k takovýmto pochybením dochází v naší redakci maximálně jednou za 10 let, takže při narození dalšího děťátka,
klesá ve Vašem případě další možná podobná chyba takřka na NULU 
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Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České
republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý
z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného
odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte
je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo,
odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny
dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle
novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý
spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste
byli nuceni koupit si nový.

- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci.
V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete dokonce
pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho
věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už
více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
- Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně
zorganizovat svoz nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.

Krásné jaro a hezké Velikonoce přeje obecní zastupitelstvo
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
EW_INZ_210x297+5_V03.indd 1

25.2.16 15:17
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Rozloučení s panem farářem Janem Mikešem
V pátek 29. ledna 2016 se uskutečnilo velmi hezké společenství
farníků, ale i nevěřících s obětavým panem farářem Jendou Mikešem v kulturním domě v Lažišti. Sál praskal ve “švech“ (dali
jsme si práci a spočetli jsme, že v okolí obecního úřadu parkovalo
téměř 100 aut). Přijeli dospělí a děti nejen z Lažiště, ale i z Prachatic, Vlachova Březí, Husince, Strunkovic nad Blanicí, Volar,
Záblatí, Předslavica z dalších menších obcí.
Setkání zahájili starostové Lažiště a Prachatic, kteří vyjádřili
svou vděčnost za službu pátera Jendy. Bylo skutečně dojemné,
že se Ing. Martin Malý (prachatický starosta) vyznal ze svého
upřímného přátelství s otcem Janem. Předání dárků od vděčných lidí pak nebralo konce. Potom vystoupili místní ochotníci
s malou divadelní hrou, při které jsme se všichni s chutí zasmáli.
Následovalo vystoupení houslového kvintetu z Březnice. To byl
rovněž velmi krásný zážitek. Poté zazpíval otec Jan Mikeš ukázku z muzikálu, který bude hrán 22. dubna 2016 v prachatickém
divadle a ještě také v Lažišti a ve Strunkovicích.
Poté již nastoupila kapela „Pěčnovanka“. Začala dámská volenka a pan farář se dlouho nezastavil. Ženy všech generací si
s ním chtěly zatancovat. Potom nastal čas focení. Pan farář dostal
od kapely krásné červené holínky, hůl, čepici a nastalo focení

s dětmi (a la kocour Mikeš se svými přáteli). Po krátké pauze
nám zatančil soubor“ Česká beseda“. Obdivovali jsme souhru
tanečníků a vystoupení bylo doprovázeno často skandovaným
potleskem.
Potom již následovala volná zábava za hudebního doprovodu
muziky asi do jedné hodiny ranní.
Všichni víme, že otec Jan odcházel nerad od „rozvorané
brázdy“ (jak řekl v kázání v neděli 31.ledna).
Zachoval se však statečně a poslušně, tak jak to před 5 lety sliboval při kněžské svěcení. Za krátký čas svého působení na Prachaticku si získal tolik přátel, získal si mladé i staré. Svou dělností
zaujal všechny generace. Je dobrým vzorem pro děti a mládež.
Jak on to dělá, že vnese tolik radosti do srdcí lidí a nesmazatelně
se do nich něj vtiskne? Mnoho názorů na jeho odchod proběhlo
také na facebooku. Jeden se jeví jako prorocký a velmi krásný:
„Jeníku, Vy kam vstoupíte, zanecháte tolik světla, lásky a naděje, že je snad dobře, že Vás pan biskup, už kvůli lidem, stále
přemísťuje. A tak věříme, že to je opravdu pro dobro dalších
lidí, že je Vás na Velešíně potřeba více, než kdekoliv jinde. Nakonec, kdo chce, vždycky si k Vám cestu najde, nejste na konci
světa.“
Milý Jendo, ke slovům rozloučení a díkům se připojují vděční
lidé z Lažiště a okolí. Ať Ti Pán žehná po všechny dny Tvého
života a Panna Marie ať ochraňuje i nadále Tvé čisté kněžské
srdce.

Ze života naší obce

Těmto pánům je dohromady 309 LET a scházejí se každou
neděli v půl 5 na svou partičku karet.
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Mateřská škola Lažiště
Jaro už je za dveřmi a zavítalo i do naší školky. Nejen ve vestibulu,ale i ve třídách máme jarní výzdobu. Začátkem března jsme se
byli podívat v místní hasičské zbrojnici, kde nás provedl a vše hezky popsal a vysvětlil pan Vávra. Tento týden jsme navštívili místní
knihovnu, kam nás pozval pan Rod na „pohádkový dýchánek“. Děti byly nadšené, všem se moc líbilo. Už se moc těšíme na další
návštěvu knihovny. Blíží se Velikonoce a jako každý rok se děti těší nejen na dny volna, ale i na „ velikonoční pomlázku“. Ve školce
se budou barvit vajíčka, plést pomlázky a vše co k těmto jarním svátkům patří.
Poslední den v březnu se vypravíme s dětmi do Prachatic na divadelní představení „Kdo si hraje, nezlobí“. Také v dubnu se máme
na co těšit.
Např.: divadelní představení „Sněhurka“, zábavně naučný pořad „Země slaví svátek“, lampionový průvod a“ rej čarodějnic“.
Na květen chystáme jarní vystoupení nejen pro maminky...
Dále nás čeká výlet do pohádkové kovárny Selibov, spaní ve školce, pasování předškoláků a fotografování.

Činnost kroužku Lažiště během zimy 2016
I přesto, že letošní zima nám moc sněhu nepřinesla, stihli jsme
sáňkovat i bobovat a po cestě za kostelem jsme svištěli jako vítr.
Vyzkoušeli jsme si, co se stane se sněhovou koulí, když jí budeme nahřívat nad svíčkou. Jestli zvítězí sůl nad sněhem a jak
vzniká námraza. Poznávali jsme stopy zvířat. Dozvěděli jsme se
proč jeleni v říji troubí. Vyrobili jsme ptačí krmítka, která jsou
rozvěšena na dětském hřišti. Poznávali jsme hlasy ptáků a hráli
si na ptačí říši. Hráli jsme na piráty. O Masopustě jsme vyráběli
obličejové masky. Nakrmili koblihami a jitrnicemi masožravou
květinu Adélu a na závěr jsme pochovali basu. Začali jsme si vyrábět pohyblivé loutky z papíru, abychom si s nimi mohli nacvičit
pohádku o tom, jak zvířátka přemůžou zlou lišku. Zhotovili jsme
Moranu a v sobotu před Smrtnou nedělí jí poslali po řece Blanici
pryč, a tak můžeme brzy přivítat jaro.
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Plánované akce ve sportovním areálu
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 LETOŠNÍ JUBILANTI 
Únor – Danuše Pojslová

Dětský den, setkání fotbalového „B“ týmu
V sobotu dne 9. července 2016 se bude konat ve sportovním
areálu dětský den, který bude pořádat obec a sbor dobrovolných
hasičů. Poté bude následovat setkání hráčů fotbalového „B“ týmu
staré generace, kteří změří své síly a předvedou nezapomenutelný fotbalový kumšt utkáním mezi sebou na 2x30 min. K tanci
a poslechu bude hrát přes den a večer kapela Václava Smolíka
ŠUMAVŠTÍ ŠUMAŘI a na závěr pro mladší posluchače zahraje
rocková skupina a MEGABIT. Po celý den se budou grilovat
všelijaké pochutiny. Na akci jsou zváni všechny děti místní i přespolní, fotbalový fajnšmekři a všichni lidé, kteří se chtějí veselit
a užít nějakou tu srandu 
Rockový večer
V pátek dne 5. srpna 2016 bude pořádat obec ve sportovním
areálu rockový večer. Na akci zahraje, jako předkapela skupina
MEGABIT a hřebem večera bude vystoupení oblíbené rockové skupiny PARKÁN. Zváni jsou všichni milovníci rockové
muziky 

Krátké zprávy
Štěpánský turnaj v mariáši
Dne 26. prosince 2015 se konal již 15. ročník Lažišťského Štěpánského turnaje v mariáši. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů z širokého okolí. Naší obec reprezentovali pan Václav Binder, Petr
Hodina a Josef Jiroušek, dalšími účastníky byli pan Alexander
Pavelka – ředitel turnaje a pan Petr Domin z Drslavic. Našim
hráčům se v tomto turnaji moc nedařilo, nejlépe se umístil v polovině startovního pole pan Josef Jiroušek. 15. ročník vyhrál pan
René Šrůtek z Prachatic. Dík patří zejména řediteli turnaje panu
Alexandru Pavelkovi a panu Petru Hodinovi, kteří celý turnaj
zorganizovali.

Březen – Josef Pečeně, Josef Jiroušek, Vladimír Koutný
Duben – Zdeňka Pecková, Vlasta Honzátková
Květen – František Troják, Jan Pavelka č. p. 97,
Jana Zachová, Ludmila Šíslová, Jiří Šísl
Červen – František Mikeš, Jaroslav Hošek
Červenec – Jarmila Pojslová
Srpen – Hana Koubová
Září – Ludmila Hodinová, Marie Cinádrová
Říjen – Karel Podlešák, Jana Korytarová
Listopad – Růžena Švejdová, František Hodina
Prosinec – Jan Boňko, Anna Předotová, Jan Pavelka č. p. 74
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Vánočník
Dne 26. prosince 2015 vystoupil se svým programem poprvé v kostele sv. Mikuláše občasný sbor Vánočník. Kostelní
prostředí a hlavně akustika dodala celé akci na důstojnosti
a pro všechny přítomné to byl dech beroucí zážitek z posle-

Setkání přátel Pěčnovanky
A aby na Štěpána nebylo akcí dost, tak po skončení vystoupení
sboru Vánočníku se přesunula většina posluchačů a účinkujících
do sálu kulturního domu, kde bylo připraveno malé občerstvení.
Program pokračoval 2. ročníkem setkání přátel Pěčnovanky,
který pořádali současní muzikanti Pečnovanky. Během večera

chu nádherných písní. V repertoáru Vánočníku zazněly, jak
nově nazkoušené písně, tak i ty známější, které si s nimi mohli
zazpívat i všichni ostatní. Byli bychom rádi, kdyby se vystoupení Vánočníku v kostele sv. Mikuláše právě na Štěpána stalo
každoroční tradicí.

však oprášili své náčiní i ti starší muzikanti, kteří působili v kapele
v minulosti a všem přítomným ukázali, že jsou stále ve formě.
Krásná akce měla i hojnou návštěvnost cca 150 lidí. Všem aktérům přejeme hlavně zdravíčko, štěstíčko a mnoho veselých
muzikálních zážitků a věříme, že se v letošním roce můžeme
určitě těšit na 3. ročník.
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Myslivecký ples
V pátek 16. ledna 2016 se konal v kulturním domě myslivecký
ples, který pořádalo MS STRÁŽ Lažiště. Jako každoročně se
jedná o ples s bohatou tombolou hlavně na zvěřinu, 1. cenou
v tombole byl jelen špičák a dále například dvě divoká prasa-

Lažišťský pool
Dne 20. února 2016 se konal 2. ročník turnaje v kulečníku „Lažišťský pool“. Turnaje se
zúčastnilo 9 hráčů, kteří se utkali systémem
„každý s každým“. Vítězem turnaje se stal pan
Václav Cais z Pěčnova, za ním se na druhém
místě umístil pan Jiří Hána a na třetím místě
pan Pavel Pěsta, oba z Lažišť. Za uspořádání
turnaje patří dík panu Petru Hodinovi a panu
Václavu Caisovi a také panu hospodskému
Františku Kolbaskému, který věnoval ceny
pro vítěze.
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ta, srna a zajíc. K tanci a poslechu hrála kapela Malá muzika
Nauše Pepíka. Myslivecký ples je hojně navštěvovaný a nebylo
tomu jinak ani letos, zúčastnilo se cca 220 lidí. Myslivecký
spolek děkuje všem zúčastněným i sponzorům za podporu
myslivosti.
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Masopust
V sobotu dne 6. února 2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů,
jako každoročně, tradiční masopust spojený s průvodem masek
po vsi a s večerní maškarní zábavou. K tanci a poslechu hrála
kapela Pěčnovanka. Co do účasti masek v průvodu a zároveň
návštěvou na večerní zábavě patřil letošní masopust k mimořádně vydařeným, protože od 09:30 hodin se muselo přestat vybírat vstupné, jelikož pro nově příchozí již nebylo místo k sezení.
Všem, kteří jste se zúčastnili Lažišťského masopustu, jak na vsi
nebo večerní zábavy a přispěli jste nějakou finanční částkou, bych

chtěl jménem Sboru dobrovolných hasičů Lažiště poděkovat,
protože je to jediný příjem sboru za celý rok. Dík patří i všem,
co se podíleli na přípravě celé akce a sponzorům za poskytnutí
krásných cen do tomboly. Poděkování a zároveň i obdiv si zaslouží i ti, co vyrazili přímo do maškarního průvodu za masku,
kterou si sami vyrobili či zapůjčili, protože bez masek a veselí se
masopust pořádat nedá  Sbor dobrovolných hasičů vyslovuje
poděkování i panu hospodskému Františku Kolbaskému, jednak za pohoštění masek, které poskytl zdarma, ale i za perfektní
a příjemnou obsluhu po celý den i večer.

