OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

už druhým rokem celý svět bojuje s epidemií koronaviru. Když
slyším COVID, koronavirus, epidemie, počty nakažených atd.,
tak už je mi z toho zle. Pronásleduje nás to všude, žádné zprávy
se neobejdou bez tohoto tématu. Momentálně je pozitivní alespoň to, že ubylo nakažených a chvilku jsme se mohli nadechnout
a téměř normálně žít. Myslím si však, že to nebude trvat dlouho
a na podzim zažijeme další restrikce a omezení. Měli bychom
si tuto chvilku rozvolnění užít, ale neměli při tom zbytečně hazardovat a jezdit do zemí, kde není situace pod kontrolou. Dle
reportu z Českého statistického úřadu bylo ke konci červenci
v naší obci naočkováno alespoň jednou dávkou vakcíny 50 %
občanů a 40 % má již ukončené očkování. Nezbývá než věřit
tomu, že proočkovanost v naší republice pomůže lepšímu zvládnutí další vlny koronaviru a nebudou muset být nařizována
zásadnější omezení.
Den 24. června 2021 se zapíše navždy do dějin této země, tento
den tornádo o síle F4 (odb. výklad Wikipedie - rychlost větru 333
– 418 km/h, způsobuje zničující škody, pevně postavené domy
jsou srovnány se zemí, struktury se slabými základy jsou odnášeny pryč, pohazuje auty, vytváří projektily z těžkých předmětů)
totálně zničilo na jižní Moravě několik stovek domů. Jednalo
se o mimořádnou událost 4. stupně a na pomoc byla povolána
armáda a složce IZS pomáhali jejich kolegové ze sousedního
Slovenska a Rakouska. Nejhůře dopadly obce Hrušky, Mikulčice,
Moravská Nová ves a Lužice. Polovinu obce Hrušky srovnalo
tornádo se zemí, v obci Moravská Nová ves bylo poničeno více
než 100 domů. Bohužel živel za sebou zanechal šest obětí včetně
těhotné ženy. Lidé, nejen že přišli o střechu nad hlavou, ale zůstali
bez elektřiny, pitné vody a potravin. Ihned druhý den se strhla
velká lavina solidarity z celé naší republiky i ze zahraničí. Byly
zveřejňovány transparentní účty, na které ihned začali lidé posílat
peníze, a jen během dopoledne se vybralo 100 miliónů korun.
První zveřejněné účty byly různých nadací a spolků. Myslím si, že
by měl být při takto mimořádné situaci zřízen jen jeden transparentní účet v gesci kraje, protože ostatní se jen přiživí na neštěstí
lidí. Proto jsme občanům zaslali přes Mobilní rozhlas až číslo
transparentního účtu Jihomoravského kraje a i obec po schválení
finančního příspěvku poslala 10.000,-- Kč právě na tento účet.
Obec přispěla ještě dalšími 10.000,-- Kč na zajištění občerstvení
v místě neštěstí, které tam dovezl a zajistil pan Miroslav Váňa
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a Jiří Musil. Uvařili polévku, nakoupili klobásy, limonády, pivo,
vše naložili do dodávky, dojeli na místo a vše zde zdarma rozdali. Původně si mysleli, že objedou více vesnic, ale v první, kde
zastavili (obec Hrušky), tak je vyjedli a vypili. Když pan Váňa
cestu plánoval, volal do postižené oblasti a domlouval se jakým
způsobem tuto pomoc provést. Mluvil s krizovým pracovníkem
a ten mu říkal „A už jste na cestě“? Jíme bagety z benzinové
pumpy a nemáme si ani kam dojít na záchod. Řekl mu, ať přivezou i nějaké hračky, papíry, pastelky, že děti nemají vůbec nic.
Nejhorší na všem je však doba, kdy živel udeřil. Ceny stavebních
materiálů od jara letošního roku letí takovým způsobem vzhůru,
až zůstává rozum stát. Navíc ještě nic není na skladě a objednací
lhůty jsou několik měsíců. Vláda, Evropská unie a peníze vybrané
ve sbírkách určitě lidem pomůžou z velké části jejich majetky
znovu opravit, horší to bude s jejich psychikou, protože to bude
běh na dlouhou trať a sil a dobrovolníků bude ubývat.
Ještě asi k větší katastrofě došlo v sousedním Německu v podobě povodní, kde v některých oblastech spadlo za jediný den
150 litrů dešťových srážek na 1 m². To mělo za následek zvýšení
hladin řek i o 8 – 10 metrů, to všechno během velmi krátkého
času. Tím vznikla přílivová vlna přirovnávána k vnitrozemnímu
tsunami, která smetla vše, co jí stálo v cestě. Kudy se prohnala,
evidovali druhý den 1300 nezvěstných, z nichž bohužel asi většina nepřežila.
V posledních letech čelíme čím dál větším extrémům a výkyvům počasí. Jeden rok tropické teploty téměř bez srážek. Pršky
už také nejsou, jaké byly dříve, kdy volně pršelo celý den. Teď
není problém, aby spadlo 50 - 100 litrů na 1 m² během pár hodin.
Tornádo na Moravě této síly, by v našich končinách také nikdo
nečekal. Můžeme být jen rádi, že naši předci, kteří založili naši
vesnici právě na tomto místě, že vybrali dobře. K vodě daleko,
vlivu extrémních bouřek nás ze západu chrání Boubín a Bobík
a tornádo na takto zvlněném terénu by asi také nemělo nikdy
hrozit.
Na katastrofě, ke které došlo na jižní Moravě je ale i něco pozitivního. Ukázalo se, že jako národ dokážeme ještě držet při
sobě a umíme pomoci jeden druhému. Tak ať nám to dlouho
vydrží. Krásnou dovolenou a zbytek prázdnin vám přeje obecní
zastupitelstvo.
Jan Pěsta
starosta obce
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Příroda – matka a sestra
Jako každý rok, vstoupili jsme do období prázdnin a dovolených. Pro ty, kteří pracují, není tento čas možná ničím
výjimečným. No pro žáky a studenty, je tento čas plný nových
zkušeností, nových přátelství, zážitků… a také výletů, které
jsou často spojeny s přírodou.
Pověnujme se nyní trochu tématu „Příroda - matka a sestra“. Je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si,
ve které se věnuje stvoření - přírodě a vztahu člověka k ní.
Trefně si pomáhá výrokem sv. Františka s Assisi, který přírodu nazývá matkou a sestrou. Možná nám hned napadne
otázka, jak může být příroda matkou? Zde je třeba zdůraznit,
že z našeho křesťanské pohledu nejde o vyznávání nějakých
animistických a přírodně-magických prvků přírody. Jde tu
o náš vztah k ní. Tak, jako každý z nás ctí matku - vždyť je
to i poselstvím Desatera - a projevuje její svou náklonnost,
v přeneseném významu máme se dívat podobně i na přírodu.
Položme si ruku na srdce a sami sebe se zeptejme, jaký je náš
vztah k přírodě jako daru od Boha?! Můžeme zaujmout alibisticky postoj a bránit se, že mi přírodě neškodíme. Ale pokud
si dáme otázku, co jsme pro přírodu konkrétně udělali, mnozí
z nás se už tak snadno neobhájíme.

Podívejme se na přírodu,
jako sestru. Rovněž je zde
položen důraz na náš vztah.
Kdo je v našem životě sestra?
V mnoha případech je sestra
tou, kterou si chráníme. I kdyby se cokoli mělo dít, bratr vždy
stojí při své sestře. V potížích je
právě sestra ta, která nás vyslyší
a uklidní. Analogicky můžeme
vnímat i přírodu. Chraňme si
přírodu jako naši sestru! Nacházejme v ní pokoj, relax a naučme se „vypnout“ na toulkách přírodou, aby nás nepohltila
rychlost každodenního života.
Přeji vám požehnané a plnohodnotné prožití letních prázdnin a dovolených. Nezapomeňme i během těchto volných
dnů děkovat našemu Bohu a Spasiteli za všechny dary, které
nám dává.
Váš otec Šimon

Žádosti o dotace na rok 2021 podané za místní spolky
Žádost o dotaci podaná za Sbor dobrovolných
hasičů Lažiště:
1) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v roce 2021:
Dne 18. března 2021 byla Národní sportovní agenturou v rámci
Programu MŮJ KLUB poskytnuta dotace vy výši 97.900,-- Kč
na zajištění sportovní činnosti mladých hasičů v letošním roce.
Dotační prostředky je možno použít na náhradu nákladů se sportovní činností dětí do 31. prosince roku 2021.

2) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v okrsku Lažiště:

Žádost o dotaci podaná za Fotbalový klub Lažiště:

Dne 9. června 2021 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže, výkonnostní sport pro rok 2021/2022.
Dotace bude činit 56.000,-- Kč a bude vyplacena ve dvou splátkách. První část dotace ve výši 39.200,-- Kč byla dne 28. června
připsána na náš bankovní účet a druhá část bude vyplacena do 2
měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace a předání
závěrečné zprávy. Vlastní finanční spoluúčast sboru bude činit
20 % tj. 17.308,-- Kč.

1) Sportovní zajištění mládežnických týmů FK
Lažiště:
Dne 18. března 2021 byla Národní sportovní agenturou v rámci
Programu MŮJ KLUB poskytnuta dotace vy výši 140.175,-- Kč
na sportovní zajištění mládežnických týmů fotbalového klubu
Lažiště v letošním roce. Dotační prostředky bude možno použít
na náhradu nákladů se sportovní činností dětí do 31. prosince
roku 2021.
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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, která může činit maximálně 50 %
celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení. Dne 20. června jsme byli vyzváni k opravě formálních vad
naší žádosti.

3

4) Zajištění sportovní činnosti mladých fotbalistů
v Lažištích:
Dne 9. června 2021 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje z dotačního programu Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže, výkonnostní sport pro rok 2021/2022.
Dotace bude činit 73.000,-- Kč a bude vyplacena ve dvou splátkách. První část dotace ve výši 51.100,-- Kč byla dne 28. června
připsána na náš bankovní účet a druhá část bude vyplacena do 2
měsíců po schválení konečného vyúčtování dotace a předání
závěrečné zprávy. Vlastní finanční spoluúčast klubu bude činit
20 % tj. 19.581,-- Kč.

3) Nová lajnovačka pro FK Lažiště:
Dne 13. ledna 2021 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský kraj do dotačního programu Podpora sportu pro rok 2021.
Předmětem dotace bylo pořízení nové lajnovačky a pořízení
motorového provzdušňovače trávníku. Celkem bylo zažádáno
o dotaci ve výši 70.000,-- Kč.
Koncem dubna jsme se dozvěděli, že naše žádost nebyla podpořena.

Dotační přehled
1) Intenzifikace ČOV v obci Lažiště:
Dne 13. května 2021 proběhlo předání dokončené stavby a tím
byla dokončena realizace akce „Intenzifikace ČOV v obci Lažiště“. Za dokončenou část díla byla vystavena konečná faktura
v celkové částce 2.775.989,38 Kč bez DPH (1.575.000,-- Kč z této
faktury bylo hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství ČR a zbylých 1.200.989,38 Kč bylo pokryto z rozpočtu obce). Tím bylo
dodrženo financování akce dle vydané registrace.

Dne 14. července 2021 jsme podali žádost na Jihočeský kraj
na kofinancování 10 % celkových uznatelných nákladů ve výši
582.100,-- Kč. Podmínkou bylo doložení profinancování celé
akce.
Realizace akce si vyžádala náklady ve výši 5.820.700,-- Kč,
z toho dotace Ministerstva zemědělství ČR činila 4.075.000,-- Kč,
kofinancování Jihočeského kraje činilo 582.100,-- Kč a vlastní
spoluúčast obce vyšla na 1.163.600,-- Kč.
Na vodoprávní úřad byla v termínu podána žádost o nové
vypouštění odpadních vod na dobu 10 let, kdy v prvním půlroce
bude stanoven častější odběr vzorků tak, aby se optimalizovala
a seřídila řídící technologie nové ČOV.
Pokračování na straně 4
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Pokračování ze strany 3

Dotační přehled
2) Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště:
Dne 23. března 2021 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na poskytnutí dotace ve výši
783.634,-- Kč. Dne 26. července 2021 dokončila firma Reno Šumava stavby s.r.o. realizaci akce „Rekonstrukce a nové vybavení
knihovny a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště“. V rámci
realizace akce byly, dá se říci, opraveny všechny vnitřní prostory
budovy obecního úřadu, kromě kanceláře a bytu. Knihovna má
novou podlahu a byla vybavena novým nábytkem. Nová dlažba
je i na chodbách, schodišti, které bylo osazeno novým nerezovým
zábradlím. Velkou proměnou prošlo i sociální zařízení, kde jsou
nová závěsná WC a na pánských záchodech jsou instalovány
pisoáry s automatickým elektronickým splachováním. Došlo
i k výměně všech dveří, kromě dveří do zasedací místnosti, kde
již byly osazeny nové v rámci dřívější opravy. Rekonstrukce si
vyžádala celkové náklady ve výši 1.252.471,-- Kč, které budou
uhrazeny z národní dotace 501.525,-- Kč, dotace EU 282.109,-Kč a z vlastních zdrojů obce ve výši 468.837,-- Kč.

3) Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního
řadu v Lažištích:
Dne 28. června 2021 byla podepsána smlouva o poskytnutí
účelové dotace ve výši 300.000,-- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 v rámci realizace akce „Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního řadu v Lažištích“.
Dotace už byla jednorázově vyplacena na bankovní účet obce.
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Na realizaci akce již proběhlo zadávací řízení a s vítěznou firmou
V & H TOP s.r.o. byla podepsána smlouva o dílo, dle které bude
cena díla činit 606.933,93 Kč bez DPH. Obec si může na této akci
plně uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, takže vlastní
spoluúčast obce by měla činit 306.933,93 Kč. Samotná realizace
by měla být zahájena v průběhu měsíce srpna a bude dokončena
do konce září letošního roku.
Předmětem dotace je rekonstrukce části vodovodního řadu
a přepojení stávajících odběratelů pitné vody (objekty č.p. 114,
116 a 127) na tento nově zrekonstruovaný řad.
Na tuto akci jsme se snažili ještě sehnat další dotační prostředky z Ministerstva financí ČR. Po zveřejnění výzvy však nebyla
možnost na náš zamýšlený záměr žádost podat. Kanalizační řad
bude proto plně hrazen z finančních prostředků majitelů stavebních parcel. Obec nad rámec provede nezbytnou přípravu
potřebnou pro vybudování veřejného osvětlení.
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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. Dle rozpočtu by rekonstrukce parkovací plochy měla přijít
na 3.472.036,-- Kč, konečná cena díla bude určena až na základě zadávacího řízení po podepsání smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem. Dotace však bude maximálně činit 2.777.628,-- Kč,
zbývající část ceny díla musí pokrýt obec ze svého rozpočtu.
Termín zahájení a ukončení realizace bude určen až vydaným
Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

4) Rekonstrukce OÚ a zateplení KD Lažiště:
Dne 21. prosince 2020 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova na akci s názvem „Rekonstrukce OÚ a zateplení KD Lažiště“. Hodnotící komise neschválila naši žádost
o dotaci.
Předmětem akce byla oprava krovu a výměna střešní krytiny
na budově obecního úřadu.
V případě, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypíše stejnou
výzvu v letošním roce, bude žádost o dotaci podána opětovně.
Bude však zaktualizován rozpočet akce.

6) Obnova místní komunikace Na hodči:
5) Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního
domu Lažiště:

Na tuto akci, stejně jako na předešlé, byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do podprogramu Pod-

Dne 21. prosince 2020 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova na akci s názvem „Rekonstrukce parkovací
plochy u kulturního domu Lažiště“. Původně jsme se měli výsledek hodnotící komise, zda schválila či neschválila naši žádost
o dotaci, dozvědět do konce dubna. Tento termín byl na konec
prodloužen o měsíc a naše obec se objevila na seznamu akcí doporučených k poskytnutí dotace. Již nám byla doručena registrace
akce, dle které nám byla přiznána dotace ve výši 2.777.628,-- Kč.
Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme povinni dodat
podklady nejpozději do 30. září 2021. Bylo zahájeno zadávací
řízení tak, abychom tento termín stihli.
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5

Dotační přehled
pora obnovy a rozvoje venkova. Hodnotící komise neschválila
naši žádost o dotaci.
Předmětem akce je obnova místní komunikace Na hodči v obci
Lažiště spojující komunikaci vedoucí směr Žárovná s hlavní komunikací II/154 Vimperk – České Budějovice.
V případě, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypíše stejnou
výzvu v letošním roce, bude žádost o dotaci podána opětovně.
Bude jen zaktualizován rozpočet akce.

7) Lažiště – vrt HJ-4, napojení na nový vodojem:
Dne 28. prosince 2020 jsme podali žádost o dotaci na Státní
fond životního prostředí ČR na akci s názvem „Lažiště – vrt
HJ-4, napojení na nový vodojem“. Předmětem akce je v první
řadě vyhloubení hydrogeologického průzkumného vrtu HJ-4
na pozemku parcelní číslo KN 43/6 v k.ú. Švihov u Lažišť. Předpokládaná hloubka průzkumného vrtu je 60 m, bude hlouben
konečným průměrem 254 mm tak, aby jej bylo možno vystrojit
PVC pažením o průměru 160 mm. Vydatnost vrtu bude následně
ověřena čerpací zkouškou metodikou ustáleného proudění v délce 13 dní. Na začátku čerpací zkoušky bude odebrán vzorek vody
na laboratorní rozbor. V případě pozitivního výsledku zjištěné

kvality a vydatnosti nového průzkumného vrtu dojde k realizaci
druhé etapy a tou bude napojení vrtu do nově vybudovaného
vodojemu o objemu 50 m³. Úpravu pitné vody bude v nově vybudovaném vodojemu zajišťovat moderní úpravna vody.
Netrpělivě jsme čekali až se dozvíme, jak naše žádost o poskytnutí dotace ze SFŽP dopadne. Pak zazvonil telefon z kanceláře
ministra životního prostředí Richarda Brabce, že se pan ministr rozhodl osobně přivést a zároveň nám předat rozhodnutí
o poskytnutí dotace a zda by nám vyhovoval termín 8. června
kolem poledne. S navrženým termínem jsme souhlasili s tím, že
nám bude velkou ctí, když do naší obce pan ministr zavítá. Pan
ministr jak slíbil, tak dorazil. Poseděli jsme u drobného občerstvení a podiskutovali o problémech a plánech obce. Z úst pana
ministra jsme si vyslechli rady a informace o nových dotačních
možnostech a prioritách Ministerstva životního prostředí ČR
v dalších letech. Největší možností pro naši obec bude nově
vzniklý Modernizační fond, do kterého potečou ročně miliardy
korun na realizaci projektů místních samospráv. Na závěr před
svým odjezdem nám bylo z ruky ministra předáno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze SFŽP ve výši 2.929.550,-- Kč. Celkové uznatelné výdaje projektu dle rozpočtu činí 3.661.938,-- Kč.
Na realizaci první části akce „Lažiště – průzkumný vrt HJ4“ již
proběhlo zadávací řízení a s jeho vítězem firmou Roman Simandl
byla podepsána smlouva o dílo v ceně díla 241.893,-- Kč bez
DPH. Termín pro dokončení byl stanoven na 31.10.2021. Až jak
tato část akce dopadne a vrt bude vyhodnocen jako vhodný pro
zásobování obce pitnou vodou, bude spuštěno výběrové řízení
na druhou část akce.

8) Zajištění akceschopnosti JSDHO Lažiště:
Koncem loňského roku došlo k velké obměně členů zásahové
jednotky. Starší členové zásahové jednotky byli nahrazeni novými. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí vybavit nové členy zásahovým oblečením, obuví a rukavicemi a jednotku dále vybavit
nezbytným hasičským materiálem. Dne 1. března 2021 byla
podána žádost o dotaci na Jihočeský kraj do programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje. Zažádáno bylo o dotaci ve výši 84.000,-- Kč.
Dne 9. června 2021 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80.000,-- Kč. Dotační prostředky musí být použity
do 30. září 2021.
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VOLBY DO PARLAMENTU ČR
Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat volby do Parlamentu
České republiky. Budou to asi nejvyhrocenější volby, které se
kdy konaly. Dle volebních průzkumů jsou šance stran poměrně
vyrovnané, což pro sestavení nové vlády a následné vládnutí
a prosazování programů není dobré. Škoda jen, že do voleb zasáhl
i Ústavní soud ČR a snížil procento hlasů potřebné pro vstup
do Poslanecké sněmovny, protože kdyby to neudělal, několik
stran by se tam nedostalo. Další lumpárnou si myslím, že jsou
koalice politických stran, které byly utvořeny a ucházejí se o hlasy
voličů. Protože, kdyby každá strana kandidovala samostatně, opět
by jich pár ubylo. Co mluvím s lidmi, většina z nich vůbec neví,
koho volit! Je to složité, politika se změnila a už není založena

na principech, co dříve, kdy se politici mezi sebou vzájemně
uznávali, dokázali udělat ústupky, hlasovali pro dobrou věc, ať ji
vymyslela vláda či opozice atd. Dnešní politika je plná arogance,
shánění kompromitujících informací a politici se neštítí sáhnout
ani ke lžím. Politické strany mi spíše připadají jako bezohledné
firmy, které se snaží za každou cenu se zviditelnit a urvat toho
pro sebe co nejvíce.
Přijďte k volbám a rozhodněte o tom, kdo nám bude vládnout
další 4 roky. Dá se říci, že voliči jsou rozděleni na dva tábory.
Přál bych si, ať už volby dopadnou jakkoliv, abychom našli sílu
uznat vítěze a našli společnou řeč. Doufám jen, že vše neskončí
vyhrocenými demonstracemi a nepokoji.

Hospodaření v obecních lesích
Na jaře provedla společnost ALMEA, s.r.o. výsadbu 3.725
kusů lesních stromků. V lesním porostu Na Pahorcích byly
vysázeny 3 oplocenky a v lesním porostu Voletín 2 oplocenky. Dalších 975 ks sazenic stromků vysázeli zaměstnanci obce.
Celkem bylo vysázeno 1.400 kusů smrkových sazenic, 500 kusů
sazenic olší, 1.900 kusů modřínových sazenic a 900 kusů sazenic
buku. Dne 21. června 2021 byla podána žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR. Celkem jsme na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů žádali o 48.000,-- Kč a to na základě
provedené výsadby.
Koncem měsíce července byla dokončena těžba dřeva napadaného kůrovcem v lesním porostu Voletín, která probíhala nepřetržitě od jara letošního roku. Celkem zde bylo vytěženo 256

m³ smrkového dřeva a vznikla zde obrovská paseka. V letošním
roce nám pomáhá velice deštivé a poměrně chladné počasí, což
by mělo mít příznivý vliv na množství rojení kůrovce a bude tak
pravděpodobně napadeno méně stromů.
Cena smrkové kulatiny letí raketovým tempem vzhůru, nyní se
vyšplhala z jarních 1.000,-- Kč/m³ na 2.000,-- Kč/m³ a stále roste!
Zaznamenáváme i obrovský zájem o palivové dřevo, o které
přes zimu nebyl až takový zájem.
Stejně jako v loňském roce budeme žádat o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období
od 1. ledna do 31. prosince 2020 na Ministerstvo zemědělství
ČR. Výzva by měla být zveřejněna začátkem měsíce srpna a výše
kompenzace by měla činit 383,-- Kč/ m³ kůrovcového dřeva vytěženého v roce 2020.

Znečištění vodního toku
V sobotu 10. dubna 2021 okolo 18 hodiny jsem měl telefonát
z Životního prostředí z Českých Budějovic, že někdo ohlásil
znečištění protipovodňového poldru a Žárovenského potoka ropnými látkami. S místostarostou obce jsme ihned vyrazili na místo,
abychom zkontrolovali, co se děje. Na vodní hladině poldru byly
minimální mastné skvrny, šli jsme se proto podívat ještě na nátok,

kde jsme s hrůzou zjistili, že Žárovenský potok je znečištěn nějakou ropnou látkou. Vydali jsme se proti proudu Žárovenského
potoka, až jsme došli na mostek, který je na místní komunikaci
vedoucí do Švihova. Zde jsem si všiml mastné skvrny na mostní
hraně, byla od motorového oleje. Po detailnějším ohledání mostku jsme zjistili, že je motorovým olejem polité celé čelo mostku až
Pokračování na straně 8
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Znečištění vodního toku
do potoka. Naším odhadem tam někdo úmyslně nalil asi 2 litry
motorového oleje. Po tomto zjištění jsem ihned volal na krajské
operační středisko, aby vyslali na místo profesionální hasiče ze
základny Prachatice a zároveň jsem k prošetření celé události
přivolal Policii ČR. Hasiči po příjezdu na místo konstatovali, že
znečištění potoka je poměrně rozsáhlé a na nátok do protipovodňového poldru umístili nornou stěnu a vodní hladinu zasypali
sorbentem. Druhý den jsem byl vše znovu zkontrolovat, ale vodní
hladina potoka byla znečištěna pořád stejným způsobem. Olej
zatekl a nachytal se na trávu v březích vodního toku a odtud
se postupně vymýval. Zavolal jsem proto operačnímu důstoj-

níkovi na HZS Prachatice a řekl mu, že by bylo dobré nornou
stěnu na místě ještě ponechat. Hasiči přijeli znovu na místo, aby
sebrali sorbent z norné stěny a nasypali tam nový. Norná stěna
byla demontována až po čtyřech dnech. Samozřejmě, že viník
zjištěn nebyl. Několik dní jsem si pokládal otázku, kdo a z jakého
důvodu mohl udělat takovou věc?! Proč byl tak hloupý a polil
most, aby se našlo místo, kde byla ropná látka do potoka nalita.
Byl to snad záměr, abychom to místo objevili? Protože, kdyby
tu látku nalil kdekoliv rovnou do potoka, tak v tomto případě
by bylo samozřejmě daleko těžší místo lokalizovat. Člověk už
i přemýšlí nad tím, co se tu ještě může stát!

Fúze FK Lažiště vs. Tatran Prachatice
Po nedohrané sezóně 2020/21 jsme se dohodli s vedením
Tatranu Prachatice, že společně spojíme síly v kategorii dospělých a budeme hrát pod hlavičkou Tatranu Prachatice. Toto
těžké rozhodnutí padlo na základě vyhodnocení situace, kdy
počet hráčů v FK Lažiště nebyl takový, abychom mohli důstojně
odehrát další, snad již kompletní, sezónu KP. Sehnat kvalitního
fotbalistu v této době je nadlidský výkon a nahradit skončivší
hráče není vůbec snadné. Většina kvalitních hráčů, kteří se
fotbalem neživí, skončí v zahraničí, kde mají možnost si něco
přivydělat. Toto jim my nabídnout nemůžeme. A vzhledem
k tomu, že nemáme mládežnickou základnu, tak opravdu nebylo jiné řešení. Toto byla jediná možnost, jak zachovat v Lažištích
fotbal v kategorii mužů. Již v minulé nedohrané sezóně jsme
měli velké problémy se sejít na zápas v dostatečném počtu hráčů. To byl hlavní impuls k této fúzi. Pro Tatran jsme se rozhodli,
jelikož je to klub, který má za sebou skvělou minulost, kdy hrál
i druhou celostátní ligu. Navíc většina z nás tam v minulosti
působila a s lidmi z vedení klubu se dobře známe. Myslíme si,
že tento klub by měl hrát vyšší soutěž něž je I.A třída. Měla by
to být bašta okresního fotbalu. Je to klub se širokou mládežnickou základnou, proto je předpoklad, že by tento projekt
mohl fungovat. Již před dvěma lety proběhla fúze Sokola Záblatí

s Tatranem a tím pádem bychom měli tři mužstva dospělých.
V Prachaticích by se hrál KP, u nás v Lažištích I.A třída pod
hlavičkou B mužstva a konečně v Záblatí I.B třída jako C tým.
Myslíme si, že toto je opravdu jediná šance, jak zajistit, aby
i nadále se v Lažištích hrál fotbal v kategorii dospělých. Byla
by nesmírná škoda, pokud by tomu tak nebylo. Myslíme si, že
krásný areál v Lažištích si to zaslouží.
Tento projekt je zatím domluven na jeden rok. Pokud se osvědčí, bude fungovat i nadále. V opačném případě se znovu pokusíme vytvořit tým mužů pod hlavičkou FK Lažiště, což by ale bylo
nesmírně obtížné. A to zejména kvůli personálním problémům
s hráči. Spíše budeme doufat, že se projekt osvědčí a tím dostaneme fotbal na Prachaticku o něco výše, než je nyní. A lví podíl
by na tom měl i náš klub.
V každém případě klub FK Lažiště nezanikl a funguje dál.
Ve společenství se Slavojem Husinec máme čtyři mládežnická
družstva v okresních soutěžích, tudíž můžeme vidět pobíhat
na lažišťském trávníku i místní potěr, což je naděje do budoucna.
Doufáme, že naši fanoušci na fotbal v Lažištích nezanevřou,
a i nadále budou povzbuzovat naše kluky přímo na hřišti v Lažištích, případně v Prachaticích či Záblatí. Mohou se totiž objevit
v jakémkoliv dresu.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – LĚTO 2021

9

HASMENI 2021
V letošním roce jsme kvůli pandemii a zákazům vlády museli
odložit první tréninky až na měsíc květen. První trénink se tedy
uskutečnil s velkým očekáváním 9.5.2021, trénovali jsme hlavně
disciplíny, ve kterých se Hasmeni utkávají s ostatními družstvy
na Hře Plamen. Času na natrénování všech disciplín jsme měli
vskutku málo, soutěž Plamen se konala letos ve Svaté Maří již 22.5.
Další soutěže, které naše Hasmeny čekaly, byly PHL v Nebahovech 26.6. a v Sudslavicích 17.7., kde děti předvedly svůj
natrénovaný um.
Jako každý rok jsme pro všechny Hasmeny uspořádali letní
soustředění, které se jako každý rok konalo v Lažištích na koupališti 23.-25.7.

Letos jsme pojali soustředění novou formou a rozdělili jsme
Hasmeny na 2 týmy, které proti sobě soutěžili v mnohých disciplínách. Např.: plnění úkolů a hádanek jako tým, uhašení ohně
se zavázanýma nohama, nacvičení tanečku pro ostatní, pořádek
ve stanech, záchrana tonoucího atd.
Zároveň v době našeho soustředění se vzdělával budoucí vedoucí mladých hasičů Pavel Vávra na Letní škole instruktorů
v Malých Svatoňovicích v termínu 17.- 31.7.2021.
31.7. byli Hasmeni požádáni o pomoc při hašení Konopiččina
slaměného domečku na tradiční Staročeské konopické v Lažištích.

HASIČSKÉ VOZIDLO
Naše zásahová jednotka měla ve své výbavě CAS PRAGA V3S
rok výroby 1959 a CAS 10 – IVECO MAGIRUS rok výroby 1985,
které obec pořídila v roce 2015 z německého města Schöllnach.
Pořízením tohoto vozidla se zdálo, že bude mít naše jednotka
vybavení, které ji bude sloužit minimálně dalších 20 let. Jak se
ale ukázalo, tak neustále se zpřísňující normy na emise výfukových plynů, bylo i s tímto vozidlem čím dál obtížnější absolvovat
každoroční technickou prohlídku. Tou kupodivu prošlo snáze
vozidlo PRAGA V3S, protože dle stáří nemuselo plnit tak přísné
limity, jako tomu bylo u IVECA MAGIRUS. Kdybychom situaci
neřešili, tak se mohlo za nějaký rok stát, že by vozidlo technickou prohlídkou neprošlo a zůstalo by nám odstavené v garáži
a zároveň by to takřka znemožňovalo toto vozidlo prodat nebo
se jiným způsobem zbavit.
Zbyly dvě možnosti, jak situaci vyřešit.
1) Jednou z nich bylo pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky. Na pořízení nové techniky se dá sehnat dotace ve výši
4 milióny Kč (2 milióny z Ministerstva vnitra ČR a 2 milióny
z Jihočeského kraje). Cena nové cisterny bez vybavení však začíná na minimálně 6 miliónech. Obec by zbytek musela doplatit
ze svých zdrojů, což by byl citelný zásah do jejího hospodaření
na několik let. Pořízení nového vozidla by sebou neslo i další
úskalí. Aby se udržela záruka, byl by povinný nájezd určitého

množství kilometrů, takže by se muselo jezdit jen tak. Na servisní
prohlídky by vozidlo dojíždělo do autorizovaného servisu, kde
by si vše nechali řádně zaplatit.
2) Podat si žádost na HZS Jihočeského kraje o nepotřebný
majetek HZS a čekat, zda se na nás náhodou neusměje štěstí.
Dne 4. prosince 2019 jsem s touto žádostí osobně vyrazil přímo za osobou nejvyšší a to za ředitelem HZS Jihočeského kraje
plk. Ing. Lubomírem Burešem, abych si postěžoval, jak špatně na tom jsme J. Z jeho úst jsem si vyslechl, že jsou na tom
jednotky ještě daleko hůře, že nemají nic a nebo mají techniku
nepojízdnou a jsou proto v případě vyřazení nějaké techniky
první v pořadí. Za pár dní dorazil dopis HZS, že nemůžou naší
žádosti vyhovět, ale že dále zůstáváme v pořadí. Dne 22. dubna
2021 mi volali z HZS, že budou vyřazovat dvě vozidla a to LIAZ
101 CAS 20 a TATRA 815 CAS 32 a zda bychom měli o nějaké
z nich zájem. Tuto nabídku jsem odmítl z důvodu, že by to pro nás
byl krok zpět, protože by nám bylo darováno vozidlo v horším
technickém stavu, než které máme. Tím jsem si myslel, že naše
šance dostat vyřazené vozidlo z HZS pohasla. Další den jsem byl
telefonicky informován o tom, že se výhledově bude vyřazovat
MERCEDES ATEGO rok výroby 2009 se závadou na palivové
soustavě, zda bychom měli zájem. Neváhal jsem ani sekundu
a řekl jsem „bereme všemi deseti“. Od té doby se nikdo neozval,
Pokračování na straně 10
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HASIČSKÉ VOZIDLO
až dne 10. června 2021 přišel email o ukončení nabídkového
řízení, kde v úvodu byla vypsána vozidla, která budou vyřazena
z majetku HZS a mezi čtyřmi vyřazovanými byl i MERCEDES
ATEGO. Listoval jsem stránkou dolů a v duchu jsem si říkal,
tak kde si zase pomohli. A nemohl jsem tomu uvěřit – u auta

DS Kaštánek
S měsícem květen přišlo do Kaštánku pár změn v podobě dvou
nových chůviček. Hana Kolářová a Martina Kravčenko. Hned
od začátku našeho působení jsme se s místem a s dětmi rychle
sžily a začaly s nejrůznějšími aktivitami.
Poznávali jsme zvířátka na statku, zasadili nové kytičky, podnikli indiánskou honbu za pokladem, kde si děti vyrobily indiánské čelenky, nebo známý Totem. Dále jsme navštívili místní
hasičský sbor, kde jsme měli možnost vidět i praktickou ukázku. Poznávali sladkovodní i zaoceánské rybičky s videoukázkou
a výtvarnou výrobou. Deštivé počasí jsme si krátili básničkami,
tancem, nebo zpěvem.
Návštěvu místního rybníka jsme spojili s hrou, kterou pamatují ještě naše babičky a dědečkové - Rybičky rybáři jedou.
Děti natolik nadtchla, že si jí plánujeme brzo zopakovat. A plno
dalšího..

MERCEDES ATEGO byla napsána naše obec. Tento okamžik
by se dal přirovnat k výhře v loterii, protože poslední vozidlo,
které naše obec takto získala, byla IFA AS 16 v roce 1978 (toto
vozidlo bylo nové). Převzetí darovaného vozidla proběhlo dne 28.
června 2021 na stanici HZS Jindřichův Hradec za účasti velitele
JSDHO pana Miroslava Pavelky, strojníka pana Petra Kováře
a bývalého velitele a nyní velitele družstva JSDHO pana Jana
Pěsta st. a samozřejmě mě J. Vozidlo má již novou technickou
prohlídku, byly vyměněny všechny filtry, oleje a byla detekována
a úspěšně opravena závada na palivové soustavě. Pro přihlášení
vozidla na registru vozidel jsem potřeboval plnou moc statutárního orgánu HZS Jihočeského kraje, tedy ředitele. Pro plnou
moc jsem si dojel osobně, na místě ji panu řediteli ověřil a při
mém odchodu jsem panu řediteli poděkoval za obec i za naše
hasiče, a že si darovaného vozidla nesmírně ceníme a velice si
vážíme gesta HZS Jihočeského kraje. Pan ředitel jen s úsměvem
řekl „Když můžeme, pomůžeme“ J. Nezbývá jen popřát našim
hasičům, ať jim vozidlo slouží co nejlépe, určitě si ho zaslouží!
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A jak to už bývá, čas se s časem sešel a máme tu léto, které si všichni společně chceme užít venku, jak jen to půjde.
Máme tolik možností pro hry a aktivity, že je na to léto pomalu krátké.
A co nás ještě čeká? Taktéž jako minulý rok jsme pro vás
připravili Kaštánkovu stezku, která se bude konat dne 22. 8.
2021 od 14:00 hodin. Na Kaštánkově stezce budou čekat pohádkové bytosti, které budou rády, když přijdete a zasoutěžíte se
s nimi.
V posledním týdnu srpna nás čeká velké loučení se čtyřmi
kamarády, kteří odcházejí do mateřské školy. Pro děti, které
odcházejí, připravujeme rozloučení, kde si společně s rodiči opečeme buřty, předáme dáreček na památku.
Nicméně létem naše působení nekončí, protože hned v září očekáváme příchod nových dětiček, na které se už teď moc těšíme.
DS Kaštánek
Hana Kolářová

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Milí spoluobčané,

právě skončený školní rok byl opět pro nás všechny jiný než
klasický. Na začátku školního roku jsme doufali, že se nebude
opakovat situace z loňského roku, ale nestalo se tak. Z důvodu
stále zhoršující se epidemiologické situace byla naše mateřská
škola od 1. března do 11. dubna 2021 uzavřena. Znovu jsme
otevřeli 12. dubna, pouze pro děti zdravotníků, učitelů…Pro
všechny děti se otevřely dveře mateřské školy až 1. května 2021.
Velké poděkování patří rodičům, kteří vytvářeli svým dětem
bezpečné rodinné zázemí a pomáhali svým předškolákům plnit
úkoly, které jsme předškolákům zadávali na naší uzavřené facebookové skupině.
V rámci masopustního týdne, který každoročně s dětmi v mateřské škole připravujeme, se všichni seznámili s lidovými tradicemi a zvyky masopustu. Uspořádali jsme dětský karneval
ve třídě naší MŠ, při kterém nechyběl rej masek a soutěživé hry.
Také promenáda veselých masopustních masek za hudebního
doprovodu se vydařila. Vytvořili jsme také pro rodiče krátké
video našeho masopustního karnevalu.
Měsíc duben jsme zakončili společným sletem čarodějnic
na školní zahradě. Děti si vyrobily každý svou čarodějnici, paní
učitelky, paní kuchařka a paní školnice převlečené do kostýmů
čarodějnic měly pro děti připravené hry a soutěže. K obědu jsme
si opekli vuřty. Celé dopoledne bylo plné zábavy, her a tance
a moc se nám líbilo.
Dne 12. května 2021 proběhl v naší Mateřské škole Lažiště
Zápis do mateřské školy. Celkem bylo přijato 6 dětí a 3 děti
mají odklad povinné školní docházky. V příštím školním roce
naplníme tedy MŠ třiadvaceti dětmi a nadále zůstává také jedno
individuální vzdělávání.
Den dětí jsme v MŠ oslavili 1. června. Pro děti bylo připraveno zábavné sportovní dopoledne na školní zahradě. Děti
plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Odměnou jim byly
diplom, medaile, sladkosti a moooc dobré zmrzlinové poháry,
které pro nás s láskou připravila naše paní kuchařka. Všichni
jsme si užili krásného slunného dne. Sluníčko jistě vědělo, že
si děti zaslouží užít si Dětský den se vším všudy a naplno, a tak

nám poctivě svítilo celé dopoledne. Rozzářené úsměvy dětí
a nadšené vyprávění dojmů, to bylo pro všechny zúčastněné
tou největší odměnou.
Květnové hemžení malých pracovitých mravenečků nesmíme
opomenout. Vždyť jsme šikovní jako mravenci. Vyrábíme,
tvoříme, sportujeme. Vyrobili jsme si proto velké mraveniště
u nás ve třídě a těch mravenečků co jsme nakreslili. Chůvičky,
dělnice, strážce, stavitele i královnu. Všichni mají totiž v mraveništi svoji důležitou úlohu. Seznámili jsme se také s knihou
Ondřeje Sekory Ferda Mravenec a vytvořili jsme obrázky Ferdy
a Berušky v naší životní velikosti.
10. června proběhlo ve školce focení všech dětí a hlavně předškoláků. Tablo jsme umístili v místní prodejně.
V červnu vyrazily děti z mateřské školy do Požární zbrojnice
Lažiště. Pan Jiří Podlešák, člen dobrovolných hasičů, přivítal
děti velice vlídně. Na pořadu dne byla prohlídka techniky a vybavení. Děti se dozvěděly o náročné práci hasičů, některou
techniku si mohly přímo osahat a na pohled z výšky požárního
vozu jistě nikdo z nich dlouho nezapomene. Odnesly si tak
spoustu zážitků.

Pokračování na straně 12
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
21. června jsme se vydali na školní výlet do ZOO Ohrada. Děti
viděly mnoho druhů zvířat a dozvěděly se o zvířátkách spoustu
nových informací. Výlet se nám vydařil a děti si ho užily.
Rozloučení s předškoláky proběhlo opět na školní zahradě
v dopoledních hodinách. Nejdůležitějším okamžikem bylo pro
děti pasování předškoláků. Na památku si odnesly knihu s věnováním, šerpu PŘEDŠKOLÁK, tričko PŘEDŠKOLÁK a diplom
za úspěšné splnění všech úkolů. Počítaly, kreslily a odpovídaly
na otázky, kde předvedly všechno to, co se v mateřské škole
naučily. A ostatní děti? Samozřejmě že fandily a zároveň se
nemohly dočkat, až započne

,,Hon za pokladem». Cesta vedla podle barevných fáborků, kde
se skrývaly kartičky s úkoly a části mapy pokladu. Tu musely děti
posléze složit a tak se dozvěděly, kde se poklad vlastně nachází.
Čekala je samozřejmě sladká odměna. Společně jsme si ještě
zazpívali při opékání vuřtů. Vše se podařilo na jedničku. Bylo
to příjemně prožité dopoledne.
Nyní už si všichni užíváme prázdniny a přejeme všem příjemnou zaslouženou dovolenou.
S pozdravem Jana Korytarová

Kulturní akce v Lažištích v roce 2021
Koronavirová epidemie a s tím spojená vládní nařízení zásadním způsobem ovlivnila kulturní a sportovní akce, které se měly
v naší obci konat, a počítám, že od podzimních měsíců bude vše
omezeno znovu.

Dětský den

První letošní kulturní akcí byl až dne 6. června dětský den,
který se měl sice konat ještě za určitých omezení, ale řekli jsme si,
že už je načase něco uspořádat. Škoda jen, že nevyšlo lepší počasí,
protože celé odpoledne propršelo. Byli jsme udiveni, kolik dětí se

sešlo a jak si dokázaly tento den i v dešti užít. Hlavní atrakcí byla
obrovská nafukovací skluzavka a děti si mohly zajezdit i na elektrické a motorové čtyřkolce. Samozřejmě nemohli chybět ani naši
hasiči, u nichž si děti vyzkoušely srážení míčků z kuželů vysokotlakou proudnicí. Každoročně se děti nejvíce těšily na pěnu,
s tou jsme však pro letošní rok nepočítali a nakonec se ukázalo,
že to bylo jedno, protože vše zhatilo poměrně chladné počasí.

Putovní kino

V neděli 18. července přijelo do naší obce největší Putovní
letní kino v ČR, což je potvrzeno distribučními společnostmi CinemArt a Bioscop dle největšího odběru licencí za putovní kina
v letech 2019 a 2020. Původně jsme chtěli objednat promítání
na plátno, to by bylo možné po setmění až po 21:30 hodině, takže
děti by přišly o pohádku. Proto jsme se přiklonili k promítání
na obří LED obrazovce o velikosti 7 x 4 metry. Nejobtížnější ze
všeho bylo vybrat, co se bude promítat, protože výběr probíhal
z nabídky několika tisícovek filmů. Nakonec jsme vybrali pro
děti animovanou pohádku „Ledová sezóna – medvědi jsou zpět“
a na večerní promítání pak český film „Bezva ženská na krku“
v hlavních rolích s Petrou Hřebíčkovou a Ondřejem Vetchým.
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Obecní grilovačka
V poslední srpnovou sobotu (28.8.) bude obec pořádat ve sportovním areálu obecní grilovačku. Těšit se můžete na girlované
prase na grilu a další pochutiny. K dobré náladě nám zazpívá
slečna Pavla Hubáčková.

Vyšlo nádherné počasí a všichni jsme si promítání užili. Děti sice
asi v polovině pohádky daly přednost pohybu v areálu a na tribuně zůstali většinou jen rodiče. Divácká návštěvnost byla odhadnuta, že pohádku navštívilo cca 100 diváků a na večerní
promítání přišlo cca 70 diváků.
V neděli 15. srpna se bude konat další letní pomítání, které
nám opět zprostředkuje Putovní kino na obří LED obrazovce.
Od 16:00 hodin se bude promítat pohádka „Ovečka Shawn ve filmu“ a na večerní promítání od 20:00 hodin jsme vybrali „Táta je
doma“ komedie USA, 2017.

Staročeská konopická

V sobotu 31. července se v naší obci konala tradiční Staročeská
konopická. Akce byla uspořádána s přispěním Jihočeského kraje,
který nám poskytl dotaci ve výši 20.000,-- Kč. Akci pořádala obec
s místními ženami. Vyšlo krásné počasí, a proto měla celá akce
hojný počet diváků. Souhra účinkujících byla famózní, takže si
všichni odnášeli nádherný zážitek. Po celé odpoledne i večer
hrála kapela Václava Smolíka.

Setkání důchodců
V sobotu 2. října je naplánované setkání důchodců. Uvidíme,
zda nám to vládní nařízení a vývoj epidemie dovolí. K tanci a poslechu bude hrát kapela Pěčnovanka, která v letošním
roce oslavila 15 let své existence. Program bude ještě určitě
zpestřen nějakým dalším vystoupením. Všichni důchodci jsou
srdečně zváni a po roční pouze se na všechny moc těší obecní
zastupitelé.
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OBEC LAŽIŠTĚ
2020

3 940

47,02

19

2 309,89

87

23 778,44

23 779

2 266,34

79,99

93

14 221

98,82
6 588

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ

po rekonstrukci opět v provozu
V případě zájmu o zapůjčení knih
VOLEJTE: 606 833 926

