OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ

jaro 2017

Vážení spoluobčané,

Vážení spoluobčané,

mé úvodní slovo starosty v letošním prvním vydání našeho
zpravodaje nemohu věnovat nikomu jinému než panu kardinálu Miloslavu Vlkovi. Dne 18. března 2017 nás zasáhla smutná
zpráva o úmrtí největšího Čecha posledních desetiletí. Kardinál
Miloslav Vlk stanul v čele české katolické církve krátce po pádu
totalitního režimu. Do té doby byl jedním z nejodvážnějších
buditelů „duchovního disentu“ a získal si věhlas i v zahraničí.
V roli kardinála musel řešit celou řadu problémů, s nimiž se
musela osvobozená církev po revoluci potýkat.
Miloslav Vlk se narodil v jihočeské obci Líšnice 17. května
roku 1932. V roce 1952 dokončil studium na českobudějovickém
Jirsíkově gymnáziu maturitou. Další studia mu byla za hluboké totality zakázána, proto nastoupil rovnou do továrny Motor
Union v Českých Budějovicích, kde pracoval jako řadový dělník. O rok později zahájil povinnou dvouletou službu u armády
ve Dvorech u Karlových Varů. Jakmile se vrátil do civilu, podařilo
se mu dostat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze,
kde studoval obory latinu a archivnictví. Studia zakončil státní
zkouškou z archivnictví a v roce 1960 promoval. Následující čtyři
roky se věnoval svému oboru. Jako archivář pracoval v Okresním
archívu v Třeboni, v Jindřichově Hradci, Okresním a Městském
archívu v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem.
Celá řada jeho odborných článků se objevovala během tohoto
období v různých periodikách.
V době politického uvolnění vstoupil v roce 1964 na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Po čtyřech
letech studií byl pak v Českých Budějovicích vysvěcen na kněze.
Takřka ihned poté jej povolal do svých služeb českobudějovický
biskup Josef Hlouch, který ho jmenoval svým sekretářem. Za nastupující normalizace se ale záhy stal jeho vliv a působení trnem
v oku komunistické administrativy, která se jej následně snažila
odklidit na méně významná působiště. V roce 1971 byl církevním
tajemníkem přeložen do malé farnosti Lažiště a Záblatí na Šumavě, po roce pak byl za trest přestěhován do Rožmitálu pod
Třemšínem. Ani tato opatření však politické autority neuklidnila
a v roce 1978 mu odebraly státní souhlas k veřejnému výkonu
kněžské služby. Vlk se pak stáhl do církevního podzemí.
Z kádrového posudku Miloslava Vlka:
„Vlk jest povahy zákeřné, schází se a vyhledává inteligenci, projevoval se jako zaujatý nepřítel našeho socialistického zřízení,
má veliké vztahy ke kněžím, kteří jsou oddaní Vatikánu, sám jest

jeho věrným služebníkem. Státní orgány neuznává a jedná s nimi
jen v nejnutnějších
potřebách. Při projednávání úředních
záležitostí jest nutné
být dobře obeznámen
s projednávanou záležitostí, neb Vlk jest záludný, církevní zákony
a záležitosti zná velmi
dobře a pro církevní
hierarchii se snaží získat maximum.“
Během svého působení v podzemní církvi se podle svých slov
zúčastňoval tajných
Miloslav
Vlk
- Lažiště26.
26.5.2012
Vlk
– Lažiště
5. 2012
křesťanských schůzek, Miloslav
které se mnohdy konaly na chalupách v lesích a na horách. I tak získal v církevních
kruzích věhlas i za hranicemi. Svědčí o tom například událost,
k níž došlo ve východním Německu, kde v roce 1986 přijal Vlka
Miloslav
Vlk
se narodil v jihočeské
společně se skupinou českých
katolíků
na mezinárodním
setkání obci L
kardinál Joachimstudium
Meisner. Kardinál
předem odmítl dodržet
zvyk gymnáz
na českobudějovickém
Jirsíkově
nechat si políbit ruku od níže postaveného v církevní hierarchii,
totality zakázána, proto nastoupil rovnou do tová
namísto toho políbil na znamení úcty ruku Miloslava Vlka.
pracoval
jako řadový
dělník.
O rok nadále.
později zahájil p
Navzdory zákazu
své kněžské
povolání
vykonával
Na ulici ho coby Karlových
myče oken vyhledávali
zejména
žá- podaři
Varů. Jakmile
se mladí
vrátil lidé
do scivilu,
dostí o zpověď. Nejprve zpovídal na lešení v ulici Magdalény
Karlovy
Praze,
kdesetkání
studoval
obory
Rettigové, jakmile
se však ovmístu
tajných
dověděla
StB, latinu a
začal zpovídat přímo
v přilehlé
soudu, kde
archivnictví
a budově
v roce Krajského
1960 promoval.
Následující
tou dobou byly za podobnou „podvratnou činnost“ vynášeny
pracoval v Okresním archívu v Třeboni, v Jindř
vysoké tresty.
ČeskýchFrantiška
Budějovicích,
později
stal ředitelem
Na přímluvu kardinála
Tomáškakde
muse
bylo
začátkem
roku 1989 vráceno
povolení
ke kněžské
činnosti
a až doperiodikách.
Sametové
během
tohoto
období
v různých
revoluce i krátce po ní působil v několika menších farnostech.
V únoru roku 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem
V době
politického
uvolnění
vstoupil v
a rok nato se stal nástupcem
Tomáška,
arcibiskupem
pražským
a českým primasem.
Od roku
1991 stál také po
let v čele
čes- studií by
fakultu
v Litoměřicích.
Podevět
čtyřech
letech
ké biskupské konference. Kardinálem ho jmenoval papež Jan Pavel
Takřka ihned poté jej povolal do svých služeb
II. 26. listopadu 1994, jako krédo si zvolil „Aby všichni byli jedno“.

jmenoval svým sekretářem. Za nastupující normali
Pokračování na straně 2

oku komunistické administrativy, která se jej násle
V roce 1971 byl církevním tajemníkem přeložen do

2

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – JARO 2017

Pokračování ze strany 1

Zájem i mezi zahraničními médii vyvolalo jeho varování před
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vracel a to i do naší obce. Lažiště byly jeho první farnost, kde působil
jako farář, byl zde sice jen jeden rok, ale i tak se zaryl nesmazatelně
všem občanům navždy do paměti. O Lažištích rád říkával, že byly
jeho první láskou a byla to jeho zásluha, že se název naší obce objevoval po dlouhá léta ve všech médiích. V Lažištích sloužil naposledy
mši svatou při oslavě 660. let výročí obce dne 26. května 2012. Při
této příležitosti mu byl předán letecký snímek obce jako dárek
k 80-tým narozeninám. Vzpomínám, jak jsem vedle něj seděl při
slavnostním obědě, kdy mě přiváděl v údiv, jak široký přehled má,
protože se s námi dokázal bavit o fotbale o lize mistrů, o mistroství
světa motorek, hned zase o politice a církevním dění. Kardinál Vlk,
jako veřejná osobnost, se často vyjadřoval k rozličným událostem,
akcím a otázkám. Na svůj věk byl aktivní i na internetu (facebook,
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nebo ne, hloubka těchto událostí otevírá a rozuzluje i ta naše
tajemství a nezodpovězené otázky týkající se nás samých. Bůh
k nám promluvil ústy svého Syna Ježíše Krista, ústy událostí, ústy
vnitřního dialogu mě a tajemství Velikonoc. Centrem křesťana
se od této chvíle stává kříž, ale nutno podotknout, že jako znak

hatství, které Ježíš přinesl každému
člověku.
Milostiplné a požehnané velikonoční svátky, naděj z Kristova vítězství,
vděčnost a lásku vůči
Spasiteli, hojnost zdraví a sil Vám vyprošuje o. Šimon
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Sobota
08. 04. 2017
Neděle
09. 04. 2017
Pondělí
10. 04. 2017
Uterí
11. 04. 2017
Středa
12. 04. 2017
Čtvrtek
13. 04. 2017
Pátek
14. 04. 2017
Sobota
15. 04. 2017
Neděle
16. 04. 2017
Pondělí
17. 04 2017

Vl. Březí

Lažiště

Záblatí

08:00 mše svatá
15:00 křížová cesta
07:00 – 20:00
Eucharistická adorace
18:00
mše svatá
18:00
mše svatá
18:00
mše svatá
10:00 křížová cesta
15:00 bohoslužba slova
20:30
mše svatá
08:00
mše svatá
08:00 mše svatá
17:00 velikonoční koncert

09:30
mše svatá

11:00
mše svatá

11:30
bohoslužba slova

11:00
bohoslužba slova

11:30
mše svatá

Liturgická oslava

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bíla sobota
Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí

16:00
mše svatá
17:00
bohoslužba slova
18:00
mše svatá
09:30
mše svatá
09:30
mše svatá

Dub
18:00
mše svatá
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Předslavice

Akce k realizaci v roce 2017
1) Výstavba místní komunikace od čp. 120
V letošním roce proběhne realizace místní komunikace
na parc. č. 1075/1 v k.ú. Lažiště. Před realizací této akce jsme
se rozhodli pro vyhledání a výměnu navrtávacích pasů na vodovodní síti, která vede v místě výstavby komunikace tak, aby
se nemuselo zasahovat do nového povrchu vozovky v případě
poruchy. Stavební práce bude provádět firma Reno Šumava, a.s.

FORD TRANZIT a termín pro dodání je září letošního roku. Tak
doufejme, že už nás nic nezaskočí.

3) Rekonstrukce kanalizačního řadu na návsi

2) Nákup tranzitu pro JSDHO

V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o předpokladu,
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“. Pořízení tohoto vozidla zkomplikoval termín dodání, který byl stanoven na 17. března 2017. Z důvodu vypsání zadávacího
řízení v měsíci listopadu nebyla žádná z oslovených firem schopna
toto vozidlo dodat. Výběrové řízení se muselo zrušit a bylo zažádáno na IROP o prodloužení termínu realizace projektu. Dne
21. února 2017 byla naše žádost schválena a bylo zahájeno nové
zadávací řízení. V termínu pro podání nabídek přišly 2 nabídky
a vítězem zadávacího řízení se stala firma ZAHAS, s.r.o. z Trnávky
s nabídkovou cenou 1.332.934,-- Kč včetně DPH. Vozidlo bude

Na realizaci této akce byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2017. Výsledek
přiznání této dotace bychom se měli dovědět v měsíci dubnu.
Rekonstrukci chceme zahájit v průběhu měsíce května tak, aby
všechny práce, včetně terénních, byly hotové do konce června
letošního roku.

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

4) Žádost o podporu poskytovanou PGRLF, a.s.
Dne 1. března 2017 jsme byli vyzváni z PGRLF, a.s. (Podpůrný
a garanční rolnický a lesnický fond) k zaslání některých ekonomických podkladů pro získání investičního úvěru na 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.
Je tedy velká pravděpodobnost, že tento úvěr získáme a pořídíme výše uvedené strojní vybavení za ½ ceny.

vestičního úvěru z PGRLF, a.s. se obec stane soběstačná ve svozu
bioodpadu. Zároveň se zkvalitní a zefektivní ostatní práce (např.
hospodaření v lesích, údržba místních komunikací, veřejné zeleně atd.). S kompletem tohoto strojního vybavení se obec Lažiště
stane jednou z nejlépe vybavenou obcí v širokém okolí.

6) Obecní chodník na komunikaci
   III/14528 v obci Lažiště
Dne 6. ledna 2017 jsme podali žádost o dotaci na Státní fond
dopravní infrastruktury (dále SFDI) na akci „Obecní chodník
na komunikaci III/14528 v obci Lažiště.“ Předmětem této dotace
je výstavba chodníku do sportovního areálu v celkové hodnotě
díla 3.788.087,-- Kč. Požadovaná dotace ze SFDI činí 3.219.873,-Kč, což představuje 85 % celkových uznatelných nákladů. V rámci této akce by se provedlo odvodnění komunikace III. třídy
14528, výstavba chodníku ze zámkové dlažby v délce 533 m
včetně opěrných zdí z gabionů. Zároveň by byl do chodníku
přeložen vodovodní řad, který je jako hlavní přivaděč do Melesína a sportovního areálu. Byly by osazeny i nové navrtávací
pasy a zřízeny nové vodovodní přípojky do stávajících objektů. Výsledek úspěšnosti naší žádosti bychom se měli dozvědět
v průběhu měsíce dubna, případná realizace by ihned navázala
a byla by dokončena v letošním roce.

5) Pořízení kontejnerového nosiče,
  štěpkovače a kontejnerů
V průběhu měsíce března bychom se měli dozvědět výsledek
vyhodnocení naší žádosti o dotaci na akci „Pořízení kontejnerového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Lažiště“ do 41.
výzvy do Operačního programu životního prostředí. V případě
přiznání této dotace bude ihned zahájeno zadávací řízení. Případnou realizací této akce a pořízením strojního vybavení z in-
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7) Oprava hřbitovní zdi

Cesty z pozemkové úpravy

Dne 12. ledna 2017 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do opatření „Nemovité kulturní památky“, jejímž předmětem je oprava hřbitovní zdi v celkových nákladech 114.296,10 Kč.
Výše požadované dotace činí 68.500,-- Kč a vlastní finanční spolupodíl obce činí 45.796,10 Kč. Jedná se o další etapu opravy
hřbitovní zdi, která navazuje na etapu realizovanou v roce 2015.

V roce 2011 byla dokončena pozemková úprava v Lažištích,
vyplynula z ní výstavba cest, které by měly zajišťovat přístup vlastníkům na jejich pozemky. V první fázi byly naprojektovány cesty:
- od lakovny k domu č.p. 83,
- z otáčky na Žárovnou do Lažišť,
- z Drah k obecnímu podzemnímu vrtu.
Výstavba těchto cest byla rozdělena do dvou etap a měla se původně realizovat jen první. V loňském roce bylo pozemkovým úřadem vypsáno zadávací řízení, které vyhrála firma Richarda Fialy.
Vzhledem k tomu, že vysoutěžená cena byla pod 50 % předpokládaných stavebních nákladů, podařilo se vyjednat s pozemkovým
úřadem, aby zbytek finančních prostředků byl použit na výstavbu
druhé etapy. Na druhou etapu bylo taktéž vypsáno zadávací řízení, které opět vyhrála firma Richarda Fialy. V loňském roce byla
dokončena výstavba jedné z nich a to cesty „od lakovny k domu
č. p. 83“, zbytek by měl být dokončen v letošním roce. Výstavba
cest „od lakovny k domu č. p. 83“ a cesty „z otáčky na Žárovnou
do Lažišť“ zlepší dopravní obslužnost v obci. Poslouží i k procházkám, k projížďkám na kole, ale mohou se použít i v případě
uzavírek hlavních silnic jako objízdné trasy.

Přípravy k podání žádostí o dotace
1) Rozšíření kapacity a služeb Sběrného
dvora Lažiště
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval, že bychom chtěli
do jara dostat akci „Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora
Lažiště“ do fáze vydaného stavebního povolení. Už teď je jasné,
že se nepovede, protože firma Domus Prachatice s.r.o. zpracovala
projekt pro územní řízení až koncem března.
Průtahy provází i bezúplatný převod stavebních pozemků
(prac. č. St. 39/2, St. 39/3, St. 117), vše brzdí Ministerstvo financí ČR, není schopné vydat stanovisko k bezúplatnému převodu,
které jim zaslal Pozemkový úřad ČR v říjnu minulého roku!
Snad už věci vezmou lepší spád a budeme schopni vše vyřídit
a být připraveni k podání žádosti o dotaci na tuto akci.

2) Výstavba dočišťovacích rybníků
Jak jste se dozvěděli v minulém vydání, jsme povinni 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. Byl proveden výškopis a polohopis místa realizace a Ing. Věra Slunéčková začala
s přípravou zpracování projektové dokumentace, kterou bude
zpracovávat v koordinaci s Ing. Jiřím Kuštou, CSc. externím
pracovníkem obce. Od samého začátku se snažíme i ve spolupráci s dotační firmou, aby projekt byl zpracován ve formátu,
ve kterém by bylo možné požádat na realizaci akce o přidělení
nějaké státní či evropské dotace, protože už i název projektové
dokumentace může toto znemožnit. Akci, tak jako tak, budeme
muset zrealizovat, takže jakékoliv dotační spolufinancování bude
dobré plus. Dále platí, že rozhodnutí o povolení stavby chceme
mít maximálně do konce roku 2018 a samotnou výstavbu dočišťovacích rybníků pak zahájit v roce 2019.

Protipovodňový poldr
Dne 17. ledna 2017 proběhla kolaudace stavby „Protipovodňová opatření – výstavba vodní nádrže – poldru v k.ú. Lažiště“, kterou prováděla firma HYDRO & KOV s.r.o. z Třeboně.
Na výpustné zařízení byla osazena vodočetná lať a vodní nádrž
mohla být napuštěna na úroveň stálé hladiny. Poslední, co zbývá,
je předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení, čímž
bude tato akce ukončena a to v termínu do 30. června 2017.
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Práce našich zaměstnanců
Obci Lažiště se podařilo vyjednat dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce ČR. Úřad práce bude hradit 100 % nákladů na výplatu mezd.
Celkem bylo od 1. března 2017 zaměstnáno 6 zaměstnanců, kteří
dostali pracovní smlouvy na dobu určitou do 28. února 2018.
S jedním z nich jsme se sice už museli rozloučit pro neplnění
pracovních povinností, ale s prací ostatních jsme spokojeni.
Zaměstnance budeme využívat hlavně na úklid veřejných prostranství a věřím tomu, že jejich práci ocení nejen občané, ale
bude i dobrou vizitkou naší obce pro turisty a širší okolí. V měsíci
březnu naši zaměstnanci prováděli manipulaci palivového dřeva,
sázeli stromky v lesním porostu Lomec a prováděli další pěstební
práce v lesních porostech.
Za odvedenou práci bych jim chtěl vřele poděkovat a popřát
jim spokojený výkon jejich práce po zbytek roku 2017 v naší obci.

Vítání občánků
Dne 18. března 2017 se uskutečnilo vítání našich nových občánků a bylo to poprvé v naší nově zrekonstruované zasedací
místnosti, která tomuto aktu dodala na důstojnosti. Obecní zastupitel pan Petr Rod seznámil pana starostu s dětmi a rodiči, a to
Pavlu a Jana Jirouškovi se synem Honzíkem, Lenku Janečkovou
a Jiřího Hánu s dcerou Laurinkou a Kateřinu Hávovou a Libora
Korytara se synem Štěpánkem. Následoval projev pana staros-

Český červený kříž Lažiště
Místní skupinu Českého červeného kříže zakládal tehdejší
učitel na zdejší škole pan Václav Kohout. Další předsedkyní byla
paní Marie Pečeňová, po které se funkce ujala paní Františka
Jiroušková, kterou později vystřídala Jana Jiroušková. Již 20 roků
se o skupinu stará předsedkyně paní Eva Jiroušková.
Rádi budeme vzpomínat na dlouholetou členku paní Vlastičku
Honzátkovou.
Na našem okrese jsou pouze 2 skupiny Českého červeného
kříže, v Prachaticích je 35 členů a u nás 31 členů.
Naše poslední a velmi krásná akce byla ve spolupráci s obcí
a se sborem dobrovolných hasičů – oslava MDŽ. Za její podporu
děkujeme obci Lažiště.

ty obce, ve kterém vyzvedl pouto rodičů a dětí a sounáležitost
s naší obcí. Poté nám naše školka předvedla pásmo básniček
a písniček. Po sladké odměně našim předškoláčkům přišel čas
na slavnostní podpis do obecní knihy a předání darů. Noví občánci letos dostali osušku a plyšového hrocha se znakem naší
obce. Maminky samozřejmě dostaly krásnou kytici. A už byl
čas na slavnostní přípitek a společné focení s dětmi, jejich rodiči
a prarodiči. Za toto krásné odpoledne zaslouží poděkování paní
ředitelce Čužnové a slečně učitelce Kahudové z mateřské školy
za přípravu krásného programu.
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Poskytovatel
ZDARMA služby
(Organizátor
e-Aukce)
Činnost
eCENTRE
a. s. platí
vítězný dodavatel

BEZ RIZIKA
V
případě vysoutěžení horších
ZDARMA
podmínek,
než jsoua.Vaše
Činnost eCENTRE
s. platí
stávající,
nemáte povinnost
vítězný dodavatel
podepisovat novou smlouvu.

Kdo se může účastnit
BEZ
RIZIKA
Domácnosti,
podnikatelé, firmy

V
případě vysoutěžení
(právnické
osoby), SVJhorších
(sdružení
podmínek,bytových
než jsoujednotek),
Vaše
vlastníků
stávající,
nemátetělovýchovné
povinnost
bytová družstva,
podepisovat
novou
smlouvu.
jednoty, zájmová sdružení
i
menší obce z okolí.

Kdo se může účastnit

Domácnosti, podnikatelé, firmy
(právnické
osoby), SVJ
(sdružení
Další informace
získáte
vlastníků bytových jednotek),
přímo
na kontaktním
bytová družstva,
tělovýchovné
jednoty, zájmová
sdružení i
místě,
kde Vám
menší
obce z okolí.
vysvětlíme
princip celého

projektu podrobněji a
zodpovíme Vaše dotazy.
Další informace získáte
přímo na kontaktním
místě, kde Vám
Provoz kontaktního místa
vysvětlíme
princip
celého
bude upřesněn
začátkem
projektu
podrobněji a
roku 2017.
zodpovíme Vaše dotazy.
Již nyní se můžete
nezávazně zapsat do
Provoz
kontaktního
místa
listiny zájemců,
která
je
bude upřesněn začátkem
připravena na Vašem
roku 2017.
úřadu.
Již nyní se můžete
nezávazněosoba
zapsat do
Kontaktní
listiny zájemců,
Obchodní
partner která je
připravena
na Vašem
pro jižní Čechy
úřadu.

Lukáš Urban

Tel. 774 582 258
lukas.urban@partnerecentre.cz
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Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i ﬁnanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.
Více informací na www.elektrowin.cz

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – JARO 2017

9

Návštěva jičínského potápěče, cestovatele a pedagoga
Dne 10. února 2017 nás, jako jedinou obec či město poctil již
potřetí svou návštěvou jičínský potápěč, cestovatel a pedagog
Mgr. Radek Bohuňovský, s nímž jsme se prostřednictvím jeho
filmů z cest doprovázených výkladem, tentokrát z dobrodružství pod vodou i nad vodou, podívali do Francouzské Polynézie
na nejopuštěnější ostrovy světa.
Radek promítl i záběry z Kokosového ostrova, jedná se o nejhlídanější potápěčskou lokalitu světa, kterou navštívil v měsíci
listopadu. Tuto expedici připravoval 3 roky, přičemž 2 roky čekal
jen na povolení ke vstupu do této lokality.

Dále jsme se podívali na expedici do Albánie, kde jeho skupina
objevila vraky z 1. sv. války, které ještě nikdo nenavštívil. V Albánii se potýkali, jak sám řekl, nejvíce s problémy s byrokracií.
Povyprávěl příběh válečné lodi Szent István (největší válečná loď Rakouska-Uherska) i o jednom občanu Jičína, který se
na této lodi plavil a přežil. Celý příběh byl zakončen dojemným
rozuzlením toho záhadného Jičíňana, jednalo se totiž o jeho
dědečka!
Radek nám prozradil i plán na rok 2017, kdy se chystá na expedici nazvanou The Great White. Jak už možná tušíte, chce se
potopit a natočit velkého bílého žraloka, největšího predátora
naší planety. Ponor sice z bezpečnostního hlediska bude v kleci,

ale nebyl by to Radek, který již nyní spřádá plány, jak si najít
místo mimo klec a toto monstrum natočit navolno. V případě,
že se s ním velký bílý „nezkamarádí“ a nepřipluje ho ochutnat,
budou natočeny velice zajímavé záběry, se kterými se s námi
přijede jistě pochlubit.
Radek si z různých cest po světě přivezl různé artefakty, jedním z nich jsou obličejové masky. A právě masky byly součástí
soutěže, kterou si připravil pro všechny přítomné. Cílem bylo
napsat na papírek zemi, ze které ta či ona maska pochází a to
na základě Radkových indícií. Soutěž vyhrál s velkým náskokem
Honzík Kouba nejml., který jako vítěz dostal od Radka DVD
z jeho expedice s vlastnoručním podpisem.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno celkem 1.680,-- Kč,
které bylo použito na dětský maškarní karneval. Všem, kteří jste
přispěli, děkujeme.
Radek zde zůstával až do druhého dne, tak byla škoda chodit
domů. Srazily se stoly a povídalo se dál. Po chvíli se opět soutěžilo, tentokrát to bylo v tom, že Radek pouštěl úryvky z různých
seriálů a filmů a cílem bylo uhodnout, ze kterého to je. Jako
velký odborník se ukázal místostarosta obce, kterému při hře
neřekl nikdo jinak než Karel Čáslavský (český filmový archivář,
historik, publicista a moderátor, pracovník Národního filmového archivu).

Pošta
Lažištích
Pošta vvLažištích

V rámci zkvalitnění služeb našim občanům se pracovnice České
Pošta bude nově otevřena ve středu jen v odpoledních hov rámci
zkvalitnění
služebKoubová
našim po
občanům
pošty
v Lažištích
Miroslava,
pošty
v Lažištích
paní Miroslava
dohodě s se
obcípracovnice
dinách a toČeské
až do 17:30
hod.
tak, aby mělipaní
možnost
si vyřídit
Koubová
po
dohodě
s
obcí,
rozhodla
k
úpravě
provozní
doby,
která
bude
nově
od
1.
dubna
rozhodla k úpravě provozní doby, která bude nově od 1. dubna poštovní služby i občané, pro které byla dřívější provozní2017
doba
2017
následovná:
s ohledem na jejich návrat z práce nevyhovující.
následovná:
Den v týdnu

Otevření v hod.

Zavření v hod.

Pondělí

08:45

11:45

Úterý

08:45

11:45

Středa

14:30

17:30

Čtvrtek

08:45

11:45

Pátek

08:45

11:45

Pošta bude nově otevřena ve středu jen v odpoledních hodinách a to až do 17:30 hod. tak, aby měli
možnost si vyřídit poštovní služby i občané, pro které byla dřívější provozní doba s ohledem na jejich
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Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi
175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let
předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin,
aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky
stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat
zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou
elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba
je z více než poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její
hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět
zejména posledních 11 let, kdy se v České republice vysloužilé
elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který
je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba
polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral
o sběr a následnou recyklaci více než 17 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily
řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned dva
a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20. století.
Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo
to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si
bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum,
který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro
ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli

vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím
pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy
masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou
dokonce stejnou značku, je pravděpodobné, že se jejich výrobci
inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový
je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti.
Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač
a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál - „na památku“. Jejich
pořízení totiž představovalo tak velkou investici, že vyhodit je
bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích
docházet až v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy
právě před jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla
tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě
systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro
televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který
vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením
na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické
nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11
let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než
260 000 tun.

Plánované kulturní akce ve sportovním areálu v Lažištích v roce 2017
Fotbalový turnaj

Dětský den

Dne 3. června bude pořádat pan Jirka Musil tradiční turnaj
v malé kopané. Tak jako loni je v plánu jej spojit i s tenisovým
turnajem dětí a volejbalem žen. Dle účasti a formátu turnaje se
dá říci, že se jedná o jednu z největších sportovních událostí
nejen v okrese Prachatice, ale nebojím se říci i v kraji. Večer
zahrají kapely CHAI, KRYPTON a jako hlavní vystoupí kapela
MASH.

Dne 10. června od 13:00 hod. se bude konat dětský den, který
bychom letos chtěli pojmout formou her. Nebude tedy objednán
žádný program. Vyjednáváme pro děti ještě nějaké překvapení,
ale to vám zatím neprozradíme.
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Memoriam Josefa Podlešáka

Rockové zakončení prázdnin

Dne 10. června se od 16:00 hod. bude konat memoriam Josefa
Podlešáka. Akci bude pořádat Sbor dobrovolných hasičů, jako
vzpomínku na jejich dlouholetého starostu a kamaráda. Bude se
soutěžit v požárních útocích veselou formou pro pobavení diváků. Pozvány budou všechny sbory dobrovolných hasičů z okolí,
nejen z okrsku Lažiště. Všichni, kdo se chcete od srdce zasmát,
jste zvaní. O večerní náladu se postará kapela Václava Smolíka.

Dne 2. září se uskuteční rockové zakončení prázdnin, na kterém vystoupí kapela D. RIPPER a jako hlavní se představí známá
kapela PARKÁN.

TRUCK FEST
Dne 8. července se bude konat I. ročník TRUCK FESTU v Lažištích. Jedná se o akci, která probíhala již několik let v nedaleko
vzdálené obci Chlumany, kde se organizátoři rozhodli, že akci
dále pořádat nebudou. S nápadem uspořádat tuto akci v Lažištích
přišel pan Jirka Musil. Měl na výběr i několik lokalit v jiných
obcích, kde měli eminentní zájem, aby se akce konala zrovna
u nich. Obecní zastupitelstvo vyšlo panu Musilovi vstříc, byly
vytýčené podmínky, za kterých bude možno tuto akci uspořádat,
hlavně z bezpečnostního hlediska. Neobejde se to bez uzavírky
silnice od odbočky na Nové bytovky po odbočku do Zábrdí, která
by trvala od soboty 08:00 hod. do neděle 10:00 hod. Majitelům
nemovitostí v tomto úseku bude samozřejmě vjezd povolen.
Organizátor celé akce pan Jirka Musil již prozradil kapely, které
vystoupí na historicky prvním TRUCK FEST v Lažištích. Budou
to SCONZONERA, NA PLECH, D. RIPPER a jako hlavní se
představí kapela MASH.

Ještě závěrem ke všem výše uvedeným akcím. Organizátorům bych chtěl popřát hlavně slunečné počasí, hojnou návštěvu
a bezkonfliktní průběh akcí. Zároveň bych rád poprosil všechny
obyvatele hlavně z Melesína o schovívavost, že nebude ve zmiňovaných dnech dodržen noční klid. Bude se jednat o 4, maximálně
o 5 akcí za rok, takže se to dá zvládnout. Počet těchto akcí bude
každoročně zastupitelstvo obce držet v rozumné míře.

Mateřská školka
Všichni už jsme rádi, že se o slovo přihlásilo jaro. Je tomu
tak i u nás ve školce. Zimy jsme si letos opravdu užili se vším
všudy. Děti z ní měly radost a konečně si mohly užívat zimních
radovánek - lyžovat, sáňkovat, bobovat, bruslit a stavět ze sněhu
nejen sněhuláky, ale také iglú. Prostě vše, co k pořádné zimě

hasičské zbrojnici, kde nás provedl pan Vávra. Dne 18. 3. jsme
s našimi dětmi z mateřské školky přivítali nové občánky obce, kde
děti vystoupily s pásmem básniček a písniček. Předposlední den
v březnu jsme se vydali autobusem do prachatického Muzea loutek a cirkusu, kde na nás čekal program s tématem „V lese“. Děti
byly nadšené nejen z programu, ale především z jízdy autobusem.
Ani v měsících, které zbývají do prázdnin, zahálet nebudeme.
Nejen děti se těší na blížící se Velikonoce a s nimi spojené koledování. Jako každý rok posledního dubna chystáme lampionový
průvod a opékání buřtů. V květnu máme v programu zařazené
další vystoupení Krejčíka Honzy , divadelní představení „Máma
a táta“, jarní besídku a školní výlet.

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ

NABÍZÍ NEJNOVĚJŠÍ KNIHY VŠECH
ŽÁNRŮ I PODLE PŘÁNÍ ČTENÁŘŮ

patří… Maškarní se nám opravdu vydařilo. V naší školce se o zábavu a legraci postaral Honza Krejčík se svým programem. Pro
děti z obce jsme připravily hry a soutěže v sále, kde se nás sešlo
opravdu hodně. Během zimních měsíců jsme u nás ve školce
měli několik divadelních představení například pohádky „Růženka“ a „Kocour v botách“. Tradičně jsme se byli podívat v místní

Otevírací doba:
Neděle 10 – 11 hod.
15 – 16 hod.
Nebo kdykoliv po telefonické domluvě

VOLEJTE: 606 833 926
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Fotbalový klub Lažiště
Dne 11. března 2017 se konala výroční schůze fotbalového klubu, kterou zahájil Bc. Pavel Hodina přivítáním všech fotbalistů,
sponzorů a také starostu obce. Zhodnotil činnost klubu za rok
2016. Dále shrnul průběh jarní sezóny 2016, dosažené výsledky
v jednotlivých utkáních a vše doplnil o své postřehy. Zmínil
i to, že před začátkem jarní sezóny byl zrušen tým „B“ mužstva
z důvodu nedostatku hráčů.
Poté předal slovo starostovi obce, který všechny přítomné seznámil s hospodařením fotbalového klubu v roce 2016. Informoval přítomné i o podaných žádostech o dotace, které jsou podány
jménem fotbalového klubu a to na:
1) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – program IV.
údržba a provoz sportovních zařízení:
celkové náklady projektu jsou 90.000,-- Kč, požadovaná dotace
je 63.000,-- Kč, z toho vlastní spolupodíl činí 27.000,-- Kč. Předmětem dotace je údržba hřiště, sečení, lajnování, zavlažování,
úklid atd.
2) Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – program VIII.
organizace sportu ve sportovních klubech: celkové náklady projektu jsou 215.000,-- Kč, požadovaná dotace 172.000,-- Kč, z toho
vlastní spolupodíl činí 43.000,-- Kč. Předmětem dotace jsou
mzdy trenérů, nájem sportoviště, cestovné a materiální vybavení.
3) Jihočeský kraj dotace pro rok 2017 – podpora sportu: celkové náklady projektu jsou 61.500,-- Kč, požadovaná dotace
49.000,-- Kč, z toho vlastní spolupodíl činí 12.500,-- Kč. V rámci
této dotace by se pořídil motorový provzdušňovač, který by byl
nesen traktůrkem na sečení a dále by se pořídila nová lajlovačka.
Pořízením tohoto vybavení by se snížily náklady na údržbu hřiště, ale zároveň by se zlepšila kvalita travnatého povrchu hřiště.
Předseda revizní komise pan Jan Macek přednesl revizní zprávu fotbalového klubu za rok 2016, kde konstatoval, že byla provedena kontrola pokladních dokladů, jejich věcná a formální
správnost. Veškeré příjmy a výdaje jsou podloženy odpovídajícími doklady a nebyly shledány žádné nedostatky. Skutečný

stav finančních prostředků v pokladně souhlasí s údaji v pokladní knize, stejně tak stav finančních prostředků na běžném
účtu u KB Vimperk je stejný jako v účetnictví. Všichni členové
fotbalového klubu dle stavu členské základny k 31.12.2016 mají
členské příspěvky ve výši 500,-- Kč popř. 100,-- Kč uhrazeny a ty
jsou řádně proúčtovány. Byla provedena inventarizace majetku
k 31.12.2016. Veškerý majetek fotbalového klubu je řádně uložen
ve skladu v kabinách.
Hlavní trenér pan Josef Raušer shrnul podzimní část sezóny
2016. Nový trenér mužů musel na začátku svého angažmá řešit
hned složitou situaci. Jednak stabilizovat kádr a zároveň doplnit
tým o nové hráče. Od vedení fotbalového klubu dostal za úkol,
aby se mužstvo po podzimní části pohybovalo na postupové
příčce. To se ne úplně povedlo, bylo to dáno i tím, že přišla
zranění některých klíčových hráčů. V zimním období došlo
k doplnění kádru o 4 kvalitní hráče a jednoznačný cíl je postup
do A. třídy.
Na závěr proběhlo vyhodnocení nejlepšího a nejproduktivnějšího hráče za rok 2016. Obě prvenství pro sebe získal Marek
Sedláček. Nejproduktivnějším hráčem se stal i přesto, že odehrál
jen ½ sezóny, byť do hodnocení byla zahrnuta celá sezóna. Ankety o nejlepšího hráče se zúčastnili všichni přítomní výroční
schůze, kteří měli za úkol seřadit pořadí hráčů od 1. do 3. místa.
Vítěz získal o pouhé dva hlasy více, než druhý Petr Bízek.

Krátké zprávy
Rozsvícení vánočního stromu

V druhou adventní neděli dne 4. prosince 2016 se konalo
každoroční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi
v Lažištích. Rozsvícení vánočního stromu bylo poznamenáno
hned několika událostmi. V mateřské škole propukla epidemie
spálové angíny, takže jsme přišli o vystoupení dětí. Aby toho
nebylo málo, tak den před rozsvícením uklouzl pan farář Stánčik
před kostelem a poranil si kotník a i on se ze zdravotních důvodů
nemohl zúčastnit. Akci zahájil starosta obce, který popřál všem
přítomným radostné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2017.
Na zahřátí byly připraveny várnice s čajem a s vánočním vínem.
Dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. Na závěr
nechyběl velkolepý ohňostroj, který rozzářil lažišťskou oblohu.

Mikulášská zábava

Dne 10. prosince 2016 od 16:00 hod. měl sbor dobrovolných
hasičů výroční schůzi, po které následovala od 19:00 hod. miku-

lášská zábava. I přes to, že vstup byl zdarma, nebyla účast valná.
Sešli se ale lidé, kteří se chtěli bavit a kapela Václava Smolíka byla
jistotou, že tomu tak bude.

Setkání přátel Pěčnovanky

Klub přátel Pěčnovanky pořádal v kulturním domě v Lažištích
dne 17. prosince 2016 od 18:00 hod. již III. ročník setkání přátel
Pěčnovanky. Jako na každém ročníku se sešel velký počet jejich
fanoušků a večer si náležitě užili.

Otužilci Lažiště

Ne sedm, ale hned čtrnáct statečných, se na svátek svatého
Štěpána ponořilo do vody lažišťské nádrže a zřejmě tak založili
novou otužileckou tradici v obci. Organizátoři byli překvapeni
hojnou účastí otužilců, ale i přihlížejících diváků.
Akce byla unikátní i tím, že nikdo ze zúčastněných plavců se
otužování systematicky nevěnuje, a tak příprava na ledovou kou-
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pel byla spíše nulová nebo-li žádná. Přesto si však počínali jako
zkušení borci a tak, kdo čekal rychlé ponoření a úprk do tepla,
byl zřejmě zklamán. Někteří borci se ponořili do ledové vody
i dvakrát a upřímně si to užívali.
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se dostavilo 250 hostů a k tanci a poslechu zahrála kapela Pěčnovanka.
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.

Dětský maškarní karneval

V neděli 4. března se v kulturním domě v Lažištích konal dětský maškarní karneval, který zahájil starosta obce přivítáním dětí,
rodinných příslušníků a divadelního souboru Bouček z Vimperka. Program začal uvedením pohádky O Smolíčkovi v podání
právě divadelního souboru Bouček. Poté odpoledne pokračovalo

Vánoční koupání nadchlo jak samotné otužilce, tak i dav
přihlížejících, kteří každé ponoření do studené vody odměnili potleskem. Všichni účastníci koupání byli odměněni lahví
s plachetnicí.
Dá se s jistotou očekávat, že v příštím roce se bude ze stejného
důvodu pro zájemce opět sekat díra do ledu.

Vánočník

Jako v loňském roce vystoupil na Štěpána (26. prosince 2016)
občasný sbor Vánočník v kostele sv. Mikuláše v Lažištích. Kostel byl plný do posledního místečka a všichni si užili vánoční
atmosféru v kostelním prostředí a akustice. Po skončení bylo
připraveno malé občerstvení v přísálí kulturního domu.

Myslivecký ples

V magický den pátek 13. ledna 2017 pořádal Myslivecký spolek Stráž Lažiště myslivecký ples. I letos byla bohatá zvěřinová
tombola. Uskutečnila se i dražba laně, kterou po urputném boji
získal pan Václav Zach. K tanci a poslechu hrála jako tradičně
kapela Nauše Pepíka.

Masopust

Dne 25. února 2017 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Lažiště
tradiční masopust spojený s průvodem masek po vsi a večerní
maškarní zábavou. Průvodu po vsi se zúčastnilo cca 40 masek
za doprovodu kapely pana Nováka. Na večerní maškarní ples

hrami, které měla připravené mateřská škola a obec. Děti soutěžily v tancování s balónky, v podlézání pod stále se snižující tyčí,
v házení předmětů na cíl atd. Pro ty větší byla připravená nádrž
s heliem, kterou se plnily balónky a děti po vdechnutí tohoto plynu se nemohly udržet smíchy, jak srandovně se jim změnil hlas.

Oslava MDŽ

V sobotu dne 11. března 2017 se v přísálí kulturního domu
konala oslava MDŽ, kterou pořádal ČČK, SDH a obec Lažiště.
Oslavu zahájila předsedkyně ČČK paní Eva Jiroušková, která
přivítala zúčastněné a vyzvala všechny k minutě ticha k uctění
památky dlouholeté členky paní Vlasty Honzátkové. Poté starosta
obce popřál ženám k MDŽ, jménem svým a obecního zastupitelstva, vše nejlepší. Poděkoval jim za jejich práci a hlavně se
zmínil o tom, že je obec pyšná na spolek ČČK Lažiště, protože
je po spolku Prachatice jediným v okrese! Ujistil spolek ČČK, že
obec bude vždy podporovat jeho činnost, jako například tím, že
v příštím roce pomůže uspořádat tradiční Staročeskou konopickou. Na uspořádání této akce podá obec žádost o dotaci na Jihočeský kraj a výdělek bude poukázán ženám z ČČK. Na závěr
oficialit předali starosta s místostarostou obce a starostou SDH
ženám květiny a neobešlo se to ani bez hubičky. Hudební zpestření obstaral pan Jan Tischler.
Ještě jedna zajímavost, na oslavě bylo domluveno, že oslava
MDŽ v příštím roce bude uspořádána pro všechny ženy z obce,
bez rozdílu jejich členství v jakémkoliv spolku či sdružení. Bude
to sice náročnější na organizaci, ale i s tím si poradíme. Kapela
je již objednána.
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Křížová cesta kardinála Vlka
Doba postní se pomalu ale jistě blíží ke svému vrcholu, na který
všichni tak toužebně čekáme. Dobu zahalenou do smutku zastře
velikonoční triduum, na jehož vrcholu, Kristově vzkříšení, opět
povstaneme k novému radostnému životu se slavnostním zvoláním „Aleluja“!

„Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by
nám spolu s ním nedaroval všecko?“ (Řím 8,31,32)
Tato slova jsme mohli před krátkou dobou vyslechnout při
pohřbu našeho blízkého milého kardinála Miloslava Vlka. Mnoho z vás, kteří čtou tato slova, jej dobře znali, a vědí, že ani jeho
životní cesta nebyla jednoduchá, nebyla bez kříže. Byl často
těžce zkoušen, ale vždy se opíral o Boha, ačkoliv by se z běžného
lidského hlediska zdálo, že Bůh na něj zapomněl. A zajisté je
to i velkým Božím plánem, že si jej povolal na vrcholu jeho
sil právě v průběhu doby postní. Dovršil svou křížovou cestu
a dočkal se těch nejkrásnějších Velikonoc, na které se po smrti těší každý křesťan, tedy na setkání se vzkříšeným Kristem
tváří v tvář. A věřím, že při setkání se svým Spasitelem určitě
pamatoval i na vás.
Vážil si vás, pamatoval na vás, všechny své blízké z Lažišť
i ve své závěti, ačkoliv zde působil pouhých 16 měsíců. Nezáleží
tedy na tom, kolik času nám je dáno, ale jak intenzivně a přínosně
je tento čas prožit. A věřím, že u pana kardinála nepřišla žádná
chvíle nazmar, plně byl s Bohem i se všemi svými ovečkami.
Přeji vám požehnané Velikonoce a radostný příští čas.
Váš Jenda Mikeš
A toto aleluja pak budeme zpívat svými slovy i skutky po všechny další dny, neboť naše zkroušenost a zasmušilost zůstala na Bílou sobotu ležet v prázdném hrobě. Velikonoce a doba velikonoční vnáší do našich dní nejen radost z přicházejícího jara,
ale především naplnění, že Kristus pro nás vstal z mrtvých, jde
před námi do Galileje, a my se pravidelným přijímáním svátostí
přidáváme k zástupu vyvolených, který kráčí přímo za Kristem.
Nenechme se však na této cestě zmást. Kristus nejprve musel trpět, dokonce musel zemřít, aby přemohl smrt a vykoupil nás z otroctví hříchu, a až pak oslavený vstoupil na nebesa. My na naší
životní cestě nemůžeme přeskočit utrpení, protože právě v přijímání toho nejtěžšího jsme nejvíce podobni Pánu. A tak, když
přijdou zkoušky, utrpení, ba do konce smrt blízkých, nenechme
se zmást a vytrvejme na cestě za Kristem který je neustále s námi.
Nikdy nás neopouští, i když občas máme pocit, že mlčí. Jako by
najednou s námi nebyl.

Letošní jubilanti
Leden – Hana Podlešáková, Jaroslav Debřička,
Růžena Miksová, Jiřina Matulková, Marie Pěstová
Únor – Karel Podlešák ml., Anna Hošková
Březen – Milan Korytar
Duben – Petr Plechinger, Irena Zoubková
Červenec – Jan Stischala
Srpen – Karel Matulka, Marie Vojtová, Alena Levá,
Karel Kovář
Září – Karel Vávra
Říjen – Zdeněk Krinedl
Obecní zastupitelstvo přeje všem jubilantům hlavně hodně
zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody a radosti ze života.

