OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

úvodní slovo tohoto obecního zpravodaje chci věnovat tomu,
jakým způsobem Evropská unie a náš stát komlikují práci místním samosprávám.
V roce 2010, když jsem byl zvolen do funkce starosty, neměla
obec spisovou službu vedenou v elektronické podobě. Zakoupili
jsme licenci na spisovou službu od firmy ALIS a platíme roční
udržovací poplatek. V roce 2016 schválil Evropský parlament
a Rada (EU) Nařízení 2016/679 – GDPR (zkratka z anglického
General Data Protection Regulation), kdy pro obec toto nařízení
znamená zakoupení nového programu na spisovou službu tak,
aby byl v souladu s GDPR, to bude představovat náklad ve výši
23.554,-- Kč. Samotné nařízení vstoupí v účinnost 25. května
2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů
v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU
proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních
údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců
a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Obec si musí
nechat zpracovat analýzu současného stavu nakládání s osobními
údaji a nastavit prostupy do souladu s GDPR, to nabízí různé
firmy již od minulého roku a ceny se pohybují od 40 – 100 tis.
Kč. Musí se upravit pracovní smlouvy, doplnit vnitřní předpisy,
dát do souladu s GDPR všechen PC software atd. GDPR obci dále
nařizuje zřídit nezávislou kontrolní funkci Data Protection Officer (DPO), tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. Ohledně
pověřence nám přišel metodický materiál z Ministerstva vnitra
ČR, kde bylo popsáno, co by měl tento pověřenec splňovat. Měl
by to být nejlépe právník, který by pro obec tuto funkci zastával
a neměl by mít na starosti více než 10 obcí. Plat právníka?! To by
představovalo tisíce Kč z obecního rozpočtu. GDPR se týká i zřizované organice Mateřské školy Lažiště. Problematikou GDPR
se zabývá i Mikroregion Vlachovo Březí, kde je naše obec členem. Jelikož, ale mikroregion nevěnoval tomuto tématu dostatek
pozornosti, rozhodla se obec ve věci GDPR postupovat vlastní
cestou. Podařilo se nám sehnat člověka, který splňuje požadavky,
aby mohl vykonávat funkci pověřence a zároveň nám byl nápomocen se zpracováním analýzy současného stavu a to jak pro
obec, tak pro mateřskou školu. Nejdůležitější pro nás však je, že
vše udělá za rozumné peníze (analýza pro obec za 3.000,-- Kč,
pro MŠ za 4.000,-- Kč a funkci pověřence bude vykonávat pro
oba subjekty za 500,-- Kč/měsíc + 300,-- Kč/hodina za každý
úkon). Původně za porušení povinnosti ustanovit pověřence
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a dalších povinností stanovených tímto nařízením hrozilo uložení pokuty do výše až 10 mil EUR. Naštěstí je již v poslanecké
sněmovně na stole návrh na snížení této pokuty na 5 tis Kč, ale
jen pro obce I. typu, jako jsou Lažiště (např. Husinec, Vlachovo
Březí jako obce II. typu mají však už smůlu, pro ty bude platit
původní sankce). Nařízení GDPR mělo původně platit jen pro
velké korporace, jako je GOOGLE, APPLE, MICROSOFT atd.,
obcí se vůbec týkat nemělo! Jelikož nikdo dopředu nepřemýšlí,
co může schválení tohoto nařízení přinést, vznikne z toho pro
obce nepříjemná situace, s jejímž řešením si musí poradit sama
a hlavně ze svých vlastních finančních zdrojů.
V roce 2017 byl novelizován zákon o střetu zájmů, kterým
vznikla povinnost starostům, místostarostům, členům rady povinnost podávat oznámení o majetku. Musí se zde uvést veškerý
majetek – pozemky, budovy nebo u hotovostí nad 500.000,-- Kč
i soupis nominálních hodnot jednotlivých bankovek. Oznamovatelům, co téměř nic nemají, jako jsme i my, tento zákon starosti
nedělá. Ale někteří starostové jsou úspěšnými podnikateli a musí
vyplnit veškeré informace o majetku a o těchto informacích se
poté lidé baví na veřejnosti. Nebo starosta, který soukromě hospodaří, může vlastnit stovky pozemků, ten s vyplňováním tohoto
oznámení musel strávit týden!
Poslední věc, která mě zvedla ze židle, byla novela zákona
o podpoře sportu. Dle této novely je každá obec povinna zpracovat strategický plán rozvoje sportu. Cílem strategického plánu
sportu je podpořit sport ve všech rovinách a stanovení jeho způsobu financování. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro
všechny obce i přes mnohý odpor, například i Svazu měst a obcí
ČR. Obec by měla podporovat, jak registrovaný sport, tak i ostatní sportovní činnost svých občanů. Všechno je skvěle vymyšlené,
akorát někdo na to zapomněl poslat peníze! Je to výsměch všem
místním samosprávám, kdo to vymýšlí? To se vždy snaží někdo
udělat zajímavým, s jakým přijde návrhem, který se schválí a už
nikdo neřeší, co přinese. Kdyby to fungovalo tak, že by si každá
obec udělala soupis sportovní činnosti na svém území, která se
zde provozuje (fotbalisti, hasiči, turistický kroužek, jóga atd.),
vyčíslila by celkové náklady na tuto činnost například na 1 mil
Kč. Takto vyplněné soupisy předala Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR a tam by řekli „OK“ pošleme Vám na tuto
činnost 400 tis Kč a bylo by to. Samozřejmě by tyto finanční
prostředky podléhaly ročnímu vypořádání, že skutečně byly
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vynaloženy, na co byly určeny. Odpadlo by rozdělování peněz
určených na sport v pražských bytech, lobbing pana Březniny atd.
Stále se zvyšující administrativní zátěž samospráv a tlak vyvíjený na jejich představitele vede k tomu, že někteří starostové

Kristův křiž je zárukou naši spásy
Jistý kněz nosil s sebou při návštěvě nemocných v nemocnici
malý kříž. Mnozí z nich totiž na slova kněze při udělování svátostí
nereagují, protože se vzdálili od náboženských úkonů a stydí se
přivolat kněze nebo se bojí, zda budou ještě po mnoha letech
vědět, co říct. Když kněz takovým lidem předložil před zrak kříž,
ten působil jako katalyzátor. Reakce mnohých byla velmi spontánní - dychtivě uchopili kříž, políbili ho a vyronili slzy. Jednou
takto kohosi opatřil, a když mu držel před obličejem kříž, při
odchodu z nemocničního pokoje si všiml, že ho z kouta místnosti
kdosi máváním ruky přivolává. Vrátil se a našel člověka, který
už jen těžko komunikoval. Avšak nemocný vzal předložen kříž
do rukou, vroucně ho políbil a rozplakal se. Když přišla manželka
na druhý den dohodnout jeho pohřeb, kněz jí vyprávěl, jak ho
její manžel v nemocnici přivolal k sobě. Paní s dojetím a úlevou
děkovala Bohu, že vyslyšel její modlitby za manžela, který v době
komunismu udával lidi pro víru.
Příběhy, jako je tento, ukazují, že kříž jako symbol bezmocnosti, má pro člověka největší sílu právě v době, kdy se on sám
stává bezmocným. Pán Ježíš na něm odevzdal všechno, „stal se
poslušným až na smrt „(Flp 2,8), aby se s námi mohl setkat tam,
kde i my budeme ztrácet vše - ve chvílích bezmocnosti a smrti.
Je to jediná skutečnost, v níž se s jistotou završuje a setkává rozmanitost životních cest lidí, bod, ve kterém se všichni sejdeme.
Je proto velkým paradoxem, že právě ve jménu hledání základu

již ve svých funkcích skončili a mnozí jsou rozhodnuti dále nekandidovat. Chtěl bych věřit tomu, aby se našel v hlavách našich
poslanců kousek rozumu a také se schválilo někdy čas od času
něco prospěšného.
Jan Pěsta – starosta obce

společného soužití lidí v současné sekulární společnosti,
se kříž stává „Pohoršením“
a „bláznovstvím“ (1 Kor 1,23).
„Nedokázali jsme porozumět
tomu, jak by vystavování symbolu, který je určitě možné
spojit s katolicismem, mohlo
sloužit rozmanitosti vzdělávání
a bylo základem pro zachování demokratické společnosti“,
stálo ve vyjádření Evropského
soudu pro lidská práva ve známé kauze křížů v italských školách.
I tato slova ukazují, že přichází doba pohoršení z kříže. Avšak
právě v kříži postavil Kristus základ, na kterém se s ním přes
svou bezmocnost a smrt mohou setkat všichni lidé. Kříž je také
základem, který postavil na přežití zavržení a opuštění, neboť
bezmoc, bolest a smrt jsou vždy osobní a nikdo z lidí tohoto
světa nemůže trpět a zemřít za jiného. Kromě Krista. On chtěl být
zavržen a opuštěný, aby nám v symbolu kříže podal nejdůležitější
ujištění, že i když budeme bezmocní, i když budeme překračovat
práh smrti, on půjde s námi. A přivede nás do života.
Přeji vám ze srdce požehnané a milostiplné prožití svátků
našeho vykoupení!
Žehná vás váš o. Šimon
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Dotace na rok 2018 podané za místní spolky
1) Z
 jištění sportovní činnosti dětí
v Lažištích:

4) V
 ybavení pro mladé hasiče
okrsku Lažiště:

Byla podána žádost o dotaci v rámci Programu podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu. Záměrem
projektu je zlepšit materiální vybavení mládežnických celků.
Zlepšit přípravu trenérů, aby vedli tréninky zábavnějším způsobem a tím přitáhnout k fotbalu nové děti, které v současnosti
nemají o sport až takový zájem. Zlepšení i podmínek přípravy
- fotbalová soustředění. Provádět agitaci nových mládežníků
ve školách. Zajištění kvalitnější údržby fotbalového hřiště, která
přispěje k většímu zájmu o fotbal v Lažištích a jeho okolí a zároveň sníží riziko možností zranění na hrací ploše. Požadovaná
dotace je 170.000,-- Kč a finanční zdroje fotbalového klubu jsou
předpokládány na 47.000,-- Kč.

Byla podána žádost o dotaci do Programu podpora sportu.
Sbor dobrovolných hasičů Lažiště je součástí požárního okrsku
Lažiště, který sdružuje 13 obcí a je největším okrskem v okrese
Prachatice. V roce 2017 založil SDH Lažiště 2 družstva mladých hasičů a to družstvo od 6 do 10 let a od 11 do 15 let. Jedná
se o jediná družstva mladých hasičů v celém požárním okrsku
Lažiště. Celkem bylo přihlášeno 20 dětí, které trénují pravidelně každou neděli od 14:00 hod. V letošním roce se chtějí obě
mužstva pravidelně účastnit soutěží v okrese Prachatice. Pro
účast a trénink na těchto soutěžích je zapotřebí pořídit soutěžní materiál, překážky a vybavení. Zakoupení tohoto materiálu,
překážek a vybavení přispěje ke sportovnímu, pohybovému a vědomostnímu rozvoji dětí z širokého okolí. SDH Lažiště vyslalo
v roce 2017 na školení vedoucích mládeže 7 členů, kteří zajišťují
chod mládežnických družstev. S organizací tréninků pomáhají
i rodiče dětí. Pro udržení zájmu dětí o tuto sportovní činnost
je zapotřebí pořídit vybavení, jinak hrozí postupný konec této
aktivity. Požadovaná dotace je 100.000,-- Kč a finanční zdroje
obce jsou předpokládány na 80.077,-- Kč.

2) F
 otbalový turnaj mládežnických
mužstev:

Byla podána žádost o dotaci do Programu podpora sportu.
Fotbalový klub Lažiště se v současné době stará o rozvoj mládežnického fotbalu a pohybové všestrannosti dětí. V dnešní době je
problém dostat děti ze zajetí počítačů a mobilních telefonů a zaujmout je i pohybovou aktivitou. Záměrem projektu je uspořádání
fotbalového turnaje ve dvou kategoriích pro děti od 6 do 10 let
a od 11 do 15 let. Projekt přispěje ke sportovnímu vyžití dětí ze
širokého okolí bez ohledu na to, zda se jedná o registrované hráče.
Požadovaná dotace je 36.000,-- Kč a finanční zdroje fotbalového
klubu jsou předpokládány na 10.200,-- Kč.

3) O
 rganizování fotbalové činnosti mládeže
v Lažištích a okolí:

Byla podána žádost o dotaci Ministerstvo školství mládeže
a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB. Záměrem projektu je
zajištění sportovní a pohybové přípravy mládeže, tj. dětí ve věku
od 6 do 23 let, které jsou registrovány ve Fotbalovém klubu Lažiště, z.s. Požadovaná dotace je 355.570,-- Kč a finanční zdroje
obce jsou předpokládány na 4.300,-- Kč.

Dotace Jihočeský kraj 2018
1) N
 ová elektroinstalace a nový topný
systém v budově na prac. č. KN st. 39/2
v k.ú. Lažiště:
Byla podána žádost o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018. Předmětem dotace je provedení
nové elektroinstalace (osvětlení vnitřní a venkovní, instalace zásuvkových okruhů, instalace 400 V pro běžný provoz, kamerový
systém a elektronické zabezpečení objektu) a nového topného
systému (plynový kondenzační kotel, rozvod potrubí, armatury
a topná tělesa) v budově na parcele číslo KN st. 39/2 v k.ú. Lažiště.
Požadovaná dotace je 250.000,-- Kč a finanční zdroje obce jsou
předpokládány na 257.000,-- Kč.

Pokračování na straně 4

4

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VELIKONOCE 2018

Dotace Jihočeský kraj 2018
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2) Staročeská konopická Lažiště:
Byla podána žádost o dotaci do Programu podpora kultury.
Projektem dojde k zachování tradice pořádání slavnosti staročeské konopické v obci Lažiště, která se v obci pravidelně konávala,
a která má velký význam pro zvýšení kulturního a společenského
vyžití obyvatel obce. Naposledy se akce konala za přispění Jihočeského kraje v roce 2013. Slavnost je pojata ve staročeském stylu,
včetně krojů a staročeské muziky, speciálního scénáře určeného
pouze pro tento typ slavnosti. Akce se bude konat dne 25. srpna
2018 a má souvislost s dokončením žní v regionu. Slavnost bude
pořádat Obec Lažiště ve spolupráci s ženami z ČČK Lažiště.
Požadovaná dotace je 40.000,-- Kč a finanční zdroje obce jsou
předpokládány na 19.750,-- Kč.

3) P
 ořízení nového požárního přívěsu pro
JSDHO Lažiště

Byla podána žádost o dotaci do Programu investiční dotace
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obce Jihočeského kraje.
Předmětem projektu je pořízení přívěsu pro hašení se skříňovou
nástavbou s celkovou nosností 1300 kg. V roce 2017 pořídila
obec pro JSDHO vozidlo FORD TRANSIT 4x4, k tomuto vozidlu bychom chtěli pořídit přívěs pro hašení. Pořízení tohoto
přívěsu přispěje k rychlejší reakci zásahové jednotky v případě
zásahu u požáru a to zejména zajištěním převozu přenosné stříkačky PS 12, dopravního vedení, elektrocentrály a osvětlovací
techniky. Na tento materiál nemá v současné době jednotka
JSDHO ve svých vozidlech dostatek prostoru, nový přívěs by
optimalizoval a ulehčil prováděné zásahy. Nový přívěs by hlavně
využili naši mladí hasiči při cvičeních a soutěžích. Požadovaná
dotace je 238.000,-- Kč a finanční zdroje obce jsou předpokládány
na 102.000,-- Kč.

5) M
 odernizace sportovně-rekreačního
areálu v obci Lažiště
Byla podána žádost o dotaci do Programu podpora sportu.
Předmětem projektu je zřízení čipových vstupů do hlavní budovy,
šaten, posilovny a na jednotlivá sportoviště ve sportovním areálu v Lažištích. Cílem modernizace je umožnění návštěvníkům
předplacení kreditu a návštěvu jakéhokoliv sportoviště bez ohledu na přítomnost obsluhujícího personálu. Nově nainstalovaný
program bude umožňovat i webovou prezentaci, kde bude vidět
obsazenost jednotlivých sportovišť a zájemce zde bude moci
provést i rezervaci požadované sportovní aktivity. Tento systém
využijí jednak děti o prázdninách, či lidé o dovolené nebo ti,
kteří pracují ve směnném provozu. Udržitelnost sportovního
areálu vyžaduje postupnou modernizaci a zároveň přizpůsobení
provozu novým trendům. Požadovaná dotace je 164.000,-- Kč
a finanční zdroje obce jsou předpokládány na 42.025,-- Kč.

6) R
 ekonstrukce sportovního
areálu Lažiště
Byla podána žádost o dotaci do Programu podpora sportu.
Předmětem je provedení nových nátěrů svislých konstrukcí tenisových kurtů, fotbalového hřiště a hřiště s umělým povrchem.
Výměna potrhaných a ztrouchnivělých ochranných sítí na fotbalovém hřišti a na hřišti s umělým povrchem. Sportovní areál
v Lažištích byl budován od roku 2003, do dnešní doby probíhala
jen nezbytná údržba a opravy. Aby bylo zajištěno fungování sportovního areálu i v dalších letech, je nezbytné provést rozsáhlejší
udržovací práce. Požadovaná dotace je 190.000,-- Kč a finanční
zdroje obce jsou předpokládány na 51.878,-- Kč.

4) Z
 kvalitnění odborné a technické
akceschopnosti JSDHO Lažiště:
Byla podána žádost do Programu neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. Předmětem tohoto projektu je nákup nového materiálního vybavení
(hadice C-52, hadice B-75, rozdělovač, svítilny LED s rychlonabíječem) pro zásahovou jednotku, které je v současné době značně
opotřebované. Dále je předmětem této dotace konzervace podvozku vozidla FORD TRANSIT. Celý projekt přispěje k udržení
odborné a technické akceschopnosti zásahové jednotky JSDHO
Lažiště. Požadovaná dotace je 63.000,-- Kč a finanční zdroje obce
jsou předpokládány na 15.500,-- Kč.
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Dotační přehled
1) U
 vítací cedule a doplnění turistického
značení
Jistě vám neuteklo, že jsme na přelomu roku 2017 a 2018 nechali nainstalovat uvítací cedule a značky k místním cílům v naší
obci. Vše pro obec realizovala firma Reno Šumava, a.s. s přispěním dotace z Mikroregionu Vlachovo Březí. Při cestách po naší
republice nás vítá většina měst a obcí svými uvítacími cedulemi
s jejich znaky. Jsem nesmírně rád, že i naše obec se může mezi
ně od letošního roku zařadit.

ve výši 800.000,-- Kč. Poslední, co nás ještě čeká ohledně tohoto
projektu, je do 30. dubna 2018 předložit doklady k závěrečnému
vyhodnocení akce včetně povolení k provozu svozu bioodpadu
od Krajského úřadu Jihočeského kraje.

4) O
 becní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště:

Dne 11. ledna 2018 jsme podali žádost o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI)
pro rok 2018 na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy na akci „Obecní chodník na komunikaci III/14528 v obci
Lažiště.“ Předmětem této akce je výstavba chodníku do sportovního areálu. Předpokládané celkové náklady výstavby chodníku představují 7.194.499,-- Kč, z toho požadovaná dotace činí
5.963.664,-- Kč a vlastní zdroje obce jsou počítány na 1.230.835,-Kč. Předběžný harmonogram realizace akce je zhruba v červenci
začít se stavebními pracemi s tím, aby konečné předání dokončené stavby proběhlo do prosince letošního roku.

2) Nákup tranzitu pro JSDHO

Dne 16. ledna 2018 nám přišlo oznámení z Centra pro regionální rozvoj ČR, že bylo dokončeno administrativní ověření naší
žádosti o proplacení dotace. Kontrolou byly schváleny způsobilé
výdaje ve výši 1.398.601,99 Kč. Informace o ukončení kontroly
byly následně zaslány poskytovateli dotace – Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR. Dotaci v odpovídající výši způsobilých výdajů, proplatí poskytovatel dotace po ukončení administrativního
ověření řídícím orgánem IROP, což věříme, že snad bude nejpozději během měsíce dubna. Z přijaté dotace bude ihned po jejím
obdržení jednorázově splacen úvěr ve výši 1.200.000,-- Kč, který
byl poskytnut na předfinancování tohoto projektu.
Aby se docílilo delší životnosti vozidla, bude nutné provést
ještě konzervaci podvozku a poté může být vozidlo plně uvedeno
do zásahu. Dne 23. června 2018 proběhne jeho slavnostní svěcení.

3) P
 ořízení kontejnerového nosiče,
štěpkovače a kontejnerů

Jak jsem vás informoval v posledním vydání našeho zpravodaje, dotace za tuto akci měla být vyplacena do konce roku 2017
a mělo dojít i k úhradě faktury firmě AGROZET České Budějovice, a.s. Před Vánocemi jsme zjistili, že se to nepodaří a pravděpodobný termín proplacení dotace bude únor až březen 2018.
Bylo nám jasné, že nemůžeme uhradit fakturu firmě AGROZET
tři měsíce po její splatnosti. Zastupitelstvo obce proto schválilo
dne 21. prosince 2017 přijetí úvěru ve výši 800.000,-- Kč, který
byl použit na částečnou úhradu této faktury, zbylých 587.870,-Kč doplatila obec ze svých vlastních zdrojů. Dne 28. února 2018
nám byla na účet v ČNB přisána dotace ve výši 1.265.194,82 Kč.
Hned následující den byla provedena jednorázová splátka úvěru

5) R
 ozšíření kapacity a služeb Sběrného
dvora Lažiště
A máme tu náš oblíbený příběh na pokračování. Jelikož mi
zástupci prachatického děkanství nebyli schopni zajistit jednání
na českobudějovickém biskupství ohledně stažení soudní žaloby, rozhodl jsem se, že se o to pokusím sám. Aby mi jednání
vyjednali přímo zástupci děkanství, jsem na nich nechával ze
dvou důvodů, jednak mi to sami nabídli a za druhé bylo nutné
na schůzku pozvat více stran – generálního vikáře, majetkové a právní oddělení biskupství a zástupce Římskokatolické
farnosti Lažiště. To, co se děkanství nepodařilo za 3 měsíce,
jsem ke svému překvapení vyřídil za jeden den a dne 6. února
2018 se vydal společně s panem farářem Šimonem Stančíkem
na jednání na českobudějovické biskupství. Jednání probíhalo
za účasti generální vikáře Mons. ThLic. Davida Henzla a zástupce majetkového oddělení biskupství. Zastupitelstvo na svém
posledním jednání v loňském roce rozhodlo, že za stažení žaloby nabídne darování pozemků parcelní čísla KN 193/2 o výměře 1043 m² a KN 193/5 o výměře 716 m² vše v k.ú. Lažiště
do vlastnictví Římskokatolické farnosti Lažiště a naopak bude
požadovat po Římskokatolické farnosti Lažiště, aby darovala
Pokračování na straně 6
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Dotační přehled
Pokračování ze strany 5
pozemek parcelní číslo KN 27/2 v k. ú. Lažiště o výměře 417
m² do vlastnictví Obce Lažiště. Možná se vám na první pohled
nabídka zdá nevýhodná, ale musíte vzít v potaz, že je podaná žaloba na pozemek parcelní číslo KN 27/1 v k.ú. Lažiště o výměře
1998 m² a z tohoto pozemku by byla minimálně ½ odměřena
a převedena církvi a obec by musela tento pozemek následně
od církve koupit! Proto ani zástupci církve z počátku jednání
nebyli tomuto narovnání nakloněni, ale nakonec jsme si plácli. V současné době se připravují vzájemné darovací smlouvy
na předmětné pozemky a církev již podala žádost o stažení
soudní žaloby. Jakmile budu mít v ruce potvrzení o stažení této
žaloby, mohu konečně dojednat bezúplatný převod pozemků,
na kterých stojí obecní budovy na Státním pozemkovém úřadě
ČR. Doufám, že si tam něco zase nevymyslí.
Dne 7. března 2018 nám přišel z Ministerstva životního prostředí ČR akceptační dopis naší žádosti o podporu ze Státního
fondu životního prostřední ČR v rámci programu Zelená úsporám na akci „Rekonstrukce nevyužitého objektu dílen v obci
Lažiště“. Připravuje se již prováděcí dokumentace a bude vypsáno
výběrové řízení na realizaci této akce. Věřím tomu, že se tato pro
obec velice klíčová akce chýlí ke zdárnému finále a tento příběh
na pokračování skončí happyendem.

projekt zrealizovat a nemusela by jej dělit do více etap či řešit
výstavbu z úvěrových prostředků.

7) P
 ořízení automobilu pro door to door
systémy a zřízení centra RE-USE v obci
Lažiště

V minulém roce jsme podali žádost o dotaci do výzvy OPŽP
na akci: „ Pořízení automobilu pro door to door systémy a zřízení
centra RE-USE v obci Lažiště“. Koncem roku jsme se dozvěděli,
že Státní fond životního prostředí zamítl hromadně všechny
žádosti o dotaci, ve kterých bylo předmětem pořízení vozidla.
Bylo to odůvodněno tím, že by fond potřeboval pouze na auta
2 miliardy Kč. Na jaře letošního roku bude opět vypsán tento
dotační program, takže to zkusíme znovu.

8) R
 ekonstrukce nevyužívané budovy
č.p. 59 v obci Lažiště

6) Výstavba dočišťovacích rybníků
Na den 17. ledna 2018 bylo svoláno jednání ohledně zintenzivnění čištění na ČOV Lažiště za účasti zástupců obce
pana starosty, místostarosty, obecního zastupitele Ing. Petra
Fidlera, odborného poradce Ing. Jiří Kušty, CSc. a projektantky Ing. Věry Slunéčkové ohledně dalšího postupu zpracování
projektové dokumentace. Bylo nově rozhodnuto, že projekt
nebude zpracován na kořenovou čistírnu odpadních vod, jak
bylo původně plánováno, ale na dva dočišťovací rybníky, které
budou umístěny za sebou na výtoku z ČOV. Dle neoficiálních
informací by měl být koncem června letošního roku vypsán dotační program na Ministerstvu zemědělství ČR na rekonstrukce
a zintenzivnění stávajících ČOV. Děláme vše proto, abychom
v měsíci červnu měli v ruce stavební povolení na výstavbu dočišťovacích rybníků a byli tak připraveni na podání žádosti.
V případě, že by se na tuto výstavbu povedlo sehnat dotační
peníze, byla by obec schopna s vlastní finanční spoluúčastí tento

Dne 7. března 2018 nám přišel z Ministerstva životního prostředí ČR akceptační dopis naší žádosti o podporu ze Státního
fondu životního prostřední ČR v rámci programu Zelená úsporám na akci „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 59 v obci
Lažiště“. Již se připravuje prováděcí dokumentace a bude vypsáno
výběrové řízení na realizaci této akce. V nově zrekonstruované
bodově chceme provozovat Poštu Partner a ve zbylé části bychom
rádi zřídili školní družinu dětí od 2 do 4 let a probíhaly by tu
i další aktivity zaměřené hlavně pro děti a jejich rodiče.
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Hospodaření v obecních lesích
Od začátku letošního roku nadále likvidujeme kůrovcovou
a větrnou kalamitu, která nás postihla v minulém roce. Jako
první se musí vykácet napadené stromy, které jsou v blízkosti
letošní plánované nové výsadby. Ořezané větve se štěpkují nebo se
v přístupných místech pálí. Je nutno uklidit paseky a udělat nové
oplocenky tak, aby se mohlo, jak počasí dovolí, bez problémů
sázet. Obec plánuje znovu oslovit spolky dobrovolných hasičů
a místních myslivců, aby nám pomohly se samotnou výsadbou.
Předem všem, kteří nám podáte pomocnou ruku, upřímně děkuji
nejen za obec, ale i za Vaše spolky, kde jste členy.
V letošním roce nám hospodaření v obecních lesích stíží i nedostatek pracovníků, se kterým se budeme potýkat. Co se týče
palivového dřeva, mělo by ho být dostatek tak, aby se dostalo
na každého, kdo má podanou žádost (stačí žádost podaná v minulosti, není zapotřebí podávat novou).

Nová výsadba stromořadí
Obci přišla nabídka od neziskové organizace Sázíme stromy,
z.ú. – jejich posláním je zazeleňovat plochy všude tam, kde to
má smysl. Sází za pomoci dobrovolníků, finance získávají od firem a pozemky, kde se samotná výsadba provede, je na uvážení
obce. Sází nové aleje stromů, obnovují remízky, doplňují stromy
do ovocných sadů, sází stromy podél polních cest, cyklostezek,
kolem rybníčků, dětských hřišť, i jednotlivé stromy a keře v okolí pomníčků nebo provádí i rozsáhlejší výsadbu biokoridorů.
Preferují české odrůdy stromů a k výsadbě volí stromky mladší,
asi 1,5 m vzrostlé s obvodem kmínku 10 cm (stromy ovocné,
lípy, javory, buky, duby). Zastupitelstvo obce schválilo na svém
zasedání dne 9. března 2018 provést tuto výsadbu kolem cesty
parcelní číslo KN 1110/21 v k.ú. Lažiště (cesta od lakovny k č.p.
120). První etapa výsadby by měla čítat celkem 15 stromků a to
odrůdy třešeň, jeřáb, švestka a jabloň. Měla by proběhnout v jarním období letošního roku. Máme takovou myšlenku, že by se
do samotného sázení mohly zapojit rodiny s dětmi, které by si

společně zasadily „svůj“ strom. Druhá etapa bude čítat výsadbu
dalších 15 - 30 stromů a výhledově by měla pokračovat na podzim roku 2018.

POŠTA PARTNER
Na podzim loňského roku proběhlo jednání se zástupkyní
České pošty, s.p. ohledně projektu Pošta Partner. Obci bylo ze
strany České pošty, s.p. dáno právo vyjádření se k navrženému projektu Pošta Partner a zaslání stanoviska do konce roku
2017. V případě zamítavého stanoviska ze strany obce by Česka
pošta, s.p. zveřejnila výzvu, na kterou by se mohli přihlásit, jak
místní podnikatelé, tak i fyzické osoby. To znamená, že by poštu
v Lažištích mohl provozovat například někdo doma v bytě nebo
rodinném domě. Aby byl zachován důstojný provoz pošty v naší
obci, rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání dne 21.12.2017, že
akceptuje projekt Pošta Partner. Dle nabídky bude Česká pošta,
s.p. hradit měsíčně maximálně 10.500,-- Kč bez DPH a zajistí

kompletní vybavení místnosti, která nesmí být menší než 15
m². Obec se zavázala provozovat Poštu Partner od 1. prosince
2019, do té doby bude pošta v Lažištích fungovat jako doposud. Poštu Partner chceme otevřít v budově „staré školky“ (č.p.
59). V letošním roce dojde z dotace ze Státního fondu životního prostředí k celkové rekonstrukci této budovy tak, abychom
stihli termín otevření. Dle hrubého odhadu bude tento provoz
pošty obec stát ročně cca 100.000,-- Kč. Pracovník pověřený
provozem Pošty Partner bude zaměstnancem obce. Tento formát
provozu umožní obci nové možnosti, například prodej obecních
pohlednic, odznáčků, vůně do aut s obecními symboly atd., to
nyní nebylo možné.
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Obecní zaměstnanci
Obec podává každoročně žádost na Úřad práce ČR o příspěvek
na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání. V loňském roce jsme
uzavřeli s Úřadem práce ČR dohodu o vytvoření 6-ti pracovních
míst na dobu trvání 12 měsíců v celkové hodnotě měsíčních
příspěvků 1.080.000,-- Kč. Vzhledem k tomu, že jsme po celou
dobu trvání této dohody neměli vždy plný počet zaměstnanců,
konečný poskytnutý příspěvek byl nižší.
Stejně jako v letech minulých podali jsme i letos žádost na Úřad
práce ČR na vytvoření pracovních míst, ale vlivem nízké nezaměstnanosti v Jihočeském kraji, nám byli ze 6-ti zaměstnanců
schváleni jen dva a to pouze na 6 měsíců bez možnosti prodloužení. Navíc nesmíme zaměstnat žádného ze zaměstnanců, kteří pro
nás pracovali v minulém a začátkem letošního roku. Pro možnost
zaměstnání musí splnit lhůtu, po kterou musí být v evidenci úřadu práce. Takže nastala zajímavá situace, obec má podepsanou
novou dohodu o vytvoření pracovních příležitostí od 1. března
2018 do 31. srpna 2018, ale nemá koho zaměstnat! Podařila se nám
vyjednat výjimka pro dva zaměstnance jelikož pobírají podporu
v hmotné nouzi. Dle poslední informace zbyly úřadu práce ještě
pro letošní rok nějaké finance, podáme proto ještě jednu žádost
s platností od 1. května 2018 do 31. října 2018. Na základě této
žádosti nám budou schváleni znovu dva zaměstnanci.

Celý tento systém vytváření pracovních příležitostí a zaměstnávání lidí bez práce je neefektivní a zejména pro obce dopředu
nečitelný a ohrožující jejich činnost. V dnešní době to nefunguje tak, že úřad práce vám pošle nějaké zaměstnance, ale obec si
musí vhodného uchazeče sama vystopovat, v mnoha případech
ještě přemluvit, jestli by nechtěl pro nás něco dělat a následně
pak tohoto uchazeče poslat na úřad práce, aby mu tam dali
doporučení, s ním se vrátil k nám a pak se teprve může sepsat
pracovní smlouva a máte nového zaměstnance. Jak jednoduché,
ne?! Vše by vyřešilo, kdyby stát vyčlenil peníze, které jdou přes
Úřad práce ČR do těchto programů na podporu lidí bez práce
a poskytl je formou finančních transferů přímo do rozpočtů
obcí. Obce by byly povinné tyto finanční prostředky použít
čistě jen na platy zaměstnanců a na snížení nezaměstnanosti
ve svých správních obvodech či přilehlém okolí. Takto užité
finanční prostředky by zároveň podléhaly dotačnímu vypořádání, kdy nevyužité prostředky by obec byla povinna vrátit.
Obec by dopředu věděla, kolik zaměstnanců si může dovolit,
mohla by jim nabídnout i náležité platové ohodnocení a hlavně
by mohla uzavřít pracovní smlouvy na dobu neurčitou, což by
i pro zaměstnance bylo příjemnější. Co má za smysl zaměstnat
lidi bez práce, dát obcím na to dotace a tyto lidi po 6-ti měsících
propustit a vyplácet jim podporu?

Vítání občánků
Dne 21. ledna 2018 se uskutečnilo vítání našich nových občánků. V loňském roce se v naší obci narodily dvě děti a ty obě
přinesl čáp. S uvítáním nových občánků jsme čekali na narození
druhého chlapce, protože by bylo takové zvláštní vítat pouze
jedno dítě. Jelikož se narodil až koncem října, rozhodli jsme se
provést slavností uvítání až počátkem letošního roku. Na úvod
celého ceremoniálu obecní zastupitel pan Petr Rod seznámil
pana starostu s dětmi a rodiči, a to Mirku a Karla Mrázovy se
synem Kájíkem a Martinu a Jaroslava Jandovy se synem Jarouškem. Následoval projev pana starosty 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. Poté vyfotografoval pan Karel Podlešák všechny
nově přivítané občánky včetně jejich rodičů a prarodičů. A už
byl čas na slavnostní přípitek. Za toto krásné odpoledne zaslouží
poděkování paní ředitelce Čužnové a slečně učitelce Kahudové
z mateřské školy za přípravu krásného programu.
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PREZIDENTSKÉ VOLBY
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 se uskutečnilo první kolo prezidentských voleb, ve kterém se o hlasy voličů ucházelo celkem
9 kandidátů, z těch do druhého kola postoupili Jiří Drahoš
(26,60 % hlasů) a Miloš Zeman (38,56 % hlasů). Podle předvolebních průzkumů, které mohly být naposledy zveřejněny
8. ledna, by v případě postupu do kola druhého, byl favoritem
voleb Jiří Drahoš se 48 % potencionálních voličů, současného
prezidenta by volilo 42 % a zbylých 10 % voličů nebylo v tu
dobu ještě rozhodnuto, komu dají svůj hlas. Jiřího Drahoše
těsně po skončení prvního kola voleb, favorizovaly i sázkové
kanceláře, kdy byl kurz na jeho zvolení 1,47:1, na Miloše Zemana byl naopak až 2,70:1. Prezident Miloš Zeman před rokem,
když oficiálně oznámil, že bude znovu kandidovat na prezidenta
České republiky, také dodal, že nepovede svou předvolební
kampaň, nebude se ucházet o podporu žádné politické strany
a ani se nebude účastnit televizních a rozhlasových debat. Dobře
vědom si svých vyhlídek před druhým kolem voleb oznámil,
že se s Jiřím Drahošem utká ve všech čtyřech televizích. Jiří
Drahoš nakonec potvrdil účast ve dvou debatách a to na TV
PRIMA a ve veřejnoprávní České televizi. Myslím si, že to ze
strany Jiřího Drahoše byla chyba. Kdyby trval na tom, že Miloš
Zeman neabsolvoval žádnou debatu s kandidáty před prvním
kolem a také by s ním nedebatoval, volby by vyhrál on. Takto využil Miloš Zeman svůj politický, řečnický nadhled a um
a doslova „rozsápal“ svého protikandidáta. Strhl na svou stranu
nejen hlasy nerozhodných voličů, ale i nějaké hlasy Jiřího Drahoše. Hned po první debatě se začaly vyrovnávat sázkové kurzy
na jednotlivé kandidáty, které se po debatě v České televizi

otočily nadobro ve prospěch Miloše Zemana. Konečné výsledky
byly sice těsné, ale potvrdily se všechny prognózy a novým
prezidentem se s 51,36 % hlasů stal Miloš Zeman, který porazil
o 2,73 % hlasů (152184 hlasů) Jiřího Drahoše.
Výsledky voleb rozdělily už tak rozpolcenou společnost na dva
tábory, kdy se proti sobě staví vzdělaní lidé, umělci, ale dochází
i ke sporům v rodinách. A jak jinak to mohlo pak dopadnout,
než že nově zvolený prezident tomu všemu nasadí korunu při své
inauguraci. Při svém inauguračním projevu nejdříve řekne, že
chce dělat vše pro stmelení společnosti a rázem skončí s obviňováním České televize, TOP 09, Zdeňka Bakaly a tím udělá z tohoto slavnostního okamžiku nedůstojnou událost. Vítěz jakýchkoliv
voleb by po svém zvolení měl projev směřovat ke všem lidem,
ke kterým promlouvá a neměl by v žádném případě obsahovat
žádné útočení a vyjmenovávat určité skupiny lidí. Naopak by
měl obsahovat nějaké zamyšlení a vidinu naděje lepších zítřků
a hlavně pokoru. Jak ale všichni dobře víme, slušnost tomuto
starci chybí a na stará kolena se to už nezlepší. Dne 14. března se
konala v Praze demonstrace za zachování svobody slova. Místo,
aby se snažil uklidnit situaci ve společnosti, tak tuto událost pan
prezident okomentoval svými slovy, že je mu těch chudáčků líto.
Myslím si, že nezbývá moc k tomu, abychom byli v naší republice svědky nějakého násilí a vandalismu, pokud tato nenávistná
situace bude nadále eskalovat. Chtěl bych apelovat na všechny
naše občany a rodáky, abychom se vyvarovali zbytečných sporů,
ať už jste volili kohokoliv. Na konečném výsledku by vaše hlasy
stejně nic nezměnily, tak pojďme žít alespoň u nás doma v klidu
a pokoji.

Nové služby ve sportovním areálu
Od 1. prosince 2017 je novým nájemcem sportovního areálu
v Lažištích firma MOTOIMPORT pana Miroslava Váni. Nájemce začal hned od samého začátku pracovat na nabídce nových
služeb. Už od prosince si tam můžete zajít na pizzu, kterou vám
zde upečou v profesionální peci na pizzu. V zimním období je
to jen o víkendu, ale přes léto to bude jistě i v týdnu. Od února
letošního roku je zde v provozu infrasauna, která je k dispozici
po předchozím objednání na telefonních číslech 777 863 467
nebo 777 662 475. V provozu jsou tenisové kurty a posilovna
a to za stejné ceny jako v předešlých letech. Jsem nesmírně rád,
že se provozu sportovního areálu v naší obci zhostila právě firma
Miroslava Váni, protože je to jednak záruka kvalitních služeb
na profesionální úrovni, tak i další rozšíření nabídky nových
služeb a zábavy.
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PODĚKOVÁNÍ
V sobotu 10. března se v sále kulturního domu sešly téměř
všechny ženy z naší obce, aby oslavily svátek MDŽ. Za toto příjemné odpolední posezení, plné překvapení ve formě gratulace
s květinou, tanečního vystoupení skupiny „Rozverní besední-

ci“, dobré večeře a výborných koláčků ke kávě – bychom chtěly
poděkovat těm, kteří se zasloužili o takto připravenou akci –
starostovi, místostarostovi, zastupitelům obce a všem, kteří se
na této akci podíleli. Večerní zábavu doplnila hudební skupina V.
Smolíka, na kterou byli pozváni všichni občané naší obce a jistě
i toto rádi přivítali.
Za příjemnou atmosféru plnou legrace, kterou jsme si toto
odpoledne opravdu užily, Vám děkují všechny zúčastněné ženy.

Mateřská školka
Letošní zima nám sněhu moc nedopřála, a proto si děti nemohly užít tolik zimních radovánek jako jindy. A teď, když už
netrpělivě očekáváme příchod jara, matka příroda si s námi ještě
pohrává….
Nejen děti se těší na svátky jara, i my u nás ve školce máme
jarní výzdobu, přestože za okny je ještě bílo. Chystáme se s dětmi
na zdobení vajíček, pletení pomlázky a každoroční koledování.
Děti budou mít opět možnost poznat tradice a zvyklosti místních
Velikonoc.
V měsíci dubnu nás čekají dvě důležité události - naši předškoláci půjdou k zápisu do první třídy a bude se konat tradiční
lampionový průvod s opékáním buřtů. Letos je u nás 5 dětí, které
půjdou k zápisu a všechny by chtěly navštěvovat Základní školu
v Šumavských Hošticích.
Na květen máme k nám do školky objednané divadelní představení (Čarodějnice Josefína , Péťa a Madla jedou na prázdniny) a budeme připravovat jarní besídku pro všechny, kteří
se budou chtít přijít podívat. Také nás čeká ještě před koncem
školního roku výlet na otáčivé hlediště, pasování předškoláků
a spaní ve školce.
Všem bych chtěla popřát příjemné prožití jara, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti

TANKODROM
Je to asi tři týdny zpátky, kdy jsem šla v sobotu ráno z obchodu.
Byl to jeden z těch dnů, který začíná probouzet sluníčko a modrá
obloha. U kostela jsem se rozhlédla do dálky a uvědomila si, jaké
mám štěstí žít, i když uprostřed úspěšného globalizovaného světa,
kdy se lidé stěhují stále do větších aglomerací, v prostředí, kde je
ještě po ránu slyšet ptáky a jinak je ticho. Pak mi ale oči sklouzly
na náves a rázem bylo po idylce. Viděla jsem množství různě poskládaných osobních i nákladních aut po celé návsi a co horšího,
skoro všude bylo množství rozježděných kolejí. Dokonce podél
nově osázených lip byly koleje asi dvacet centimertů hluboké
a bahno z nich roztažené daleko na silnici. Ani já si dnes život
bez auta jako „přibližovadla“ neumím představit, ale chceme-li i nadále žít blízko přírody a všeho co nám dává, musíme se
snažit přispět ke kultivaci prostředí právě proto, abychom mohli
prožívat přesně ty chvilky krátkého malého štěstí při pohledu
nejen do krajiny, ale i docela blízko kolem sebe. Dovolím si tedy
parafrázovat nerudovskou otázku a ptám se všech, kterých se to
týká a především zastupitelů: „Co s tím?“
Hana Koubová

Pomozte zachránit varhany
V posledním čísle obecního zpravodaje jsem se obracela
na všechny občany Lažišť s prosbou o FINAMČNÍ příspěvek
na záchranu varhan v kostele sv. Mikuláše. Musím s potěšením
sdělit, že velká část občanů, a to i nepraktikujících katolické náboženství, přispěla mnohdy značnou částkou. Velice děkuji všem
za štědrost a takto projevený zájem o věci veřejné a naši obec,
kam nesporně patří kostel s varhanami. Slíbila jsem informovat
o průběhu sbírky i přípravách na generální opravu varhan a tímto
tak činím - celkově je k dnešnímu dni tj. 21.3.2018 k dispozici částka ve výši 224.097,83 Kč,z toho na samostatném účtu je
202.597,83 Kč od občanů bylo vybráno 21.500,- Kč, které budou
převedeny také na tento účet. Tato částka zahrnuje sponzorské
dary od společností i jednotlivců podnikatelů, dále příspěvky,
které darovali občané Lažišť a sbírek v kostele, které se konají
každou první neděli v měsíci. Oprava je rozvržena na 2 etapy (2
roky) - plánovaný začátek 1.etapy je cca na červen až červenec
r.2018 - po započetí opravy budou varhany (během léta) mimo
provoz. Smlouva bude podepsána po dokončení posudku organologa českobudějovické diecéze PhDr. Víta Honyse.Protože
oprava varhan bude rozdělena do dvou etap, myslím, žesi na první část můžeme bez obav troufnout.
Hana Koubová
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Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2017 a 2018
Čertovská pohádka

Setkání přátel Pěčnovanky

Divadelní spolek Bouček z Vimperku uvedl dne 10. prosince
2017 v našem kulturním domě čertovskou pohádku s názvem
Reportáž z pekla. Pohádku ztvárnilo celkem 18 účinkujících,
z čehož 16 z nich byli čerti nebo čertice. Tolik čertů pohromadě
děti ještě nejspíše neviděly. Samotná pohádka měla pro děti veselý
a poutavý děj, proto se sálem linul jen samý smích
Divadelní spolek Bouček se u nás představil podruhé a určitě
až bude mít nazkoušeno něco nového, jistojistě se znovu zastaví.

Dne 16. prosince se v kulturním domě v Lažištích uskutečnil
již 3. ročník Setkání přátel Pěčnovanky. Akci zahájil pan farář
Jenda Mikeš, který si udělal čas a přijel pozdravit své přátele.
Poslechnout si svou oblíbenou kapelu, zatančit si a nebo jen tak
posedět s přáteli si nenechalo ujít cca 150 lidí. A to z místních
občanů přišla, jako tradičně, jen hrstka skalních fanoušků.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Po skončení Čertovské pohádky jsme se přesunuli na náves,
kde jsme jako každoročně slavnostně rozsvítili vánoční strom.
Venku na nás čekalo v skutku adventní počasí, které celé akci
přidalo tu pravou vánoční atmosféru. No ke konci akce až dost.
Tentokrát to bylo za účasti pana faráře Šimona Stančíka, starosty
obce, dětí z mateřské školy a také Mikuláše. Akci zahájil starosta
obce, který přivítal všechny přítomné, poděkoval všem, kteří se
podíleli na přípravě této akce a závěrem svého vystoupení popřál
všem nerušené vánoční svátky a jen šťastné, úspěšné a zajímavé
dny v roce 2018. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školy,
které nám zarecitovaly, zazpívaly a zatančily. Poté pan farář pronesl pár slov o adventu a posvětil náš vánoční strom. Mikuláš
rozdal dětem perníčky a samotný závěr akce ukončil velkolepý
ohňostroj, který rozzářil oblohu nad Lažišti.

Vánoční otužování

Dne 26. prosince se uskutečnil 2. ročník Vánočního otužování. Jako každoročně nám přálo krásné počasí, dá se říci, že
na Štěpána je nejhezčí zimní den. Pro otužilce byla opět připravena odměna ve formě lahve s plachetnicí. Celkem se našlo 10
odvážlivců, je to sice o čtyři méně než před rokem, ale na zábavě
to neubralo. Do ledu se podařilo udělat jen malý otvor, proto
každý z otužilců měl za úkol palicí si udělat pro sebe ve vodě
další místo. Když naši otužilci byli na cestě do tepla a zdálo se,
že celá show je u konce, opak byl pravdou, do vody skočila první
otužilkyně paní Petra Sovová. Akci ozvučil a uváděl pan Václav
Smolík, který po skončení zahrál se svou kapelou v hlavní budově
sportovního zázemí.

Pokračování na straně 12
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Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2017 a 2018
Vystoupení Vánočníku

Již tradičně na Štěpána dne 26. prosince v kostele sv. Mikuláše
od 17:00 hod. vystoupil Příležitostný pěvecký sbor Vánočník.

Lažišťský turnaj v mariáši

Na Štěpána není v Lažištích o kulturu nouze, konal se zde již
17. ročník Lažišťského Štěpánského turnaje v mariáši. Turnaje
se zúčastnilo 21 hráčů z širokého okolí. Naši obec reprezentovali
pan Václav Binder, Petr Hodina a Josef Jiroušek, dalšími účastníky byli pan Alexander Pavelka – ředitel turnaje a pan Petr Domin
z Drslavic. Našemu žhavému želízku v ohni a také vítězi jedno
z ročníku panu Petru Hodinovi tentokráte nešel list a skočil ve výsledkové listině na samém dnu. Vítězem 17. ročníku se stal pan
Václav Vrhel z Husince. Za uspořádání turnaje patří dík řediteli
turnaje panu Alexandru Pavelkovi a panu Petru Hodinovi, kteří
celý turnaj zorganizovali.

Myslivecký ples

Dne 12. ledna 2018 pořádali jako tradičně místní myslivci ples.
Pořadatelé po mnoha letech sáhli ke změně kapely a na místo
Malé muziky Nauše Pepíka na mysliveckém plese poprvé zahrála
vimperská kapela De Facto. Změna se moc nelíbila hlavně starším
myslivcům, ale ukázalo se, že to byl skvělý tah. Jak se říká, byl
„plný dům“, všechna místa byla obsazena a od samého začátku
plesu byl plný i taneční parket. Výměna kapely měla hlavní vliv
na to, že ples navštívilo velké množství mladých lidí, které v minulosti Malá muzika neoslovovala. Samozřejmě nechyběla bohatá
tombola. Dobrá nálada se linula celým večerem ke spokojenosti
pořadatelů.

vala tento objev. Dále nás Radek vzal na ostrov bohů a démonů,
kde jsme mohli vidět tanec s největším rejnokem světa. Na závěr si pro nás, jako hřeb celého promítání, nechal EXPEDICI
GUADALUDE 2017, kterou organizoval a jednalo se o 1. zcela
českou expedici na tomto ostrově s největším predátorem všech
oceánů – Velkým bílým žralokem. Mohli jsme shlédnout krásné
záběry a momentky tohoto krásného predátora. Veškeré ponory
ale musel absolvovat v kleci a to jediné, dle jeho slov, mu kazilo
tento zážitek. Nemohl si užít ten nezapomenutelný pocit volného
potápění. My, jakožto diváci, jsme z toho až tak smutní nebyli,
protože aspoň ho nic nesežralo a mohl se s námi podělit o jeho
zážitky.
Po skončení celé akce jsme se přesunuli do pohostinství, kde
jsme se naplno pustili do soutěžení. První soutěže byly vědomostní, z těch si Radek odvezl pár nezapomenutelných odpovědí,
na které vzpomínal ještě za týden. Tečku za tímto večerem udělala
poslední soutěž „koňské spřežení“, i když jak pro koho. Pravé
přední kolo jsme totiž našli až druhý den večer.

MASOPUST

Velký bílý

Dne 27. ledna 2018 nás poctil již počtvrté svou návštěvou jičínský potápěč, cestovatel a pedagog Mgr. Radek Bohuňovský,
s nímž jsme se tentokrát podívali na ostrov Vanuatu do vesnice
kanibalů a na jejich pohřebiště na ostrově Malekula. Zavítali jsme
i do Albánie, kde se českým potápěčům podařil unikátní objev
rakousko-uherské ponorky, byla vůbec první objevená ponorka
z I. světové války. Nebyl by to Radek, kdyby se mu nepovedlo
ještě něco navíc. Při objevování ponorky našel ještě jeden vrak,
o kterém nikdo nevěděl, že by tam mohl být. Česká expedice se
v letošním roce opět vrátí do Albánie, aby dále zadokumento-

V sobotu 10. února 2018 pořádal sbor dobrovolných hasičů tradiční MASOPUST. Akci začala ve 13:00 hod. průvodem
masek po vsi. A letos bylo na co koukat, protože do průvodu
vyrazil rekordní počet masek cca 60. Hodně k tomu přispěli
mladí hasiči, kteří v převlečcích za šmouly tvořili třetinu všech
masek. Potěšilo nás, že vyšlo i poměrně hodně lidí do ulic a doprovázelo nás, dá se říci po celé trase průvodu. U většiny stavení
nás vítali jejich majitelé s bohatým občerstvením, ze kterého
přecházel zrak a průvod se nesl v dobré atmosféře. Speciální
zastavení průvodu bylo u Kovářů, jelikož paní Marie Kovářová
přesně v den masopustu slavila 70. narozeniny. Masky jí k tomuto životnímu jubileu zazpívaly „HAPPY BIRTHDAY TO
YOU“. Masopust pokračoval večerní maškarní zábavou, byla
připravena bohatá tombola a k tanci a poslechu hrála kapela
Pěčnovanka. Sbor dobrovolných hasičů chce poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě masopustu, zúčastnili se průvodu
masek nebo večerní zábavy. Dík patří i všem sponzorům za ceny
do tomboly a Vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv finanční
částkou našemu průvodu masek.
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Dětský maškarní karneval

V sobotu dne 17. února 2018 v odpoledních hodinách se v kulturním domě konal Dětský maškarní karneval. Ve spolupráci
s novou dětskou televizí TUTY TV uvedli Fešák Píno a Bóna Bon
Bóňa karnevalový program plný humoru, interaktivní zábavy
a karnevalového bláznění. Děti soutěžily, rodiče točili cukrovou
vatu přímo na pódiu a nakonec přišel i speciální host – mluvící
pan Meňák. Fešák Píno a Bóna Bon Bóňa předávali dětem po celou dobu karnevalu různé dárky formou dětských knih, pohádkových DVD a samozřejmě bonbónů. Společně si také zatančili
karnevalový tanec Čimi-Čuri. Na závěr byla pro děti připravena
dětská diskotéka. Letošní karneval měl skvělou atmosféru. Škoda
jen, že jsme se s jeho uspořádáním trefili do doby chřipkové
epidemie, čímž byla značně ovlivněna účast dětí.

13

a pobavit se. Ohledně karafiátů zmínil slova jednoho botanika,
který říkal, že karafiáty se raketově vrací do obliby a že je to malý
šlechtitelský zázrak. Je pěkný na pohled, krásně voní a hlavně
dlouho vydrží, prý až 2 měsíce po uříznutí. Karafiát si z této
oslavy každá žena odnesla, takže je vidět, jak v tomto směru je
obec moderní. Ženám za to, jakou svým blízkým poskytují lásku,
pocit bezpečí a domácí zázemí, vřele poděkoval a složil hlubokou
a upřímnou poklonu. Těm mladším, které ještě nemají rodiny,
poděkoval za to, jak opětují lásku svým rodičům a za studijní či
pracovní píli, kterou jim dělají radost. Jménem svým, obecních
zastupitelů a místních spolků popřál všem ženám hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, ať do každého dne vykračují s radostí
a s pocitem spokojenosti večer uléhají. Vyslovil také přání, ať jim
jejich protějšky doma více pomáhají. Na závěr všem popřál všem
zúčastněným, aby se zde za rok zase ve zdraví sešli. Vyslovil také
přání, aby se z této oslavy stala tradice a od letoška se v naší obci
pořádala každoročně.
Následovalo taneční vystoupení ochotnického spolku Rozverní
Besedníci a k tanci a poslechu hrála kapela Václava Smolíka. Musím říci, že jako obecní zastupitelé jsme byli až dojatí, jak se vše
povedlo, co se sešlo žen a jak se všichni náramně bavili. Zahřálo
u srdce, když nám pozvané ženy děkovaly za krásný večer, ale
i cizí lidé říkali, klobouk dolů, co jste to tu udělali za akci.

Dětský den

Oslava MDŽ

V sobotu dne 10. března 2018 se uskutečnila vůbec první oslava
svátku MDŽ pro všechny ženy z naší obce, kterou pořádala Obec
Lažiště. Akci zahájil starosta obce, který přivítal všechny ženy.
Zmínil se, že MDŽ je svátek, který se slaví na počest švadlen,
které protestovaly za svá volební práva v New Yorku. Bylo to
v roce 1908, to znamená, že letos uběhlo od této události 110
let. Uvedl také příklad, když by v pořadu „Co na to Češi“ položili otázku, „Co se Vám první vybaví, když se řekne MDŽ“, tak
mnozí by jistě řekli minulý režim nebo karafiáty. Nebylo tenkrát
vše špatně, MDŽ je svátek, který má ženám projevit úctu a lásku,
že si určitě všechny zaslouží, aby se zastavily, opustily své každodenní starosti a vyšly si jen tak s kamarádkami na chvíli posedět

Dne 26. května 2018 od 13:00 hod. se bude ve sportovním
areálu konat dětský den, který pojmeme stejně jako loni formou
her a sportovních úkolů. Nebude tedy objednán žádný program.
Můžu slíbit, že nebudou chybět opět nějaké atrakce a samozřejmě
pro velký úspěch dorazí i naši hasiči s jejich „pěnometem“.

Memoriam Josefa Podlešáka

Dne 26. května 2018 se od 16:00 hod. se bude konat II. ročník
memorialu 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. Pravidla doznají jedné změny - v pivních
štafetách se nebude pít plechovkové pivo, ale točené z kelímku.
Pozvány budou všechny sbory dobrovolných hasičů z okolí, nejen
z okrsku Lažiště. Nově se nám také v požárním útoku představí
naši mladí hasiči. Všichni, kdo se chcete od srdce zasmát, jste
zvaní. O večerní náladu se postará kapela Václava Smolíka.
Pokračování na straně 14
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Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2017 a 2018
Fotbalový turnaj
Dne 16. června 2018 bude pořádat pan Jirka Musil a Miroslav
Váňa tradiční turnaj v malé kopané, tak jako loni je v plánu jej
spojit i s tenisovým turnajem dětí a volejbalem žen. Dle účasti soutěžících a formátu turnaje se jedná o jednu z největších
sportovních událostí okresu Prachatice. Večer zahrají tři DJ a to
techno, reggae a rock.

to spíše jako povinnost to zmínit, ale musím přiznat, moc jsem
nedoufal v to, že to sklidí nějaký úspěch. Byl jsem mile překvapen,
kolik mladých dívek za mnou během večera přišlo a slíbily, že se
konopické zúčastní nejen ony, ale i jejich chlapci, kteří půjdou
za mládence (to už prý zařídí).

Svěcení požárního vozidla

Dne 23. června 2018 budou naši hasiči slavnostně světit jejich
nové požární vozidlo FORD TRANZIT. Akce bude zahájena
ve 14:00 hod. slavnostním pochodem od hasičské zbrojnice
na náves, kde bude pan farář Stančík sloužit u této příležitosti
mši svatou. Po jejím skončení dojde k posvěcení našeho vozidla.
Na návsi bude postaven stan, zajištěno občerstvení a bude nám
hrát kapela Pěčnovanka. Chtěl bych Vás všechny bez rozdílu, jestli
jste členy SDH či nikoliv, srdečně pozvat na tuto akci. V případě
nepřízně počasí bude mše svatá sloužena v kostele a samotná
oslava bude přesunuta do kulturního domu.

TRUCK DAY

Dne 21. července 2018 se bude v naší obci konat II. ročník
TRUCK DAY Lažiště. Loni tuto akci navštívilo cca 1000 lidí.
Jedná se o nevětší masovou akci, která bude v letošním roce pořádána na území obce. Akce bude probíhat, stejně jako v loňském
roce, při uzavřeném úseku silnice III. třídy č. 14528 od odbočky
na Nové bytovky po odbočku na Zábrdí. Pořadatelé mají připraven bohatý program a to jak pro řidiče kamiónů, tak pro děti.
Večer se můžete těšit na živou rockovou muziku.

Letošní jubilanti
Leden – Marie Pečeňová, Milada Harantová,
Jarmila Podlešáková
Únor – Marie Kovářová, Jiří Cinádr
Březen – Marie Kolářová, Jaroslava Harvalíková,
Miroslav Šísl
Duben – Jiří Pojsl, Miroslav Kolář
Květen – Ladislava Veberová
Červen – Ladislav Švejda
Červenec – Darina Machovcová
Srpen – Zdeňka Plechingerová, Jan Kahuda,
František Honzátko
Září – Václav Pecka
Říjen – Věra Markovcová, Martin Stupár
Listopad – Ludmila Krinedlová, Miroslav Machovec,
Zdena Miksová, Jitka Tesárková
Prosinec – Iveta Cinádrová, Štefan Korytar, Eva Jiroušková,
Jan Miksa, Jan Veber
Obecní zastupitelstvo přeje všem jubilantům hlavně hodně
zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody a radosti ze života.

Staročeská konopická    

Ženy z Českého červeného kříže Lažiště budou 25. srpna 2018
pořádat Staročeskou konopickou. Na uspořádání této akce požádala obec o dotaci na Jihočeském kraji na podporu kultury.
Na oslavě MDŽ jsem apeloval hlavně na mladé dívky, aby se
připojily a pomohly nejen ženám tuto akci uspořádat, ale hlavně,
aby se staly následovnicemi těch starších a nenechaly do budoucna tuto krásnou tradiční oslavu v naší obci zaniknout. Bral jsem

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VELIKONOCE 2018

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ
NABÍZÍ NEJNOVĚJŠÍ KNIHY VŠECH
ŽÁNRŮ I PODLE PŘÁNÍ ČTENÁŘŮ
Otevírací doba:
Neděle 10 – 11 hod.
15 – 16 hod.
Nebo kdykoliv po telefonické domluvě

VOLEJTE: 606 833 926
NOVÉ KNIHY ZAKOUPENÉ Z OBECNÍHO ROZPOČTU
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Zamyšlení Jendy Mikeše
Velikonoce včera i dnes

Rok se sešel s rokem a opět jsou tu Velikonoce. Krásné svátky
jara letos přišly úplně akorát, v době, kdy se země opravdu začíná
probouzet zpět k životu po velkých mrazech, které nás ještě před
pár týdny potrápily. Pouhý pohled z okna je najednou naděje
sama, krajina se zelená, květiny rozkvétají a do přírody se vrací
život. Slunce začíná mít zase sílu a je přece tak příjemné prohřívat
se v paprscích jarního slunce. Rád cestuji tou jarní krajinou. Každý den najezdím v autě mnoho kilometrů kvůli svým pracovním
i duchovním povinnostem. Vždy se dívám z okna a nepřestane
mě udivovat ta pučící příroda všude kolem. Často si najdu chvilku
aspoň na malou procházku lesem či loukou, rád zajdu k rybníku,
kde příroda tak nádherně promlouvá svým líbezným hlasem
do tichého jarního večera, a když vyjdou hvězdy a celé nebe se
rozzáří, připadám si jako v nebi. A to krásné jarní teplo! Žádné
vedro, ale příjemné teplo které zahřeje na těle i na duši. Ačkoliv
ještě nesundávám bundu či svetr, cítím, že má duše je tou jarní
pohádkou obnažena více než mé tělo.
A tuto krásu stvořil Bůh, aby se z ní sám mohl těšit a aby jej
příroda sama svou existencí oslavovala. Tolik nádhery nás obklopuje, a to nemusíme hned navštívit zámky nebo galerie, to stačí
vykročit přes práh svého domu a rozhlédnout se. A stejně jako
ta rozkvétající příroda nás všude kolem obklopuje Bůh. Bůh je
s námi po všechny dny našeho života. Ne vždy si Jeho přítomnost
uvědomujeme tak plně, ale pouhý nádech jarního vánku nám
otevře mysl, prokrví mozek, prostoupí nás naprosto cele.
Přemýšlím, jaké asi byly první Velikonoce. Asi bylo také pěkné počasí, ale předpokládám, že účastníci ukřižování to vůbec

nevnímali. Na rozdíl od nás,
kteří slavíme Velikonoce jako
upomínku Kristova umučení a víme, že třetí den přijde
vzkříšení, oni to nevěděli. Jejich Velikonoce byly plné skutečného utrpení, strachu, obav,
kolikrát i silných pochybností
o víře. Musela to být z našeho
dnešního pohledu nepředstavitelná zkouška. A přišla smrt.
A snímání z kříže. Mrtvé tělo,
které uložili do hrobu. Konec…
I naše naděje skončí, když hledíme na mrtvého a víme, že již nevstane. A bylo by naivní doufat, že se za tři dny probudí. Učedníci
a další, kteří uvěřili v Ježíše a byli s ním až do poslední chvíle
zajisté opustili své naděje a začali si klást otázku „Proč?“. To je
zcela pochopitelné. Avšak i mezi nimi byl nejméně jeden člověk,
který neztratil naději, který věděl, že Bůh nejvíce koná právě
v momentě, kdy my lidé myslíme, že mlčí, že na nás zapomněl.
Byla to Panna Maria. Vždy tichá, vždy věrná, stála při svém Synovi až do konce. A ona věděla, že toto není konec, protože byla
cele odevzdána Bohu a věděla, že Bůh má vše pevně v rukách
a nenechá to tak.
Buďme i my jako Maria, odevzdejme se Bohu a věřme Mu.
Věřme, že když zoufale postrádáme Boží přítomnost v našem
životě, právě tehdy Bůh koná s námi ty největší věci.
Váš Jenda Mikeš

