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Vážení spoluobčané,
z nového roku je půlka pryč a my jsme tu opět s naším zpravodajem. Tentokrát nechám komentáře zpráv ze světa a z domova
stranou a zastavím se nad problematikou dotačních příležitostí,
které se týkají naší obce. Určitě se mnoho z Vás někdy pozastavilo
nad tím, proč se v Lažištích realizuje akce, která Vám nepřišla
z Vašeho pohledu až tak důležitá a viděli byste raději jinou, pro
obec a její občany, potřebnější. Věc je složitější než vypadá, mám
na starosti hlídat veškeré dotační příležitosti, které jsou aktuálně
vypsané, nebo i předvídat dopředu, o co bude možné požádat.
Rozhodující je hlavně procentuální spoluúčast obce, protože
projekty s vyššími celkovými náklady jsme schopni zrealizovat
maximálně s 10 – 15 % vlastním finančním podílem. S dotačními příležitostmi, které splní tato kritéria, poté seznámím členy
zastupitelstva. Snažíme se žádat, kde se dá, co má nějaký smysl
a hlavně, co si obec může ze svého rozpočtu dovolit. Termíny
pro podání žádostí o dotace jsou nastaveny tak, že když obec
nemá připravený projekt ve stadiu vydaného stavebního povolení, není možné žádost v termínu podat. Proto na základě
předběžných informací od dotačních firem a z informačních
zpravodajů ministerstev se rozhodujeme dopředu, na jaký projekt necháme zpracovat projektovou dokumentaci, abychom byli
připraveni na podání žádosti. Po podání jednotlivých žádostí
o dotace na různé projekty je potom o štěstí, s jakou jsme úspěšní
a ta se potom realizuje. Proto jsme například měli prioritu již
5 let postavit dětské hřiště, na které jsme podali celkem 15 žádostí
o dotace a až ta patnáctá byla úspěšná. Za tuto dobu se třeba
opravoval potok, mostní propustky atd., což pro mnohé bylo
nepochopitelné.
V současné době se potýkáme s projektem „Chodník a úpravy kanalizačního řadu na návsi“. Stavební povolení jsme vyřídili
již v roce 2011 s tím, že bude vypsán příjem žádostí o dotace z ROP Jihozápad (Regionální operační program), který
byl v minulosti každoročně vypsán v opatření na vodovody
a na kanalizace. V roce 2011 byl vypsán z ROP Jihozápad jen
na vodovody, se zaměřením na kanalizace byl vypsán v ROP
Severozápad a poté již nebyly přijímány žádné žádosti. Ohledně
tohoto projektu jsme měli šanci podat jen jednu žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, kde jsme nebyli
úspěšní. V současné době je možnost podávat žádosti o dotace na vodovody a kanalizace z IROP (Integrovaný regionální

operační program), ale vzhledem k množství nově připojených lidí na kanalizaci, nebyla by žádost dostatečně bodově
ohodnocena, aby mohla být podána. Další možnost by byla
znovu ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde je ovšem
podmínka, že projektová dokumentace nesmí být starší než
4 roky (v našem případě je to 4,5 roku). Tento projekt máme
jako prioritu už od samého začátku a budeme dělat vše proto,
aby byl zdárně dokončen. Nejsem bohužel schopen říci, jestli
to bude již v příštím roce.
Další je například připravovaný projekt na opravu areálu bývalé pily. V dotačním období 2014 – 2020 je možné sehnat peníze na opravu podobných objektů jen z Operačního programu
životního prostředí, tzn. že jediná možnost, jak sehnat peníze
na opravu, je realizovat projekt „Rozšíření kapacit Sběrného
dvora Lažiště“. V rámci tohoto projektu se opraví celý areál, který
obec bude využívat převážně jako zázemí pro parkování techniky
a jako skladovací prostory. Hlavně finanční spoluúčast žadatele
je 15 %, jiná možnost neexistuje.
Snažil jsem se Vám ve stručnosti vysvětlit, jak funguje dotační
politika, která je čím dál tím složitější a čím dál víc se konkretizují a zároveň zpřesňují cíle dotačních výstupů. Jiná situace by
byla, kdyby obec měla dostatek finančních prostředků a mohla
by si sama rozhodnout, co bude a v jakém pořadí dle svých priorit realizovat. V tomto případě by bylo více na občanech obce,
co by viděli jako nezbytné realizovat dříve, a co by mohlo počkat na roky další. Současná dotační politika je spíše nastavena
na náhodě, štěstí, dobrém odhadu co projekčně připravit atd.
Proto realizujeme někdy to, co není vždy úplně pochopitelné,
ale na druhou stranu se snažíme, dokud je možnost nějakou
dotaci sehnat, toho zrealizovat co nejvíce, protože to už nám
nikdo nevezme. Řídíme se mottem „Evropské dotace tu věčně
nebudou, tak to využijme na MAX, dokud je čas“.
Jan Pěsta – starosta obce
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Krásné léto
Z okna se dívám do deště a přemýšlím o událostech minulých
dní i o tom, co bude zítra, pozítří. Výhodou deštivých dní je
to, že se člověk může na chvíli zklidnit, zamyslet se, nabrat sil
do těch dnů, kdy pršet nebude, a o to víc bude muset pracovat.
A tak je to i v životě. Člověk je nastaven na výkon, aby pracoval,
a zároveň potřebuje i volno, aby si odpočinul, nabral sílu do dalších pracovních dní. Sám dobře vím, že když jsem více než dva
dny mimo jakoukoliv práci, už nejsem ve své kůži. Není to pro
mě přirozené, od dětství jsem byl zvyklý neustále pracovat, což
bylo nutné vzhledem k tomu, že rodiče měli velké hospodářství.
Ale dobře vím, že větší odpočinek je po všech stránkách pro
člověka nutný.
Když stále pracujeme, jsme v koloběhu, ze kterého se nám
mnohdy ani nechce vystoupit, protože máme strach, že práce
je kompletní náplní našeho života, a bez ní bude velké prázdno.
Jenže ono je to úplně jinak. Musíme se naučit to, že když nechceme celé volno věnovat jen sobě či svému domku, zahrádce, měli
bychom jej věnovat svým bližním. Jako první se nabízí nejbližší
rodina, pak třeba přátelé, známí, farníci. Vzpomeňme si na to, jak
jsme se jako malí těšili na jakékoliv prázdniny. A jak jsme vždy
měli pocit, že jsou šíleně krátké, a už zase musíme jít do školy.
Najednou však nemáme prázdniny, máme maximálně 5 týdnů
dovolené za rok, a mnohdy nám to přijde až příliš. Chybí nám
dětská radost, dětské sny, dětská naděje…
Často slýchám od rodičů, že nejkrásnější čas, který v životě zažili, je po jejich vlastním dětství volný čas strávený s jejich vlastní-

Vítání občánků
Dne 23. dubna 2016 jsme se sešli k uvítání našich nových občánků. Pan Petr Rod seznámil pana místostarostu Jana Kahudu
s dětmi a rodiči a to Jarmilu Hoškovou a Aleše Burdeje se synem Aleškem, Miroslavu a Josefa Růžičkovi se synem Pavlíkem,
Lenku Ottenschlägerovou a Jaroslava Chána s dcerou Nikolkou, Terezu Rajákovou a Jana Pěstu s dcerou Eliškou a Martinu
a Jaroslava Jandovi s dcerou Terezkou. Následoval projev pana

mi malými dětmi. Vnášejí jim
do života radost, rozptýlení,
dětské sny, a dospělí najednou
jakoby okusí to dávno zapomenuté dětské snění a těšení
se na zdánlivě prosté věci.
Nabízí se ještě jedna otázka –
co když bude pršet? Je pravda,
že posledních pár let se na déšť
spíš těšíme, než že bychom se
ho obávali, ale deštivá dovolená
není nic, o co by kdokoliv z nás stál. Lze si však užít i pěknou
dovolenou v období deště, člověk se pak víc těší na slunce. Stejně
tak je tomu, když se nám o dovolené nic nedaří, když prší do našeho života. Nemám žádný návod, jak tomu zabránit. Musíme
to jen přežít, ustát, a snažit se o lepší zítřky, ve které každý z nás
věří. Měli bychom se učit od malých dětí, a stejně jako oni se
vždy na konci dne se svými kamarády usmířit a rozejít v dobrém,
ačkoliv jsme během dne měli různé roztržky a pře.
Rád bych vám všem popřál požehnaný letní čas plný poklidných dovolených, užitečně stráveného času, a aspoň trochu té
dětinské radosti a naděje v naprosto obyčejné věci.
Nosím vás stále v srdci – Váš Jenda Mikeš

místostarosty 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. Letos
poprvé byly dary – osuška a plyšový slon obohaceny 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 programu a krásného prostředí.
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Akce realizované v roce 2016 vlastní činností
Obec zaměstnává v současné době celkem 4 zaměstnance a to za přispění Úřadu práce pro Jihočeský kraj v režimu veřejně prospěšných prací. Z toho dva zaměstnance máme od dubna do konce září a zbylé dva od května do konce října 2016. Úřad práce hradí
100 % celkových mzdových nákladů, pro letošní rok to celkem bude 85.222,- Kč ze státního rozpočtu a 398.412,- Kč z Evropských
zdrojů. V těchto částkách jsou již zahrnuty i dotace na dva zaměstnance, které obec zaměstnávala od ledna do konce března, kdy
jim skončil pracovní poměr.
1) Hospodaření v lesích:
S přispěním našich zaměstnanců zajišťujeme celoroční práce
v obecních lesích – sázení stromků, dosazování, vyžínání, mazání proti okusu, aplikace postřiků, stavění lesních oplocenek,
likvidace stromů napadených kůrovcem, pomocné a úklidové
práce při mýtních těžbách atd.

2) Vrt HJ3:
V měsíci dubnu jsme ve vlastní režii dokončili práce na novém
posilujícím podzemním vrtu pro dodávku pitné vody do vodovodního řadu. Byly provedeny terénní práce, zbudováno nové
oplocení. Betonovými panely, které nám zbyly z rekonstrukce
Žárovenského potoka, byla zpevněna plocha uvnitř oplocení tak,
aby byl vrt co možná nejméně náročný na údržbu (sekání trávy).

3) Zpevněná plocha u hasičské zbrojnice:
V měsíci červnu jsme provedli zpevnění plochy za hasičskou
zbrojnicí a to od odbočky až po jídelnu. Plochy byly zpevněny
frézovaným materiálem, který jsme získali bezplatně od Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje z loňské opravy silnice číslo
14528. Rozvoz materiálu zajistil bagrem Milan Korytar a uválcování povrchu jsme domluvili zdarma s firmou HYDRO &
KOV s.r.o., která provádí stavbu poldru a na vršení hráze zde
mají válec.

Realizací výše uvedených akcí ve vlastní režii ušetřila obec
nemalé finanční prostředky. Chtěl bych proto poděkovat našim
zaměstnancům za jejich obětavou práci, kterou pro obec odvádí,
a že si této jejich práce vážíme. Dík patří i místostarostovi obce
panu Janu Kahudovi, který navrhuje a organizuje plán jednotlivých prací.
Děkuji SDH Lažiště za okamžitou pomoc a ochotu při
zatopení sklepních prostor v čp. 81.
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Akce k realizaci v roce 2016
1) Protipovodňový poldr:
V měsíci dubnu začala realizace akce „Protipovodňová opatření
– výstavba vodní nádrže – poldru v k.ú. Lažiště“. Do současné
doby byla provedena skrývka ornice, odstranění dřevin včetně
pařezů, odbagrování nesourodého materiálu v místě výstavby
hráze. Byla osazena a zabetonována výpustní roura a začínají
práce na vršení sypané hráze. Práce provádí firma HYDRO &
KOV s.r.o. z Třeboně a termín dokončení prací je stanoven na
30. listopadu 2016.

3) Oprava památníku padlých z 1. světové války:
V období od července do září budeme z dotace Mikroregionu
Vlachovo Březí opravovat Památník padlých z 1. světové války.
Popis objektu:
Ústřední část pomníku tvoří kamenná stéla z lomového kamene,
pravděpodobně prachatického dioritu, která je zasazena do dvou
kvádrů spojených pod středem stély ze stejného materiálu, které
tvoří podstavec. V pravé dolní čtvrtině je do kamene zasazena
nápisová deska z černé žuly s vypískovanými literami. Písmo je
stříbřené jednoduché bezpatkové a vykazuje znaky geometrické
secese. Na dolním okraji desky je vypískováno jméno autora:
V. Mára Č. Budějovice. S horní částí levého okraje nápisové desky sousedí jednoduchý latinský kříž vytesaný reliéfně do povrchu stély. Ve středu podstavce je zasazena mosazná nábojnice
a po stranách jsou z vrchu oválné otvory, které slouží jako květináče.
Popis poškození:
V pravém dolním rohu vytéká zespodu nápisové desky vápenný
sintr. Nároží stély je okolo celé pravé strany nápisové desky prasklé a zespodu praskliny opět vytéká sintr. Povrch kamene je lokálně pokryt zeleným řasami, jejichž výskyt podpořilo mikroklima
související s již pokácenými tůjemi. Povrch mosazné nábojnice
je ze tří čtvrtin zcela zčernalý. Spárování je místy dožilé.
Pokračování na straně 5

2) Rekonstrukce zasedací místnosti:
V měsíci dubnu jsme se dozvěděli o přiznání dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 ve výši
250.000,- Kč, co představuje maximální možnou výši dotace.
Na základě výběrového řízení, které vyhrála firma Ing. Arch.
Petr Fiala – Ateliér PF s nabídkou cenou 523.954,- Kč včetně
DPH, jsme dne 20. května zahájili realizaci akce „Rekonstrukce
zasedací místnosti OÚ Lažiště“. Předmětem akce je výměna stolů,
židlí, dveří, podlahové krytiny, nové dřevěné obložení stěn, optické kazetové snížení stropu, nová svítidla, nová výmalba a další
dekorativní doplňky. Momentálně je položená nová podlahová
krytina, jsou vybourány otvory pro nové obložkové dveře a je
provedena nová výmalba. Dle informací realizátora by zakázka
mohla být dokončena do 15. července 2016.
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Pokračování ze strany 4

Návrh restaurování:
a) čištění biologického napadení tlakovou vodou a parou, případně chemickou cestou,
b) revize a vysekání poškozených spár,
c) injektáž praskliny,
d) spárování objektu vápennou maltou dobarvenou minerálními pigmenty na odstín kamene,
e) pískování tmavých depozitů a vápencového sintru,
f) očištění nábojnice a konzervace voskem,
g) zlacení písma,
h) zhotovení nového kovaného plůtku a betonové podezdívky.

sivních námraz“. Předmětem dotace je pořízení 9-ti místného
dopravního automobilu 4x4 (dodávky) pro zásahovou jednotku. Dle rozhodnutí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne
21. 4. 2016 o přiznání dotace ve výši 1.272.801,60 Kč tj. 90 %
z celkových uznatelných výdajů, které jsou ve výši 1.414.224,- Kč.
V současné době se řeší detaily a bude vypsáno výběrové řízení
na nákup dopravního automobilu.

Na realizaci akce dostaneme dotaci z Mikroregionu Vlachovo Březí ve výši cca 14.000,- Kč a akci bude realizovat firma
MgA. Lukáš Černý, Husova 320, Volyně v celkové hodnotě prací
32.050,- Kč.
4) Nákup tranzitu pro JSDHO:
Dne 29. 2. 2016 jsme podali žádost o dotaci do Integrovaného
regionálního operačního programu na „Pořízení dopravního
automobilu k posílení vybavení JSDH obce Lažiště pro oblast
odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a ma-

Přípravy k podání žádostí na příští rok
1) Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora Lažiště
Firma Domus Prachatice s.r.o. momentálně zpracovává projekt
na celkovou rekonstrukci areálu staré traktorky, kde záměrem
bude rozšířit kapacity a služby Sběrného dvora Lažiště. Po zpracování projektu a analýzy odpadů bychom chtěli zažádat o dotaci
do Operačního programu životního prostředí – Výstavba a mo-

ve výši 85 % uznatelných nákladů. V rámci této rekonstrukce
bychom chtěli opravit střechy, vyměnit okna, vrata, vyměnit
zdroj a systém vytápění, zřídit administrativní budovu, šatny,
sprchy, kuchyňku a zároveň položit i novou zpevněnou plochu.
Od realizace této akce si slibujeme, že dojde k rozšíření kapacit
ukládaného odpadu. Záměr je i pořídit manipulační techniku,
kterou by obec využila i při jiných činnostech.
Základními povinnými přílohami k žádosti o dotaci jsou:
a) projektová dokumentace včetně rozpočtu a územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci,
b) stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska
potřeb životního prostředí,
c) analýza potenciálu produkce odpadů (materiálu) v zájmové
oblasti a materiálových toků.
Děláme vše proto, abychom vše stihli k podání žádosti o dotaci v termínu od 1. září do 30. listopadu letošního roku, takže
předpoklad realizace by byl v příštím roce.

dernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro
sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady
KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery
včetně související infrastruktury). Výše uvedené dotace by byla

2) Nákup techniky – investice do lesa
Dne 16. června jsem zjistil informaci o možnosti získání až
15.000,- EUR (cca 400 tis. Kč) z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu a.s. (PGRLF a.s.) a předmětem dotace by mohl být nákup nové, ale i použité věci. Již delší dobu
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
sledujeme dotační tituly a naším záměrem je pořídit traktor, jako
investici do lesa. Výše uvedená dotace by byla formou investičního úročeného úvěru poskytovaného PGRLF, a.s. s možností
snížení jistiny až o 400 tis. Kč. Např. chtěli bychom koupit traktor
s čelním nakladačem za 650.000,- Kč, PGRLF, a.s. nám schválí
úvěr na celý nákup a sníží nám jistinu o 400 tis. Kč, tzn., že obec
doplatí zbylých 250 tis. Kč, které zbydou z poskytnutého úvěru.
Úvěr je úročen od 1,5 – 6 %, to by se zjistilo až z úvěrové smlouvy,
která by přišla cca za 2 měsíce. Po zjištění podmínek z úvěrové
smlouvy by se zhodnotilo, jak by byla pro nás výhodná a následně
rozhodneme, zda ji akceptujeme či nikoliv. Na nákup nového
traktoru obec nikdy žádnou jinou dotaci nesežene a na nový
nikdy mít nebude, protože cena traktoru, který by splňoval naše
technické požadavky, je včetně čelního nakladače cca 1 milión Kč
bez DPH. Z naší zamýšlené investice 650.000,- Kč by se pořídil
traktor ZETOR PROXIMA včetně čelního nakladače, který bude
cca 4-5 let starý a bude mít najeto okolo 2.000 Mth.
Proto jsem začal ihned s přípravou podkladů potřebných pro
podání žádosti, ale již další den mi přišla informace, že příjem

žádostí byl zastaven z důvodu vyčerpání finančních prostředků.
Dle předběžných informací by mělo dojít k znovu vypsání této
výzvy dne 1. září letošního roku. Vše potřebné k podání žádosti si
připravíme předem a žádost podáme ihned po vypsání této výzvy.

Letní akce ve sportovním areálu v Lažištích
Dětský den, setkání fotbalového „B“ týmu
Znovu připomínáme, že v sobotu dne 9. července 2016 se bude
konat ve sportovním areálu Dětský den, který bude pořádat
obec a sbor dobrovolných hasičů. Poté bude následovat setkání
hráčů fotbalového „B“ týmu staré generace, kteří změří své síly
a předvedou nezapomenutelný fotbalový kumšt utkáním mezi

sebou na 2x30 min. K tanci a poslechu bude hrát přes den kapela
Václava Smolíka ŠUMAVŠTÍ ŠUMAŘI a na závěr pro mladší
posluchače zahraje rocková skupina MEGABIT. Po celý den se
budou grilovat všelijaké pochutiny. Na akci jsou zváni všechny
děti místní i přespolní, fotbaloví fajnšmekři a všichni lidé, kteří
se chtějí veselit a užít si nějakou tu srandu.

Rockový večer

Všichni milovníci rockové muziky jsou rovněž zváni v pátek dne 5. srpna 2016, kdy bude pořádat obec ve sportovním areálu rockový večer. Na akci zahraje jako předkapela
skupina MEGABIT a hřebem večera bude vystoupení oblíbené rockové skupiny PARKÁN.
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Činnost občanů v roce 2016
Hnízdo:
V měsíci březnu přišla Ing. Miloslava Fidlerová s návrhem vybudovat na dětském hřišti domeček z vrbového proutí tzv. „Hnízdo“.
Obec ji v tomto záměru vyšla vstříct a po určení místa, kde by
bylo nejvhodnější hnízdo postavit, jsme se dali do práce. Zaměstnanci obce provedli zemní práce a vyhloubili otvory pro
jednotlivé vrbové pruty, které nařezali u místního koupaliště.
Samotné stavění zajistila Ing. Miloslava Fidlerová s rodiči dětí,
které navštěvují kroužek dětí.

Smutná zpráva
Dne 31. května 2016 náhle zemřel ve věku 62 let čestný starosta
Sboru dobrovolných hasičů Lažiště bratr Josef Podlešák. Bratr Josef Podlešák vstoupil do sboru dobrovolných hasičů v roce 1973.
Od začátku zastával funkci řidiče požárního vozidla. Zajišťoval
opravy a údržbu požární techniky, aby byla akceschopná. Jako
řidič se zúčastnil některých velkých požárů, kde se aktivně podílel na jejich likvidaci. Mnoho hodin strávil na údržbě výzbroje
a výstroje pro členy jednotky. Od roku 1987 byl zvolen do funkce
starosty SDH Lažiště, kterou svědomitě zastával až do nedávných voleb, kdy byl donucen ze zdravotních důvodů odstoupit.
Za dobu výkonu funkce starosty sboru se zasadil za organizování
veškerých společenských, kulturních, ale i sportovních událostí.
Zajistil finanční stabilitu sboru a jeho bezproblémové fungování ve všech směrech. Pomáhal s organizací oslav sboru, ale
i s obecními oslavami. Podílel se na tvorbě a dodržování plánu
práce sboru. Organizoval přípravu i následný průběh okrskových i okresních hasičských soutěží, kde působil každoročně
jako rozhodčí. Měl velký podíl na znovu založení družstva žen
v Lažištích. V roce 1995 byl zvolen do funkce velitele Okrsku
Lažiště, kterou vykonával až do voleb v loňském roce. V roce
2005 obdržel medaili „Za mimořádné zásluhy“. I přes zdravotní
problémy se aktivně zapojoval do fungování sboru a to hlavně
předáváním zkušeností mladším funkcionářům. Dne 7. května
2016 se konal pohřeb s hasičskými poctami.
Čest Tvé památce

Křížek:
V měsíci červnu přišla paní Hana Koubová s návrhem znovu
postavit křížek v křižovatce na Nové bytovky u Červíků. Obec
chce od této křižovatky budovat chodník do sportovního areálu
v šířce 2 m. Bylo proto nutné ujasnit prostor, ve kterém nově
vztyčený křížek nebude v kolizi s realizací chodníku. Pan Jan
Kouba st. poté provedl betonáž podstavce, na který bude křížek
postaven a dle sdělení bude i posvěcen.
Chtěl bych vyslovit obdiv lidem, kteří se z vlastní vůle snaží
něco v obci vymyslet a udělat, zároveň bych si přál, aby takových
lidí bylo víc a mohli jsme společnými silami velebit naší vesničku.
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Konec školního roku
A je to tu. Konec školního roku. Všechny děti se těší na prázdniny. Budou se svými rodiči na dovolené nebo u babičky a dědečka. Letos odchází z naší školky 7 předškoláků. Šest z nich
jde po prázdninách do Základní školy v Šumavských Hošticích
a jeden bude navštěvovat Základní školu v Husinci.

Český červený kříž žen Lažiště
V naší obci je velká místní skupina žen ČČK. Máme 32 členů,
kteří se účastní různých akcí. V uplynulém roce byly uspořádány
2 přednášky. Jedna byla o první pomoci, vedla jí zdravotní sestra
paní Janošťáková a byla velmi zajímavá. Škoda, že nepřišlo více
lidí. Druhá byla o bezpečnosti důchodců, o dopravní situaci
v našem okrese.
Každý druhý rok pořádáme Staročeskou konopickou. Jsme
rády, že se aktivně zapojují nejen členky ČČK, ale i ostatní ženy.
Podle potřeby obce vypomáháme při různých činnostech –
úklid, brigády v lese apod.

My jsme se s nimi, jak se patří, rozloučili. 17. června proběhlo
tradiční spaní ve školce, kdy děti strávily celou noc bez rodičů.
Oficiální rozloučení s předškoláky jsme připravili na 21. června.
Děti měly připravené pohoštění, zábavu a uskutečnilo se dlouho
očekávané „pasování předškoláků“.
S některými dětmi se budeme vídat i o prázdninách, na ostatní
a nové dětičky se budeme těšit v září. Všem bych chtěla popřát
krásné prázdniny, plné zážitků a pohody.

Velmi oblíbená je oslava MDŽ, která je zároveň výroční schůzí.
Každý rok se snažíme pomáhat Lize proti rakovině. V naší malé
obci, dále v Zabrdí, Dvorech a Kratušíně prodáme 150 kytiček,
tedy přispíváme 3.000,- Kč. Jsme rády, že občané naší obce jsou
vstřícní a rádi pomohou těm, kteří to potřebují, a zároveň si toho
velmi vážíme.
Nezapomínáme také na členy, kteří mají kulaté výročí a setkáváme se i s nejstaršími členkami naší organizace.
Staráme se i o Památník padlých vojáků z 1. sv. války.
Děkujeme všem aktivním členkám za jejich práci a zveme
ostatní ženy, aby nám pomohly v naší činnosti.
Za ČČK předsedkyně Eva Jiroušková

Činnost kroužku Lažiště během jara 2016
Začátek jara jsme oslavili velikonočním pečením veselých
zvířátek a hledáním pokladů. Na dětském hřišti jsme s pomocí rodičů, babiček a kamarádů upletli iglú z vrbového proutí.
Společnými silami jsme dokončili pohyblivé loutky z papíru.
Vytvořili si vlastní divadelní scénu a zahráli si pohádku o tom,
jak zvířátka přemůžou zlou lišku. Na Den Země jsme osvobodili
cestu ke koupališti od odpadků a poznávali jsme obojživelníky.

Povídali jsme si o vzniku Země a vyrobili jsme si vlastní sopky.
Dozvěděli jsme se, jak nám pomáhají žížaly a ostatní půdní breberky vytvořit humus. Pomocí rostlinných barviv jsme zkoušeli
malovat jako lovci mamutů. Povídali jsme si o mechu a po zdi
jsme malovali mechové graffiti. Trhali jsme luční kvítí, které jsme
vylisovali. Vylisovanými kvítky jsme si ozdobili vlastnoručně
vyrobený papír.

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – LÉTO 2016
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Změna provozovatele sportovního areálu
Rádi bychom touto cestou občany informovali, že od 1. 7. 2016
dochází ke změně provozovatele sportovního areálu. Novým
provozovatelem bude společnost Oliva PRO s.r.o. zastoupená
Tomášem Herbstem a Radkou Pavlovskou.
Ve sportovním areálu připravujeme několik změn. Již v prvních týdnech července dovybavíme posilovnu několika novými
cvičebními stroji a doplňky pro funkční trénink. Těšit se můžete
na Abduktor–adduktor k procvičení čtyřhlavého svalu stehenního a hýžďového svalstva a Glute trainer určený k izolovanému
procvičení hýžďových svalů. Tyto stroje ocení zejména ženy při
tréninku problémových partií. Další novinkou bude víceúčelový
profesionální posilovací stroj k procvičení prsních a zádových
svalů, ramen i rukou a drobnější sportovní vybavení, jako BOSU,
kettlebells, flexi bagy a zátěžová vesta, švihadlo a gumové expandery. Stávající řadu jednoručních činek doplníme o činky
v hmotnostech 1–10 kg (stoupání po 1 kg) a mezistupně těžších
činek 12,5–37,5. Koncem srpna dorazí silová klec.
Nabídku občerstvení rozšíříme prodejem sportovní výživy
a doplňků stravy, jako jsou proteinové a sacharidové nápoje,
BCAA, iontové drinky, kloubní výživa, vitaminy a podobně.
K dispozici budou jednotlivé porce i celá balení, s výběrem
vhodného produktu Vám poradíme dle Vašeho sportovního cíle.

Současnou nabídku sportovních aktivit postupně rozšíříme
o další služby, především o trenérské služby a výživové poradenství. Budete si moci nechat sestavit tréninkový plán a jídelníček přesně podle svých potřeb nebo domluvit osobní trénink
s trenérem. V budoucnu bychom chtěli také pořádat semináře
se sportovními osobnostmi, sportovní turnaje a soutěže.
Sortiment občerstvení, nabídka služeb a ceník zůstává pro tuto
chvíli stejný, nabídku budeme průběžně upravovat. Provozní
doba areálu bude v pracovních dnech také stejná jako doposud,
tedy 15:30 – 20:00, o víkendu stabilně 13:30 – 21:00, v případě
konání fotbalových utkání a jiných akcí v návaznosti na tyto
akce. V případě dotazů nebo požadavků ohledně otevírací doby
a pro rezervaci tenisových kurtů volejte na uvedená telefonní
čísla. Zároveň přivítáme jakékoli Vaše nápady nebo připomínky.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Kontakty:
Tomáš Herbst, 723 737 369
Radka Pavlovská, 602 423 200
oliva.pro.pt@gmail.com

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „Jsem zpět“, který připravil
a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých
spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku
roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy
nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří
o „opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti
daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání
novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji
začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem
zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových
stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič
vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my
si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu

vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru,
do kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých
si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně
označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení
k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají
vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují,
že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh,
jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost
s návratem zpět do života Michal Viewegh komentuje: „I já
jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt
smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují,
podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden
z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují obecně
prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond
ohrožených dětí.

Ledová země
Tak se jmenovalo divadelní představení, které naplnilo sály
nejen Lažišti, ale také v Prachaticích a Strunkovicích nad Blanicí
Zde určitě zapůsobilo „kouzlo“ P. Jendy Mikeše. On žehnal
vznikajícímu dílu (naši předkové říkali : bez Božího požehnání
– marné lidské namáhání). Vzniklo také krásné společenství
nadšenců a nová přátelství. My diváci jsme jistě ocenili krásný

tvůrčí přístup herců (muzika, texty, kulisy apod.) a jejich nadšení. Až po shlédnutí člověku dochází, (když si uvědomí počet
amatérských herců) jak bylo náročné časově vše skloubit, aby
zkoušky mohly zdárně probíhat. Dnešní doba jakoby vysílá sigPokračování na straně 10
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Pokračování ze strany 9
nály, že je na vše málo času. Ale v případě souboru DUTAM je
třeba skutečně ocenit, kolik si herci „odkrojili“ ze svého volného
času a věnovali jej pro dobrou věc. Vždycky je dobré, když se lidé
scházejí ve společenství. Soubor přitáhl mnoho lidí do sálů –
a to je dobře. Navíc zde to nebylo jen odreagování při shlédnutí
divadelní hry.
Ve hře bylo možné objevit poselství právě pro dnešní časy.
Bohužel smutným příběhem v naší zemi je, že v koncem 60. let
se rozvádělo 2,5 % manželství, nyní je to již 51%. Nebo rodiče
nemají čas, aby si vyslechli problémy svých ratolestí (to byl případ
i hlavní hrdinky). Když nefungují rodiny – funguje toho málo
– mládež si jde svou cestou… Mladí z rozvedených manželství,
či z rodin, kde není komunikace (děti a mládež mají svůj TV
v pokoji, svůj počítač, jsou často na sociálních sítích, neumí vstupovat do vztahů a věci řešit) logicky pak hledají nějakou „jistotu“.
Navíc pozitivních vzorů ve společnosti je pramálo. A tak mladí
se uchylují do party, kde je někdo přijímá a zajímá se o situaci
druhého. Tady můžeme vidět hlavní hrdinka by se i ráda zeptala

hlavního hrdiny na smysl veršů v knihách, které četl. Ale asi se
bála party – co by jí řekla. A tady vidíme, že to začíná nenápadně. Než situace tragicky v životě dopadne – jsou již vždy nějaké
signály. V scénáři jsme např. viděli nezájem rodičů o problémy
hlavní hrdinky – její odchod do party – postupný růst závislosti
– občasný alkohol – pravidelná konzumace – pak vyšší „level“ –
drogy a pak někdy smrt z předávkování či smrtelná autonehoda
pod vlivem drog a alkoholu. Co si budeme nalhávat – to je obraz
naší mládeže – která nemá moc dobrých vzorů ani v rodině ani
ve společnosti. Naše společnost je hodně nemocná sobectvím,
konzumismem, lidé chtějí všechno vyřešit hned (instantní doba).
Kvalita života se tak zhoršuje.
Na druhou stranu i tato situace může mít dobré řešení. Jistě je
to běh na dlouhou trať. Ale je to nadějné. Dle průzkumů začíná
být mnoho mladých lidí hledajících (touží po duchovních hodnotách). Konzumismus je dlouhodobě nenaplňuje. Oni touží
po dobrých, pevných a autentických vztazích vč rodinných.
Věříme, že silné poselství, oslovilo i diváky – že věci je možné
dělat lépe. Aby naši vnuci, pravnuci, prapravnuci žili kvalitnější
a důstojnější život

Dvorský sportovní den
4. června proběhl na hřišti v Lažištích již 14. ročník dvorského
turnaje. V tomto roce se sešlo: FOTBAL – 20 fotbalových týmů
z toho 2 týmy žen, celkem 214 přihlášených fotbalistů. VOLEJBAL – 5 družstev celkem 53 žen. ŽÁKOVSKÝ TENIS – celkem
22 hráčů z okresu. Poděkování FOTBAL – p. Vána, p Musil,

VOLEJBAL – pí Podlešáková TENIS – p. Hetner, p. Kutlák. Po 18.
hodině, kdy turnaj skončil začala ROCKOVÁ NOC, kde letos
vystoupily kapely (NA)PLECH z Husince, NARTTU z Vlachovo
Březí, KISS REVIVAL ze Znojma a MASH z Plzně. Za přízeň
počasí a velkou účast děkujeme a těšíme se na další ročník.
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Krátké zprávy
Stavění máje

Dne 30. dubna 2016 se konalo již tradičně stavění máje, které
je každoročně spojeno s lampiónovým průvodem dětí. Sraz
lampiónového průvodu byl u mateřské školy a procházel horní
částí obce okolo pily. Průvodu se zúčastnil hojný počet dětí ze
širokého okolí a po dosažení cíle byly všechny děti obdarovány
špekáčkem a pitíčkem, které věnovala všem účastníkům Obec
Lažiště. Místní mládež úkol také splnila, protože máj zdárně
uhlídala až do rána, takže vše dobře dopadlo. Jen ten úklid
„místa činu“ byl slabší.

Hasičská okrsková soutěž

Dne 7. května 2016 pořádal znovu po 4 letech náš sbor Okrskovou hasičskou soutěž. Po slavnostním nástupu, který nechal
nastoupit velitel Okrsku Lažiště pan Karel Turek, přivítal všechny
přítomné sestry a bratry hasiče starosta Obce Lažiště pan Jan
Pěsta, dále k organizaci soutěže sdělil podrobnosti starosta okrsku
pan Jiří Aleš. Následovalo slavnostní předání medailí a to panu
Vladislavu Machovcovi z SDH Drslavice věrností za 40 let a dále
čestnému starostovi SDH Lažiště panu Josefu Podlešákovi byla
předána medaile sv. Floriána.
Okrskové hasičské soutěže se zúčastnilo 19 družstev a to v kategoriích Muži I., Ženy I., Muži II. a Ženy II. a to celkem z 9-ti
sborů z Drslavic, Dvorů, Kratušína, Lažišť, Šumavských Hoštic,
Včelné, Záblatí, Zábrdí a Žárovné. Po dlouhé době vyšlo počasí,
takže se po 4 letech běhaly štafety. Lažišťákům udělali největší

radost členové družstva Muži I., kteří svou kategorii vyhráli.
V kategorii Muži II. skončilo naše družstvo na druhém místě,
těsně za družstvem ze Dvorů. V kategorii Ženy I. se naše holky
umístily na druhém místě, vyhrálo družstvo ze Žárovné. V kategorii Ženy II. zvítězilo družstvo ze Šumavských Hoštic. Příští
Okrsková soutěž se bude konat v Šumavských Hošticích.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným družstvům, rozhodčím, vedení soutěže, všem, co se starali o přípravu soutěže, doplňování vody, občerstvení, následný úklid, ale i divákům, kteří
se přišli v hojném počtu podívat.
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Fotbalový klub Lažiště

Na konci minulého roku se rozhodl výbor Fotbalového klubu
Lažiště v čele s předsedou Ing. Václavem Princem, že by odstoupil ze svých funkcí. Následovalo zdlouhavé vyjednávání, jakým
způsobem vedení fotbalového klubu co nejlépe předat, a hlavně,
kdo by byl ochoten se jednak nechat zvolit do nového výboru, ale
hlavně, co kdo bude dělat. Dne 13. května 2016 se uskutečnila
Valná hromada Fotbalového klubu Lažiště, na které definitivně
odstoupili členové starého výboru, a byl zvolen výbor v novém
složení: předseda Petr Hodina, místopředseda Jan Pěsta ml., organizační pracovník Pavel Hodina, pokladník Jan Hrbek a člen
výboru Miroslav Kouba. Ze starého výboru zůstali pan Miroslav
Kouba a Jan Hrbek. Fotbalový klub Lažiště bude nově od nové
sezóny hrát I. B třídu s týmem mužů. Dále bude mít týmy – starší
přípravky, mladší žáky, kteří budou hrát v Lažištích a tým mladší
přípravky bude společný s FK Šumavské Hoštice, kde také bude
hrát svá domácí utkání. Na chod mládežnických týmů bude podána žádost o dotaci na Jihočeský kraj, která může být přiznána
v maximální výši až 100 tis. Kč, tak uvidíme, jak budeme úspěšní,
jestli alespoň něco dostaneme, ale kdo to nezkusí?

Lažiště zažily premiéru muzikálu
Ledová země

Po více než dvou letech příprav a zkoušek uvedl v neděli 22. května, v den Lažišťské pouti, divadelní soubor DUTAM Prachatice
dlouho očekávanou premiéru autorského muzikálu Ledová země.
Lístky na toto představení zmizely v předprodeji za tři dni, takže

představení bylo vyprodané. O muzikál byl velký zájem, protože
se všichni těšili na hlavní účinkující muzikálu na Jolanu v podání
Petry Kůsové a Jiřího v podání faráře Jana Mikeše.

Nově dojde k výměně provozovatele sportovního areálu, kdy
nájemce Fotbalový klub Lažiště vystřídá nový nájemce firma
Oliva PRO s.r.o. Firma bude mít areál pronajatý od obce od
1. července letošního roku za cenu měsíčního nájmu 5.000,- Kč.
Zároveň tato firma bude zdarma zajišťovat správcovství fotbalového hřiště a tribuny (sečení, hnojení, přípravu hrací plochy
na utkání, úklid, praní dresů atd.) a také ponese na své náklady
veškeré spotřebované energie v celém areálu.
Chtěl bych poděkovat všem odstupujícím členům starého výboru jmenovitě – Ing. Václavu Princovi, Zdeňku Harantovi, Alexandru Pavelkovi, Karlu Matulkovi, Josefu Vojtovi za obětavou
práci, kterou věnovali ve svém volném čase fungování Fotbalového klubu Lažiště. Mnozí z členů zajišťovali chod fotbalového
klubu prakticky od založení tj. od roku 1972! Samozřejmostí
je i poděkovat Ing. Václavu Princovi a firmě Reno Šumava, a.s.
za sponzoring fotbalového klubu, který zajišťovali a dle dohody
budou zajišťovat i nadále.
Přáním nového výboru je, aby si hlavně místní občané našli
znovu cestu na fotbal.

Po premiérách v Prachaticích, Strunkovicích nad Blanicí a ve Zbytinách a zvěstech o strhujícím zážitku ze shlédnutí
představení, si ne každý dokázal představit, o co asi tak půjde.
Všechny uchvátil zajímavý děj, krásné písně a melodie, ale i profesionální herecké výkony. Vše již v průběhu představení ocenilo
potleskem výborné lažišťské obecenstvo.
Příběh pojednává o tom, jak se z nejslušnější holky v obci
stává, díky alkoholu a později i závislosti na drogách, vyvrhel
společnosti a to i přes to, že Jolana pochází ze silně věřící rodiny.
Pro Jiřího, který zase má zálibu ve čtení a ve víře v Boha, nemá
pochopení jeho otec, místní hospodský. Proto oba dva utíkají
z domova, během příběhu se míjejí, potkávají, rozcházejí a znovu
nacházejí. Vyvrcholení muzikálu bylo velice dojemné a ne zřídka
se v očích diváků objevila i nějaká ta slzička dojetí. Po skončení
muzikálu celé obecenstvo dlouhotrvajícím potleskem ve stoje
poděkovalo za strhující zážitek.
Chtěl bych poděkovat divadelnímu souboru DUTAM Prachatice v čele s režisérkou Marcelou Haspeklovou, všem účinkujícím a všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto představení, že
vystoupili se svým muzikálem také v naší obci a těšíme se zase
někdy na shledanou. Obdiv zaslouží i hlavní představitelé, protože výkon Jolany, v podání Petry Kůsové, byl neskutečný, před
kterým by smekli i herci renomovaných divadel. Jiří, v podání
Jana Mikeše, si zase zaslouží obdiv za obětavost, protože představení odehrál s vymknutým kotníkem, když ještě den před
vystoupením chodil o berlích.

Brigáda na sázení stromků
v obecních lesích
Dne 9. dubna 2016 se uskutečnila brigáda na sázení stromků
v obecním lese v lesním porostu Voletín a u Žárovenského potoka. Brigády se zúčastnili členové SDH Lažiště a členové MS Stráž
Lažiště a to v počtu cca 35-ti brigádníků. Na třech pasekách bylo
vysázeno 400 ks sazenic javorů, 1600 ks jedlí a 1600 ks buků.
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání č. 153 ze dne
29. 4. 2016 poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč a to

oběma sdružením, jako odměnu za kvalitně odvedenou práci.
Všem, kteří jste se aktivně zúčastnili této brigády, bych chtěl
srdečně poděkovat a těší mě, že obětujete svůj volný čas jednak
práci pro obec, ale i pro Vaše sdružení. Pro oba spolky je to
jeden z hlavních příjmů za celý rok, na zamyšlenou ovšem je,
že brigád se zúčastňují pořád jedni a ti samí lidé a ostatní členy
spolků to nezajímá.

