OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

v úvodním slovu tohoto vydání se budu věnovat ožehavému
tématu posledních měsíců a to kvalitě potravin. Koncem ledna
letošního roku byla v televizních zprávách odvysílána reportáž
polské TVN24 o porážkách nemocných krav, ke kterým docházelo na jatkách v Mazovském vojvodství. Maso pak bylo bez přítomnosti veterinářů označeno jako nezávadné a bylo dodáváno
na trh do celé EU. Původně se spekulovalo, že do naší republiky
dodáno nebylo. To záhy vyvrátila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále SZPI) a byly zahájeny přísné kontroly
dováženého masa. Polská strana celou dobu problém bagatelizovala a v celé věci mlžila. Nejvíc se však domáhala zrušení kontrol
dováženého masa a v této věci se obrátila i na Evropskou komisi.
SZPI svými kontrolami zjistila, že některé šarže polského hovězího masa jsou nakaženy salmonelou. Naši zemědělci musí plnit
velice přísná pravidla v evidenci a označování chovaného dobytka. Následně pak na porážce musí každý kus vyšetřit veterinář,
který svým razítkem ztvrdí jeho nezávadnost a takto označené
maso se může teprve dostat ke konečnému spotřebiteli. V Polsku
chybí zemědělcům v evidenci přes 1000 ks dobytka a neví, kam se
mohl podít. Ptáte se, kde skončil? Byl vykoupen polskými jatkami
jako nemocný dobytek, který měl skončit v kafilérii a přesto si
na něm „pochutnala“ celá Evropa.
Bakterie salmonely byly zjištěny i v dodávkách kuřecího masa.
I po těchto zjištěních mě, o to víc, šokovalo rozhodnutí Evropské komise, která rozhodla o tom, aby naše republika okamžitě
ukončila kontroly masa dováženého z Polska! To snad nejsme
lidi nebo co? Takto zabavené maso měli dodat do Bruselu a všem,
kteří takto rozhodli, z něho vařit! Celá situace se mnoho netýkala
našeho regionu, až na jedno zjištění závadného kuřecího masa
nakaženého salmonelou, které bylo uvařeno v jedné prachatické
jídelně. I když je to každého věc, co si koupí, ale i přesto chci
na vás apelovat, kontrolujte původ masa, které kupujete a upřednostňujte vždy místní dodavatele. To je asi jediná možnost, jak
můžeme jednak pomoci místní produkci, tak to dát pocítit polským jatkám a celé slavné EU.
Další věc, která se mě nelíbí je, že evropská legislativa nenařizuje výrobcům vyrábět shodné produkty pro země EU. Rozdílná kvalita potravin určených pro různé trhy rozděluje Evropu
na Východ a Západ. Všichni se shodují, že za rozdílnou kvalitu,
na první pohled shodných potravin stejné značky, mohou především výrobci. Ti argumentují především tím, že receptury
svých výrobků přizpůsobují rozdílným zákaznickým preferencím
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v různých zemích. Proč se složení výrobků u nás a na západě liší?
Protože výroba méně kvalitních potravin je samozřejmě levnější a jejich cena přesto kupodivu vyšší, než na západ od našich
hranic. Pod stejnou značkou se v Německu nakoupí potraviny
i o dvě třetiny levněji než u nás. O skutečnosti, že se v Česku
a dalších východních zemích EU v obchodech objevují konzervy
s nižším obsahem masa, méně kvalitní rybí prsty nebo třeba pizza
s menší porcí šunky než třeba v Německu, se obecně dlouhodobě ví. Důvody, které výrobci uvádějí, že své výrobky upravují
dle chuti a zvyklosti obyvatelstva, jsou směšné. Komu by vadilo
například mít na pizze více salámu nebo v konzervě místo kůže
maso?! Hlavně, že je nařízeno, jak maximálně může být zatočená
okurka a ty, co se do normy nevejdou, skončí v kompostu atd.
Naše republika společně se Slovenskem a východními státy
se dlouhodobě snaží přesvědčit Evropskou komisi, aby zavedla
směrnici, která zamezí rozdílu v kvalitě výrobků. Na tento popud Evropská komise připravila přísný návrh, podle kterého by
výrobky stejné značky musely mít ve všech zemích stejnou kvalitu – jinak by šlo o nekalou obchodní praktiku. To asi každému
přijde logické, ale realita byla opět jiná. Europoslanci z výboru
pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele totiž dne 2. dubna 2019
odhlasovali kompromisní verzi, kterou prosadily členské státy
v čele s Německem a Rakouskem. Dle této směrnice „může obchodník přizpůsobovat výrobky stejné značky různým geografickým trhům s ohledem na odůvodněné faktory, jako je získávání
místních přísad, požadavky vnitrostátních právních předpisů,
cíle změny složení nebo prokazatelné preference spotřebitelů“.
Takže, když si to shrneme, můžou si dělat, co chtějí. K čemu tedy
taková směrnice je a co řeší v náš prospěch?!
Než Česko a další východní státy EU nebudou „popelnicí“
Evropy a tento sen se stane skutečností, zamyslete se a dejte při
svých nákupech opět přednost místní produkci a pořiďte si kvalitní potraviny i na úkor vyšší ceny. Dejme tak celé Evropské unii
a hlavně nadnárodním výrobcům vědět, co si o jejich počínání
myslíme. Na toto rozhodnutí Europoslanců by měla zareagovat
i naše vláda, měla by podpořit domácí výrobu tak, abychom
se opět stali soběstační ve výrobě masa. Českým výrobcům se
bohužel nevyplatí dodávat maso na český trh, to končí většinou
v zahraničí a tam zpracované se nám vrací zpět na náš trh. Otázkou zůstává, v jaké kvalitě…
S přáním lepších zítřků
Jan Pěsta – starosta obce
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NARODILI JSME SE A UŽ NIKDY NEZEMŘEME
Takový je název knihy o manželství Enrica a Chiary. Když
měl Enrico patnáct let, poprvé slyšel tato slova, která ho
velmi oslovily. Později se oženil, a když jeho mladá žena
onemocněla na rakovinu a zemřela, i v nejtěžší chvíli mohl
žít z pravdy těchto slov.
Současný svět, který zápasí s různými problémy, hrozbami, tragédiemi a hrůzami, potřebuje radostné poselství
života. A právě to všem ohlašuje církev, když hlásá, že Ježíš
vstal z mrtvých.
Byly a jsou časy, když moudří i nemoudří spekulují nad
Kristovým vzkříšením. Jenže ono je Božím darem pro náš
život, a ne pro spekulaci. Ani láska v našem životě není
na spekulaci, ale abychom jí žili. A víme, že pouze ten, kdo
opravdu miluje, zakouší, co je život. Totéž platí o Kristově
vzkříšení. Díky němu můžeme žít z největší naděje a jistoty, bez něj by náš život byl zbytečný a nesmyslný. Lásku
i vzkříšení chápeme více srdcem než rozumem, více skutkem, než slovem.

Nezapomeňme: Láska je
život. Vzkříšení je nesmrtelnost lásky. Víra ve vzkříšení
Krista, je pro nás výzvou
myslet, jednat a milovat
jako Ježíš.
Papež František píše: Jsou
křesťané, jejichž život je jako
půst bez Velikonoc. Neutíkejme od Kristova vzkříšení,
nepokládejme se za poražené, ať už se stane cokoli.
Dobrý Bože, prosíme, ať Kristovo vzkříšení mocně působí v našem životě, neboť i my jsme se narodili a už nikdy
nezemřeme.
Požehnaný Velikonoce.
o. Šimon
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Dotace na rok 2019 podané za místní spolky a podnikatele
Žádosti o dotace podané za Sbor dobrovolných
hasičů Lažiště:
1) Rozvoj mládežnického hasičského sportu
v požárním okrsku Lažiště:
Dne 17. října 2018 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ
KLUB. Žádali jsme o dotaci ve výši 77.000,-- Kč na projekt
„Rozvoj mládežnického hasičského sportu v požárním okrsku
Lažiště“. Dne 20. března 2019 nám přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2019
a to ve 100 % výši, jak bylo uvedeno v žádosti o dotaci. Z dotace
budou pořízeny sklopné terče, džberové stříkačky, sací koš, dále
bude hrazeno cestové na soutěže, hasičské soustředění a odměny trenérů mládeže. Dotační prostředky musí být vynaloženy
do 31.12.2019.

2) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v okrsku Lažiště:
Dne 25. února 2019 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže.
Žádali jsme o dotaci ve výši 135.000,-- Kč, kdy vlastní spolupodíl sboru by byl 35.383,-- Kč. Výsledek, jak naše žádost obstojí,
bychom se měli dozvědět do 30. června 2019. Použití finančních
prostředků bude možné od data schválení poskytnutí dotace
zastupitelstvem kraje až do 30. června 2020.

Žádosti o dotace podaná za Fotbalový klub
Lažiště:
1) Organizování fotbalové činnosti mládeže
v Lažištích a okolí v roce 2019:
Dne 17. října 2018 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB. Žádali jsme o dotaci ve výši 114.400,-- Kč na projekt „Organizování
fotbalové činnosti mládeže v Lažištích a okolí v roce 2019“. Zde
zatím výsledek hodnocení naší žádosti neznáme.

2) Mládežnický turnaj
Lažiště:
Dne 9. ledna 2019 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský kraj do programu Podpora sportu, kde jsme žádali o dotaci
ve výši 30.000,-- Kč, vlastní spolupodíl fotbalového klubu by byl
ve výši 9.600,-- Kč. 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. Počítáme
s účastí mužstev z Vimperku, Prachatic, Písku, Českých Budějovic. Svou účast předběžně potvrdilo i mužstvo ze Spolkové
republiky Německo.

3) Zajištění sportovní činnosti dětí v Lažištích:
Dne 25. února 2019 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže.
Žádali jsme o dotaci ve výši 195.000,-- Kč, kdy vlastní spolupodíl fotbalového klubu by byl 52.700,-- Kč. Záměrem projektu je
zlepšit materiální vybavení mládežnických celků – nové míče,
rozlišovací dresy a fotbalové překážky. Výsledek bychom se měli
dozvědět, stejně jako hasiči, do 30. června 2019.

Žádost o dotaci podaná za místního podnikatele
Rekonstrukce venkovské prodejny v Lažištích:
Dne 25. února 2019 byla podána žádost o dotaci jménem místního podnikatele pana Petra Hodiny na akci „Rekonstrukce venkovské prodejny v Lažištích“, která byla podána na Jihočeský kraj
do programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji.
Požadovaná dotace na rekonstrukci činí 200.000,-- Kč a vlastní
finanční spoluúčast pana Hodiny bude činit 89.185,-- Kč. Pan Hodina provozuje prodejnu potravin v Lažištích od roku 1996. Z důvodu výstavby supermarketů a čím dál většího počtu dojíždějících
lidí za prací do velkých měst, ubývá zákazníků a je složitější udržet
dále provoz prodejny. V obci Lažiště a jejím okolí je však velký
počet seniorů, kteří jsou odkázáni na nákup jen v této venkovské
prodejně, protože do města sami nedojedou a ani je tam nemá
kdo odvézt. Proto je snahou udržet neustále prodejnu v chodu
tak, aby byla zajištěna nabídka základních potravin především
pro seniory a matky s dětmi. Současná prodejna je ve stejném
stavu včetně vybavení od jejího postavení. Od prvního otevření
prodejny uplynulo již 58 let a za tuto dobu zde byly prováděny jen
drobné údržbové práce. Veškeré vybavení prodejny je původní, či
zastaralé. Stísněné prostory prodejní plochy ztěžují nakupujícím
pohyb po prodejně mezi regály a neumožňují rozšíření potřebného sortimentu. Otop prodejny v současné době zajišťují stará
kamna na tuhá paliva. Celý objekt není zateplen, ve výplních
otvorů jsou jednoduchá skla v ocelových rámech. Nedostačující
je i zabezpečení objektu, vstupní dveře jsou uzamčeny petlicí
s visacím zámkem, z tohoto důvodu byl objekt v minulosti již
několikrát vykraden. Předmětem dotace je výměna výplní otvorů
včetně vchodových dveří. Dále pak posunutí dělící příčky přispěje
ke zvětšení prodejní plochy a tím bude možné rozšířit nabídku
sortimentu k větší spokojenosti zákazníků.
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Dotační přehled
1) Obecní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště:
Před započetím výstavby se musí nejprve uložit inženýrské sítě
do tělesa chodníku. Musí se nově připojit rodinné domy na vodovodní řad a až poté se může zahájit samotná realizace akce.
Po celou dobu realizace bude silniční provoz v části trasy stavby
stažen do jednoho jízdního pruhu. Na trase nového vodovodního
řadu budou osazeny dva podzemní hydranty, bude vybudována
nová autobusová zastávka. V dalších letech plánujeme celý chodník osvětlit novým veřejným osvětlením, pro jehož montáž bude
již nyní provedena patřičná stavební příprava. Celkové náklady
výstavby chodníku jsou dle smlouvy 7.181.781,-- Kč včetně DPH.
Dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury bude činit
5.834.000,-- Kč, vlastní spoluúčast obce bude 1.347.781,-- Kč.
3 letech, kdy se obec stala vlastníkem budov. Necelý měsíc poté
jsme byli povinni doložit vlastnické vztahy k tomuto pozemku
na Státní fond životního prostředí ČR, takže to bylo jak se říká
o prsa.
Jak jste si mohli všimnout dne 20. března 2019 došlo k předání
nově zrekonstruované budovy. Akci s názvem „Rekonstrukce
nevyužitého objektu dílen v obci Lažiště“ provedla firma Reno
Šumava, a.s. – celkové náklady činily 3.250.422,-- Kč včetně
DPH, dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR činila

2) Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora
Lažiště
Dne 12. prosince 2018 byl proveden zápis do katastru nemovitostí s tím, že obec se stává vlastníkem pozemku parcelní číslo
KN 27/1 v k.ú. Lažiště (manipulační plocha bývalé pily). Tento pozemek koupila obec od Státního pozemkového úřadu ČR
za odhadní cenu ve výši 113.890,-- Kč. Stalo se tak po více než
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2.621.767,-- Kč, vlastní spoluúčast obce činila 628.655,-- Kč.
K dokončení celého areálu nám ještě zbývá vybudovat zpevněnou plochu, na kterou by byla možnost sehnat dotaci z Operačního programu životního prostředí, ale je tam podmínka
velkého navýšení množství vytříděného odpadu, takže bychom
tuto podmínku nebyli schopni plnit po dobu udržitelnosti projektu. Momentálně jsou upřednostňovány jiné potřebnější akce,
z tohoto důvodu musí oprava zpevněné plochy dvora počkat.

3) Dočistění odpadních vod obce Lažiště
V současné době je čištění odpadních vod ve stávající ČOV
převážně mechanické. Návrh stavby „Dočištění odpadních vod
obce Lažiště“ řeší dočištění odpadních vod soustavou 3 biologických nádrží. Výstavba biologických nádrží zvýší účinnost stávajícího čištění odpadních vod z obce a je předpokladem dalšího
napojování doposud nepřipojené zástavby, stejně jako nové výstavby v obci. Stavba naváže na stávající areál čistírny odpadních
vod, do kterého zasáhne novým nátokovým potrubím a umístěním měrného objektu – Parshallova žlabu, který bude osazen
do měrné šachty navazující na výtok vody ze stávající ocelové
vany ČOV. Těžiště prací proběhne na pozemku 46/1, který leží
ve směru toku pod areálem ve svahu nad Žárovenským potokem.

akce budou činit 602.075,-- Kč včetně DPH. O výše dotace zatím
rozhodnuto nebylo. Termín dokončení byl stanoven ve smlouvě
o dílo do 30. června 2019.
c) Akce s názvem „Zateplení podlahy, umístění zdroje tepla
a otopná soustava v budově č.p. 59 v obci Lažiště“ na základě
výběrového řízení byla podepsána smlouva o dílo s firmou V &
H TOP s.r.o. Celkové náklady akce budou činit 929.641,30 Kč
včetně DPH. Předmětem dotace je vybourání podlahy v celém
objektu, provedení nového podkladního betonu včetně izolace
a instalace podlahového vytápění. Jako zdroj tepla bude použit
plynový kondenzační kotel, který bude vytápět dva okruhy topení zvlášť pro Poštu Partner a školní družinu Kaštánek. Termín
dokončení byl stanoven ve smlouvě o dílo do 30. září 2019.
d) Provoz dětské skupiny Kaštánek bude z dotace z MAS Šumavsko, z.s. zajišťovat firma Portus Prachatice, o.p.s., která bude
mít část budovy Lažiště č.p. 59 v pronájmu od obce za měsíční
nájemné 6.000,-- Kč/měsíc. Obec bude hradit provozní náklady
– elektřinu, plyn, vodu a údržbu budovy.

3) Rekonstrukce budovy staré školy Lažiště
č.p. 59:
Tato rekonstrukce a následné využití budovy bude financováno celkem ze 4 dotací:

Naplánovat práce tak, aby navazovaly a řemeslníci si vzájemně
nepřekáželi, je jako šachová partie. Umocněno je to ještě časovým
vytížením řemeslníků, takže jsme už v únoru plánovali, co se
tam bude dělat začátkem května, co v jeho polovině atd. a do té
doby stihnout do puntíku provést práce předešlé! Vše výše uvedené musí do sebe zapadnout tak, abychom stihli 2. září 2019
otevřít dětskou skupinu. Do té doby ale musíme mít vyjádření
od krajské hygienické stanice na základě kterého můžeme provést
registraci školského zařízení na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Pokud tomu tak bude, obec se stane první obcí
v jihočeském kraji, kde se bude podobné zařízení provozovat.

a) Akce s názvem „Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p.
59 v obci Lažiště“ v současné době probíhá z dotace ze Státního
fondu životního prostředí rekonstrukce budovy č.p. 59. Celkové
náklady budou činit 1.263.448,-- Kč včetně DPH, dotace ze SFŽP
bude činit 925.403,-- Kč a vlastní spoluúčast obce bude ve výši
338.045,-- Kč. Z této dotace budou vyměněny okna, dveře a bude
zateplen strop a obvodový plášť budovy. Termín dokončení je
stanoven na 15. července 2019.
b) Akce s názvem „Rekonstrukce střechy na objektu Lažiště
č.p. 59“ realizací byla na základě výběrového řízení pověřena
firma Jiří Hodina a bude probíhat s přispěním dotace Jihočeského
kraje z Programu obnovy venkova pro rok 2019. Celkové náklady
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5

5) Rekonstrukce kulturního domu v Lažištích
Dne 18. února 2019 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci kulturního domu.
Dle rozpočtu přiloženého k žádosti si rekonstrukce vyžádá
náklady ve výši 3.749.257,31 Kč. Případná dotace z MMR by
mohla činit až 70 % uznatelných nákladů. Budova kulturního
domu v Lažištích byla postavena v roce 1963. V obecní kronice
je zapsáno, že dne 31.12.1963 byly přivezeny židle a stoly, které
byly smontovány ještě týž den a dne 1.1.1964 se konala první
zábava a kulturní dům byl slavnostně otevřen. Pod Obec Lažiště
(dříve MNV Lažiště) spadaly do 90. let minulého století všechny
okolní obce (Dvory, Zábrdí, Kratušín, Chlístov, Chválov, Drslavice a Švihov), pro které byl kulturní dům v Lažištích hlavním
místem společenské zábavy. V dnešní době sice Obec Lažiště
nemá pod svou správou žádné místní části, ale kulturní dům
zůstal stále středem kulturního dění v širokém okolí. Se svou
kapacitou 250 míst k sezení patří mezi největší kulturní domy
v Prachatickém okrese. Větší kapacitou kulturních domů disponují jen velká města, jako např. Prachatice či Vimperk. V 60.
a 70. letech minulého století se o kulturní život v obci staral také
divadelní ochotnický spolek. Z jeho činnosti se dochovaly ručně
vyráběné a malované kulisy, které jsou do dnešního dne uloženy
na jevišti. Za 55 let provozu kulturního domu byly prováděny
nezbytné údržbové práce – výměna oken, výměna zdroje tepla
(naftové horkovzdušné topení nahradily světlé sálavé panely).
Společenský život v obci a jeho okolí pomalu upadá a vliv na to
má i stav kulturního domu. Do objektu zatéká, vlivem toho
je poškozena parketová podlaha, na zdech se vytváří plíseň,
nezatepleným stropem uniká většina tepla. Špatná je současná
dispozice, kdy je sál rozdělen stahovací stěnou na 2/3 a 1/3.
V jedné třetině části sálu se odehrávají menší oslavy a akce, pro
které je tento prostor i tak malý. Navíc obsluha musí donášet
nápoje po schodech z pohostinství, protože bar se nachází právě
v druhé části sálu. Otop budovy zajišťují světlé topné panely,
které nemají příliš dobrou účinnost, navíc při každém zapnutí
vydávají pronikavý praskavý zvuk, což ruší program. Nedají
se zde pořádat například koncerty vážné hudby, či divadelní
přestavení atd. Navíc současné stavební provedení má špatnou
akustiku, účinkující se potýkají s problémem nazvučení svých
vystoupení. Elektrická instalace je původní, vodiče jsou hliníkové a současný stav je kritický. Na jevišti je funkční jedna zásuvka
na 240 V, úplně chybí zásuvky na 400 V, které vyžaduje každá
větší kapela. V jedné části sálu není funkční osvětlení. Z tohoto
důvodu zde v současné době není možné pořádat většinu akcí,
které by přitáhly převážně mladší generaci.
Plánovaný nový stav:
Nově nainstalované tmavé topné panely s přetlakovým hořákem umožňují vytvářet velmi dlouhý laminární plamen, který
zabezpečí optimální proudění v sálavých trubicích a zajistí
tak rovnoměrný přesun tepla po celé délce zářiče. To bude
mít výrazný dopad na ekonomiku celého systému, který je
mimořádně úsporný, má stejnoměrné a pohodlné rozložení
tepla, rychlou dobu ohřevu, dlouhou životnost a při tomto
topení nevzniká průvan ani víření prachu. Tmavé topné panely

budou bezhlučné a navíc odtah spalin bude mimo objekt, což
přispěje k většímu komfortu návštěvníků. Zateplení stropu
povede ke snížení nákladů na vytápění. Nový kazetový strop
z minerální vlny zajistí lepší akustiku, pro tento účel bude
speciálně navržen. Osvětlení budou zajišťovat moderní LED
svítidla, která nahradí současné fluorescenční zářivky, budou
osazena do ocelového stropního roštu. LED svítidla jsou ekologičtější (neobsahují rtuť), mají delší životnost, nižší spotřebu
energie, konzistentnost světelného toku a v neposlední řadě
i vzhled. LED svítidla jsou navržena tak, aby nedocházelo

k oslňování, čímž bude vytvořeno komfortní prostředí pro
zrak návštěvníků kulturního domu. Nová dispozice sálu a jeho
rozdělení na dvě poloviny s sebou přinese nové a komfortnější
možnosti využití. Část využívaná pro menší oslavy či akce
se zvětší, čímž vznikne větší prostor pro návštěvníky, kapelu
a občerstvení. Obsluha hostů se bude nově zajišťovat z baru,
který bude přístupný nově již z této části sálu. Renovace parketové podlahy přispěje k lepším prožitkům z tance. Nové
obklady stěn z dřevotřískových desek a nová výmalba dodají
kulturnímu domu nový glanc elegance a komfortu. Moderní provedení elektroinstalace zajistí jednak bezpečný provoz
kulturního domu, tak bude mít přínos i v nových možnostech
jeho využití.
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6) WiFi4EU – Wi-Fi pro obec Lažiště:
Dne 7. listopadu 2018 se obec přihlásila do Evropského projektu WiFi4EU, aby získala 100 % dotaci ve výši 380.000,-- Kč
na vybudování veřejné FreeWi-Fi sítě v naší obci. Z dotace by
bylo zakoupeno vybavení a samotné vybudování sítě. Obec by
byla vybavena nejmodernějším hardwarem, garantováno by bylo
minimálně 10 přípojných míst pro stabilní pokrytí naší obce
a garantována by byla kompletní podpora a servis ZDARMA
po dobu minimálně 3 let. Realizace projektu by přispěla nejen
občanům, ale i návštěvníkům obce zjednodušit vyhledávání
potřebných informací na internetu. Registrace žádostí začala
ve 13:00 hodin 7.11.2018 a končila v 17:00 hodin 9.11.2018,
o přidělení dotace rozhodovalo pořadí přihlášených. Dne
11.12.2018 jsme byli informováni, že s ohledem na omezený počet poukázek nebylo možné naší žádosti vyhovět a financování
nelze v této fázi poskytnout. Byli jsme však zařazeni na rezervní
seznam s tím, že pokud budou k dispozici dodatečné finanční

prostředky, existuje možnost, že nám bude grantová dohoda
nabídnuta. Dne 4. dubna 2019 bude zahájena 2. výzva, takže
žádost podáme opětovně.
Abychom byli schopni všechny výše uvedené akce ufinancovat,
rozhodlo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 8. března 2019
o přijetí úvěru na „Financování investičních akcí obce Lažiště
a refinancování úvěru č. 0335766489“. Dne 21. března 2019 byla
podepsána úvěrová smlouva na přijetí úvěru ve výši 8 miliónů Kč.
Z úvěru byl splacen úvěr č. 0335766489 (úvěr na hřiště s umělým
povrchem) a dále bude probíhat jeho čerpání na předfinancování
akcí s tím, že přijaté dotace půjdou rovnou na částečné splácení
úvěru. V úvěru je již započtena případná spoluúčast obce na realizaci akce „Rekonstrukce kulturního domu Lažiště“. V případě,
že dojde k realizaci všech akcí, zůstane obci ke splácení úvěr
ve výši cca 4,5 miliónu Kč, který by se splácel 9 let při pevné
úrokové sazbě 2,07 % ročně.

FOTBAL – krátké hodnocení roku 2018 včetně začátku roku 2019
V jarní části sezóny se podařilo místnímu FK postoupit do I.A
třídy, kdy po skvělé jarní části (pouze jedna porážka) vyhrálo
soutěž s devítibodovým náskokem na druhé SK Lhenice. V létě
jsme posílili mužstvo o Jaroslava Rauschera a Michala Hojdekra,
abychom byli důstojnými účastníky vysněné I. A třídy. Podzimní
výsledky byly nakonec nad očekávání. Devětkrát jsme vyhráli,
dvakrát remizovali, dvakrát prohráli a zaslouženě skončili na
druhém místě tabulky pouze s jednobodovým mankem na Novou Ves u ČB. Na jedné straně krásný výsledek, ale na straně
druhé je tento výsledek zavazující pokusit se i tuto soutěž vyhrát.
Zimní příprava na jarní část začala na začátku února. Absolvovali jsme 15 tréninkových jednotek včetně víkendového soustředění v místních podmínkách a sehráli jsme tři vyrovnaná
přípravná utkání s týmy KP. Bohužel, jsme museli pro velkou
marodku zrušit generálku v Kaplici. Mužstvo se nám podařilo
doplnit o Jakuba Rauschera (dříve juniorka Dynama ČB). V sobotu 23.3. jsme se dočkali prvního jarního soutěžního utkání,
kdy jsme jasně přehráli Bavorovice 6:0.
Hned po utkání se konala v klubovně místního sportovního
zařízení valná hromada, abychom uzavřeli úspěšný rok 2018. Byly
zhodnoceny jak sportovní, tak i hospodářské výsledky klubu.
Mj. byli vyhlášeni nejlepší jednotlivci. Nejlepším střelcem roku
2018 se s stal Marek Sedláček (22 branek). Následovali ho Jan
Makoš a Tomáš Vokatý. Dále si všichni zúčastnění vybrali nejlepší
hráče roku 2018. Ve vyrovnaném hlasování získal nejvíce hlasů
Jaroslav Volmut před Markem Sedláčkem a Tomášem Vokatým.
Na čtvrtém a pátém místě se umístili defenzivní hráči Jan Macek,
respektive Petr Bízek.
Dalším oceněním pro náš klub za úspěšný rok 2018 bylo vyhlášení nejlepšího okresního klubu v kategorii nad 18 let. Tato
akce pořádaná Českou unií sportu se konala v hotelu Hvězda
ve Vimperku za účasti představitelů vedení všech měst a obcí

našeho okresu včetně starosty Lažiště Jana Pěsty, který nám toto
ocenění předával osobně. Ocenění bylo zasloužené, jelikož jsme
v tuto chvíli nejúspěšnějším fotbalovým klubem prachatického
okresu nejpopulárnějšího sportu.
Místní FK reprezentuje i mládež. Ve společenství se Slavojem
Husinec máme dvě družstva, která se účastní okresních soutěží.
Konkrétně se jedná o starší přípravku a žáky.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení obce Lažiště v čele s Janem Pěstou a sponzorům (zejména firmě Reno Šumava) za nejen
finanční podporu, bez které by fotbal v Lažištích již pravděpodobně neexistoval. Poděkovat sluší také fanouškům, hráčům,
trenérům (včetně těm mládežnickým) a funkcionářům místního
FK. A na úplný závěr bych chtěl pozvat všechny fanoušky na
jarní zápasy klubu, aby svojí podporou pomohli hráčům opět
po roce postoupit do vyšší soutěže. Byl by to neskutečný úspěch.
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Hospodaření v obecních lesích
Když jsem vás v minulém vydání našeho zpravodaje informoval, že na konci října jsme měli vytěženo 400 m³ kulatiny,
tak jsem si říkal, nejhorší máme asi za sebou. Opak je pravdou,
do konce března 2019 máme již od začátku kůrovcové kalamity
vytěženo 834 m³ kulatiny a o dalších 100 m³ napadených smrcích víme. Na to abychom stíhali likvidovat tuto kůrovcovou
kalamitu, jsme si museli najmout těžařskou firmu, protože nebylo v našich silách se s ní dál potýkat. Vzhledem k množství
rozjetých stavebních akcí jsme museli najmout firmu i na úklid
a vysázení dvou pasek v Lomci, protože ani toto není v našich
silách zvládnout.
Vytěženou kulatinu jsme nechali nařezat na různé sortimenty
a ty pak následně nabízeli k prodeji jako zboží. Když jsme však vše
zkalkulovali, zjistili jsme, že se to nevyplatí, z jednoho m³ jsme

měli zisk cca 350,-- Kč. S firmou Dřevo-palety-Vlk s.r.o. se nám
podařila vyjednat prodejní cena dřeva 900,-- Kč/ m³ a to nám při
nákladech ve výši 350,-- Kč/ m³ na těžbu, přiblížení a manipulaci
dřeva dělá zisk 550,-- Kč/ m³. Měli jsme také trochu štěstí, že se
nám podařilo většinu stromů vytěžit během zimních měsíců
a dodat je na pilu za tuto cenu, protože někde mají problém se
zbavit kulatiny i za ceny hluboko pod 700,-- Kč/ m³.
Sami určitě pozorujete, jakou zkázu kůrovec způsobil v našem
okolí. Jediné štěstí je, že máme lesy z části borovicové, které zatím
k úhoně nepřišly. Vykácením napadených stromů však vznikly
obrovské paseky a porosty tak budou ohroženy silným větrem.
Když člověk jede například zkratkou přes Nahoč, tak si říká, tady
je to jak z nějakého apokalyptického filmu o pádu meteoritu nebo
výbuchu bomby.

Podpora zaměstnanosti problémových skupin obcí Lažiště
1. dubna 2019 spustí obec projekt s názvem „Podpora
zaměstnanosti problémových skupin obcí Lažiště“
z dotace MAS Šumavsko. Předmětem projektu
je zapojení obce Lažiště do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování problémových
cílových skupin, které v území obce Lažiště a jejím
okolí dlouhodobě nenalézají vhodné zaměstnání, jako
jsou uchazeči ve věku 50 let a více, osoby se základním
vzděláním, případně osoby se zdravotním postižením.
Za zvyšování zaměstnanosti cílových skupin obec
Lažiště v rámci toho projektu vytvoří 2 nová pracovní
místa pro osoby z cílových skupin. Práce nových
zaměstnanců nám pomůže k zachování rázu krajiny,
k obnově lesních porostů, čímž by se z našich lesů
neztratila lesní zvěř a živočichové. Prováděná zimní
údržba zajistí bezpečnost chodců. Úklidové a údržbové
práce povedou k lepší kvalitě života obyvatel v naší obci
a budou i vizitkou obce pro své návštěvníky. Pravidelný
servis a údržba obecní techniky přispěje k prodloužení

její životnosti a snížení nákladů na její opravy. V obci
Záblatí provozuje Charita Prachatice Dům sv. Petra
(azylový dům pro muže), který je v dojezdové vzdálenosti
5 km do obce Lažiště. Žijí zde lidé sociálně vyloučení,
bez finančních prostředků, veškerého majetku, lidé
po výkonu trestu atd. V rámci tohoto projektu bychom
chtěli v této činnosti pokračovat, dále zaměstnávat lidi
z tohoto azylového domu a tím pomáhat lidem v tíživé
životní situaci a vrátit je zpět do normálního života. Tato
klíčová aktivita přispěje ke zvyšování zaměstnanosti
cílových skupin. Obec již v minulosti sháněla nové
zaměstnance v tomto azylovém domě a ti, kteří projevili
zájem, i zaměstnala.
Nově přijaté zaměstnance bude nutné vybavit potřebnými
ochrannými pomůckami, nástroji a nářadím pro výkon
práce. Bude pořízena profesionální motorová pila,
křovinořez, sekačka na trávu, sada AKU nářadí a montážní
vozík v celkové hodnotě 167.690,-- Kč, to vše naši obec
vyjde na 5 %, tudíž na 8.384,50 Kč.
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Fotovoltaická elektrárna Lažiště
Naše fotovoltaická elektrárna vyrobila od svého spuštění
do konce března 2019 celkem 166.789 kWh elektrické
energie, to obci přineslo na zeleném bonusu 847.288,-- Kč.
Navíc do rozvodné sítě jsme dodali 121.416 kWh a to nám
dle smlouvy o dodávce elektřiny, kterou máme uzavřenou

se E.ON Energie, a.s., přineslo dalších 48.566,-- Kč
(0,40 Kč /kWh). Za 7 let provozu fotovoltaické elektrárny
se obci vrátila investice (pořízení vyšlo na 1.101.716,-- Kč)
z této výstavby z 81 %. Provoz fotovoltaické elektrárny
zefektivňuje ekonomiku provozu celého sportovního areálu.

Vesnice roku
V dubnu letošního roku jsme naši obec přihlásili do 25.
ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova
a to podáním přihlášky na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR. Soutěžní klání bude opět jako každý rok probíhat ve dvou
kolech - krajském a celostátním. Prostřednictvím naší účasti
v soutěži chceme prezentovat svůj rozvoj, udržování tradic,
péči o historický fond obce a mnohé další. Ministerstvo pro
místní rozvoj má pro oceněné obce připraveno bezmála 32 miliónů korun. Vítězná obec získá finanční odměnu dva milióny

korun. Partnerem soutěže Vesnice roku 2019 je společnost
ŠKODA AUTO. Do soutěže se mohou přihlásit všechny obce,
tedy i města a městyse vesnického charakteru s maximálně
7,5 tisíci obyvateli, které mají zpracovaný vlastní strategický
dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Vítězem
a nositelem titulu «Vesnice roku 2018» se stala slovácká obec
Dolní Němčí, v jihočeské části soutěže titul získala obec Svatý
Jan nad Malší.

Letošní jubilanti
Leden – Jan Pěsta
Únor – Zdeněk Harant, Josef Lang, Jana Mrázová
Duben – Vladimír Tesárek
Červen – Josef Vojta, Jan Kouba, Jiří Podlešák
Červenec – Anna Pecková, Jaroslava Pecková
Září – Věra Havlíková
Říjen – Jaroslav Jiroušek, Miroslav Pecka
Listopad – Elena Mikešová, Jitka Šíslová, Josef Předota
Prosinec – Helena Sabadková
Obecní zastupitelstvo přeje všem jubilantům hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody a radosti ze života.
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Mateřská školka
Přehoupli jsme se do druhé poloviny školního roku. Chodíme
s dětmi do okolní přírody,kde všichni společně začínáme vnímat
probouzející se jaro. Rádi se podíváme za oslíkem a ovečkami,
nosíme jim i něco dobrého na zub.Nezapomeneme ani na ovečky
u Jiroušků, kde můžeme pozorovat i jehňátka.
Prožili jsme si masopustní veselí,jak při karnevalu v sále,tak
i ve školce, kde jsme zažili při soutěžích spoustu legrace.
V prvních březnových dnech jsme pozdravili všechny naše
maminky a babičky k svátku MDŽ vystoupením,které bylo pro
nás všechny velkým svátkem.Navštívili jsme také naši místní
knihovnu v rámci „ březen-měsíc knihy“.
Děti měly možnost v podání p. Roda, si vyslechnout pohádku
„O perníkové chaloupce“ a prohlédnout si spoustu nových pohádkových knih. Četba pohádek je každodenní součástí našeho
programu, protože pohádky mají nezastupitelnost v dětském
vývoji obohacují dítě o vědomosti, rozvíjí paměť, myšlení, obrazotvornost.
V měsíci dubnu se těšíme na období Velikonoc a s ním spojené
koledování po vsi.Navštíví nás i divadlo „Zvoneček“ s představením „Jarní pohádka“.

Konec měsíce dubna tradičně zakončíme lampionovým průvodem plným čarodějů a čarodějnic k táborovému ohni, kde si
opečeme buřtíky.
V prvních dnech měsíce května přivítáme naše nové kamarády,kteří se přijdou zapsat do naší školky i do „Dětské skupiny
KAŠTÁNEK“, která by měla zahájit svoji činnost od 1. 9. 2019
v budově bývalé mateřské školy (u májky).
V úterý 7. května se představíme s jarním vystoupením, tentokrát v naší školce, pro maminky, babičky, dědečky, ale i tatínky
a kamarády s tím, co jsme se naučili.
„Třešničkou na dortu“ na zakončení tohoto školního roku
bude náš školní výlet a závěrečné rozloučení s kamarády, kteří
po prázdninách usednou do školních lavic. S těmi si užijeme
„Noc plnou překvapení“ v mateřské škole bez maminky, bez
tatínka!
V prázdninových dnech má dojít k vybílení všech prostor
mateřské školy, kde bychom chtěli poprosit rodiče o pomoc při
úklidových pracích. A pak už se jen budeme těšit na prázdninové
dny plné her a sluníčka!

DĚTSKÁ SKUPINA KAŠTÁNEK
Od začátku září bude v budově bývalé MŠ ( „u májky“) otevřena Dětská skupina Kaštánek.
Realizována bude za finanční podpory MAS Šumavsko, z.s.
v rámci operačního programu Zaměstnanost a provozovat ji bude
Portus Prachatice, o. p. s. ve spolupráci s obcí Lažiště.
Tato skupina je založena za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu a adaptace dětí v novém kolektivu a bez rodičů,
před nástupem do MŠ.
Služba v dětské skupině bude poskytována denně, vč. prázdnin
od 6:30-15:30 hodin (popř. dle individuálních potřeb rodičů)

a bude mít kapacitu 8 dětí, o které se budou starat dvě kvalifikované pečující osoby. Cena školného bude při každodenní
docházce 300,-/měsíc + obědy.
Bude zaměřena na výchovu a rozvoj schopností, kulturních
a hygienických návyků a učení prostřednictvím hry především
dvou a tříletých dětí.
Zápis do Dětské skupiny Kaštánek bude probíhat společně se
zápisem dětí do MŠ Lažiště.
Obě organizace budou pak vzájemně spolupracovat a usilovat
o co nejkvalitnější péči o děti předškolního věku.

Stolní tenis
Nový rok zahájil Petr Hodina mezinárodním turnajem Hungarian Mini Cadet Open v Budapešti. Skvělým umístěním potvrdil,
že je právem českou jedničkou ve své kategorii. V základní skupině porazil všechny tři soupeře, mimo jiné také hráče ázerbájdžánské reprezentace. Postoupil tak z prvního místa a ve vyřazovací
části hlavní soutěže změřil síly s reprezentanty Rakouska a Maďarska. Po perfektních výkonech našel přemožitele až ve finále,
kde nestačil na francouzskou jedničku Luca Trascu.
V pořadí pátý bodovaný turnaj mládeže (BTM) sezóny se
konal na začátku února v Hostinném. Zde Petr opět exceloval
a vybojoval první místo. Zbýval pak už jen poslední BTM, který
se konal v březnu ve Valticích. Tam Petr prohrál v semifinále se
svým deblovým spoluhráčem Martinem Slaným a skončil sice
„až“ na třetím místě, v celkovém hodnocení mu to ovšem na celkové vítězství v nejmladší kategorii stačilo. Za zmínku jistě stojí

i úspěch v deblu, kde Petr spolu s Martinem neprohráli za celou
sezónu ani jediný zápas.
V kategorii mladších žáků bojuje Petr obvykle proti až o dva
roky starším chlapcům a aktuálně je na žebříčku na 11. příčce,
což mu zajišťuje start na jeho prvním Mistrovství České republiky
(MČR) v singlu. Nutno podotknout, že již v loňském roce se
zúčastnil MČR družstev starších žáků, kde se svými spoluhráči
z TTC Libín Prachatice vybojovali v obrovské konkurenci krásné
8. místo. Letos se jim postup na MČR družstev starších žáků
opět podařil.
Na krajské úrovni je Petr obávaným soupeřem i pro dorostence, mezi kterými pravidelně obsazuje 9. - 16. místo. Kategorie
starších žáků je mu přece jen o něco blíž, chlapci jsou maximálně
o čtyři roky starší. Mezi nimi patří do první pětky. To potvrdil
na krajském přeboru skvělým třetím místem. V deblu dokonce
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s Milanem Halabrínem celý turnaj vyhráli a stali se tak krajskými
přeborníky. S Anetou Dubravcovou přidali ještě druhé místo
ve smíšené čtyřhře.
Kromě mládežnických turnajů, ať už na celorepublikové
nebo krajské úrovni, startuje Petr také v dlouhodobých soutěžích mužů. Pravidelně startuje v základní sestavě dvou družstev, a to Regionální přebor II. a Krajský přebor skupina A, pro
získání zkušeností několikrát nastoupil také v nejvyšší krajské
soutěži - Divizi. Na svém kontě má slušnou řádku vítězství
a dá se říci, že v kraji už ho zná snad každý, kdo o stolním
tenisu něco ví.
Kalendář akcí tak zabírá většinu víkendů a mnohdy zasahuje
i do pracovního týdne. Petr pak musí svoje školní povinnosti
dohánět ve svém volném čase. Přesto patří se samými jedničkami
na vysvědčení mezi premianty třídy. V současné době se připra-
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vuje na mezinárodní turnaj v Linci, konaný v období Velikonoc.
Následně ho čeká v polovině května zmíněné MČR mladších
žáků, pak ještě na konci května další mezinárodní turnaj Velká cena Prahy. Na konci června bude reprezentovat Jihočeský
kraj na Letní olympiádě dětí a mládeže v Liberci. Vyvrcholením
celé sezóny bude Eurominichamp´s Strasbourg. Tento turnaj
je považován za Mistrovství Evropy mládeže a mohou se ho
zúčastnit pouze reprezentační týmy nominované řídícími svazy
jednotlivých účastnických zemí.
Dne 18. března 2019 se ve vimperském hotelu Zlatá Hvězda konalo Vyhlášení ankety Sportovec okresu za rok 2018, kterého se
ujalo Okresní sdružení ČUS Prachatice ve spolupráci s městy
Vimperk a Prachatice. V kategorii Jednotlivci do 18 let si převzal
ocenění i Petr Hodina za své úspěchy v roce 2018, kterých dosáhl
ve stolním tenise.

Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2019
Setkání přátel Pěčnovanky

Vánoční otužování

Dne 15. prosince 2018 se v kulturním domě v Lažištích uskutečnil již 4. ročník Setkání přátel Pěčnovanky. Poslechnout si svou
oblíbenou kapelu, zatančit si a nebo jen tak posedět s přáteli, si
nenechalo ujít cca 170 lidí. Tuto akci využilo i obecní zastupitelstvo k závěrečnému posezení pro rok 2018.

Dne 26. prosince 2018 se uskutečnil již 3. ročník Vánočního
otužování. Pro otužilce byla opět připravena odměna ve formě
lahve s plachetnicí. Bylo ustanoveno hned několik rekordů a to:
- rekord v počtu otužilců, kteří se ponořili do ledové vody, má
nový počet 15 osob

Pokračování na straně 12
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- rekord v počtu žen, má nový počet 2
- rekord v délce pobytu ve studené vodě a uplavání nejdelší vzdálenosti vytvořil nezapomenutelným způsobem pan
Miroslav Pech, který přeplaval koupaliště doslova jako ledoborec, protože se musel prokousávat místy i 2 cm tlustou
ledovou krustou.
Celou akci zvučil, moderoval a po skončení akce nám i zahrál
pan Václav Smolík.

Vystoupení Vánočníku

Tradicí se již stalo, že na Štěpána dne 26. prosince v kostele
sv. Mikuláše od 17:00 hod. vystupuje Příležitostný pěvecký sbor
Vánočník. Ne jinak tomu bylo i v minulém roce, kdy si diváci přišli užít příjemnou adventní atmosféru a zaposlouchali se
do krásných písní v nádherné kostelní akustice.

Lažišťský turnaj v mariáši

Konal se zde již 18. ročník Lažišťského Štěpánského turnaje
v mariáši. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů z širokého okolí. Naši
obec reprezentoval pan Václav Binder, který obsadil konečné
5. místo a pan Josef Jiroušek, který byl ve věku 78 let i nejstarším mariášníkem ve výsledkové listině, skončil těsně za první
desítkou. Dalšími účastníky byli pan Alexander Pavelka – ředitel
turnaje a pan Petr Domin z Drslavic.

Myslivecký ples

Dne 11. ledna 2019 pořádali jako tradičně místní myslivci ples.
Stejně jako v loňském roce na mysliveckém plese zahrála vimperská kapela De Facto. Všichni členové kapely prošli dechovým
orchestrem umělecké školy Vimperk, takže svým výkonem potvrdili, že jsou momentálně nejlepší kapelou minimálně v okrese
Prachatice. To byl také jeden z důvodů, že taneční parket byl
od samého začátku plesu plný až do samého konce. Tento zážitek
si nenechal ujít ani člen poslanecké sněmovny Ing. Jan Bauer.
Samozřejmě nechyběla bohatá tombola. Dobrá nálada se linula
celým večerem ke spokojenosti pořadatelů.

Návštěva jičínského potápěče

Dne 16. února 2019 nás poctil již popáté svou návštěvou jičínský potápěč, cestovatel a pedagog Mgr. Radek Bohuňovský,
s nímž jsme tentokrát viděli nejzáhadnější zvíře oceánů – měsíč-

níka svítivého. Ukázal nám záběry z 1. českého průniku s kamerou do Blue Abyss v jeskynním systému na Yucatánu v Mexicu.
Zároveň pohovořil o problematice a nebezpečnosti jeskynního
potápění.
Na závěr si pro nás připravil záběry z expedice Szent István
1918 - 2018. Bitevní křižník SMS Szent István patřila k největším bitevním lodím 1. světové války, kterou vlastnilo Rakousko-Uhersko. Měla výtlak 22500 tun a měřila 152 m na délku a 27,9 m
na šířku. Zajímavostí bylo, že dělové věže i s kanóny ráže 305 mm
dodala plzeňská Škodovka. Zaměřovací zařízení pro tuto loď byla
schopna vyrobit jediná firma na světě a to ERICH ROUČKA
z Blanska. Kýl lodi byl založen 29. ledna 1912, trup lodi byl spuštěn na vodu 17. ledna 1914 a do služby loď vstoupila 17. listopadu
1915. Každý z kanónů vážil téměř 55 tun a hmotnost jeho střely
vážila 450 kg. Maximální dostřel byl 25 000 m. Jednu dělovou věž
obsluhovalo celkem 91 mužů, z toho 1 důstojník. Váha plné boční
salvy činila 5400 kg. Domovským přístavem Szent Istvánu byla
Pula. Rakousko-uherská flotila strávila většinu války nečinně
ve svých přístavech. Do své jediné bojové akce vyplul Szent István
9. června 1918 ve 22:15 hod. S více jak hodinovým zpožděním,
které vzniklo při otevírání trojnásobných protiponorkových sítí
v přístavu. V čele svazu plul torpédoborec SMS Velebit, po stranách celkem šestice torpédovek. Uprostřed svazu plul Szent
István a formaci uzavírala vlajková loď Tegetthoff, na které byl
i kapitán H. Seitz, velitel celého svazu. Zbylé dvě bitevní lodě
SMS Viribus Unitis a SMS Prinz Eugen vypluly už dříve. Lodě
jely na plný výkon a z jejich komínů se valila oblaka hustého
kouře, díky kterému svaz spatřila dvojice italských torpédových
člunů, které pod velením korvetního kapitána Luigiho Rizza se
ve 2:00 hod. měla vydat od ostrůvku Premuda zpět na základnu. Náhodou se však o půl hodiny zpozdily a v 3:15 zpozoroval
Rizzo na obzoru kouř a rozhodl se pro útok. Člunům se podařilo
nepozorovaně přiblížit do vzdálenosti 300 metrů od pravoboku
bitevních lodí. První člun vypustil svá torpéda na Tegetthoff, ale
ta se z neznámého důvodu 100 před cílem potopila. Ovšem obě
450 mm torpéda z druhého člunu zasáhla ve 3:31 hod. ráno pravobok Szent Istvánu. Torpéda prorazila bok lodi v místě přední
kotelny a loď se během chvíle naklonila o 10° na pravobok. Začaly
chaotické záchranné práce. Věže lodi byly otočeny na levobok,
aby se náklon alespoň trochu vyrovnal. Záchranné práce ale byly
neúspěšné a loď se v 6:05 hod. otočila kýlem vzhůru a v 6:12
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hod. potopila, přičemž zahynulo 89 členů posádky a 29 bylo
zraněno. V řadách rakousko-uherského loďstva sloužilo okolo
5000 námořníků z Čech. Na Szent Istvánu v den potopení bylo
v posádce přibližně 80 Čechů, utopilo se 25 z nich. Tým filmařů,
který natočil potopení Szent Istvánu, byl na palubě druhé lodě
původně pro to, aby filmoval úspěšnou bitvu v Otrantském průlivu, ke které mělo ráno dojít. Místo toho zdokumentoval fiasko,
ve které se akce nakonec proměnila.
Čím byla tato expedice tak významná i pro Radka samotného?
Před dvěma lety našel dopis, který napsal jeho prastrýc v roce
1980 jeho otci. V něm poslal také 3 fotografie jeho otce (tedy
Radkova dědečka) a informaci, že sloužil na Szent Istvánu, ale
že byl 9.6.1918 převelen na jinou bojovou loď. Radek nechal
udělat plaketu, jako památku na svého dědečka, se kterou vyrazil
do Chorvatska, aby ji umístil na vrak lodi Szent Ištván. Povolení
však končilo 8.6.2018, ale tento den byla bouře a expedice vůbec
nevyplula z ostrůvku Premuda na potápění. Náhodou však měla
povolení ještě maďarská expedice, také na 3 dny a tak 9.6.2018,
přesně 100 let po té, co byl jeho dědeček z lodě převelen umístil
na hlavní 305 mm dělo pamětní tabulku věnovanou svému dědečkovi. V den kdy se vracel domů, tedy 10.6.2018 , byla v místě
potopení pravnučka českého námořníka pana Aloise Servise,

který dokonce přežil potopení této lodě. Náhodou objevila jména
potápěčů z této expedice. Mezi těmito potápěči objevila jméno
Bohuňovský. Dala si to do souvislosti se svojí fotografií, na které
má jména námořníků a kde je toto jméno též, ale myslela si, že
by to byla hrozně velká náhoda. Napsala Radkovi a k překvapení
všech to byla pravda, tito dva námořníci se spolu nejen plavili, ale
byli i velice dobrými kamarády. Radek měl premiéru přednášky
na toto téma na zámku v Jičíně, kam pozval i celou rodinu pana
Aloise Servise a ta s sebou přivezla stejnou fotografii pěti námořníků, kterou má i Radek a kterou to vlastně všechno začalo.
A tak po 105 letech se tyto dvě fotografie jejich předků sešly
vedle sebe. A tímto shledáním potomků hrdinných námořníků
se celý příběh uzavřel.
Celý příběh vypadá, jako by někdo psal filmový scénář, ale
takto by to nenapsal ani Spielberg.
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akci nám zdarma ozvučil pan Václav Smolík. Jako pořadatele
nás mile překvapila hojná návštěva nejen dětí, ale i jejich rodinných příslušníků.

MASOPUST

Sbor dobrovolných hasičů pořádá od roku 1975 každý rok
tradiční MASOPUST. Dne 2. března 2019 akce začala ve 13:00
hod. průvodem masek po vsi. A bylo se na co koukat, protože
do průvodu vyrazil rekordní počet masek cca 60. K veselé atmosféře přispěli mladí hasiči s jejich vedoucími, kteří si pro letošní
masopust zvolili téma Mrazík. Takže diváci mohli vidět Ivánka,
Nastěnku, dědu Mrazíka, všemi mastmi mazanou Čarodějnici
a samozřejmě loupežníky, za které byli převlečeni mladí hasiči. Velice pěkná maska byl Tyrannosaurus rex a dorazili i kluci
z Jamajky se svým olympijským týmem bobistů. I přes nepřízeň
počasí vyšlo poměrně hodně lidí do ulic a doprovázelo průvod
masek, dá se říci po celé trase průvodu. U většiny stavení masky
vítali lidé s bohatým občerstvením, ze kterého přecházel zrak
a průvod se nesl v dobré atmosféře. To byl také důvod, proč se
letošní masopustní průvod protáhl až pomalu do sedmé hodiny
večerní. Masopust pokračoval večerní maškarní zábavou, byla
připravena bohatá tombola a k tanci a poslechu hrála kapela
Pěčnovanka.

Dětský maškarní karneval

V sobotu dne 24. února 2019 v 15:00 hod. se v kulturním
domě konal Dětský maškarní karneval. Letos za námi přijel
skřítek Lumpína spolu se svým kamarádem dráčkem Lumpíkem. Přiletěli k nám až z daleké země Lumpačsko, aby s námi
mohli zpívat, tančit a lumpačit. Zvali si děti na pódium, aby nám
zazpívaly nějakou písničku. Za odvahu a pěvecký výkon byly
odměněny sladkou odměnou. Po skončení vystoupení Lumpíny
dál následoval plynule program v režii mateřské školy. Celou

Oslava MDŽ

V sobotu dne 9. března 2019 se uskutečnil druhý ročník oslavy
svátku MDŽ, který jsme uspořádali pro všechny ženy z naší obce,
členky Českého červeného kříže a Sboru dobrovolných hasičů
Lažiště. Akci zahájil starosta obce a popřál přítomným ženám
Pokračování na straně 14
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k jejich svátku. Pak následovalo vystoupení dětí z mateřské školy,
které nám zatancovaly a zarecitovaly a na závěr předaly všem
ženám dárky, které vyrobily během výuky. Poté zastupitelé obce
rozdali ženám karafiáty a dárek v podobě ručně malovaného
perníkového srdce, samozřejmě nechyběla ani hubička J Kulturní
vložku završil ochotnický spolek Rozverní Besedníci, který si pro
nás opět připravil originální program. K tanci a poslechu hrála
kapela Václava Smolíka. Celkem se sešlo téměř 80 žen, což nás
velice potěšilo a do dalších let budeme dělat vše proto, aby se
oslava tohoto svátku stala v naší obci tradicí.

Hasičská soutěž
Dne 4. května 2019 bude náš sbor dobrovolných hasičů ve sportovním areálu pořádat okrskovou soutěž v požárním sportu. Soutěžící budou plnit následující disciplíny: požární útok, běh na sto
metrů s překážkami a štafetu 4 x 100 m. Běžecké disciplíny se
mohou zrušit s ohledem na bezpečnost soutěžících jen z důvodu
nepřízně počasí. Přijďte se podívat a podpořte tak naše soutěžní družstva, která se jistě budou chtít před domácím publikem
ukázat v co nejlepší formě.

Dětský den

Dne 15. června 2019 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 doprovodný
program. Děti se opět mohou těšit na nafukovací dvojskluzavku
a na akci nebudou chybět ani naši hasiči s jejich „pěnometem“
a technikou.

Memorial Josefa Podlešáka

Divadelní představení Krysař

Dne 30. března 2019 nás opět navštívil divadelní spolek
HEROS z Osek, který uvedl svou novou divadelní hru Krysař
od Jakuba Kolára. Tuto událost si nenechalo ujít přibližně 100
diváků, z toho asi 20 dětí. Všichni odcházeli spokojeni, protože byli svědky heroických výkonů divadelních protagonistů.
Část výtěžku z tohoto představení byla věnována na podporu Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy
v Prachaticích.

Dne 15. června 2019 se od 16:00 hod. bude konat již III. 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 přinesou opět jednu změnu –
při losování jednotlivých postů si soutěžní družstvo nově zvolí
svého strojníka. Pozvány budou všechny sbory dobrovolných
hasičů z okolí, nejen z okrsku Lažiště. V požárním útoku se nám
také představí naši mladí hasiči. Všichni, kdo se chcete od srdce
zasmát, jste zvaní. O večerní náladu se postará kapela Václava
Smolíka.

Fotbalový turnaj

Dne 29. června 2019 se ve sportovním areálu uskuteční turnaj
v malé kopané. V letošním roce bude určen převážně pro děti
z širokého okolí a mělo by dorazit i jeden fotbalový celek ze
zahraničí. Dospělé části fotbalového turnaje se dle pořadatelů
zúčastní 6 týmů.
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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
Milí přátelé,

opět prožíváme požehnanou dobu velikonoční, opět se radujeme
z nové naděje, z krásného počasí, z přicházejícího léta. Za dob
mých studií jsem Velikonoce a dobu velikonoční miloval nejen
proto, že jsem byl uchvácen hloubkou liturgie, ale také proto, že
to byla příležitost setkat se s mnoha lidmi, vidět svou rodinu.
Jakákoliv radost, když není sdílená, nemůže být opravdu hluboká.
V době velikonoční je jedna neděle, kdy bohoslovci navštěvují
různé farnosti, je to takzvaná neděle Dobrého Pastýře. Jedná se
vždy o 4. neděli velikonoční.
V 1. listě Petrově se dočteme: „Když mu spílali, on jim to
spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše
tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše
hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší.“
Kristovo zobrazování jako pastýře s ovcemi má tedy své opodstatnění a biblický podklad. Každý z nás se může vcítit do role
malého prostého jehňátka, které se skrývá před ranami, před
utrpením tohoto světa a zoufale volá o pomoc a doufá, že si pro
něj pastýř přijde a ochrání jej před hrozbami a nástrahami, které

se valí ze všech stran. Pastýře
potřebujeme denně, i když si
to mnohdy ani neuvědomujeme. On nás neustále vidí,
doprovází nás svou ochranou,
a v momentech, kdy se cítíme
naprosto opuštění, nám bývá
nejvíce na blízku, bere nás
do rukou právě jako to malé
jehňátko.
Už se nemusíme bát toho, že
se ztratíme v chaosu a hříchu,
když víme, že pastýř je blízko. A když se ztratíme, klopýtneme,
můžeme se spolehnout na to, že nás zná, ví o nás a vždy nás půjde
hledat, když se nebudeme dlouho ozývat. On totiž ví, jak jsme
křehcí a zranitelní.
Přeji vám, abyste na svých cestách nikdy nezapomínali na Pastýře, jeho lásku a obětavost, se kterou vás provází každý den.
Váš Jenda Mikeš

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VELIKONOCE 2019
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Organizace na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním

Potýkáte se vy sami nebo někdo z vašich
blízkých s obtížemi, které do života
přináší duševní onemocnění?
Fokus - Písek je organizace s více než 15-ti letou historií,
naši pracovníci jsou kvalifikovaní profesionálové,
kteří se v této oblasti dobře orientují a mohou Vám pomoci.

Nezůstávejte se svými obtížemi
sami a obraťte se na nás:
Kontaktní informace:
Bc. Zuzana Surá - sociální pracovník
pro oblast Prachaticka a Vimperska
Tel: 770 634 769
E-mail: terenprachatice@fokus-pisek.cz

FOKUS – Písek, z.ú.
pobočka Strakonice
Lidická 1081, 386 01 Strakonice

Sociální rehabilitace

Termíny pro kontakty v terénu:

PO - ČT 8,00 – 16,00
PÁ 8,00 – 15,00

Zaručujeme individuální přístup, anonymitu a diskrétnost.
Naše služby jsou bezplatné.
Projekt „Sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním na Prachaticku a Vimpersku“
je realizován za podpory ESF prostřednictvím MAS Šumavsko reg. č: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007871

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.fokus-pisek.cz

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VELIKONOCE 2019
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Jatky Hradčany
Jatky Hradčany se nachází v podhůří Šumavy nedaleko
Vimperka.
Působíme na trhu od roku 2001. Zabýváme se
zpracováním mladého hovězího skotu do 30 měsíců stáří,
99 % býků pochází z masných plemen výhradně od
místních chovatelů. Poraženo je pouze u nás JATKY
HRADČANY. Garantujeme původ i stáří zvířete.
Majitel, Radek Harvalík si zakládá na zpracování a
kvalitě masa.
Vlastníme 3 pojízdné prodejny, kterými jezdíme po
jihočeském a středočeském kraji a 3 kamenné obchody, které
najdete ve Volarech, Prachaticích a Netolicích.
Na objednávku připravíme stařené hovězí maso. Možno
vakuového balení (mokré zrání masa).
Objednávky můžete volat na telefonní číslo:
388423388 nebo 724823471.
Na našich facebookových stránkách najdete veškeré
informace a naše akce.
https://www.facebook.com/Maso-Hradčany
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Sadová 564 ( pod poštou )

VIMPERK

Otevírací doba
Po - Pá 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
So 9.00 - 11.00

Těšíme se na Vaší návštěvu.

kompletní sortiment nábytku
postele, rošty, matrace, ...
sedací soupravy, kresla, puffy,...
židle, stoly, komody, vitríny, ...
velký výber dekoru a čalounu
možnost výroby atypu
3D návrhy interiéru
svítidla, bytová dekorace
drezy, elektrosporebiče
výroba a instalace kuchyní
montáže a stehování nábytku
vlastní rozvoz zboží
odvoz starého nábytku

770 182 218

www.nabyteksumava.cz

