OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

nechce se tomu ani věřit, že je to již 5 let, co vydáváme Obecní
zpravodaj, takže toho bylo na různá aktuální témata napsáno už
hodně. Úvodní slovo tohoto vydání chci věnovat prosazování
nových nařízení s agresivní „zeleností“, která se na nás hrnou
v poslední době ze všech stran.
Evropská unie dělá dlouhodobě kroky k zákazu spalovacích
motorů v osobních automobilech a k jejich přechodu na alternativní pohony, zejména pak na elektromobilitu. Dle mnichovského institutu by případný zákaz automobilů se spalovacím
motorem jen v Německu ohrozil existenci více než 600 tisíc
pracovních míst. Německo uvažuje, že od roku 2030 nebude
schvalovat auta s benzinovým ani naftovým motorem. Dánsko
jde dokonce ještě dál, chce zakázat používání spalovacích motorů od roku 2025. Tento přechod na nové pohonné jednotky
bude mít zásadní vliv na navýšení spotřeby elektrické energie
v celé EU. Velký ohlas proto, nejen mezi energetiky, způsobilo
rozhodnutí německé vlády zastavit výrobu elektrické energie
ve svých jaderných elektrárnách do roku 2022. Celkem jde o 17
jaderných reaktorů. Výrobu energie chtějí nahradit slunečními
a větrnými elektrárnami, dle mého názoru je to nemožné. Těžko
si představit, jak by území našeho souseda muselo být pokryto
větrnými elektrárnami nebo slunečními fotovoltaickými články,
aby bylo schopno vyrobit stejné množství elektrické energie.
Dle mého názoru nic tento trend nezastaví, jen by vše mělo
proběhnout v delším časovém horizontu, aby jednotlivé země
měly čas vybudovat dostatečnou síť dobíjecích stanic, automobilky měly prostor pro vývoj nových technologií a jejich uvedení
do provozu. Nově vyvinuté technologie a jejich masová výroba
musí vést do budoucna k nižším nákladům na výrobu a musí
se projevit do ceny elektromobilů, ty se pak stanou dostupnější i pro obyčejné lidi, kteří momentálně nemají ani na nákup
normálního auta, natož pak elektromobilu.
Všichni si uvědomujeme závažnost klimatických změn a to,
jaký mají dopad na společnost, a že bez nutných kroků bude
naše budoucnost nejistá. Nejde však tyto kroky prosazovat násilím, ale je zapotřebí najít rozumný kompromis. Je sice pěkné,
že se EU snaží dělat něco pro zlepšení situace, druhá věc je, že
státy EU nejsou jedinými znečišťovateli ovzduší a producenti
skleníkových plynů, kterými jsou zejména Spojené státy, dále
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pak Čína, Indie a Brazílie. USA odstoupily od Pařížské klimatické dohody a upřednostnily ekonomickou prosperitu před
ochranou klimatu.
V poslední době Vám jistě neuniklo jméno 16-ti leté školačky Grety Thunberbové, která se během jednoho roku stala
světoznámou tváří boje proti změnám klimatu. Greta je dcerou
herce Svante Thunberga a operní pěvkyně Maleny Ermanové.
V osmi letech se dozvěděla o klimatických změnách a nelíbilo
se jí, že je dospělí neberou vážně. Tlačila na rodiče, aby změnili
způsob života. Ti se stali vegany, koupili si elektromobil a matka dokonce na nátlak přestala létat letadlem, což mělo dopad
i na její kariéru pěvkyně. Šikovná dcerka nevím, zda byste ji
chtěli mít doma?! Dívka má sice v některých věcech pravdu, ale
do jejích aktivit jsou zapojeni zelení a energetičtí lobbisté. Ti
mají spočítáno, že postupné „zelenání“ světové ekonomiky bude
mít za následek obrovské příležitosti, které povedou k jedněm
z největších státních zakázek v historii. Šestnáctiletá dívka je
jejich hlavní tváří k prosazení jejich cílů a otázkou zůstává, zda
vědomě, nebo byla k této činnosti zneužita. Přesně před rokem
začala Greta s pravidelnými školními stávkami za lepší klima.
Hned při první stávce šel okolo „náhodou“ zakladatel webové platformy We Don’t Have Time (Už nemáme čas) Ingmar
Rentzhog, který dal fotografie dívky na svůj facebookový profil
a dívka do večera přišla ve známost. Investigativní novináři
však zjistili, že o konání stávky věděl týden dopředu a i to, že
Greta nebyla tou, kdo stávku vymyslel. S matkou dívky se znal
ještě dříve, protože stejně jako ona, byl zapojen do kampaně proti létání. Rentzhog je napojen na finančníky, lobbisty
a průmyslové firmy, které se zabývají energetikou a využitím
elektřiny. Všichni tito lidé mají silné vazby na velké firmy, i když
v nich nejsou přímo zainteresováni. Do stávek se za poslední
rok zapojilo přes 1,6 miliónu lidí ze 133 zemí světa. Klimatu to
nic nepřineslo, jen firmy, které chtějí profitovat na případných
změnách, jsou zase o krůček blíže vysněným příjmům.
Na závěr Vám chci všem popřát klidné a ničím nerušené
svátky vánoční a vše NEJ do nového roku 2020, ať je pro Vás
nový rok úspěšnější a radostnější, než ten letošní.
Jan Pěsta – starosta obce
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Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jn 3, 16)
Milí přátelé,

„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. “ (Mt 2, 10)
Kéž by tato vánoční radost
naplnila i každého jednoho
z nás, celé lidstvo, každého
muže a ženu dobré vůle. Vychutnejme si tuto vánoční
radost, protože ne mnoho vědomostí a informací o narození Pána ao Vánocích nasytí
a uspokojí naši duši, ale vnitřní procítění a vychutnání si této jedinečné události, ve které
nám Bůh tak jasně řekl, jak moc miluje svět, když nám dal
svého syna, abychom skrze něho měli život.

už tolikrát jsme meditovali nebo kontemplovali narození našeho Pána Ježíše Krista. Tak hodně Vánoc jsme už přežili, že
se nám může zdát, jakoby to už nebyla žádná novina pro nás.
A přece je to velká událost. Bůh vkročil do dějin svého lidu.
Stal se jedním z nás. Dělí se o náš osud.
Potřebujeme zvlášť v tomto vánočním čase kontemplovat
nanovo toto nesmírně tajemství, ve kterém se Boží velebnost
ponížila, Boží všemohoucnost se stala velmi křehkou, věčnost
smrtelnou, bohatý Bůh se stal chudým, aby nás obohatil; tajemství, ve kterém Pán se stal sluhou, aby nás vysvobodil z jakéhokoli otroctví, ve kterém se Bůh stal člověkem a láska Otce
dostala jméno Ježíš.
Když se toto stalo, radost Vánoc naplnila celý svět. Maria,
Ježíšova matka, zvolala: „A můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli.“ (Lk 1, 47) Anděl oznámil pastýřům: „Nebojte se! Zvěstuji
vám velikou radost, radost pro všechen lid:V městě Davidově
se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“ (Lk 2, 10-11)
A vánoční radost naplnila i mágů:

Požehnané vánoční svátky
o. Šimon

OPRAVA VARHAN V KOSTELE SV. MIKULÁŠE
Tímto se chci omluvit všem, kteří ode mne očekávali informace o průběhu opravy varhan v kostele sv. Mikuláše. Protože již
od letošního léta se mnou P. Šimon Stančik přestal spolupracovat,
nemohu podat k této věci odpovídající informace. Když jsem
začínala se sbírkou, ani později jsem rozhodně nebyla vedena
touhou spravovat, nebo dokonce výhradně rozhodovat o použití
sbírky na varhany. Vedla mě k tomu, pro mne samozřejmá „věc“
hospodárně nakládat s financemi, ať už se týkají čehokoliv a hlav-

ně nutnost renovovat varhany do co nejlepšího stavu. Protože
ke mně pronikly různé zvěsti o ztrátě peněz ze sbírky, mohu
potvrdit, že na konci prvního čtvrtletí roku 2019 bylo na samostatném účtu této sbírky již více než 300.000,- Kč. Nyní tam jistě
prostředky ještě přibyly. Tato částka je dostatečnou garancí pro
zaplacení faktur za opravu. Další informace jistě podá spravující
administrátor farnosti Lažiště.
Hana Koubová

Rekonstrukce Lažišťských varhan
Drazí přátelé,

jak určitě víte, v letošním roce začala velká rekonstrukce varhan
v kostele sv. Mikuláše, která byla zaštítěna renomovanou firmou
Strakoš z Moravy. Oprava byla rozdělena na dvě etapy. V první
etapě se provedla rekonstrukce skříně s dřevěnými a cínovými
píšťalami a byla zdárně dokončena. V příštím roce nás čeká druhá etapa, ve které by mělo dojít k výměně měchu, kompresoru
a k opravě klaviatury. Protože rekonstrukce je nákladná, rozhodli
jsme se, že bude provedena farní sbírka, která probíhá ještě nyní

a to vždy první neděli v měsíci v rámci mše svaté. K dnešnímu
dni je na bankovním účtu určenému na sbírku 325.065,15 Kč.
Za provedené práce dosud nebylo nic hrazeno.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za velkorysé a otevřené
srdce, že jste přispěli na tuto rekonstrukci varhan a budu rád,
pokud nám budete nápomocni i při druhé etapě, když to bude
potřeba.
o. Šimon
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Dotační přehled
1) Obecní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště:
Dne 8. října 2019 předala firma Reno Šumava, a.s. dokončenou stavbu chodníku do sportovního areálu. Celkové náklady
výstavby dosáhly na částku 7.240.027,-- Kč. Oproti původnímu
zadání stavby si realizace akce vyžádala vícepráce a to na výstavbě gabionové zdi o celkové délce 40 metrů, se kterou původní
projekt nepočítal. Na druhou stranu se nerealizovalo osazení
zábradlí o celkové délce 97 metrů, což bylo vyčísleno do méněprací. Po vzájemném započtení víceprací a méněprací se náklady
výstavby zvýšily o 58.246,-- Kč. Dne 14. listopadu 2019 nám byla
proplacena dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a to
v plné výši 5.834.000,-- Kč. Zbylých 1.406.027,-- Kč bylo uhrazeno z úvěru, který si obec vzala na dofinancování investičních
akcí. Při výstavbě jsme počítali i s novým osvětlením tělesa chodníku, proto jsou po celé délce chodníku zhruba po 30 metrech
připraveny přípojná místa, kde by se osadily nové pouliční lampy
s technologií LED. Dne 19. listopadu 2019 proběhlo kolaudační
řízení, chodník byl zkolaudován a může plnit svou funkci, pro
kterou byl postaven a to je bezpečnost chodců a dopravy. Chtěl
bych poděkovat představitelům a pracovníkům firmy Reno Šumava, a.s. za skvěle odvedenou práci a pružnost řešení problémových situací, ke kterým při výstavbě docházelo.

odpadních vod. Původní záměr byl sice levnější, ale náš problém
by řešil jen okrajově. Je jisté, že požadavky na čištění odpadních
vod se budou stále zpřísňovat a vyjdou nová nařízení, aby se
z odpadních vod oddělovaly další látky, které se v současnosti
mohou vypouštět do povrchových vod. Nová ČOV bude osazena
vyrovnávacími nádržemi, které zajistí plynulý nátok do reakčních komor a tím bude moci probíhat čistící proces za pomoci
bakterií, ke kterému za současného stavu dojít nemohlo. Moderní technologie umožní v dalších letech doplňovat zařízení
o nové komponenty, tím bude zajištěno oddělování nových látek
dle nových nařízení. Dotace z Operačního programu životního
prostředí by měla činit 64% a k podání žádosti o dotaci dojde
v nejbližších dnech.

3) Rekonstrukce budovy staré školy Lažiště
č.p. 59:

2) Dočistění odpadních vod obce Lažiště:
Jak jsem Vás informoval v minulém vydání Obecního zpravodaje, že nejsme schopni sehnat dotaci na realizaci akce
„Dočištění odpadních vod obce Lažiště“ a tuto situaci budeme
řešit z dotačních prostředků Jihočeského kraje z Programu obnova venkova pro rok 2020, tak z této dotace se měla osadit nová
technologie do usazovací nádrže čističky odpadních vod (provzdušňovací zařízení a nová česla). Dnes je vše jinak, zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. října 2019 rozhodlo, že situaci
ohledně čištění odpadních vod bude řešit kompletní výměnou
technologie celé čističky odpadních vod. Za tímto záměrem je
v současné době zpracovávána projektová dokumentace, která
bude prakticky řešit výstavbu nové ČOV. Hlavní důvod, proč
jsme k tomuto rozhodnutí dospěli je, že v letošním roce je poslední možnost podání žádosti o dotaci do Operačního programu
životního prostředí a to právě na řešení zintenzivnění čištění

Rekonstrukce budovy se nám podařila dokončit dle plánu, aby
se vše stihlo v termínu, muselo vše do sebe zapadat, dá se říci,
na hodiny. Za 6 měsíců jsme prakticky postavili nový objekt. Nastěhování nábytku a úklid probíhal ještě o víkendu před samotným
otevřením. Máme velkou radost, že jsme v této budově mohli dne
2. září 2019 přivítat nové děti a objekt po 30-ti letech znovu ožil.
Měli jsme také i jakési pochybnosti o tom, zda se nám podaří naplnit dvě školská zařízení, kdy mateřská škola má kapacitu 24 míst
a dětská skupina Kaštánek 8 míst. K údivu všech byla překročena
kapacita v obou zařízeních (do mateřské školy se přihlásilo 25 dětí
a do dětské skupiny 13 dětí). Dne 3. prosince 2019 již tato budova
pojede na plné obrátky, nově se zde otevře Pošta Partner Lažiště.
Dle podmínek dotace jsme povinni provádět v objektu energetický management, který spočívá v každoměsíčním opisování spotřeby všech energií (plynu, vody, elektřiny a tepla pro
jednotlivé úseky). Na základě těchto hodnot pak energetický
auditor vypracuje závěrečnou zprávu, kterou musíme předložit
pro ukončení projektu. V celé budově je instalováno podlahové
vytápění a otop zajišťuje moderní plynový kondenzační kotel. Například za měsíc říjen byla celková spotřeba za vytápění
přibližně 1.200,-- Kč, což je velice dobré s ohledem na vnitřní
udržovanou teplotu 23° C. Chci popřát všem zaměstnancům, ať
jsou jejich kroky do práce veselé, pracovní doba radostná a všem
uživatelům maximální spokojenost.
Pokračování na straně 4
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Dotační přehled
Pokračování ze strany 3
Plán dokončení rekonstrukce máme stanoven na 20. února
2019. Dne 22. února by se zde měl konat Masopust, ale v současné době není nikdo schopen říci, zda je to reálné či nikoliv.
Rekonstrukce kulturního domu bohužel zamezila konání Setkání
přátel Pěčnovanky a Mysliveského plesu.

5) Obnova obecního majetku poškozeného
živelnou pohromou v roce 2019 – obce
Lažiště:

4) Rekonstrukce kulturního domu v Lažištích:
Dne 9. července 2019 nám byla z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR přiznána dotace na rekonstrukci kulturního domu
ve výši 2.624.000,-- Kč. Jak už jsem Vás informoval minule, že
se pokoušíme vyjednat změnu systému vytápění na klimatizační
jednotky, tak naše snaha byla úspěšná. Z této změny máme velkou
radost, protože povede k lepší estetice prostoru hlavního sálu
a hlavně bude zajištěna výměna vzduchu bez stěnových nebo
stropních ventilátorů. Po vyjednání této změny bylo vypsáno
ihned výběrové řízení na zhotovitele. Celkem nám byly doručeny 3 nabídky, z nichž nejvhodnější nabídka byla nabídka firmy
Reno Šumava, a.s. s cenou díla 4.115.452,-- Kč. Dne 1. října 2019
se ihned započalo s rekonstrukcí. Byl demontován strop, dělící
zástěna a veškeré vnitřní instalace a zařízení, nově postaven byl
sklad a bar, který bude nově vybíhat do prostoru hlavního sálu.
Provádí se nová elektroinstalace, nové topení si vyžádalo navýšení jističe na 60A. Vnitřní prostory budou nově vyštukované
a stěny budou do 1,5 metru obloženy dřevotřískovými deskami.
Rozhodli jsme se i pro novou oponu a nové závěsy, které budou
stejně jako opona ze sametu. Po dokončení rekonstrukce chceme
vnitřní prostory temperovat na cca 10°C tak, aby nedocházelo
k teplotním šokům a rosení stěn. To přispěje i k rychlejšímu
nátopu prostoru a komfortu návštěvníků.

Dne 31. října 2019 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na akci „Obnova obecního majetku
poškozeného živelnou pohromou v roce 2019 – obce Lažiště“.
Předmětem akce je oprava části komunikace a mostku přes
Němčský potok, vyčištění vodního koryta Žárovenského potoka
od naplaveného materiálu, dozdění poškozeného zdiva opěrné
zdi a oprava bezpečnostního přelivu protipovodňového poldru.
Dotace by měla být 70% a mohla by činit max. 417.000,-- Kč.
Celkové náklady jsou počítány na částku 596.357,-- Kč. Zařízení
preventivní protipovodňové infrastruktury zajišťuje základní
funkce obce Lažiště na úseku ochrany obyvatel a majetku před
živelnými pohromami a je tedy nezbytné, aby byla tato preventivní infrastruktura poničená přívalovými deště v roce 2019 co
nejdříve obnovena tak, aby byla schopna řádně plnit své funkce.
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6) WiFi4EU – Wi-Fi pro obec Lažiště:

Dne 20. září 2019 se obec opětovně přihlásila do Evropského
projektu WiFi4EU, aby získala 100% dotaci ve výši 15.000,-Eur na vybudování veřejné FreeWi-Fi sítě v naší obci. A jak se
říká do třetice všeho dobrého, to klaplo. Dne 23. října 2019 nám
přišlo blahopřání od Výkonové agentury pro inovace a sítě, že
naše žádost byla vybrána k financování v rámci Call 3 a byla nám
přidělena poukázka v hodnotě 15.000,-- Eur v rámci iniciativy
WiFi4EU. Dne 31. října 2019 jsem podepsal grantovou dohodu
a v nejbližších dnech by mělo dojít ke schůzce se zhotovitelem
WiFi sítě firmou Státní servis CZ.
Celkem ve třetí výzvě bylo podáno více než 11.000 žádostí
a o tom, kdo dotaci obdrží, rozhodovala rychlost podání žádosti.
Během prvních dvou sekund bylo podáno přes 2.000 žádostí!
Naše obec se v této výzvě zařadila mezi zhruba 80 úspěšných
žadatelů, celkem v rámci třech výzev bylo uspokojeno okolo
200 obcí a měst. Je to velký úspěch pro rozvoj a prestiž naší
obce, když si vezmete, že byla šance dotaci získat menší než
jedno procento.

7) Vybavení nábytkem, nová podlaha
v pohostinství a výroba a montáž baru
v kulturním domě Lažiště:

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. října 2019 rozhodlo, že novým záměrem dotace z Jihočeského kraje z Programu obnova venkova Jihočeského kraje pro rok 2020 bude
realizace akce s názvem „Vybavení nábytkem, nová podlaha
v pohostinství a výroba a montáž baru v kulturním domě Lažiště“. Předmětem akce bude vybavení pohostinství novými stoly
a židlemi, opravení betonové podlahy a položení nového linolea.
Dále pak to bude kompletní dodávka nového baru do kulturního
domu, včetně nerezových stolů a nového profesionálního kávovaru. Cena díla by se měla pohybovat okolo 500 tis. Kč, dotace
může maximálně činit 300 tis. Kč. Výměna nábytku v pohostinství si už o to říkala několik let, všechny židle jsou několikrát
opravované a vyztužené různým kovovým materiálem. Jako
materiál na výrobu nových stolů a židlí jsme zvolili buk. Ruční
výroba a masivní materiál zajistí životnost tohoto vybavení pro
minimálně další generaci.

8) Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a oprava vnitřních prostor OÚ Lažiště:
Na začátek roku 2020 plánuje
MAS Šumavsko Malenice vyhlášení dlouho očekávané výzvy z Programu rozvoje venkova, která bude svou podporou
zaměřena pro obce. Připravená
alokace je ve výši cca 22 mil.
Kč. Míra podpory bude ve výši
80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Předpoklad je,
že částka maximálních způsobilých výdajů na jeden projekt bude omezena na 2 mil. Kč.
V současné době připravujeme projekt tak, abychom stihli
termín pro podání žádosti o dotaci. Předmětem této akce by
měla být kompletní rekonstrukce vnitřních prostor celé budovy
obecního úřadu, tzn. nové dlažby na chodbách, na schodech
do patra, nové zábradlí na schodech, rekonstrukce knihovny
včetně nového vybavení, rekonstrukce sociálních zařízení a dodání a montáž obložkových dveří.

Dotace na rok 2020
podané za místní spolky
Žádosti o dotace podané za místní spolky:

1) Zajištění mládežnického hasičského sportu
v požárním okrsku Lažiště v roce 2020:
Dne 9. října byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB a to
na projekt „Zajištění mládežnického hasičského sportu v požárním okrsku Lažiště v roce 2020“. Z dotace budou hrazeny
provozní náklady a bude pořízen nový soutěžní materiál. Dotace
by měla činit 85.800,-- Kč a může být použita 1. ledna do 31.
prosince 2020.

2) Organizování fotbalové činnosti mládeže
v Lažištích a okolí v roce 2020:
Dne 9. října byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB a to
na projekt „Organizování fotbalové činnosti mládeže v Lažištích a okolí v roce 2020“. Z dotace bude hrazena údržba hřiště,
odměny trenérů mládeže a sportovní potřeby. Dotace by měla
činit 128.700,-- Kč a může být použita od 1. ledna do 31. prosince
2020. V letošním roce obdržel fotbalový klub dotaci z Programu
MŮJ KLUB až v měsíci říjnu a to ve výši 114.400,-- Kč.
Začátkem roku 2020 budou za oba spolky podány žádosti o dotaci na Jihočeský kraj do programu Podpora sportu.
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Hospodaření v obecních lesích
Už několikátým rokem se potýkáme s kůrovcovou kalamitou,
která nabírá čím dál více na své síle. Nejvíce zasažená lokalita je
v lesním porostu Voletín, kde jsme jenom v letošním roce vytěžili
přes 300 m³ smrkové kulatiny. Vzhledem k obrovské nabídce dodávky kůrovcového dřeva, která mnohonásobně přesahuje možnost jeho zpracování, ponechali jsme tuto kulatinu zatím jen tak
naporáženou v lese. Jedním z důvodů bylo i to, že jsme ji neměli
kde naskládkovat, museli jsme počkat až nakonec zemědělské
sezóny tak, abychom neponičili luční porost. Dalším z důvodů
byly finance, dřevo bychom naskládkovali za práci zaplatili, ale
dřevo dále neprodali. S tímto problémem se potýkají obce (např.
Radhostice, Bošice, Máří), které mají obrovské výměry lesních
porostů a na rozdíl od nás netěží sta kubíky, ale tisíce kubíků
ročně. Vytěžit, vytahat a zmanipulovat 1 m³ vyjde minimálně
na 350,-- Kč/m³ a když vám pak zůstane ležet na skládce pár
tisíc kubíků dřeva, kterého se nemůžete zbavit je to obrovský
problém. Obec Bošice do nedávna tuto situaci řešila dodávkou
dřeva do Číny, která ovšem před dvěma měsíci odběr stopla.
Koncem září nám přišel do datové schránky dopis od paní
hejtmanky, ve kterém psala, že Jihočeský kraj patří mezi tři nejvíce postižené kraje kůrovcovou kalamitou. Vedení Jihočeského
kraje je přesvědčeno, že s kůrovcovou kalamitou a jejími následky
je nutné aktivně bojovat. Jednou z možností pomoci lesům je
co nejrychleji holiny po těžbě zalesnit, a že při obnově lesních
porostů Jihočeský kraj nabízí všem vlastníkům lesů na území
Jihočeského kraje k výsadbě nových dřevin využití dobrovolných
hasičů. Vlastníci měli nahlásit požadovaný sraz a předpokládané
množství vysazovaných dřevin. Tento dopis mě zvednul ze židle,
cožpak jim přeskočilo? Hasiči z našeho sboru tu pro obec dělají
práce po celý rok a na základě rozhodnutí Jihočeského kraje půjdou povinně sázet stromky, kdo se přihlásí?! Vrchol všeho bylo
ještě to, že dotyčný si musel stromky zajistit. Tak v čem potom
spočívala ta pomoc Jihočeského kraje? Kdyby alespoň kraj dal
na sázení stromky zdarma, bral bych to jako snahu tuto situaci
nějak řešit, ale tento zvolený způsob se nepovedl.
Jihočeský kraj také zorganizoval debatu o Šumavě a kůrovci,

která se konala v kulturním domě ve Vimperku. Debata se však
stala monologem lesníků. Kraj chtěl, aby veřejně zazněly protiargumenty k tezím platformy Vědci pro Šumavu. Zástupci platformy a Národního parku Šumava však nedorazili. To, jak se k celé
situaci staví zástupci Národního parku Šumava, je zarážející. Jejich
bezzásahové zóny a „ochrana“ lesů vedla k totální zkáze lesních
porostů na většině území naší republiky. Přitom bezzásahový
režim způsobuje vysychání lesů a prohlubuje klimatickou změnu,
protože vzrostlé lesy krajinu ochlazují a zachytávají horizontální
srážky. Na Šumavě na mnoha místech chybí třicet metrů lesní
klimatizace a Šumava proto vysychá. Platforma Vědci pro Šumavu
a Národní park Šumava zastávají názor, že zničení lesů kůrovcem
v prvních zónách nemá žádné dopady na přírodu. Dokonce podle
platformy nemá les v krajině žádnou roli! Škody, které vznikly
následkem bezzásahovosti, lesníci odhadují na stovky miliard
korun. Jedinou možností obnovy je znovu vysázení holin, protože
mrtvé stromy ze sebe nic nevyprodukují. Do toho vysázení by se
měli především zapojit zaměstnanci Národního parku Šumava.
Měli by se zvednout od svých počítačů, přestat kecat a jít něco
dělat. To samé by měli udělat členové neziskových organizací,
kteří se nechali v minulosti přivazovat ke stromům za účelem
jejich „ochrany“, např. hnutí DUHA a spol. V opačném případě
by měl stát sáhnout k omezení finančních prostředků, které tyto
neziskové organizace dostávají každoročně ze státního rozpočtu!
Do konce roku budeme podávat žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích. Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích se bude poskytovat za období od 1. 10.
2017 do 31. 12. 2018 a bude určen všem vlastníkům nestátních
lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem
a mimo území vojenských lesů. Výše příspěvku bude jakýmsi
dorovnáním rozdílu mezi průměrnou tržní cenou jehličnatého
dříví z nahodilých těžeb a cenou, která je nutná pro zajištění
prostředků na financování obnovy lesa, následné péče o les a odborné správy lesa. Žádost o finanční příspěvek se bude podávat
souhrnně za celé období.
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Kompostárna Švihov
Obec Lažiště má smluvně zajištěno ukládání bioodpadu
v Kompostárně Švihov. Všichni občané naší obce mají možnost
zde zdarma po předchozí domluvě s majitelem ukládat svůj vyprodukovaný bioodpad. Odpovědnou osobou kompostárny je
pan Petr Machovec, mob. 723 070 759.

Otevírací doba Kompostárny Švihov je:
Pondělí:
14:30 – 16:30
Středa:
14:30 – 16:30
Sobota:
09:00 – 12:00

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI PROBLÉMOVÝCH SKUPIN
OBCÍ LAŽIŠTĚ
Pokračujeme v realizaci projektu s názvem „Podpora zaměstnanosti problémových skupin obcí Lažiště“ z dotace
MAS Šumavsko. Projekt řeší i vzdělávání zaměstnanců. Proto
v měsíci srpnu proběhlo školení a přezkoušení řidičů vozidel
do 3,5 tuny a dále pak z předpisů bezpečnosti ochrany zdraví
při práci. Na přelomu října a listopadu se zaměstnanci zúčastnili školení na obsluhy ručních řetězových pil, které se konalo
ve vzdělávacím středisku INFORMA v Českých Budějovicích.
Dne 26. srpna nám byla vyplacena záloha na předfinancování
projektu ve výši 720.337,50 Kč. Z této zálohy byly pořízeny
ochranné pomůcky, nástroje a nářadí, které byly pořízeny
v celkové hodnotě 167.690,-- Kč. Byly pořízeny protiprořezové oděvy pro práci s motorovou pilou, profesionální těžařská
motorová pila, profesionální křovinořez, sekačka se sběrem,
sada aku nářadí a montážní vozík včetně nářadí. Vše dodala
firma PT PROLES, s.r.o. z Prachatic.
Do konce října 2019 jsme byli povinni podat zprávu o realizaci projektu, kterou jsme podali společně s žádostí o platbu.
Monitorovacím období bylo od 1. dubna do 30. září letošního
roku. Další zprávu o realizaci budeme podávat za období
do 1. října 2019 do 30. března 2020 a musíme ji podat do konce dubna příštího roku.
Na MAS Šumavsko bylo podáno celkem 12 žádostí o dotaci
a naše obec byla mezi třemi úspěšnými žadateli. Tato dotace
s mírou podpory 95% byla pro nás ohromnou příležitostí,
jak zajistit dostatek pracovníků pro údržbu a chod naší obce

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

a je skvělé, že nám to vyšlo. Důležitá není jen procentuální
výše dotace, ale také doba, na kterou ji můžeme využít (tj.
do 31. 3. 2022). Protože zajistit dostatek pracovníků z úřadu práce byl do té doby nadlidský výkon a o době finanční
podpory na jejich zaměstnání ani nemluvě.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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Trochu zamyšlení
Protože ráda a často chodím na vycházky okolo naší vesnice,
ale nejen tady, mám to štěstí chodit s výbornou partou Veselých
turistek z Vlachova Březí a navštívit mnoho i docela malých
obcí v našem kraji. Mám tedy možnost srovnání, jak jednotlivé
obce vypadají. Mohu s potěšením konstatovat, že naše vesnice
je jednou z nejkrásnějších. Není to dáno jen její polohou, ale
i celkovým dojmem, když si projdete jednotlivé ulice. Většina
domů je pěkně opravena, je tu i mnoho docela nových domů,
a to je i příslib nových mladých rodin a dětí. Máme tedy naději,
že obec nezestárne a nevymře, ale naopak bude se dále rozvíjet.
Stejně pozitivně se jistě zapíše do našeho povědomí i nejnovější

počin – chodník do Melesína a oprava staré školky, nyní sídlo
školičky „Kaštánek“ a od prosince také sídlo nové pošty „ Pošty
Partner“. Je dobře, že zastupitelstvo rozhodlo o zachování pošty
v obci, přestože to pro obec bude jistou zátěží. Držím vám palce,
aby se vám i nadále dařilo zvelebovat obec pro spokojenější život, jen mě trochu mrzí absence iniciativy pro tvorbu občanské
společnosti v oblasti kultury i dalších oblastí, s výjimkou místní
knihovny – tu moc chválím.
Hana Koubová

POŠTA PARTNER
Dne 3. prosince 2019 bude slavnostně otevřena Pošta Partner
Lažiště. Poštovní přepážku dodala Česká Pošta, s.p. Ostatní
nábytek dodal místní truhlář pan Jaroslav Janda, který jej vyrobil za zlomek ceny, kterou za ten samý požadovala Česká
pošta, s.p. Chod pošty bude zabezpečovat paní Mirka Koubová,
která bude zaměstnankyní naší obce. Obec bude hradit veškeré náklady spojené s provozem kanceláře pošty a od České
pošty, s.p. bude dostávat provizi ve výši 9.400,-- Kč měsíčně.
K této odměně budou obci náležet další odměny za provedené transakce, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolků,
prodej dálničních kupónů, dobíjení předplacených SIM karet,
prodej losů, tisku atd. Abychom vylepšili ekonomiku provozu,
podepsali jsme Smlouvu o obstarávání služeb se společností
SAZKA, a.s., která dodá sázkový terminál a bude nově umožněno sázejícím sázet na svá oblíbená čísla, což v současnosti
nebylo možné, k prodeji budou nově i „sazka losy“. Nabídku
služeb a zboží naší pošty chceme do budoucna dále rozšiřovat
a to například o prodej reklamních předmětů s tématikou naší
obce (pohlednice, magnetky, hrníčky, knížky, omalovánky,
reflexní prvky atd.). To, abychom mohli rozšířit nabídku prodeje o další zboží, nám ukáže až samotný provoz, protože jsme
limitováni prostorem.

Otevírací doba bude:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:



















14:30 – 17:30 hod.
08:30 – 11:30 hod.
14:30 – 17:30 hod.
08:30 – 11:30 hod.
08:30 – 11:30 hod.
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Květinový výlet
Nevím sice, čí to byl nápad, jet do Čimelic na výstavu květin,
ale byl to nápad rozhodně dobrý. Na tom se shodly všechny
ženy, které se sešly v sobotní ráno 24.8.2019 na návsi v Lažišti. Byly to převážně členky ČČK Lažiště v čele s dlouholetou
předsedkyní Evou Jirouškovou, ale i ostatní ženy, které měly
o výstavu zájem. Dopravu na výstavu i zpět bezpečně zajistil
malý autobus z Vlachova Březí s ochotným panem řidičem.
Cestou jsme všechny vzpomínaly na zájezd zhruba před třiceti
lety, kterého se mnohé z nás zúčastnily. Naše vzpomínka patřila
i těm, které s námi tenkrát jely a dnes už výstavu vidí z jiného
nadhledu. A stejně i letos, jako tenkrát nás okouzlil svět květin
a jejich aranžmá v jednotlivých pavilonech výstavy. Snad se ani
nedá říci, který pavilon byl zajímavější. Neobyčejně působivé
byly pavilony přetékající květy jiřin nejrůznějších tvarů a barev, půvabných a honosných gladiol, vyšlechtěných v úžasné
kombinace. Což teprve pavilon plný lilií neuvěřitelné škály barev a omamných vůní. Mnohé z nás ocenily nápadité aranže
„Z pohádky do pohádky“, „Zahradnický svět“, „Barvy Afriky“ doplněné krásnými obrazy malířky Radu Tesaro. Půvabné
zákoutí nazvané „Kouzlo okamžiku“ s obrazy Míši Velíškové
Mackové bylo také pozoruhodné a hojně navštěvované. Celý
jeden pavilon byl zhotoven v duchu první republiky – nápadité
aranžování květin doplněné dobovými atributy od tisku přes
nábytek až po automobil. Neodmyslitelnou součástí výstavy je
prodej květin, cibulí, keřů a všudy přítomné stánky s nejrůznější
nabídkou od česneku přes sýry, formičky, klobásy po pletené
košíky. Samozřejmě bylo i čím nasytit unavené tělo, chvilku
si odpočinout a ochutnat trochu studeného zlatého moku. Co
závěrem – každá z nás si jistě něco přivezla, někdo květy někdo

třeba boty a já doufám, že většina z nás příjemně prožitý den.
Proč by jich nemohlo být víc?
Hana Koubová
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Mateřská školka
Milí spoluobčané,

s novým školním rokem se v naší mateřské škole objevili nováčci- nejen děti, ale i nová paní ředitelka. Všichni jsme měli
své „poprvé“ plné příjemných očekávání, ale i obav. Během své
dlouholeté praxe jsem poznala, že když je ve školce dobře mně
a všichni, kdo ve škole pracují tvoří tým, snáze se sžívají i děti.
Proto se všichni snažíme vytvořit přátelské klima plné radosti.
Motto „nemůžeme všechny děti všechno naučit, ale můžeme
všechny děti učinit šťastnými“(prof. Zdeněk Matějček).
Doposud jsme spolu prožili pouhé tři měsíce, přesto si troufám
říci, že byly příjemné. V měsíci září jsme se navzájem poznávali a plánovali společné akce. Krásné bylo představení divadla
Zvoneček, které do naší MŠ přijelo s pohádkou „O Koblížkovi“.
Navštívili jsme místní knihovnu, kde nás srdečně přivítal pan
Petr Rod. První říjnové dny začaly projektem – rodinné tvoření

DĚTSKÁ SKUPINA KAŠTÁNEK
První tři měsíce budou pomalu za námi…a co říct? Máme
se krásně.
Dětská skupina Kaštánek funguje v Lažištích od září 2019
a navštěvuje jí celkem 13 dětí ve věku od 1 do 3 let.
Našim cílem je, aby se děti cítily jako doma, a proto zařazujeme do režimu dne běžné činnosti. Snažíme se děti vést k řádu,
a určitému režimu, ale zároveň přistupujeme ke každému dítěti
individuálně dle jeho potřeb.
Podzim v Kaštánku byl seznamovací. Děti se seznámily s novým prostředím, kamarády a okolím obce. Protože nám počasí
přálo, podzim byl teplý a hrál všemi barvami, trávili jsme hodně
času venku. Podnikali jsme vycházky po okolí, sbírali přírodní
materiály, z kterých jsme následně tvořili, navštěvovali zvířátka
v obci. Pekli jsme hnětýnky, banánové palačinky a šátečky z jablek. Stihli jsme zavítat do místní knihovny, jeli na výlet do Solné
jeskyně a za zvířátky do Prachatic. S dětmi v MŠ jsme viděli
divadelní představení „O Koblížkovi“ v podání divadelního souboru Zvoneček.

panáčků z přírodního materiálu s názvem „ Podzimníčci“, kde
se rodiče s dětmi zapojili do práce a zhotovili krásné dekorace.
Zatímco se doma vyráběli podzimníčci, ve školce jsme připravili „ Listové pečení“. Kdo si pod tím představí nějaké čarování
s listy, je na omylu. Využili jsme pouze shody slovního základu
ve slově list a listové těsto. Mimochodem šátečky z listového těsta,
jablíček a skořice nám velice chutnaly.
V měsíci listopadu proběhlo v MŠ fotografování. Také „Dýňování“ bylo velice zábavné. Společně jsme vytvořili dýňáka,
který zdobí vchod školky. Rádi se setkáváme s dětmi z Kaštánku.
Plánujeme ještě besedu s lesníkem a zamykání lesa. Na co se ale
nejvíce těšíme, je rozsvěcení Vánočního stromu, kde vystoupíme
s krátkým programem. Poté nás čeká návštěva Mikuláše, Anděla
a Čerta v naší mateřské škole a toužebně očekávaná Mikulášská
nadílka. No a nakonec to nejkrásnější, vánoční besídka s posezením s rodiči. Držte nám palce. Doufáme, že se nám vše podaří
a všichni prožijeme krásnou a kouzelnou atmosféru Vánoc.
S pozdravem
Jana Korytarová
Pomalu, ale jistě už se nám blíží čas Adventu a Vánoc, na které
se všichni moc těšíme. S dětmi chystáme „Čertovskou besídku“
a plánujeme návštěvu Mikuláše a čerta. Strojíme také vánoční
výzdobu.
Dětská skupina Kaštánek Vám přeje hodně krásných chvil
prožitých v příjemné atmosféře Vánoc a v novém roce hodně
radostných dnů a pevné zdraví.

Stolní tenis – Petr Hodina
Nová sezóna začala pro Péťu v polovině července, a to intenzivním tréninkem. Po čtrnácti dnech strávených na kempu v Linci měl týdenní fyzicky náročnou přípravu s českou
reprezentací v Bystřici nad Pernštejnem. Odtud odjížděl
na Slovensko do Sence, kde se zúčastnil mezinárodního turnaje Satellite Tour. I po přechodu do vyšší kategorie se mu
podařilo vybojovat medaili a skončil třetí. Ze Sence odjížděl
na soustředění do francouzského Strasbourgu. Zde společně
trénoval s reprezentací Francie, Belgie a USA. Po kempu následoval turnaj, největší pro tuto kategorii v Evropě. Péťa odehrál
spoustu náročných zápasů a dostal se krůček od hlavní soutěže.
Bohužel v posledním zápase vedl již 2:0 na sety a 10:7, přesto

prohrál. I tak to byla cenná zkušenost a ponaučení pro příště.
Po prázdninách začal naplno trénovat v rakouském Linci, kde
chodí dva dny v týdnu i do školy. Větší objem tréninků a kvalitní
sparing má na jeho výkonnost pozitivní vliv. Z republikových
turnajů v Praze a Havířově si odvezl pohár za třetí a druhé
místo z dvouhry a za třetí a první místo ze čtyřhry. Potvrzuje
tak svoje postavení na žebříčku, kde je mezi mladšími žáky třetí.
Jako jediný po přechodu do starší kategorie tak sbírá medaile.
Na republikové úrovni začal hrát i kategorii starších žáků, kde
hned na prvním turnaji v Praze vyhrál turnaj „B“ a postoupil
mezi 48 nejlepších starších žáků v ČR. Na druhém turnaji se
udržel v „áčku“ a navíc skončil druhý ve finále útěchy. Se svým

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VÁNOCE 2019

11

parťákem ještě dokázali vybojovat třetí místo ve čtyřhře starších
žáků, což vzhledem k tomu, že jsou oba ročník 2008, je senzační
umístění. Nyní jej čeká další turnaj v prosinci, a to pravděpodobně v Srbsku. Po novém roce bude hrát dvakrát v Maďarsku.
Kromě jeho vlastních turnajů měl Péťa i možnost dělat „Ball
Kid“ (sběrač míčků) v Linci na mezinárodním turnaji dospělých. Úžasný zážitek pro jedenáctileté dítě, když se pohybuje
mezi nejlepšími hráči světa. S každým si „plácnul“ a s vítězi
jednotlivých kategorií má i selfie. Splnil si tak sen, když sbíral
míčky v zápase mezi světovou jedničkou Fan Zhendongem
a Timo Bollem, který patří dlouhodobě mezi nejlepší hráče
světa a je Péťovým vzorem.
Alexandra Hodinová
Vítězové smíšené čtyřhry Japonci Harimoto a Hayata

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – mimořádná schůze
Byla jsem požádána předsedkyní Místní skupiny ČČK paní
Evou Jirouškovou, abych prostřednictvím článku informovala
o mimořádné schůzi konané 18.9.2019. Na samém začátku,
když jsem se snažila sehnat nějaké informace k této události,
jsem ke svému údivu zjistila, že Místní skupina ČČK v Lažišti
je vlastně jediná na okrese Prachatice, nepočítám-li Oblastní
spolek ČČK v Prachaticích. Trochu mě toto zjištění překvapilo, neboť ČČK měl širokou základnu a jeho začátky spadají
ještě do prvorepublikového období. Snad je to způsobeno
trochu dědictvím doby totality, kdy bylo nutností být někde
angažován a také trochu současnou dobou „nekomunikace“
myšleno využíváním především mobilů, internetu, sociálních
sítí atd., - tedy absencí obyčejného rozhovoru, přímého kontaktu, prožití společných zážitků…
A teď přímo ke schůzi samotné, bylo to volební valné shromáždění, za účelem doplnění do předsednictva Oblastního
spolku ČČK Prachatice. Rezignoval totiž místopředseda,
v předsednictvu zůstala Ing. Silvie Janošťáková, DiS. (předsedkyně), dále Pavlína Mourycová, Mgr. Martina Vondrušková

a Kateřina Bártová. Byli tedy zvoleni další členové Oblastní výkonné rady, a to Michal Škopek, Jana Teringlová (místopředsedkyně), Hana Melichová, Mgr. Jana Benešová a Vladislava
Kropáčková. Dále ukončila funkci předsedkyně dozorčí rady
a byla tak zvolena předsedkyně nová, Petra Šrámková. Dalšími členkami Dozorčí rady OS ČČK PT jsou Věra Pavelková
a Mgr. Věra Šicnerová, DiS. Tato volba byla jediným bodem
výjezdního zasedání Oblastního spolku ČČK . Samozřejmě se
ženy Místní skupiny ČČK nedaly zahanbit a přichystaly v zasedací místnosti OÚ Lažiště nejen dobrou pohodu, ale i občerstvení u kávy. Jak mi sdělila paní Mgr. Zuzana Pelikánová,
Dis z oblastního spolku v Prachaticích, byli všichni účastníci
v Lažišti moc spokojeni a určitě toto výjezdní zasedání nebylo
v Lažišti naposledy. Co závěrem, určitě patří poděkování Evě
Jirouškové, ale i jejím ochotným spolupracovnicím, zejména
paní Aleně Levé a Hance Podlešákové, že se snaží o aktivizaci
spolku a jeho udržení.
Hana Koubová
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ČINNOST HASMENŮ 2019
Máme tu konec hasičské sezony a také se blíží konec roku
2019. Pojďme si připomenout, co jsme za tento rok stihli.
2. Března se uskutečnil masopustní průvod. Pro letošní rok
jsme si jako téma připravili hlavní postavy z pohádky Mrazík.
Nechyběl tak Děda Mráz, Nastěnka, Ivánek, Dědeček Hříbeček, Marfuša a ani velká skupina loupežníků.
Po masopustu jsme začali trénovat každou neděli na okrskovou soutěž, soutěž hry Plamen a na Prachatickou hasičskou
ligu. První soutěž nové sezóny se uskutečnila na domácí půdě
v Lažištích, kde se konala okrsková soutěž. Zde běžela tři družstva mladých hasičů z našeho sboru a soutěžila tak mezi sebou.
Další soutěž, které jsme se zúčastnili, bylo jarní kolo hry Plamen, která se konala 25. až 26. května ve Zbytinách. Zde jsme
prováděli disciplíny štafeta CTIF, požární útok s překážkami
CTIF a požární útok, kde jsme celkově i s podzimním kolem
za MH starší obsadili 11. místo, MH mladší obsadili 8. místo.
Dne 15. června náš sbor pořádal již III. ročník memoriálu Josefa Podlešáka, kde se také zúčastnili jen mladí hasiči našeho
sboru a soupeřili mezi sebou.
Během roku byla vyhlášena každoroční soutěž „Požární
ochrana očima dětí 2019“, kam naše mládež poslala výtvarnou
práci na téma „V domě hoří! A co teď?“. Vyhodnocení soutěže
POOD 2019 za okres Prachatice bylo 25. 6. 2019 na HZS Vimperk, v kategorii ZŠ4 obsadil člen našeho sboru Pavel Vávra
3. místo.
5. až 7. července bylo pro mladé hasiče uspořádáno víkendové soustředění na místním koupališti, kde děti trávily celý
víkend bez telefonu a rodičů. Výlet jsme si udělali na Libín, kde
jsme navštívili lanový park. Zde mohli všichni ukázat svou sílu
a nebojácnost z velkých výšek. Po zdolání lanového parku jsme

pokračovali na rozhlednu Libín a po obědě a poledním klidu
jsme ještě navštívili ZZS v Prachaticích, kde nám bylo ukázáno
veškeré vybavení sanitního vozidla, ukázka zafixování horní
i dolní končetiny a naložení do sanitního vozu. Po zajímavé
exkurzi ZZS v Prachaticích se většina těšila na koupání v koupališti, pizzu a oblíbeného bobříka odvahy. V neděli už jsme
uklidili tábořiště, stany a nakonec proběhl trénink požárních
útoků na Prachatickou Hasičskou Ligu.
V Prachatické hasičské lize (PHL) jsme letos celkově skončili
s MH mladšími na krásném 2. místě a nejlepší čas na PHL měli
23,79s na noční soutěži ve V. Březí. Kategorie starší dokončila
celkově PHL soutěž na krásném 4. místě a nejlepší čas na PHL
měli 22,08s v Žitné. Věřím, že příští rok budeme lepší díky starostovi obce, který nám vyřídil dotace na nový materiál, který
je potřebný k naší činnosti a hlavně díky vedoucím mládeže,
kteří si pro Hasmeny připravují pravidelné tréninky. Poslední
soutěž v tomto roce byla podzimní kolo hry Plamen, která se
uskutečnila v obci Dub. Na podzimním kole hry Plamen nás
čekaly disciplíny štafeta dvojic, štafeta 4x60 a závod požárnické
všestrannosti. Zde MH mladší i starší vybojovali 10. místo
a pokračovat se bude na jarním kole hry Plamen.
Poslední trénink byl 27. října, kde si vedoucí připravili pro
Hasmeny za odměnu hry a pořádný steak na gril. Pokračovat
budeme v příštím roce na jaře, kdy se opět budeme vylepšovat
na soutěž hry Plamen a na Prachatickou hasičskou ligu.
Na závěr Vám chceme popřát příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Miroslav Pavelka - SDH Lažiště
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Fotbal – krátké hodnocení roku 2019
Po podzimní části sezóny 2018/19 jsme přezimovali v tabulce
na druhém místě se ztrátou jednoho bodu na vedoucí Novou
Ves u ČB. Na třetí Strakonice jsme měli naopak šestibodový
náskok. Toto nás zavazovalo k tomu, že se pokusíme postoupit
po pěti letech do KP.
Zimní příprava na jarní část I.A třídy začala na začátku února.
Absolvovali jsme patnáct tréninkových jednotek včetně víkendového soustředění v místních podmínkách a sehráli jsme tři
vyrovnaná přípravná utkání s týmy KP. Mužstvo se nám podařilo doplnit o Jakuba Rauschera (dříve juniorka Dynama ČB).
V sobotu 23.3. jsme zahájili jarní část sezóny hladkým vítězstvím nad Bavorovicemi. I v následujících zápasech jsme celkem
přesvědčivě vítězili. První jarní porážka přišla až v domácím
utkání s Planou u ČB. To už jsme ale byli po ztrátách Nové Vsi
na prvním místě. Vedení jsme již nepustili a postoupili do KP.
Rozhodnuto o vítězství v soutěži bylo již na konci května, kdy
jsme doma porazili Větřní 5:2 a oslavy mohly propuknout naplno.
V tomto utkání se s kariérou rozloučil dlouholetý hráč, a nyní
funkcionář, FK Lažiště Pavel Hodina. Dokonce vstřelil poslední
branku tohoto utkání.
Na jednu stranu znamená pro klub postup do KP velký úspěch,
na stranu druhou je to i velká zodpovědnost. KP přináší vyšší
nároky nejen na hráčskou kvalitu, ale i po organizační stránce
je nutné splnit několik dalších kritérií, které nebyly v nižších
soutěžích potřeba. Proto bylo nutné zvážit veškerá pro a proti
a definitivně se rozhodnout, zda postup akceptovat. Nakonec
vedení klubu i samotní hráči rozhodli, že si nejvyšší krajskou
soutěž vyzkoušíme. Tudíž jsme přihlášku do KP zaslali.
Příprava na sezónu začala v polovině července. Vzhledem
k tomu, že kariéru ukončili J. Pěsta a M. Bednár, tak jsme museli kádr vhodně doplnit. Podařilo se nám domluvit s dvěma
odchovanci Příbrami, konkrétně D. Sedláčkem (bratr Marka,
který u nás již hraje tři sezóny) a J. Huškem. Dále i s brankářem
Z. Vojtíškem z Písku, který ale kvůli zranění odehrál pouze necelé čtyři zápasy. V rámci přípravy jsme následně odehráli tři
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přípravná utkání, která nám naznačila, že bychom mohli být
ve vyšší soutěži konkurenceschopní.
Mistrovskou část jsme odstartovali v polovině srpna v Milevsku, odkud jsme přivezli možná překvapivě, ale zaslouženě bod.
Poté se střídali lepší zápasy s horšími, abychom měli po polovině
podzimní části pěkných deset bodů. Druhá polovina podzimní
části se nám již tolik nevydařila a konečné bodové konto šestnáct
bodů znamená, že musíme na jaře ještě zabrat, aby se KP hrál
na našem stadionu i v další sezóně. Zejména závěr se nám vůbec
nepovedl a po debaklu s ambiciózním Lomem jsme prohráli
i doma s průměrnými Dražicemi. Po podzimu se s našim mužstvem na nějakou dobu rozloučil J. Makoš, který bude půl roku
studovat v USA. Na druhou stranu se do našeho týmu vrací O.
Málek, který se byl po zranění rozehrát ve Vimperku a k tomu
máme vyhlédnuté nějaké posily, tak se snad podaří alespoň jednoho až dva hráče přivést. Potom by byl záchrana hodně reálná.
Ještě je nutné něco málo zmínit i o mládeži. Nyní máme dva
mládežnické týmy ve společenství s Husincem. Jedná se o starší
přípravku a mladší žáky. Zde nejde ani o výsledky, ale o tom, aby
se kluci fotbalem bavili. Velmi dobře se o ně stará V. Sova, za což
mu patří velké díky.
Ještě se sluší zmínit, že 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
na jaře 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.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení obce Lažiště v čele Janem
Pěstou a sponzorům (zejména firmě Reno Šumava) za nejen
finanční podporu, bez které se fotbal na takovéto úrovni dělat
nedá. Poděkovat se sluší také fanouškům, hráčům, trenérům
(včetně těm mládežnickým) a funkcionářům místního FK.
A na úplný závěr bych chtěl všem fanouškům a občanům obce
popřát příjemné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší
v Novém roce. Zároveň bych je chtěl pozvat na jarní zápasy klubu,
aby svojí podporou pomohli hráčům udržet se v KP, což je i pro
samotnou obec velkou reklamou.
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DĚTSKÁ SKUPINA KAŠTÁNEK
V pondělí 2. září se pro děti v Lažištích nově otevřela dětská
skupina Kaštánek. Slavnostního otevření se zúčastnilo 12 dětí
se svými rodiči, představitelé obce Lažiště a zástupci neziskové
organice Portus Prachatice, o.p.s. v čele s ředitelem Ing. Petrem
Šmídem a Mgr. Terezou Ksandrovou. Všechny přítomné přivítala Bc. Mirka Mrázová, která všem poděkovala a zahájila
provoz dětské skupiny Kaštánek. Starosta obce Lažiště pan Jan
Pěsta poté řekl pár slov, jak strastiplná cesta vedla až k novému
otevření. Obec dlouho hledala smysluplné využití této budovy,
až v závěru minulého roku se naskytla možnost podat žádost
o dotaci na provoz dětské skupiny. Jelikož obec by měla dotaci
krácenou o 5 %, spojila se obec s neziskovou organizací Portus
Prachatice, o.p.s., která měla dotaci ve 100 % výši. Musím hlavně
vyzdvihnout práci paní Terezy Ksandrové a paní Veroniky Mrázové, které zpracovaly žádost o dotaci a nyní v době realizace
budou zajišťovat management celé akce. Samotná rekonstrukce
budovy si vyžádala investici ve výši 3,5 mil. Kč, z této částky
pokryly 1,7 mil. Kč dotační prostředky z EU a Jihočeského kraje.
Veškeré práce se musely stihnout za necelých 6 měsíců, takže to
bylo pro všechny velice hektické období. Samotný chod dětské
skupiny budou zajišťovat Bc. Mirka Mrázová a Bc. Kateřina
Hávová, které měly na úklid a nastěhování nového nábytku
a hraček jeden týden. V jejich kompetenci bylo i sladění interiérového designu celé budovy a výsledek je naprosto úžasný.
Výsledek práce všech zúčastněných posunul úroveň vzdělávání
v naší obci o level výše. Obec bude plně zabezpečovat samotný chod a údržbu budovy a bude plně otevřena jakýmkoliv
novým požadavkům, které by mohly vést ke zlepšení úrovně
vzdělávání. V dalších letech ještě dojede k doplnění zahrady
o nějaké herní prvky. Starosta obce na závěr své řeči všem poděkoval a popřál, ať jim nově zrekonstruovaná budova slouží

k radosti dětí a jejich zaměstnanců. Dále se slova ujal ředitel
neziskové organizace Portus Prachatice, o.p.s. Ing. Petr Šmíd,
který vyjádřil obdiv nad vybudováním zázemí naší dětské skupiny a popřál hlavně učitelkám pohodový a klidný provoz. Pan
ředitel s sebou přivezl sazenici kaštanu, která byla symbolicky
vysazena na školní zahradě. Děti byly obdarované dárkovými
taškami s drobnostmi, jako např. pastelky, omalovánky a ručně
vyrobeným a darovaným andělíčkem od paní Ivany Lopatové
z Hodonic.

Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2019 a 2020
Setkání důchodců
V sobotu dne 14. září 2019 se v našem kulturním domě konalo
setkání důchodců. Byla to poslední akce, která se zde uskutečnila před celkovou rekonstrukcí. Měli jsme radost z hojné účas-

ti pozvaných, celkem si akci nenechalo ujít přes 40 důchodců.
O přivítání se postaral starosta obce a zároveň všechny přítomné
seznámil s akcemi, které se v letošním roce v naší obci zrealizovaly a co je v plánu na příští rok. K tanci a poslechu nám jako
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každoročně zahrála kapela Pěčnovanka a program nám zpestřili
členové ochotnického spolku Rozverní besedníci. Pekařství cukrářství Jitky Ulíkové nám upeklo něco na zub a ostatní skvělé
občerstvení zajistil pan hospodský.
Brzký zářijový termín konání akce znemožnil vystoupení dětí
z mateřské školy. Termín byl bohužel takto stanoven, protože
jsme potřebovali co nejdříve začít s rekonstrukcí kulturního
domu tak, aby byl k dispozici pro konání dalších akcí v co možná nejkratším termínu.
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Vánoční otužování
Dne 26. prosince 2019 od 14:00 hodin se na místním koupališti
uskuteční 4. ročník Vánočního otužování. Otužilci se po výkonu
opět zahřejí tekutinou z lahve s plachetnicí. V minulém roce byl
stanoven nový rekord v počtu odvážlivců, kteří okusili teplotu
místního koupaliště. Proto si nenechte ujít, jak to dopadne letos.
Jako každý ročník ozvučení zajistí pan Václav Smolík, který poté
zahraje i v útrobách hlavní budovy sportoviště.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli 1. prosince 2019 v 17:00 hodin je naplánováno slavnostní rozsvícení našeho vánočního stromu. Tuto
slavnostní událost nám svým vystoupením zpestří děti z mateřské
školy. Neměl by chybět ani Mikuláš, který rozdá dětem nějakou
tu sladkost. Akce bude jako tradičně ukončena velkolepým ohňostrojem, který rozzáří oblohu nad Lažišti.

Vystoupení Vánočníku
Nebyl by to „Štěpán“, aby v kostele sv. Mikuláše nevystoupil
příležitostný pěvecký sbor Vánočník. Vystoupení začíná v 17:00
hod, přijďte si tedy opět užít příjemnou adventní atmosféru a zaposlouchat se do krásných písní v nádherné kostelní akustice.
Celý sbor Vánočník poté starosta srdečně zve na občerstvení
a posezení do hlavní budovy sportoviště.

Setkání přátel Pěčnovanky
Z důvodu rekonstrukce kulturního domu se v naší obci neuskuteční akce „Setkání přátel Pěčnovanky“. Její příznivci však
nemusejí smutnit, mohou dne 14. prosince 2019 vyrazit do obce
Budkov, kam byla tato akce pro letošek přesunuta. Začátek je
v 19:00 hodin a bude to již 5. ročník.

Lažišťský turnaj v mariáši
Mariášníci se mohou těšit již na 19. ročník Lažišťského Štěpánského turnaje v mariáši. Je to jeden z posledních turnajů
v Prachatickém okrese, který se ještě koná. Organizátoři turnaje
jsou pan Petr Hodina a Alexandr Pavelka za finančního přispění
Obce Lažiště.

Myslivecký ples
Myslivecký ples se bude konat dne 10. ledna 2020 a to v kulturním domě v Husinci. Myslivci museli řešit, zda ples nezrušit,

Pokračování na straně 16
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Pokračování ze strany 15

Oslava MDŽ

či nepřesunout jinam. Nakonec se určitě správně rozhodli a přesunuli jeho konání do Husince, protože by byla velká škoda tento
tradiční a velice prestižní ples neuspořádat. Stejně jako v letošním
roce bude ples pod taktovkou vimperské kapely De Facto. Připravená bude samozřejmě bohatá tombola plná zvěřiny. Na ples
všechny srdečně zve Myslivecký spolek Stráž Lažiště.

V pátek 13. března 2020 bude pořádat Obec Lažiště oslavu
MDŽ. Bude to 3. ročník, který je pořádán pro ženy z místních
spolků ČČK a SDH, i pro všechny ženy naší obce. Chceme
všechny pozvané požádat o potvrzení své účasti, abychom
mohli akci snáze zajistit. Oslava bude zahájena v 17:00 hod.
jen za účasti žen a muži se budou moci připojit až po 19:00
hod., ať je s kým tancovat. K tanci a poslechu zahraje oblíbená
kapela Václava Smolíka.

MASOPUST
MASOPUST by se měl stát první akcí, která se uskuteční v nově
zrekonstruovaném kulturním domě a to dne 22. února 2020.
Není to však jistota, může se také stát, že se rekonstrukce sálu
do tohoto termínu nestihne. V tomto případě by měli pořadatelé
plné hlavy starostí, jak to vyřešit. Posunutí termínu konání večerní zábavy by asi nebylo možné, protože by neměla volný termín
kapela. Jinak akce začne jako tradičně ve 13:00 hodin na návsi,
kde bude zahájen průvod masek a měla by být zakončena večerní
maškarní zábavou. Bude připravena bohatá tombola a k tanci
a poslechu nám zahraje kapela Pěčnovanka. Všechny vás srdečně
zve Sbor dobrovolných hasičů Lažiště.

Návštěva jičínského potápěče
Na březen 2020 je předběžně domluvena šestá návštěva jičínského potápěče, cestovatele a pedagoga Mgr. Radka Bohuňovského. Radek se nedávno vrátil z tichomoří, kde se potápěl v laguně
Truk. Laguna Truk je rájem pro potápěče, je plná válečných vraků
a kostlivců ležících na dně křišťálově čistého oceánu. Za 2. světové
války zde mělo Japonské císařství nejdůležitější základnu pro
operace v Jižním Pacifiku. Večer se samozřejmě neobejde bez
soutěžního zápolení.

Dětský maškarní karneval
Když bude dokončena rekonstrukce kulturního domu, tak se
bude v neděli 1. března 2020 od 14:00 hodin konat Dětský maškarní karneval. Program karnevalu a jeho průběh zajistí učitelky
z mateřské školy a dětské skupiny Kaštánek.

Oslava 130. výročí založení SDH Lažiště
Dne 30. května 2020 bude náš sbor dobrovolných hasičů pořádat oslavu k 130. výročí jejich založení. Oslava se zahájí u hasičské zbrojnice, odkud ve 14:00 hodin vyrazí slavnostní pochod
na náves, kde budou proneseny slavnostní projevy a bude položen
věnec k památníku padlých z 1. světové války. Hasiči vystaví
historickou i současnou hasičskou techniku. Diváci budou mít
poté možnost zhlédnout nějaké ukázky požární techniky v akci
a to na prostranství „u máje“. Svoje dovednosti nám předvedou
mladí hasiči a hasičky. Uvidíme samozřejmě i požární zásah naší
zásahové jednotky. Na závěr se nám ukáže v akci naše nejstarší
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hasičská technika – koňská hasičská stříkačka. Po skončení ukázek naší požární techniky bude akce přesunuta do kulturního
domu, kam jste všichni srdečně zváni. Přijďte společně s našimi
hasiči oslavit jejich kulaté výročí. K tanci a poslechu bude hrát
kapela Pěčnovanka.
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Memoriál Josefa Podlešáka
Jak se stalo již tradicí, po skončení dětského dne, se bude
ve sportovním areálu konat již 4. ročník Memoriálu Josefa Podlešáka.

Dětský den
Na příští rok je již také naplánován dětský den, který se bude
konat opět ve sportovním areálu a to v sobotu 13. června 2020
od 13:00 hodin.

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
„V říjnu dvojí návštěva: Kaštánek Lažiště a Školka Lažiště. Celkem přes
dvacet dětí a čtyři paní učitelky. Super
dopoledne, se čtením, posloucháním
dětských knih a hlavně potěšil zájem dětí o knihy. Dalši návštěva bude
v prosinci.“
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72 K řediteli cirkusu přijde chlapík a uchází se o místo krotitele tygrů:

dnes je už místo obsazeno, zkuste…“ (dokončení je v tajence).
K ŘÍ„Bohužel,
Ž O VKA

POMŮCKA:
PIKET
1. ČÁST
MÍSTNOSTI
PPP
TAJENKY
ET

KARETNÍ
HRA

●

V HUDBĚ
CO NEJSLABĚJI
(ZNAČKA)

SVÁŽENÍ

KONĚ
(BÁSN.)

SUROVÁ
NAFTA
SPZ STRAKONIC

CHEM.
ZNAČKA
STRONCIA

ZPĚVOHRA

ZADNÍ
ČÁST

DUBEN

2. ČÁST
TAJENKY

TOXIN

CHYBA

HLUPÁK
SOLMIZAČ.
SLABIKA

OPOTŘEBOVATI
JÍZDOU

HROB
POHÁDK.
OBLUDA
STŘELIVO
(Z OLOVA)

KRÁČET

KINO

ZKRATKA
EUROTUNELU

●

ODDÍL
VOJSKA
(KNIŽNĚ)

ROZLOHY
PRACOVNÍ
STŮL

MOTOUZ
JIHOEVROPAN
LUDOLF.
ČÍSLO

LETEC

VENKU
SONDA

OTEKLINA

SPZ AUT
KLADNA

PURPUR

VOUSY
POD
NOSEM

SLONÍ
ŠPIČÁKY

KANONY

K řediteli cirkusu přijde chlapík a uchází se o místo krotitele tygrů. „Bohužel, dnes je už místo
obsazeno, zkuste…“ (dokončení je v tajence).
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Zamyšlení Jendy Mikeše
Milí přátelé,

adventní věnec svítí v plné kráse, na adventním kalendáři jsme
otevřeli poslední okénko a máme tu Vánoce. Veškeré naše přípravy dospěly do svého vrcholu, nyní se již jen v klidu usadíme
a začneme pomalu načerpávat tu pravou vánoční atmosféru.
Většina z vás, mám na mysli především ženy, mi teď řekne, že to
je hezká pohádka, ale realita bývá někde trochu jinde. Já vám to
neberu a chápu vaše pohnutky a potřebu mít vše precizní a včas.
Ale ruku na srdce, komu z nás už se na Vánoce něco nepovedlo,
na něco zapomněl a vzpomněl si třeba až po týdnu. A byly krásné Vánoce i tak? Je to s podivem, ale byly. Proto je fajn nelámat
si hlavu s drobnostmi, ale plně vše odevzdat do Božích rukou,
ano, i to předvánoční chystání, a spolehnout se na Něj. A ono to
všechno dobře dopadne.
Ve vánoční antifoně zaznívá: „Zvěstuji vám velkou radost: Dnes
se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Aleluja.“ Kdybychom si
z mnoha myšlenek a mnoha slov vánočních obřadů neodnesli
v srdci nic jiného, uschovejme si v něm právě tuto antifonu pro
chvíle, kdy nám bude smutno, úzko, kdy budeme sami. Kristus
se totiž rodí v každém z nás v jakémkoliv okamžiku, kdy mu své
srdce otevřeme.
„Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.
Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě
a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod

našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On vydal
sám sebe za nás, vykoupil nás
z každé špatnosti a očistil nás,
abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. (Tit 2, 11–14)
„Z různých světských médií
se dozvídáme, že Vánoce jsou
období vybízející ke konání
dobrých skutků. V období
adventu často vídáme upoutávky na nejrůznější charitativní organizace, různé projekty pomoci lidem v Čechách
i v zahraničí. Vše je to velice chvályhodná a bohulibá činnost
a musím říct, že když slyším, jak moc dokážou být lidé štědří,
vždy mě to potěší. A to se vůbec nemusí jednat o křesťany. Co
teprve my křesťané? Chtěl bych vás tedy vybídnout ke štědrosti. Ke štědrosti srdce. Udělejte radost svému okolí, potěšte
smutné dobrým slovem, pozvěte osamělé na kus řeči, prostě
nebuďte uzavření do sebe, ale otevřete oči a určitě uvidíte,
ke komu posílá Bůh právě vás.
Přeji vám všem požehnané vánoční svátky!
Váš Jenda Mikeš

