OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,
před rokem by mě ani ve snu nenapadlo, že se hlavním tématem
úvodního článku Obecního zpravodaje stane nemoc COVID-19
a to hned v jeho čtyřech posledních vydáních. Touto nemocí,
která přerostla v celosvětovou pandemii, se v České republice
od začátku epidemie nakazilo již téměř 1,5 milionu lidí, z nichž
přes 25 tisíc zemřelo (to je 3,5 násobek stavu k začátku prosince
2020). Ve světě se nakazilo již přes 123 milionu lidí a 2,7 milionu
jich zemřelo. Nejhorší situace po dlouhé době není v USA, ale
v Brazílii, což je hlavně dáno proočkovaností obyvatel.
Proč se máme tak, jak se máme a kdo za to může? To je otázka,
na kterou si každý z nás může odpovědět jak chce a má na výběr
mnoho možností: Babiš, vláda, opozice, Ústavní soud, my všichni. Základem však je, že v naší zemi zvítězilo politikaření nad
zdravím občanů. Strany napříč politickým spektrem chtějí urvat
jen volební preference a je jim jedno za jakou cenu. Vyhlašovaná
opatření jsou chaotická, měněná i během 24 hodin a mnohdy
postrádají logiku. Lidé volají po rozvolnění, nedodržují vládní
opatření, již to není jen naschvál, ale z délky doby, po kterou žijí
v omezení a ze zoufalství. Za délku doby platných omezení může
ale i nezodpovědnost lidí. Příkladem jsou nájezdy návštěvníků
do horských středisek, kde i přes jejich uzavření jel život naplno,
proto tyto regiony vykazovaly největší počty nakažených na 100
tisíc obyvatel. Jak se zpětně ukázalo, zásadní chybou bylo i rozvolnění opatření, ke kterému vláda sáhla začátkem prosince. Došlo
k takovému nárůstu počtu nakažených, že i totální lockdown by
tuto vzniklou situaci eliminoval s minimální účinností.
Slovo „nouzový stav“ se stalo jakousi rozbuškou mezi vládou
a opozicí. Přitom je to jediná možnost jak zvládat epidemickou
situaci bez rizika, že se na stát pohrnou soudní žaloby, ve kterých
je stát dopředu postaven do role prohrávajícího a tím pádem
povinného hradit žalobcům požadované náhrady. Sledované
epidemické ukazatele začaly být začátkem února alarmující a již
bylo jasné, že Česko zažije nejhorší období od propuknutí pandemie COVID-19. Výsledek, vládě se nepodařilo najít podporu pro
prodloužení nouzového stavu, který měl tak skončit 14. února.
Vláda následně vyhlásila nový nouzový stav na žádost všech
hejtmanů, to bylo napadeno senátory u Ústavního soudu a tak to
jde pořád dokola. Své chyby si potom uvědomila i opozice, která
podpořila prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Co bylo však
zarážející? Vyzývala vládu, aby přes Velikonoce uzavřela veškerý
průmysl! To už rozum nebere! Přitom nouzový stav je vyhlášen
ve většině evropských státech! Ve Španělsku rozhodli v listopadu
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loňského roku o prodloužení nouzového stavu do dubna 2021!
Každý volá o rozvolnění, ale za současných podmínek to může
chtít jen blázen. Nemocnice po celé republice zažívají doslova
peklo na zemi. Nemocniční pracovníci jsou totálně vyčerpaní jak
fyzicky, tak hlavně psychicky. Na jednotkách intenzivní péče je
mysl nemocničních pracovníků nastavena na to, že ne každého
pacienta se jim podaří zachránit, ale není nastavena na to, že se
to nepodaří u většiny z nich. Příkladem z poslední doby může
být rozvolnění opatření v sousedním Německu. Vydrželo jim
to 14 dní, počty nakažených začaly enormně stoupat a místní
vládě nezbývalo nic jiného, než se vrátit k původním omezením
a prodloužení nouzového stavu.
Cesta ven z této krize může vést jen přes očkování a promořenost obyvatelstva. Jak se ale ukázalo, i zde je ve hře spíše politika
a byznys. Státy Evropské unie se dopředu domluvily, že v otázce
očkování budou postupovat jednotně, k nákupu vakcín dojde
centrálně a dávky vakcíny budou následně přerozděleny do jednotlivých členských států. Evropská komise podepsala dohodu
o zajištění 300 milionů dávek očkovací látky proti covidu-19
a to jménem všech států EU. Součástí smlouvy je i opce, tedy
právo přednostního nákupu, na dalších 100 milionů dávek. Již
v létě loňského roku zaplatila EU firmě AstraZeneca 336 milionů eur, tedy cca 8,8 miliardy korun. Začátkem letošního roku
však přišel šok, firma AstraZeneca informovala EU, že nedodá
slíbené množství. Státy EU jí hrozily soudem, že firma slíbené
dávky vakcíny vyvezla jinam. Jak se ale ukázalo, smlouvu, kterou
podepsala Evropská komise s firmou AstraZeneca, jí umožňuje
dodat jakékoliv množství vakcíny v případě, že nebude schopna
plnit svůj závazek. Za takto sepsanou smlouvu by měl někdo
nést svoji zodpovědnost. To je jako, kdyby podnikatel sepsal se
svým zaměstnancem pracovní smlouvu, kde by mu stanovil plat
ve výši 100.000,-- Kč a do této smlouvy připsal „do práce choď,
kdy chceš“. EU měla dát peníze na vývoj vlastní vakcíny a její
výroba, aby probíhala na jejím území. Odborníky na vyvinutí
vlastní vakcíny disponují státy EU dostatek a jejich výzkumná
střediska v Německu, Francii nebo i u nás jsou rovněž na špičkové
úrovni. Ostatní výrobci vakcín snížili jejich dodávky obdobným
způsobem. Ptáte se proč? Protože země, kde se vyrábějí, si je ponechají pro naočkování svých občanů a ostatní uvolněné vakcíny
jsou exportovány do zemí, kde za ně platí několika násobek ceny,
než za kterou je má vyjednané EU (např. Izrael platí 2,5 násobek
ceny). Státům, kterým se povede naočkovat většinu obyvatel, se
jednak vrátí život do normálu, ale hlavně dříve nastartují svou
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ekonomiku, což bude mít za výsledek úsporu miliard (někde
možná biliónů) za každý den, kdy tento okamžik nastane. Proto
si myslím, kdyby všem politickým stranám šlo o zdraví a ekonomický prospěch naší republiky, vykašlou se na EU, postaví se
k situaci jako v Maďarsku nebo Srbsku, Státní ústav pro kontrolu léčiv schválí jiné vakcíny a už to frčí. Naočkování takto
schválenou vakcínou bych samozřejmě nechal na dobrovolnosti.
Osobně bych se raději nechal naočkovat vakcínou Sputnik V, než
vakcínou od AstraZeneca. Itálie je již domluvena na výrobě vakcíny Sputnik V, smlouva je na její výrobu nejspíše podepsaná
i v Německu, zájem má Rakousko. Jen my jsme blbci a budeme
vyvíjet svoji vakcínu. I kdyby se ji podařilo vyvinout, co to bude
stát? A následné uvedení na trh? Utopie!
Nechat se očkovat? Je na dobrovolnosti každého z Vás a nikdo
nemůže nikoho nutit. Kdo budete mít však možnost se nechat
očkovat a dostane se na Vás řada, dobře své rozhodnutí zvažte. Protože, když si své rozhodnutí po čase rozmyslíte, můžete na další možnost čekat hodně dlouho. Evropská komise již
představila parametry covidového pasu, který by měl umožnit
cestování po Evropské unii. Může být však vyžadován i v jiných
státech, které nejsou součástí EU. Jaké další výhody umožní jeho
majiteli? Může to být konec povinnosti se testovat, nosit ochranu
úst, snadnější vstup na sportovní a kulturní akce atd.
A aby se to u nás, jak se říká „vařilo“, do ohníčku přikládá
polínko po polínku ještě Ústavní soud! Soud vyhověl správní
žalobě, kterou podal student prvního ročníku pražského gymnázia. V této kauze nešlo jen o to, že soud nařídil škole obnovit
denní výuku, ale hlavně o precedens, dle kterého by musel soud
rozhodovat ve všech jiných případech, to znamená u všech, kdo
byl omezen (pohostinství, hotely, skiareály atd.). Tímto výrokem
byli šokováni i experti na ústavní právo. Ústavní soud se rozhodl
vyhovět stížnosti skupiny senátorů STAN, KDU-ČSL a TOP 09
a zrušil část volebního zákona. Volebním koalicím tvořeným
několika stranami či hnutími bude pro vstup do Poslanecké
sněmovny stačit překročit menší procento hlasů. Zákon platil
20 let a za jeho zrušením stojí člověk, který byl jeho spoluautorem, Pavel Rychetský. Podnět ke zrušení části volebního zákona
ležel u Ústavního soudu přes 3 roky. Čtyři přehlasovaní ústavní
soudci v odlišném stanovisku kritizují způsob, jak Ústavní soud
rozhodl o volebním zákonu. Píšou o aroganci. Soudce zpravodaj
Jan Filip podle nich dlouho otálel s předložením svého návrhu,
pak během pár dnů padlo překotné rozhodnutí. Byl zbourán
volební systém a lidé byli v době nouzového stavu osm měsíců
před volbami vystaveni bezprecedentní nejistotě. Změna se bude
týkat již podzimních voleb, které byly vyhlášeny prezidentem
republiky koncem loňského roku. Nevidím úplný problém v jeho
zrušení, ale jeho načasování je naprosto nehorázné. Na jakém
novém znění se může současné složení Poslanecké sněmovny
domluvit a co z toho nakonec vznikne za paskvil, když na to
mají pár měsíců? Hlavní problém však vidím ve snížení procenta
hlasů potřebného pro vstup do Poslanecké sněmovny. To totiž
povede k tomu, že menší strany utvoří koalice jen proto, aby
se tam dostaly, a volební program budou prosazovat každá ten
svůj. Povede to ještě k větší rozdrobenosti mandátů v Poslanecké
sněmovně. Už i vlády, které vzešly z voleb za podmínek právě
zrušeného volebního zákona jen s obtížemi prosazovaly svůj program a schvalovaly nové zákony. Volební zákon by měl naopak
být přísnější pro vstup do Poslanecké sněmovny a koalice politických stran by měly vznikat až po volbách. Hranici pro vstup

do Poslanecké sněmovny bych nastavil na 10 %. Tuto podmínku
by v letošních volbách splnilo ANO, ODS, Piráti, SPD, možná
ještě jedna strana. Babiš by s jeho ANO zůstal v opozici a nově
vzniklá vláda by měla daleko lepší podmínky na své vládnutí,
než ty předchozí! Mělo by to i další výhody, poslanci by nemuseli v lavicích sedět desítky hodin navíc a zbytečně poslouchat
tlachání nesmyslů. Nemuseli pozorovat, jak se poslanec Lubomír
Volný pere s předsedajícím o mikrofon a ostatním vyhrožuje
flákancem atd. Poslanec Lubomír Volný a jeho kolega Marian
Bojko dlouhodobě odmítají používat ve sněmovně ochranu úst,
tak se kvůli nim v Poslanecké sněmovně za 30 tisíc Kč instalovalo
ochranné plexisklo! To, když si člověk přečte, tak je nasnadě
položit si otázku. Je to vůbec možné? Zkrátka je, u nás je možné
vše! Vrátit se o pár století zpět, tak by se s nimi vypořádali jednou pro vždy, ale v naší „perfektní demokracii“ to bohužel jinak
nejde. V případě, že by jim poslanci zakázali vstup do práce bez
ochrany úst, obrátí se na Ústavní soud a ten jim dá chudáčkům
zapravdu. Obyčejný člověk při čtení této zprávy, aby si dal prášek
pod jazyk, protože je to hnus.
Až se vypořádáme s pandemií, tak nás čekají těžké časy. Zadlužení naší země roste raketovým tempem a brzy narazíme
na dluhovou brzdu. Té Česko dosáhne, když dluh bude činit 55 %
HDP, přičemž už letos by to mělo být 45 % HDP. Dle odhadů by
to mělo nastat do 3 let, ale myslím si, že to bude mnohem dříve.
Co pak nastane? Budou se muset škrtat výdaje a naopak hledat
nové příjmy státního rozpočtu, aby byl vyrovnaný. To bude mít
za následek omezení zdravotní a sociální péče, může například
dojít k zpoplatnění školství. Dojde k razantnímu zvýšení daní,
zvýší se inflace a mnoho lidí se ocitne na hranici chudoby. Všechny politické strany by už před letošními volbami měly ve svých
programech zveřejnit plán, jak by si představovaly stabilizovat
veřejné finance v dalších deseti letech, aby voliči měli na výběr,
pro jakou strategii se přikloní. Samozřejmě, že by tyto plány měly
být podrobeny zhodnocení expertů, aby dávaly smysl a logiku
a nebyly to jen rádoby bláboly, jako vždycky!
Jaký vzkaz závěrem? Právě jsem napsal nejpesimističtější článek ve svém životě a pevně věřím, že to bylo zároveň naposled.
Už se to zlomí a bude lépe. Ulehčeme si život alespoň v naší obci,
buďme k sobě ohleduplní, nezatěžujme se zbytečnostmi a dělejme
vše pro udržení co nejlepších mezilidských vztahů.
Jan Pěsta
starosta obce

Malovaná vajíčka,
zahradu plnou sluníčka,
přejeme Vám ze srdce,
krásné Velikonoce
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„Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja.“
Drazí přátelé,
už je tomu rok, co sužuje mnoho států světa a také i naši zemi
tzv. koronavirus a s ním i dlouhotrvající omezení. Ze světa
hlásí veliká čísla počtu obětí. Samozřejmě že toto nebezpe-

sebe samých. Příklad dokonalé
lásky nám zanechal náš Spasitel
Ježíš Kristus, když za nás neváhal obětovat svůj život. Toto
velké tajemství si zpřítomňujeme a prožíváme i během letošních velikonočních svátků.
Přeji vám všem požehnaný
čas Velikonoc a úspěšný boj
proti zmíněným individualistickým „nákazám.“ Zkusme
více uvažovat o tom: žít a dávat
se co nejvíce pro druhé.
Žehná vám
váš o. Šimon

čí nelze podceňovat, ale musíme také i uznat, že ve světě se
v současnosti nacházejí i mnohé mnohem nebezpečnější viry.
Některými jsme už i sami nakažený! Onemocnění Covid-19
ohrožuje mnoho lidí, no vírem individualismu a sobectví jsou
nakažené miliony lidí na celém světě. Nedá se říci, že by jeho
výsledky nebyly bolestné. Hříchem trpí vždy nejen jednotlivec,
ale celé společenství. Počet „obětí“ neustále přibývá a je mezi
nimi i mnoho Čechu, ba možná i lidí s naších společenství.
Zatímco koronavirus může způsobit přinejhorším tělesnou
smrt, individualismus a sobectví vedou ke ztrátě nebe, ke ztrátě
našeho posledního cíle a poslední naděje. Dbejme tedy na prevenci proti těmto nebezpečným virům. Milujme bližní tak, jak

Žádosti o dotace na rok 2021 podané za místní spolky
Žádost o dotaci podaná za Sbor dobrovolných
hasičů Lažiště:
1) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v roce 2021:
Dne 23. října 2020 byla podána žádost o dotaci na Národní
sportovní agenturu do Programu MŮJ KLUB 21. Předmětem
dotace je zajištění sportovní činnosti mladých hasičů v příštím
roce. Požadovaná dotace byla vypočtena z počtu evidovaných
sportovců a měla činit 110.000,-- Kč. Dne 26. ledna 2021 byl Národní sportovní agenturou zaslán k podpisu koncept rozhodnutí
s poskytnutím dotace ve výši 97.900,-- Kč. Dotační prostředky
Pokračování na straně 4

4

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VELIKONOCE 2021

Pokračování ze strany 3

Žádosti o dotace na rok 2021 podané za místní spolky
bude možno použít na náhradu nákladů se sportovní činností
dětí a to od 1. ledna do 31. prosince roku 2021.

dáno o dotaci ve výši 106.203,-- Kč, která může činit maximálně
50 % celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního
zařízení.

2) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v okrsku Lažiště:
Dne 1. března 2021 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže, výkonnostní sport pro rok 2021/2022. Zažádali jsme
o dotaci ve výši 100.000,-- Kč, ze které by mělo být hrazeno především sportovní vybavení mladých hasičů a další nezbytné provozní náklady. Vlastní finanční spoluúčast sboru musí minimálně
činit 20 % z celkových způsobilých výdajů.

Žádost o dotaci podaná za Fotbalový klub Lažiště:
1) Sportovní zajištění mládežnických týmu FK
Lažiště:
Dne 23. října 2020 byla podána žádost o dotaci na Národní
sportovní agenturu do Programu MŮJ KLUB 21. Předmětem
dotace je sportovní zajištění mládežnických týmů fotbalového
klubu Lažiště v příštím roce. Požadovaná dotace byla vypočtena z počtu evidovaných sportovců a měla činit 157.500,-- Kč.
Dne 26. ledna 2021 byl Národní sportovní agenturou zaslán
k podpisu koncept rozhodnutí s poskytnutím dotace ve výši
140.175,-- Kč. Dotační prostředky bude možno použít na náhradu nákladů se sportovní činností dětí a to od 1. ledna do 31.
prosince roku 2021.

2) Provoz a údržba fotbalového hřiště:
Dne 9. prosince 2020 byla podána žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu do Výzvy 8/2020 Provoz a údržba 2021
do Programu rozvoj a podpora sportu 2021 – 2025. Předmětem
žádosti je pokrytí nákladů spojených s údržbou fotbalového
hřiště (sečení, hnojení, zavlažování, lajnování atd.). Bylo zažá-

3) Nová lajnovačka pro FK Lažiště:
Dne 13. ledna 2021 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do dotačního programu Podpora sportu pro rok 2021. Předmětem dotace je pořízení nové lajnovačky a pořízení motorového
provzdušňovače trávníku. Celkem bylo zažádáno o dotaci ve výši
70.000,-- Kč. Vlastní finanční spoluúčast sboru musí minimálně
činit 20 % z celkových způsobilých výdajů.

4) Zajištění sportovní činnosti mladých fotbalistů
v Lažištích:
Dne 1. března 2021 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže, výkonnostní sport pro rok 2021/2022. Zažádali jsme
o dotaci ve výši 190.000,-- Kč, ze které by měly být pořízeny nové
brankové sítě a to jak na fotbalové branky hlavního hřiště, tak
na branky tréninkové. Dále z této dotace bude hrazena údržba
hřiště a další nezbytné provozní náklady. Vlastní finanční spoluúčast sboru musí minimálně činit 20 % z celkových způsobilých
výdajů.
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Důležitější než získané dotace je, aby se děti a jejich vedoucí mohli co nejdříve plnohodnotně vrátit k výkonu své
sportovní činnosti. Důležité je i konání sportovních akcí, kde
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děti ukážou své dovednosti a mohou se porovnat s ostatními,
protože trénovat bez možnosti účasti na soutěži není pro ně
až tak motivující.

Dotační přehled
1) Intenzifikace ČOV v obci Lažiště:

2) WiFi4EU – Wi-Fi pro obec Lažiště:

Dne 26. listopadu 2020 byla provedena stavební prohlídka
a zhodnocení průběžné realizace akce „Intenzifikace ČOV v obci
Lažiště“. Za dokončenou část díla byla vystavena faktura v celkové
částce 3.044.710,-- Kč bez DPH (2.500.000,-- Kč z této faktury
bylo hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství ČR a zbylých
544.710,-- Kč bylo pokryto z rozpočtu obce). Tím bylo dodrženo
financování akce dle vydané registrace.
Pro letošní rok zbývá profinancovat částku 2.775.990,-- Kč
(1.575.000,-- Kč bude dotace z MZe, 583.000,-- Kč dotace Jihočeského kraje a 617.990,-- Kč bude činit vlastní spoluúčast
obce). Po zimní přestávce byly v polovině února znovu zahájeny stavební práce, které pokračovaly v zasypávání biologických
nádrží a vyzdění přístavku pro strojní česle. Nová ČOV by měla
být dokončena v květnu. Poté bude následovat ještě optimalizace
a seřízení řídící technologie nové ČOV. Zároveň bude na vodoprávní úřad podána žádost o nové vypouštění odpadních vod
na dobu 10 let.

Již v minulém vydání Obecního zpravodaje jsem vás informoval o tom, že firma ANTÉNY s.r.o. z Českých Budějovic právě
dokončila realizaci akce „Wi-Fi pro obec Lažiště“, avšak ke spouštění této sítě mohlo dojít až na základě schválení konfigurace Výkonnou agenturou pro inovace a sítě EU. To se stalo až 25. února
2021, kdy byla síť WiFi4EU spuštěna. Signál WiFi nově pokrývá
útroby kulturního domu, knihovny, zasedací místnosti, Návštěvnického centra a hasičské zbrojnice. Ve venkovních prostorách by
mělo být pokrytí na návsi, na dětském hřišti, ve sběrném dvoře,
na Nových bytovkách, na zahradě a okolí mateřské školy a v ulici
od místního obchodu směrem na Žárovnou. S dodavatelskou firmou budeme ještě řešit lepší pokrytí této sítě v naší obci a hlavně
sílu signálu. O problému se sílou WiFi signálu víme z vlastního
měření, tak i z vašich reakcí.

3) Rekonstrukce a nové vybavení knihovny a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště:
V únoru začala firma Reno Šumava stavby s.r.o. s realizací
akce „Rekonstrukce a nové vybavení knihovny a modernizace
vnitřních prostor OÚ Lažiště“. V loňském roce byl nově zrekonstruován kulturní dům a současný omšelý přístup a zastaralé
sociální zařízení kazilo dojem jeho návštěvníků a ani knihovna
již svým vybavením nevyhovovala standardům dnešní doby.
Realizací této akce se zvýší kvalita kulturního a společenského
života v naší obci a jeho okolí.
Pandemická situace nám v tomto případě nahrála, že jsme
mohli stavební práce zahájit, jak se říká na všech frontách a nemuseli jsme brát zřetel na zachování provozu místního pohostinství či na konání kulturních akcí. V dočasném provozu zůstala jen
vstupní chodba tak, aby se zachoval chod obecního úřadu a výdej
obědů z místního pohostinství. Současný stav realizace - byly
vybourány všechny vnitřní dveře, byly odstraněny staré obklady
a dlažba na WC, kde byly provedeny nové odpadní, vodovodní
Pokračování na straně 6
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a elektrické rozvody. Na WC byly osazeny moduly pro závěsné
záchodové mísy a došlo zde ke snížení stropu ze sádrokartonu.
V chodbě u vstupu do sálu kulturního domu je udělaná příprava
na kazetový strop. Všechny zdi jsou nově vyštukovány a probíhá
pokládka dlažby v knihovně, na chodbě a schodech do I. NP.
Dne 9. března nám dorazil zvací dopis ze Státního zemědělského intervenčního fondu k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR. K podpisu dohody musíme doložit ještě některé povinné přílohy a samotnou dohodu
o poskytnutí dotace podepsat nejpozději do 35 dní od doručení
výzvy. Celková výše přiznané dotace bude činit 783.634,-- Kč
a to 501.525,-- Kč bude příspěvkem EU a 282.109,-- Kč bude
příspěvkem z národních zdrojů.

4) Přívětivý úřad obce Lažiště:
Předmětem projektu byl rozvoj stávajících a zavádění nových
komunikačních nástrojů v obci Lažiště. Žádost o dotaci na tuto
akci byla podána do Operačního programu zaměstnanost a dne
10. ledna jsme se dozvěděli, že naše žádost nebyla doporučena
k podpoře. Bylo to hlavně z důvodu, že do této výzvy podaly
své žádosti hlavně velká města, jejichž žádostem bylo vyhověno
na úkor menších samosprávných celků. Firma, která obci s podáním žádosti pomáhala, nám nabídla opětovné podání zdarma.
Tak uvidíme, zda bude vypsána nějaká podobná výzva, abychom
této nabídky mohli využít.

5) Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního
řadu v Lažištích:

Z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021
se bude realizovat akce s názvem „Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního řadu v Lažištích“. Předmětem dotace je
rekonstrukce části vodovodního řadu a přepojení stávajících
odběratelů pitné vody (objekty č.p. 114, 116 a 127) na tento nově
zrekonstruovaný řad. Dále pak nová výstavba části vodovodního řadu na bytovkách, která umožní nové zokruhování vodo-
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vodního řadu. Momentálně probíhá příprava zadávacího řízení
na realizaci této akce, kterou bychom chtěli zahájit v průběhu
června letošního roku. O výši přidělené dotace bychom měli být
informováni během měsíce května. Na tuto akci se pokoušíme
podat ještě jednu žádost o dotaci na Ministerstvo financí ČR,
ze které by se provedla výstavba kanalizační stoky a veřejného
osvětlení. Výzva by měla být zveřejněna v průběhu měsíce března.

6) Rekonstrukce OÚ a zateplení KD Lažiště:
Dne 21. prosince 2020 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci s názvem „Rekonstrukce OÚ a zateplení KD
Lažiště“. K podání žádosti došlo v poslední možný den, na kdy
byl stanoven jejich příjem. Jsou to vždy nervy do posledního
okamžiku, zda se stihne termín pro podání. Vše musí klapnout
a proběhnout v rychlém sledu. Zpracovat projekt, rozpočet, ale
hlavně sehnat stanovisko stavebního úřadu, to je mnohdy nadliský výkon. S úředníkem stavebního úřadu je dopředu prokonzultováno, co bude k vydání stanoviska potřebovat, to mu je
do nejmenšího detailu dodáno a on pak s ledovým klidem řekne
„tak a ještě mi chybí to a to“. V ten okamžik už, ale obec vynaložila desítky tisíc za zpracování projektu, na žádosti už pracuji
několik týdnu jak já, tak firma zajišťující samotné podání žádosti
o dotaci a hlavně zbývá pár dní pro její podání. V případě, že se
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nepodaří žádost podat ve stanoveném termínu, jde o zmařenou
investici. V tomto případě to bylo opravdu, dá se říci, na minuty.
O výsledku, zda bude naše žádost podpořena k financování,
bychom se měli dovědět v průběhu měsíce dubna.
Předmětem akce je oprava krovu a výměna střešní krytiny
na budově obecního úřadu. Střechu bychom chtěli nově pokrýt
maloformátovými pálenými střešními taškami. Akce bude dále
zahrnovat rekonstrukci kanceláře obecního úřadu – nové podlahy, snížení stropu (kazetový strop s integrovanými LED světly),
nové obložkové dveře a celková rekonstrukce sociálního zařízení.
Dle rozpočtu by výše uvedené práce měly vyjít na 2.976.888,-- Kč,
dotace může činit maximálně 80 %, tj. 2.381.510,-- Kč, zbývající
část musí pokrýt obec ze svého rozpočtu. Nejpozdější termín
zahájení realizace akce je září 2021 a termín na ukončení realizace
akce je do 31. prosince 2022

7) Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního
domu Lažiště:
Podání žádosti na tuto akci proběhlo bez menších komplikací,
protože jsme potřebovali vyjádření ze stavebního úřadu z jiného
odboru, než tomu bylo u předchozí akce. Vše je pouze o úřednících, jaký mají individuální přístup a pohled na nesmyslně
napsaný stavební zákon. Prachatický stavební úřad je vyhlášený
v celé republice pro jeho nejpřísnější pohled a složitost zde něco
vyřídit. Kdo jste měl osobní zkušenost si zde nechat něco povolit,
tak mi dáte jistě za pravdu. A slyším to i od projektantů, vyřídit
něco v Prachaticích je mnohonásobně složitější, než na kterémkoliv jiném stavebním úřadě.
Na akci s názvem „Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště“ byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Předmětem projektu je celková rekonstrukce parkovací
plochy za kulturním domem, kde nově vznikne veřejné parkoviště, které nebude nijak zpoplatněno a bude sloužit k parkování
především návštěvníkům kulturních akcí, mší svatých, pohřbů
atd. Dle rozpočtu by rekonstrukce parkovací plochy měla přijít na 3.472.036,-- Kč, dotace může činit maximálně 80 %, tj.
2.777.629,-- Kč, zbývající část musí pokrýt obec ze svého rozpočtu. Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků podpořených
žádostí je stejný jako u předchozí akce a beze změny je i termín
nejpozdějšího zahájení a ukončení realizace.

Pokračování na straně 8
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8) Obnova místní komunikace Na hodči:
Na tuto akci, stejně jako na předešlé, byla podána žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova. Předmětem akce je obnova
místní komunikace Na hodči v obci Lažiště spojující komunikaci
vedoucí směr Žárovná s hlavní komunikací II/154 Vimperk –
České Budějovice. Stávající povrch místní komunikace, tvoří
asfaltový beton s porušeným povrchem, zejména díky kořenovým náběhům, které tvoří místní komunikaci téměř nesjízdnou
pro osobní automobily. Navrhovaná oprava zlepší průjezd obcí,
což následně povede ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení
dopravní obslužnosti obce. Stavební úpravy se budou týkat celé
délky komunikace tedy 1.518 m a nový povrch vozovky bude
tvořit asfaltobeton o tloušťce 7 cm. Dle rozpočtu by rekonstrukce
parkovací plochy měla přijít na 5.983.317,-- Kč, dotace může činit
maximálně 80 %, tj. 4.786.654,-- Kč, zbývající část musí pokrýt
obec ze svého rozpočtu. Ostatní termíny stejné jako u předcházejících akcí.

PVC pažením o průměru 160 mm. Vydatnost vrtu bude následně
ověřena čerpací zkouškou metodikou ustáleného proudění v délce 13 dní. Na začátku čerpací zkoušky bude odebrán vzorek vody
na laboratorní rozbor. V případě pozitivního výsledku zjištěné
kvality a vydatnosti nového průzkumného vrtu dojde k realizaci
druhé etapy a tou bude napojení vrtu do nově vybudovaného
vodojemu o objemu 50 m³. Úpravu pitné vody bude v nově vybudovaném vodojemu zajišťovat moderní úpravna vody. Chtěli
bychom i od sebe oddělit povrchové a hlubinné zdroje a to tak, že
do stávajícího vodojemu by natékala voda z povrchových zdrojů
a do nově vybudovaného vodojemu voda hlubinná. Důvod je
ten, že povrchové zdroje pitné vody jsou náchylnější na jejich
znečištění. V případě, že by nastal problém s kontaminací právě této vody, zajistí bezproblémové zásobování právě hlubinné
zdroje. Tato úprava v sobě ponese další výhodu v tom, že pro zásobování pitnou vodou bude možnost využít odděleně stávající
vodojem, nový vodojem nebo oba současně. Umožní to i lepší
údržbu, čištění a provoz celého systému. Dalším naším cílem je
obnovení vrtu HJ-2, který byl zřízen v roce 1976 a v současné
době je neprovozuschopný.
Dne 4. února 2021 jsme ze SFŽP obdrželi akceptaci naší žádosti
a dále bude zařazena do dalšího hodnocení. Celkové výdaje projektu dle rozpočtu činí 3.661.938,-- Kč, požadovaná výše dotace
ze SFŽP může být až 80 % to je 2.929.550,-- Kč. Realizace této
akce je pro naši obec velice prioritní, zajistila by nový zdroj pitné
vody a zvýšila by se její akumulace o 50 % na 150 m³. Nové zdroje
podzemní vody jsou i důležité pro další rozvoje obce, bez něhož by
nemohla pokračovat nová výstavba. Troufám si říci, že by se naše
obec téměř navždy zbavila problému s nedostatkem pitné vody.

9) Lažiště – vrt HJ-4, napojení na nový vodojem:
Dne 28. prosince 2020 jsme podali žádost o dotaci na Státní
fond životního prostředí ČR na akci s názvem „Lažiště – vrt
HJ-4, napojení na nový vodojem“. Předmětem akce je v první
řadě vyhloubení hydrogeologického průzkumného vrtu HJ-4
na pozemku parcelní číslo KN 43/6 v k.ú. Švihov u Lažišť. Předpokládaná hloubka průzkumného vrtu je 60 m, bude hlouben
konečným průměrem 254 mm tak, aby jej bylo možno vystrojit

Hospodaření v obecních lesích
V zimním období jsme vytěžili prozatím 216 m³ dřeva napadaného kůrovcem a to v lesním porostu Na pahorcích. Nyní
bude těžba pokračovat v lesním porostu Voletín, kde po dokončení prací vznikne paseka o výměře minimálně 6 ha. S takto
velkou pasekou vznikne hlavě problém, jak zde znovuobnovit

lesní porost. Budou zde muset vzniknout jen malé oplocenky
a zbytek stromků bude vysázen na volno a ty se budou proti
okusu ošetřovat chemicky. Oplotit celou paseku nelze, protože
by se zabránilo běžné migraci zvěře, která by následně poškodila
oplocení a svým okusem zničila nově vysázené stromky. To se
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stalo právě letos v tomto lesním porostu, kde zvěř poškodila 5
let starou oplocenku a okusem zničila takřka veškeré jedlové
stromky. Přitom tyto stromky byly vysoké přes 1 metr a měly
velké roční přírůstky. Člověk propadá určité beznaději a zoufalství, když něco takového vidí. Snažíme se ze všech sil, abychom
zachránili rozmanitost přírody kolem nás, ale škůdců a nepříznivých faktorů je příliš mnoho. Již nyní je viditelné, že kůrovec
dokoná svou zkázu v lesním porotu Na hodči, kde zůstane jen pár
borovic. Zde bude hlavním problémem nového zalesnění sucho,
jelikož je tento porost vystaven přímému slunci.
Pomohlo by nám, kdyby byl letošní rok podobný tomu minulému, který byl po dlouhé době deštivý a poměrně chladný,
což mělo příznivý vliv na množství rojení kůrovce a bylo tak
napadeno méně stromů.
Dobrou zprávou je, že cena dřeva stále roste. Nyní prodáváme
smrkovou kulatinu za 1.000,-- Kč/m³. Surovými kmeny jsme
však již tak zahlceni, že jsme nuceni je prodávat v délkách rovnou z lesa. Palivové dřevo dále inzerujeme na inzertním serveru
BAZOŠ. V letošním roce jsme prodali přes 100 prm palivového
dřeva za cenu 575,-- Kč/prm.
V červenci jsme podali žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. ledna
do 31. prosince 2019 na Ministerstvo zemědělství ČR. Alokace
činila 7 miliard Kč, ale jak se ukázalo, finanční objem podaných
žádostí tuto částku převýšil. V žádosti jsme si nárokovali náhradu ve výši 285.764,-- Kč (398,-- Kč/m³ za 718 m³ dřeva). Dne 3.
března nám přišlo rozhodnutí o přiznání finančního příspěvku
ve výši 215.400,-- Kč.
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Dne 30. ledna jsme podali žádost na Jihočeský kraj na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 150.000,-- Kč na hospodaření
v lesích. V loňském roce jsme obdrželi z tohoto programu příspěvek ve výši 99.400,-- Kč.
Na pěstební činnost v našem lesním hospodářství jsme dne 1.
března podepsali smlouvu o dílo se společností ALMEA, s.r.o.,
která v letošním roce provede výsadbu nových stromků v lesním
porostu Na pahorcích, kde momentálně probíhá úklid klestu
a pan Miroslav Podlešák zde zhotovuje oplocenky.

Obecní poplatky a cena vodného, stočného
Stejně jako v loňském roce bych vám chtěl vysvětlit výši obecních poplatků a cenu vodného, stočného, které jsou stanoveny
pro letošní rok a možný další vývoj do dalších let:

1) Poplatek za odpad v roce 2021:
Zastupitelstvo Obce Lažiště vydalo dne 6.12.2019 Obecně
závaznou vyhlášku obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou stanovilo
na letošní rok poplatek ve výši 750,-- Kč. V této vyhlášce je

v článku IV. Sazba poplatku uvedena skladba a výpočet stanoveného poplatku. Poplatek se skládá z částky 250,-- Kč, která
je daná Zákonem o místních poplatcích a dále pak kalkulací
na základě skutečně vynaložených nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2019. V roce 2019 činily
náklady na vývoz tohoto odpadu 195.712,-- Kč. Výpočet se
provede 195.712,-- Kč (celkové náklady roku 2019) děleno 343
(317 počet přihlášených osob na území obce + 26 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 571,-- Kč.
Takže poplatek pro rok 2021 by měl být stanoven na 821,-- Kč.
Pokračování na straně 10
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Obecní poplatky a cena vodného, stočného
Obec ponechala poplatek na stejné úrovni jako v minulém roce
a stanovila tento poplatek o 71,-- Kč nižší. Od 1. ledna 2021
došlo k navýšení zákonného poplatku za ukládání využitelného
odpadu na skládkách a to z 500,-- Kč na 800,-- Kč. Obec může
uplatnit třídící slevu ve výši 62 tun zákonného nároku obce
odpovídající celkové hmotnosti vypočtené ze součinu počtu
obyvatel k 1. lednu 2020 a koeficientem 0,2. Za rok 2020 bylo
z naší obce svezeno celkem 58,56 tun směsného komunálního
odpadu a 21,47 tun objemného odpadu. To znamená, že obec by
si měla v letošním roce uplatnit třídící slevu na veškeré množství svezeného směsného komunálního odpadu, ale za většinu
svezeného objemného odpadu již zaplatí plnou taxu zákonného
poplatku tedy 800,-- Kč. Koeficient, který je rozhodný pro výpočet zákonného nároku obce na třídící slevu se má každoročně
snižovat, takže náklady na svoz budou růst.
Obec by měla v letošním roce celkem vybrat na poplatku
za odpad částku 204.750,-- Kč. Náklady na svoz komunálního
odpadu v roce 2020 činily celkem 210.435,-- Kč (v roce 2019
to bylo 184.063,-- Kč + separovaného (tříděného) odpadu
129.179,-- Kč (v roce 2019 to bylo 106.664,-- Kč) + objemného odpadu 47.501,-- Kč (v roce 2019 to bylo 35.094,-- Kč) +
nebezpečného odpadu 8.247,-- Kč (v roce 2019 to bylo 22.485,- Kč) = 395.362,-- Kč – 204.750,-- Kč (částka, kterou letos obec
vybere dle vyhlášky) = 190.612,-- Kč – 51.428,-- Kč (příjem
od svozové firmy EKO-KOM, a.s. za vytříděný odpad + z fakturace okolním obcím) = 139.184,-- Kč (částka, jakou obec bude
muset dotovat letošní nakládání s odpadem v naší obci). Tato
částka bude dále navýšena ještě o minimálně 5.000,-- Kč, což
bude představovat zdražení zákonného poplatku za ukládání
využitelného odpadu.
Snahou obce bude udržení výše poplatku za svoz odpadů na co
nejnižší úrovni a to i za cenu, že bude náklady na svoz v dalších
letech dotovat čím dál větší měrou ze svého rozpočtu. Pandemie
bude mít za následek zvýšení cen potravin, energií a náklady
domácností poletí strmě nahoru, takže každá ušetřená koruna
bude pro každého z nás jistě milá.

2) Poplatek ze psů v roce 2021:
Zastupitelstvo Obce Lažiště vydalo dne 6.12.2019 Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, kterou stanovilo poplatek na letošní rok 100,-- Kč za psa a každého
dalšího za 200,-- Kč. Tento poplatek bereme jako symbolický,

ke každé chalupě patří pes, takže počítáme se stejnou výší tohoto
poplatku i v dalších letech.

3) Cena vodného, stočného v roce 2021:
Zastupitelstvo Obce Lažiště na svém posledním zasedání v roce 2020 schválilo Plán financování obnovy vodovodu
a kanalizace v majetku obce na období 2020 – 2029. Plán
financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále PFO) je dán
zákonem o vodovodech a kanalizací č. 274/2001 Sb. a obec
je povinna tvořit fond obnovy. Obec do loňského roku tuto
povinnost, jako většina ostatních obcí, neplnila. Obsahem
Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných
údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou,
vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční
potřeba finančních prostředků a její krytí. Ze zpracování PFO
byla zjištěna hodnota majetku obce 22,5 miliónu Kč, což bude
ročně představovat investovat do obnovy přibližně 320 tisíc
Kč, z toho pro vodovody 128 tisíc Kč a pro kanalizace 192 tisíc
Kč. Pro plnění PFO je nutné zvýšit cenu vodného na úroveň
cca 24,40 Kč bez DPH a cenu stočného na 24,50 Kč bez DPH
(tj. celkem 48,90 Kč bez DPH). Toto zvýšení by pro obyvatele
naší obce bylo nad hranicí sociální únosnosti, proto obecní
zastupitelstvo rozhodlo o navýšení ceny vodného a stočného
na úroveň 36,36 Kč bez DPH (vodné 18,18 Kč bez DPH, stočné 18,18 Kč bez DPH). Pořizovací cena vodohospodářského
majetku se pro potřeby PFO určuje dle Metodického pokynu
Ministerstva zemědělství a dle sdělení Ing. Jiřího Kušty, CSc
(odborný dozor nad provozem vodovodu a kanalizace naší
obce), se tyto ceny od 1. ledna 2021 zvýšily o 40 %. Takže
v letošním roce jsme povinni zpracovat a schválit aktualizaci
PFO. S touto skutečností byli, před rozhodnutím o zdražení
ceny vodného a stočného, seznámeni všichni obecní zastupitelé a bylo dopředu rozhodnuto o tom, že nová aktualizace PFO
nebude již mít žádný další vliv na jeho zdražení.
Jsme si vědomi, že jde o razantní zdražení, ale je nutné si uvědomit, že bez dalších investic do vodovodní a kanalizační infrastruktury by byl její provoz neudržitelný. V případě přechodu
na koncesní způsob provozování této infrastruktury by cena pro
koncové zákazníky určitě překročila 100,-- Kč/m³, proto doufám,
že tento náš krok pochopíte.

OTRAVA PSŮ
Když jsem se v první polovině března, během jednoho týdne dozvěděl o otravě dvou psů v naší obci, byl jsem zděšen.
Nemohl jsem pochopit, že se u nás může něco takového stát.
Ihned jsem poslal upozornění všem uživatelům Mobilního
rozhlasu, kdyby někdo zjistil něco podezřelého, ať vše ohlásí

na obecním úřadě nebo přímo na Policii ČR, které byla celá
záležitost předána k šetření. Je zarážející, že se může něčeho
tak odporného někdo dopustit, což je ještě umocněno tíživou
dobou, kterou všichni momentálně prožíváme! Alarmující je,
že v obou případech byli otráveni psi majitelů, kteří je mají
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ve výběhu v okolí svého rodinného domu a nepohybovali se
nikdy samovolně po veřejném prostranství. To znamená, že jed
jim travič musel vhodit přímo na jejich zahradu. Když se nad
tím ale člověk zamyslí, tak počínáním tohoto jedince nemuselo
v konečné fázi dojít k otravě jen domácího mazlíčka, ale mohlo
se klidně otrávit i dítě! Kdo máte malé děti, tak mi jistě dáte
zapravdu, že do pusy strčí, co kde najdou! Člověku běhá mráz
po zádech při tomto pomyšlení. Přejme si, aby byl pachatel brzy
dopaden, nebo ať si alespoň uvědomí svůj hrůzný čin a situace
se neopakuje. Jednomu majiteli psa to však život jeho věrného
čtyřnohého kamaráda nevrátí.

Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Lažiště může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci o hmotnosti 3,94 t. Na každého obyvatele tak připadá
12,71 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba
elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena
těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu
na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře
produkce CO2 o 47,02 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 19 ks
Nebylo nutné vytěžit 2 309,89 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např.
na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 87 krát.
Došlo také k úspoře 23 778,44 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 23779 krát.
Podařilo se recyklovat 2 266,34 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 93 ks nových
praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 79,99 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu 14221 1€ mincí, nebo 98,82 kg
hliníku, který by stačil na výrobu 6588 plechovek o objemu 0,33 l.

Smutná zpráva
Dne 5. března 2021 nás zastihla smutná zpráva, v nedožitých
80 letech nás na vždy opustil dlouholetý místostarosta naší obce
a člen sboru dobrovolných hasičů pan Karel Podlešák. Narodil se
v Lažištích v nelehké válečné době a měl 5 sourozenců. Celý svůj
život zasvětil těžké práci v zemědělství. Se svou manželkou Hanou
vychoval 4 děti. Od roku 1958 byl aktivním členem sboru dobrovolných hasičů. Byl také dlouholetým místostarostou naší obce,
kde měl hlavně na starosti správu vodovodní sítě, lesního hospodářství a údržbu zeleně. Svou práci pro obec a sbor dobrovolných
hasičů vždy vykonával se vší svědomitostí. Bez jeho znalostí hranic
pozemků a provozu vodovodní sítě si nedokážeme představit fun-
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

12.03.2021

gování naší obce po jeho skončení ve funkci místostarosty. Byl to
člověk veselý a společenský, který
byl vždy ochotný každému pomoci a proto věřím, že památka na něj
zůstane navždy v našich srdcích.
Poslední rozloučení proběhlo dne
12. března v nejužším kruhu rodinném za účasti místních hasičů.
Za obec Lažiště a sbor dobrovolných hasičů bych chtěl Karlovi
za jeho odvedenou práci ze srdce
poděkovat. Čest jeho památce.
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Dopis z Městské knihovny Prachatice
Městská knihovna Prachatice
Regionální středisko knihovnicko-informačních služeb;
Husova 71, 383 01 Prachatice
www.knih-pt.cz

Vážený pane starosto,
jako téměř každý rok i letos bych Vás a celé obecní zastupitelstvo
chtěla stručně informovat o práci Vaší knihovny. Také bych Vám
ráda poděkovala za péči o Vaši obecní knihovnu i za dobrou spolupráci s Regionálním střediskem Městské knihovny Prachatice.
Poděkování patří také knihovníkovi, panu Petru Rodovi, který
se svým čtenářům a knihovně aktivně věnuje.
Práce všech knihoven byla v roce 2020 ovlivněna epidemiologickými opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 v České

Kaštánek
První dva novoroční měsíce prožila dětská skupina Kaštánek
v duchu zimních radovánek a tradic. S dětmi jsme chodili sáňkovat, stavěli jsme sněhuláka a na školní zahradě nám vyrostlo
krásné iglú. Především měsíc leden jsme zaměřili na velké téma
oblékání. Cílem bylo, aby se děti naučily samostatnosti a trpělivosti a nakonec jsme společnými silami docílili toho, že se děti
zvládly převážně samy obléct. Společně jsme si vyzdobili šatničku
papírovými krmítky pro ptáčky, eskymáky, tučňáky, zimními
čepičkami z papíru a barevnými hrnečky. Seznámili jsme se s životem na Severním pólu a zazpívali si písničku „Grónská zem“.
S dětmi z mateřské školy jsme strávili dopoledne, které se neslo v duchu zimní olympiády. Děti si vyzkoušely všelijaké zimní sporty, se kterými se na zimní olympiádě můžeme setkat,
a seznámily se s tím, co to vlastně olympiáda je. Neopomněli
jsme ani na olympijský oheň, kterým jsme olympiádu zahájili.
Zimní dopoledne jsme si velice užili.
Děti jsme seznámili s tradicí Tří králů, povídali jsme si o tom,
kdo byli tito tři muži a samozřejmě nechybělo tvoření. Děti vyráběly korunky, vybarvovaly své Tři krále a zpívali jsme písně
s nimi spojené.
Na svatého Valentýna jsme si povídali o rodině, vztazích, emocích a o našich blízcích. Vyráběli jsme společně srdce, do kterého
obtiskly ručičky všechny děti ze skupinky, vyrobili přáníčka pro
maminky a tatínky, a k svačince jsme si pochutnali na valentýnských vaflích.
Další tradicí byl masopust. Vzhledem k nelehké době, plné
omezení a zákazů se nekonal masopustní karneval na obecním

republice. Od března došlo několikrát k uzavření knihoven a téměř celý rok byly omezeny služby knihoven. Je tedy pochopitelné,
že počet čtenářů i výpůjček byl nižší než obvykle. Přesto stále
platí, že Obecní knihovna Lažiště patří do kategorie nejlepších
knihoven v regionu Prachaticko. V roce 2020 bylo knihovně
zapůjčeno z Městské knihovny Prachatice 190 svazků v hodnotě
58 099 Kč.
Městská knihovna Prachatice je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro Prachaticko. Finanční prostředky
na tuto činnost získává z rozpočtu Jihočeského kraje a rozsah
služeb knihovnám se nemění – nabízí výměnné soubory knih,
pomoc při aktualizaci a revizi fondu knihovny nebo při stěhování
do nových prostor. Naší snahou je pomoci Vám stále zlepšovat
podmínky pro poskytování kulturních a vzdělávacích potřeb
obyvatel Vaší obce. Upozorňuji na nutnost provádění pravidelné
revize fondu každých 5 let.
Vážený pane starosto, ještě jednou Vám děkuji za péči o Vaši
obecní knihovnu a těším se na budoucí spolupráci.
S pozdravem Mgr. Hana Mrázová
ředitelka MěK Prachatice
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sále, ale my jsme si karneval přesto užili, a to v naší skupince.
Děti si z domova přinesly kostýmy, ve kterých strávily dopoledne
plné her, soutěží, tance, zpěvu a legrace. Společně jsme smažili
masopustní koblihy, které se dětem velmi povedly, a všichni jsme
si na nich moc pochutnali.
Blížící se Velikonoce pravděpodobně ponesou stálá omezení,
která nedovolí dětem koledovat, tak jak je na vesnici zvykem.
Přesto ale věřím, že i tato doba nám nese různá pozitiva jako
např. to, že máme spoustu času na svou rodinu a můžeme ji
využít k tomu, abychom si užili jeden druhého. Děti vše, co se
kolem nich děje vnímají, a proto je důležité zpříjemnit jim tuto
nelehkou dobu. Zapojte je a společně si třeba upleťte pomlázku,
zkuste vyřezat píšťalku, nabarvit vajíčka nebo upéct beránka
a přivítejte svátky jara po svém.
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Věřím, že na Velikonoce i přes tuto dobu nezanevřeme a naopak najdeme cestu jak si je naplno užít. Prozatím nám o sobě
dává stále vědět zima, ale já osobně už se nemohu dočkat, až
se vše kolem nás zazelená a začnou vylézat první jarní kytičky.
Buďme rádi, že bydlíme na venkově, kde jde pandemie stále
tak trochu mimo nás oproti životu ve městě. Můžeme vyrazit
do přírody, kterou máme všude kolem sebe.
Za celý kolektiv DS Kaštánek Vám přejeme krásné dny plné
sluníčka, zdraví a pohody,
Mirka Mrázová, DS Kaštánek

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Milí spoluobčané,
je tady opět nový rok a je jen na nás, jaký bude.
V naší mateřské škole se snažíme o to, abychom se v této složité
době plné omezení, dokázali oprostit od starostí všedního dne
a připravili dětem spoustu radosti a společných zážitků.
Každý rok si připomínáme různými způsoby Svatého Václava.
Stejně tomu bylo i v letošním roce. Tématu jsme se věnovali při
ranních prezentacích, četli jsme příběhy, kreslili a vyráběli. Ani
Tři králové v naší školce nechyběli. Přečetli jsme si příběh a vyrobili Tři krále z papírových kapesníčků.
Snažíme se děti přirozenou cestou seznamovat s tradicemi a historií naší země, ale také s lidovou pranostikou. Proto
nám přišlo samozřejmé uctít i Svatého Martina. ,,Svatý Martin
na zimu, veze bílou peřinu. Přikryje s ní celou zem, aby bylo
teplo všem“. A k naší velké radosti sníh opravdu přivezl. Děti si
na vlastní kůži vyzkoušely jak studí, k čemu slouží a co vše se dá
se sněhem dělat – koulovat, stavět sněhuláky, provozovat zimní
sporty. Letos jsme zažili opravdovou ,,Ladovskou“ zimu, která
nám přinesla mnoho radosti. Vždyť bobovat, sáňkovat, lyžovat,
koulovat se a stavět sněhuláky můžeme opravdu jen na sněhu.
Uspořádali jsme také ,,Zimní olympiádu“ na naší školní zahradě. Společně s dětmi z Kaštánku jsme si to náramně užili a ještě
dlouho budeme na naše závodění vzpomínat.
V dnešní složité době jsou na rodiče kladeny nelehké úkoly
spojené s prací z domova a distanční výukou svých školáků.
Náš pohyb je omezený, setkávání a získávání nových prožitků
téměř nemožné. Zařadili jsme proto do naší výuky,,Pohádkový
týden s knihami“. Snažili jsme se naučit děti prožít něco nového
prostřednictvím knihy. Je to způsob, jak se na určitý čas ocitnout
v cizím prostředí, stát se někým jiným, spoluprožívat jeho problémy, bát se, mít kuráž, plakat nebo mít z něčeho ohromnou
legraci a pak zavřít knihu a být bohatší nejen o informace, ale
i o zážitky a pocity. Všichni je totiž potřebujeme a už od malička
se musíme učit s nimi zacházet.
Opět přišel čas masopustů a maškarních veselic. Obtížná epidemiologická situace nám nedovolila uskutečnit karneval v sále
kulturního domu, proto jsme si pohádkový karneval užili u nás
ve školce. Celý týden jsme společně s dětmi chystali výzdobu
naší třídy, malovali klauny, četli pohádky, skládali krepové papíry do nekonečných řetězů. Ústřední postavou karnevalu se stal
klaun ,,Fešák“, kterého vyrobily děti s paní učitelkou z kartono-

vého papíru a polepily barevnými kousky papíru. S klaunem se
také vyfotily. Karneval proběhl navýbornou. Děti přišly v nápaditých maskách, paní učitelky a teta kuchařka v rolích trpaslíků.
Společně jsme pak plnili spoustu úkolů, her a soutěží. Tančili
jsme, zpívali, ale také mlsali. Paní kuchařka nám totiž připravila
mooooc dobré poháry. Děti si odnesly spoustu prima zážitků
a už se těší na další karneval.
1.března 2021 byla mateřská škola uzavřena. Koronavirové
období způsobilo, že Velikonoce prožijeme opět v domácím prostředí. Jaro je ve vzduchu a my všichni se těšíme na svátky jara
Velikonoce. Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek.
I v letošním roce se budeme muset obejít bez koledování a bez
návštěv. Můžeme si však vychutnat společné rodinné barvení
vajíček, pečení velikonočních beránků a pletení pomlázek. Tu
nejdelší pomlázku odměníme dárečkem. Fotografie pomlázek
s přiloženým metrem můžete poslat na adresu ms.laziste@seznam.cz.
Přeji všem krásné prožití velikonočních svátků, hodně zdraví, lásky , dobré nálady a síly, která je v těchto těžkých dnech
potřebná.
S pozdravem Jana Korytarová
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Kulturní akce v Lažištích v roce 2021
Z důvodu koronavirové epidemie byly v letošním roce prozatím všechny kulturní a sportovní akce zrušeny. Není možné
ani žádné jiné plánovat, protože lze jen těžko odhadovat, jak se
bude situace dále vyvíjet. Začátkem roku 2020 byla dokončena
rekonstrukce kulturního domu a uskutečnilo se zde zatím jen 5
kulturních akcí z toho 2 soukromé. Je to velká škoda, že nemohou
být naplno využity tyto nově zrekonstruované prostory. Hlavně
zrušení plesové sezóny je jistě pro všechny velice nemilé a to
jak pro pořadatele, tak návštěvníky. Zákaz pořádání kulturních
a sportovních akcí má však dopad i na soukromý sektor, kdy
provozovatelé těchto zařízení přicházejí o tržby, přičemž jejich
náklady na provoz zůstávají takřka neměnné. Aby se udržel provoz sportovního areálu, musela obec sáhnout k odpuštění nájemného a to za polovinu roku 2020 a za celý rok 2021. Ale ani to
nebude stačit, obec bude muset v letošním roce uhradit i velkou
část nákladů za elektřinu. Po rozvolnění bude důležité, aby se
provozovatelům co nejdříve a v hojném počtu vrátili zákazníci,
kteří jim pomohou tuto nelehkou situaci zvládnout. Za obec je
mohu ujistit, že se budeme snažit pořádat, co možná nejvíce
kulturních akcí a uděláme vše proto, abychom zpět nastartovali kulturní život v naší obci. Zároveň věřím, že jim pomohou

i místní spolky, které budou pořádat své kulturní, sportovní akce,
výroční schůze apod.

Staročeská konopická – jediná kulturní akce, která je naplánovaná v letošním roce je Staročeská konopická. Na uspořádání
této akce, byla podána žádost o dotaci na Jihočeský kraj do programu Podpora kultury. Akce se měla původně konat dne 21.
srpna, ale jak se posléze ukázalo, v tento termín neměla čas kapela
Pěčnovanka, které se pořadatelé opomněli dotázat. Následně byl
tedy vyjednán nový termín konání a to v poslední srpnovou sobotu, aby spoluorganizátorky akce změnily kapelu a nový termín
stanovily na 31. července se začátkem akce od 15:00 hodin. Akci
bude jako tradičně pořádat obec ve spolupráci s ženami z Českého červeného kříže Lažiště. Všichni jste srdečně zváni, po celé
odpoledne i večer bude hrát kapela Václava Smolíka. Zda se však
akce bude konat nebo ji postihne stejný osud, jako loni se uvidí.
Když by se nějakým zázrakem pandemická situace zlepšila
na tolik, že by to umožnilo konání kulturních a sportovních akcí
bez omezení, budou do programu zařazeny další akce, například
Dětský den, Memoriál Josefa Podlešáka, nebo můžeme udělat
nějakou obecní grilovačku. Hlavně, ať už se něco děje J
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je v součané době v rekonstrukci
V případě zájmu o zapůjčení knih
VOLEJTE: 606 833 926

