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Vážení spoluobčané,

úvodní slovo tohoto vydání budu věnovat přívalovým dešťům,
které naši obec v letošním roce zasáhly hned dvakrát a způsobily škody na obecním i soukromém majetku. Poprvé se ukázal
ve své funkci protipovodňový poldr a to z 6. na 7. června 2019.
Na výpustném zařízení této nádrže je označena maximální hladina, kterou může tato vodní stavba zadržet a to je 75.000 m³
vody. Vody však přitékalo tolik, že nakonec nastoupala o 0,5
metru výše, než je vrchol výpustného zařízení, odhadem tam
v tu dobu mohlo být tak 90.000 m³. Nádrž má stálou zdrž vody
o objemu 15.000 m³, to znamená, že v den přívalových dešťů
zachytila 75.000 m³ vody. Po dokončení této stavby jsme si říkali,
že snad je nereálné, aby se voda přelila bezpečnostním přelivem
a že jeho dimenze je přehnaná. Po tomto dešti jsme byli všichni
překvapeni, co dokáže 4 hodinová prška. Celá situace se ale
ještě ve větším měřítku opakovala dne 22. června 2019, kdy
přišel ještě silnější přívalový déšť. Ten již bohužel také poničil
nějaký majetek. Poldr opět splnil svou funkci a zachytil tu první vlnu, déšť však neustával a tak došlo opět k přetečení vody
do bezpečnostního přelivu, ve kterém muselo v době kulminace
téct minimálně 150 cm vody (myšleno na výšku), takže se tento
přeliv změnil v běsnící řeku. Bezpečnostní přeliv byl takto velkým množstvím protékající vody poškozen, došlo k podemletí
jeho levé náběžné hrany a k jejímu odplavení směrem k potoku. Další škody jsme zaznamenali na korytě Žárovenského
potoka a na náběžné hraně mostku přes tento potok ve směru
Lažiště – Švihov. Tyto škody bychom chtěli odstranit z dotace
na odstraňování povodňových škod, kterou počítáme, že vypíše Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Dále došlo k poškození
kanalizačního řadu u vjezdu do zemědělského družstva a pak
k ucpání kanalizační šachty u domu č.p. 55 (u Jirkalů). Ucpání
této kanalizační šachty také přispělo k zatečení vody do objektů,
které se nacházejí pod touto šachtou, i když množství vody, které

tu dobu teklo po silnici, by stejně tato šachta nepobrala. Ucpanou šachtu se nám podařilo ve spolupráci s našimi hasiči vyčistit
hned v pondělí. Zabralo nám to celé odpoledne a povedlo se
to jen proto, že se místostarosta obce obětoval, vlezl do šachty
a pod stálým přítokem splaškové vody šachtu vyčistil od cihel,
betonu a vlhčených ubrousků! Vlhčené ubrousky jsou nejhorší věcí, kterou můžou lidé spláchnout do kanalizace. Problém
s nimi mají i čističky odpadních vod ve velkých městech. Jsou
nerozložitelné, na všechno se nachytávají a tím váží na sebe další
materiál, až se kanalizace ucpe nebo končí namotané na čelech
čističky. Prosím vás touto cestou, nesplachujte vlhčené ubrousky
do záchodů. Vlhčené ubrousky do záchodu nepatří!!! Ušetříte
nám zbytečnou práci s jejich odstraňováním a nepříjemnosti
svým sousedům.
Místní zásahová jednotka dobrovolných hasičů vyjížděla dne
22. června ve 21:15 hod. k řešení zatopení bytového domu č.p. 99,
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v němž se zaplavily sklepní prostory. Dle sdělení hasičů velké
množství vody přitékalo z přilehlé louky, nikdo z nájemníků
takovou situaci nepamatuje.

Velké množství vody, které se při přívalových deštích vylije,
není nikdo schopen zastavit a vždy to ohrozí nejníže položené
objekty, kam si voda najde vždy svou cestu. V momentě, kdy
spadne takovéto množství vody na 1 m², tak není nikdo schopen
s tím nic dělat, pomohou jen nějaké protipovodňové opatření,
které stihnete udělat, ale většinou tím jen zmírníte dopady škod.
Obec společně s místní zásahovou jednotkou dobrovolných hasičů jsou připraveni pomoci s odstraněním škod, vyčištěním
kanálů a vysátím vody z níže položených míst, k tomu je také
jednotka JSDHO zřízena a je to jeden z důvodů, proč je financována. Dokud však teče 1 m³/s po silnici, tak se nedá dělat nic,
voda je živel. Jen pro příklad: do nějakého místa teče za 1 sekundu 1000 litrů vody, plovoucí čerpadlo je schopno odsát 1800 litrů
za minutu, tzn. že odsaje 3 % vody, co tam právě přitéká. Proto se
nedá dělat nic jiného, než počkat až voda opadne. Nepochopím
občany, kteří v době, kdy je situace nejhorší volají místostarostovi
obce (ve 22:00 hod.), ať s tím něco dělá. Má se snad obléknout
a jít chytat vodu do kýble? To snad nikdo nemůže myslet vážně!
Větru a dešti ještě neporučí ani soudruzi z Čínské lidové republiky, a že to jsou nějací machři. Až se naučíme i tento um, pak
se na nás neváhejte obracet kdykoliv budete chtít, například i se
zalitím zahrádky.
Na závěr bych vám chtěl popřát krásný zbytek léta s hromadou
nezapomenutelných zážitků. Pokud se ještě chystáte na dovolenou, tak šťastnou cestu a hlavně bezpečný návrat.
Jan Pěsta – starosta obce

VNITŘNÍ SVOBODA
Jedním z charakteristických rysů naší doby je pohyb,
aktivita. Lidé už mají dost zdlouhavého řečnění a zajímají
je jen ti, kteří vědí vyprodukovat něco zajímavého, vědí
podávat nějaký zvláštní výkon.
Ježíš často přitahuje dav nejen svými řečmi, ale především svými činy. Obklopuje ho vždy větší či menší skupina lidí. On ví, co skutečně lidé potřebují a udělá vše, aby
jim přiblížil tajemství Božího království. Ale dobře ví, že
k tomu, aby mohl účinně vykonat svou službu, i on potřebuje posílení. Nechce se vyhnout úkolům, ale chce čerpat
sílu k další své činnosti. Utáhne se někdy i do pozadí, aby se
modlil a odpočíval. Čteme o tom v Evangeliu sv. Marka„Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko,
co činili a učili. Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté
místo a trochu si odpočiňte!“ Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst.“ (Mk 6,30-34)
I my potřebujeme ve svém životě místo a čas na odpočinek. Když už cítíme, že nás ubíjí břemeno povinností,
musíme se zastavit, abychom měli dostatek sil dále kráčet
za svým cílem. Člověk nemůže zůstat během celého svého
života vrátným, který je oblečen do téže uniformy. Kdo
se vydá na výlet do hornaté krajiny, půjde tam s tím, aby
slyšel odkaz přírody, aby rozjímal o kráse Božího stvoření.
K tomu, abychom zůstali lidmi, je nezbytné, abychom si čas
od času v našem životě věděli i odpočinout.

Prázdniny a dovolená
jsou vhodnou příležitostí
k tomu, abychom se trošku
zastavili a abychom se zamysleli nad svým životem. Kdo
nikdy nedostane možnost,
aby mohl používat svou
svobodu, navždy zůstane
nezletilým. Dělá to, co mu
řeknou, udělá to, co od něj
očekávají, a nebude mít
vlastní myšlenky. Takový
člověk je naprogramovaným strojem, nemá odvahu k tomu,
aby něco udělal sám z vlastní iniciativy.
Prázdniny a dovolená jsou doslova nacvičením naší svobody. „Skutečný člověk musí bojovat za svou vnitřní svobodu a musí ji i obhájit. Toto je třeba realizovat v rovnováze
odpovědnosti a pokory.“
Ať jsou tyto prázdniny a dovolená příležitostí k tomu,
abychom mohli najít v hloubi své duše člověka, který je
skutečně svobodný!
Žehná vám o. Šimon
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Dotace na rok 2019 podané za místní spolky a podnikatele
ŽÁDOSTI O DOTACE PODANÉ ZA SBOR
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LAŽIŠTĚ:
1) Rozvoj mládežnického hasičského
sportu v požárním okrsku Lažiště:
Z dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR z Programu MŮJ KLUB jsme začali realizovat projekt „Rozvoj mládežnického hasičského sportu v požárním okrsku Lažiště“. Z dotace
byly pořízeny sklopné terče, 2 ks džberových stříkaček, sací koš
a průběžně je hrazeno cestovné na soutěže, hasičské soustředění
a odměny trenérů mládeže. Dotační prostředky musí být vynaloženy do 31.12.2019.

2) Zajištění sportovní činnosti mladých
hasičů v okrsku Lažiště:

Dne 10. června 2019 nám přišla smlouva o poskytnutí dotace
z Jihočeského kraje z programu Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže. Byla nám přiznána dotace ve výši 75.000,-- Kč, kdy
vlastní spolupodíl sboru bude činit 19.661,-- Kč. Z této dotace
budou pořízeny různé překážky (stojan s laťkou, lehkoatletické
překážky, žebříková stěna). Dále bude hrazeno hasičské soustředění, odměny trenérů, cestovné, startovné na soutěžích. Bude hrazen
i pronájem hasičské zbrojnice ve výši 25.000,-- Kč, který však
obec vrátí sboru formou finančního daru tak, aby sbor nemusel
nést náklady za spoluúčast na této dotaci. Poskytnuté finanční
prostředky musí být vynaloženy na účel dotace nejpozději do 30.
června 2020.

ŽÁDOSTI O DOTACE PODANÁ
ZA FOTBALOVÝ KLUB LAŽIŠTĚ:
1) Organizování fotbalové činnosti mládeže
v Lažištích a okolí v roce 2019:

Turnaj uspořádal provozovatel sportovního areálu. V příštím
roce počítáme s tím, že podáme opět žádost o dotaci, abychom
pomohli s uspořádáním tohoto turnaje a aby se v naší obci pořádal každoročně.

3) Zajištění sportovní činnosti dětí
v Lažištích:

Dne 10. června 2019 nám přišla smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje z programu Podpora sportovní činnosti
dětí a mládeže. Byla nám přiznána dotace ve výši 84.000,-- Kč,
kdy vlastní spolupodíl fotbalového klubu bude činit 22.707,-Kč. Z přijaté dotace budou hrazeny nové míče, rozlišovací dresy
a fotbalové překážky. Dále pak budou hrazeny služby jako údržba
fotbalového hřiště, pronájem hřiště, fotbalová soustředění a odměny trenérů mládeže. Poskytnuté finanční prostředky musí být
vynaloženy na účel dotace nejpozději do 30. června 2020.

ŽÁDOST O DOTACI PODANÁ ZA MÍSTNÍHO
PODNIKATELE
1) Rekonstrukce venkovské prodejny
v Lažištích:

Dne 25. února 2019 byla podána žádost o dotaci jménem
místního podnikatele pana Petra Hodiny na akci „Rekonstrukce
venkovské prodejny v Lažištích“, která byla podána na Jihočeský
kraj do programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském
kraji. Panu Hodinovi byla poskytnuta dotace ve výši 200.000,-- Kč.
Celkem rekonstrukce prodejny vyjde na 289.185,-- Kč. Předmětem dotace je výměna výplní otvorů včetně vchodových dveří,
posunutí dělící příčky a zvětšení prodejní plochy. Dále pak nákup
nového nářezového stroje.

Dne 17. října 2018 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB. Žádali jsme o dotaci ve výši 114.400,-- Kč na projekt „Organizování
fotbalové činnosti mládeže v Lažištích a okolí v roce 2019“. Zde
pořád ještě čekáme na výsledek hodnocení naší žádosti.

2) Mládežnický turnaj Lažiště:

Dne 9. ledna 2019 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportu, kde jsme žádali o dotaci ve výši
30.000,-- Kč, vlastní spolupodíl fotbalového klubu by byl ve výši
9.600,-- Kč. Záměrem projektu bylo uspořádání fotbalového turnaje ve dvou kategoriích pro děti od 6 do 10 let a od 11 do 15
let. Tento projekt bohužel nebyl doporučen k finanční podpoře.

Dotační přehled
1) Obecní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště:

Firma Reno Šumava, a.s. započala výstavbu chodníku do sportovního areálu. Akci bychom chtěli dokončit do konce září letošního roku. Dne 9. května 2019 jsme podepsali smlouvu o poskyt-

nutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2019, podle které nám poskytovatel garantuje maximální částku dotace ve výši 5.834.000,-- Kč. Celkové
náklady výstavby chodníku jsou dle smlouvy 7.181.781,-- Kč
včetně DPH. Při realizaci stavby jsme zjistili, že stavební dokuPokračování na straně 4
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mentace nepočítá s výstavbou gabionové zdi v celkové délce 40
metrů a to v místě, kde je největší přilehlý svah. Bez této zdi by
se nedal chodník provozovat, jelikož by se po každém větším
dešti na něj splavovalo bláto a hrozily by i sesuvy půdy. Proto
jsme vznesli dotaz na poskytovatele dotace, zda by bylo možné
tyto práce zahrnout navíc do realizace díla. Sděleno nám bylo,
že v tom nevidí problém, takže projektant již pracuje na změně
projektové dokumentace a samotná výstavba může pokračovat
dále. Během výstavby jsme také provedli opravu části zborceného kanalizačního řadu za jeho vyústěním z pod komunikace
III/14528 u zemědělského družstva.

českého kraje z Programu obnovy venkova pro rok 2020 zintenzivnění čističky odpadních vod. Předmětem akce bude osazení
nové technologie do usazovací nádrže ČOV (provzdušňovací
zařízení a nová česla). Celková investice by se měla pohybovat
okolo 500 tis. Kč. O nové technologii máme zjištěno, že již byla
osazena v několika obcích v prachatickém okrese na stejných
ČOV, jako máme v naší obci a přispělo to k několikanásobně
lepšímu dočištění odpadních vod.
Původní akce „Dočištění odpadních vod obce Lažiště“ by si
vyžádala investici okolo 4 mil. Kč. Do budoucna tuto akci úplně
nezavrhujeme. V případě, že by se nám povedlo sehnat dostatek
dotačních prostředků na realizaci této akce, určitě se do výstavby
pustíme. Stát chce v dalších letech podpořit projekty na zadržování vody v krajině, tak uvidíme, zda náš projekt bude splňovat
kritéria pro podání žádosti o tuto dotaci.

2) Rozšíření kapacity a služeb Sběrného
dvora Lažiště
Dne 15. května 2019 nám byla proplacena dotace z Operačního
programu životního prostředí ve výši 2.570.812,-- Kč. Konečná dotace nám byla ponížena o 2 % a to z důvodu, že nebyly
provedeny žádné vícepráce, na které byla tato část dotace určená. Konečná faktura zhotoviteli díla firmě Reno Šumava, a.s.
byla hrazena plně z přijatého úvěru. Dle úvěrové smlouvy jsme
byli povinni uhradit splátku úvěru a to ve výši původní dotace
2.621.767,-- Kč, tu jsme provedli dne 21. května 2019 a tím byla
celá akce ukončena.

3) Dočistění odpadních vod obce Lažiště
Na realizaci akce „Dočištění odpadních vod obce Lažiště“
nejsme momentálně schopni sehnat žádné dotační prostředky,
proto jsme se rozhodli, že v roce 2020 provedeme z dotace Jiho-

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

Jak už jsem psal minule, tato rekonstrukce a následné využití
budovy je financováno celkem ze 4 dotací, z nichž dojede k opravě obálky, střechy a kompletně vnitřku budovy. Všechny práce
bychom chtěli dokončit do konce července. V polovině července
je v plánu provést otopnou zkoušku a následně topit do podlahy
ve školní třídě a v šatně tak, aby se zde mohla v polovině srpna
položit vinylová podlaha. Poté dojde k montáži vnitřních dveří
a nábytku. V měsíci srpnu bude celý objekt včetně přilehlé zahrady nově oplocen. Musíme se modlit, aby vše na den do sebe
zapadlo a mohli jsme 2. září přivítat nové děti v naší dětské skupině Kaštánek.
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Vše ovšem není tak růžové, jak vypadá, protože realizací této
akce jsme si všichni sáhli na dno jednak svých fyzických, tak hlavně psychických sil. Je to zapříčiněno hlavně šibeničním termínem
dokončení prací, vytížeností jednotlivých řemeslníků a dodacími
lhůtami objednaného stavebního materiálu. K tomu jsme museli
stíhat navíc i dopředu nasmlouvané termíny s úřady a na tato
jednání mít připravené revize a další povinné doklady. Chci věřit
tomu, že se už nic nového, co by ohrozilo dokončení této akce
neobjeví a budeme si moci konečně říci, je to za námi, protože
už jsme si někdy lezli na nervy. Hlavně bych chtěl vyzdvihnout
práci pana místostarosty obce pana Kahudy, pro kterého to bylo
nejhorší období, co je ve výkonu své funkce a hůř už ani být nemůže. Velký kus poctivé práce zde odvedl také pan Marek Stupár
a další firmy, kterým patří velké poděkování.
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kulturního domu a nového baru, ten bude vysazen do prostoru
hlavní části sálu. V místě současné baru vznikne skladovací prostor. Návrh obsahuje i detailní schéma rozmístění stropních panelů se zvukově pohltivými a odrazivými vlastnostmi a protilehlá
stěna pódia bude obložena zvukově absorpčními panely. Tento
systém provedení by měl razantně vylepšit akustiku celého prostoru kulturního domu. Návrh jsme si nechali zpracovat dopředu
tak, abychom ihned po obdržení registračního listu mohli začít
s výběrovým řízením a následnou rekonstrukcí. Před vypsáním
výběrového řízení se ještě snažíme o posunutí termínu dokončení. Pokoušíme se vyjednat i změnu systému vytápění, protože
nám přišla nabídka, že by se celý kulturní dům dal vytápět klimatizačními jednotkami, které by zároveň zajišťovaly výměnu
vzduchu a případně i klimatizaci. Momentálně nedokážeme říci,
zda v Lažištích nebude ohrožena plesová sezóna roku 2020, ale
i kdyby, tak ta další bude noblesní v nově zrekonstruovaném
kulturním domě.

5) Rekonstrukce kulturního domu
v Lažištích

Dne 18. února 2019 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci kulturního domu.
Až do 18. června jsme netrpělivě čekali na její vyhodnocení,
abychom se dozvěděli, že naše žádost je navržena k finanční
podpoře. Dne 10. července nám přišel registrační list, kde nám
MMR přiznává dotaci v maximální výši 2.624.000,-- Kč. Dle
rozpočtu si celá akce vyžádá náklady ve výši 3.749.257,-- Kč.
Přiznaná dotace tedy bude činit až 70 % uznatelných nákladů.
V době vyhodnocování naší žádosti jsme mezitím zadali práci
Ing. Arch. Petru Fialovi, který nám zpracoval designový návrh

6) WiFi4EU – Wi-Fi pro obec Lažiště:

Dne 4. dubna 2019 se obec opětovně přihlásila do Evropského
projektu WiFi4EU, aby získala 100 % dotaci ve výši 380.000,-- Kč
na vybudování veřejné FreeWi-Fi sítě v naší obci. Dne 7. června
2019 jsme byli informováni, že s ohledem na omezený počet
poukázek nebylo možné naší žádosti vyhovět a financování nelze v této fázi poskytnout. V případě, že bude možnost se znovu
přihlásit do tohoto projektu, určitě tak uděláme,,, naděje umírá
poslední.

Podpora zaměstnanosti problémových skupin obcí Lažiště
Naše obec spustila dne 1. dubna 2019 projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti problémových skupin obcí Lažiště“ z dotace MAS Šumavsko, tedy přesně v den, co byl uveden v žádosti
o dotaci. Předmětem projektu je zapojení obce Lažiště do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování problémových cílových skupin, které v území obce Lažiště a jejím okolí
dlouhodobě nenalézají vhodné zaměstnání, jako jsou uchazeči
ve věku 50 let a více, osoby se základním vzděláním, případně osoby se zdravotním postižením. V současné době máme
zaměstnány dva zaměstnance pana Josefa Zahradníka a pana
Lukáše Váňu, s jejich prací jsme maximálně spokojeni. Tento
projekt jsme spustili, i když jsme neměli ještě náš projekt schvá-

len řídícím orgánem z Operačního programu zaměstnanost.
Toto schválení jsme obdrželi až 25. června a nyní se ještě čeká
na vydání právního aktu. Až poté nám budou uvolněny dotační
prostředky, takže do dnešního dne obec financuje tento projekt
ze svého rozpočtu. Mělo by nám být uvolněno 25 % z celkové
dotace ihned a zbytek pak bude uvolňován průběžně každý měsíc na základě finančního vyúčtování. Zda celý projekt zahájit 1.
dubna nebo počkat až do finálního schválení celé žádosti bylo
dilema a skýtalo své výhody i rizika. Riziko bylo v tom, kdyby se
stalo, že by náš projekt neprošel finální fází schválení nebo by byl
finančně pokrácen, tak by se obci nevrátily finanční prostředky,
které by do té doby vynaložila. Kdybychom ale nešli do tohoto
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
rizika, tak bychom dodnes čekali na schválení řídícím orgánem
a doba realizace by nám běžela již od 1. dubna. Navíc by obec
neměla žádného zaměstnance a to v době, kdy nám byla každá
ruka dobrá. Vše by ohrozilo nejen chod obce, ale i investiční
akce, které v letošním roce obec realizuje. Přiklonit se k tomuto
opatrnému řešení této situace by mělo i finanční dopad, jelikož
z dotace za každý měsíc budeme čerpat cca 60 tis. Kč, tzn. jen
do konce července by to již dělalo 240 tis. Kč, o které by obec
přišla, protože by je již neměla možnost vyčerpat. Teď již můžeme
říci, že se sázka na riziko vyplatila. Doba realizace celého projektu je stanovena od 1. dubna 2019 do 31.3.2022 bez možnosti
jakéhokoliv prodloužení. Do doby, než nám bude uvolněno výše
zmíněných 25 % dotace, odkládáme nákup ochranných pomůcek, nástrojů a nářadí, které budou pořízeny v celkové hodnotě
167.690,-- Kč. Obec to vše vyjde na 5 %, tudíž na 8.384,50 Kč.

VESNICE ROKU
Do letošního 25. ročníku této soutěže se přihlásilo celkem 25
obcí, tedy o sedm více než loni. A z pohledu krajů nejvíce v republice. Z toho sedm z Českobudějovicka, pět z Písecka a Prachaticka, čtyři ze Strakonicka, tři z Táborska a jedna z Jindřichohradecka. Dne 12. června 2019 naši obec navštívila 10-ti členná
hodnotící komise, která je složená ze zástupců Jihočeského
kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství,
Svazu měst a obcí, Svazu místních samospráv, památkové péče,
starostů, starostek a dalších. Vesnicí roku Jihočeského kraje
pro rok 2019 se stala obec Čejetice. Tuto zprávu i s gratulací,
jak se již stalo tradicí, zatelefonoval náměstek hejtmanky Pavel
Hroch starostce Ivaně Zelenkové v pondělí 17. června. Pro obec
s 915 obyvateli se jedná o premiérový titul.Za držitelem vítězné
Zlaté stuhy obsadily stříbrnou příčku Albrechtice nad Vltavou
na Písecku a bronz si odnesl Plav na Českobudějovicku. Kromě
plaket první tři obce získají rovněž finanční odměnu, jejíž výše
zatím není stanovena. Naše obec dostala Čestné uznání za koncepční péči o předškolní vzdělávání. Stejně jako v loňském roce
jsme se snažili co nejvíce naši obec zviditelnit a to se myslím
povedlo. Za pomoc s prezentací naší obce bych chtěl poděkovat Mateřské škole Lažiště v čele s ředitelkou paní Peckovou,
knihovníkovi obce panu Petru Rodovi, obecní kronikářce paní
Jaroslavě Harvalíkové, panu hospodskému panu Františku Kolbaskému a samozřejmě všem obecním zaměstnancům v čele
s místostarostou panem Janem Kahudou. V příštím roce naši
obec do této soutěže přihlásíme opět, protože kdo se nepřihlásí,
nevyhraje. Předání ocenění se uskuteční ve vítězné obci dne
9. srpna 2019.

Přehled dalších ocenění pro obce:
Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Dubné, okres České Budějovice
Modrá stuha – za společenský život
Obec: Doudleby, okres České Budějovice
Oranžová stuha – za spolupráci obce
a zemědělského subjektu

Obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice
Odůvodnění: Za významnou spolupráci s potravinářskými a zemědělskými subjekty, podporu regionální produkce a lidových
tradic.
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Radomyšl, okres Strakonice
Odůvodnění: Dlouhodobá koncepční práce v oblasti životního
prostředí a péči o významné prvky historické krajiny.
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový
život a občanskou společnost v obcích
Obec: Borotín, okres Tábor
Odůvodnění: Dlouhodobá koncepce podpory aktivit místních
spolků, sdružení a další zájmové činnosti v obci a všech místních
částí.
Inovativní obec
Obec: Borová Lada, okres Prachatice
Odůvodnění: Za využívání alternativních zdrojů energie v obecních objektech, podporu turistiky formou zřízení nabíjecí stanice
pro elektrokola, za realizaci smart řešení při sportovních činnostech na území Národního parku Šumava.
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné
stavby na venkově, realizované v duchu Programu
obnovy venkova
Kategorie A: Obnova, či rekonstrukce památkově chráněných
objektů a památek místního významu.
Obec: Borotín, okres Tábor – občanskému sdružení Barokní
dvůr Borotín z. s. a městysy Borotín za obnovu kulturní památky
statku Barokní dvůr Borotín.
Kategorie B: Obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Obec: Mičovice, okres Prachatice - za zdařilou rekonstrukci objektu bývalé školy na multifunkční zařízení obce.
Kategorie C: nové venkovské stavby
Obec: Borovany, okres Písek za dodatečnou realizaci pomníku
padlých z první světové války.
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Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec: Slavče, okres České Budějovice
Čestná uznání
• Popelín - za péči o stavební fond.
• Radimovice u Želče - za dopravní obslužnost obce.
• Rataje – za znovunavrácení zvonů do kostela Nejsvětější Trojice za pomoci veřejné sbírky občanů.
• Bernartice – za příkladnou práci při separaci odpadů na území
obce.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Branice – za obnovení činnosti fotbalového klubu Branice.
Nišovice – za podporu zájmových aktivit mládeže.
Lažiště – za koncepční péči o předškolní vzdělávání.
Chlumany – za dodržování lidových tradic – autentické ztvárnění „Konopické.“
Čepřovice – za nové environmentálně zaměřené dětské hřiště.
Dub – za realizaci koncepce politiky stárnutí a sociální práce
a rodině di Battaglia - za citlivou rekonstrukci zámku v Dubu.
Ločenice – za nadační fond Nesmeň.
Borová Lada – za podporu udržitelného života v obci formou
stanovených podmínek pro občanskou výstavbu.
Kluky - za rekonstrukci hospodářského objektu na obecní
dům.

Zasedání hospodářské komory
Dne 21. května 2019 se v Radničním sále Městského úřadu Prachatice konalo shromáždění členů Oblastní hospodářské komory
Prachatice. Shromáždění zahájil předseda Oblastní hospodářské
komory Prachatice Ing. Václav Franz, PhD., MBA, který přivítal
všechny členy a zároveň představil všechny hosty. Hlavním hostem byl prof. Ing. Luboš Komárek, Ph. D., MSc., MBA, náměstek měnové sekce České národní banky ČR, byla zde i ředitelka
ČNB pobočky České Budějovice Ing. Pavla Bláhová a emeritní
ředitel pobočky ČNB České Budějovice Ing. Vladimír Jandík.
Dále pak Ing. Jan Bauer poslanec Parlamentu ČR, Ing. Luděk
Keist ředitel Jihočeské hospodářské komory a zástupci místních
samospráv – starosta Města Prachatice Ing. Martin Malý, starosta Města Netolice Mgr. Vladimír Pešek a já za naši obec. Jako
první vystoupil Ing. Komárek, který všechny přítomné seznámil
s předpokládaným vývojem kurzu a HDP do roku 2021. Dále
pohovořil o dopadu případného brexitu na Českou ekonomiku
a na naši měnu. Po jeho vystoupení se ujal slova Ing. Luděk Keist, který shrnul činnost Jihočeské hospodářské komory a plán
činností pro další roky. Následovalo vystoupení Ing. Martina
Malého, který všechny přítomné seznámil s investicemi Města
Prachatice v letošním roce, jako hlavní zdůraznil rekonstrukci
plaveckého stadionu. Po té Mgr. Vladimír Pešek ve stručnosti
řekl něco o investicích Města Netolice. Po jeho slovech jsem byl
předsedou oblastní komory Prachatice vyzván já, abych řekl něco
o aktivitách naší obce a že jsem první představitel Lažišť, který se
dostavil na jejich shromáždění. V úvodu svého vystoupení jsem
zmínil, že jsem byl zaskočen již pozvánkou na tuto akci a tím
více, že mám před tak vzácnými hosty hovořit o naší malé obci,
která má 312 obyvatel. Ale když už jsem byl vyzván, tak že se
budu snažit v krátkosti něco o našich investicích a plánech do budoucnosti říci. Shrnul jsem všechny investiční akce, které naše
obec realizuje v letošním roce. Zmínil jsem plán otevření dětské
skupiny a Pošty Partner. Pohovořil jsem i o tom, že se snažíme co
možná nejvíce zefektivnit chod naší obce – zateplováním obecních budov, výměnou zdrojů tepla, fotovoltaickou elektrárnou
atd. Na závěr svého vystoupení jsem zmínil řešení zaměstnanosti
v naší obci a jeho okolí podáním žádosti o dotaci na MAS Šumavsko s tím, že jsme realizaci tohoto projektu zahájili s předstihem
před jeho schválením a zaměstnali jsme v rámci tohoto projektu
dva lidi z cílových skupin. Po skončení následoval slavnostní raut,
kde mne už tak zaskočeného ještě více vyvedla z míry ředitelka
pobočky ČNB z Českých Budějovic, že by se mě chtěla na něco

zeptat a zároveň jestli bych ji mohl poradit. Zajímalo ji, jak zde
provozujeme sportovní areál, že ona je zastupitelkou jedné malé
obce a v nejbližších dnech budou rozhodovat o systému provozu
sportovního zařízení. S Ing. Václavem Franzem jsme se domluvili
na možné spolupráci obce a Oblastní hospodské komory Prachatice s tím, že by se rádi zastavili a prohlédli naší obec.
Až na tomto zasedání jsem zjistil, co je náplní činnosti Oblastní
hospodářské komory Prachatice a musím říci, že jsem byl překvapen, čím vším se zabývá. Přes služby jako vidimace a legalizace
(ověřování podpisů a listin), přes poradenství podnikatelům
a veletrhy práce. Pořádají i burzy škol, předmětem těchto akcí
je prezentace firem vždy na určité vybrané škole v okresu Prachatice. Žáci škol se mohou touto formou seznámit s činností
jednotlivých firem a mohou si i vyzkoušet profesi. Tuto činnost
považuji za velice přínosnou hlavně pro firmy, které vzhledem
k současné situaci na trhu práce čím dál obtížněji shánějí nové
pracovníky.
Dne 10. července 2019 proběhlo jednání na obecním úřadě
s předsedou Oblastní hospodářské komory Prachatice Ing. Václavem Franzem ohledně navázání možné spolupráce s naší obcí.
Rozhodli jsme, že vzájemná spolupráce by byla do budoucna
přínosná pro obě zúčastněné strany. Bude připravena smlouva
o spolupráci a bude předložena obecnímu zastupitelstvu k jejímu
schválení. Obci tato spolupráce přinese hlavně její zviditelnění a propagaci v různých médiích a vydaných tiskovinách. Její
představitelé budou zváni na různé akce a setkání, kde budou
mít možnosti pro navázání nových kontaktů s firmami, které by
mohly sponzorsky podpořit konání kulturních a společenských
akcí v naší obci, popřípadě i místních spolků.
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Provoz Mateřské školy Lažiště v letošním roce
Jak většina z Vás ví, ke konci ledna letošního roku jsme se
museli rozloučit s paní ředitelkou naší mateřské školy. Důvodem
bylo hlavně nezvládání vedení tohoto školského zařízení a špatná
komunikace s rodiči a zřizovatelem. Byli jsme nesmírně rádi,
že nám s provozem mateřské školy ochotně pomohla bývalá
paní ředitelka paní Zdeňka Pecková, na kterou mnozí z Vás rádi
vzpomínali a byli nadšeni z toho, že je mohla dne 1. února znovu
přivítat ve dveřích naší školy. Nejdříve jsme mysleli, že nám paní
Pecková pomůže jen po dobu nezbytně nutnou, než bude na základě konkursního řízení vybrána nová paní ředitelka. Nakonec
jsme jí důchod přerušili na celé pololetí. Jako zřizovatel bych jí
chtěl nesmírně poděkovat za to, že přijala výkon této funkce
a pomohla nám tak zajistit chod mateřské školy. Dík jí patří
i za to, jakým způsobem vrátila tomuto školskému zařízení svou
ztracenou prestiž a úroveň. Do dalších let bych jí chtěl popřát
hlavně zdravého ducha, hodně toulek za poznáním a ať co nejrychleji dožene ten půl rok, o který jsme ji připravili a slibuji, že
už ji zpět nepovoláme.
Do konkursního řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy Lažiště se přihlásily dvě uchazečky a jako vítězka z něho vzešla paní
Jana Korytarová, která byla jmenována do funkce ředitelky tohoto školského zařízení od 1. srpna 2019 na dobu neurčitou. Paní

Korytarová pracuje mnoho let v oboru předškolního vzdělávání
dětí a má tak dostatek zkušeností, proto věřím, že bez problémů
naváže na práci právě končící paní ředitelky a udrží patřičnou
úroveň tohoto školského zařízení ke spokojenosti všech. Těším se
na naši budoucí spolupráci a přeji jí hodně pracovních úspěchů
a ať jí práce dělá jen samou radost.

Vážení spoluobčané,

dne 1. srpna 2019 nastupuji do funkce ředitelky Mateřské
školy
Lažiště. Ve školství pracuji téměř třicet let a je mi velkou ctí,
že se mohu vrátit do místa, kde jsem začínala svou pracovní
kariéru. Bude mi tak umožněno využít zde své dlouholeté
zkušenosti. Svoji práci miluji a věřím, že se zasloužím o to,
aby děti byly v MŠ šťastné a spokojené. Chtěla bych pozvolna
navázat na pevné základy, které zde vytvořila paní ředitelka
Zdeňka Pecková. V úzké vazbě na rodinnou výchovu budu
pomáhat zajistit dětem vstřícné, podnětné a zajímavé prostředí, které zajistí rozvoj dětí po stránce psychické, fyzické
i sociální. Nechystám se k žádným razantním změnám. Přeji
si, aby vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, dětmi, jejich zákonnými zástupci a zřizovatelem vycházely ze zásad
úcty, respektu a pravidel slušné komunikace. Už nyní se těším
na 1. září 2019, kdy přivítám v MŠ 25 dětí a všechny zaměstnance. Vy, děti, zatím užívejte krásné a pohodové prázdniny
a do nového školního roku přijďte s dobrou náladou.
Jana Korytarová

Stolní tenis
Po skončení dlouhodobých soutěží dospělých a bodovacích
turnajů mládeže byly v kalendáři akcí pouze Mistrovství republiky jednotlivých věkových kategorií a také mezinárodní turnaje.
O Velikonocích se konal mezinárodní turnaj v Linci, kde se již
tradičně představila široká škála vynikajících hráčů z několika
zemí. Petrovi se mezi jednotlivci podařilo postoupit ze skupiny,

ale dostal se pouze mezi nejlepších 16, kde vypadl s pozdějším
vítězem celého turnaje Julianem Rzihauschkem z Rakouska. Následně se ještě dohrávalo o každé místo a Petr všechny zápasy
vyhrál. Skončil tak na 9. místě. V soutěži družstev si s Martinem
Slaným z Havířova sice trochu polepšili, ale stačilo to pouze
na nepopulární bramborové 4. místo.
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Hned následující víkend se Petr zúčastnil Mistrovství České
republiky starších žáků v Praze. Kvalifikoval se po úspěšné sezóně krajských turnajů, kde s chlapci až o 4 roky staršími dokázal
obsadit celkové 3. místo. V prvních dvou kolech se rozhodovalo
o postupu do hlavní soutěže. V prvním kole dokázal porazit Víta
Sixtu z Hostinného, ale ve druhém už nestačil na Luboše Šorma
z Jaroměře. V útěše se pak dostal až do čtvrtfinále. Celkový výkon
a výsledek byl více než uspokojivý.
V polovině května se konalo Mistrovství republiky mladších
žáků v Jaroměři. V této kategorii si zajistil start díky odehrané
sezóně celorepublikových turnajů, a tak nemusel absolvovat kvalifikaci. V hlavní soutěži se probojoval do čtvrtfinále, kde nestačil
na jedničku mezi ročníky 2007 Jindru Morávka ze Strážnice. Opět
tedy zůstal před branami medailových pozic.
Následovala Velká cena Prahy, kde se v mezinárodní konkurenci mezi sebou utkalo 534 hráčů a hráček ze 14 zemí. Petr startoval v reprezentačním dresu, a to mu zřejmě dodalo potřebnou
dávku sebejistoty a také zodpovědnosti. V soutěži družstev spolu
s Martinem Slaným hladce došli až do semifinále, kde narazili
na reprezentanty ze Slovenska. Zápas se nakonec rozhodoval
až v závěrečné čtyřhře, kde naši kluci prokázali větší sehranost
a vyhráli v poměru 3:0 a díky tomu postoupili do finále. Tady se
utkali s reprezentací Rakouska a po velkých bojích nakonec prohráli. Stříbrná medaile je obrovským úspěchem. Petr se další den
dokázal soustředit a po skvělých výkonech v družstvech navázal
i v soutěži jednotlivců. Bez ztráty jediného setu dokázal vyhrát
základní skupinu. V dalších kolech oplatil prohru slovenskému
reprezentantovi Pavlovi Kokavcovi. V semifinále narazil opět
na Juliana Rzihauschka, kterého tentokrát dokázal, stejně jako
v lednu v Budapešti, porazit. Tím si zajistil postup do finále, kde
na něho čekal polský hráč WiktorPtak. První set Petr prohrál,
ale nevzdal se a další sety už byly čistě v režii malého českého
reprezentanta. V posledním setu dovolil soupeři uhrát pouze dva
míčky. Celkové vítězství takového turnaje, navíc v reprezentačním dresu, je pohádkový úspěch.
Na začátku června odehrál Petr Mistrovství republiky družstev
starších žáků, kde hned v prvním kole nešťastný los přiřadil našim hráčům obhájce titulu z loňského roku z KST Ostrava. I když
se nedali lacino, přesto prohráli poměrem 3:1, kdy jediný bod
zaznamenal Petr. Další boje byly sice úspěšné, ale díky systému
turnaje se mohli umístit nejlépe na 9. místě. V konečném boji
o toto umístění nakonec prohráli s celkem Ústí nad Labem, což
znamenalo konečné 10. místo. I to je pro Jižní Čechy úspěchem.
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Další turnaj, kterého se Petr zúčastnil byl o něco dále, a to
v dánském Hillerodu, nedaleko Kodaně. Startovní listina byla
v jeho kategorii velmi řídká, a proto nastoupil ve vyšší kategorii.
Opět se hrála soutěž družstev a tentokrát si s Petrem zahrál Karel
Jedlička z klubu Apollo Ústí nad Labem. Po skvělých výkonech
vybojovali čtvrté místo, za které ovšem obdrželi bronzový pohár stejně jako třetí domácí Dánové. V soutěži jednotlivců byla
konkurence obrovská a přestože dokázal vyhrát základní skupinu
nedokázal projít přes domácího hráče RasmuseBalslevaLarsena
a skončil tak hned v prvním kole hlavní soutěže.
Zbývá se ještě zmínit také o Letní olympiádě mládeže, kterou
pořádalo město Liberec. Na několika sportovištích nejen v Liberci, ale také v Jablonci nad Nisou, v Bedřichově a dalších přilehlých městech a obcích. Celkem startovalo téměř 3500 mladých
sportovců v 19 sportech. Petr se ve svém stolním tenisu utkal
se známými tvářemi. Připsal si několik cenných skalpů, mezi
jinými porazil,například Jindru Morávka, kterému oplatil prohru
z MČR, dvě čtvrtfinále, jednu bronzovou medaili ze smíšené čtyřhry a také spoustu úžasných zážitků ze své první olympiády, která
svou organizací napodobovala tu skutečnou. Děti si tak mohly
vychutnat neopakovatelnou atmosféru úvodního ceremoniálu
se zapalováním olympijského ohně, kterého se zúčastnili, tak
jako na skutečné olympiádě, známé osobnosti ze světa sportu.
V červenci má Petr naplánovanou dovolenou a potřebnou
regeneraci, ale hned od začátku srpna už zase začne kolotoč
letní přípravy a první důležité turnaje. Největším mezníkem je
na konci srpna Eurominichamps ve francouzském Štrasburku,
kde Petr změří síly s evropskou elitou ve své kategorii.

Začátek nové sezóny…
Naši mladí hasiči začali novou sezónu veselejší formou tréninku. 2. března se totiž uskutečnil Masopustní průvod, kterého
jsme se zúčastnili. Pro letošní rok jsme si připravili hlavní postavy
z pohádky Mrazík.Nechyběl takDěda Mráz, Nastěnka, Ivánek,
Dědeček Hříbeček, Marfuša a ani velká skupina loupežníků.
Od 2. března, trénujeme každou neděli, kde se učíme požární
útok, štafetu dvojic a mnoho dalších disciplín na celorepublikovou soutěž hry Plamen. 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
obsadili za MH starší 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 této sezóny byla vyhlášená každoroční soutěž „Požární
ochrana očima dětí 2019“, kam naše mládež poslala výtvarnou
práci na téma „V domě hoří! A co teď?“. Vyhodnocení soutěže
Pokračování na straně 10
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Pokračování ze strany 9

POOD 2019 za okres Prachatice bylo 25. 6. 2019 na HZS Vimperk, kde za okres Prachatice kategorii ZŠ4 obsadil Pavel Vávra
3. místo.
5 až 7. července bylo pro mladé hasiče uspořádáno víkendové
soustředění na místním koupališti, kde děti trávilycelý víkend
bez telefonu a rodičů. V pátek, poté co si děti postavily stany
a byla řečena pravidla soustředění, byl „vyhlášen poplach“ požáru, který si děti musely samy pomocí džbérových stříkaček
uhasit. Po uhašení „požáru“ byly děti odměněny špekáčky, které
si opekly na ohni. Sobotní ráno začlo pro některé moc brzy a ne
všichni jsou zvyklí na ranní rozcvičku kolem koupaliště. Po snídani a ranní hygieně jsme vyrazili směr Libín, kde jsme navštívili
lanový park. Zde mohli všichni ukázat svojí sílu a nebojácnost
z velkých výšek. Po zdolání lanového parku jsme pokračovali
na rozhlednu Libín a poté zpět do tábořiště na oběd. Po obědě
a poledním klidu jsme ještě navštívili ZZS v Prachaticich, kde
nám bylo ukázáno veškeré vybavení sanitního vozidla, ukázka

zafixováni 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 jsme se v loňském roce s MH
mladší umístili na 3. místě. Letos jsme se ji zúčastnili taktéž
a o nejlepší místa jsem bojovali 28. června na noční soutěži
ve Vlachovo Březí, kde se MH mladším povedlo obsadit 3. místo a MH starším 6. místo. Další soutěž kam jsme vyrazili, byla
v Sudslavicích (Výškovice), kde jsme obsadili za obě kategorie
6. místo. Do konce září nás čekají ještě 4 soutěže v PHL a to
Vitějovice, Ktiš, Žitná a poslední kolo a vyhlášení v Prachaticích.
Pokud má někdo zájem se přidat mezi naše Hasmeny (od 5ti
do 14tilet), může se každou neděli zapojit a vyzkoušet si od 14:00
pod hasičárnou.

Soutěž „Požární ochrana očima dětí 2019“
V úterý dne 25. června 2019 od 14:00 hod. se na požární stanici
HZS ve Vimperku konalo slavností vyhlášení výtvarné a literární
soutěže „Požární ochrana očima dětí 2019“. Okresního kola se
zúčastnilo celkem 223 dětí ze 17 škol (6 mateřských, 10 základních a 1 střední) a také se zapojilo 16 sborů dobrovolných hasičů
včetně našeho. V literární části byli vyhlášeni vítězové ve dvou
kategoriích, ve výtvarné části v osmi kategoriích a jedna vítězka
byla vyhlášena v kategorii digitálních technologií. Nám udělal
největší radost člen SDH Lažiště a žák ZŠ Šumavské Hoštice Pavel
Vávra, který se v kategorii „Žáci 8. a 9. ročníku ZŠ“ ve výtvarné
části soutěže umístil na krásném 3. místě. Svou cenu si převzal
před zraky své maminky, vedoucího mládeže SDH Lažiště panem
Miroslavem Pavelkou a starostou naší obce. Za skvělou reprezentaci našeho sboru a obce bych mu chtěl poděkovat a zároveň
popřát další úspěchy.

FOTBAL
Zimní příprava na jarní část začala na začátku února. Absolvovali jsme 15 tréninkových jednotek včetně víkendového soustředění v místních podmínkách a sehráli jsme tři vyrovnaná
přípravná utkání s týmy KP. Bohužel, jsme museli pro velkou

marodku zrušit generálku v Kaplici. Mužstvo se nám podařilo
doplnit o Jakuba Rauschera (dříve juniorka Dynama ČB).
Soutěžní část jarní sezóny jsme zahájili jasným vítězstvím nad
Bavorovicemi, které jsme jasně přehráli 6:0.Hned po utkání se
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konala v klubovně místního sportovního zařízení valná hromada, abychom shrnuli úspěšný rok 2018. Byly zhodnoceny jak
sportovní, tak i hospodářské výsledky klubu. Mj. byli vyhlášeni
nejlepší jednotlivci. Nejlepším střelcem roku 2018 se stal Marek
Sedláček (22 branek). Následovali ho Jan Makoš a Tomáš Vokatý. Dále si všichni zúčastnění vybrali nejlepší hráče roku 2018.
Ve vyrovnaném hlasování získal nejvíce hlasů Jaroslav Volmut
před Markem Sedláčkem a Tomášem Vokatým. Na čtvrtém a pátém místě se umístili defenzivní hráči Jan Macek, respektive
Petr Bízek.
V dalších utkáních jsme postupně porazili Trhové Sviny, jasně
vyhráli ve Vimperku, Semice a derby v Prachaticích. Skvělým
úvodem jsme se dostali do čela tabulky, které jsme již do konce
sezóny neopustili. Sice jsme doma prohráli následně s Planou,
ale poté přišla další vítězná šňůra (Lhenice, Strakonice, Vodňany
a Větřní). Zápas s Větřním přinesl definitivu a mohli jsme naplno
začít oslavovat postup. V tomto utkání se s bohatou a úspěšnou
kariérou rozloučil dlouholetý hráč a nyní funkcionář našeho klubu Pavel Hodina. Nastoupil na poslední půlhodinku a rozlučka
to byla povedená. V poslední minutě vstřelil poslední branku
tohoto utkání.
V závěru sezóny, kde šlo pouze již o čest, dostali příležitost
i hráči, kteří se v průběhu sezóny na hřiště tolik nedostali. I jim
těmto hráčům patří dík, za úspěšnou reprezentaci klubu. I oni
jsou potřební a bez nich by to také nešlo. Sice jsme v posledních
třech kolech již nevyhráli, ale ani to nemohlo zkazit dobrou náladu z povedené sezóny.
Po pěti letech se bude v Lažištích hrát opět nejvyšší krajská
soutěž. Příprava na náročnou sezónu začala 12.7. a hned 13.7.
jsme odehráli první přípravné utkání s divizním nováčkem Katovicemi. Po poločasovém vedení 2:1 jsme nakonec prohráli 3:4.
Ještě odehrajeme tři přípravná utkání (Čtyři Dvory, Prachatice
a Podlesí). A poté nás 11.8. čeká v premiéře cesta do Milevska.
První domácí utkání odehrajeme o týden později, kdy přivítáme
Osek.
Všichni jsme si vědomi, že to nebude jednoduché, jak po sportovní stránce, tak po té funkcionářské. Nyní se poohlížíme po po-

silách, abychom kádr vhodně doplnili. S kariérou se rozloučil
JiříPěsta a na druhé straně s námi přípravu zahájili odchovanci
Příbrami Jan Hušek a Dominik Sedláček (bratr Marka, který
již u nás hraje dva roky). O případném jejich přestupu budeme
jednat v závěru přípravy.
Místní FK reprezentuje i mládež. Ve společenství se Slavojem
Husinec máme do sezóny připraveny dvě družstva, která se zúčastní okresních soutěží. Konkrétně se jedná o starší přípravku
a mladší žáky. Dále máme tým starších žáků ve společenství
s Vimperkem. Tak i jim popřejme, nechť se jim daří a zejména,
nechť to děti baví.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení obce Lažiště v čele s Janem Pěstou a sponzorům (zejména firmě Reno Šumava) za nejen
finanční podporu, bez které by fotbal v Lažištích již pravděpodobně neexistoval. Poděkovat sluší také fanouškům, hráčům,
trenérům (včetně těm mládežnickým) a funkcionářům místního FK. A na úplný závěr bych chtěl pozvat všechny fanoušky
na podzimní zápasy klubu, aby svojí podporou pomohli hráčům
reprezentovat naší obec ve vyšší soutěži. FK Lažiště je jediný klub
našeho okresu, který bude hrát nejvyšší krajskou soutěž!

HURÁ NA PRÁZDNINY
Přiblížily se dny,na které netrpělivě čekají všechny děti.
Bilancujeme to,co jsme se za 2. pololetí školního roku
naučili a hlavně, co jsme společně prožili. Ať už to byly
masopustní tradice spojené s dětským karnevalem, masopustním průvodem v obci. Zavítaly k nám i pohádkové
společnosti „Zvoneček“ a „Honza z bedny“. Naše maminky
a babičky jsme pozdravili vystoupením k jejich svátku v sále
kulturního domu a v měsíci květnu i v mateřské škole.
Po velikonočním koledování jsme řádili s čarodějnicemi
u táborového ohně.V měsíci květnu jsme se všichni vypravili na poznávací cestu za „Krakonošem“, kde děti pozorovaly brouky v trávě, koníčky na pastvě a vůbec změny
v jarní přírodě.V závěru měsíce předškoláci ukázali,že už
jsou opravdoví školáci a přenocovali „bez maminky, bez
tatínka“ v mateřské škole. Po setmění si hledáním pokladu
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přožili tak poslední chvíle strávené v mateřské škole. Stejně
tak i zakončili školní rok „Pasováním předškoláků na školáky“ (všechny tyto akce můžete shlédnout ve fotogalerii
na našich stránkách).
V závěru bych chtěla všem dětem popřát krásné prožití
prázdninových dnů a v září opět hodně pěkných zážitků
v mateřské škole. Všem dětem,rodičům i zaměstnancům
přeji,aby dny, s novou p.ředitelkou,byly stejně tak krásné,
radostné, klidné a spokojené, jako jsme je doposud všichni
prožívali.
Pecková Zdeňka
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Poděkování
Velké poděkování vedoucím malých Hasmenů. Připravili pro ně suprový víkend. Vše zvládli na 1*. Děti si to moc užily a domu se
vrátily plny dojmů a příjemně unavení. Myslím, že mluvím za všechny rodiče zúčastněných dětí. Děkujeme Mirďo, Kevine, Fando,
Mery a Miso... Těšíme se příští rok.
Veronika Vávrová

Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2019
Lampionový průvod a stavění májky
Dne 30. dubna 2019 od 19:00 hod. pořádala mateřská škola
ve spolupráci s obcí lampionový průvod, kterého se zúčastnilo
20 dětí. Začínal jako tradičně u mateřské školy a zakončen byl
u májky. Naši mládežníci ozdobili a postavili májku, připravili
pruty na pečení buřtů. Dřevo pro čarodějnický oheň v letošním
roce zajistila obec, která dále zakoupila pro děti špekáčky, pitíčka
a mládežníkům dva sudy piva. Všem, kteří zajistili hladký průběh
této akce, chci poděkovat.

startovala, umístila na stupních vítězů. Takže v domácím táboře
vládla spokojenost.
Příjemný večer všem zpestřil Václav Smolík se svou kapelou
a to i přes to, že jeho družstvo SDH Chlístov bylo ze soutěže
diskvalifikováno z důvodu nespojení savic. Jako zarputilý soutěžící nesl tuto diskvalifikaci velmi těžce, ale u skleničky vše brzy
opadlo a tak mohla začít ta pravá zábava.
Celkové výsledky okrskové soutěže v požárním sportu:
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Kategorie ŽENY I.
SDH Dvory
SDH Lažiště
SDH Žárovná

Dosažený čas
31,13 s
32,49 s
34,48 s

Umístění
Kategorie ŽENY II.
Dosažený čas
1. místo
SDH Šumavské Hoštice
33,45 s
Pozn. družstvo SDH Žárovná bylo diskvalifikováno
pro nespojení savic.

Hasičská soutěž
Dne 4. května 2019 pořádal náš sbor dobrovolných hasičů
ve sportovním areálu okrskovou soutěž v požárním sportu.
Bylo asi nejhorší počasí, co soutěžící zažili a to bylo ještě lepší,
než předpovídali meteorologové, protože ti dokonce počítali se sněhem. I přes nepřízeň počasí si tuto akci nenechal
ujít velký počet diváků. Vzhledem na bezpečnost soutěžících
bylo z tohoto důvodu také dopředu rozhodnuto, že se nebude vůbec stavět překážková dráha. Soutěž tedy probíhala
jen v požárním útoku. Hasičskou soutěž zahájil starosta naší
obce a dále následovalo rozlosování hlavní části soutěže. Jako
první se představili naši mladí hasiči, kteří tentokrát složili dvě
družstva mladších a jedno družstvo starších hasičů. Mladým
hasičům byly ihned po skončení plnění jejich disciplíny slavnostně předány poháry a medaile. Poté probíhaly útoky na dvě
základny a to tak, že na jedné se vždy připravovalo družstvo
žen a na druhé mužů.
Domácím udělali největší radost MUŽI kategorie II., kteří svou
disciplínu vyhráli a to již podruhé v řadě. V případě, že se jim
podaří zvítězit i v příštím roce v Šumavských Hošticích, zůstane
v jejich držení putovní pohár. Navíc v požárním útoku dosáhli
času 32,13 s, který by jim stačil i na vítězství v kategorii MUŽI
I. Družstva, která hájila naše barvy, se ve všech kategoriích kde

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Kategorie MUŽI I.
SDH Žárovná
SDH Šumavské Hoštice
SDH Lažiště

Dosažený čas
33,15 s
35,97 s
37,38 s

Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Kategorie MUŽI II.
SDH Lažiště
SDH Dvory
SDH Zábrdí

Dosažený čas
32,13 s
41,19 s
43,00 s

Dětský den
Dne 15. června 2019 se od 13:00 hod. ve sportovním areálu
konal dětský den, který pro nás poprvé zajišťovali studenti ze
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Střední pedagogické školy Prachatice pod vedením Aničky Lebedové. Ti si pro děti připravili celkem 10 stanovišť, kde dětem
vyplňovali kartičky o splnění jednotlivých soutěžních úkolů.
V letošním roce dětský den navštívil rekordní počet dětí a to, dle
rozdaných kartiček celkem 92, i když jak se rozprchly po celém
sportovišti, to možná na první pohled nevypadalo. Děti se mohly
těšit na nafukovací dvojskluzavku a množství sladkostí včetně
nanuků. Na závěr jako každoročně se opět spustilo sněhové šílenství, to když naši hasiči s jejich pěnometem nafoukali kopec pěny
na hřišti s umělou trávou. Všem, kteří jste se podíleli na přípravě
a organizaci této akce patří velké poděkování.
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z důvodu deště, ale nakonec se počasí umoudřilo a nechalo hasiče
soutěž dokončit. Soutěžilo se v požárních útocích s tím, že si
každé družstvo mohlo zvolit svého strojníka, zbytek družstva si
vylosoval svůj post. Po odstartování následovala tradiční pivní
štafeta, která jako vždy rozhodla o vítězi, jelikož čas jednotlivých
útoků byl u všech družstev, dá se říci, totožný. Mezi ženami zvítězilo družstvo ze Žárovné, naše ženy se umístily na druhém místě.
V mužské kategorii zvítězilo družstvo ze Dvorů, naši muži byli
třetí. Ještě, že s nepřízní počasí počítali provozovatelé sportovního areálu a zaplachtovali celé podloubí kolem hlavní budovy,
protože večer přišla bouřka s přívalovým deštěm. Většina přítomných byla na kost promočená a tak bylo milým překvapením,
že když přestalo pršet, akci nikdo neopustil a všichni se skvěle
bavili. O večerní náladu se postarala kapela Václava Smolíka.

Fotbalový turnaj

Memorial Josefa Podlešáka

Dne 15. května 2019 se od 16:00 hod. konal již III. ročník memorialu Josefa Podlešáka. Akci pořádal náš sbor dobrovolných
hasičů jako vzpomínku na jejich dlouholetého starostu a kamaráda. V letošním roce musela být soutěž několikrát přerušena

Dne 29. června 2019 se ve sportovním areálu uskutečnil asi
největší turnaj v jeho historii. Jen pro zajímavost – turnaje se
zúčastnilo celkem 246 sportovců, o sportovní chod turnaje se
staralo 10 osob a dalších 10 osob zajišťovalo občerstvení a služby. Fotbalového turnaje se zúčastnilo celkem 16 mládežnických
družstev, která byla rozdělena do dvou věkových kategorií. Fotbalový turnaj měl i mezinárodní zastoupení, jelikož se ho zúčastnila dvě družstva z Bavorska. Na tenisových kurtech souběžně
probíhal turnaj v tenise dětí, kterého se zúčastnilo celkem 33
dětí. Aby toho nebylo málo, tak na hřišti s umělým povrchem
se konal turnaj žen ve volejbale, zde mezi sebou změřilo síly 5
týmů složených z 30-ti žen. Naši hasiči na tento turnaj zapůjčili
stan, který byl postaven na půlící čáře fotbalového hřiště a plnil
funkci fotbalových šaten a zázemí pro hráče fotbalu. Ke spokojenosti pořadatelů vyšlo skvělé počasí a všichni do jednoho
Pokračování na straně 14
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Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2019
Pokračování ze strany 13
si akci náramně užili. Musím vyseknout obrovskou poklonu
panu Miroslavu Váňovi, Jirkovi Musilovi a všem kdo se podíleli
na uspořádání této akce, protože to bylo něco neskutečného.
Po celý den bylo na dětech vidět, jak jsou zapálené do hry. Při

slavnostním vyhlášení výsledků dostal každý účastník medaili
a upomínkový pohárek, z čehož měl každý radost. Po celý turnaj
měly děti zajištěno zdarma ovoce, nápoje a malé občerstvení.
Celkem děti snědly 110 kg ovoce (ananasů, melounů, banánů)
a vypily 170 litrů vody. Jako starosta obce jsem měl tu čest tento
turnaj zahájit a následně i ukončit. Můžu všem slíbit, že v příštím
roce udělám vše proto, aby se tento turnaj uskutečnil znovu. Bude
podána žádost o dotaci na Jihočeský kraj a pokusíme se sehnat
i nějaké sponzorské dary.

Setkání důchodců

V sobotu dne 14. září 2019 od 15:00 hod. se bude v kulturním
domě konat setkání důchodců. Bude to asi poslední akce, která
se uskuteční v kulturním domě před jeho celkovou rekonstrukcí.
Všichni důchodci jsou zváni a na jejich účast se těší starosta a zastupitelstvo obce. K tanci a poslechu bude hrát kapela Pěčnovanka
a program nám zpestří svým vystoupením děti z mateřské školy
a samozřejmě členi ochotnického spolku Rozverní besedníci.

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ
Vážení občané. Knihovna Lažiště nabízí cca 1500 knih k vypůjčení. Poslední dobou se soustředíme
většinou na nové nebo novější tituly. Jsou to knihy všech žánrů, od detektivních po zamilované, válečné, dobrodružné atd. Máme zde také hodně dětských knih. V loňském roce bylo půjčeno 1070 knih,
máme 43 pravidelných a spokojených návštěvníků. Snažíme se zvát naší školku ke čtení pohádek
a prohlížení knih. Děti se vždy těší. Přijdte a přesvěčte se sami.

DOVOLENÁ: 11.–18. 8. 2019

Otevírací doba:
Neděle 
10 – 11 hod.
15 – 16 hod.

Nebo kdykoliv po telefonické domluvě VOLEJTE: 606 833 926
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Prázdninové zastavení
Letní měsíce jsou pro mnoho lidí ve znamení cestování.
Jezdíme na tábory, na dovolené, navštěvujeme známé, které
tak často nevídáme, prostě snažíme se mít tak nějak volněji.
To je samozřejmě velice dobře, protože i náš organizmus
je nastaven tak, že občas potřebuje oddych, relaxace. Pro
každého to znamená něco jiného, pro jednoho je relaxací
práce na zahradě, pro jiného odpočinek se zajímavou knihou někde u vody.
Já nejraději odpočívám v přírodě. Když potřebuji načerpat energii, obnovit síly, upevnit víru, jdu do lesa. Dokážu
být v lese sám celé hodiny. Bez telefonu, bez lidí, prostě jen
já a příroda, která mě v tom místě obklopuje.
Chodím lesem a dávám volný průchod svým myšlenkám. Snažím se ztišit. Ne tolik slovy, ale i svým vnitřním
já. Toužím tam prostě jen být a být blíž Bohu. Tak, jak jsem.
Nic nepředstírám. Není před kým, Bůh mě dobře zná, zná
mě líp, než se znám já. A i tak mě miluje. Každého z nás
miluje
nepředstavitelnou láskou, ačkoliv nás zná do nejmenšího
detailu. Je neuvěřitelně osvobozující být sám s někým, kdo
vás dokonale zná a miluje dokonalou láskou.

Mnoho svatých nás vyzývá k pravidelné modlitbě, k rozhovoru s Bohem. I když máme pocit,
že se modlíme tak nějak
správně, pravidelně, obvykle nechápeme, že Bůh
na naše prosby nereaguje. Jako by mlčel. Možná
bychom měli mlčet i my.
Nemyslím, abychom se
přestali modlit neb abychom v Něj přestali věřit,
naopak. Pojďme do lesa. Každý sám, jen s Bohem. Zkusme
s ním mluvit, hodně mluvit, a pak mlčet a naslouchat. Copak nás Bůh nechá v lese samotné?
Přeji vám všem, aby vaše prázdninové putování bylo
vydařené, ať už se vydáte k rybníku nebo třeba přes půl
zeměkoule. A pamatujte, že Pán vás provází na všech vašich cestách.
Váš Jenda Mikeš
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Lažiště

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 459,97 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
67,80 m3

14,68 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 14,21 t

Úspory ropy **
770,48 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 3,13 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
0,63 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY

SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
910 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY

SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
11 330 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

