OBECNÍ
ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
ÚVOD
Vážení spoluobčané,

právě pročítáte již letošní 3. vydání Obecního zpravodaje a těší
mě, že vydávání tohoto tiskopisu vzbudilo kladné ohlasy a to
od širokého věkového spektra občanů. Měl jsem v podvědomí, že
to bude právě starší generace, která ocení vydávání tohoto plátku,
jelikož se nedostane tak často do společnosti, tudíž i ke všem
informacím, které z tohoto plátku může načerpat. V omyl mě
přivedl občan ve věku 18-ti let, který mi řekl, jak je rád, že vydáváme tento zpravodaj a co všechno se z něho dozvěděl 
Ze všech sdělovacích prostředků se na nás valí jedna horší
zpráva než druhá, proto mě události letošního roku vedli k tomu,
abych napsal svůj pohled na věc. Německá kancléřka Angela
Merkelová svou nesmyslnou vstřícností vůči uprchlíkům zavařila celé Evropě. Přál bych si, aby špičky naší vlády nebyly tak
naivní a nedaly azyl nějakému většímu počtu migrantů, protože
je to úplně jiná mentalita lidí s jiným vyznáním, kteří ctí úplné
jiné hodnoty života. Určitě je namístě pomoci lidem v nouzi, to

VÁNOCE 2015

ano, ale tito lidé, kteří v letošním roce zamířili do Evropy, jsou
většinou z bohatší vrstvy společnosti, kteří měli peníze na to, aby
tuto cestu uskutečnili, ti kteří jsou v nejhorší životní situaci, jsou
ti, kteří tam zůstali, protože nemají ani na základní lidské potřeby. Plně souhlasím s názorem, že je třeba pomáhat těmto lidem
v nouzi přímo na jejich území v uprchlických táborech. Nechtěl
jsem Vám tímto mým zamyšlením nějak zkazit čas vánoční, ale
je to otázka budoucnosti naší a našich potomků.
V tomto adventním čase bych Vám chtěl popřát klidné prožití
svátků vánočních, ať si odpočinete od všedních záležitostí a hrůz,
které se dějí v posledních dnech, do nového roku bych Vám
chtěl popřát hlavně zdravíčko, dobrou náladu, pohodu ve Vašich
rodinách, ale hlavně, ať žijete v míru a svobodně. Ať nemusíte
mít strach cestovat prostředky hromadné dopravy, či se účastnit
různých masových kulturních, sportovních nebo jiných akcí. Ať
nemusíte přemýšlet nad tím, jestli se Vaše děti v pořádku vrátí
domů ze školy.
Již v minulém vydání jsem Vás vybízel, abyste kdo budete chtít,
přispěli nějakým svým článkem, abychom společně tvořili tento
zpravodaj. Můžete si třeba podat i nějakou soukromou inzerci
apod., kterou otiskneme.
				 Jan Pěsta – starosta obce
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Adventní zamyšlení
Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické
diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní nebo vánoční zamyšlení. Občas mám pocit, že to bylo tak minulý týden, co
jsem do redakce takové zamyšlení posílal a ejhle, už ho píšu zase.
Většinou píšu něco povzbuzujícího, případně trochu napomínajícího, že zase uplynul rok, a jak jsme opět vše nestihli a tak.
Nejspíš každým z nás otřásly útoky v Paříži. Poté, co teroristé
zaútočili na redakci v lednu jsme si nejspíš mysleli, že toto už
se nemůže opakovat, že bezpečnostní služby takovému útoku
zabrání. Opak se stal pravdou a zahynulo mnohonásobně víc lidí
než v lednu. A pak tu máme příliv uprchlíků do Německa. Někde
jsem četl, že během 14 dnů jich tam přišlo 180 000! Německo
je veliké, určitě může poskytnout mnoho místa pro uprchlíky,
avšak není toto i na ně moc? Přece jen uprchlická vlna už jistě
dosahuje milionu příchozích na německé území… Několik lidí
(kteří mají obavy o bezpečí své a svých blízkých) se mě ptalo, zda
to má Bůh stále pevně ve svých rukou, zda se mu to nezačalo
nějak vymykat. Případně zda na nás nezanevřel a nechce nás
prostřednictvím teroristických útoků trestat za viny celého světa.
Tazatele, a i vás, kteří si třeba kladete podobné otázky, mohu
uklidnit. Pán to má pevně v rukách a za hříchy celého světa nás
opravdu netrestá, on už za ně totiž jednou umřel. Miluje nás
tak moc, že se stal jedním z nás, aby za nás hříšné, On bez viny,
položil svůj život, a my tak skrze něj mohli dojít spasení. Pán
je s námi po všechny dny, a kdo v něj věří a prosí ho o pomoc,
tomu pomáhá. A určitě pomáhá i těm, kteří v něj nevěří, ale

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY LAŽIŠTĚ:
24. 12. - 22:00 mše svatá
25. 12. - 9:30 mše svatá
26. 12. - 9:30 mše svatá 17:00 - koncert Vánočníku
27. 12. -10:15 mše svatá, v jejíž průběhu zazní Česká mše

konají dobré věci, jsou dobří.
Pán je totiž vždy na straně dobra. Proto si v období přípravy
na Vánoce přejme vzájemně
dobro, předávejme dobro své
rodině, svému okolí, a mějme
kousek dobra v srdci i pro ty,
kteří jsou daleko od domova
na cestách, kteří neznají naše
tradice, nemají naši víru.
Že jsme za uplynulý rok nevykonali vše, co jsme si předsevzali?
Že se nám mnoho věcí nepodařilo? Jsme lidé, chybujeme, ale snaha se cení. Přece je lépe udělat něco, co třeba nedopadne dobře,
než sedět doma s rukama v klíně a nedělat nic. Až jednou budeme
po smrti souzeni, tak věřím, že naše snaha, i když neúspěšná,
bude tím, co nakloní pomyslný zobáček vah na stranu věčného
dobra a blaha. A pamatujme také na to, že všechno špatné je
pro něco dobré. A tak důsledky svých činů můžeme mnohdy
pochopit až s hodně velkým časovým odstupem.
Rád bych nám všem do doby adventu a Vánoc popřál, abychom
byli dobří, abychom měli vlídné slovo pro každého, s kým se
setkáme, a abychom měli srdce otevřené pro všechny, kdo to
budou potřebovat.
Přeji vám všem poklidné prožití adventu a požehnané Vánoce.
Jan Mikeš, váš kaplan
vánoční J. J. Ryba v podání Vimperského chrámového sboru
(obnova manželských slibů)
31. 12. - 14:30 děkovná mše svatá
1. 1. 2016 - 9:30 mše svatá
3. 1. 2016 - 9:30 mše svatá (Slavnost Zjevení Páně - žehnání
křídy, vody, kadidla a zlatých předmětů)

Ohlédnutí paní Peckové
Blíží se vánoční svátky – období, které snad mají ze všeho nejraději děti, které mne provázely po celou dobu mé pedagogické
praxe. Těší se na spoustu dárečků překvapení, která najdou pod
vánočními stromečky.
Byla jsem potěšena, když mě p. ředitelka oslovila, zda bych
dětem neudělala Mikuláše. Moc ráda jsem toto přijala, protože
moje srdíčko je pořád s těmi nejmenšími. Samozřejmě, že se mi
stýská po tzv. „blbovinkách“, které jsem s dětmi prožívala. Teď si
to vynahrazuji s mými vnoučaty, na která mi zbývá více času. Rozhodně se mi nestýská po administrativě, které bylo čím dál více.
A čím zaplňuji svůj volný čas? Pravidelně každé pondělí chodím na pěší výlety s turistkami z Vlachova Březí, kam mě přivedla
moje sestra, ale vůbec toho nelituji, poznáváme krajinu, vesničky,
města, zkrátka místa, kam bych se možná nikdy ani nepodívala.
Druhý den je pak člověk nabitý energií a hned Vám jde práce
lépe od ruky.
Jeden den v týdnu zajdu za děvčaty do školky, ale samozřejmě
hlavně za dětičkami- nedávno jsem jim říkala, že se mi po nich
hodně stýská a kluci křičeli: „Tak se vraťte, tak se vraťte!“ To mě
moc potěšilo. Samozřejmě, dokud budu moci, tak se za nimi
budu moc ráda vracet.

Protože se nám blíží i nový rok 2016, chtěla bych popřát Vám
všem, aby byl krásný, radostný, pestrý, klidný a hlavně spokojený
a plný zdraví!
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Projekty dokončené v roce 2015
1) Výměna topné soustavy a zateplení OÚ Lažiště
Dne 26. června 2015 byl dokončen projekt s názvem „Výměna topné soustavy a zateplení
OÚ Lažiště“. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši 149.813,81 Kč, z rozpočtu Evropské unie z prostředků Fondu soudržnosti bylo
kryto 2.546.848,60 Kč a vlastní spoluúčast obce činila 1.110.480,02 Kč. Akci realizovala
firma Reno Šumava, a.s. Nad rámec této akce byly provedeny nové elektrické rozvody v celé
budově a byly nově vyštukovány vnitřní zdi ve většině místnostech, tyto práce si vyžádaly
náklady ve výši 440.602,-- Kč a byly hrazeny z rozpočtu obce.

2) Oprava Žárovenského potoka na prac. č. 1313/1 a 1313/3 k. ú. Lažiště
Rovněž dne 26. června 2015 byla dokončena akce s názvem „Oprava Žárovenského potoka
na prac. č. 1313/1 a 1313/3 k. ú. Lažiště“ z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2.693.297,-Kč, spoluúčast obce činila 367.598,-- Kč a akci zrealizovala firma Reno Šumava, a.s.

3) Rekonstrukce zpevněných ploch na pozemku par. č. KN 1110/3 v k.ú. Lažiště
Dne 12. června 2015 byla dokončena realizace akce „Rekonstrukce zpevněných ploch
na pozemku par. č. KN 1110/3 v k.ú. Lažiště“. Akce byla realizována v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015. Výše dotace Jihočeského kraje činila
200.000,-- Kč a zbylých 214.761,-- Kč bylo kryto z obecního rozpočtu pro rok 2015. Akci
realizovala firma Reno Šumava, a.s.

4) Dětské hřiště Lažiště
Dne 24. září byla dokončena realizace akce „Dětské hřiště Lažiště“. Akce byla realizována
z dotace Ministerstva pro místní rozvoj z PORV, Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci. Dotace činila 400.000,-- Kč a vlastní spoluúčast
obce činila 179.554,-- Kč. Dodání herních prvků realizovala firma TR Antoš, s.r.o., zvolili
jsme možnost realizace šéfmontáží, tj. že obec zajistila svými zaměstnanci terénní práce,
vybudování dopadových ploch, pomocné práce s vykládkou a montáží herních prvků.
Tímto se ušetřily finanční prostředky, za které bylo provedeno oplocení dětského hřiště,
vybudování hřiště na pétanque a byla umístěna jedna herní sestava na Nové bytovky. Těší
mne, že akce splnila svůj cíl a hlavně, že se hřiště líbí a je hojně navštěvované.

5) Oprava hřbitovní zdi a oprava vstupu na hřbitov
Z Grantového programu Jihočeského kraje – Úcta k předkům, byla zrealizována akce
„Oprava hřbitovní zdi a oprava vstupu na hřbitov“. Výše dotace činila 20.000,-- Kč a vlastní
spoluúčast obce činila 31.477,-- Kč. Provedla se oprava vstupu od obchodu včetně výměny
vstupní branky, dodláždění zádveří kamennými odseky a byla provedena oprava části
hřbitovní zdi. V příštím roce bude podána žádost o dotaci na další etapu oprav.
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Akce k realizaci v roce 2016
1) Protipovodňový poldr:
Právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele akce „Protipovodňové opatření – výstavba
vodní nádrže – poldru v k. ú. Lažiště“. Začátek termínu realizace akce je stanoven na březen
roku 2016 a termín dokončení by měl být listopad 2016. V lednu 2016 musíme na Ministerstvo zemědělství ČR na Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,
v rámci programu Podpora prevence před povodněmi, doložit výsledek výběrového řízení.
Předpokládané celkové výdaje akce jsou 13.794.379,-- Kč, z čehož dotace z ministerstva
zemědělství – 90% rozpočtových výdajů činí 12.414.941,-- Kč a vlastní zdroje žadatele
10 % rozpočtových výdajů činí 1.379.438,-- Kč. Skutečné výdaje na realizaci výše uvedené
akce budou známy až na základě výsledku výběrového řízení.

2) Rekonstrukce zasedací místnosti:
Dne 18. listopadu 2015 byla podána žádost o dotaci, v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2016, na realizaci akce „Rekonstrukce zasedací místnosti OÚ
Lažiště“. Předmětem bude výměna stolů, židlí, dveří, podlahové krytiny, nové dřevěné
obložení stěn, optické kazetové snížení stropu, nová svítidla, nová výmalba a další dekorativní doplňky.

3) Oprava památníku padlých z 1. světové války:
V příštím roce bude z dotace Mikroregionu Vlachovo Březí opraven památník padlých
z 1. světové války. V rámci této akce chceme odbagrovat pařezy pokácených stromů včetně
podezdívky. Dále zabetonovat nové základy a vyzdít novou podezdívku, na kterou se osadí
nový kovaný plůtek. Samozřejmě oživit i záhon a okolí památníku.

Příprava k podání žádostí do dalších let
1) Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora Lažiště
Dne 26. listopadu 2015 se obec stala vlastníkem budov bez čp parcelní čísla KN St. 117, 39/2 a 39/3 v k.ú. Lažiště (objekty staré
traktorky a pily). Tyto budovy byly koupeny od pana Mikeše za smluvní cenu 1.800.000,-- Kč. Na kupní cenu byl vyřízen úvěr
u České spořitelny a.s. Nyní probíhají jednání s pozemkovým úřadem v Českých Budějovicích o bezplatném převedení pozemků
pod budovami do vlastnictví obce. Bezplatným převodem pozemků ušetří obec částku okolo 570.000,-- Kč.
Začíná se zároveň zpracovávat projekt na celkovou rekonstrukci areálu staré traktorky, kde záměrem bude rozšířit kapacity a služby
Sběrného dvora Lažiště. Po zpracování projektu a analýzy odpadů bychom chtěli zažádat
o dotaci do Operačního programu životního prostředí Prioritní osa 3, specifický cíl 3.1:
Prevence vzniku odpadů. Výše dotace by byla ve výši 85 % uznatelných nákladů. V rámci
této rekonstrukce bychom chtěli opravit střechy, vyměnit okna, vrata, vyměnit zdroj a systém vytápění, zřídit administrativní budovu, šatny, sprchy, kuchyňku. Od realizace této
akce si slibujeme, že dojde k rozšíření kapacit ukládaného odpadu. Chtěli bychom dále
třídit separovaný odpad na jednotlivé komodity, které by se po nashromáždění většího
množství prodaly. Ušetřily by se tímto náklady na vývoz separovaného odpadu, a tím by
se snížil i poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Záměr je i pořídit manipulační techniku, kterou by
obec využila i při jiných činnostech.
Pokračování na straně 7 u

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VÁNOCE 2015

VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1

18.4.12 23:04
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Pokračování ze strany 4
2) Nákup tranzitu pro JSDHO:
Z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020
bude možnost podávat žádosti na materiální vybavení jednotek dobrovolných hasičů obce.
Obce jako žadatelé budou mít možnost podávat žádosti jak na IROP, kde bude dotace 90 %,
tak na MAS Šumavsko Malenice, kde bude dotace 95 % z celkových uznatelných nákladů.
Dotace budou určeny jen pro vybrané jednotky JSDHO a výběr provedl HZS Jihočeského
kraje a naše jednotka je mezi vybranými jednotkami. Záměrem obce je zažádat o 9-místný
dopravní automobil 4x4 určený pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí.

Vítání občánků
Dne 3. října 2015 proběhlo ve společenské místnosti Návštěvnického centra vítání občánků. Nově přivítáni byli: Michálek
Jantač, Dominiček Sabadka, Denísek Macháček, Kristýnka
Harvalíková, Filípek Kovář, Tomášek Hálek, Pavlíček Pěsta.
Vítání občánků zahájil pan Petr Rod, který představil starostovi
obce rodiče s dětmi, kteří se sešli k aktu uvítání. Dále následovalo samotné uvítání našich nejmenších starostou obce. Ve svém
projevu, řekl následující: „Ve chvíli, kdy jste poprvé sevřeli v náručí své milované dítě jste pocítili něco, co vám život až do té
chvíle odpíral. City rodičů, šťastných a hrdých zároveň. Přeji
Vám, abyste ušlechtilé rodičovské city mohli intenzivně prožívat
po celý život. Abyste nikdy nezapomněli na údiv, že máte tu čest
stát se rodiči. Vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový
občan. Ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný
muž či žena mají vědět a umět. Hodně bude záležet na Vás, jak
své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své lásky, čemu všemu ho
naučíte a jak nároční k němu budete. Teprve čas ukáže, jaký to
bude člověk. Zda bude ve svém životě šťasten a zda bude zdrojem
dalšího štěstí a hrdosti i pro Vás.
Vážení rodiče, nezapomínejte, že od prvních chvil Vás pozorují dvě bystré a vnímavé oči, které budou napodobovat vše, co

u Vás uvidí a co od Vás uslyší. Budete-li mít někdy pocit, že Vaše
dítě je ještě malé a že nemůže mít ze všeho rozum, mýlíte se.
Mnoho podnětů si už od těchto chvil Vaše dítě natrvalo ukládá
do paměti. Milujte své děti, ale v jejich zájmu si uchovávejte
autoritu. Vaše dítě Vám kromě jiného přináší na tento svět hodnotu, na níž rodiče často zapomínají -- věčnost. Ve svých dětech
každý z nás žije dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životů
našich a našich předchůdců. Tento nekonečný řetěz generací se
nemusí nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádíte,
bude rozumný a klidný. Pokuste se i Vy přispět k tomu, aby Vaše
děti žily v lásce a rodinné harmonii a byly vychovávány v hluboké
úctě ke svému okolí.
Věřím, že naše obec bude pro Vaše děti dobrým a bezpečným
místem pro to, aby zde rostly, a věřím, že mnozí zůstanou žít
v naší krásné obci a založí si další krásné a zdravé rodiny. A pevně
doufám, že když se i naše děti odstěhují do jiného regionu, budou
se rády s láskou vracet do naší krásné obce“.
Starosta obce na závěr svého projevu popřál rodičům hodně
zdraví, pohody a radosti. Aby děti navždy milovaly své maminky
a tatínky, a aby šťastně vykročily do života, který na ně teprve
čeká.
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Hasičská cisterna
Od dubna letošního roku členové zásahové jednotky JSDHO
Lažiště vybavovali a předělávali nově dovezené hasičské vozidlo
ze SRN dle Vyhlášky o technických podmínkách požární techniky. A dne 5. října 2015 bylo toto vozidlo přistaveno na Technický
ústav požární ochrany Ministerstva vnitra – Generální ředitelství
HZS ČR v Praze, kde proběhla celková prohlídka a kontrola souladu s vyhláškou. Dne 2. listopadu 2015 jsme obdrželi Osvědčení
o způsobilosti požárního automobilu k zařazení k jednotce požární ochrany. Na základě tohoto dokumentu byla podána žádost
na Krajské ředitelství HZS Jihočeského kraje o zařazení vozidla
do seznamu vozidel složek IZS Jihočeského kraje a dne 11. listopadu 2015 přišlo potvrzení o tomto zařazení, takže po 7 měsících

práce a papírování jsme dotáhli celou záležitost do konce. Chtěl
bych poděkovat všem členům zásahové jednotky JSDHO, kteří
se podíleli na všech těchto pracích.
Ještě něco k technickým parametrům tohoto vozidla:
Jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku tovární značky
Iveco Magirus 120, šasi vozu je dvounápravové s oběma poháněnými nápravami, výkon 188 kW/2500 ot/min, čerpadlo
o jmenovitém průtoku 1500 l/min, laminátová nádrž na vodu
o objemu 2400 l a přenosnými nádržemi na pěnidlo a průtokovým navijákem pro rychlý zásah, počet členů osádky 6, nástavba
montovaná ze speciálních hliníkových profilů, příslušenství nástavby je chráněno stahovacími hliníkovými roletkami.

RECYKLACE
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé
elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází
k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní
prostředí a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze
3. listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti
lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka,
zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce
mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustá-

le snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky
napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným
na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se
jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela
platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí
být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití
nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se
totiž ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se
s ním také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená,
že za jeho likvidaci zaplatíme sami.
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Mateřská škola Lažiště
A je to tu, další nový rok. U nás v mateřské škole je to v novém roce jako „v mraveništi“. Všechny děti se těšily na Ježíška
a na Vánoce. Jsou to pro ně ty nejkrásnější zážitky a vzpomínky
a každé chce sdělit ostatním dojmy a zážitky z Vánoc a vánočních
prázdnin.
Ježíšek jako každý rok, zavítal i do naší mateřské školy. Dětem přinesl nové hračky, různé stolní hry a stavebnice. Rovněž
nechyběla tradiční vánoční besídka, na kterou děti pozvaly své
rodiče, babičky i dědečky.
Během podzimu zažily děti spoustu zážitků, např. dráčkování,
vaření kouzelného lektvaru, putování dešťové kapky, zdobení
hnětýnek a nechyběl v naší mateřské škole ani čert a Mikuláš.
Navštívili jsme divadlo „Loutek a cirkusu“ v Prachaticích. Děti
vystoupily se svým programem pro seniory a na vítání občánků.
Ani v novém roce nebudeme zahálet. V první polovině ledna, čeká naše „předškoláky“ důležitá životní zkušenost - zápis
k povinné školní docházce (letos máme v naší mateřské škole
11 předškoláků).
V lednu bychom se rádi také vypravili do Zábrdí na výstavu
Betlémů. V únoru pak nás čeká masopust. Děti jsou nadšené
z výroby masek a z připravovaného maškarního bálu.
Všechny akce jsou ke shlédnutí na fotogalerii mateřské školy.
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 LETOŠNÍ JUBILANTI 
Zlatá svatba
Dne 28. srpna 2015 oslavili
manželé Růžena a Jan Miksovi
50 let společného života – tzv.
„zlatou svatbu“. Je to skutečně
obdivuhodné a okázalé výročí, kterého se v současné době
dočkává stále méně manželských párů, a to nejen kvůli
vysokému počtu rozvodů,
ale i vyššímu věku, ve kterém
jsou dnes lidé ochotni vstoupit
do manželství. Obecní zastupitelstvo přeje manželům nejen
hodně zdraví a stále trvající

společné štěstí, ale projevuje
i obdiv nad jejich trpělivostí,
vytrvalostí a uměním zůstat
tak dlouho jeden druhému
po boku a zároveň chce i poděkovat za jejich lásku a úctu
jednoho k druhému.

Činnost kroužku Lažiště během podzimu 2015
Od začátku října se opět scházíme každou středu od 16,00 hodin v informačním centru s dětmi z Lažiště a okolí. Zabýváme
se celou řadou aktivit. S divadlem Na skok jsme si zahráli čertovskou pohádku podle knihy Kouzelná píšťalka od spisovatelky
Martiny Drijverové. Posvícení vonělo po hnětynkách, které
jsme sami upekli a nazdobili. Tvořili jsme obrázkovou mozaiku
z kaštanů a hráli s nimi zábavné hry. Dozvěděli jsme se, proč
nám na podzim šustí listí pod nohama. Nejhezčí lístky jsme si
nasbírali a zkoušeli jsme si pomocí voskovek jejich stínování.
Přečetli jsme pohádku o Slípce Pipce, abychom v zimě mohli
začít tvořit loutky a zahrát si o ní a jejích zvířecích kamarádech divadlo. Svatý Martin letos nepřijel na koni, ani nepřiletěl
na huse, ale přesto jsme si zahráli legendu o tom, jak se rozdělil
se žebrákem o svůj plášť. Na svatomartinský průvod jsme vyrobili podzimní lucerničky, které jsme ozdobili vylisovaným
listím. Tvořením vánočních ozdob jsme se začali chystat na adventní čas. Kroužek je v letošním roce díky finanční podpoře
Obce Lažiště zdarma a můžou se k nám průběžně přidat děti
ve věku cca 4 až 8 let.
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Krátké zprávy

překvapení vystoupili se svým číslem „Rebelové po 50-ti letech“.
K tanci a poslechu hrála kapela Pěčnovanka.

• Dětský den spojený s obecní grilovačkou
Dne 22. srpna 2015 pořádala obec ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a členy fotbalového klubu Dětský den spojený s obecní
grilovačkou ve sportovním areálu. Dětského dne se zúčastnilo
cca 40 dětí a program rozproudil svým vystoupením spolek DOREMI České Budějovice. Večerní obecní grilovačku a zábavu
zpestřily svým vystoupením kapely „I´m Age“, „ŠUMAVŠTÍ
ŠUMAŘI“ a „MEGABIT“. Celkově zdařilé akci chyběl bohužel
jen větší počet diváků.

• Staročeská konopická
Dne 29. srpna 2015 se po dvou letech uskutečnila Staročeská
konopická, kterou pořádal spolek ČČK Lažiště ve spolupráci
s obcí. Největší problém byl asi s tradičním zapálením Konopice, kdy přes extrémní sucho, bylo velké riziko, aby nedošlo
k založení požáru. S tímto problém se popasovala jednotka
SDH. Po vsi i na večerní zábavě hrála kapela Pěčnovanka. Akce
samotné, a hlavně večerního programu v kulturním domě, se
zúčastnilo poměrně velké množství lidí, což organizátory určitě
mile potěšilo.

• Setkání důchodců
Dne 10. října 2015 se v kulturním domě uskutečnilo tradiční
setkání důchodců, kterého se zúčastnilo 42 seniorů. Akci zahájil
svým projevem starosta obce, který shrnul události letošního
roku. Večer zpestřily svým vystoupením děti z mateřské školy,
dále následoval taneční program spolku Česká beseda a jako

• Konkurz na ředitelku Mateřské školy Lažiště
V letošním roce proběhl také konkurz na novou ředitelku Mateřské školy Lažiště, z důvodu odchodu do důchodu bývalé paní
ředitelky paní Peckové. Chtěl bych jí při této příležitosti srdečně
poděkovat za dlouhodobou a obětavou práci, kterou ve výkonu
své funkce vykonala a chtěl bych jí popřát hlavně zdravíčko a hromadu veselých zážitků za poznáním a odpočinkem. Novou paní
ředitelkou mateřské školy se od 1. srpna 2015 stala paní Lenka
Čužnová, Dis a novou učitelkou se stala slečna Mirka Kahudová.
Oběma bych chtěl popřát hlavně klidný průběh jejich práce, ať je
jejich nová práce vnitřně naplňuje a zároveň věřím, že vzhledem
k jejich mládí budou novým zdrojem nápadů a poznatků, které
budou předávat našim dětem.
• Rozsvícení vánočního stromu
V první adventní neděli dne 29. listopadu 2015 byl slavnostně
rozsvícen vánoční strom. Na úvod starosta obce přivítal všechny
přítomné a pronesl krátkou řeč. Mimo jiné zmínil, že vystoupení
občasného sboru Vánočníku se uskuteční dne 26. prosince 2015
v kostele sv. Mikuláše, kde kostelní akustika dodá této akci důstojnou atmosféru. Na závěr popřál všem klidné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí a zdraví do nového roku. Dále přednesl
svou řeč pan jáhen, který v závěru posvětil vánoční strom. Celou
akci zpestřily svým vystoupením děti z mateřské školy. Celou
akci uzavřel velkolepý ohňostroj, který rozzářil noční oblohu.

