OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

úvodní slovo prvního letošního zpravodaje nemůže patřit jinému
tématu, než nákaze koronavirem. Když se koncem minulého roku
začaly šířit informace o prvních případech nákazy v čínském
městě WU-Chan v provincii Chu-Pej, nikoho jinde na světě to
nijak neznepokojovalo. Za dva měsíce, které uplynuly od doby
první nákazy tímto smrtícím virem, se nakazilo po celém světě
přes 87 tisíc lidí a téměř 3 tisíce pacientů na toto onemocnění zemřely. Za další týden přesáhl počet nakažených 100 tisíc. V České
republice byly první tři případy nákazy prokázány 1. března 2020.
Dlouhou dobu to vypadalo, že se naše republika vyvaruje většímu
rozšíření této nákazy. Vše ovšem změnili svou nezodpovědností
lidé, kteří i přes varování vlády se nevzdali svých zaplacených
dovolených a vycestovali si užít lyžovačku do severní Itálie, odkud se s velkou slávou vraceli, jak je to tam všechno perfektní,
a že jen naše vláda zbytečně maluje čerta na zeď. V době, kdy se
vraceli, již rostl v Itálii počet nakažených raketovým tempem.
Naši „navrátilci“ v té době nevykazovali žádné symptomy nákazy,
a tak se volně pohybovali a nevědomky šířili nákazu mezi lidi
ve svém okolí. Tuto situaci ještě zhoršili lidé, kteří v tu dobu byli
ještě na dovolené v Itálii. Vláda vyhlásila povinnou karanténu
pro všechny, kteří se vrátí po půlnoci ze 7. na 8. března. Podle
údajů mobilních operátorů bylo dne 7. března v Itálii zhruba
16 500 Čechů. Většina z nich se vrátila do naší republiky před
půlnocí, aby se vyhnula povinnosti izolace. V tento moment,
i když byly hlášeny jen jednotky nakažených, už to byla nezastavitelná spirála, která vedla k vypuknutí epidemie COVID-19
na našem území. Než se tito lidé volně rozjeli do svých domovů,
v ten moment to byla poslední možnost, jak epidemii zabránit.
Měla být na všechny hraniční přechody poslána policie, která
měla provést ztotožnění osob vracejících se z dovolené z Itálie
a ty povinně poslat do karantény. V karanténě měli automaticky
zůstat i rodinní příslušníci, kteří s těmito lidmi sdíleli společnou
domácnost a nikde na dovolené nebyli. Jak se ale říká, po bitvě
je každý generál. Vláda dne 12. března vyhlásila nouzový stav
na celém území ČR a dále se snažila dalšími nařízeními zmírnit
šíření nákazy. Dne 17. března jsme začínali tušit, že zbývá pár
dní, než vláda zakáže pohyb osob bez ochranných prostředků.
Obec nakoupila bavlněnou látku a oslovila místní ženy, zda by
nepomohly s ušitím roušek (ústenek). Přihlásilo se hned několik žen a za dva dny bylo našito více než 250 roušek. Byla to
práce hlavně s časem, abychom dodali roušky našim občanům
co možná nejdříve. Šilo se i v noci, v mnohých rodinách byli
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do šití zapojeni i chlapi, stříhali a žehlili J. Chtěl bych jmenovitě poděkovat paní Jitce Šíslové, Haně Koubové, Anně Pěstové,
Evě Jirouškové, Janě Mrázové, Veronice Vávrové, Jitce Kovářové,
Miloslavě Fidlerové, Janě Zachové a Mirce Mrázové za práci,
kterou odvedly pro ochranu zdraví nás všech. Dne 19. března
byly všechny domácnosti vybaveny ochrannými rouškami (celkem jsme roznesli 244 ks roušek), tento den již byl vydán zákaz
pohybu na veřejnosti bez ochranných prostředků dýchacích
cest. Poděkování zaslouží i místní podnikatelé pan Petr Hodina
a František Kolbaský za zajištění potravin a dalších nezbytných
potřeb pro naše občany v této těžké situaci.
Vláda se snažila dělat vše možné, aby dostala situaci pod kontrolu. Opozice napadala vládu, co vše udělala špatně, ale myslím si,
že v tu dobu kdyby premiér řekl, tak si to pojďte se mnou někdo
vyměnit, rozhostilo by se naprosté ticho! To, že opatření, která tu
vláda zavedla za něco stojí, se můžeme přesvědčit ze zájmu našich
sportovních hvězd, které se narychlo chtěly vrátit do vlasti, protože
se v zahraničí necítily bezpečně! Řešily se hlavně problémy s provozem zdravotnických a sociálních zařízení, kde byl nedostatek
ochranných pracovních pomůcek, které se vláda snažila sehnat, ale
nebylo kde. Při zajištění nezbytného materiálu narazili i na podvodníky, kteří se chytili šance zbohatnout na zašmeleném zboží.
Situaci zlepšila skupina PPF Petra Kellnera, když se rozhodla státu
darovat 120 tun zdravotnických pomůcek na pomoc v boji s koronavirem. V balíčku, který firma darovala, byly miliony respirátorů
a roušek, ale také desítky tisíc testovacích sad. Vládě pomáhala
s nákupy i společnost Home Credit China. Hlavní výhodou bylo,
že se uměla pohybovat na tamním trhu, protože zde v tu dobu
nakupoval celý svět a byla ohromná převaha poptávky nad nabídkou. Navíc i zde se objevovali různí podvodníci. Aby bylo možné
zboží koupit, muselo se za něj platit ihned, jinak přišel někdo jiný
a zboží bylo pryč. Platba z Česka jde do Číny i dva dny, proto bylo
výhodou, že se do situace vložila právě společnost Home Credit
China, která působí na tamním trhu.
A co Evropa a zbytek světa? V Evropě se jako v první zemi začala nákaza COVID-19 šířit v Itálii, kde situaci podcenili a množství nakažených, kteří potřebovali akutní péči bylo takové, že se
zhroutil celý zdravotní systém. Bohužel Itálie už nemá možnost
se vyhnout katastrofě nejen v množství mrtvých, ale postihne
ji totální ekonomický kolaps. Do ekonomických problémů se
dostanou i státy u Středozemního moře, kde se turismus výrazně
podílí na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) těchto zemí.
Situací v Itálii se měla poučit hlavě Evropská unie a přijmout
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okamžitá opatření pro všechny státy bez rozdílu. Opak však byl
pravdou, Ursula vod der Leyen (předsedkyně Evropské komise)
ještě 16. března vyhrožovala naší vládě za to, že si chráníme hranice před koronavirem a dokonce nám vytkla, že omezuje volný
pohyb lidí a zboží. Pohrozila nám, že budeme muset nést následky.
O 3 dny déle však již řekla „Všichni, kdo nejsme experti, jsme
koronavirus podcenili“. Člověk se může vyjadřovat, rozhodovat
a přijímat opatření i ve věcech, kterým nerozumí, ale musí být
soudný a nechat si poradit od odborníků v záležitostech, kde si
není jistý, zda dělá správná rozhodnutí. Na tomto případě je vidět
neschopnost úředníků z Bruselu, každý si hraje na svém písečku,
každý přilévá nějaké své nesmysly a názory jen aby byl důležitý.
Další zemí, která se nepoučila z předchozího vývoje šíření nákazy
v Evropě a tvrdě ji podcenila, je sousední Německo, kde se nákaza
šíří lavinovým tempem a již nemůže skončit jinak, než podobnou
katastrofou, jako v Itálii. „Možná“ však s menším počtem mrtvých. Za dalším „odborníkem“ na koronavirus nemusíme chodit
daleko, je jím Britský premiér Boris Johnson, který měl „skvělý
plán“, že si Britové musí proti novému koronaviru vytvořit „kolektivní imunitu“. Tu by dle odborníků dosáhli, kdyby onemocnělo
více než 60 % obyvatel a tvrdě tento plán hned od samého začátku
rozporovali. Tento plán chtěl Johnson uskutečnit i přes to, že Britové mají nejmenší počet nemocničních lůžek v přepočtu na 1000
obyvatel ze všech státu v Evropě. Britští zdravotníci vypracovali
dokument, podle kterého se dá počítat s tím, že při zachování
tohoto opatření by se nakazilo až 80 % obyvatel Británie. Osm
milionů by mohlo potřebovat péči lékařů v nemocnici, což by
vystavilo britský veřejný systém zdravotnictví do obrovského tlaku. Pokud by úmrtnost dosáhla 1 % (v Itálii je 8 %), znamenalo
by to více než 500 000 mrtvých. Trvalo však dva dny, než se mu
rozsvítilo a Británie zavřela školy a začala nařizovat další opatření.
Pro šíření tohoto smrtícího viru jsou však i dva dny nebezpečně
dlouhá doba, která může vést k exponenciálnímu nárůstu nakažených. A na závěr jsem si nechal „odborníka na vše“, amerického
prezidenta Donalda Trumpa. Z následujících jeho prohlášení si
udělá o jeho smýšlení obrázek každý. Na konci ledna se prezidenta
reportér televize CNBC zeptal, jestli „se obává pandemie“. „Ne,
vůbec. Máme to naprosto pod kontrolou. Je to jeden člověk, který
se vrátil z Číny, máme to pod kontrolou. Bude to v pořádku,“ řekl
tehdy Trump. Zhruba o měsíc později se objevily první případy,
které šéf Bílého domu komentoval s tím, že jde o pár lidí a že „jsme
měli štěstí“. „Zmizí to. Jednoho dne – jako zázrak – to zmizí,“ řekl
na konci února v Bílém domě. Sedmého března se ho novináři
ptali, zda má nějaké obavy z toho, že se virus blíží k Washingtonu. „Ne, nemám žádné obavy. Ne, odvedli jsme skvělou práci.“
Světová zdravotnická organizace si dala načas, než koronavirovou
nákazu označila za pandemii, přitom se mohla zeptat Donalda
Trumpa – ten 17. března prohlásil, že o ní ví už dlouho.
Tato nákaza za sebou nenechá jen mrtvé, ale bude to globální
problém, který změní byznys nejen v Číně, ale na celém světě.

Svět je momentálně na obchodě s Čínou závislý a většina odvětví
se bez dodávek z Číny neobejde. Nikdo dnes nedokáže říci, jak
velký to bude mít ve finále dopad, vše se bude odvíjet od toho,
v jakém časovém horizontu se svět s touto nákazou vypořádá.
Čína je proti okolnímu světu ve výhodě svým politickým režimem, může činit radikálnější kroky pro zastavení nákazy, které
jsou někdy proti lidskosti. Západ se bude s koronavirem vyrovnávat daleko hůře, umocňují to svými neodbornými rozhodnutími
jejich představitelé. Lidé budou propadat panice a budou se s ní
vypořádávat čím dál tím hůř. Evropská unie, která předvedla
naprostou nemohoucnost, může očekávat sílící dezintegrační
myšlenky. Již dnes je jasné, že svět se změní, už nebude takový,
jaký byl. Změní se i politické smýšlení lidí a jejich pohled na svět.
Až naše republika vymýtí koronavir na svém území, mohlo by
se zdát, že bude vše zažehnáno. Lidé vyrazí normálně do práce
a pojede se dál. Tak to ale bohužel nebude. Firmy závislé na exportu budou sice vyrábět, ale nebudou mít své výrobky kam
dodat. Pro naše firmy je v tomto ohledu hlavně alarmující vývoj situace v sousedním Německu. Dokud se situace nezklidní
i v okolních státech, budeme se nadále nacházet ve stavu ekonomické krize.
Tento článek píši 20. března 2020 (momentálně je na světě
hlášeno přes 300.000 nakažených, v ČR 833 nakažených z toho
22 v Jihočeském kraji), tak těžko odhadnout, jak to bude u nás
a ve světě vypadat v době, kdy si budete zpravodaj pročítat. Snad
se šíření nákazy podaří dostat pod kontrolu, aby nových případů přibývalo čím dál méně a doba, po kterou bude platit tento
nouzový stav, byla co nejkratší. Samozřejmě, že by bylo krásné
věřit tomu, že se šíření nákazy zastaví úplně, ale bohužel to bude
určitě vyžadovat běh na delší trať. Asi je i bláhové myslet si, že
se to vyhne naší obci. Důležité je, abychom věděli, že jsme proto
udělali maximum možného. Je to o zodpovědnosti nás všech,
o pomoci druhým, o tom držet při sobě. Jsme ve válce s neviditelným zabijákem, ale společně to zvládneme. Hlavně se snažte být
pozitivní, udržujte si dobrou náladu, my to zvládneme. Ukázalo
se, že jako obec jsme soběstační a připraveni čelit mimořádným
událostem. Jsem hrdý a šťastný zároveň, že mohu žít právě zde.
Na konec jedno odlehčení, líbil se mi jeden komentář na facebooku, že se potvrdilo, že vir koronavirus byl vytvořen uměle.
Vytvořily ho ženy, protože muži nesmí do hospody, nesmí za kamarády a po práci musí hned domů J.
Evropská unie teď v krizi navíc v přímém přenosu předvádí
naprostou nemohoucnost, tudíž budou asi sílit i dezintegrační
tendence. Samozřejmě je šance, že by z toho mohlo povstat i něco
pozitivního, to ale zatím moc nevidím. Určitě ale o tomhle tématu brzo vyjde spousta zajímavých knih, a třeba se ukáže, že se teď
pletu. Teď to ale každopádně neřešme, teď se musí zastavit nákaza
a obnovit normální svobodný život. To je to, o co se teď bojuje.

Poklidné Velikonoce

S přáním lepších zítřků
Jan Pěsta – starosta obce
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Objevování tajemství
„Neboť z velikosti a krásy tvorstva srovnáním lze poznat jejich stvořitele.“ (Mdr 13,5)

Milí přátelé!

Začínající jarní období nám už naznačuje, že se blíží změna.
Ale ne ledajaká. Změna k ŽIVOTU. Ta, která není vždy bezbolestným a bezproblémovým přechodem… Je to často doslova
porod, přerod něčeho, co jsme zatím jen tušili, co se až dosud
skrývalo kdesi v hloubkách očekávání.
Mystiku ŽIVOTA můžeme u nás na jaře prožívat vždy nanovo. Příroda jako mluvčí největší KRÁSY nám neustále dává
možnost nahlížet do otevřených komnat ní stvořených paláců.
Nabízejí se nám jako na dlani. Chtějí, abychom je znovu
objevili, abychom je navštívili a pootevřely jejich dveře. Jsou
totiž za nimi ukryté tajemství Toho, který je stvořil s velkou
láskou. Protože - On sám je LÁSKA. Láska v tomto čase bere
na sebe podobu utrpení, bolesti a smutku. Zároveň nám však

naznačuje, že tak, jak je to zapsáno v její stvoření, všechno
utrpení, bolest a smutek jsou
jen přechodem. A především
jedinou možností vítězství.
Jarní příroda a vše stvoření
v ní svědčí zejména o tomto
tajemství, o tajemství ŽIVOTA a SMRTI. Věřím, že mnozí
z vás ho při jarních toulkách
loukami či lesními zákoutími
objeví.
Přejí Vám požehnaný Velikonoce a upřímně skutečné odhalování Božího tajemství ŽIVOTA a SMRTI v jeho stvoření.
Žehná Vám všem o. Šimon

Žádosti o dotace na rok 2020 podané
za místní spolky a podnikatele
Žádosti o dotace podané za Sbor dobrovolných
hasičů Lažiště:
1) Zajištění mládežnického hasičského sportu
v požárním okrsku Lažiště v roce 2020:

o tuto sportovní činnost je zapotřebí provést generální opravu
požární stříkačky PS 12, jinak hrozí postupný zánik této aktivity.
Celkem jsme požádali o dotaci ve výši 50.000,-- Kč, vlastní spoluúčast sboru v případě přidělení dotace by pak činila 13.800,-Kč. Zastupitelstvo Jihočeského kraje by mělo o přidělení dotace
rozhodnout na svém zasedání dne 16. dubna 2020.

Dne 9. října 2019 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB a to
na projekt „Zajištění mládežnického hasičského sportu v požárním okrsku Lažiště v roce 2020“. Dne 11. března 2020 přišlo
rozhodnutí z MŠMT ČR o přidělení dotace ve výši 85.800,-- Kč,
tedy 100 % toho, o co jsme žádali. Z dotace budou hrazeny provozní náklady a bude pořízen nový soutěžní materiál pro naše
mladé hasiče. Dotační prostředky musíme profinancovat do 31.
prosince 2020.

2) Generální oprava požární stříkačky PS 12:
Dne 14. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportu – opatření Obnova vybavení
sportovišť a jejich zázemí na projekt „Generální oprava požární
stříkačky PS 12“. Sbor dobrovolných hasičů Lažiště se stará o 2
družstva mladých hasičů a to o družstvo od 6 - 10 let a od 11 - 15
let. Jedná se o jediná družstva mladých hasičů v celém požárním
okrsku Lažiště. Celkem je registrováno a aktivně sportuje 29 dětí,
které pravidelně trénují 2x týdně. Sbor vlastní požární stříkačku
PS 12, která byla vyrobena v roce 1959 a za celou dobu byla
prováděna jen nezbytná údržba a servis. Pro udržení zájmu dětí

3) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v okrsku Lažiště:
Dne 9. března 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonností sport na projekt „Zajištění sportovní činnosti mladých
Pokračování na straně 4
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hasičů v okrsku Lažiště“. Celkem jsme požádali o dotaci ve výši
100.000,-- Kč, vlastní spoluúčast sboru v případě přidělení dotace by pak činila 28.260,-- Kč. Předmětem dotace je zakoupení sportovního vybavení (nové savice, sada sportovních hadic
a vduchovky), startovné, doprava na soutěže, odměny trenérů
a zajištění stravy a ubytování na letním soustředění. Zastupitelstvo
Jihočeského kraje by mělo o přidělení dotace rozhodnout na svém
květnovém zasedání.

Žádosti o dotace podaná za Fotbalový
klub Lažiště:
1) Organizování fotbalové činnosti mládeže v Lažištích a okolí v roce 2020:
Dne 9. října byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy ČR do Programu MŮJ KLUB
a to na projekt „Organizování fotbalové činnosti mládeže v Lažištích a okolí v roce 2020“. Dne 11. března 2020 přišlo rozhodnutí z MŠMT ČR o přidělení dotace ve výši 128.700,-- Kč,
tedy také 100 % toho, o co jsme žádali. Z dotace bude hrazena
údržba hřiště, odměny trenérů mládeže a sportovní potřeby.
Dotační prostředky musíme profinancovat do 31. prosince
2020.

2) Nová lajnovačka pro FK Lažiště:
Dne 14. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportu – opatření Obnova vybavení
sportovišť a jejich zázemí na projekt „Nová lajnovačka pro FK
Lažiště“. Fotbalový klub provádí lajnování fotbalového hřiště
lajnovačkou starou přes 20 let. Stará lajnovačka umožňuje lajnování jen vápenným hydrátem. Na jedno nalajnování hřiště je
zapotřebí cca 10 kg vápenného hydrátu, což není levnou záležitostí. Vápenný hydrát v místě nalajnování vypálí trávu a v případě
deště před zápasem se nalajnování takřka ztratí. Nová lajnovačka
má tlakovou nádobu na latexovou barvu. Balení barvy je silný
ředitelný koncentrát a na jedno nalajnování hřiště je spotřeba
100 ml tohoto koncentrátu. Nalajnování hřiště tedy vyjde na cca
250,-- Kč. Tato barva jednak neničí travnatý povrch, ale hlavně
na kvalitu nalajnování nemá vliv jakékoliv počasí, lajny zmizí
až po posečení trávníku. Celkem jsme požádali o dotaci ve výši

30.000,-- Kč, vlastní spoluúčast klubu v případě přidělení dotace
by pak činila 10.000,-- Kč. Zastupitelstvo Jihočeského kraje by
mělo o přidělení dotace rozhodnout na svém zasedání dne 16.
dubna 2020.

3) Zajištění sportovní činnosti dětí v Lažištích:
Dne 9. března 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonností sport na projekt „Zajištění sportovní činnosti dětí
v Lažištích“. Celkem jsme požádali o dotaci ve výši 190.000,-Kč, vlastní spoluúčast klubu v případě přidělení dotace by pak
činila 51.000,-- Kč. Předmětem dotace je zakoupení sportovního
vybavení (nové míče a sada dresů), údržba a pronájem hřiště,
odměny trenérů a zajištění stravy a ubytování na letním soustředění. Zastupitelstvo Jihočeského kraje by mělo o přidělení
dotace rozhodnout na svém květnovém zasedání.

Žádost o dotaci podaná za místního podnikatele:
1) Rekonstrukce venkovské prodejny v Lažištích:
Dne 14. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci jménem
místního podnikatele pana Petra Hodiny na akci „Rekonstrukce
venkovské prodejny v Lažištích“, která byla podána na Jihočeský
kraj do programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském
kraji. Požadovaná dotace na rekonstrukci činí 200.000,-- Kč
a vlastní finanční spoluúčast pana Hodiny bude činit 99.000,-Kč. Jedná se o druhou etapu rekonstrukce místního obchodu,
kdy první etapa byla za přispění dotace Jihočeského kraje realizována v minulém roce. Předmětem druhé etapy je zateplení
a montáž kazetového stropu, dodávka a montáž venkovní kondenzační jednotky a vnitřní klimatizační jednotky, nové LED
osvětlení, nové zastřešení vstupu, nová fasáda včetně zateplovacího systému, dále pak pořízení nového pultu a nerezového
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stolku pod nářezák. Z důvodu výstavby supermarketů a čím
dál většího počtu dojíždějících lidí za prací do velkých měst,
ubývá zákazníků a je složitější udržet dále provoz prodejny.
V obci Lažiště a jejím okolí je však velký počet seniorů, kteří
jsou odkázáni na nákup jen v této venkovské prodejně, protože
do města sami nedojedou a ani je tam nemá kdo odvézt. Proto je
snahou udržet neustále prodejnu v chodu tak, aby byla zajištěna
nabídka základních potravin především pro seniory a matky
s dětmi. To, že je v naší obci v provozu obchod s potravinami,
jsme hlavně ocenili v době karantény, kdy byl vládou omezen
pohyb lidí.

Dotační přehled
1) Dočistění odpadních vod obce Lažiště:
S dočistěním odpadních vod naší obce se potýkáme již několik
let a za tu dobu vzniklo již několik návrhů, studií a projektů,
kdy jsme se vždy přiklonili k nějaké variantě a pak zase k jiné.
V loňském roce jsme původně chtěli z dotace Jihočeského kraje
z Programu obnova venkova pro rok 2020 osadit usazovací nádrže čističky provzdušňovacím zařízením a novými česly. Dne
25. října 2019 jsme rozhodli, že situaci ohledně čištění odpadních
vod vyřešíme kompletní výměnou technologie celé čističky odpadních vod v rámci akce s názvem „Intenzifikace ČOV v obci
Lažiště“. Za tímto záměrem jsme nechali zpracovat projektovou
dokumentaci, která prakticky řeší výstavbu nové ČOV. Následně
jsme chtěli v průběhu prosince podat žádost o dotaci do Operačního programu životního prostředí. S hrůzou jsme však při
podrobném prostudování podmínek následné udržitelnosti projektu zjistili to, že provoz ČOV by musela zajišťovat vodárenská
společnost zabývající se provozováním vodohospodářské infrastruktury na základě udělené koncese, co by splňovaly jen firmy
jako je ČEVAK, a.s. Okamžitě jsme proto upustili od podání
žádosti o dotaci do tohoto dotačního programu a celou věc přehodnotili. Nově je rozhodnuto, že žádost o dotaci za tímto záměrem bude podána v letošním roce na Ministerstvo zemědělství
ČR. Pro obec to bude i výhodnější, protože dotace nebude 64 %,
jak tomu mělo být z OPŽP, ale bude ve výši 80 % s tím, že by nám

měl na realizaci přispět i Jihočeský kraj dalšími 10 %. V současné
době se připravují podklady pro podání žádosti a během dubna
by mělo dojít k jejímu podání. Abychom se po přiznání dotace
nezdržovali s výběrovým řízením a stíhali tak termín dokončení
akce, provedli jsme zadávací řízení s předstihem ještě před samotným podáním žádosti o dotaci. Z tohoto zadávacího řízení
vzešla jako vítěz firma Reno Šumava, a.s. s nabídkovou cenou
7.043.047,-- Kč včetně DPH.

2) Rekonstrukce kulturního domu Lažiště:
Od začátku října 2019 realizujeme akci „Rekonstrukce kulturního domu Lažiště“, která je podpořená dotačními prostředky
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 2.624.000,-- Kč.
Práce, které se vztahovaly k vnitřnímu prostoru kulturního
domu, jsme se snažili dokončit do 20. února tak, aby zde mohl
proběhnout Maškarní ples. To se nakonec s vypětím všech sil
a s pomocí i některých z vás podařilo. V rámci akce byl namontován nový akustický kazetový strop včetně zateplení, nově
postaven byl sklad a bar, který nově vybíhá do prostoru hlavního
sálu. Vytápění kulturního domu nově zajišťují venkovní kondenzační jednotky pomocí vnitřních klimatizačních jednotek.
Zrenovovaná byla parketová podlaha, která byla ošetřena novým
třívrstvým lakem. Vnitřní zednické práce provedla stavební firma
pana Martina Stupára, místní truhlář pan Jaroslav Janda obložil

Pokračování na straně 6
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stěny dřevotřískovými deskami a dodal a namontoval nový bar.
Opravu střechy včetně doprovodných klempířských prací zajistila
firma pana Jiřího Hodiny. V současné době se dokončují zednické
opravy fasády, která bude poté nově natřena silikonovou fasádní barvou. Nová dlažba bude položena na schodiště ze dvora,
které bude zároveň zastřešeno. Náklady na realizaci této akce si
vyžádají celkové náklady ve výši 4.115.452,-- Kč včetně DPH.
Chtěl bych poděkovat všem firmám za skvěle odvedenou práci,
hlavě pak firmě Reno Šumava, a.s. za zastřešení a řízení celé akce.

„Obnova obecního majetku poškozeného živelnou pohromou
v roce 2019 – obce Lažiště“. Předmětem akce byla oprava části
komunikace a mostku přes Němčský potok, vyčištění vodního
koryta Žárovenského potoka od naplaveného materiálu, dozdění
poškozeného zdiva opěrné zdi a oprava bezpečnostního přelivu
protipovodňového poldru. Akci realizovala na základě zadávacího
řízení firma VKB stavby s.r.o. a to v celkové hodnotě díla 599.850,-Kč, tzn., že vlastní spoluúčast obce bude činit 182.850,-- Kč.

3) Oprava kulturního domu Lažiště:
Abychom ufinancovali opravu kulturního domu, byla podána
žádost o dotaci na Jihočeský kraj do Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2020 na akci „Oprava kulturního domu
Lažiště“. Předmětem dotace je oprava ½ střechy, nové vnitřní
štukové omítky a dodávka a montáž nové opony a sametových
zatemňovacích závěsů. Na základě výběrového řízení akci realizuje firma Reno Šumava stavby s.r.o. Celkové náklady akce jsou
počítány na částku 501.569,20 Kč. Dne 2. března 2020 byla akce
plně dokončena. O výši dotace by mělo rozhodnout zastupitelstvo
Jihočeského kraje na svém zasedání dne 16. dubna 2020. Dotace
může činit maximálně 300.000,-- Kč.

5) WiFi4EU – Wi-Fi pro obec Lažiště:
V minulém vydání jsem vás informoval, že naší obci byla
přidělena poukázka v hodnotě 15.000,-- Eur v rámci iniciativy WiFi4EU na vybudování veřejné FreeWi-Fi sítě v naší obci.
Dne 10. prosince 2019 jsme podepsali grantovou dohodu, čímž
byla zároveň akce zahájena. Nyní máme 18 měsíců na dokončení instalace WiFi sítě dle kritérií grantové dohody. Dodavatele
na instalaci WiFi sítě si musíme vybrat ze seznamu registrovaných společností na portálu WiFi4EU. Původně jsme mysleli, že
dodavatelem sítě bude firma Státní servis CZ, ale 3 měsíce s námi
z této firmy nikdo nekomunikuje, tak jsme se rozhodli pro změnu dodavatele. Momentálně jednáme s firmou ANTÉNY s.r.o.
z Českých Budějovic. Až odezní současný nouzový stav, máme
domluvenou schůzku a ihned poté by měla proběhnout samotná
realizace. Když všechno dobře půjde, mohlo by být v létě hotovo.

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

6) Staročeská konopická Lažiště:

Dne 11. prosince 2019 nám přišlo oznámení o poskytnutí dotace
ve výši 417.000,-- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci

Dne 7. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora kultury na akci „Staročeská konopic-
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ká Lažiště“. Celkem jsme požádali o dotaci ve výši 40.000,-- Kč,
vlastní spoluúčast obce v případě přidělení dotace by pak činila
23.250,-- Kč. Předělená dotace pomůže ženám z Českého červeného kříže Lažiště upořádat tradiční konopickou v naší obci,
která se dle plánu bude konat dne 15. srpna 2020. Předmětem
dotace je zajištění kapely, pořadatelské služby, výzdoby, rekvizit,
koláčů pro návštěvníky. Dále pak ušití nových krojů, koňský
povoz a propagace celé akce. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
by mělo o přidělení dotace rozhodnout na svém zasedání dne
16. dubna 2020.
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torové pily s dostatečným výkonem a délkou lišty nad 350 mm.
Naše jednotka se potýká i s častými opravami požárních hadic,
aby si mohla tyto opravy provádět sama, potřebuje pořídit navazovač hadic včetně přidržovače. Zastupitelstvo Jihočeského
kraje by mělo o přidělení dotace rozhodnout na svém květnovém
zasedání.

7) Pořízení navijáku na CAS 10 pro JSDHO
Lažiště:
Dne 15. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na projekt „Pořízení navijáku
na CAS 10 pro JSDHO Lažiště“. Celkem jsme požádali o dotaci
ve výši 40.000,-- Kč, vlastní spoluúčast obce v případě přidělení dotace by pak činila 17.500,-- Kč. Naše zásahová jednotka
vyjíždí ze 2/3 k technickým zásahům na úklid padlých stromů
přes komunikace. Vlivem kůrovcové kalamity, která narušila
celistvost lesních porostů, jsou tyto technické zásahy čím dál
častější. K technickým zásahům vyjíždí zpravidla vozidlo IVECO
MAGIRUS CAS 10, které není vybaveno navijákem. Likvidace
padlých stromů leckdy vyžaduje stažení či popotažení padlého
stromu. Tuto práci se v současné době snaží naše jednotka dělat
za pomoci lana. Je to práce velice nebezpečná a ohrožující zdraví
zasahujících hasičů. Cílem projektu je pořízení navijáku na dálkové ovládání, které bude namontováno na čelní nárazník vozidla
IVECO MAGIRUS CAS 10. Práce s navijákem usnadní a zrychlí
technické zásahy a hlavně přispěje k větší bezpečnosti zasahujících hasičů. Zastupitelstvo Jihočeského kraje by mělo o přidělení
dotace rozhodnout na svém zasedání dne 16. dubna 2020.

9) Technika na údržbu fotbalového hřiště
v Lažištích:
Dne 7. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportu do opatření Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí na projekt „Technika na údržbu
fotbalového hřiště v Lažištích“. Celkem jsme požádali o dotaci
ve výši 100.000,-- Kč, vlastní spoluúčast obce v případě přidělení
dotace by pak činila 165.000,-- Kč. Fotbalové hřiště v Lažištích
je v současné době sekáno zahradním traktorem starým přes 20
let. Je tudíž nespolehlivý, vykazuje velkou poruchovost, odvádí
špatnou kvalitu sečení i sběru trávy. Za poslední dva roky stály
opravy tohoto stroje přes 20 tis. Kč. Záměrem projektu je zakoupit rider s kloubovým řízením, které umožňuje snadné zatáčení
a vynikající manévrovatelnost. Jedinečný sběrací systém, který
zamezuje ucpání, přesouvá posečenou trávu z vpředu umístěného žacího ústrojí přímo do sběrného koše. Tráva je ve sběrném
koši automaticky zhutňována, tím se významně zvyšuje jeho
kapacita a prodlužují se intervaly pro vysypávání koše, takže
zvládnete posekat větší plochu za kratší čas. Nový sběrací systém

8) Zajištění akceschopnosti JSDHO
Lažiště:
Dne 9. března 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na projekt „Zajištění
akceschopnosti JSDHO Lažiště“. Celkem jsme požádali o dotaci
ve výši 62.000,-- Kč, vlastní spoluúčast obce v případě přidělení
dotace by pak činila 27.600,-- Kč. Předmětem dotace je oprava
tlakového čerpadla na PS 12, pořízení nové profesionální moPokračování na straně 8
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umožní sekání i mokré trávy či dokonce za deště. Vše přispěje
ke kvalitnější údržbě hrací plochy a jejímu zefektivnění. Zastupitelstvo Jihočeského kraje by mělo o přidělení dotace rozhodnout
na svém zasedání dne 16. dubna 2020.

10) Regenerace povrchu fotbalového
hřiště v Lažištích:
Dne 7. ledna 2020 byla podána žádost o dotaci na Jihočeský
kraj do programu Podpora sportu do opatření Rekonstrukce
a opravy fotbalových hřišť a atletických stadionů na projekt „Regenerace povrchu fotbalového hřiště v Lažištích“. Celkem jsme
požádali o dotaci ve výši 100.000,-- Kč, vlastní spoluúčast obce
v případě přidělení dotace by pak činila 36.550,-- Kč. Předmětem projektu bude kompletní regenerace travnatého povrchu
fotbalového hřiště, která bude spočívat ve vertikutaci, zapískování hřiště včetně propíchání povrchu, dosetí hřišťovou travní
směsí a provedení aerifikace podloží. Realizace projektu přispěje
ke zlepšení kvality hrací plochy, která tím snese větší zátěž, což
povede k lepší fotbalové přípravě a mělo by to vést i k lepším
výsledkům v mistrovských zápasech. Současný stav: větší údržba
travnatého povrchu se provedla naposledy před pěti roky. Podloží
je zhutněné, tím pádem tráva začíná prorůstat mechem a místy
je napadena plísní. Bez provedení kompletní regenerace se bude
stav travnatého povrchu fotbalového hřiště nadále zhoršovat
a může vést až k celkovému odumření trávy. Zastupitelstvo Jihočeského kraje by mělo o přidělení dotace rozhodnout na svém
zasedání dne 16. dubna 2020.

11) Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště:
V průběhu měsíce dubna by měla být na MAS Šumavsko
Malenice vyhlášena dlouho očekávaná výzva z Programu rozvoje venkova, která bude svou podporou zaměřena pro obce.
Připravená alokace je ve výši cca 22 mil. Kč. Míra podpory bude
ve výši 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Projekt,
který máme připravený, se bude týkat oprav a údržbových prací
v prostorách knihovny, zádveří budovy obecního úřadu, chodby
v přízemí, schodiště do 1. patra, chodby v 1. patře, WC muži
a WC ženy. Stavební údržbové práce budou spočívat v opravách vnitřních štukových omítek, výměně dlažeb, výmalbě
řešených prostor, v knihovně ve výměně vnitřního vybavení
nábytkem v podobě regálů a stolu s kontejnery. Dále se v řešených prostorách provedou nové obklady stěn dřevotřískovými
deskami, výměna keramických obkladů, výměny kazetových
i sádrokartonových podhledů, dlažbových soklíků, obložkových
dveří, dveří s běžnými zárubněmi, svítidel, výměna části odpadního potrubí, zařizovacích předmětů (nové pisoáry, zrcadla
na WC, osoušeči rukou), včetně oprav na elektroinstalacích,
apod. Náklady na realizaci akce by se měly pohybovat dle rozpočtu okolo 1.250.000,-- Kč včetně DPH. Předpoklad realizace
je ještě v průběhu letošního roku.

Hospodaření v obecních lesích
S kůrovcovou kalamitou se v našich lesích budeme potýkat ještě
několik let, jen v loňském roce jsme byli nuceni vytěžit 718 m³
smrkové kulatiny. Cena dřeva letí nezadržitelně dolů a zároveň
je stále větší problém se ho zbavit tak, aby se alespoň vrátily náklady na jeho těžbu a přiblížení. Obec vytěženou kulatinu dodává
výhradně na pilu pana Vladimíra Vlka, který nám za ni vždy
nabídne solidní cenu. V letošním roce jsme mu dodali okolo 350
m³ smrkové kulatiny za 750,-- Kč bez DPH. Ostatní obce v okolí
řešily prodej dřeva přes slovenskou firmu, která jej dodávala
do Číny. Koronavirová epidemie však zdražila dopravu kontejneru o 40,-- Eur, takže se dostanou na cenu nižší, než máme my

od firmy Dřevo-palety-Vlk s.r.o., ale hlavně se potýkají s velkým
rizikem, aby jim za něj vůbec přišly peníze. Zbytek cca 230 m³
palivového dřeva jsme si nechali převozit do areálu bývalé pily,
kde jej budeme v průběhu roku řezat a štípat a postupně vám jej
dodávat. Je ho dost, takže si ho můžete objednat, kolik chcete.
I když se našim zaměstnancům už asi o dřevě i zdá, je to jediný
způsob jak jej zhodnotit a prodat.
Ministerstvo zemědělství ČR začalo dne 29. listopadu 2019
přijímat žádosti o dotace na finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Finanční příspěvek je určen
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích a bude se posky-
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tovat za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Bude určen všem
vlastníkům nestátních lesů mimo území národních parků a jejich
ochranných pásem a mimo území vojenských lesů. Příspěvek
bude vyplácen za těžbu, která byla kvůli kůrovci nutná od 1. října
2017 do 31. prosince 2018. Sazba je stanovena za vytěžený metr
krychlový jehličnatého dříví po jednotlivých čtvrtletích, a to
od 26,-- Kč za m3 v posledním čtvrtletí roku 2017 do 510,-- Kč
za m3 za poslední čtvrtletí roku 2018. My jsme v tomto případě
měli štěstí, protože jsme vytěžili 200 m³ ve třetím čtvrtletí roku
2018, za které dostaneme náhradu 375,-- Kč a 200 m³ jsme vytěžili v posledním čtvrtletí roku 2018, za které budeme inkasovat
maximální částku 510,-- Kč. Peníze budou uvolněny z vládní
rozpočtové rezervy. Žadatel, který získá dotaci, bude povinen
holiny včas a řádně zalesnit. V roce 2019 by mělo být uvolněno
dle došlých požadavků až 1,5 miliardy korun, v letošním roce by
to měla být další miliarda. Jde o první fázi víceletého programu
Ministerstva zemědělství ČR. V letošním roce jsme také podali

žádost o dotaci na Jihočeský kraj do programu Zřizování nových
oplocenek 2019, kde jsme žádali o dotaci na postavení 710 bm
oplocenky, kterou nám stavěla firma pana Miroslava Podlešáka.
Celkem by dotace měla pokrýt nákup pletiva a práci s postavením
samotné oplocenky.
Dávka sazenic stromků, která se nám podařila letos sehnat, je
již vysázena v lesním porostu Voletín a zbytek byl dosázen v letním porostu Němč. Celkem bylo vysázeno 3200 kusů modřínů
a 1800 kusů buků. Sadbu provedli ukrajinští dělníci, kteří nám
před sadbou ještě pomohli s úklidem mýtních pasek, kde spálili
klest po těžbě dřeva na ploše 1,5 ha.
V letošním roce počítáme s největším problém s kůrovcem
v lesním porostu Na Pahorcích. Z tohoto důvodu jsme momentálně zastavili těžbu uschlých stromů, abychom pošetřili finanční
prostředky, které budeme potřebovat na akutní těžbu nově napadeného dřeva.

Slavnostní otevření Pošty Partner v Lažištích
Dne 3. prosince 2019 byla za účasti starosty pana Jana Pěsty,
paní Miroslavy Koubové a zástupců České pošty, s.p., slavnostně otevřena Pošta Partner v Lažištích. Pošta Partner je otevřena
v nově zrekonstruované budově Lažiště č.p. 59. Vstup do budovy je
v souladu s vyhláškou, která stanovuje obecné technické požadavky
stavby, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace. Chod pošty zabezpečuje paní Miroslava Koubová, která je nově zaměstnankyní Obce Lažiště. Starosta obce vyjádřil spokojenost s tím, že přijala pracovní nabídku
obce a bude zajišťovat provoz pošty. Její dosavadní zkušenosti práce
na poště umožnily to, že se Pošta Partner od prvního dne rozjela
naplno a zákazníci tak nepocítili žádný problém s vyřizováním
svých požadavků. Obec chce nabídku služeb a zboží Pošty Partner
do budoucna dále rozšiřovat a to například o prodej reklamních
předmětů s tématikou obce (knihy, pohlednice, magnetky, hrníčky,
knížky, omalovánky, reflexní prvky atd.).
Otevírací doba Pošty Partner je (mino nouzový stav):
Pondělí:
14:30 – 17:30
Úterý:		
08:30 – 11:30
Středa:
14:30 – 17:30
Čtvrtek:
08:30 – 11:30
Pátek:		
08:30 – 11:30
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Volební valná hromada SDH
Dne 30. listopadu 2019 se konala volební valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů Lažiště, na které byli zvoleni noví
funkcionáři SDH pro volební období 2019 – 2024. Funkci starosty sboru bude nadále zastávat pan Miroslav Šísl, velitelem
SDH a JSDHO (zásahové jednotky) bude nově pan Miroslav
Pavelka. Preventistu bude vykonávat pan Jiří Podlešák, který byl
zároveň zvolen jako kandidát sboru na vyšší funkci v orgánech
OSDH Prachatice. Dále pak jednatele sboru bude zastávat pan
František Honzátko, hospodáře pan Jan Pěsta ml., referentku
žen paní Veronika Podlešáková, člen výboru bude pan Karel
Vávra ml. a revizorem sboru pan Petr Kovář. Pan Jan Pěsta st.
se rozhodl dále nekandidovat a předat svou funkci mladším.
Ve své funkci velitele SDH a JSDHO skončil po dlouhých 20
letech, dále však zůstává členem zásahové jednotky. Za jeho
práci mu starosta sboru srdečně poděkoval a jménem SDH
mu předal věcný dar.

OBECNÍ POPLATKY A CENA VODNÉHO, STOČNÉHO
V tomto článku 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 2020:
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 2018. V tomto roce
činily náklady na vývoz tohoto odpadu 189.593,-- Kč. Výpočet
se provede 189.593,-- Kč (celkové náklady roku 2018) děleno
340 (312 počet přihlášených osob na území obce + 28 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 558,-- Kč.
Takže poplatek pro rok 2020 by měl být stanoven na 808,-- Kč.
Obec tedy stanovila tento poplatek o 58,-- Kč nižší a to i přes
to, že byla svozovou firmou Technické služby Prachatice informována, že pro rok 2020 dojde ke zdražení svozu komunálního
odpadu o 20 %. Obec by měla v letošním roce celkem vybrat
na tomto poplatku částku 213.750,-- Kč. Náklady na svoz komunálního odpadu v roce 2019 činily celkem 184.063,-- Kč,
separovaného (tříděného) odpadu 106.664,-- Kč (z toho papír
33.541,-- Kč, plast 68.331,-- Kč a sklo 4.792,-- Kč), objemného
odpadu 35.094,-- Kč a nebezpečného odpadu 22.485,-- Kč. Teď,
když do těchto částek promítneme ono 20 % zdražení, vyjde
nám, že svoz komunálního odpadu v roce 2020 vyjde zhruba

na 221.000,-- Kč, separovaného (tříděného) odpadu 128.000,-Kč, objemného odpadu 42.000,-- Kč a nebezpečného odpadu
27.000,-- Kč = 418.000,-- Kč mínus 213.750,-- Kč (částka, kterou
letos obec vybere dle vyhlášky) = 204.250,-- Kč (částka, jakou
obec bude muset dotovat letošní nakládání s odpadem v naší
obci). Ještě vám vysvětlím, proč je v Lažištích poplatek 750,-- Kč
a ve městě je to levnější. Je to jednoduché, jsou nižší náklady
na svoz odpadu (méně ujetých kilometrů na množství svezeného odpadu), dále pak nižší náklady za manipulaci se sběrnými
nádobami. Cena za manipulaci s popelnicí je 29,20 Kč (objem
110 litrů), manipulace s kontejnerem je 121,90 Kč (objem však
je 10 popelnic tedy 1100 litrů) = rozdíl na vysypání 10 popelnic
činí 170,10 Kč. Ve městech mají především kontejnery, tím je
logické, že poplatek ve městě vyjde vždy levněji. Ano, tohle
všechno se počítá! Kdyby to chtěl mít někdo levnější, tak se
jedině přestěhovat do města J

2) Poplatek ze psů v roce 2020:
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 2020:
Zastupitelstvo Obce Lažiště rozhodlo nezvyšovat pro
letošní rok cenu vodného, stočného a to ze dvou důvodů.
Jedním bylo to, že se enormně zvýšil poplatek za odpad
a nechtěli jsme naše občany dále zatěžovat dalším vydáním.
Další důvod už je spíše strategický. Chceme podat žádost

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – VELIKONOCE 2020
o dotaci na akci „Intenzifikace ČOV v obci Lažiště“, o které
jsem se zmínil v článku Dotační přehled odstavec 1. Dle
prvních zjištění by mělo být podmínkou udržitelnosti této
dotace i zdražení ceny stočného. Z tohoto důvodu chceme
cenu držet na ceně stávající, aby ke zdražení došlo jenom
jednou. Sice to však může být razantní zdražení, ale bude
nás bolet méně, než kdybychom cenu zvýšili již nyní a pak
by se musel o „X“ % zvýšit znovu. Abychom měli klidnou
hlavu z toho, že čistička odpadních vod funguje tak jak
má, bude nás to něco stát. Správa tohoto zařízení bude
ale pořád v gesci naší obce, takže případné zdražení jsme
schopni za pomocí různých nástrojů (např. finančních darů
občanům atd.) dostat do rozumné úrovně, a proto se není
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čeho bát. Vše uděláme, jak se říká, aby „vlk se nažral a koza
zůstala celá J.“ Co se týká dodávky pitné vody plánujeme,
že v dalších letech budeme provádět výměnu vodoměrů
s GSM modulem, který umožní dálkový odečet jejich stavu přímo do našeho počítače. Tento systém dokáže hlásit
i momentální nadměrné průtoky přes vodoměry, dostaneme tak včas informaci o nějaké anomálii, což nám pomůže
při vyhledávání úniků. Zároveň budeme schopni varovat
každého odběratele o tom, že je u něho avizován nějaký
problém, aby jej mohl včas řešit (např. pojistný ventil, či
protékající WC). Další výhodou co tato technologie v sobě
skýtá, je ochrana soukromí, nebudeme muset chodit na fyzické odečty vašich vodoměrů.

Podpora zaměstnanosti problémových skupin obcí Lažiště
V rámci projektu „Podpora zaměstnanosti problémových skupin obcí Lažiště“ z dotace MAS Šumavsko jsme byli povinni
podat zprávu o realizaci projektu, která se podávala za období
od 1. dubna do 30. září 2019. Zprávu jsme museli podat do konce
října 2019 a její součástí byla i žádost o platbu na proplacení
výdajů vynaložených v tomto období. Dne 25. listopadu jsme
byli vyzváni dotačním orgánem k doplnění naší žádosti o platbu.
Doplněnou žádost jsme následně dne 29. listopadu odeslali zpět
a dne 12. prosince nám přišla depeše o schválení zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu. Celkem nám
byly schváleny způsobilé výdaje ve výši 608.021,25 Kč. Na základě tohoto schválení nám byla poukázána splátka dotace ve výši
577.620,18 Kč. Dotace byla připsána na náš účet v ČNB dne 28.
ledna 2020. Zde je vidět, jak dlouho trvá, než nám dotační orgán
proplatí naše výdaje. Nyní už připravujeme podklady pro zprávu
o realizaci za období od 1. října 2019 do 31. března 2020, kterou
jsme povinni podat do konce dubna 2020.
Až na to papírování, bez kterého to samozřejmě nejde, si nemůžeme tento dotační titul vynachválit. Maximální spokojenost
z naší strany je i s našimi zaměstnanci a důležité je, že jsou i oni
spokojeni s pracovními podmínkami z tohoto projektu pro ně
vyplývající. Obec má zajištěnou nejen údržbu veřejné zeleně
a pořádku v obci, ale naši zaměstnanci obci ušetří nemalé finanční prostředky. Například při pomocných pracích například při
opravě budovy, kde je v současnosti Pošta Partner a Dětská skupina Kaštánek nebo při rekonstrukci kulturního domu. Na těchto akcích se hlavně podíleli na vyklízecích, bouracích a stavebně

Milí spoluobčané,

nový rok byl v Kaštánku ve znamení mnoha akcí. Většinu z nich
jsme prožili společně s dětmi z mateřské školy, s nimiž se moc
rádi setkáváme, jak už na pobyt venku, tak právě na společné
akce. Této spolupráce si moc vážíme a jsme rádi, že vše perfektně
funguje a obě zařízení tvoří tým.
V lednu jsme oslavili svátek Tří králů. Děti si vyrobily koruny
a seznámily se s tradicí, na závěr dne jsme si zazpívali píseň „My
tři králové“.
Navštívili jsme místní knihovnu, kde nám pan Rod představil
zajímavě ilustrovanou knížku „O Červené Karkulce“, která děti
díky jejímu originálnímu ztvárnění postav moc zaujala. Poté jsme
si jako vždy vybrali knížky, které si půjčíme do skupinky a po-

přípravných pracích. Prováděli i úklidové práce na odstranění
sutě, okopání objektu včetně drenáže, stavění a bourání lešení
atd. Bez jejich přičinění by musela obec za všechny tyto práce
„těžce“ zaplatit. Další prací, kterou naši zaměstnanci výrazným
způsobem plní obecní kasu, je výroba palivového dřeva. Cena
palivového dřeva v dlouhých kmenech se pohybuje i pod 300,-Kč za m³ bez DPH. Rozřezáním a rozštípáním toto dřevo zhodnotíme na 800,-- Kč za m³ bez DPH. Někomu to může přijít, že
je to příliš drahé, ale na dřevě v dlouhých kmenech je nejdražší
jeho doprava, která většinou převyšuje i cenu dřeva. Dále pak
musíte přičíst rozřezání, štípání a jste na ceně pohybující se
maximálně o 100,-- Kč levněji za m³, než vám jej dodáme my
až domů.

užíváme jak ke čtení pohádek před spaním, tak k práci s dětmi
během dopoledních činností.
Vyrazili jsme také autobusem do Prachatic. Tentokrát na divadelní představení „Dášeňka, čili život štěněte“ a do naší oblíbené
solné jeskyně. Děti mají vždy z výletu autobusem velký zážitek,
jelikož v dnešní době už většina lidí jezdí převážně autem.
Ve skupince jsme vyráběli sněhuláky z obtisků rukou a nohou,
sněžítka, zimní královnu a Elsu, Annu a Olafa z ruliček od toaletního papíru.
Ke konci ledna napadl sníh, a tak si děti alespoň pár dní užili
boby a hrabla, a stihly postavit i sněhuláka.
V únoru jsme oslavili svátek Sv. Valentýna. Děti vyrobily přáníčka pro maminky a upekly linecká srdíčka. Zbytek února se
Pokračování na straně 12
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Pokračování ze strany 11
nesl v duchu masopustního a karnevalového veselí. Děti vyráběly
jitrnice, pekly koblihy a celý měsíc byl zakončen karnevalem
ve skupince, kde děti převlečené do kostýmů tančily a soutěžily.
V únoru jsme navštívili v mateřské škole Muzikantskou pohádku v podání osvědčeného divadelního souboru „Zvoneček“. Jako
vždy se pobavili děti i dospělí. S dětmi jsme měli také možnost
navštívit planetárium. V nafouknuté kopuly uvnitř školky nám
byla promítnuta přednáška o vesmíru, děti se postupně seznámily
s planetami a dozvěděly se něco o planetě Zemi.
Společně s mateřskou školou jsme zorganizovali Dětský karneval na sále, který jsme si moc užili.
Začátkem března jsme shlédli společně s dětmi v mateřské
škole Ekologickou pohádku o Prasátku Arturovi, díky níž se
děti dozvěděly, jak mají třídit odpad, a jak se chovat k přírodě.
Pár dní poté nás navštívila paní ze záchranné stanice z Třeboně
s Puštíkem obecným a zábavnou formou dětem ptáka představila.
Děti měly možnost si ho pohladit a zeptat se na vše, co je zajímalo.
Vzhledem k nynější situaci máme bohužel Dětskou skupinu
Kaštánek uzavřenou, a uvidíme, jak se okolnosti budou vyvíjet.
I přesto přejeme vám všem krásné Velikonoce, a aby svátky jara
přinesly všem mnoho energie, zdraví a radosti, které především
v této nelehké době všichni potřebujeme.

Budeme doufat, že se s dětmi v Kaštánku zase brzy sejdeme
a budeme si moci užívat krásných slunečních dnů, které nás
čekají.
		
S pozdravem Mirka Mrázová – DS Kaštánek

VÍ TÁ N Í O B Č Á N K Ů
Dne 26. ledna 2020 jsme se sešli v zasedání místnosti obecního
úřadu k uvítání našich nových občánků. Pan Petr Rod seznámil
pana místostarostu Jana Kahudu s dětmi a rodiči a to Evu Harantovou a Petra Faláře s dcerkou Viktorkou, Miloslavu a Petra
Fidlerovi se synem Hynečkem, Jirku a Petra Kovářovi se synem
Šimonkem a Terezu Rajákovou a Jana Pěstu se synem Honzíkem.
Následoval projev pana místostarosty obce, ve kterém vyzvedl
pouto rodičů a dětí a sounáležitost s naší obcí. Poté nám naše

školka předvedla pásmo básniček a písniček. Za krásný program
zaslouží poděkování paní ředitelka z mateřské školy. Po sladké
odměně našim předškoláčkům přišel čas na slavnostní podpis
do obecní knihy a předání dárků, které byly stylově zabaleny
do dárkové krabice s logem naší obce. Noví občánci dostali
osušku, polštářek a hrnek. Maminky samozřejmě dostaly krásnou kytici. A už byl čas na slavnostní přípitek a fotografování
na památku.
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Z Pošty na Poštu Partner
Ze stěhování „před Vánoci“ a především jistého kroku do neznáma jsem měla popravdě trochu strach. Po čase stráveném
vyklízením, odhalováním skrytých plísní i pavučin a přihlížení
tomu, jak během několika málo okamžiků mizí všechno to známé
v útrobách kontejneru směřujícího na skládku… byl nakonec
přechod na „novou poštu“ jako sen.
Hned u vstupu mě přivítal věnec vytvořený ze spadaného listí,
jímž vstupní dveře pošty ozdobili moji noví sousedé, děti a paní
učitelky z dětské skupiny Kaštánek. A za těmi dveřmi… se otevřel krásný, vzdušný a novotou vonící prostor. V rohu místnosti
ještě sám pan starosta seřizoval termostat podlahového topení
a já nemohla uvěřit, že stojím na místě, kde ještě před pár měsíci bylo zbořeniště. Přišla jsem takzvaně do hotového. Mým
úkolem bylo jen nastěhovat věci do „na míru připravených“
úložných prostor.
V úterý 3. 12. 2019 byl provoz slavnostně zahájen. Ráda bych
ještě touto cestou poděkovala za milé přijetí, ale také celkový
přístup k projektu Pošty Partner a odvedenou práci místních
firem a zaměstnanců obce.
Pošta Partner poskytuje všechny základní služby v nezměněné
podobě, a tak mohu jen přihlížet tomu, jak lidé oceňují strategic-

Vážení spoluobčané,

na začátku školního roku jsme se seznámili s prostředím třídy,
školy, s novými kamarády a se všemi zaměstnanci školy. Seznámili jsme se s pravidly bezpečného chování na zahradě a v okolí
MŠ. Vytvořili jsme si pravidla soužití a komunikace, jimiž se
řídíme v každodenním vzájemném styku v mateřské škole. Povídali jsme si o prázdninových prožitcích.
Při vycházkách jsme sledovali přírodu v období babího léta
(barvy, plody), získali jsme základní poznatky o přírodě a dění
na zahradách (ovoce, zelenina), které dále upevňujeme a rozšiřujeme. Zaměřili jsme se na význam ovoce a zeleniny pro zdraví.
Poznávali jsme podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo
na poli, děti je určovaly hmatem, čichem, zrakem i chutí. Nezapomněli jsme ani na lesní plody (houby,…). Příroda je pro nás
interaktivní encyklopedií, učíme se prožitkem. Děti se v přírodě
stávaly badateli, výtvarníky a také učiteli, kde starší děti pomáhaly
mladším. Dozvěděli jsme se, jak se příroda připravuje na zimu,
jak se na zimu připravují zvířátka, povídali jsme si o odletu ptáků
do teplých krajin a připravovali jsme se na vánoční období. Následující aktivity byly motivovány adventem a obdobím Vánoc,
předvánočními a vánočními tradicemi a zvyky. Celé vánoční období jsme zakončili besídkou ,, Betlém“. Velice se nám vydařila.
V zimním období jsme přibližovali dětem charakteristické
znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, život volně žijících zvířat
a jejich obživu během zimního období. Osvojili jsme si poznatky
o skupenství vody a nabídli jsme dětem pohybové činnosti –
bobování, koulování, stavění sněhuláka….Těchto aktivit jsme si
však mnoho neužili, protože letošní zima byla na sníh skoupá. My
jsme však na zimu nezanevřeli, pozorovali jsme stromy listnaté
a jehličnaté. Dále jsme se zaměřili na zdravotní prevenci, péči
o své tělo a předcházení nemocem.
Vánoční svátky, vítání nového roku, svátek Tří králů, masopust
a karneval. Troufám si říci, že všechny tyto události jsme si užili.

kou polohu pošty ve středu obce, možnost pohodlného parkování i bezbariérového přístupu, útulné a moderní prostory, nově
instalovaný terminál Sazky či změnu pondělní provozní doby,
kterou obec iniciovala ve prospěch těch, kteří nemají možnost
využít dopoledních hodin.
V současné době mě těší, že při své práci mohu být přímým
svědkem lidské solidarity a obětavosti. Občané u nás dodržují povinnost nošení roušek. Řada z těch kteří je neúnavně šijí,
je následně rozesílá potřebným (v této souvislosti chci zmínit
vstřícný krok České pošty, která tuto službu zajišťuje zdarma).
Nezřídka lidé na poštu přicházejí, aby vyřídili ty nejnutnější
záležitosti za starší či nemocné. Vzpomenout chci také práci
doručovatelů a pracovníků pošty, za všechny uvedu například
laskavou pracovnici pošty v Karviné, která nelenila kontaktovat
naši poštu ve snaze o dohledání adresy (psané na igelitový obal
fixem), která se při přepravě roušek setřela.
V tomto velikonočním čase mi na závěr dovolte všem popřát
především naději, vytrvalost a vzájemnou lásku.
Mirka Koubová

Hlavně na karneval v našem kulturním domě budeme dlouho
vzpomínat.
Nemohu opomenout návštěvy místní knihovny, kde poznáváme pohádkové postavy. Na pohádkových příbězích, které
nám předčítá pan knihovník Petr Rod, se učíme rozlišovat
dobro a zlo.
V současné době, kdy je jaro ve vzduchu, probouzí se příroda
a přímo nabádá k objevování nových věcí a pobytu v přírodě,
potýkáme se s nákazou KOVID-19. Je to pro nás všechny složitá
situace a hlavně nová zkušenost, na kterou si těžko zvykáme.
Většina mateřských škol v republice pozastavila provoz a děti
tráví náročné období doma v rodině. Není tohle příležitost užít si
společných rodinných chvil bez shonu všedního dne? Využijme

Pokračování na straně 14
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Pokračování ze strany 13
nadcházejících Velikonoc a namísto deprese a chmurných myšlenek, provoňme naše domovy vůní mazanců a beránků.
Vyhlašujeme soutěž ,,O nejkrásnější kraslici“ a ,,O nejkrásnější
velikonoční výzdobu. Fotografie zasílejte na e-mail MŠ ms.laziste@seznam.cz. Ty nejkrásnější umístíme na stránky MŠ. Co ještě
říci? Doufám, že se nám podaří toto složité období zvládnout
a těším se, až zavládne všude kolem nás pohoda, kterou všichni
potřebujeme.
Na závěr malá ochutnávka fotografií z akcí, kterých se Vaše
děti zúčastnily v naší MŠ a pro potěchu všech ( dýňování, podzimníčci, pečení ve školce, Mikuláš a čerti, Muzikantská pohádka
divadla Zvoneček, vánoční besídka, čtení v knihovně, setkání se
sovičkou, planetárium v MŠ, ekologická pohádka ,,O prasátku
Arturovi).
S pozdravem Jana Korytarová

Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2019 a 2020
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V první adventní neděli dne 1. prosince 2019 se v naší obci
konalo tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tuto
slavnostní událost nám svým vystoupením zpestřily děti z mateřské školy. Jejich vystoupení bylo opravdu zdařilé J, za což patří

poděkování hlavně vedení Mateřské školy Lažiště. Přišel mezi
nás i Mikuláš. Ten rozdal dětem čokoládové sladkosti ve formě
svého čokoládového ztvárnění. Na závěr akce velkolepý ohňostroj rozzářil oblohu nad Lažišti.

Setkání přátel Pěčnovanky

„Setkání přátel Pěčnovanky“ se z důvodu rekonstrukce kulturního domu v naší obci uskutečnilo v obci Budkov, kam se sjelo
přes 140 příznivců této kapely. V letošním roce se můžeme těšit
opět u nás v Lažištích na již 6. ročník tohoto krásného setkání.

Vánoční otužování

Dne 26. prosince 2019 se na místním koupališti uskutečnil
4. ročník Vánočního otužování. Opět došlo k pokoření rekordu
z roku 2018 v počtu otužilců, který čítal 15 osob. Nově byl
rekord posunut na 19 osob. Mezi otužilci se našly i dvě ženy
a to Petra Sovová a Míša Podleškáková. Všichni, co se ponořili
do ledové vody, která dle teploměru měla 3,1 °C, se mohli těšit
na lahev s plachetnicí J. Jako každý ročník ozvučení zajistil
pan Václav Smolík, který poté zahrál na harmoniku i v hlavní
budově sportoviště.
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Vystoupení Vánočníku
Ke „Štěpánu“ už neodmyslitelně patří i vystoupení pěveckého
sboru Vánočník, jehož protagonisté zahráli a zazpívali v místním
kostele sv. Mikuláše a naladili všechny přítomné příjemnou adventní atmosférou. Celý sbor Vánočník se poté přesunul do hlavní budovy sportoviště, kde pro ně bylo připraveno občerstvení.
Po celý večer byla velice veselá atmosféra, společně jsme se
zazpívali, popovídali a samozřejmě popili na zdraví.

Lažišťský turnaj v mariáši
Mariášníci se sešli na 20. ročníku Lažišťského Štěpánského
turnaje v mariáši. Organizátory akce jsem byl opraven v počtu
uskutečněných ročníků, kdy jsem vás posledně mylně informoval, že půjde o 19. ročník. Jubilejní ročník vyhrál Jirka Dejmek
z Chluman. O obrovské překvapení se postaral místní občan
pan Josef Jiroušek, který jako nejstarší účastník turnaje skončil
na pomyslném pódiu a obsadil 3. místo. Turnaj proběhl za finančního přispění Obce Lažiště. Dle sdělení organizátorů pana
Petra Hodiny a Alexandra Pavelky se zároveň s velkou pravděpodobností jednalo o poslední ročník. Určitě se budu snažit
organizátory přesvědčit, aby tradice turnaje pokračovala i nadále,
protože je to jeden z posledních karetních turnajů v Prachatickém
okrese, který se koná.

Myslivecký ples

Myslivci museli letošní ples z důvodu rekonstrukce místního
kulturního domu přesunout do Husince. Bylo to jistě dobré rozhodnutí, protože jde o velice prestižní ples a ne jinak tomu bylo
i letos. Myslivci dali dohromady určitě nejlepší a nejhodnotnější
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tombolu za poslední roky. V tombole se mohli hosté (návštěvníci
plesu) těšit například na 8 divokých prasat, jelena, srnce, divokého krocana a mnoho zvěřinových balíčků. Ples byl již podruhé
pod taktovkou vimperské kapely De Facto a nenechalo si ho
ujít na 160 osob. Na škodu byla jen malá účast členů místního
Mysliveckého spolku Stráž Lažiště. Myslivecký spolek děkuje
všem sponzorům za příspěvek do tomboly a již se na všechny
těší při pořádání dalšího plesu, který už tradičně uvítá kulturní
dům v Lažištích.  

MASOPUST

To, zda se bude u nás konat tradiční Maškarní ples, nebylo jisté
ještě týden předem, protože vše se odvíjelo od toho, jestli obec
stihne dokončit rekonstrukci kulturního domu. To se nakonec
s vypětím všech sil stihlo. Dne 10. února se ještě dokončovalo lakování podlahy a od této doby nikdo na sál týden nesměl
vkročit. Na středu 19. února byla svolána brigáda žen z Českého
červeného kříže Lažiště, které umyly okna a uklidily celý sál.
Tento den zároveň plzeňská firma Divadelní služby Plzeň montovala novou oponu a zatemňovací závěsy. Hned na další den
byla svolána hasičská brigáda, které se zúčastnilo 25 osob. Asi
poslední brigádou tohoto typu byla brigáda koncem roku 1967,
kdy se montoval nábytek na otevření kulturního domu. V pátek
21. února se připravila tombola a další den již mohl propuknout
masopustní rej.
Masopust jako každý rok spustil průvod masek po vsi, který
letos začal o hodinu dříve a masky tak vyrazily již ve 12:00 hodin.
Opět bylo co obdivovat, do průvodu se vydalo přes 50 masek.
Vedoucí hasičů se svými svěřenci tentokráte vyrazili za stavební
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dělníky a materiál. K vidění byly i párky v rohlíku, Sněhurka
s trpaslíky, několik bezdomovců, kosmonaut, Eskymáci atd.
U většiny stavení masky vítali lidé s bohatým občerstvením, ze
kterého přecházel zrak a průvod se nesl v dobré atmosféře, proto
se masky do útrob kulturního domu vrátily z průvodu až po 18
hodině. Masopust pokračoval večerní maškarní zábavou, byla
připravena bohatá tombola a k tanci a poslechu hrála kapela
Pěčnovanka. Sbor dobrovolných hasičů Lažiště děkuje všem
sponzorům za jejich přispění do tomboly, děkuje i všem, kteří
finančně přispěli masopustnímu průvodu. Speciálně děkuje panu
hospodskému panu Františku Kolbaskému za jeho velkorysý
finanční dar, který našemu sboru pokryl veškeré vedlejší náklady
s touto akcí související. Když to situace dovolí, tak zase v roce
2021 na shledanou.

okolo 15 tisíc korun. Program trval bohužel maximálně 1 hodinu,
takže se musel i tak ještě nějaký program dále vymyslet a děti
po celý průběh většinou jen stály a koukaly, co se děje. Byly to
tak vyhozené peníze, takže jsme se od letoška rozhodli, že karneval si budeme pořádat sami, tedy bude ho mít stejně jako letos
na starosti Mateřská škola Lažiště a Dětská skupina Kaštánek.

Oslava MDŽ

Na pátek 13. března 2020 byla naplánována oslava MDŽ, kterou jsme nakonec museli zrušit z důvodu koronavirové epidemie.
Kdybychom však takto neučili, stejně by se akce nemohla konat,
protože bylo vydáno nařízení vlády, které zakázalo akce, kde
se sejde více než 30 osob a poté byly hromadné akce zakázány
úplně. Obec však již měla objednané karafiáty a perníčková
srdce. Ty pro vás opět letos napeklo Pekařství paní Jitky Ulíkové a ručně jej zdobila její kamarádka Veronika Neumitková
- Růžičková. Rozhodli jsme se proto, že vám tyto dárky osobně
předáme a předání jsme uskutečnili poslední den, kdy to bylo
možné, protože další den vydala vláda nařízení o omezení pohybu. Sice je velká škoda, že se akce nakonec nemohla uskutečnit,
ale zdraví lidí je přednější. Plně schvaluji vládní nařízení, která
přispějí k rychlejšímu se vypořádání s touto smrtící epidemií tak,
abychom to v příštím roce mohli rozjet na plno. Václav Smolík
se svou kapelou je objednán i na příští rok J.     

Návštěva jičínského potápěče

Dětský maškarní karneval
Když se v našem kulturním domě v neděli dne 1. března
2020 konal Dětský maškarní karneval, nikdo netušil, že to bude
na dlouhou dobu poslední kulturní akce, která se konala. Program karnevalu a jeho průběh si vzaly na starosti zaměstnankyně
z mateřské školy a dětské skupiny Kaštánek. Musím smeknout
nad tím, jak se svého úkolu zhostily, protože nebudu přehánět,
že šlo o jeden z nejkrásnějších dětských karnevalů, které se v naší
obci konaly. Děti byly naplno vtažené do hry a po celou dobu
trvání karnevalu se nepřestávaly bavit a byly plné pohybu a tance.
Celá akce byla pod záštitou obce, která nakoupila dětem sladkosti
a zaplatila malířku, která všem dětem vytvořila na těle dočasné
tetování, či nějakou tu malůvku. Obec v minulosti objednala
placený program pro děti, za který zaplatila vždy nemalou částku

Na 28. března 2020 jsem připravoval promítání s jičínským
potápěčem, cestovatelem a pedagogem Mgr. Radkem Bohuňovským. Promítání mělo být o laguně Truk, která je rájem pro
potápěče a je plná válečných vraků a kostlivců ležících na dně
křišťálově čistého oceánu. Za 2. světové války zde mělo Japonské
císařství nejdůležitější základnu pro operace v Jižním Pacifiku.
S Radkem jsme prozatím domluveni, že zkusíme najít nějaký
podzimní termín.
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Oslava 130. výročí založení SDH Lažiště
Na den 30. května 2020 má náš sbor dobrovolných hasičů
naplánovanou oslavu k 130. výročí jejich založení. Vzhledem
k momentální situaci ohledně koronavirové epidemie si myslím,
že tato akce bude muset být přesunuta. Ohledně přeložení akce
jsme kontaktovali kapelníka z Pěčnovanky pana Jiřího Hodinu
a jsme předběžně domluveni na náhradním termínu, který by byl
5. září 2020. Nechme se tedy překvapit, jak to všechno dopadne.
Hasiči mají během oslavy připraven bohatý doprovodný program, takže je se na co těšit. O konání akce nebo jejím přeložení
budete včas informováni.

Dětský den a Memoriál Josefa Podlešáka

Akce dětský den a Memoriál Josefa Podlešáka se měla uskutečnit dne 13. června 2020, ale její konání je také ve hvězdách. Bude
to závislé na zrušení vládních nařízení. I kdyby však ke zrušení
nařízení mělo dojít těsně před konáním této akce, stejně bychom
se s ohledem na zdraví lidí přiklonili spíše k jejímu zrušení.

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ
je do odvolání
uzavřena, knihy
prosím vrátit až
po odeznění
pandemie.
Těším se na Vás
s novými knihami
v lepších časech.
Pokud nemáte
co číst – zavolejte:
606 833 926
bezkontaktně
knihy předám.
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