OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

celý svět sužuje již třetím rokem epidemie koronaviru a každý
z nás celou dobu vyhlížel okamžik, kdy bude konečně konec
všem restrikcím, a těšili jsme se, až budeme moci prožívat opět
normální život. Ráno dne 24. února 2022 jsme se však probudili do „nového světa“. Rusko zahájilo svou vojenskou invazi
na Ukrajinu. Že se Putin rozhodne pro tento bezprecedentní
útok, tomu nevěřil asi nikdo, ani armádní generálové, kteří
to otevřeně přiznali. To, že se může něco takového stát ve 21.
století, nenapadlo žádného z nás. Začal otevřený boj, kdy ruská
vojska likvidují veřejnou infrastrukturu, soukromý majetek
a co je nejhorší, dopouští se genocidy na ukrajinském civilním
obyvatelstvu. Ukrajina se brání s vypětím všech sil a za velké
podpory západních mocností v čele s USA. Nejhorší chvíle
zažívají obyvatelé obklíčeného Mariopolu, kteří jsou již několik
týdnů bez vody, jídla, tepla a elektřiny. Záběry z Buči, Irpyně
a dalších ukrajinských měst vydávají hrůzostrašná svědectví.
Moskva své činy popírá s argumentem, že opustila město Buči
30. března a snímky o zabitých civilistech se začali objevovat až
po čtyřech dnech, ale satelitní snímky to bez diskuzí vyvracejí,
protože mrtví civilisté leželi na ulicích Buče již od 19. března!
Přicházejí další a další zprávy o zvěrstvech, která páchá ruská
armáda. Bylo však zveřejněné i video, kde ukrajinští vojáci
střílí zajaté ruské vojáky do kolen a pak je mučí! Je to válka
dezinformací z obou stran, že nikdo nedokáže s jistotou říct,
co se tam vlastně děje.
Válečný konflikt zvedl obrovskou uprchlickou vlnu, kdy
od začátku ruské invaze uteklo z Ukrajiny přes čtyři miliony
lidí, v Česku je přes 300 tisíc uprchlíků a nejvíce jich zamířilo do sousedního Polska. Uvádí to Úřad vysokého komisaře
Organizace spojených národů pro uprchlíky. Jde o nejrychleji
rostoucí běženeckou krizi v Evropě od druhé světové války.
V naší republice se rychle začaly plnit ubytovací kapacity. Z důvodu nutnosti reagování na migrační vlnu velkého rozsahu
na území České republiky, vydala vláda usnesení č. 207 Sb.,
o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích. Dne 17.
března se konala videokonference s hejtmanem Jihočeského
kraje, který obce a města postavil před jasnou věc, že budou
povinni ubytovat uprchlíky z Ukrajiny ve svém obvodu a to
v množství dle přepočtového koeficientu na jejich velikost
(kraj musí ubytovat 8805 uprchlíků). Hejtman vydal Pokyn č.
2 k provedení usnesení vlády v Jihočeském kraji a všichni představitelé samospráv dostali povinnost vyplnit tabulku s místem
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a druhem ubytování a možným počtem ubytovaných. Naše
obec dle tohoto přerozdělení má povinnost ubytovat 4 uprchlíky. Obecní zastupitelstvo se na svém mimořádném zasedání
rozhodlo ubytovat celkem 9 uprchlíků v obecním ubytovacím
zařízení. Zmapováním území obce byla zajištěna možnost ubytování dalších 8 uprchlíků. Občané v naší obci mají na ubytování uprchlíků rozdílné názory, jedni by byli pro naplnění plné
kapacity obecního ubytovacího zařízení (28 osob), druzí jsou
vyloženě proti nějaké pomoci. Budu se tedy snažit vysvětlit
postoj obce pro všechny. Nejdříve vysvětlení pro skupinu odpůrců. Jak již zmiňuji výše obec je dle Pokynu č. 2 hejtmana
Jihočeského kraje povinna přijmout 4 uprchlíky, s tím se nedá
dělat nic, to je fakt. Někdo z vás možná řekne, že je to blbost.
Napíši do tabulky „NULU“ a je vyřízeno! Na realizaci pokynu
spolupracuje i Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, který
má zmapované všechny ubytovny v celém kraji. V případě, že
bychom chtěli obejít své povinnosti mohlo by se to obci tvrdě
vymstít a to zejména v přidělování dotačních prostředků a to
jak krajských, tak i státních. Teď vysvětlení pro skupinu s názorem maximální pomoci. Stát schválil kompenzace za ubytování uprchlíků pro samosprávné celky je to 200,-- Kč/osoba/
noc. Na první pohled se to zdá jako velice lukrativní, ale má to
háček. Stát plánuje vyplatit tuto kompenzaci jen 1 – 2 měsíce,
poté by si měli uprchlíci najít práci a vše si hradit! Když si ji
nenajdou, jsou povinni náklady na jejich ubytování a stravu
nést samosprávné celky. Není jasné, jak dlouho tu mohou být,
půl roku nebo několik let? Navíc obecní ubytovací zařízení
není nákladově srovnatelné s bytem. Je sice provozu schopné,
ale za předpokladu určité zaplněnosti kapacity, kdy se náklady
rozmělní na počet ubytovaných osob. Jen pro příklad, aby tekla
teplá užitková voda, musí se nahřát akumulační nádrž o objemu
750 litrů! Kdybychom naplnili plnou kapacitu ubytovacího
zařízení, mohlo by to vést k ohrožení finanční stability obce.
Nechci házet všechny uprchlíky do jednoho pytle, převažuje
mezi nimi většina, která je v těžké životní situaci a na poslední
chvíli si mnozí z nich zachránili svým útěkem život svůj i svých
dětí. V pravidelných depeších z Krajského asistenčního centra
pomoci Ukrajině se mi dostávají také zprávy - většina uprchlíků
zastává postoj, že si práci hledat nebudou, že utekli před válkou
a stát je povinen se o ně postarat! Zkušenost z nedalekého Rohanova (u Vacova) – přivezli tam plný autobus uprchlíků (samí
Romové a ještě jen chlapi). Odmítali být na vsi, proto zdemolovali hasičům autobus, poté za přispění Policie ČR autobus
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opustili. Ubytovali se tam na ubytovně, kde druhý den vyhrožovali, že podříznou provozní a vykradli nějaký sklep ve Vacově. Na popud starosty Vacova vše začal řešit i hejtman, který
zařídil jejich převoz do Beskyd! Aby nastoupili do autobusu,
musel přijet stejný počet policistů jako nakládaných uprchlíků!
Myslím si, že autobus neměl zastavovat v Beskydech, ale až
na Ukrajině na frontě!
Poslední, o čem se chci zmínit, je energetická krize a zdražování všeho kolem nás. Už na podzim loňského roku se zdálo, že
se obchod s energiemi zbláznil, válka na Ukrajině to posunula
ještě o několik „levelů“ dále. Pohonné hmoty na benzinových
stanicích atakovaly někde i 60,-- Kč. Čím více si pumpaři mastili
kapsu, tím více lidé nakupovali. Vše to podpořila média svým
tvrzením, že bude pohonných hmot nedostatek. Vlády například na Slovensku, Polsku, teď již i v Německu, sáhli ke snížení
daňového zatížení pohonných hmot a ceny tak plošně zlevnili.
To u nás ministr průmyslu a obchodu Síkela je větší borec, vše
se prý vyřeší tím, když se lidé uskromní a budou méně jezdit!
Je blázen? To mají lidé do práce jako jezdit ob den? Z energií
je nejhorší situace se zemním plynem, jeho cena na burze ještě
na jaře loňského roku nepřekročila 20,-- eur/MWh. V souvislosti
s pokračujícím ruským útokem na Ukrajinu a hospodářskými
sankcemi proti Moskvě, dosáhla cena zemního plynu pro dubnové dodání nového maxima a jednu chvíli se na nizozemské burze
TTF (pro Evropu klíčová velkoobchodní cena zemního plynu
ve virtuálním obchodním uzlu) obchodovalo za neskutečných
345 eur. Obec má sice cenu zemního plynu zafixovanou do konce roku 2024, ale v případě, že přestane proudit, je k ničemu.
Plynofikaci obce nám do nedávna záviděl kde kdo, byl to zdroj
za „rozumnou“ cenu. Válka na Ukrajině však z této komodity udělala komoditu bez budoucnosti! I když dojde ke konci
války na Ukrajině, Evropská unie bude pokračovat ve svých
krocích o zajištění nezávislosti na ruských surovinách. Chtějí
ho nahradit zejména dovozem LNG (zkapalněný zemní plyn)
z USA, Kataru a Libye (o ekologii raději ani nemluvě). Tento
plyn je ale 4x dražší, než ten dodávaný z Ruska. Když někdo
protopil v rodinném domě plyn za 50 tisíc Kč, mohl by si dovolit
pak zaplatit 200 tisíc?! Asi těžko! Od začátku našeho působení
ve vedení obce jsme se snažili, co možná nejvíce zefektivnit chod
všech zařízení v naší správě, což se až do letošního roku dařilo
a přinášelo to i své výsledky. Například budova Pošty Partner
a Dětské skupiny Kaštánek vyšla roční spotřeba plynu (topení,
ohřev užitkové vody) na neuvěřitelných 17.500,-- Kč. Roční
vytápění celé budovy obecního úřadu, včetně knihovny, zasedací
místnosti, pohostinství a bytu vyšlo okolo 50 tisíc Kč. Tomu je
však nyní s největší pravděpodobností konec. Myslím si, že stát
bude muset vypsat nějaké dotační tituly, abychom dokázali tuto
svízelnou situaci překonat. Cena elektřiny také výrazně zdražila, naše vláda odmítla zavést plošná opatření na zlevnění této
komodity. Dle „odborníka“ Síkely, který pronesl, že běžní lidé
mají peněz dost a stačí, když budou vytápět svá obydlí na teplotu
o 4º C nižší a je to vyřešené! Jak jednoduché, to se musí nechat,
je to přeci hlava ten pan ministr. Na příspěvek na navýšení cen
elektrické energie dosáhnou jen ti, kteří ji měli již teď zadarmo,
protože jim ji stát platil, pracující člověk nemá nárok! Všichni
víme, o koho se jedná, že? Slovenská vláda se dohodla s monopolním výrobcem elektrické energie (Slovenskými elektrárnami)
a zmrazilo cenu elektrické energie pro domácnosti na stávající
úrovni (61,21 EUR = 1.490,-- Kč) do roku 2024. Slovenská vláda
kalkuluje, že tímto krokem slovenské domácnosti ušetří cca 1

mld. EUR = cca 24,4 mld Kč. Bez zmrazení by ceny elektřiny mohly vzrůst až o 80%. Tomu říkám pomoc a krok správným
směrem! Přístup naší vlády bude mít vliv na to, že lidé budou
více šetřit a to bude mít za následek zastavení ekonomického
růstu naší země. Sníží se finanční objem výběru daní a to bude
mít dopad i na rozpočty místních samospráv a samozřejmě
na životní úroveň jejich občanů.
Vlivem ceny energií letí strmě nahoru i ceny potravin. To si
ještě musíme uvědomit, že současný vývoj cen je jakýmsi dojezdem levnějších surovin, markantnější zdražení přijde v průběhu
letošního a hlavně až v příštím roce. Obávám se, že u některých
produktů to může být i o více než 100 %! V tomto ohledu se
můžeme podívat do sousedního Polska. Polská vláda zastropovala ceny základních potravin. Zároveň zakázala vývoz pšenice,
protože jí je nedostatek a její nedostatek se bude vlivem války
ještě prohlubovat, protože Ukrajina je jedním z největších dodavatelů pšenice na světový trh. Naše vláda opět sedí v klidu a to
i přes upozorňování odborníků, že momentálně zasetá pšenice
již může mít dopředu zahraničního kupce a u nás v republice jí
tak bude nedostatek. Současná vláda řeší jen uprchlíky a pomoc
Ukrajině, úplně zapomněla na obyčejné lidi!
Místo toho, abychom si v 21. století žili blaze a užívali si krás
světa, budeme řešit, jestli vůbec přežijeme. Už si ani nepamatuji,
kdy naposledy jsem psal úvodní článek v pozitivním duchu!
Jan Pěsta
starosta obce

Malovaná vajíčka,
zahradu plnou sluníčka,
přejeme vám ze srdce,
krásné Velikonoce
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„Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci.“ (Mt 8,17)
Drazí přátelé,

velmi často zaznívá otázka, jak může milující a laskavý Bůh
dopustit utrpení? Jinými slovy řečeno, když Bůh dovolí,
abychom trpěli, tak nás nemiluje. Neustále se setkáváme
s utrpením, které má různou podobu a vnáší do našeho
života, nejistotu, smutek a pochybnost o Boží Lásce.
Proto jsou pro nás aktuální slova z knihy Exodus, kde Bůh
říká Mojžíšovi: „Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův! Viděl jsem bídu svého
lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek na biřice; ano,
znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil
z ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země do země úrodné
a širé, do země oplývající mlékem a medem. Jdi tedy, já tě posílám k faraónovi, abys můj lid, syny Izraele, vyvedl z Egypta.“
V plnosti času Bůh posílá Nového Mojžíše – svého jednorozeného Syna.
Jak říká Alessandro Pronzato: „Bůh v Ježíši Kristu nepřišel odstranit lidskou bolest. Nepřišel nám přednést učenou
rozpravu o utrpení. Udělal něco mnohem víc. Cosi nesmírně
božské. Přišel se podělit, účastnit se, vzít na sebe bolest lidí.
Kříž Ježíše Krista je znakem, je svátostí lidského utrpení,
které Bůh přijímá, které si Bůh vkládá na vlastní ramena.
Je tam výkřik zraněného, tragédie

propuštěného s práce, je
tam hlad dětí, zoufalství matek, muka nemocné rakovinou,
opuštěnost starce, potupa opuštěné, chrčení umírajícího,
drama svedené dívky, je tam smutek, duševní úzkost, nespavost, křivda, zklamaní z lásky… Na Kristově kříži se na nic
nezapomíná.“
Kristův kříž je Boží odpovědí na náš hřích, který je příčinou našeho utrpení. V tomto Velikonočním období jsme
zvláště pozváni, abychom okusili Boží moc a Boží moudrost, která nám plyne s Kristova kříže. Neboť křížem nic
nekončí, ale naopak všechno teprve začíná. Pokud toto vše
pochopíme, co pro nás udělal Bůh a přijmeme do svého

srdce, teprve tehdy budeme
schopni s plnosti srdce zpívat
slavnostní Pán Ježíš Kristus
z mrtvých vstal. Aleluja…
neboť Bůh je přítomen a živ
v našich dějinách.
Toto vám všem ze srdce
přeji, abyste během těchto
dnů znovu zažili tuto jedinečnou jistotu, že vzkříšený
Kristus má opravdu moc, nás
převést z břehu nejistoty a otroctví na břeh jistoty a pravé
svobody. Aby nikdo z nás už ve svém utrpení nemohl říci,
že je zcela sám.
Kristus vstal z mrtvých.
Požehnané Velikonoce
Žehná vám + o. Šimon

Žádosti o dotace na rok 2022 podané za místní spolky a podnikatele
Žádost o dotaci podaná za Sbor dobrovolných
hasičů Lažiště:
1) Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v okrsku Lažiště:
Dne 7. března 2022 byla podaná žádosti o dotaci na Jihočeský
kraj do dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže, výkonnostní sport pro rok 2022/2023. Zažádali jsme
o dotaci ve výši 74.000,-- Kč, ze které by mělo být hrazeno především sportovní vybavení mladých hasičů, vzdělávání a odměny trenérů, letní soustředění a startovné na soutěžích. Vlastní
finanční spoluúčast sboru musí minimálně činit 20 % z celkových
způsobilých výdajů.
Pokračování na straně 4
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Žádosti o dotace na rok 2022 podané za místní spolky a podnikatele
2) Národní sportovní agentura Můj klub 2022:
Na zajištění sportovní činnosti našich mladých hasičů byla
dne 15. listopadu 2021 podána žádost na Národní sportovní
agenturu do programu Můj klub 2022. Do projektu se aktivně
zapojí 39 dětí, které pravidelně trénují a vykonávají sportovní
činnost. Sportovci jsou v rámci dotace rozděleni do dvou kategorií a dle těchto pravidel je vypočtena i celková požadovaná
dotace odpovídající způsobilým výdajům a ta v našem případě může maximálně činit 115.100,-- Kč. Dotační prostředky
bude možno použít na náhradu nákladů na sportovní činnost
od 1. ledna do 31. prosince 2022. Dne 16. února 2022 jsme
byli vyzváni k doplnění naší žádosti, to jsme provedli v zákonné lhůtě a momentálně čekáme na připsání dotace na náš
bankovní účet.

kraj do programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském
kraji do opatření číslo 4 – Mzdové náklady a provoz venkovských prodejen - neinvestiční. Požadovaná dotace na rekonstrukci činí 70.000,-- Kč a vlastní finanční spoluúčast pana Hodiny
bude činit 30.000,-- Kč. Předmětem projektu je zaměstnání brigádníků, kteří pomůžou hlavně s doplňováním zboží a případně
zastoupí pana Hodinu v době jeho nepřítomnosti.

Žádost o dotaci podaná za Fotbalový klub Lažiště:
1) Národní sportovní agentura Můj klub 2022:
Na zajištění sportovní činnosti našich mladých fotbalistů byla
dne 8. listopadu 2021 podána žádost na Národní sportovní agenturu do programu Můj klub 2022. Do projektu se aktivně zapojí
37 dětí, které pravidelně trénují a vykonávají sportovní činnost.
Sportovci jsou v rámci dotace rozděleni do dvou kategorií a dle
těchto pravidel je vypočtena i celková požadovaná dotace odpovídající způsobilým výdajům a ta v našem případě může maximálně činit 99.200,-- Kč. Dotační prostředky bude možno použít
na náhradu nákladů na sportovní činnost od 1. ledna do 31.
prosince 2022. Dne 3. března 2022 jsme byli vyzváni k doplnění
naší žádosti, to jsme provedli v zákonné lhůtě a momentálně
čekáme na připsání dotace na náš bankovní účet.

Žádost o dotaci podaná za místního podnikatele:
2) Rekonstrukce venkovské prodejny v Lažištích:
Dne 11. ledna 2022 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
do opatření číslo 1 – Rekonstrukce, opravy a pořízení majetku
(vybavení) venkovských prodejen – investiční. Požadovaná dotace na rekonstrukci činí 102.500,-- Kč a vlastní finanční spoluúčast pana Hodiny bude činit 43.960,-- Kč. Jedná se o třetí etapu
rekonstrukce místního obchodu, kdy první etapa byla za přispění
dotace Jihočeského kraje realizována v roce 2019 a druhá v roce
2020. Předmětem projektu je rekonstrukce zásobovací rampy
a pořízení nového chladícího pultu, chladničky a mrazáku.

2) Mzdové náklady venkovské prodejny
v Lažištích:
Dne 11. ledna 2022 byla podána žádost o dotaci jménem místního podnikatele pana Petra Hodiny na akci „Mzdové náklady
venkovské prodejny v Lažištích“, která byla podána na Jihočeský

3) Provoz venkovské prodejny v Lažištích:
Dne 11. ledna 2022 byla podána žádost o dotaci jménem místního podnikatele pana Petra Hodiny na akci „Provoz venkovské prodejny v Lažištích“, která byla podána na Jihočeský kraj
do programu Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji
do opatření číslo – 5 Provozní náklady a provoz venkovských
prodejen – neinvestiční – Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO.
Požadovaná dotace na rekonstrukci činí 49.000,-- Kč a vlastní finanční spoluúčast pana Hodiny bude činit 21.283,-- Kč.
Předmětem projektu je kompenzace nákladů na energie (vodné,
stočné, elektřina, pevná paliva), internetové a mobilní připojení
a další provozní výdaje a vedení účetnictví.
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1) Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště:
Dne 26. července 2021 předala firma Reno Šumava stavby,
s.r.o. dokončenou akci „Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště“, která byla realizována za přispění dotace z MAS Malenice v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Celkové náklady akce ve výši 1.252.471,-- Kč
jsme pokryly z rozpočtu obce. Přibližně dva měsíce jsme strávili
sháněním povinných příloh pro podání žádosti o platbu, kterou
jsme úspěšně dne 29. listopadu odeslali na Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF). Proplacení dotace ve výši 783.634,-- Kč
jsme očekávali začátkem letošního roku, ale do dnešního dne nebyla ze strany SZIF proplacena. Dne 23. února proběhla ze strany
SZIF kontrola projektu a výsledný protokol z této kontroly nám
byl zaslán do datové schránky dne 8. března, abychom zkrátily
dobu administrace proplacení dotace, zaslal jsem obratem zpět
vzdání se práva odvolání, ale výsledek zatím žádný.

gramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Cena díla bude činit
3.462.778,-- Kč. Náklady díla budou hrazeny z dotace, která dle
vydaného Rozhodnutí o poskytnutí bude činit 2.770.222,-- Kč
a zbylých 692.556,-- Kč uhradí obec ze svého rozpočtu. Termín
dokončení stavebních prací byl stanoven ve smlouvě o dílo do 31.
května 2022.

3) Lažiště – vrt HJ-4, napojení na nový vodojem:

2) Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního
domu Lažiště:
Firma Reno Šumava stavby s.r.o. realizuje akci s názvem „Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště“, která
je dotačně podpořena z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z pro-

Dne 30. ledna 2022 bylo zahájeno zadávací řízení na druhou
etapu akce „Lažiště – vrt HJ-4, napojení na nový vodojem“.
Druhá etapa je nazvaná „Posílení vodních zdrojů v obci Lažiště“ předpokládaná cena díla dle výzvy k podání nabídek činila
3.479.551,90 Kč bez DPH. Vítězem výběrového řízení se stala
s nabídkou cenou 3.447.900,-- Kč bez DPH firma Reno Šumava
stavby s.r.o. Realizace této akce je podpořena z dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR. K předání staveniště by mělo dojít
do konce dubna a termín pro dokončení stavebních prací je stanoven na 31.10.2022. Předmětem projektu je úprava průzkumného hydrogeologického vrtu HJ-4 na vrtanou studnu s připojením
do nového zemního vodojemu o objemu 50 m³. Studna i vodojem
budou umístěny na pozemku p.č. 43/6 v k.ú. Švihov u Lažišť, v jehož prostoru je již umístěn stávající vodojem. Potrubí z nového
vodojemu bude připojeno na stávající vodovodní řad vedený ze
stávajícího vodojemu do obce. Průzkumný hydrogeologický vrt
Pokračování na straně 6
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HJ-4 bude upraven na vrtanou studnu, bude provedena úprava
zhlaví vrtu a dojede k osazení čerpadla do vrtu. Vodojem bude
zemní dvoukomorový 2 x 25 m³. Stavebně je vodojem řešen jako
sestava železobetonových prefabrikovaných dílů mající nadzemní
a podzemní část. Podzemní část se skládá ze dvou akumulačních
nádrží, mezi kterými je umístěna manipulační komora. V manipulační komoře bude osazeno trubní vystrojení a požadovaná
technologie pro úpravu vody. Nadzemní část objektu bude tvořit
vstupní komora. Na stavbu vodojemu a odběr podzemní vody
jsme dne 21. února podali žádost na Městský úřad Prachatice,
který nám následně dne 28. března povolil náš záměr vydaným
rozhodnutím.

4) Zajištění akceschopnosti JSDHO Lažiště:
Dne 7. března jsme podali žádost o dotaci
na Jihočeský kraj do programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Jihočeského kraje do opatření číslo 1. Zažádali jsme o dotaci ve výši
60.000,-- Kč a vlastní spoluúčast obce
bude činit 26.178,-- Kč. Od roku
2020 dochází v JSDHO ke generační výměně jejich členů, proto
postupně vybavujeme nové členy
zásahové jednotky patřičnou osobní výstrojí a vybavením. V rámci
projektu chceme jednotku
vybavit – zásahový oblek
komplet 1 ks, digitální radiostanice HYTERA 2 ks,
savice B75 2 ks, sací koš
B75 s klapkou, pákové
štípací kleště, prsačky
a ochranný oblek sršeň.
Nakoupení tohoto vybavení je nezbytné pro
udržení akceschopnosti
naší JSDHO v dalších
letech.

5) Rekonstrukce zpevněných ploch na návsi
v Lažištích:
Na realizaci akce s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch
na návsi v Lažištích“ byla dne 15. prosince 2021 podána žádost
o dotaci na Jihočeský kraj do Programu obnovy venkova v roce
2022. Předmětem akce je rekonstrukce dvou parkovacích ploch,
první z nich slouží jako parkoviště u Pošty Partner a u Dětské
skupiny Kaštánek. Obec v roce 2019 provedla rekonstrukci této
budovy, ale na rekonstrukci parkoviště již finanční prostředky
nestačily. V současné době tvoří povrch písčitokamenitá vrstva,
kterou však odplavuje dešťová voda a v zimních měsících se tato
plocha špatně udržuje. Druhá plocha je u domů č.p. 25, 34, 35
a její povrch a problém se zimní údržbou je stejný.
Dne 16. března 2022 jsme zahájili zadávací řízení a dle výzvy
pro podání nabídek byla předpokládaná cena díla 1.072.292,93 Kč
včetně DPH. Vítězem výběrového řízení se stala firma Reno
Šumava stavby s.r.o. s nabídkovou cenou 603.306,-- Kč včetně
DPH. Termín dokončení stavebních prací byl stanoven do 30.
září 2022.
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6) Veřejné prostranství na návsi na parc.
č. 1281/1 a 1281/11 k.ú. Lažiště:
Od začátku letošního roku připravujeme projektovou dokumentaci pro podání žádosti o dotaci na MAS Šumavsko Malenice
do 8. výzvy Programu rozvoje venkova – Fichi 7 – podpora obcí,
NNO a církví. Výzva by měla být vypsána v měsíci květnu a její
alokace pro Fichi 7 bude cca 13.000.000,-- Kč a výše dotace je
stanovena na 80%. Předmětem dotace bude zbudování zpevněné
plochy z kamenných odseků před rodinnými domy č.p. 8, 9, 10
a 11, dále pak oprava kamenné zdi pod kašnou včetně osazení
nového kovaného zábradlí, oprava schodů, zbudování chodníku
z kamenných odseků za autobusovou čekárnou a stavební příprava vyvýšeného záhonu u kašny. Uvidíme, jak bude naše žádost
úspěšná. Nejzašší termín realizace projektu zatím nevíme, ale
chtěli bychom ho realizovat až v roce 2023.
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7) Pořízení kompostérů pro domácí
kompostování, kontejnery na textil
a Re-use centra“:
Naše obec se společně s obcí Cehnice, městem Český Krumlov,
městem Dačice, obcí Chrášťovice, obcí Lipovice, obcí Malovice,
obcí Pištín, městem Písek, městem Planá nad Lužnicí, městem
Prachatice, obcí Radhostice, obcí Studená a městem Volary účastní projektu, který administruje Svaz měst a obcí Jihočeského
kraje. Jedná se o pokračování projektu, jehož předmětem je pořízení vratných kelímků, nádobí, příborů, myčky nádobí a úložných boxů. Realizace projektu „Pořízení kompostérů pro domácí
kompostování, kontejnery na textil a Re-use centra“ započala už
v polovině roku 2020 a dobu jeho realizace výrazně prodloužila pandemie koronaviru, což mělo za následek i zdražení jeho
výstupů. Naše obec si v rámci tohoto projektu pořídí 2000 ks
kelímků 0,5 l, 500 ks kelímků 0,2 l teplý nápoj, 21 ks přepravních
boxů, 250 ks talířů, 250 ks příborů a myčku nádobí. Finanční
spoluúčast naší obce bude činit 28.815,77 Kč. Zastupitelstvo obce
Lažiště schválilo na svém zasedání, aby hlavní potisk kelímků
tvořilo logo z omalovánek obce, které vytvořila firma Zirek s.r.o.
Udržitelnost projektu je pět let a po tu dobu musíme mít stejný
počet kelímků. Zcela jistě si lidé oproti záloze nějaké odnesou
jako suvenýr, ale je třeba počítat i s jejich poškozením nebo ztrátou. Nyní je možnost si kelímky u dodavatele přiobjednat za lepší
cenu, rozhodli jsme se, že objednáme nad rámec projektu o 10%
kelímků více. Kelímky a zakoupené nádobí bychom chtěli využívat na hromadných společenských akcích a část z nich také
ve sportovním areálu při fotbalových utkáních. Při rekonstrukci
kulturního domu se dopředu počítalo s možností instalace myčky
nádobí na baru, takže nově zakoupená myčka přijde právě sem.

Pokračování na straně 8
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8) Nová pergola pro DS Kaštánek:
Obec ve spolupráci s neziskovou organizací Portus Prachatice,
o.p.s. zajistí v letošním roce postavení pergoly pro DS Kaštánek,
která bude volně stojící vpravo od čelního pohledu na budovu
č.p. 59. Postavení této pergoly je pro fungování dětské skupiny
klíčové, protože v současné době provozní budova nedisponuje
žádným skladovacím prostorem. Pergola bude z ½ plně obedněna a tento prostor bude osazen uzamykatelnými dveřmi (bude
sloužit jako sklad), druhá ½ bude volná a bude hlavně v letních
měsících zajišťovat stín pro děti hrající si na zahradě, které se
v současné době neměly před slunečním zářením kam ukrýt.
Nezisková organizace Portus Prachatice, o.p.s. se bude na stavbě pergoly podílet částkou 100.000,-- Kč a obec doplatí zbytek.
Nějaký materiál a krytiny na střechu máme skladem, takže odhadujeme, že obec tato výstavba vyjde cca na 40 – 50 tisíc Kč.

Hospodaření v obecních lesích
Od ledna letošního roku máme objednané stromky a čeká se
jen na počasí, kdy je v lesních školkách vyorají a začnou je expedovat. Bylo dobře, že se letošní zima protáhla a hlavně, že spadla
nějaká vláha, protože ještě koncem března bylo enormní sucho.
Kdybychom měli do takto vyprahlé země nasázet nové stromky,
tak by to byla škoda práce a z vysazených stromků by se uchytilo
jen mizivé množství. Výsadba 3.500 stromků proběhne až v průběhu měsíce dubna v připravených oplocenkách a to v lesním
porostu Na hodči a Lomci. S výsadbou nám pomůže pan Miroslav

Žižka, o pomoc požádáme sbor dobrovolných hasičů, kteří by
v jednu sobotu mohli zasázet většinu a zbylé stromky, dosadí
zaměstnanci obce. Jak už jsem informoval v posledním vydání
zpravodaje, dále po zkušenostech z minulého roku nebudeme
na pěstební činnosti spolupracovat se společností ALMEA, s.r.o.
Cena palivového dřeva letí strmě nahoru, už se někde prodává
i za 1.500,-- Kč/PRM. Obec palivové dřevo prodává výhradně
jen občanům obce, proto jsme se rozhodli, že pro letošní rok
zůstane cena stejná jako na konci minulého roku a to 600,-- Kč/
PRM včetně DPH.
Dne 30. prosince 2021 jsme podali žádost o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství ČR a to na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. Požadovaná výše finančního příspěvku
by měla činit 32.880,-- Kč a je to za provedení prací v roce 2021.
Dne 10. ledna 2022 jsme podali ohlášení žadatele poskytnutí
finančního příspěvku na hospodaření v lesích pro rok 2022, kde
předmětem ohlášení je:
• ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření
v lese,
• obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku,
• zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin,
• vyhotovení lesních hospodářských plánů,
• ochrana lesa.
Předpokládaná výše potřebných finančních prostředků je
200.000,-- Kč.

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. Předmětem projektu bylo zapojení obce Lažiště
do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
problémových cílových skupin, které v území obce Lažiště a je-

jím okolí dlouhodobě nenalézají vhodné zaměstnání, jako jsou
uchazeči ve věku 50 let a více, osoby se základním vzděláním,
případně osoby se zdravotním postižením. Termín realizace byl
stanoven do 31. března 2022. Projekt počítal se zaměstnáváním
2 osob po celou dobu svého trvání. Vzhledem k tomu, že náš
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zaměstnanec pan Josef Zahradník odešel do starobního důchodu
a trvalo nám delší dobu, než jsme za něho našli náhradu a to
pana Karla Vávru a také k faktu, že v průběhu projektu někteří
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zaměstnanci byli v pracovní neschopnosti, zůstalo z této dotace
nevyčerpáno cca 1.200.000,-- Kč. Byla by škoda nechat tyto peníze propadnout a tak jsme zkusili zažádat o prodloužení tohoto
projektu, abychom je dočerpali. I když se zpočátku zdálo, že to
bude asi marné, za pokus to stálo. Dne 1. dubna nám do dotačního portálu přišla depeše s návrhem změnového rozhodnutí
o poskytnutí dotace, to znamená, že dojde k prodloužení projektu
do 30. září 2022. Panu Karlu Vávrovi bude prodloužena stávající
pracovní smlouva (od 1. dubna), dále pak se počítá se zaměstnáním pana Jaroslava Bombali (od 16. května), oběma s platností
do ukončení projektu (30. září). Abychom vyčerpali celou částku
dotace, bylo přesunuto 500.000,-- Kč do nepřímých nákladů,
za které si obec nakoupí strojní a provozní vybavení. Vše bude
v režimu 95% dotace, takže spoluúčast obce bude krásných 5%
z celkových nákladů.

Vítání občánků
Dne 12. března 2022 se v zasedací místnosti obecního úřadu
konalo uvítání našeho nového občánka. Uvítání bylo původně
naplánováno na 5. prosince loňského roku, kterého se však rodina ze zdravotních důvodů nemohla zúčastnit. Ve 13:00 hodin
dorazili do zasedací místnosti obecního úřadu slečna Štěpánka
Pecková a pan Radim Sýkora se synem Jonáškem, které následně
zastupitel obce pan Petr Rod představil starostovi obce a předal

mu slovo. Starosta obce přivítal přítomné a pronesl svůj projev,
ve kterém vyzvedl pouto rodičů a dítěte a sounáležitost s naší
obcí. Na závěr přišel čas na slavnostní podpis do obecní knihy
a předání dárku, který byl stylově zabalen do dárkové krabice s logem naší obce. Nový občánek dostal osušku, polštářek
a hrnek. Maminka samozřejmě dostala krásnou kytici. Na závěr
následovalo fotografování na památku.
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Materiální sbírka
na pomoc Ukrajině
Obecní zastupitel pan Karel Vávra sehnal kontakt na člověka
(Ukrajince), který vozí materiální pomoc přímo na Ukrajinu
do míst, kde je nejvíce potřeba, proto se obecní zastupitelstvo
rozhodlo upořádat v naší obci materiální sbírku. Materiální pomoc se přijímala ve středu 16. a v pátek 18. března na obecním
úřadě, respektive na sále kulturního domu a v neděli 20. března
v knihovně. Musím smeknout před solidaritou našich občanů,
vybralo se opravdu obrovské množství různorodého materiálu.
Například vlhčené ubrousky 2 přepravky, mýdlo 100 ks, dětská
výživa 60 ks, zubní pasta a kartáčky na zuby 25 ks, nespočet dětských plen, zdravotního materiálu, pastelek, omalovánek, ale
i oblečení, obuvi, spacáků, ložního prádla atd. Všem, kterým
není lhostejná pomoc potřebným, ze srdce děkujeme, pomohli
jste dobré věci. Všechen nashromážděný materiál jsme roztřídili,
naskládali do papírových krabic a takto připravený materiál byl
předán dne 22. března přepravci panu Igoru Bobukovi, který
slíbil, že zašle z Ukrajiny fotografii o jeho předání.

DS Kaštánek
Nový rok 2022 nám začal v DS Kaštánek zvesela, jelikož nám
Ježíšek nadělil spoustu nových hraček, které jsme hned s dětmi
vyzkoušeli, a pořádně jsme si s nimi pohráli. Za okny padal sníh,
a tak jsme mohli vyrazit na poslední bobování. Dětem udělalo
ohromnou radost.
Máme tady nový měsíc, ale co to slyšíme? Děti křičí: „Haloo
pane Karnevale, račte dááále.“ Jen co děti zavolaly, v Kaštánku
běhali samé berušky, kočičky, piráti a další krásné postavičky.
Na děti čekala zábava, tanec v maskách a spousta soutěží. Dokonce jsme si s dětmi upekli koblihy, a nazdobili marmeládou.
Hotové koblížky děti ochutnaly, a vzaly i rodičům domů. Vyrobili
jsme velkého klauna, i čepice pro šaška.
V březnu jsme vyráběli přáníčka na MDŽ. Zaměřili jsme se
také na trénování barviček pomocí barevných kostek a říkankou
čáp ztratil čepičku. Sluníčko venku začalo hřát, a tak jsme s dětmi
mohli trávit čas i na zahradě.
A co nás čeká v nejbližší době??
Momentálně se s dětmi těšíme na Velikonoce. Budeme barvit
vajíčka a vyrábět kuřátka. Možná přijde na zahradu i zajíček. Že
by dětem přinesl nějakou dobrotu?? Necháme se překvapit…
Navštívíme místní knihovnu, kde nám vždy přečtou pěknou
pohádku, a máme možnost půjčit si do Kaštánku nové knížky,
které si pak s dětmi čteme každý den před odpočíváním.
V květnu máme pro děti připravenou další radost. Kaštánek
bude každý pátek jezdit plavat. Věříme, že si plavání děti užijí.
Nesmíme zapomenout samozřejmě na naše maminky, které
budou slavit svátek. Vyrobíme s dětmi přáníčka a dárečky, které
maminkám udělají jistě radost.
DS Kaštánek Vám přeje krásné Velikonoce
DS Kaštánek, Hana Kolářová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Milí spoluobčané,

čas běží jako voda a my začínáme bilancovat. V druhém pololetí jsme s dětmi prožili široké spektrum aktivit. Vyráběli jsme,
tvořili, sportovali, zpívali, poznávali přírodu.
V lednu jsme zařadili do naší výchovné práce Tříkrálový týden,
Pohádkový týden a Sněhulákový týden. Sněhové nadílky jsme se
však nedočkali, proto jsme se zařídili po svém. Využili jsme interaktivní tabule, kde jsme dokreslovali vločky, počítali sněhuláky,
určovali kde je nahoře a kde je dole, před, za, malý, velký atd. Při
hře s padákem jsme si posílali sněhové koule z papíru a nechyběla ani koulovačka. Vyrobili jsme si vodníka Ferdu a plnili jeho
Vodníkovy kapky. Dával nám spoustu úkolů a hádanek – co se
děje pod zamrzlou hladinou, jaké rybky známe… Všechny úkoly
jsme zdárně splnili a byli jsme na sebe náležitě pyšní.
V únoru jsme si zahráli na „lesáky“. Ke krmelci jsme odnesli
kaštany, žaludy i zobání pro ptáky. Konečně napadl sníh a my
jsme mohli uspořádat zimní olympiádu. Děti si vyzkoušely, jaké

je to být sportovcem, dodržovat pravidla a hrát fair play. Odměnou jim byl diplom a medaile. Užili jsme si bobování, koulování,
klouzání i sáňkování. V letošním roce jsme prožili masopustní veselí bez jakýchkoli omezení. Vyrobili jsme masopustního
klauna, vyzdobili jsme celou mateřskou školu, nacvičovali jsme
tanečky, básně a písně a „Karnevalové odpoledne“ v naší mateřské
škole mohlo začít. Nechyběla ani promenáda masek, diskotéka
s balónky, závodivé hry a tanec. Začátkem března následoval
„Karneval“ v sále místního kulturního domu. I ten jsme si náležitě užili a s radostí vzpomínáme na všechny aktivity, které nám
karneval přinesl.
12. března jsme zažili sváteční den. Naše maminky slavily svůj
svátek v sále kulturního domu a my jsme jim přišli poděkovat
za jejich péči krátkým vystoupením. Zvláště taneční vystoupení
v duchu country se jim opravdu líbilo.
Radost nám však dlouho nevydržela. Paní učitelky onemocněly
covidem 19 a mateřská škola byla od 16. do 25. března uzavřena.
Všechno dobře dopadlo a v současné době si opět užíváme společné chvíle plné her a radosti. Máme spoustu plánů, které chceme do konce školního roku ještě stihnout. Je to návštěva místní
knihovny. Čtení pro děti je totiž velmi důležité. Jen čtení před spaním ale nestačí. Pokud děti neobklopíme knihami a nebudeme
jim sami čtenářským vzorem, nemůžeme čekat, že získají vztah
ke knihám. Na co se však nejvíce těšíme, jsou Velikonoce. Máme
již vyrobené dva velikonoční králíky, Boba a Bobka z voňavého
sena, protože rádi tvoříme z přírodnin. Zaseli jsme osení do hrnečků, které jsme ozdobili ubrouskovou technikou a v příštím
týdnu si obarvíme spoustu velikonočních vajíček. Čeká nás také
Králíčková jarní velikonoční cestička. Králíček Ušáček nás pozve
na hledání koledy, kterou pro nás přichystal. Po cestě potkáme
několik králíčkových kamarádů, s kterými budeme plnit krátké
úkoly. Za každý splněný úkol si uvážeme barevnou pentličku
na naší pomlázku. Tu pak využijeme na koledování po vesnici.
Shlédli jsme krásnou pohádku „O Zdravíkovi“, kde jsme se
naučili, co nám prospívá, abychom byli zdraví.
Je vidět, že se zkrátka nenudíme a umíme si čas strávený v naší
mateřské škole užít. A to jsme ještě nezmínili, že chystáme slavnostní rozloučení s předškoláky, jejich pasování a opékání vuřtů.
Snad nám sluníčko pomůže a budeme si moci vše krásně užít.
V červnu popřejeme dětem všechno nej k jejich svátku. Jako
dárek připravíme spoustu sladkostí a uspořádáme kouzelné dopoledne plné zábavy. Nebude chybět ani focení na konci školního
roku. Tablo s předškoláky vystavíme opět v místním obchodě.
A co říci na závěr? Snad vyjádřit přání, abychom se mohli stále
radovat v míru.
Jana Korytarová

Nové webové stránky obce
Evropská unie stále zvyšuje nároky a zákonné povinnosti obsahu webových stránek, jako například GDPR, přístupnost, soubory cookie atd. Každým rokem je něco nového co musí webové
stránky splňovat a již není v možnostech obce, aby s běžnými
IT specialisty na všechny tyto změny reagovala, protože jednak
tito specialisté nevědí, co je zákonně povinné, tak ani nedokáží

tyto požadavky zakomponovat do současného obsahu našich
webových stránek. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schválilo výrobu nových webových stránek a touto činností pověřilo
firmu Galileo, která se zavazuje sledovat a průběžně zajišťovat
implementaci zákonných povinností. Dle cenové nabídky firmy
Galileo vyjde vytvoření nových webových stránek na 29.645,-- Kč
Pokračování na straně 12
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Nové webové stránky obce
včetně DPH a roční poplatek za provoz (včetně správy a údržby
domény, technické podpory, denního zálohování, antispamové
ochrany, pravidelného upgradu, zajištění bezpečnosti, pravidelné
konzultace a hlídání legislativních změn) na 10.285,-- Kč včetně
DPH. Firma Galileo nám již zpracovala grafický návrh webových
stránek a jejich finální zpracování by mělo být hotové v průběhu
měsíce května letošního roku. Nové webové stránky umožní další
širokou nabídku doplňkových funkcí včetně vlastní mobilní aplikace pro občany, která přinese přehled aktualit z webu, upozorní

vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích,
můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce a co je důležité vyjede to levněji než současný
Mobilní rozhlas. V dalších letech bychom chtěli dále digitalizovat
náš úřad a pořídit digitální úřední desku, která bude propojena
s webovými stránkami, což zaručí automatické publikování nových dokumentů a dále pak vyhledávání informací o obci a jejím
okolí návštěvníky obce.
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Výjezdy JSDHO Lažiště
• č.1/2022 technická pomoc – záchrana osob – Zábrdí. 31.1.2022
byl jednotce vyhlášen poplach na technickou pomoc (pád stromu na osobu) do obce Zábrdí. Při příjezdu na místo určení
a po domluvě s operačním důstojníkem jsme byli vraceni zpět
na základnu. Spolupráce HZS Prachatice, JSDHO Zábrdí, ZZS,
Policie ČR. Technika CAS 15/2200/135-M2Z MB Atego, Posádka 4+1,

ČR. Během čekání na policii ČR, byla obě družstva poslána
k požáru do Hlásné Lhoty. Po domluvě s velitelem zásahu u požáru, se jedno družstvo vrátilo zpět na pátrání po osobě do obce
Kratušín. Zásah byl ukončen na povel Policie ČR a družstvo se
vrátilo zpět na základnu. Spolupráce JSDHO Kratušín a Policie
ČR. Hlavní technika DA – L1Z_FORD TRANSIT. Posádka
5+1, CAS 15/2200/135-M2Z MB Atego, posádka 4+1,

• č. 2/2022 požár – les – Staré Prachatice 23.3.2022 naše jednotka
vyjížděla k požáru lesa. Po domluvě s velitelem zásahu jsme
dováželi kyvadlově vodu. Spolupráce HZS Prachatice, JSDHO
Staré Prachatice, Husinec, Netolice, Strunkovice nad Blanicí,
Vlachovo Březí a Volary. Hlavní technika - CAS 15/2200/135M2Z MB Atego, Posádka 3+1. CAS 16 – M3R_PV3S Posádka
2+1,

• č. 5/2022 požár – plameny ze střechy, osoba uvězněna uvnitř
objektu - Hlásná Lhota 26.3.2022 21:38 hodin. Jednotka byla
přeposlána operačním důstojníkem z již probíhajícího zásahu na požár rodinného domu. Jednotka po příjezdu k zásahu
průzkumem zjistila, že se jedná o požár vstupu a přilehlého
přístavku obydleného komplexu. Jednotka vnikla násilím
do uzavřeného dvora, kde se nacházela majitelka domu, která byla následně vyvedena ven mimo uzavřený dvůr, kde si
ji přebral ZZS. Byly ihned zahájeny hasební práce. Požár se
nerozšířil na obydlenou část, ta byla ochlazována pomocí vodního proudu. Po lokalizaci požáru bylo provedeno rozebrání
a dohašení konstrukcí, během zásahu bylo z objektu vyneseno
několik tlakových lahví. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět
na svou základnu. Zásah probíhal v dýchací technice. Spolupráce HZS Prachatice, JSDHO Volary, ZZS a Policie ČR.
Hlavní technika DA – L1Z_FORD TRANSIT. Posádka 5+1,
CAS 15/2200/135-M2Z MB Atego. Posádka 4+1. Pomocná
technika - elektrocentrála + osvětlovací stožár.

• č. 3/2022 technická pomoc – vyhledávání osob – Vojslavice
25.3.2022 Po příjezdu na stanovené místo jsme čekali na pokyny Policie ČR. Po domluvě s Policií ČR, jsme prohledávali
okolí. Zásah byl ukončen na povel Policie ČR. Spolupráce Policie ČR, HZS Prachatice, JSDHO Šumavské Hoštice, Vlachovo
Březí, Buk, Žárovná a Policie ČR a nespočet dobrovolníků.
Hlavní technika DA – L1Z_FORD TRANSIT, posádka 8+1
• č. 4/2022 technická pomoc – vyhledávání osob – Kratušín
26.3.2022 21:19 naší jednotce byl vyhlášen poplach na technickou pomoc na vyhledávání osob (Pohřešovaná osoba vyfocena
fotopastí). Po příjezdu do obce Kratušín jsme čekali na Policii
Pokračování na straně 14
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Výjezdy JSDHO Lažiště
• č. 6/2022 technická pomoc – Vyhledávání osob – Vojslavice
27.3.2022. Po příjezdu na stanovené místo jsme čekali na pokyny Policie ČR. Po domluvě jsme v rojnicích prohledávali
okolí. Vozidlo DA - L1Z_FORD TRANSIT, který se používal
k rychlejšímu přesunu dobrovolníků i hasičů na další místa

hledání. Spolupráce Myslivecký spolek Stráž Lažiště, JSDHO
Svatá Maří, Strunkovice nad Blanicí, Budkov, Kratušín a Záblatí a nespočet dobrovolníků. Hlavní technika DA - L1Z_FORD
TRANSIT, posádka 11+1.

Týden ve znamení kriminality v naší obci
Předposlední březnový týden byl v naší obci ve znamení kriminality. V pondělí dne 21. března byl agresorem P. Č. ohrožován nožem zastupitel obce pan Karel Vávra. Následující den
při kontrole provádění staveb vodních tůní byl tímto člověkem
napaden starosta obce, který vše oznámil na Policii ČR. Agrese P. Č. vygradovala ve čtvrtek 24. března, kdy přepadl místní obchod a fyzicky napadl jeho majitele pana Petra Hodinu.
Opět byla přivolána hlídka Policie ČR, která agresora zadržela
a umístila do cely předběžného zadržení. P.Č. byl v době spáchání těchto činů ve stavu duševní nepříčetnosti, takže nastal

strach, co se bude dít, až bude propuštěn. Starosta obce uvedl
do protokolu na policejní služebně, že žádá o odborné psychologické vyšetření zdrženého a to z důvodu bezpečnosti občanů
naší obce. Policie ČR po nashromáždění důkazních materiálů
předala celou záležitost k posouzení státní zástupkyni, která
v sobotu dne 26. března rozhodla o vazebním stíhání P.Č. Takže
jsme si všichni oddechli. Objevili se však zprávy v médiích,
že P.Č. hrozí až 10 let odnětí svobody, což si myslím, že jsou
spekulace, protože toho tolik celkově nespáchal a hlavně vše
se stalo v jeho nepříčetnosti!

Valná hromada Fotbalového klubu Lažiště
Dne 26. března 2022 se konala ve sportovním areálu volební
valná hromada Fotbalového klubu Lažiště. Členové fotbalového
klubu do výkonného výboru FK navrhli pana Petra Holuba, Víta
Matulku, Jana Pěstu ml., Alexandra Roda a Martina Stupára,
kteří byli následně při hlasování valné hromady zvoleni. Dle
registrovaných stanov fotbalového klubu si nově zvolený výkonný výbor FK volí ze svého středu předsedu, místopředsedu,
sekretáře a pokladníka. Členové výkonného výboru FK si zvolili,
jako předsedu pana Víta Matulku, místopředsedu pana Martina
Stupára, sekretáře pana Alexandra Roda a jako pokladníka pana
Jana Pěstu. Dále členové FK navrhli do revizní komise pana
Petra Mikeše, Petra Ostadála a Ondřeje Vašuru. Valná hromada
FK zvolila jako předsedu revizní komise pana Ondřeje Vašuru
a členy revizní komise pana Petra Mikeše a Petra Ostadála.
V Lažištích se mnoho let hrál fotbal na vysoké úrovni, kdy
náš tým hrál krajský přebor, kde měl za soupeře např. Český
Krumlov, Milevsko, Tábor, Týn nad Vltavou, Třeboň… Byla
to zásluha firmy Reno Šumava, a.s. a zejména manažerských
schopností Ing. Václava Prince. Za tuto dobu fotbalový klub
zviditelňoval jméno naší obce na území celého kraje, za co
patří velký dík. Hra na takto vysoké úrovni však sebou nesla
i svá úskalí. Místní hráči nedosahovali potřebné herní kvality a postupem času se upozaďovali na úkor lepších, až v „A“
týmu dospělých nehrál ani jeden. Aby se udržela herní kvalita, museli se za nemalé finanční prostředky kupovat hráči
z širokého okolí, až to dopadlo tak, že do Lažišť jezdili hrát
hráči z Příbrami. Hráčům se proplácelo cestovné na tréninky,
fotbalové zápasy a také nemalé odměny. Jen pro příklad jedna
sezóna vyšla na více než 1 milión Kč. Obec ročně dávala FK
finanční dar ve výši 250.000,-- Kč. Z těchto peněz FK hradil

převážně údržbu hřiště (cca 140.000,-- Kč), nájemné sportoviště (40.000,-- Kč) a další provozní náklady. S výší finančního
daru se počítá i do dalších let. Dalším nešvarem byl postupný
nezájem ze strany místních fanoušků, kdy jich v poslední době
na domácí utkání chodily jen jednotky. Již delší dobu bylo jasné,
že tento systém je dlouhodobě neudržitelný. V minulém roce
dokonce hrozil zánik fotbalu, proto jako záchrana byla zvolena
spolupráce s Tatranem Prachatice, kdy krajský přebor byl postoupen Prachaticím a v Lažištích se hrála krajská „A“ třída pod
hlavičkou Tatran Prachatice „B“. Jarní část sezóny jsme smluvně zavázáni dojet společně s Tatranem Prachatice, který jsme
s předstihem informovali o tom, že po skončení této sezóny dále
ve spolupráci pokračovat nebudeme. Abychom ufinancovali
i jarní část, oslovil jsem Ing. Václava Prince, zda by nám formou
reklamního plnění nepomohl. Dle jeho sdělení může FK počítat
s finanční výpomocí, za níž bych mu chtěl poděkovat a ujistit,
že v dalších letech si s financováním fotbalu poradí obec sama
ze svého rozpočtu, případě z dotačních prostředků.
Byl jsem nesmírně rád, když začátkem letošního roku přišla
parta místních mladých kluků, že by chtěli hrát fotbal a aby se
přihlásil tým do nejnižší okresní soutěže. A protože ještě, shodou
okolností, letos oslaví náš fotbalový klub 50. výročí od svého založení, tak by konec fotbalu v Lažištích byl právě teď jako černý
sen! Letošní restart lažišťského fotbalu by se dal přirovnat k jeho
znovu založení. Chtěl bych poděkovat novým funkcionářům
a hráčům fotbalového klubu a popřát jim hodně sil a krásných
fotbalových momentů a radosti ze hry.
Všechny občany obce bych chtěl pozvat na oslavu 50. výročí
založení Fotbalového klubu Lažiště, která se bude konat dne
2. července 2022, čas a program bude ještě upřesněn.
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Kulturní akce v Lažištích v roce 2021 a 2022
Vydaná vládní nařízení na zvládnutí koronavirové epidemie
nedovolila koncem minulého roku uspořádat většinu kulturních
akcí v naší obci, jako například tradiční Setkání Pěčnovanky,
vánoční večírek firmy Reno Šumava, posezení se sborem Vánočník. A i vyhlídky na zimní plesovou sezónu nevěstily nic dobrého,
zrušen byl Myslivecký ples, který se v naší obci naposledy konal
v lednu 2019. Naštěstí v polovině února došlo k mírnému rozvolnění vydaných opatření a tak se mohl kulturní život rozjet
znovu naplno.

Vánoční otužování
Dne 26. prosince 2021 se na místním koupališti uskutečnil
po roční pauze 5. ročník Vánočního otužování. Nedošlo sice
k pokoření rekordu z roku 2019 v počtu otužilců, který tehdy čítal
19 osob, ale i tak se na hrázi místního koupaliště sešlo alespoň
6 odvážlivců a jedna otužilkyně, kteří se mohli tradičně těšit
na odměnu v podobě lahve s plachetnicí J. Pro koupání však
panovaly nejlepší zimní podmínky ze všech ročníků, napadlo
10 cm čerstvého sněhu a bylo - 5º C. Opět nechyběl pan Václav
Smolík, který zajistil ozvučení celé akce.

velice veselá atmosféra, společně jsme si zazpívali, popovídali
a samozřejmě popili na zdraví.

Masopust

Sobota 26. února byla v naší vsi ve znamení Masopustu. Masopust jako každý rok spustil průvod masek po vsi, který začal
ve 12:00 hodin. Maškary, muzikanty i jejich doprovod čekala pouť
od domu k domu s ochutnávkou typických masopustních dobrot,
v jejichž přípravě se lažišťské hospodyňky doslova předháněly.
Nechyběly zdobené koblihy, lahodné koláče, obložené chleby nebo
tácy lahodného sulcu a k tomu něco na masopustní žízeň. Opět
bylo co obdivovat, do průvodu se vydalo přes 35 masek. K vidění
byly berušky, čarodějnice, potápěč, Super Mario Bros, Asterix
a Obelix, Superman a malý Spiderman, vězeň, lejno, indiáni, cikán s cikánkou atd. Průvod se nesl ve velice dobré atmosféře
a po mnoha letech zavítal průvod opět do Melesína. Masky se
do útrob kulturního domu vrátily z průvodu až po 19 hodině,
čímž byl nastaven nový rekord J. Masopust pokračoval večerní
maškarní zábavou a z důvodu, že nebylo do poslední chvíle známo
zda se zábava bude konat, bylo to tentokrát bez tomboly. K tanci
a poslechu hrála kapela Pěčnovanka. Sbor dobrovolných hasičů
Lažiště děkuje všem občanům za jejich pohostinnost a samozřejmě za finanční přispění 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. V roce 2023 na shledanou.

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 Kratušína, kde pro ně bylo připraveno občerstvení. Po celý večer byla

Dětský maškarní karneval
V neděli dne 6. března se v našem kulturním domě konal
Dětský maškarní karneval, kterého se zúčastnilo více než 50 dětí
v doprovodu svých maminek, tatínků, babiček, dědečků a známých. Úvodní slovo si vzal pan starosta obce, přivítal všechny
přítomné a popřál dětem krásnou zábavu. Program karnevalu
a jeho průběh si vzaly na starosti zaměstnankyně z mateřské
školy a dětské skupiny Kaštánek. Všechny převlečené do karnevalových kostýmů vtáhly děti do hry a celý karneval byl plný
pohybu, tance a her. Organizátorkám skvěle asistovali dva místní
hasiči převlečeni za šašky. I když v průběhu akce selhala hudební
aparatura, v ničem to nevadilo, aby karneval pokračoval dále,
děti létaly po sále jako malí čertíci. Celá akce byla pod záštitou
obce, která nakoupila dětem sladkosti a zaplatila malířku, která
všem dětem vytvořila na těle dočasné tetování, či nějakou tu
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malůvku. Tetování je prováděno barvou, takže děti měly vzpomínku ještě na mnoho dní poté. Koupili jsme i nádoby s heliem,
kterými místní hasiči plnili dětem balónky do té doby, dokud
plyn nedošel. Spousta balónků dětem ulétla ke stropu a rodiče
je nestačili dětem stahovat zpět dolů. Pro všechny, kdo pomáhali s organizací akce, bylo po jejím skončení připraveno malé
občerstvení.

obecní zastupitelstvo rozhodlo upořádat v naší obci materiální
sbírku, o které bude dále informovat přes mobilní rozhlas. Nemělo
by se však zapomínat, že pomoc budou potřebovat i lidé, kteří
uprchli před následky války do naší republiky, proto by bylo dobré
případnou pomoc nějakým způsobem rozdělit. Zmínil se i o tom,
že byla vznesena připomínka na zrušení oslavy, že to není etické
vzhledem k situaci na Ukrajině. A uvedl svůj názor, že je samozřejmě hrozné, co se v současné době odehrává na Ukrajině, ale
neměli bychom v těchto těžkých chvílích podléhat panice a beznaději. Nejde se prostě soustředit jen na zprávy, které přicházejí
z Ukrajiny a uzavírat se do sebe, protože to může mít i následek
psychického zhroucení. Vyzval ženy, ať si večer užijí a na chvíli
zapomenou na to, co se kolem nás děje.
Na závěr jménem svým, obecních zastupitelů a spolků, popřál ženám hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, ať do každého
dne vykračují s radostí a s pocitem spokojenosti večer ulehají
a v těžších životních situacích, ať najdou patřičnou oporu v jejich
nejbližších.
Program ženám zpestřily děti z mateřské školy, které přednesly
básničky, zazpívaly a zatančily country. Dále pak vystoupil se
svým programem ochotnický spolek Besedníků.
Bylo zajištěno občerstvení a vše bylo zdarma až do 19:30 hodin.
K tanci a poslechu hrála kapela Václava Smolíka.

Oslava MDŽ

Oslavy 670. výročí založení obce

V sobotu 12. března se po dvouleté přestávce konala oslava
MDŽ. Ženy byly obdarovány hned při svém příchodu a to netradičně, gerberou. Akci zahájil starosta obce přívítal obecní zastupitele, děti z mateřské školy, členy ochotnického spolku Rozverní
Besedníci a členy kapely Václava Smolíka. Pak poprosil přítomné,
aby všichni povstali a minutou ticha uctili památku žen, které
nás opustily a také památku lidí, kteří padli na Ukrajině vlivem
válečného konfliktu. Odsoudil invazi ruských sil na Ukrajinu
a vyslovil ji plnou podporu. Rusko se dopouští válečného zločinu,
který je v Evropě nejhorší od konce 2. světové války. Dále informoval o tom, že zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání
finanční pomoc Ukrajině a to poskytnutím 10.000,-- Kč Českému
červenému kříži. Poprosil i ostatní, kdo má možnost, aby se přidal.
Informoval přítomné o tom, že obecní zastupitel pan Karel Vávra
sehnal kontakt na člověka (Ukrajince), který vozí materiální pomoc přímo na Ukrajinu do míst, kde je nejvíce potřeba, proto se

Na 11. června připravujeme oslavu 670. výročí od první písemné zmínky o naší obci.
Program oslavy:
• začátek v 10:00 prezentací hostů u hasičské zbrojnice,
• 10:15 hodin slavnostní průvod na náves,
• 10:30 slavnostní projevy a předání ocenění,
• 10:45 mše svatá spojená s posvěcením hasičského auta Mercedes Atego CAS 15,
• 12:00 oběd v kulturním domě (pro všechny zúčastněné zdarma),
• 13:00 částečné přesunutí akce na dvůr sběrného dvora, kde budou připraveny atrakce pro děti, bude zde zajištěno občerstvení
(již placené) a umožněna bude i prohlídka nově zrekonstruovaných prostor včetně nového strojního a provozního vybavení,
• 15:00 k tanci a poslechu bude hrát kapela Pěčnovanka
• 20:00 k tanci a poslechu bude hrát kapela Buk Beat
Děti se mohou těšit na obří nafukovací skluzavku Pyramida
Egypt a pro ty menší bude připraven skákací hrad Hasiči. Atrakce
nám doručí zásilkovou službou firma AQUAZORBING.CZ s.r.o.
a s obsluhou nám pomohou místní hasiči. V případě nepřízně počasí bude program akce upraven. Srdečně zveme všechny
občany obce a rodáky, ať přijdou s námi společně oslavit toto
úctyhodné jubileum naší obce.

Obecní grilovačka

Na koci léta se v loňském roce velice zdařila akce Obecní grilovačka, proto by byl hřích ji neuspořádat i letos. Opět nám zahraje
kapela Buk Beat a v rozpáleném grilu se bude opékat prasátko.
Pro děti bychom mohli nastříkat oblíbenou pěnu na hřiště s umělým povrchem a připravíme i nějaké ty hry, aby se nenudily.
Všichni jste srdečně zváni.

