OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

již je to třetí rok, kdy vydáváme náš zpravodaj. Náš zpravodaj má
ohlas i za hranicemi obce, a proto bychom chtěli umístit rubriku
Obecní zpravodaj Lažiště na webové stránky obce, kde by byla
umístěna všechna vydání a byla by volně ke stažení.
Dnešní vydání chci věnovat problematice rozpočtového určení
daní (dále jen RUD) v naší republice a jeho dopad na naši obec.

léto 2017

ministerstva financí, ale z územní samosprávy a ze společných
diskuzí zástupců krajů i obcí. Tento fakt bohužel ukazuje na ne
příliš důležité postavení územní samosprávy pro státní správu.
Daňové příjmy stačí naší obci na dofinancování projektů, které
jsou financovány z dotačních zdrojů a na údržbu a správu majetku. Již nestačí na realizaci investičních akcí, které by byly

Rok

Daňové příjmy celkem

Z toho příjmy z výběru DPH

2013
2014

2.823.185,90 Kč
3.132.388,75 Kč

1.353.847,25 Kč
1.490.051,00 Kč

2015

3.434.388,29 Kč

1.572.258,18 Kč

2016
2017 předpoklad

3.774.940,09 Kč
3.924.980,00 Kč

1.617.530,57 Kč
1.695.000,00 Kč

2018 předpoklad

4.120.000,00 Kč

1.870.000,00 Kč

2019 předpoklad

4.228.000,00 Kč

1.940.000,00 Kč

V tabulce výše můžete vidět vývoj daňových příjmů naší obce
od roku 2013 včetně podílu z těchto příjmů, které tvořila složka
přerozdělení výběru daně z přidané hodnoty. Dále je zde vidět
i předpoklad daňových příjmů pro roky 2017–2019 včetně podílu
DPH, kde je znatelný nárůst, který si ministerstvo financí slibuje
od zavedení EET (elektronická evidence tržeb).
Dne 19. června 2017 schválil Senát ČR novelu zákona o rozpočtovém určení daní a to znamená již jisté zvýšení rozpočtů
obcí o téměř 9 mld. Kč v roce 2018 a minimálně podobné příjmy
v letech dalších. Očekávají podpis prezidenta. K nabytí účinnosti
tak schází tento poslední akt. Prezident republiky Miloš Zeman se
při návštěvě Libereckého kraje, z jehož pera novela zákona pochází, nechal slyšet, že nebude podpis pod zákonem nijak zdržovat.
Novela přináší zvýšení podílu obecních rozpočtů na výnosu DPH
z 21,4% na 23,58% a zvýšení váhy koeficientu dětí a žáků z aktuálních 7% na 9%. Polepší si každá obec v České republice. Od roku
2018 tak dochází k napravení nespravedlnosti, která tu existovala
již od roku 2013 a byla způsobena snížením podílu obecních
rozpočtů na DPH z důvodu zavedení důchodové reformy. Je
nutné upozornit, že snaha o nápravu nepřišla ze strany vlády, tj.

pro obec potřebně nutné a měly by být hrazeny čistě z obecní
kasy. Na druhé straně jsou ovšem příhraniční obce s počtem
obyvatel srovnatelné s naší obcí, ve kterých proudí milióny
korun do obecní kasy z hazardu. Například Městys Strážný má
roční příjem z odvodu z výherních hracích přístrojů 45 miliónů
korun ročně. Obec Česká Kubice na Domažlicku měla v roce
2016 příjem z hazardu kolem 115 miliónů korun, za které postavili novou mateřskou školku, zrekontruovali základní školu
a vystavěli chodníky.
Tento systém přerozdělování peněz z hazardu je nespravedlivý
pro ostatní obce a chtěl by určitě změnit. Je zřejmé, že vysoké
příjmy obcí, ve kterých provozují kasina a výherní automaty,
jsou jakási kompenzace za těžší podmínky pro život (vyšší kriminalita, doprava atd.). Oproti tomu je však na pováženou, že
tyto obce nemohou pomalu vymyslet, co z peněz postaví či co
si za ně pořídí, když některé obce nemají peníze ani na svůj základní chod. Bylo by určitě spravedlivější, aby peníze z hazardu
a výherních hracích přístrojů plynuly rovnou do státní kasy.
V rámci RUD by pak z větší části šly zpět do obcí, kde byly
vybrány a zbytek by byl přerozdělen i ostatním obcím.
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
V našem státě je i chybně nastaven systém přidělování dotací,
přičemž obce a města jsou v posledních letech jedním z hlavních
hnacích motorů české ekonomiky a stavebnictví. Jsou vypisovány dotace k nesmyslným účelům, kterých se chytají všechny možné spolky a organizace a realizují se z nich opravdové
„skvosty“, např. v Brně byla z dotace vytvořena čichací mapa
města! Že nevíte, o co jde? Je to velice přínosná věc – v mapce
města Brna jsou umístěny body s popisy, jak které místo voní.
Že by inspirace pro ostatní J
Pořád dokola se dozvídáte ze všech možných zdrojů, kolik náš
stát nevyčerpal, či nebude schopen vyčerpat dotací z EU. V současném dotačním období 2014 – 2020 se začaly čerpat dotace
až v roce 2016, tzn. že už na začátku je dvouletý skluz. Vše je
způsobeno tím, že dotace se přidělují z „X“ míst, ministerstva
se nemohou mezi sebou domluvit, kdo jaký balík bude přerozdělovat a hlavně na co! Evropskou komisí nejsou v dostatečném
předstihu schválené smysluplné dotační programy, vše se dohání
na poslední chvíli a vznikají z toho paskvily. Ve snaze vyčerpat
alespoň něco, tak jsou dotační prostředky vynaloženy na zbytečnosti. Určitě lepší systém by byl, kdyby stát „nalil“ dotace rovnou
do obecních rozpočtů, ať si každá obec tyto finanční prostředky
použije na projekty, které jsou pro ni potřebné. Takto obdržené

dotační prostředky by každá obec využila hospodárněji a efektivněji, než když k těmto prostředkům vede cesta přes dotační
firmy, poradce a pro realizaci je třeba si vzít překlenovací úvěry
atd. Samozřejmě, že takto by to šlo jen v případě státních dotací,
protože dotace z EU podléhají jiným, přísnějším pravidlům.
Ale i tady by se dala zjednodušit spousta věcí:
• zjednodušení žádostí o dotace (méně zbytečných příloh),
• podání žádostí bez stavebních povolení či územních rozhodnutí (bylo by vyřízeno až v případě přiznání dotace),
• úhrada konečných faktur přímo z dotací (odpadly by překlenovací úvěry),
• úprava jednotlivých dotačních výzev i na podmínky a potřeby
malých obcí (např.: minimální průjezd vozidel od 5–10 tisíc
vozidel denně apod.),
• zjednodušení podmínek výběrových řízení (zajištění kvality
odvedených prací či dodávky i na úkor vyšší ceny).
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásný zbytek léta, a pokud
se chystáte na dovolenou, tak ať si ji náležitě užijete, ale hlavně
šťastný návrat domů!
Jan Pěsta – starosta obce

Chodit s Bohem
Milý čtenáři!

Na každý vrch vede mnoho cest; na každé řece se dá vybudovat
mnoho mostů; na každé poušti lze nalézt mnoho oáz; ale tvá
cesta je jen jedna. Začíná tam, kde právě stojíš. Při myšlence na prázdniny a dovolenkový čas se mi vybavuji v paměti:
vrchy a chodníky, řeky a mosty, pouště a oázy a mnohá jiná
místa, která budou naplňovat náš prázdninový a dovolenkový
program. Nikdo by neměl zapomenout na cestu, která je mu
vlastní a která začíná tam, kde právě stojí. Jedna povede k oltáři a jeho službě. Jiná na zmíněná místa odpočinku a přírodních krás, další do apoštolské služby, k příbuzným… A přece
všechny tyto cesty mají něco společného. Jsou konkrétním
vyjádřením prožívání svého vztahu k tomu, který o sobě řekl:
Já jsem cesta…
Vydat se na Cestu, kterou je Pán, se dá v duchu povzbuzení
papeže Františka slovy: Kráčet vždy v přítomnosti Pána, v Hospodinově světle a hledat způsob, jak žít v dokonalosti, kterou
Bůh od nás žádá. To je krásným doplněním slov Písma svatého,
která charakterizují Henocha: Chodil s Bohem.
Obsah tohoto výrazu nám více prozradí pohled na vztah lidí,
který se vyjadřuje slovy chodí spolu. Za nimi vidět především
lásku, kterou se vzájemně nesou ve svém srdci, ale i odhodlání
přijmout v plnosti toho druhého. Přizpůsobit se jeho postojem,
myšlení. Korigovat vše vůlí milovaného. Chodit s někým znamená být s ním čtyřiadvacet hodin denně, žít pod vlivem toho
druhého, dělat vše s ohledem na něj. Po nuceném odloučení
si zamilovaní při nejbližším setkání podrobně povyprávějí, co
zažili a dělali. Tím se vzájemně zvou do každé události a k ú
 časti
na společném životě.
Tato zkušenost lidského vztahu nám dává pochopit, co to

znamená chodit s Bohem. Vědomí Boží přítomnosti nás má
provázet na našich cestách, má nás formovat a přetvářet. Pokud
jsou chvíle, kdy zapomínáme na Boží přítomnost, máme zvláště
při zpytování svědomí pozvat Pána do těchto okamžiků života,
které jsme přežili bez něj. Naše chození s Bohem by mělo završit
podobně jako u Henocha: Nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Přesně
tak, jak se berou zamilovaní - ti, kteří chodí spolu.
Na vašich cestách vám přeji živé vědomí Boží blízkosti.
Váš o. Šimon
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Akce k realizaci v roce 2017
1) Výstavba místní komunikace od čp. 120
Dne 3. srpna zahájila firma Reno Šumava, a.s. realizaci místní
komunikace na parc. č. 1075/1 v k.ú. Lažiště. Účelová komunikace bude dvoupruhová, obousměrná, s šířkou jízdního pruhu
2,50 m, bez vodících proužků. Kryt komunikace bude odvodňován v závislosti na stávajícím příčném spádu buď do úžlabí k obrubníku, nebo do roštů uličních vpustí, které budou
orientovány kolmo k chodníku. Akce by měla být dokončena
v letošním roce.

3) Rekonstrukce kanalizačního
řadu na návsi:
Dne 15. května 2017 byla zahájena akce „Rekonstrukce kanalizačního řadu na návsi“, kterou realizovala firma V & H TOP
s.r.o. V rámci akce byl vyměněn hlavní kanalizační řad a byly
vyměněny kanalizační přípojky. Majitelé objektů, kteří nebyli
připojeni na tuto páteřní kanalizační síť, si zřídili kanalizační
přípojky na vlastní náklady. Původní rozpočet předpokládal s náklady na rekonstrukci kanalizačního řadu ve výši 1.262.617,56 Kč
bez DPH. Tím, že pomocné a výkopové práce provedli naši zaměstnanci, se nám podařila konečná cena realizace srazit o 61 %
na 497.805,-- Kč bez DPH. Akce byla dokončena dne 21. června
2017 a na její realizaci jsme dostali dotaci z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje pro rok 2017 ve výši 220.000,-- Kč
a zbylých 277.805,-- Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů obce.

2) Nákup tranzitu pro JSDHO:

V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o vítězi výběrového řízení na akci „Pořízení dopravního automobilu k posílení vybavení JSDH obce Lažiště pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz“
a doufal jsem, že už nás nic nezaskočí. Opak je však pravdou.
Vítězná firma ZAHAS, s.r.o. z Trnávky nebyla schopna doložit
povinné přílohy nutné k podpisu kupní smlouvy na dodávku
automobilu, a proto byla z výběrového řízení vyloučena. Následně byla oslovena firma, která skončila druhá v pořadí, ta však
z tohoto výběrového řízení odstoupila a výběrové řízení muselo
být zrušeno. Bezprostředně bylo vypsáno nové výběrové řízení
a v termínu pro podání nabídek přišla 1 nabídka a vítězem zadávacího řízení se stala firma Auto Vinkler, s.r.o., Lannova 2061/8,
110 00 Praha 1 s nabídkovou cenou 1.335.482,-- Kč včetně DPH.
Vozidlo bude FORD TRANZIT a termín pro dodání je listopad
letošního roku. V dnešní době, kdy automobilky chrlí na trh
miliony aut, je zarážející, jakým problémem může být pořídit
jedno „obyčejné“ auto!

4) Žádost o podporu poskytovanou
PGRLF, a. s.:

Dne 20. července 2017 byl starosta obce osobně podepsat
smluvní dokumentaci o investičním úvěru na PGRLF, a.s. (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) v Praze. Obec získala
investiční úvěr ve výši 736.190,-- Kč, který bude po jeho vyčerpání snížen o 50 % na 368.095,-- Kč. Úvěr bude úročen 4,48 %
p.a. a jeho maximální splatnost je 24 měsíců. Může být však
jednorázově splacen kdykoliv bez jakékoliv sankce.
Do konce srpna letošního roku bude z investičního úvěru
pořízeno:
- traktor ZETOR 7745 rok výroby 1992, cena 310.000,-- Kč
bez DPH,
- čelní nakladač TL 140 SL, nový, cena 161.400,-- Kč bez DPH,
- nářadí k čelnímu nakladači - lopata 185 H, nová, cena
12.600,-- Kč bez DPH,
- nářadí k čelnímu nakladači - vidle s drapákem, nové, cena
25.800,-- Kč bez DPH,
- naviják KRPAN 4,5 EH + vysílačka, nový, cena 115.500,-- Kč
bez DPH,
- štípačka dřeva KRPAN CV 18, nová, cena 73.000,-- Kč bez
DPH,
- zadní sněhová radlice RS-250, nová, cena 16.900,-- Kč bez
DPH,
- výklopná lopata za traktor, nová, cena 20.990,-- Kč bez DPH.
Pokračování na straně 4
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Akce k realizaci v roce 2017
Pokračování ze strany 3
hodnotě díla 3.788.087,-- Kč. Požadovaná dotace ze SFDI činila
3.219.873,-- Kč. V rámci této akce mělo dojít k výstavbě chodníku
do Melesína a sportovního areálu. Ze SFDI jsme pořád nedostávali zprávu o stavu naší žádosti. Proto jsme na SFDI poslali dotaz,
jak to s naší žádostí vypadá. Z odpovědi jsme byli doslova šokováni, jelikož jsme se dozvěděli, že jsme žádnou žádost na SFDI
nepodali. A to i přes to, že jsme žádost osobně dovezli na podatelnu SFDI do Prahy a máme orazítkovanou přední stranu žádosti
i s potvrzením jejího přijetí. Bohužel i takto někdy končí půlroční
práce týmu lidí, kteří najezdí „X“ kilometrů a stráví přípravou
žádosti nespočet hodin své práce. Zasáhla „vyšší moc“, ale nemá
cenu se však nějak odvolávat, na dotaci není žádný právní nárok.
Nezbývá nám než sklopit hlavu, čekat na vypsání další výzvy
a zkusit to znovu.

5) Pořízení kontejnerového nosiče,
štěpkovače a kontejnerů:
Dne 19. července 2017 jsme se dozvěděli, že nám byla přiznána
85 % dotace na akci „Pořízení kontejnerového nosiče, štěpkovače
a kontejnerů pro obec Lažiště“ ze 41. výzvy Operačního programu životního prostředí. Již proběhlo i výběrové řízení a v termínu pro podání nabídek jsme obdrželi dvě nabídky. Vítězem
výběrového řízení se stala firma AGROZET České Budějovice,
a.s. s nabídkovou cenou 1.387.870,-- Kč. Od pořízení tohoto
vybavení si slibujeme nejen svoz bioodpadu z veřejné zeleně,
ale především od občanů naší obce. Štěpkovač využijeme i při
hospodaření v obecních lesích, protože Jihočeský kraj poskytuje
dotace i na seštěpkování větví zbylých z těžby kulatiny a ponechání této hmoty v lesních porostech.

6) Obecní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště:

Dne 6. ledna 2017 jsme podali žádost o dotaci na Státní fond
dopravní infrastruktury (dále SFDI) na akci „Obecní chodník
na komunikaci III/14528 v obci Lažiště.“ Předmětem této dotace byla výstavba chodníku do sportovního areálu v celkové

7) Oprava hřbitovní zdi:

Dne 27. dubna 2017 jsme obdrželi dotaci ve výši 45.500,-- Kč
z Jihočeského kraje z opatření „Nemovité kulturní památky“.
Druhou část dotace ve výši 19.500,-- Kč obdržíme do 2 měsíců
po schválení konečného vyúčtování dotace a předání závěrečné
zprávy. Opravu hřbitovní zdi realizovala firma Marek Stupár
ZEDNICTVÍ, byla zahájena dne 5. července a dokončena dne
18. července 2017. V rámci druhé etapy opravy hřbitovní zdi byly
doplněny chybějící tašky „bobrovky“, byla provedena celková
oprava omítky včetně nahození, naštukování a výmalby vápennou barvou. Akce si vyžádala náklady ve výši 110.068,20 Kč,
po odečtení celkové dotace ve výši 65.000,-- Kč činí vlastní spolupodíl obce 45.068,20 Kč.
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Přípravy k podání žádostí o dotace
1) Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora
Lažiště
V přípravě akce „Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora
Lažiště“ nás stále trápí průtahy s bezúplatným převodem stavebních pozemků (prac. č. St. 39/2, St. 39/3, St. 117). Pozemkový
úřad ČR poslal již dvakrát žádost o vyjádření na Ministerstvo
financí ČR, kde se tato žádost poprvé ztratila a s druhou je možné, že to dopadne možná stejně. Pozemkový úřad ČR podává
žádosti na Ministerstvo financí ČR speciálně vytvořeným elektronickým kanálem, jehož „výhoda“ je v tom, že neví jestli žádost
byla doručena a hlavně ani neví, komu byla předána k vyřízení!
Není proto možné koho v této záležitosti urgovat. Je to neskutečná byrokracie státních úředníků a člověku zůstává rozum stát
v dnešní době datových schránek, emailové pošty, že je vůbec
něco takového možné. Přičemž obec v případě kontroly ze strany
Finančního úřadu ČR je povinna doložit požadované dokumenty
i do 5-ti dnů, v jiném případě se obec vystavuje nebezpečí, že ji
budou kráceny poskytnuté dotace!!! A na ministerstvu je to rok
sem, rok tam, žádný stres!
Podle posledních zpráv budou přijímány žádosti na vybudování sběrných dvorů od 1. září do 1. prosince 2017 a bude to
poslední větší finanční alokace v této výzvě. Nezbývá nám než
doufat, že vše vezme lepší spád a podaří se nám žádost na tento
záměr podat právě do této výzvy.

2) Výstavba dočišťovacích rybníků
Dne 18. července 2017 proběhlo jednání na obecním úřadě
a na ČOV Lažiště za účasti projektantky Ing. Věry Slunéčkové,
externího pracovníka Ing. Jiřího Kušty, CSc., obecního zastupitele Ing. Petra Fidlera a vedení obce. Řešily se otázky, jakým
způsobem zintenzivnit čištění na ČOV a to, aby navržené čištění
splňovalo přijatelnou kvalitu a bylo to také ve finančních možnostech obce. V následujících dnech budou připraveny možné
varianty řešení a následně padne rozhodnutí, která z variant

bude pro nás nejschůdnější. Musíme začít co nejdříve s přípravou
projektové dokumentace, abychom neohrozili termín zahájení
výstavby dočišťovacích rybníků v roce 2019.

3) Pořízení automobilu pro door to door systémy
a zřízení centra RE-USE v obci Lažiště
Dne 4. července 2017 byla podepsána smlouva na podání žádosti o dotaci do aktuální výzvy OPŽP na akci: „Pořízení automobilu pro door to door systémy a zřízení centra RE-USE
v obci Lažiště“. Smyslem dotace je uvádění zpět do používání již
použitých věcí. Výzva je zaměřena na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků, která budou napojena na konkrétní obce.
V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační
techniku. Cílem projektu je motivovat občany, aby darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich vyhozením
a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.
Naše obec by chtěla v rámci této dotace pořídit užitkové vozidlo
s dvojitou kabinou, se sklápěčkou a pohonem 4x4. Pro úspěšnost
podané žádosti je povinnost, aby užitkové vozidlo mělo pohon
na LPG nebo CNG. Pořízená dodávka se 6-ti místy k sezení by
nám vyřešila i přepravu našich zaměstnanců, kteří se momentálně přepravují nevyhovujícím způsobem.
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Protipovodňový poldr
Dne 6. června 2017 bylo na Ministerstvo zemědělství ČR podáno závěrečné vyhodnocení akce „Protipovodňová opatření
– výstavba vodní nádrže – poldru v k.ú. Lažiště“. Projekt byl
financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před
povodněmi III“. Podle předběžných zpráv je možné, že koncem
měsíce srpna se přijede na tuto dokončenou stavbu podívat ministr zemědělství a poslanec Parlamentu ČR Marian Jurečka.

Služby centra pro zdravotně postižené
a seniory
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.
(dále jen JCZPS o.p.s.) již 15 let provozuje v Prachaticích Poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory na adrese
SNP 559 (dům s pečovatelskou službou Na Sadech). Kromě
poradenství si v kanceláři centra mohou občané se zdravotním
postižením vyzvednout zdarma euroklíče, speciální klíče, kterými lze odemknout toalety osazené eurozámky. Klíče fungují
po celé EU.
13 letposkytuje centrum svým klientům službu půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Půjčovna sídlí na Zlaté
stezce 133 a v současnosti nabízí více než 150 pomůcek pro tělesně postižené. Mezi nimi jsou mechanické vozíky, chodítka, berle
a hole, toaletní a hygienické pomůcky, mechanicky i elektricky
polohovatelné postele včetně antidekubitních matrací a stolů
k lůžkům.Půjčovna disponuje i speciálními pomůckami jako jsou
pásové schodolezy pro mechanický vozík nebo rehabilitačními
pomůckami jako je motomed pro ruce i nohy nebo motodlaha
pro domácí rehabilitaci kyčelní a kolenních kloubů.
Zájemci mají možnost si pomůcky vypůjčit na jeden den, až
na dobu celého roku. Ceny za zapůjčení pomůcek se pohybují

Cesty z pozemkové úpravy
Dne 26. července 2017 dokončila firma Richarda Fialy cestu
pozemkové úpravy z otáčky na Žárovnou do Lažišť. Bylo provedeno odvodnění celé komunikace a začátek komunikace byl
vydlážděn z lomového kamene. Na vrstvu recyklovaného materiálu byl položen finální živičný povrch komunikace.

od 1,- Kč za den. Výhoda půjčovny spočívá především v tom,
že si klienti zde mohou vyzkoušet velké množství druhů i typů
kompenzačních pomůcek před jejich případným zakoupením
nebo předepsáním lékařem.
Nově si zde lze pomůcky (chodítka, vozíky, sedačky na vanu,
nástavce na WC atd.) zakoupit nebo objednat na lékařský poukaz.
Zatím prodáváme a vydáváme pomůcky firmy DMA.
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Kromě půjčování kompenzačních pomůcek půjčovna nabízí
i další doprovodné služby jako je prodej baterií a příslušenství
do naslouchadel, prodej pryžových násadců na hole, berle a chodítka a čištění brýlí a tvarovek do naslouchadel v ultrazvukové
čističce.
Další službou, kterou půjčovna nabízí je prodej pomůcek
pro nedoslýchavé od firmy Panter značky Sennheiser. Jedná se
o různé druhy bezdrátových zesilovačů zvuku k televizorům,
které umožňují uživateli poslouchat televizi či hudbu v domácím
prostředí, aniž by rušil hlasitým zvukem své okolí.
Další projektem centra je Prachatický dobročinný obchůdek,
který funguje třetím rokem. Obchůdek je prvním sociálním podnikem v Prachaticích, a proto zaměstnává osoby se zdravotním

Práce našich zaměstnanců
Jak už jsme psali v minulém vydání zpravodaje, Obec Lažiště má podepsanou dohodu o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce ČR a to od 1.
března 2017 do 28. února 2018. Úřad práce přispěje v tomto
období na výplatu mezd maximálně 1.080.000,-- Kč. Tato částka
bude určitě nižší, protože v maximální výši by byla vyplacena
za předpokladu, že obec bude zaměstnávat 6 pracovníků po celou
dobu trvání dohody. I tak je to ale velká finanční pomoc, která
bude vidět jednak na vzhledu naší obce, tak i v obecní kase.
Jen pomocnými pracemi na akci „Rekonstrukce kanalizačního řadu na návsi“ se ušetřilo oproti původnímu rozpočtu
764.812,66 Kč.
V měsíci červnu zahájili naši zaměstnanci obnovu nátěrů ocelových konstrukcí ve sportovním areálu. Ocelové konstrukce
za fotbalovými brankami se budou muset natřít za pomoci vysokozdvižné plošiny, ze které se zároveň pověsí nové ochranné
sítě. V letošním roce bychom chtěli ve sportovním areálu také
obrousit a natřít všechny dřevěné lavičky a stoly. Náklady obce
na tuto údržbu budou jen za barvy, ředidla a spotřební materiál.
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postižením, účel obchůdku má charitativní ráz a výtěžek jde
na financování sociálních služeb. Obchůdek funguje tak, že lide
nám darují věci, které již doma nepotřebuji (oblečení, sklo, porcelán, knihy atd.) a v obchůdku se za velice přijatelné ceny prodají.
Nic z toho by ale nemohlo existovat a fungovat bez dárců z řad
obcí a měst, nadací, firem a fyzických osob. Za to jim náleží naše
velké poděkování.
O fungování půjčovny a aktualitách se dále můžete dovědět
na webových stránkách:www.jczps.cz
Kontakty poradna telefon 388 316 009, půjčovna 723 602 337.
Mgr. Hana Vlasáková, DiS.,
vedoucí JCZPS o.p.s., pracoviště Prachatice

Sbor dobrovolných hasičů
Máš-li v botách vodu rád
Přijd si s kamarády hrát
Vázat uzle stříkat vodu
Užívat si srandu a pohodu
Čím víc dětí větší parta
Pro závody lepší karta,
SDH LAŽIŠTĚ CHYSTÁ ZALOŽIT NOVÝ SBOR NAŠICH
NEJMENŠÍCH. Pokud máte doma malého budoucího hasiče,
přijdte v neděli 6. 8. 2017 ve 14 hodin před hasičskou zbrojnici
v Lažištích.
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT.
Pro bližší informace MIROSLAV PAVELKA tel 720 505 616

Stále více se rozšiřující knihovna
Lažiště – počtem nových knih a nových
čtenářů vás zve k návštěvě
Nejprodávanější knihy v 31 týdnu:
Radka Třeštíková-Osm
Paula Hawkins-Do vody
Jo Nesbo-Žízen
Patrik Hartl-Okamžiky štěstí
JeffKinney-Deník malěho poseroutky 11 díl.

TO VŠE V NAŠÍ NABÍDCE A SPOUSTU
DALŠÍCH NOVÝCH KNIH
Otevírací doba:
Neděle 10 – 11 hod.
15 – 16 hod.
Nebo kdykoliv po telefonické domluvě

VOLEJTE: 606 833 926
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Plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2017
Rockové zakončení prázdnin

Setkání důchodců

Dne 2. září se uskuteční ve sportovním areálu rockové zakončení prázdnin, na kterém vystoupí kapela D. RIPPER a jako hlavní
se představí známá kapela PARKÁN. Akci pořádá Obec Lažiště.
Doufejme, že bude lepší počasí než loni, kdy pršelo a bylo 12 °C.

Dne 23. září se bude v kulturním domě od 15:00 hod. konat každoroční setkání důchodců. Všichni důchodci jsou zvaní
a na jejich účast se těší starosta a zastupitelstvo obce. K tanci
a poslechu zahraje kapela Pěčnovanka a program nám zpestří
svým vystoupením Nezbední besedníci.

Hasičská výročka spojená se zábavou
pro všechny

Dne 4. listopadu se v kulturním domě v Lažištích bude
od 16:00 hod. konat výroční schůze SDH Lažiště, po jejímž
skončení se bude konat volná zábava pro všechny, kdo mají
chuť se bavit. O zábavu se nám jistě postará skupina Václava
Smolíka.

Krátké zprávy
Fotbalový turnaj

Dne 3. června pořádal pan Jirka Musil tradiční turnaj v malé
kopané, který byl doprovázen tenisovým turnajem dětí a volejbalem žen. Na sportování vyšlo celkem přívětivé počasí, sportovců
se sešlo poměrně dost, ale akci chyběli diváci a to hlavně večer.
Důvod byl zřejmě ten, že turnaj byl naplánován na den před březskou poutí a také na letnice, na které v mnoha okolních obcích
staví májky. Večer zahrály kapely CHAI, KRYPTON a jako hlavní
vystoupila kapela MASH. Dle slov organizátora sice na akci prodělal nějakou tu korunu, ale byl rád, že návštěvníci i sportovci
byli spokojeni a v příštím roce počítá určitě s dalším ročníkem.

Dětský den

Dne 10. června od 13:00 hod. se ve sportovním areálu konal
dětský den, který byl letos ve znamení her. Dětský den se konal
den před Lažišťskou poutí, takže to pro děti byla jakási náhrada
za to, že v naší obci o pouti nejsou žádné atrakce, jako v jiných
obcích, kde jsou poutě již tradicí.

Čištění koupaliště

Dne 6. června provedli místní hasiči ve spolupráci se zaměstnanci obce kompletní vyčištění koupaliště. K čištění byla použita
PV3S, která byla doplňována plovoucím čerpadlem KATARAMO. Usazený kal rozmíchával obecní traktor a samotné čištění
bylo prováděno dvěma proudy „C“.

Obec objednala na tuto akci nafukovací dvojskluzavku TITANIC, kterou děti obklopily hned po nafouknutí a vypadalo to,
že už je odtud nikdo nedostane. Aby se mohla celá akce zahájit,
museli jsme nechat skluzavku na chvíli vypustit.
Organizátory mile překvapila účast dětí, kterých se dostavilo
odhadem 90. Děti obdržely herní kartičky a jejich úkolem bylo
navštívit celkem 12 soutěžních stanovišť. Na každém stanovišti
jim organizátoři zapsali zápis do kartičky o zdárném absolvování a poté s plně vyplněnou kartičkou si mohly dojít pro
nějakou tu sladkou odměnu včetně zmrzliny. Děti si mohly
zajít i do tetovacího studia pana Jirky Musila, ve kterém jim
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byly zdarma potravinářskou barvou na tělo nastříkány různé
ornamenty.
Na závěr dětského dne začalo v Lažištích sněžit. To si místní
hasiči s jejich novým vybavením na výrobu pěny připravili pro
děti závěrečné překvapení. Děti dováděly a běhaly v kopci pěny
a rodiče měli problémy, aby si domu odvedli to správné dítě.

Memorial Josefa Podlešáka

Po skončení dětského dne se od 16:00 hod. na ploše u koupaliště konal memorial Josefa Podlešáka. Akci pořádal Sbor
dobrovolných hasičů, jako vzpomínku na jejich dlouholetého
starostu a kamaráda. Pozvány byly všechny sbory dobrovolných
hasičů z okolí a dostavili se hasiči ze Dvorů, Chlístova, Kratušína, Zábrdí a Žárovné, kteří postavili celkem 8 družstev, z toho
2 družstva žen.
Organizátoři chtěli připravit soutěž v požárních útocích tak,
aby se odlišovala od klasických soutěží, proto se snažili vymyslet pravidla, která budou zajímavá i pro oko diváka a to se
i snad povedlo. Soutěžní družstvo mělo 5 minut na přípravu
na základně. Každý člen požárního družstva si po seřazení
na startovní čáře vylosoval post, který plnil při útoku, tzn. že
nikdo dopředu nevěděl, jaký post padne právě na něho. Poté
obdržel každý člen družstva plechovkové pivo 0,5 l. Po zaznění
startovního výstřelu měli členové družstva za úkol vypít štafetově jeden po druhém co nejrychleji své pivo a až po dopití
piva posledním členem mužstva mohl být zahájen požární
útok. Čas se měřil od startovního výstřelu až po sražení barelů
jednotlivými útočnými proudy. Na to, že si členové mužstev
losovali své posty a dopředu nevěděli, co budou během útoku
plnit, tak jsme byli svědky velmi vyrovnané soutěže. V mužské
kategorii zvítězili hasiči z Chlístova, naše družstvo skončilo
na čtvrtém místě. Domácí se přece jen vítězství dočkali. To co
se nepovedlo našim mužům, se podařilo našemu družstvu žen,
které svou kategorii vyhrálo, ba dokonce dosáhlo nejrychlejšího času soutěže a to bez rozdílu kategorií. Naše dívky ukázaly
všem chlapům, jak se pije pivo, takže chlapi mají do příštího
ročníku co trénovat.
Po vyhodnocení soutěže, předání pohárů a diplomů se akce
přesunula k hlavní budově sportovního areálu, kde se o zábavu starala kapela Václava Smolíka. Akce se zúčastnilo přes 100
diváků a soutěžících, vyšlo krásné počasí, takže vše bylo super.
Pobavili se jak diváci, tak i soutěžící a byla by určitě škoda tuto
akci nepořádat každoročně.
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TRUCK DAY

Dne 8. července se v Lažištích konala asi největší masová akce
všech dob „I. ročník TRUCK DAY“. Jednalo se o akci, která se 5
let pořádala v obci Chlumany, kde se organizátoři rozhodli, že
akci dále pořádat nebudou.
I. ročník TRUCK DAY v Lažištích pořádal pan Jirka Musil,
kterému s organizací této akce pomáhalo více jak 40 lidí po dva
dni. Z důvodu bezpečnosti dopravy a návštěvníků byla vyřízena uzavírka silnice od odbočky na Nové bytovky po odbočku
do Zábrdí, která trvala od soboty 08:00 hod. do neděle 10:00
hod. Majitelům nemovitostí v tomto úseku byl vjezd povolen.

Po ranní prezentaci se od 10:00 hod. začaly kamióny řadit
ke „spanilé jízdě“, kterou vedlo vozidlo Iveco a uzavíralo vozidlo
IFA místních hasičů. Spanilá jízda začala v 10:30 hod. a vedla přes Žárovnou, Chlumany dále pak přes Husinec, Horouty,
Dvory a zpátky zpět do sportovního areálu. Ve 12:00 hod. začaly
dovednostní soutěže a to jak ve slalomu, couvání, válení pneumatiky, tahání vozidla na laně, jízda na kajaku, na šlapadle,
výměna rezervního kola atd. Organizátoři nezapomněli ani
na naše nejmenší, pro které byly připraveny motokáry, lezecká
stěna, střelba ze vzduchovky a samozřejmě, že se mohli svézt
i na šlapadle či kajaku. Před 18:00 hod. proběhlo vyhodnocení
soutěží a předání cen a poté následovala volná zábava. Postupně
se představili SCONZONERA, NA PLECH, D. RIPPER a jako
hlavní kapela MASH.
Organizátorům vyšlo krásné počasí a na to, že to byl I. ročník zúčastnilo se přes 50 kamiónů a sportovní areál navštívilo
za celý den přes 900 diváků. Velký obdiv zaslouží i organizátoři
za zvládnutí jak pořadatelské služby, tak hlavně za perfektní
občerstvení, kdy se i přes velkou návštěvnost netvořily žádné
fronty. Pan Jirka Musil by chtěl tuto akci pořádat v naší obci
každý rok a jak sám říkal, že letos se poučili, co všechno pořádání této akce obnáší a do budoucna slibuje, že vše posunou
kvalitou zase o kousek dál.
Na závěr se sluší omluva obyvatelům z Melesína za rušnější
den, hluk a rušení nočního klidu. Nebyla to ovšem žádná akce,
která by trvala až do ranních hodin, takže snad to nebylo tak
hrozné….?
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Návrh textu článku pro média:

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 77 televizí, 11 monitorů a 371,00 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 77 televizí, 11 monitorů a 371,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
20,56 MWh elektřiny, 908,63 litrů ropy, 102,27 m3 vody a 1,10 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 4,66 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 21,50 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Lažiště

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 2 271,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
102,27 m3

20,56 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 21,50 t

Úspory ropy **
908,63 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 4,66 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
1,10 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY

SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 372 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY

SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
13 362 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Letní zamyšlení Jendy Mikeše
Pro období letních prázdnin
je typické, že lidé jezdí často
na výlety a dovolené. Navštěvují nová místa, poznávají nové
kultury, místní tradice, historii.
A to nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. A pokud
takto poznáváme nová místa,
obvykle se zajdeme podívat
i do tamního kostela a obdivujeme krásu, která se dochovala
po staletí. Někdysenám může
stát, že nás tam někdo osloví.
Nestává se mi to často, ale i do našeho farního kostela občas
zavítají turisté, proto mám také snahu je oslovit, poděkovat jim
za návštěvu, zeptat se, z jaké dálky přijeli, prostě s nimi pohovořit. A tato moje snaha je obvykle s vděčností opětována.
Když přijde návštěvník do kostela (a opravdu si může jen jít
prohlédnout interiér, nic víc), jeho srdce tak nějak pookřeje,
a najednou je milejší, shovívavější. Kéž by si toto většina lidí
odnesla i za brány kostela.
Věřící pak během dovolených často navštíví i bohoslužbu,
aby i po této stránce poznali místo své dovolené. V Čechách je
Fotografie z dětského dne – 10. června 2017

to poměrně běžné a bez problémů, všemu rozumíme, vše známe, místním liturgickým zvyklostem se přizpůsobíme. Trochu
problém můžeme mít s jazykovou bariérou, pokud pojedeme
do zahraničí, ale i tato potíž je v dnešní multilingvistické době
téměř překonána. Před časem mi vyprávěla jedna kamarádka
o tom, jak byla na mši svaté ve Švédsku. Mše byla v jejich jazyce, a ačkoliv se snažila, rozuměla pouze slovu „Amen“. Ale
i přes nemožnost překonat jazykovou bariéru jí mše naprosto
uchvátila svým nábojem, svou hloubkou, které sice nerozuměla
slovy, ale pochopila ji srdcem.
Když navštívíme kostel, tak nás tam vždy někdo osloví. Pokud
ne člověk, pak Bůh určitě. Bůh je dárce pokoje, vstupuje do srdcí
nás všech, i když v něj mnozí nevěří, pochybují o něm. Ale už
to, že jejich kroky vedly do kostela má nějaký význam. A Bůh
to dobře ví a umí s tím naložit. Umí nás oslovit, i když my ho
nevnímáme. Stále k nám promlouvá, a je jen na nás, kdy mu
budeme naslouchat a kdy ne.
Přeji vám všem požehnané léto a otevřená srdce.
Nosím vás stále v srdci
Váš Jenda

