OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

mé úvodní slovo v posledním vydání Obecního zpravodaje
v tomto roce chci věnovat právě proběhlým volbám do Parlamentu ČR.
Volební kampaň, která na jaře odstartovala letošní volby
do Parlamentu ČR, byla asi nejsprostější a nejubožejší v dějinách
samostatné České republiky. Byli jsme svědky různých intrik,
pomluv, osobního osočování, trestních oznámení atd. Co mne
nejvíce zaskočilo bylo to, že se do výsledku voleb snažil zasáhnout
i slovenský ústavní soud zrušením rozhodnutí, že Andrej Babiš
byl veden jako agent StB neoprávněně. Jednalo se o „perfektní“
načasování tohoto verdiktu (8 dní před volbami). To vše ukazuje,
jak dlouhé prsty má „politická mafie“ v naší republice. Poprvé
také vzali za své uskutečněné předvolební průzkumy před volbami (viz. níže poslední zveřejněný), kdy se vždy výsledek voleb
mnoho nelišil. Největší ztráty oproti předvolebním průzkumům
zaznamenaly strany ČSSD a KSČM. Naopak největší zisk zaznamenala strana ANO a pak minimální zisky si připsaly strany
ODS, SPD a Piráti.
Volební model - 26. 9. - 14. 10. - Median

VÁNOCE 2017

Výsledky voleb do Parlamentu ČR v naší obci v % hlasů

ČSSD v čele se svým předsedou Bohuslavem Sobotkou na základě klesajících preferencí vsadila vše na politickou likvidaci
předsedy ANO Andreje Babiše. A i když se zdálo, že materiály,
které byly postupně uvolňovány skupinou Julius Šuman na internetu, nakonec dovedou tuto snahu ČSSD k úspěchu, opak
byl pravdou. Vítěz posledních sněmovních voleb strana ČSSD
prožila volební sešup a zaznamenala svůj nejhorší volební výsledek v české historii (celkem obdržela pouhých 7,27 % hlasů a to
v každých volbách měla vždy více než 20 %). Svým hlasováním to
dali najevo i občané naší obce, kdy ČSSD poprvé nevyhrála volby
v našem volebním okrsku a se ziskem 8,75 % obsadila až 4. místo.
Jen pro zajímavost výsledky ČSSD v našem volebním okrsku
z minulosti:

Celkové výsledky voleb do Parlamentu ČR v % hlasů

Rok
1996
1998
2002
2006
2010
2013

Hlasy v %
24,85
37,24
45,71
48,68
28,98
26,86

Své příznivce ztratila i strana TOP 09 a to hlavně díky svému
předsedovi Miroslavu Kalouskovi, který svými velkohubými názory a sprostými urážkami hlavně Andeje Babiše, přivedl stranu
těsně nad povinných 5 % nutné pro vstup do poslanecké sněmovny.
O předvolební kampani strany Pirátů by se dalo říci „za málo
peněz hodně muziky“. Tato strana měla nejlevnější kampaň, se
Pokračování na straně 2
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Pokračování ze strany 1
protože v případě, že by nebyl schválen státní rozpočet na rok
2018 a jelo by se podle rozpočtového provizoria, bylo by pozastaveno vyplácení dotací (v prvním čtvrtletí roku 2018 čekáme
proplacení dotace z IROP na nákup vozidla pro SDH).
V roce 2018 nás čekají hned dvoje volby. Ve dnech 12. a 13.
ledna 2018 se uskuteční první kolo prezidentských voleb a případné druhé kolo nás čeká za další dva týdny tedy 26. a 27.
ledna 2018. Zájemci o křeslo hlavy státu se museli přihlásit
do 7. listopadu 2017 a jsou to: Vratislav Kulhánek, Miloš Zeman,
Jiří Drahoš, Jiří Hynek, Mirek Topolánek, Marek Hilšer, Petr
Hannig, Pavel Fischer a Michal Horáček.
V měsíci říjnu 2018 se uskuteční komunální volby, které rozhodnou o novém složení obecního zastupitelstva. Takže se máme
na co těšit J
Jelikož je to poslední letošní vydání, tak bych chtěl moc rád
za sebe a celé obecní zastupitelstvo touto cestou poděkovat všem
aktivním Lažišťákům, členům spolků, místním podnikatelům,
mateřské škole a všem, kteří vytvářejí a jakkoli obohacují místní
společenské, kulturní či sportovní dění v naší obci.
Na závěr Vám chci popřát skutečně krásné, podnětné a pozitivní adventní, vánoční a novoroční období

kterou slavila poměrně neočekávaný volební výsledek. Vsázeli
hlavně na sociální sítě a na své příznivce, kteří jim zdarma roznášeli volební materiály.
Hnutí SPD Tomia Okamury zvolilo pro volby do poslanecké
sněmovny prosazování programu systému přímé demokracie,
zákon o referendu, přímou volbu a odvolatelnost politiků. Hlavní
úspěch ve volbách jim přineslo ožehavé téma uprchlické krize,
kdy se vyhrazovali proti islamizaci Evropy.
Naopak Andrej Babiš ustál všechny nástrahy, které mu jeho volební soupeři postupně skládali do cesty a strana ANO se ziskem
29,64 % slavila své první volební vítězství. Jak se po volbách
ukázalo, ani jasné vítězství ve volbách nemusí vést ke snadnému
sestavení vlády! Všechny strany se snaží jít do opozice a žádná
ze stran nechce spolupracovat s vítězným ANO. Z povolebního
vyjednávání nemůže mít volič žádnou radost. Piráti se chovají jako děti, o všem se musí společně radit než se rozhodnou.
Tomio Okamura nemluví o ničem jiném, než o plnění svého
programu. Ostatní strany mluví jen o Babišovi a komunisté, ti
by asi podpořili vše J.
Doufejme, že se podaří sestavit fungující vládu a nedojde
na nové volby, protože ty letošní stály více než 1 miliardu Kč.
Hlavní i pro naši obec je, aby byla ustavena poslanecká sněmovna a byl schválen státní rozpočet do konce letošního roku,

Milý čtenáři!

Jan Pěsta – starosta obce

Slavení Vánoc je slavením tajemství Boží lásky k člověku. Slavením a žasnutím nad touhou Boha být blízko nás přiblížil svatý
Alfonz Maria de Liguori, toto tajemství Boží lásky jednoduchým
rolníkům a řemeslníkům osmnáctého století touto pohádkou:
V nebi byli neustále radost, pokoj a oslava. Avšak jeden den
nebeský Otec zesmutněl. Pokud je smutný Bůh, je smutné i celé
nebe. Tuto situaci chtěli řešit všichni obyvatelé nebe. Sešli se
a dohodli, že nejmenší andílek půjde za Pánem a zjistí, co se stalo.
Andílek přišel před Pána Boha a ptá se ho: „Bože, co se ti stalo?“
Nebeský Otec odpověděl: „Onemocněl jsem z lásky. Stvořil jsem
člověka z lásky, avšak on se mi hříchem otočil zády a teď si myslí,
že se na něj zlobím. A to není pravda.“
Malý andílek se vrátil do shromáždění a oznámil, co mu řekl
Bůh. Obyvatelé nebe se dohodly, že by měl jít někdo na zem
ohlásit lidem, že se Bůh na nich nezlobí a navzdory lidskému
hříchu neustále miluje lidstvo. No nenašel se nikdo, kdo by byl
ochoten jít na zem. Serafíni řekli, že musí mávat křídly před Božím trůnem, cherubíni musejí vzdávat čest, andělé a archandělé
oslavovat Boha. Tehdy řekl Boží Syn: „Já půjdu.“
Den
Sobota
23. 12. 2017
Neděle
24. 12. 2017
Pondělí
25. 12. 2017
Úterý
26. 12. 2017
Středa
27. 12. 2017
Čtvrtek
28. 12. 2017
Pátek
29. 12. 2017
Sobota
30. 12. 2017
Neděle
31. 12. 2017

Vtělení a narození Božího
Syna je vyjádřením touhy nebeského Otce, aby svět poznal
jeho lásku. Bůh tak touží proniknout naši samotu, prázdnotu a nicotu tím, že se stává
jedním z nás. Nepřichází volat spravedlivého, ale uzdravit
a zachránit hříšníka. Jak svým
narozením Ježíš proměnil maštal na místo plné radosti a klidu, tak svou přítomností touží
proměnit i ubohost a marnost dnešního člověka. Stejně jako se
před dvěma tisíci lety Ježíš nestyděl být doma u hříšníků, tak
i dnes jim touží zjevit milosrdnou tvář Otce.
Ať vám letošní Vánoce dodají odvahu vpustit Ježíše Krista
do stáje a bídy vašeho srdce, aby ji proměnil na Betlém.
Žehná vás váš o. Šimon

Liturgická oslava

Vl. Březí

Lažiště

4. neděle adventní
Štědrý den

11:00 mše svatá
24:00 mše svatá

9:30 mše svatá
22:00 mše svatá

Slavnost Narození Páně zasvěcený svátek
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
Svátek sv. Jána, apoštola
a evangelisty
Svátek Svatých Mláďátek,
mučedníků

11:00
mše svatá
11:00
mše svatá
17:00
mše svatá

09:30
mše svatá
09:30
mše svatá

Svátek Svaté rodiny
Ježíše, Marie a Josefa

17:00
mše svatá
18:30
mše svatá
11:00
mše svatá

Záblatí

Dub
17:00
mše svatá

20:00 mše
svatá

Předslavice

08:00
mše svatá

17:00
mše svatá

09:30
mše svatá

08:30
mše svatá

17:00
mše svatá

08:00
bohoslužba slova

u
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Den

Liturgická oslava

Vl. Březí

Lažiště

Pondělí
01. 01. 2018
Úterý
02. 01 2018
Středa
03. 01. 2018
Čtvrtek
04. 01. 2018
Pátek
05. 01 2018
Sobota
06. 01. 2018
Neděle
07. 01 2018

Slavnost Matky Boží Panny
Marie - zasvěcený svátek

11:00
mše svatá
17:00
mše svatá
17:00
mše svatá

09:30
mše svatá

Slavnost Zjevení Páně –
doporučený svátek
Slavnost Křtu Páně

17:00
mše svatá
11:00
mše svatá
11:00
mše svatá

Záblatí

17:00
mše svatá
09:30
mše svatá
09:30
mše svatá

Dub
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Předslavice

17:00
mše svatá
11:00
bohoslužba
slova

08:00
mše svatá

Akce realizované v roce 2017
Výstavba místní komunikace od čp. 120
Firma Reno Šumava, a.s. dokončila realizaci místní komunikace
na parc. č. 1075/1 v k.ú. Lažiště. Jedná se o účelovou dvoupruhovou komunikaci s šířkou jízdního pruhu 2,50 m, bez vodících
proužků.

dotáhnout zdárně do konce, protože už si člověk v některých
chvílích připadal bezradně. Nezbývá než popřát našim hasičům,
ať jim vozidlo slouží a usnadňuje jim jejich činnost a to jak zásahovou, sportovní i kulturní. V měsíci květnu příštího roku se
uskuteční slavnostní bohoslužba na návsi, která bude spojená
s posvěcením nového hasičského vozidla.

Rekonstrukce kanalizačního řadu na návsi:

Dne 21. června 2017 ukončila firma V & H TOP s.r.o. realizaci
akce „Rekonstrukce kanalizačního řadu na návsi. V rámci akce
byl vyměněn hlavní kanalizační řad a byly vyměněny kanalizační
přípojky.

Žádost o podporu poskytovanou PGRLF, a.s.:
Dne 18. srpna nás zastihla příjemná událost – naší jednotce SDH
bylo dodáno nové zásahové vozidlo značky FORD TRANSIT
4x4. K nákupu tohoto vozidla došlo až po třech výběrových řízeních, což si vyžádalo dobu 15-ti měsíců. Vozidlo je již plně
zařazeno do IZS Jihočeského kraje. Nákup vozidla byl z části
pokryt z překlenovacího úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši
1.200.000,-- Kč, který bude jednorázově splacen z přijaté dotace.
Zbylá část ve výši 135.482,-- Kč byla uhrazena z vlastních zdro-

Dne 11. října 2017 došlo k předání strojního vybavení:
- 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,

jů obce. V případě, že bude schválen státní rozpočet, tak bude
dotace vyplacena odhadem v únoru až březnu roku 2018. Jsem
nesmírně rád, že se po všech těch peripetiích dokázalo tuto akci

- štípačka dřeva KRPAN CV 18, nová, cena 73.000,-- Kč bez
DPH,
- zadní sněhová radlice RS-250, nová, cena 16.900,-- Kč bez DPH,

Nákup tranzitu pro JSDHO:

Pokračování na straně 4
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Akce realizované v roce 2017
Pokračování ze strany 3
- v ýklopná lopata za traktor, nová, cena 20.990,-- Kč bez DPH.
Dodavatelem veškerého strojního vybavení byla firma AGROZET České Budějovice a.s. celková nákupní cena činila 890.790,- Kč včetně DPH. Forma úhrady kupní ceny bude následující:
a) obec si uplatní DPH ve výši 154.600,-- Kč,
b) PGRLF a.s. dne 20.12.2017 sníží jistinu investičního úvěru
o 50 % tj. 368.095,-- Kč,
c) zbylých 50 % bude obec splácet ve čtvrtletních splátkách ve výši
52.585,-- Kč. Investiční úvěr je úročen 4,48 % a poslední splátka je plánovaná na 20.09.2019. Úvěr může být splacen jednorázově kdykoliv bez jakékoliv sankce.

Pořízení kontejnerového nosiče,
štěpkovače a kontejnerů:

41. výzvy Operačního programu životního prostředí. Firma
AGROZET České Budějovice, a.s. nám předala traktorový nosič
kontejnerů, 4x kontejner, síť na kontejnery a štěpkovač v celkové
ceně 1.387.870,-- Kč včetně DPH. Úhrada faktury proběhne
z části z přiznané dotace a zbylá část z vlastních zdrojů obce.
Výše dotace je 85 % a měla by být vyplacena do konce letošního
roku.

Oprava hřbitovní zdi:

Dne 18. července 2017 dokončila firma Marek Stupár ZEDNICTVÍ opravu hřbitovní zdi. 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.

Dne 9. října 2017 došlo k realizaci akce „Pořízení kontejnerového nosiče, štěpkovače a kontejnerů pro obec Lažiště“ ze

Přípravy investičních akcí na rok 2018 – 2019
Myslím, že jsme se ani moc nenadáli a rok 2017 se blíží ke svému finále, ale je třeba se pomalu připravovat na rok další. Již
od poloviny letošního roku připravujeme akce, které budou patřit
k zásadním věcem v roce 2018.

Obecní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště:

Počátkem ledna 2018 bude termín pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktu-

ry (dále SFDI) pro rok 2018 na opatření zaměřené ke zvýšení
bezpečnosti dopravy. Obec v současné době připravuje znovu
podání žádosti na akci „Obecní chodník na komunikaci III/14528
v obci Lažiště.“ Předmětem této akce bude výstavba chodníku
do sportovního areálu. Byla upravena projektová dokumentace,
aby byla sladěna s požadavky SFDI. Nyní se čeká na ověření
pozměněné projektové dokumentace ze strany stavebního úřadu.
Žádost chceme podat ihned po jejím zkompletování, to znamená
ještě v měsíci prosinci. Pak už nám nezbyde než čekat, zda naše
žádost dopadne lépe než v letošním roce J.

Rozšíření kapacity a služeb Sběrného dvora
Lažiště

V minulém vydání Obecního zpravodaje jsem Vás informoval
o průtazích s bezúplatným převodem pozemků ze strany Pozemkového úřadu ČR. S pozemkovým úřadem vedeme jednání
ohledně tohoto převodu již více než rok a po celou dobu jsme
byli ujišťováni, že nic nebrání vydání těchto pozemků. Devět
měsíců se čekalo na vyjádření Ministerstva financí ČR, které
bylo stále někde na cestě! Po mé urgenci nám bylo sděleno, že
úředníci pozemkového úřadu mají zakázáno telefonicky kontaktovat pracovníky ministerstva financí. To už jsem si říkal, je to
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vůbec v dnešní době možné? Sehnal jsem si proto telefonní číslo
na paní z ministerstva financí, která celou záležitost řeší. Po jejím
prozkoumání situace zjistila, že ze strany pozemkového úřadu
nepřišla žádná žádost o vyjádření! Kontaktoval jsem proto znovu
pozemkový úřad, který přeposlal podle jejich sdělení opětovně
žádost o vyjádření, načež úřednice z ministerstva financí ihned
vystavila potřebný dokument. Sečteno podtrženo zabralo mi to 2
hodiny místo 9 měsíců, které se čekalo. Myslíte si jako my, že tím
bylo vyhráno? Ani náhodou, teprve vše začalo. Kontaktoval jsem
pracovníka z pozemkového úřadu, který mi sdělil, že má pro mě
dobrou zprávu, přišlo vyjádření z ministerstva financí (aby ne,
když jsem mu ho vyřídil). Chtěl jsem po něm, aby konečně připravil smlouvu o bezúplatném převodu předmětných pozemků.
Sdělil mi, že momentálně pozemky nemůže vydat z důvodu, že
na tyto pozemky je podána žaloba ze strany církve ohledně jejich
nevydání v rámci církevních restitucí. Z informací, které jsem měl
ze strany církve, tak žaloba byla podána jen na jeden pozemek,
který by stejně nebyl předmětem bezúplatného převodu. Ptal
jsem se proto pracovníka pozemkového úřadu, zda žaloba byla
podána na všechny pozemky? On mi řekl, že ano. To mne zaskočilo, proč by mne zástupci církve tahali za nos?! Kontaktoval jsem
proto Ing. Kozlera z Prachatic (má na starosti správu církevního
majetku), ať zjistí, jak se celá záležitost má. Druhý den mi zavolal,
že je rozporován jen ten jeden pozemek, jak to bylo předem dané.
Znovu jsem se telefonicky spojil s pracovníkem pozemkového
úřadu a říkám mu, co jsem zjistil. On na to, že v tomto případě
by ty pozemky vydat tedy šly. Další den už bylo ovšem vše jinak.
Začal znovu zastávat stanovisko pozemky nevydat, dokud nebude
ukončeno soudní řízení s církví. Sjednal jsem si proto schůzku
přímo s ředitelkou pozemkového úřadu a vše jí vysvětlil s tím, že
nás tlačí čas. Předmětné pozemky potřebujeme k podání žádosti
o dotaci a v přípravě už nám leží nemalé finanční prostředky.
Sdělila mi, že v tomto případě by se vydání těchto pozemků nebála, ale že musí celou záležitost projednat s právním oddělením.
S pracovníkem pozemkového úřadu, který má celou záležitost
na starosti jsem byl domluven, že mne bude informovat ihned
po skončení porady na právním oddělení. Pořád se neozýval,
tak jsem mu zavolal, jak to s námi vypadá. S ledovým klidem mi
oznámil, že nám do skončení soudního procesu pozemky nevydají! Není schopen ani zvednout telefon a zavolat! Takovýmto
úředníkům stát zvyšuje platy! Tuto informaci nám mohli sdělit
před rokem a byli jsme všemu ušetřeni.
Abychom mohli realizovat nějakou dotační akci v areálu bývalé
pily, zahájil jsem okamžitě kroky k jinému řešení vzniklé situace. Kontaktoval jsem znovu Ing. Kozlera, zda by nebylo možné
vyvolat jednání se zástupci církve ohledně stažení soudní žaloby
na výše uvedený pozemek. Bylo mi řečeno, že možné to je. Jednání proběhne na biskupství v Českých Budějovicích za účasti
generálního vikáře, majetkového oddělení biskupství a zástupce
obce. Doufejme, že se nám podaří vyjednat výhodné podmínky
pro stažení žaloby a celá tato byrokracie skončí happyendem.
I přes všechny tyto peripetie jsme dne 31.10.2017 žádost o dotaci nakonec podali, ale do jiného programu, než kam jsme vše
původně směřovali. V tomto programu nebudeme muset plnit
podmínku navýšení kapacity převzatých odpadů, kterou bychom
splňovali maximálně do výše dotace okolo 1.000.000,-- Kč.
Byla podána žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce nevyužitého objektu dílen v obci Lažiště“ v rámci programu Zelená
úsporám v budovách veřejného sektoru. V případě úspěchu naší
žádosti získáme cca 3.000.000,-- Kč dotaci na opravu střechy,
výměnu všech výplní otvorů a zateplení obvodového pláště bu-
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dovy. Stále ovšem platí podmínka, že v době realizace musí být
obec vlastníkem předmětných pozemků. Nezbývá nám než věřit
tomu, že ji nebudeme muset po přiznání dotace vrátit z důvodu
nevyřešených vlastnických vztahů. O této dotační akci bych
už mohl vydat knihu, stejně jako představitel Tondy Hložánka
z nekonečného televizního seriálu Ulice J

Výstavba dočišťovacích rybníků
Dne 27. října 2017 schválilo obecní zastupitelstvo nabídku
Ing. Věry Slunéčkové na zpracování projektové dokumentace
na zintenzivnění čištění na ČOV Lažiště a to výstavbou kořenové čistírny odpadních vod za výtokem z ČOV. Děláme vše
proto, abychom měli na konci roku 2018 v ruce stavební povolení
pro realizaci akce. Samotná realizace by měla být zahájena hned
v následujícím roce 2019. Jelikož je málo pravděpodobné, že se
na realizaci této akce podaří sehnat nějaké dotační prostředky,
bude výstavba rozdělena na etapy do více let.

Pořízení automobilu pro door to door systémy a zřízení centra RE-USE v obci Lažiště
Koncem měsíce července 2017 byla podána žádost o dotaci
do výzvy OPŽP na akci: „Pořízení automobilu pro door to
door systémy a zřízení centra RE-USE v obci Lažiště“. Jak už
jsem Vás minule informoval, smyslem dotace je uvádění zpět
do používání již použitých věcí. Předmětem naší žádosti je
pořízení užitkového vozidla s dvojitou kabinou (pro přepravu
6-ti osob), se sklápěčkou a pohonem 4x4. Nákup tohoto vozidla
by nám jednak usnadnil naši práci, přepravu zaměstnanců, ale
určitým způsobem by přispěl i ke zlepšení nabídky našich sluPokračování na straně 6
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žeb občanům obce (dovoz materiálu, zboží, odvoz objemného
odpadu atd.).

vodového zdiva. V nově zrekonstruovaném objektu máme vizi
zřídit Poštu Partner, o této možnosti v současné době vedeme
jednání s Českou poštou, s.p. Ve zbylé části objektu by vznikla
společenská místnost pro různá využití (aktivity pro maminky
s malými dětmi, promítání, přednášky, zázemí pro kroužek mladých hasičů atd.).

Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 59
v obci Lažiště

Dne 31.08.2017 byla podána žádost do stejného programu jako
v případě budovy v areálu bývalé pily. V rámci této dotace bychom chtěli opravit budovu staré mateřské školy. Maximální
dotace bude činit okolo 800.000,-- Kč, za kterou by mělo dojít
k výměně střešní krytiny, výměny výplní otvorů a zateplení ob-

Hospodaření v obecních lesích
V letošním roce se potýkáme s kůrovcovou kalamitou, která
je mnohonásobně větší než v minulých letech. Kůrovec v posledních měsících doslova decimuje smrkové porosty v našem
katastru. Souvisí to hlavně s hydrologickou situací v naší oblasti,
s dlouhodobým nedostatkem srážek a půdní vláhy. Obecní lesní
hospodář pan Fürst neustále označuje další a další napadené
stromy, které se musejí co nejdříve porazit a odvézt. Bohužel
musím konstatovat, že stále nemáme situaci pod kontrolou. Je
ovšem nutné, aby všichni vlastníci lesů vyvinuli maximální úsilí
k omezení šíření tohoto škůdce. V případě, že šíření kůrovce bude
pokračovat tímto tempem i v příštím roce, tak se obávám, že mu
padne za oběť veškerý smrkový porost v celém našem katastru.
Jen v letošním roce jsme vytěžili 120 m³ smrkové kulatiny napadené tímto škůdcem. To je momentálně vytěžený stav, konečný
stav bude násobně vyšší.
Aby toho nebylo málo, tak Šumavu zasáhla ve dnech 19. a 20.
srpna bouřka a silný vítr, který vyvrátil v našich lesích asi 60
vzrostlých stromů. Když se zdálo, že jsme následky této větrné
smršti odstranili, přišla v neděli dne 29. října bouře Herwart,
která vyvrátila další stromy a mohli jsme začít znovu. Při těchto
větrných kalamitách bylo v obecních lesích vyvráceno či polámáno 30 m³ dřevní kulatiny.
Jediné štěstí je, že jsme v letošním roce pořídili obecní traktor
s navijákem, takže jsme při odklízení těchto kalamit soběstační.
Vlivem těchto kalamit se rapidně snížila výkupní cena dřeva,
takže kdybychom měli ještě platit za těžební a přibližovací práce,
nic moc by nám z prodeje dřeva nezbylo. Finanční prostředky,
které obec ušetří za tyto práce jen v letošním roce, téměř zcela
zaplatí nově zakoupenou lesní techniku.
Za množstvím polámaných stromů stojí i to, že stromy jsou
napadené hnilobou. Kdyby se neprováděla úmyslná těžba a s tím
související nová výsadba, tak by za pár desítek let ze součas-

ného lesního porostu zbyla jen mizivá část. Samozřejmě, že se
maximálně snažíme i o novou výsadbu. V letošním roce veškeré
lesnické práce prováděli naši zaměstnanci pod vedením pana
místostarosty. V lesním porostu Lomec bylo vysázeno celkem
800 ks sazenic buku a v lesním porostu Voletín bylo dosázeno 200 ks jedlí. I v příštím roce je plánovaná výsadba stromků
v lesním porostu Voletín a Lomec, byli bychom rádi za pomoc
místních složek.
Na závěr bych měl k odstranění kalamity ve dnech 19. a 20.
srpna 2017 ještě jednu poznámku. Přišel do mých rukou dopis
z Jihočeského kraje, abych vyslovil poděkování všem členům
místní hasičské zásahové jednotky, kteří se podíleli na odstraňování následků této kalamity a pomohli tak postiženým oblastem
se co nejdříve vrátit do běžného života. Tímto se připojuji a všem
členům, kteří vyjeli v těchto dnech k zásahům na odstraňování
polámaných stromů, děkuji.
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Nej sestřička roku 2017
Letos již po deváté bojovalo v sobotu 7. října 2017 dvanáct sympatických zdravotních sestřiček - finalistek soutěže BATIST Nej
sestřička - o titul nejlepší sestřičky v republice. Do soutěže, kde
vůbec nejde o fyzickou krásu, ale hlavním kritériem je odbornost a lidský přístup, se přihlásilo 541 zdravotních sester, z nichž
bylo vybráno 12 sestřiček. Diváci zaplněného Městského divadla
Dr. Josefa Čížka v Náchodě měli možnost přihlížet zábavnému
soutěžnímu klání, kde sestřičky projevily svůj šarm, pohotovost,
šikovnost a smysl pro legraci.
Do poroty zasedl například místopředseda vlády pro vědu,
výzkum a inovaci Pavel Bělobrádek, poslankyně PČR Soňa Marková, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová,
prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová, starosta
města Náchod Jan Birke, herec Jan Přeučil, lékař Radim Uzel,
herec Pavel Trávníček s manželkou, herečka Uršula Kluková,
Kateřina Kornová, generální ředitel společnosti BATIST Medical a.s. Tomáš Mertlík, náměstek hejtmana Aleš Cabicar, či Eva
Hrušková. Úkolu porotce se ujal také fotbalista Tomáš Řepka.
K naší radosti se mezi 12 finalistek probojovala i místní občanka paní Marie Kahudová - vedoucí sestra ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Prachatice, která reprezentovala
všechny nemocnice jihočeského kraje. Z celkem tří ocenění získala dvě a to Cenu BATIST Nej sestřička Deníku 2017 a Cenu
BATIST Nej sestřička Sympatie 2017. Níže Vám přinášíme rozhovor s naší dvojnásobnou vítězkou J.
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Rozhovor s paní Marií Kahudovou:
1) Jak došlo vůbec k Vaší nominaci do soutěže o Nej sestřičku
pro rok 2017?
Odpověď: Do soutěže mě přihlásilo vedení prachatické nemocnice.
2) Co jste na to říkala, že jste byla vybrána právě Vy?
Odpověď: Byla jsem velice překvapená, vůbec jsem tomu nemohla uvěřit, že zrovna já. Nejsem člověk, který vyhledává vystupování na veřejnosti, ale nakonec jsem se rozhodla, že do soutěže
půjdu a dnes toho nelituji. Jsem ráda, že jsem překonala trému
a strach z neznáma a soutěž jsem si moc užila.
3) Vlastně jste byla reprezentantkou všech nemocnic z celých
jižních Čech. Jak jste se cítila?
Odpověď: Jak už jsem řekla, byla jsem velice nervózní, protože reprezentovat nemocnici a vlastně celý jihočeský kraj není
vůbec jednoduché, ale na druhou stranu si velice vážím toho, že
vedení vybralo právě mě, protože tato soutěž je zároveň forma
poděkování sestrám, za jejich práci.
4) Teď už k hlavnímu vyvrcholení soutěže, které se konalo
dne 7. října 2017 v Náchodě. V kolika a jakých disciplínách se
rozhodovalo o vítězi?
Odpověď: Disciplíny byly čtyři. V první jsme se představily
porotě, ve druhé jsme odpovídaly na odbornou otázku položenou
přiděleným patronem, třetí disciplínou byla promenáda či přehlídka sesterských uniforem ušitých na míru od firmy Zdravtex
a úkolem čtvrté disciplíny, která byla do poslední chvíle utajená,
bylo co nejrychleji přiložit zdravotnický materiál na finalisty
soutěže „Muž roku“.
5) Jednou s disciplín bylo zodpovězení otázky známé osobnosti.
Jak Vám byly přiřazeny?
Odpověď: Patroni nám byli přiřazeni organizátory v den soutěže.
6) Vás, při první disciplíně na podium, doprovodila Eva Hrušková (představitelka Popelky). Jak Vám sedla její otázka a jak
na Vás působila?
Odpověď: Musím říct, že paní Eva Hrušková je velice milá
a příjemná dáma, a jsem ráda, že jsem jí mohla poznat. Otázka
od ní byla v pohodě.
7) Kdybyste si mohla vybrat, koho byste si zvolila z přítomných
známých osobností?
Odpověď: S patrony jsme se měli možnost seznámit již v červnu na dvoudenním soustředění v Praze a mým přáním byla právě
paní Hrušková.
8) Další disciplínou byla promenáda v úboru sestřičky. Jak jste
se cítila v roli modelky?
Odpověď: V uniformě jsem zvyklá chodit každý den, (je pravda, že ne na molu J, ale i tak jsem si tuto disciplínu užila.
9) Poslední disciplínou bylo použít co nejvíce připraveného
zdravotního materiálu při ošetření pohledných mužů s vypracovanými těly. Jak se Vám plnil tento úkol?
Odpověď: Tento úkol byl dost hektický, protože jsme do poslední chvíle nevěděly, jaký materiál bude v taškách, které jsme
Pokračování na straně 8
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dostaly před disciplínou, takže jsme musely improvizovat. Muži
byli nejen pohlední, ale i příjemní a při plnění úkolu s námi
ochotně spolupracovali.
10) V soutěži BATIST Nej sestřička jste získala cenu Nej sestřička Zdravotnických novin 2017. Kdo v této soutěži hlasoval
a co na to říkáte, že jste vyhrála?
Odpověď: O této ceně jsme vůbec nevěděly, rozhodovali o ní
čtenáři Zdravotnických novin a velice mě překvapila a zároveň
potěšila.
11) Dále jste získala velice prestižní Cenu BATIST Nej sestřička
Sympatie 2017. V této soutěži o vítězi rozhodli svým hlasováním
lidé na internetu, toto hlasování probíhalo po celý měsíc září. Jak
se cítíte jako nejsympatičtější sestřička České republiky?
Odpověď: Této ceny si velice vážím. Vůbec jsem nepomyslela, že
bych mohla být první a chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří mi
poslali hlas, své rodině, která mě velice podporovala a podporuje,
kolegům a kolegyním z práce a samozřejmě vedení prachatické
nemocnice, protože díky vám všem jsem tuto cenu získala.

12) Co se Vám na této soutěži nejvíce líbilo a co už byste raději
absolvovat nechtěla?
Odpověď: Soutěž se mi velice líbila, dala mi spoustu zkušeností,
poznala jsem nové přátele a myslím si, že tento zážitek si ponesu
do konce svého života. Není nic, na co bych vzpomínala ve zlém.
13) Co se dělo po skončení finálového večera?
Odpověď: Po skončení finálového večera proběhla afterparty
a oslava soutěže.
Děkuji Vám za poskytnutý rozhovor.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem občanů naší obce
srdečně pogratuloval k neskutečnému úspěchu a zároveň Vám
poděkoval za skvělou reprezentaci, jak už naší obce, Nemocnice
Prachatice, tak i celého jihočeského kraje. Ještě bych Vám chtěl
popřát, ať máte zodpovědné pacienty, o které se staráte a hlavně,
ať máte klid a pohodu ve Vašem rodinném životě.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA LAŽIŠTĚ
Dne 1. září 2017 začal nový školní rok. Tentokrát do naší školky
nastoupilo 10 nových dětí různého věku. Naše školka tak má
celkem 26 žáčků, z toho 6 předškoláků. Všichni nově příchozí
žáčci se velmi dobře adaptovali na nové prostředí a našli si brzy
nové kamarády.
Během podzimních měsíců nás ve školce navštívilo několik
divadelních souborů s představením a děti tak měly možnost
vidět například pohádku „O drakovi“„ O Karkulce“, „Hrnečku
vař“ či „O neposlušné princezně“ .
Ve školce nezahálíme a účastníme se i naučných programů,
ze kterých děti nejvíce zaujal program „Zdraví dětem“. Navštívili
jsme místní knihovnu v naší obci a proběhla beseda s myslivcem.
Z tradic jsme si připomněli posvícení, Halloween či příjezd Martina na bílém koni.
A protože nám advent již klepe na dveře, chystáme ve školce
vánoční výzdobu a nacvičujeme vánoční besídku. Letos budeme s dětmi vyrábět ozdoby na stromeček a adventní kalendář.
Samozřejmě si vyzkoušíme i některé staročeské zvyky a tradice,
které k Vánocům neodmyslitelně patří, a ze současných tradic

Sbor dobrovolných hasičů
Dne 6. srpna SDH Lažiště založil kroužek mladých hasičů, kam
se nám přihlásilo 20 dětí. Děti jsou jak z obce Lažiště, tak ze
Zábrdí, Kratušín, Záblatí a obce Buk. Mladí hasiči trénují každou neděli od 14:00 u hasičské zbrojnice. Trénujeme požární
útoky, Závod požárnické všestrannosti, požární útok s překážkami CTIF, štafeta 4x60 metrů s překážkami, štafeta požárních
dvojic a štafetu CTIF. Členové SDH byli dne 23. září na školení
na Vedoucí mládeže v obci Tvrzice. Příští rok máme v plánu
celorepublikovou soutěž Plamen, která bude na jaře a na podzim. Další soutěží bude Okrsková soutěž v Záblatí a přes léto
Prachatická Hasičská Liga.                                   Miroslav Pavelka

pak nesmíme zapomenout na zpěv námi nacvičených koled
u rozsvícení vánočního stromu.
V prosinci se ještě s dětmi pojedeme podívat do Prachatic
na „Zimní pohádku“ a nasát tak vánoční atmosféru, kterou pak
později umocníme pohádkou „Vánoce přicházejí“.
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Pozvánka na „ II. Adventní koncert“
Milý přátelé, rok se s rokem sešel a je tady zase podzim a na obzoru je vánoční čas. Ještě než nás
pohltí vánoční přípravy, pojďte se na chvíli pozastavit a užít si večerní chvilku s pěveckým souborem
„MARAVEJA“ pod vedením sbormistryně Mgr. Stáni Machovcové.

Koncert bude v našem kostele sv. Mikuláše 6. prosince od 18.00 hod.
Věřím, že se stejně jako v loni pobavíte. Na viděnou se těší Hana Koubová

POMOZTE ZACHRÁNIT VARHANY
v kostele sv. Mikuláše v Lažišti
V Lažišťském kostele zní varhany již od roku 1743, kdy byly instalovány první varhany do kostela sv.
Mikuláše varhanářem Janem Fišperou ze Sušice. Byly daleko menší než současné mechanické varhany,
proto musely být stávající varhany při instalaci zapuštěny do podlahy kruchty a měchy a vzduchovody
instalovány na půdu kostela. Zejména současné horké letní dny mají na svědomí téměř úplné jejich zničení. Po dlouhá léta sloužily varhany dobře, byly na nich prováděny jen menší opravy a ladění. Zub času
se podepsal nejen na veškerém dřevěném mobiliáři, ale i na kovových píšťalách. Podle slov odborníků
varhanářů je jedinou možností jejich záchrany generální oprava, která si podle předběžného odhadu
vyžádá částku téměř 400.000,- Kč. Oprava by měla začít v příštím roce podle počasí v květnu nebo
v červnu a bude trvat po dvě letní období. Obracíme se proto na všechny laskavé příznivce s prosbou
o příspěvek
Využívám této příležitosti, abych poděkovala všem, které jsem navštívila a byli tak laskaví a přispěli
na opravu varhan. Budu ještě ve sbírce pokračovat a povzbuzuje mě i ta skutečnost, že všichni, které
jsem oslovila, byli vstřícní a mohu říci i štědří. Informace o výši sbírky a průběhu opravy budeme pravidelně v tomto zpravodaji uvádět.
Hana Koubová

NOVÝ PROVOZOVATEL SPORTOVNÍHO AREÁLU
Dobrý den,
dozvěděli jsme se s kolegou Jirkou Musilem ze Dvorů, že ve sportovním areálu u vás v obci Tomáš Herbst končí. Tak jsme se
oslovili oboustranně se starostou Janem Pěstou a slovo dalo slovo.
Vždy nám Vaše obec přišla naproti, ať jsme pořádali sportovní
dny, Truck Day nebo i v dřívějších dobách akce ve Dvorech.
Náš záměr s areálem je následující. V jarním a letní období
pořádat sportovní a kulturní akce jako jsou vystoupení malých
regionálních divadel, dechových kapel pro starší, rockové večery
a diskotéky pro mladší atd.
Provoz posilovny, kurtů, umělky pojede stále dál a přibyde
ještě Infrasauna.
Otvírací dobu a kontakty zveřejníme na našich stránkách,
stránkách obce a na facebooku.
Za mě a Jirku: už se na Vás těšíme a věříme, že s Vaší podporou
se náš záměr povede.
S přátelským pozdravem Váňa Míra Husinec
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Tragická událost v životě malého
chlapce z obce Litochovice
Dne 18.10.2017 se v úseku mezi Strakonicemi a Volyní
u obce Přechovice stala tragická dopravní nehoda. Čelně se
tu srazilo osobní auto s nákladním. V osobním autě cestovala
starší žena se svojí dcerou, obě nehodu nepřežily. Tím ale
bohužel neštěstí neskončilo, na obě čekal v mateřské škole
v Čepřovicích 3-letý chlapec, kterému při této nehodě zahynula babička a hlavně maminka. Chlapec nikoho jiného nemá, v současné době se o něho stará jeho teta, které
je 24 let a sama řeší existenční problémy. Obec Čepřovice
vypsala veřejnou sbírku na pomoc Martínkovi a byl zřízen transparentní bankovní účet, na který se mohou po-

sílat finanční prostředky. K účtu má podpisové právo jen
starostka Obce Čepřovice. Současná opatrovnice bude mít
možnost tyto finanční prostředky čerpat jen na základě
opodstatněné žádosti a to jen pro potřeby svěřeného chlapce. Obec Litochovice, ze které chlapec pochází, je členem
Mikroregionu Vlachovo Březí stejně jako naše obec, proto
rozhodlo zastupitelstvo obce přispět malému Martínkovi
částkou 5.000,-- Kč. Pro případ, že byste chtěl někdo také
přispět, tak uvádím číslo transparentního bankovního účtu
115-5499120257/0100 a zároveň odkaz, kde se můžete podívat na stav a pohyby na tomto účtu https://www.kb.cz/cs/
transparentni-ucty/106225304-obec-ceprovice/detail-uctu-1155499120257.shtml

Zhodnocení podzimní části sezóny Fotbalového klubu Lažiště
Sezónu 2017/18 jsme zahájili 21.7. prvním tréninkem s téměř
totožným kádrem jako na jaře. Pouze dlouhodobě zraněného O.
Málka nahradil T. Vokatý z Vodňan a v průběhu sezóny přišel J.
Makoš z Příbrami, který kvůli zranění odehrál pouze tři utkání. Cílem FK bylo navázat na výborné jarní výkony i výsledky
a poprat se o postup, což se zatím po podzimní části daří. Po
odehraných čtrnácti kolech jsme na první příčce s tříbodovým
náskokem na Sousedovice, které budou našim hlavním soupeřem
v boji postup.
Před startem mistrovské části sezóny jsme sehráli dvě přípravná utkání z týmy I. A třídy. Jedno plánované utkání jsme
neodehráli, protože tým Chvalšin nám v den zápasu utkání odřekl s tím, že nemají dostatek hráčů. Soutěžní část sezóny jsme
začali vítězstvím ve Vacově a potom následovala jediná domácí
porážka a to s týmem Netolic. Z kraje sezóny jsme se potýkali
s nedostatkem hráčů. Důvodem byly dovolené, zranění nebo
pracovní zaneprázdnění. Proto ani hra nebyla ideální, ale důležité
bylo, že jsme, byť někdy se štěstím, vyhrávali. Důležitou pasáží
podzimní části byla utkání od dohrávaného prvního kola 28.9.
po kolo jedenácté, kde jsme se střetli s týmy, které se pohybují
v horní polovině tabulky. Všechna tato utkání jsme vyhráli a to
bez obdržené branky. Poté, bohužel, přišla druhá, ale poslední
porážka na půdě průměrných Cehnic výsledkem 1:0, kde jsme
se nedokázali vyrovnat se silným větrem, nerovným terénem a
tvrdou hrou domácích. Bohužel to byl jediný gól, který jsme od
zmiňovaného prvního dohrávaného kola obdrželi a to platilo
až do konce podzimní části. Podzimní část jsme zakončili předehrávaným prvním jarním kolem s týmem Lhenic, který měl
výbornou sérii (za poslední dva měsíce prohrál pouze dvakrát
a to jenom s námi). Vyhráli jsme po velmi dobrém kolektivním
výkonu 4:0 a tím jsme Lhenice pravděpodobně „odřízli“ z boje
o postup. Oba zápasy se Lhenicemi byly z naší strany herně nejlepší.
S výsledky za podzimní část můžeme být maximálně spokojeni. Méně potom s předvedenou hrou. Ta se v mnoha utkáních
moc nedařila a vyhráli jsme pouze díky individuálním výkonům
některých hráčů. Způsobeno to bylo především velmi slabou
tréninkovou docházkou, na čemž musíme zapracovat. Pokud
proběhne kvalitní zimní příprava, která je důležitá pro celý rok,
tak věřím, že bychom mohli v červnu slavit vytoužený postup.
V opačném případě to bude velmi složité, protože Sousedovice
mají kvalitní tým a i třetí Čkyně není z boje o postup úplně

vyloučena (ztráta 5 bodů). Zimní přípravu zahájíme v polovině
února, začátkem března máme naplánováno soustředění, které
bude probíhat v domácích podmínkách, kde máme vše potřebné
a poté 3-4 přípravná utkání. O Velikonočním víkendu, na přelomu března a dubna, odehrajeme první jarní soutěžní utkání a to
na místním stadionu s týmem Vacova „B“. Konec sezóny bychom
měli zakončit v polovině června ve Vlachově Březí. Kádr pro
jarní sezónu by měl zůstat stejný. Zatím nemáme hlášeny žádné
odchody a nejednáme ani o příchodech jiných hráčů.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, fanouškům, hráčům a funkcionářům a popřát všem klidné prožití vánočních
svátků a do Nového roku popřát všem všechno nejlepší. Zároveň
bych chtěl srdečně pozvat všechny členy FK Lažiště na valnou
hromadu, která se uskuteční v únoru či březnu (termín bude ještě
upřesněn) v klubovně ve sportovním areálu. Tam bude zhodnocen celý kalendářní rok 2017, který byl výsledkově velmi úspěšný
(23 výher, 3 porážky a jediná remíza). Kaňkou bylo pouze to,
že se nepodařilo postoupit do I. A třídy. To můžeme napravit
hned na jaře!
Mgr. Pavel Hodina

Horní řada zleva: Hodina Petr (předseda klubu), Vašura Ondřej,
Turek Jakub, Holub Petr, Sedláček Marek, Ostadál Petr, Brzobohatý Pavel, Tesař David, Hrbek Jan, Pěsta Jiří, Bednár Martin,
Bízek Petr, Stischala Ladislav (člen výboru), Raušer Josef (trenér)
Dolní řada zleva: Stupár Martin, Volmut Jaroslav, Mocek Jakub,
Linhart Jan, Macek Jan, Albert Josef
Chybí zranění hráči: Vokatý Tomáš, Vávra Stanislav a Pěsta Pavel
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Uskutečněné a plánované kulturní akce v Lažištích v roce 2017 a 2018
Rockové zakončení prázdnin

Setkání přátel Pěčnovanky

Dne 2. září se mělo uskutečnit ve sportovním areálu rockové
zakončení prázdnin, na kterém měly vystoupit kapely D. RIPPER a PARKÁN. Vzhledem k předpokládané nepřízni počasí
rozhodl pořadatel o přesunu konání této akce do kulturního
domu. Opět se nám počasí vyvedlo obdobně jako loni, kdy
pršelo a bylo 12 °C. Sice bylo nejhorší počasí za celé léto, ale
i tak se akce myslím povedla. Kapela Parkán hrála pro cca
170 diváků.

Dne 16. prosince se v kulturním domě v Lažištích uskuteční
již 3. ročník Setkání přátel Pěčnovanky. Přijďte si poslechnout
oblíbenou kapelu, zatančit si a nebo jen tak posedět s přáteli.
Všichni milovníci dobré muziky jsou srdečně zváni.

Setkání důchodců

Dne 23. září se v kulturním domě od 15:00 hod. konalo každoroční setkání důchodců. Setkání zahájil starosta obce minutou
ticha a to jak za kardinála Vlka, který zemřel v letošním roce, tak
i za všechny občany, kteří nás opustili. Dále starosta obce shrnul,
co se událo za uplynulý rok. Program důchodcům zpestřily svým
vystoupením děti z mateřské školy, které na závěr všem předaly
dárky. Dále nám zatančil ochotnický spolek Nezbední Besedníci
a k tanci a poslechu hrála kapela Pěčnovanka.

Hasičská výročka spojená se zábavou pro
všechny

Dne 4. listopadu se v kulturním domě v Lažištích konala výroční schůze SDH Lažiště. Výroční schůzi zahájil starosta sboru
Miroslav Šísl, dále vystoupil velitel zásahové jednotky pan Jan
Pěsta st., pokladník sboru Jan Pěsta ml. a vedoucí mládeže pan
Miroslav Pavelka ml. Na výroční schůzi byly předány vybraným
členům Čestná uznání OSH a medaile Za Zásluhy. Po skončení
schůze se konala volná zábava, hrála kapela Václava Smolíka.

Čertovská pohádka

Dne 10. prosince se v kulturním domě představí divadelní spolek
Bouček z Vimperka, který uvede Čertovskou pohádku. Zvány
jsou všechny děti z širokého okolí. Vstup je zdarma.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Po skončení Čertovské pohádky se přesuneme na náves, kde
se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu za účasti
pana faráře Šimona Stančika, starosty obce a dětí z mateřské
školy. Budou připraveny teplé nápoje pro děti i dospělé a pro
děti navíc něco na zub J Akce bude zakončena jako každoročně
velkolepým ohňostrojem.

Vánoční otužování

Dne 26. prosince se uskuteční 2. ročník tolik oblíbeného Vánočního otužování. V loňském roce se našlo 14 odvážlivců, tak
kožichy a kulichy nechte doma a přijďte rozšířit naše řady. Pro
otužilce bude opět připravena odměna ve formě lahve s plachetnicí J. Akci nám ozvučí Václav Smolík, který po skončení
bude hrát se svou kapelou v hlavní budově sportovního zázemí.

Vystoupení Vánočníku

Již tradičně na Štěpána dne 26. prosince v kostele sv. Mikuláše
od 17:00 hod. nám zpestří adventní čas svým vystoupením Příležitostný pěvecký sbor Vánočník. Pojďte si s nimi v kostelním
prostředí a akustice zazpívat vánoční písně a koledy.

Myslivecký ples

Dne 12. ledna 2018 budou jako tradičně pořádat místní myslivci
ples. Na mysliveckém plese poprvé zahraje vimperská kapela
De Facto. K mysliveckému plesu neodmyslitelně patří i bohatá
tombola. Všichni jste srdečně zváni.

Velký bílý

Dne 27. ledna 2018 nás poctí již počtvrté svou návštěvou jičínský
potápěč, cestovatel a pedagog Mgr. Radek Bohuňovský, s nímž
se prostřednictvím jeho filmů z cest doprovázených výkladem
tentokrát podíváme:
- na ostrov Vanuatu do vesnice kanibalů a jejich pohřebiště
na ostrově Malekula,
- dále se podíváme do Albánie, kde se českým potápěčům
podařil unikátní objev rakousko-uherské ponorky, kterou
nenašel žádný jiný potápěčský tým na světě,
Pokračování na straně 12
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- zavítáme také na ostrov bohů a démonů a uvidíme tanec
s největším rejnokem světa,
- navštívíme nejkrásnější ZOO na světě a budeme svědky
blízkého setkání s největší šelmou světa,
- pak přijde něco pro vodáky J, protože bude na programu
rafting na řece v balijské džungli,
- jako hřeb celého promítání bude EXPEDICE GUADALUDE
2017, kde se potápěla 1. zcela česká expedice na tomto ostrově s největším predátorem všech oceánů – Velkým bílým
žralokem.

MASOPUST

Dne 10. února 2018 bude pořádat sbor dobrovolných hasičů tradiční MASOPST. Akce bude zahájena ve 13:00 hod. průvodem
masek po vsi a skončí večerní zábavou. Pro návštěvníky večerní
zábavy bude připravena bohatá tombola a k tanci a poslechu
zahraje kapela Pěčnovanka.

Oslava MDŽ

Dne 10. března 2018 bude pořádat Obec Lažiště oslavu MDŽ,
která bude poprvé určená nejen pro ženy z místních spolků ČČK
a SDH, ale nově i pro všechny ženy naší obce. Jelikož bude akce
náročnější na její uspořádání, budou rozneseny pozvánky a chtěli
bychom Vás požádat o potvrzení Vaší účasti. Akce bude zahájena
v 17:00 hod. jen za účasti žen a muži se budou moci připojit až
po 19:00 hod., ať je s kým tancovat J K tanci a poslechu zahraje
kapela Václava Smolíka.

Zamyšlení Jendy Mikeše
Moji milí přátelé,

Ačkoliv s vámi již nemohu sdílet radosti a starosti každého
dne, rád se s vámi setkávám
a denně na vás pamatuji nejen
ve svých modlitbách. Chtěl
bych si s každým z vás popovídat, každému z vás osobně popřát krásné Vánoce, avšak den
má stále jen 24 hodin a práce je,
jak se říká, jak na kostele. Proto
velice vítám možnost pozdravit
vás a popřát vám všem požehnané Vánoce aspoň skrze těchto pár napsaných řádek.
Před pár lety se mě při vyučovací hodině žáci zeptali, co pro mě
znamenají Vánoce. V ten moment se mi vybavilo vše, výzdobou
kostela počínaje nekonečnou šňůrou mší svatých konče. Abych
získal čas na zpracování vlastní odpovědi, požádal jsem žáky, aby
mi každý jednou větou řekl, co pro něj znamenají Vánoce. A jak
jsem si v hlavě začal upravovat, co řeknu o christologické podstatě
těchto svátků, slyšel jsem krásné odpovědi jako „o Vánocích se
máme rádi a jsme všichni spolu doma,“ nebo „na Vánoce k nám
přijdou babička s dědou a dáváme si dárky,“ či „na Vánoce dodržujeme hodně zvyků, třeba tatínek nám u stolu krájí jablíčko
a pak nám dá každému kousek jako že se máme rádi.“ Zastyděl
jsem se. Děti naprosto jednoduše dokázaly říct, co je tou pravou

podstatou Vánoc. Trochu opatrně jsem jim tedy řekl, že i já mám
rád Vánoce proto, že se setkám s lidmi, které mám rád, a věnuji
jim nějaký čas.
Když jsme byli malí, tak se u nás o Vánocích dveře netrhly.
Navštěvovali nás strýčkové, tety, babičky, dědové, přátelé, případně nás rodiče brali na návštěvu k nim. Neměl jsem to moc
rád, Vánoce jsem si zapamatoval jako hektický maraton návštěv.
Dnes jsou pro mě Vánoce taky náročné, veškeré sváteční dny
sloužím mše a jsem k dispozici ve svých farnostech. Ale dnes se
těším na to hektično rodinných a kamarádských návštěv, které
mě po svátcích čekají. Uvědomil jsem si, že představa klidných
a pohodových Vánoc bez stresu a návštěv je sice hezká, ale znamenalo by to jediné – že nemám okolo sebe nikoho, koho mám
opravdu rád a na koho se těším, na kom mi záleží. A tak jsem
vlastně šťastný a vděčný za to, že po 26.12. pro mě začínají tyto
návštěvy.
Chtěl bych vám všem popřát krásné a poklidné Vánoce, a až
budete mít návštěv až nad hlavu, prosím, uvědomte si jednu
důležitou věc – jste šťastní lidé, protože máte rodinu a přátele,
na kterých vám záleží, se kterými se máte rádi.
K tomu ať vám žehná náš Pán Ježíš Kristus a ať vás provází
svou pomocí po celý příští rok!
Přeji vám všem požehnané Vánoce a otevřená srdce.
Nosím vás stále v srdci
Váš Jenda

