OBECNÍ ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

tématem úvodního článku Obecního zpravodaje se v roce 2020
stala nemoc COVID-19. Tato nemoc, která přerostla v celosvětovou pandemii, nám všem omezila běžný život. V České republice
se od začátku epidemie nakazilo téměř půl milionu lidí, z nichž
přes 7 tisíc zemřelo. Ve světě se nakazilo již přes 60 milionu lidí
a 1,4 milionu jich zemřelo. Nejhorší situace je stále v USA, kde
se nakazilo přes 12 milionu lidí a přes 250 tisíc zemřelo.
Koho z nás by na jaře letošního roku napadlo, jakým způsobem
změní „chřipka“ naše životy a zkomplikuje veškeré dění kolem
nás. V létě to přitom vypadlo, že se život vrací do normálu, což
ukazovaly i stále snižující se počty aktuálně nakažených. Odborníci však varovali před příchodem druhé vlny koronaviru
během měsíce září a října. S odstupem času si můžeme myslet,
že vláda situaci podcenila tím, že zavedla omezující opatření se
zpožděním. Ano, je to pravda, ale těžko si lze představit, jaká
by v naší republice panovala atmosféra, kdyby vláda přistoupila k některým opatřením již v září, například nařízení nošení
roušek. V době, kdy se situace vymykala kontrole a nakažených
přibývalo po 15000 denně a kolaboval zdravotní systém, se našlo pár blbců, kteří demonstrovali na pražském Staroměstském
náměstí proti nošením roušek a vládním opatřením proti šíření
koronaviru! Demonstraci svolalo Hnutí občanské nespokojenosti
a zúčastnilo se jí přes 2000 lidí. Demonstrující vyvolali konflikt
s policií, zranili 20 příslušníků pořádkových sil, ty proti nim poté
zakročily a demonstraci ukončily. Zadrženo bylo přes 100 osob.
Zajištění této akce vyšlo státní kasu na desítky milionů korun,
myslím si, že by měl stát vymáhat tyto náklady po organizátorovi
akce a také všech těch, kteří neuposlechli výzvy k ukončení této
demonstrace.
Největší zásluhu na rozjezdu druhé vlny však nesou veřejná
média, která místo toho, aby si uvědomovala svou zodpovědnost
a informovala a varovala ve smyslu dobrých rad: co dělat, dbát
na hygienu, vyhýbat se kontaktu s nemocnými a nosit roušky,
často nabízí informace se snahou o senzaci a tím rozdmýchává
mezi lidmi zbytečnou paniku. Informace o koronaviru tak působí naprosto přepjatě a neadekvátně. Média by měla odsoudit
každého, kdo nedodržuje vydaná nařízení místo toho, aby těmto
lidem dávala prostor veřejně vyjadřovat své názory a ovlivňovat
tím tak veřejné mínění. Dalším příkladem je vydané nařízení
na omezení počtu nakupujících na 1 osobu na 15 m². Ještě než
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toto nařízení začalo platit, mohli jsme v televizi vidět živé vstupy
z obchodních center a rozhovory s nakupujícími, jak se s tímto
nařízením vypořádají. Výsledek? Druhý den ráno stáli nakupující
ve sto metrových frontách před obchody a vše doprovázel totální
chaos a panika lidí. Lidé pak zbytečně skupují ve velkém zboží,
mnohdy i to, které úplně nepotřebují a média, aby situaci uklidňovala, tak nejlepší je odvysílat prázdné regály a čeho všechno
je nedostatek!
Další nebezpečnost sebou nesou sociální sítě, kde dle průzkumů většinou vzdělaní lidé přidávají příspěvky, které jsou
za hranou rozumného smýšlení. Tyto příspěvky, i když se tváří
jako recese, jsou pro společnost velkým rizikem a to hlavně počtem jejich sdílení. Uživatelé sociálních sítí se jimi nechají lehce
ovlivnit a tím dochází k rozkolu ve společnosti a ten mezi sebe
staví dvě skupiny obyvatel, jedna pandemii považuje za banální
a druhá za vážný problém a vše prochází napříč všemi sociálními
vrstvami, městy a vesnicemi. Musíme si dát však ruku na srdce,
že k mohutnosti druhé vlny jsme částečně přispěli i my díky naší
nezodpovědnosti. Každá další vlna bude v mnoha pohledech
složitější, lidé jsou již unavení z udržování odstupů a dalších
strategií, které vláda vymýšlí na zvládnutí vzniklých situací.
Všichni, kdo bagatelizují koronavirus a dělají z něj jen obyčejnou „chřipečku“ mění svůj názor až poté, kdy se začne týkat jich
samotných nebo jejich nejbližších rodinných příslušníků. Kdo
propaguje tento problém, by si měl jít na několik dnů, no myslím si, že by stačil pouze jeden den, odsloužit na nemocničním
oddělení COVID-19, zde by přišel na jiné myšlenky okamžitě
po svém příchodu. Zdravotní personál, který musel čelit v této
době extrémní druhé vlně koronaviru „si sáhl až pod dno“ svých
lidských a psychických sil s rizikem, že se sami nakazí a ohrozí
tím své nejbližší. Mnozí z nich se raději ani se svými nejbližšími nestýkali. Pracovali denně i více než 12 hodin a většinu
pracovní směny byli v plném ochranném ustrojení. Tito lidé si
vybrali největší daň za lhostejnost a pohodlnost mnohých z nás.
Zažili okamžiky, na které do smrti nezapomenou, a Bůh ví, co
je ještě čeká. Jedno je jasné, Česko má problém, a čím více lidí
ho akceptuje jako vážný, tím méně radikální omezení budou
muset být. Nejde ani tak o nás, jednotlivce o naši vesnici, jako
o nemocnice a jejich nejrizikovější pacienty. Boj z COVID-19
nelze vyhrát, lze jen zmírnit jeho následky, kolik bude mrtvých
a jak se nařízená omezení podepíší na naší ekonomice. Myslím
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si, že pořád je lepší mírně „zatáhnutá ruční brzda“, než vždy
po zmírnění situace vše rozvolnit a pak čelit dalšímu radikálnímu
útlumu. Příliš rychlým rozvolněním dojde k nárůstu sociálních
kontaktů a reprodukční číslo poletí znovu nahoru. To, že nějaká
opatření musí být v platnosti, nám plně ukazuje situace v USA,
kde dlouhodobý benevolentní přístup „dosluhujícího“ prezidenta
Donalda Trumpa způsobuje absolutní katastrofu. Pokud svůj
úřad předá, nebude to mít jeho nástupce Joe Biden jednoduché,
vypnout největší ekonomiku světa bude mít celosvětový dopad.
Když se podíváme, jaká nařízení platí v okolních evropských
státech, tak jsou v porovnání s našimi platnými o mnoho přísnější a to včetně jejich vymáhání a pokutování. Například v sousedním Německu by mohli mnozí Češi vyprávět, jaké jim zde
byly uděleny pokuty jen za to, že neměli nasazené roušky. Nemá
cenu si dělat zbytečné iluze, musíme si zvyknout na omezení až
do doby, než bude dostupná vakcína proti nemoci COVID-19
nebo až virus zmutuje, oslabí a odejde sám. Lze očekávat 3 vlnu
v průběhu měsíce února a března, kterou zapříčiní hlavně lyžařská sezóna. Část lidí se nakazí u nás, ale většina si nemoc
opět přiveze z alpských lyžařských středisek, kde to vše pro naši
republiku letos začalo.
Vláda schválila Záruční program COVID III pro firmy zasažené koronavirem. Cílem programu je podpořit prostřednictvím
ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku
koronavirové infekce. Ručení je až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše nesmí přesáhnout 50 milionů korun.
Otázkou však je, zda to podnikatelům pomůže, jestli budou mít
chuť se v této nejisté době zadlužit. Vláda chce pomoci i zaměstnancům a to formou zrušení super hrubé mzdy, na jedné
straně zůstane lidem více peněz v peněžence, zároveň však dojde k razantnímu poklesu příjmů státního rozpočtu, respektive
krajů a obcí. Dle studie Národní rozpočtové rady vlády se sníží
příjmy státu o 88 miliard. O 58,1 miliardy korun má přijít státní
rozpočet, o 7,8 miliardy se sníží rozpočty krajů a o 22,1 miliardy
korun poklesnou příjmy obcí. Predikce je, že naše obec tímto
rozhodnutím přijde v roce 2021 o 10 % daňových příjmů (cca
430.000,-- Kč). Na zrušení super hrubé mzdy vydělají nejvíce
bohatí, kterým v kapse ve finále skončí až dvě třetiny celkově
odpuštěných daní. Bohatší část populace peníze z větší části uspo-

ří, zatímco chudší, kteří byli pandemií nejvíce postiženi, budou
mít z této změny nepatrný přínos. Pro restart ekonomiky je to
velice neefektivní, protože peníze poslané státem do peněženek
domácností se zpět do ekonomiky nevrátí v takovém objemu,
jak vláda očekává a nebude to mít žádoucí účinek. Šetřit budou
i nízkopříjmové skupiny obyvatel, protože budou mít strach ze
ztráty zaměstnání. Nejistotu v nich bude živit i to, že konec koronavirové krize je v nedohlednu. Aby výpadek příjmů státního
rozpočtu nebyl tak „malý“ schválila vláda spolu s těmito opatřeními i snížení sazby spotřební daně z motorové nafty o korunu
na litr. Myslím si, že je to ze strany vlády nezodpovědnost, která
povede k enormnímu zadlužení našeho státu. Schválené změny
výpočtu daní měly být více cílené a měly mít určité finanční stropy (například více daňových sazeb dle výše daňového základu),
co má za smysl, když někdo bere 100.000,-- Kč měsíčně, aby měl
o 10.000,-- Kč více? Když v nízkopříjmových rodinách nemají ani
na nákup výpočetní techniky pro své děti, aby se mohli účastnit
distanční výuky. To samé plýtvání státními penězi je i schválení
jednorázového příspěvku ve výši 5.000,-- Kč všem důchodcům
bez rozdílu. I zde měl být stanoven nějaký limit příjmu, kdo ještě
bude mít na tento příspěvek nárok a kdo již ne. Vždyť někteří
důchodci podnikají, mají nemovitosti, které pronajímají, či jiné
další příjmy a příspěvek nepotřebují. Slyšel jsem i příběh jedné
důchodkyně, která pronajímá svou nemovitost na budějovickém
náměstí, že je jí hanba si tyto peníze vzít. Ekonomická krize bude
trvat několik let, což bude mít za následek schodkové rozpočty
i v dalších letech, tak by se mělo hledět na každou korunu, protože každá se bude počítat! Když chci někomu například zvýšit plat,
důchod, snížit daně, tak bych na to měl nejdříve najít adekvátní
zdroj, kterým tyto výdaje pokryji.
Vánoce se nezadržitelně blíží a za chvíli je tu Štědrý večer.
Večer, na který se těší snad všechny děti, večer klidu, dárků a pohody. Večer kdy se sejde rodina u jednoho stolu, ale také chvíle,
kdy tiše zavzpomínáme na ty, kteří nás opustili a které i nadále
nosíme ve svých srdcích. Ale smutek nám zmizí z tváří v okamžiku, kdy naše děti, vnoučata či pravnoučata rozbalí první dárek
a jejich oči se rozzáří radostí. Přeji Vám za sebe a za celé obecní
zastupitelstvo, aby ty Vaše vánoční svátky byly plné lásky, radosti,
pohody, štěstí a přátelství. A do nového roku nám všem hodně
sil, mnoho zdraví, štěstí a hlavně dostatek životního optimismu
a pokory.
Jan Pěsta – starosta obce

PF 2021
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„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem,
v kterých má (Bůh) zalíbení.“ (Lk 2,14)
Milí přátelé,

nějak jsme si už zvykli, že všude kolem nás se o Vánocích mluví
již v předstihu. V televizi, rádiu či na billboardech. Vidíme různé reklamy, které nám nabízejí nekonečné množství nabídek,
jak bychom mohli obdarovat své blízké. Osoba sv. Mikuláše
se převléká za pohádkového dědečka s dlouhou bílou bradou
a bambulí na hlavě.
Kam to vlastně spějeme?
Jistě mi dáte za pravdu, že pokud člověk nežije duchovním
životem, může se mu zdát, že narození Božího Syna je jen historickou událostí, sice velmi pěknou, ale dnešnímu člověku
nic neříkající.
Čím tedy mají být pro nás Vánoce?
Měly by být zejména o Ježíši, o příchodu.
Proč potom mnozí prožívají svátky Vánoc tak laxně?
No právě proto, že narození Ježíše Krista je dnes i pro mnohé
křesťany už jen historickou událostí.
A proč?
Jakoby nám chyběla křesťanská identita. Hrdě se hlásíme
ke křesťanství a tradicím, ale často je to jen prázdné gesto.
Netvrdím, že se netřeba obdarovat, ale měli bychom hledět
na podstatu Vánoc, a tou je sám Ježíš Kristus, který se rodí.
Chce se narodit i pro Tebe.
Dovolíme mu, aby vstoupil do našich životů, do každé
situace, kterou prožíváme?
Přeji tedy nám všem, aby se skutečným a největším darem
pro nás stal rodící se Ježíš. K tomu chci přát i radost ze společného štědrovečerního stolu, při kterém se schází celá rodina.
Aby nikdo v tento tajemný a posvátný večer nezůstal sám…

„Tuto noc ať se nikdo nezlobí
a nemračí!
Je to čistá noc, v níž se zjevuje
Čistý, který nás přišel očistit. Ať
se k naším pocitem nepřimísí
nic, co by je mohlo poskvrnit.
V tuto noc, která patří Pokornému, ať nikdo nebude samolibý
a pyšný!
V tento den odpuštění nevzpomínejme na urážky! V tento den radosti nešiřme trápení!
V tento den Pán přišel k hříšníkům - ať se tedy spravedlivý nenadýmá nad hříšným.
V tento den se Bohatý stal Chudým - ať se tedy každý boháč
podělí s chudými!
V tento den jsme dostali Dar, i když jsme on neprosili. Obdarujme tedy tich, kteří nás prosí.
V tento den otevřel nebeskou bránu pro naše modlitby. Otevřeme tedy i mi brány tím, který nás prosí o odpuštěni.
V tento den Vládce nad přirozenosti se nadpřirozeně proměnil. Změňme i my svou špatnou vůli.
Dnes se Božstvo projevilo v lidské podstatě. Ať se tedy lidstvo
zkrášlí odleskům Božství.“ 
sv. Efrém Sýrsky
Všem přeji požehnané a milostiplné svátky Kristova narození. Ať vás Kristova přítomnost provází i v novém roce 2021.
To vám ze srdce přejí a žehná Vám o. Šimon

Žádosti o dotace na rok 2021 podané za místní spolky
Žádost o dotaci podaná za Sbor dobrovolných
hasičů Lažiště:
Zajištění sportovní činnosti mladých hasičů
v roce 2021:
Dne 23. října 2020 byla podána žádost o dotaci na Národní
sportovní agenturu do Programu MŮJ KLUB 21. Předmětem dotace je zajištění sportovní činnosti mladých hasičů v příštím roce.
Výše dotace je vypočtena z počtu evidovaných sportovců a měla
by činit 110.000,-- Kč. Dotační prostředky bude možno použít
na náhradu nákladů se sportovní činností dětí a to od 1. ledna
do 31. prosince roku 2021.

Žádost o dotaci podaná za Fotbalový klub Lažiště:
1) Sportovní zajištění mládežnických
týmu FK Lažiště:
Dne 23. října 2020 byla podána žádost o dotaci na Národní
sportovní agenturu do Programu MŮJ KLUB 21. Předmětem
dotace je sportovní zajištění mládežnických týmů fotbalového
klubu Lažiště v příštím roce. Výše dotace je vypočtena z počtu
evidovaných sportovců a měla by činit 157.500,-- Kč. Dotační
prostředky bude možno použít na náhradu nákladů se sportovní
činností dětí a to od 1. ledna do 31. prosince roku 2021.

2) Provoz a údržba fotbalového hřiště:
Na provoz a údržbu fotbalového hřiště bude v měsíci prosinci
podaná žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu do Výzvy
8/2020 Provoz a údržba 2021 do Programu rozvoj a podpora
Pokračování na straně 4
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Žádosti o dotace na rok 2021
podané za místní spolky
sportu 2021– 2025. Celková alokace výzvy je 400 milionů korun.
Předmětem žádosti bude pokrytí nákladů spojených s údržbou
fotbalového hřiště (sečení, hnojení, zavlažování, lajnování atd.).
Dotace může činit maximálně 50 % celkových nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení.
Další žádosti o dotace na zajištění sportovní činnosti místních
spolků budou podány začátkem roku 2021 na Jihočeský kraj.

Dotační přehled
1) Intenzifikace ČOV v obci Lažiště:
Dne 16. listopadu 2020 zahájila, z dotace Ministerstva zemědělství ČR, firma Reno Šumava, a.s. realizaci akce „Intenzifikace
ČOV v obci Lažiště“. Na akci byla podána ještě žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského
kraje, která může činit až 10 % z celkových nákladů projektu,
tj. 582.100,-- Kč. Dle registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace jsme povinni dodržet financování akce a proinvestovat
v letošním roce přes 3 miliony korun, z nichž 2,5 milionu budou
dotační prostředky a 0,5 milionu vlastní spolupodíl obce. V roce
2021 bude proinvestován zbytek minimálně však 2.821.000,-- Kč
(1.575.000,-- Kč dotace a 1.246.000,-- Kč obecní spoluúčast).
Realizací akce dojede ke kompletní výměně technologie stávající
čističky odpadních vod. Již došlo k osazení tří biologických nádrží o jmenovitém objemu 40 m³ a jedné usazovací nádrže. Prvotní
čištění od mechanických nečistot budou zajišťovat strojní česla.
Termín dokončení odhadujeme na duben příštího roku. Obec
v rámci realizace této akce požádala vodoprávní úřad o dočasné
prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod do 30. června
2021. Po uvedení do provozu nové ČOV bude zažádáno o nové
povolení k vypouštění odpadních vod na dobu 10 let. Zrealizování této akce vyřeší obci problémy s kvalitou vypouštěných vod
na několik desítek let.

2) WiFi4EU – Wi-Fi pro obec Lažiště:
Firma ANTÉNY s.r.o. z Českých Budějovic právě dokončila
realizaci akce „Wi-Fi pro obec Lažiště“. Projekt řešil vybudování
veřejné WiFi sítě v naší obci. Signál WiFi nově pokrývá útroby
kulturního domu, knihovny, zasedací místnosti, Návštěvnického
centra a hasičské zbrojnice. Ve venkovních prostorách by měla
být síť Wifi přístupna na návsi, na dětském hřišti, ve sběrném
dvoře, na Nových bytovkách, na zahradě a okolí mateřské školy
a v ulici od místního obchodu směrem na Žárovnou. Cílem akce
bylo pokrýt signálem veřejná prostranství. Realizace akce vyjde
na 15.000,-- Eur a bude ze 100 % uhrazena z evropských zdrojů.
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3) Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště:
Na realizaci akce „Rekonstrukce a nové vybavení knihovny
a modernizace vnitřních prostor OÚ Lažiště“ bylo vypsáno zadávací řízení, kterého se zúčastnily 3 firmy a vítězem se stala
firma Reno Šumava stavby, s.r.o. s nabídkovou cenou 1.252.471,- Kč. Z této částky pokryje 783.635,-- Kč dotace Místní akční skupiny Šumavsko Malenice a zbylých 468.836,-- Kč půjde
z rozpočtu obce na rok 2021. Samotnou realizaci bychom chtěli
zahájit v zimních měsících tak, abychom nekomplikovali provoz
místního pohostinství v letních měsících. Předmětem projektu
je provedení oprav a údržbových prací v prostorách knihovny,
zádveří budovy obecního úřadu, chodby v přízemí, schodiště
do 1. patra, chodby v 1. patře, WC muži a WC ženy. Stavební
údržbové práce budou spočívat v opravách vnitřních štukových
omítek, výměně dlažeb, výmalbě řešených prostor, v knihovně
ve výměně vnitřního vybavení nábytkem v podobě regálů a stolu
s kontejnery. Dále se v řešených prostorách provedou nové obklady stěn dřevotřískovými deskami, výměna keramických obkladů,
výměny kazetových i sádrokartonových podhledů, dlažbových
soklíků, obložkových dveří, dveří s běžnými zárubněmi, svítidel,
výměna části odpadního potrubí, zařizovacích předmětů (nové
pisoáry, zrcadla na WC, osoušeči rukou), včetně oprav na elektroinstalacích.

4) Přívětivý úřad obce Lažiště:
Jak jsem informoval v minulém vydání Obecního zpravodaje,
podali jsme žádost o dotaci do Operačního programu zaměstnanost na akci „Přívětivý úřad obce Lažiště“. Předmětem projektu
je rozvoj stávajících a zavádění nových komunikačních nástrojů
v obci Lažiště. Výsledek jak naše žádost dopadla, bychom se
měli dovědět začátkem roku 2021. Celkové uznatelné výdaje jsou
vyčísleny na částku 1.737.500,-- Kč, z toho případné dotace EU
bude činit 1.476.875,-- Kč, národní dotace 173.750,-- Kč (dotace
celkem činí 95 % z uznatelných výdajů projektu) a vlastní spolupodíl obce bude činit 86.875,-- Kč.

Pokračování na straně 6
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Dotační přehled
5) Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního
řadu v Lažištích:
Dne 16. listopadu 2020 jsme podali žádost o dotaci do Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 na akci
s názvem „Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního řadu
v Lažištích“. Předmětem dotace je rekonstrukce části vodovodního řadu a přepojení stávajících odběratelů pitné vody (objekty
č.p. 114, 116 a 127) na tento nově zrekonstruovaný řad. Dále
pak nová výstavba části vodovodního řadu na bytovkách, která
umožní nové zokruhování vodovodního řadu, co přispěje k dalším možnostem zásobování odběratelů pitnou vodou i v případě
poruch na vodovodním řadu. V minulosti právě v této lokalitě
došlo již k několika poruchám, takže realizace této nové vodovodní větve je naší prioritou. Na tuto akci bylo vydáno Městským
úřadem Prachatice rozhodnutí o schválení stavebního záměru,
který dále obsahuje výstavbu nové kanalizační stoky, veřejného
osvětlení a nových vodovodních přípojek na stavebních parcelách
směrem na Drslavice. Majitelé těchto pozemků se budou v dostatečné míře finančně podílet na realizaci všech těchto objektů tak,
aby mohla být akce zdárně dokončena. Ze strany obce je jediná
možnost jak podpořit výstavbu nových rodinných domů v naší
obci. Na vybudování veřejného osvětlení bude v následujících
letech podána žádost o dotaci. Celkové náklady na akci „Rekonstrukce a nové zokruhování vodovodního řadu v Lažištích“
budou dle rozpočtu činit 1.085.000,-- Kč, dotace Jihočeského
kraje může maximálně činit 300.000,-- Kč, zbylou část bude
hradit obec společně s majiteli dotčených stavebních pozemků.

mi taškami. Akce bude dále zahrnovat rekonstrukci kanceláře
obecního úřadu – nové podlahy, snížení stropu (kazetový strop
s integrovanými LED světly), nové obložkové dveře a celková
rekonstrukce sociálního zařízení. Součástí projektu bude i zateplení fasády kulturního domu, které přispěje k úspoře energie
na vytápění, protože nově po provedené rekonstrukci na přelomu
roku celý vnitřní prostor temperujeme na teplotu 16 °C. Dle
rozpočtu by výše uvedené práce měly vyjít na 2.976.888,-- Kč,
dotace může činit maximálně 80 %, tj. 2.381.510,-- Kč, zbývající
část musí pokrýt obec ze svého rozpočtu. Předpokládaný termín
pro zveřejnění výsledků podpořených žádostí je stanoven duben
2021. Nejzazší termín zahájení realizace akce je září 2021 a termín na ukončení realizace akce je do 31. prosince 2022

6) Rekonstrukce OÚ a zateplení KD Lažiště:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo dne 12. října 2020
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Ukončení příjmů
žádostí je dne 21. prosince 2020 ve 12:00 hodin. Právě připravujeme žádost o dotaci na akci s názvem „Rekonstrukce OÚ
a zateplení KD Lažiště“. Předmětem akce bude oprava krovu
a výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu. Střechu
bychom chtěli nově pokrýt maloformátovými pálenými střešní-

7) Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního
domu Lažiště:
Na tuto akci bude také podána žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Připravujeme projekt a žádost o dotaci na akci s názvem
„Rekonstrukce parkovací plochy u kulturního domu Lažiště“.
Předmětem projektu je celková rekonstrukce parkovací plochy
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za kulturním domem, kde nově vznikne veřejné parkoviště, které
nebude nijak zpoplatněno a bude sloužit k parkování především
návštěvníkům kulturních akcí, mší svatých, pohřbů atd. Mimo
osobní vozidla, zde bude umožněno parkování i autobusům.
Účinkující budou mít z parkovací plochy umožněn vstup rovnou
na podium v kulturním domě. Parkoviště bude sloužit i jako záchytné parkoviště pro parkování dojíždějících osob hromadnou
dopravou, protože je vzdáleno 80 m od autobusové zastávky.
Parkoviště zajistí uvolnění veřejného prostranství na návsi, které je v současné době při kulturních a jiných masových akcích
přeplněno zaparkovanými vozidly a dochází zde ke komplikacím
v dopravě. V dalších letech je zde plánováno zřídit dobíjecí stanici
pro elektrokola a elektromobily. Dle rozpočtu by rekonstrukce
parkovací plochy měla přijít na 3.472.036,-- Kč, dotace může činit
maximálně 80 %, tj. 2.777.629,-- Kč, zbývající část musí pokrýt
obec ze svého rozpočtu. Předpokládaný termín pro zveřejnění
výsledků podpořených žádostí je stejný jako u předchozí akce
a beze změny je i termín nejzazšího zahájení a ukončení realizace.
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8) Obnova místní komunikace Na hodči:
Na tuto akci bude také podána žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Připravujeme projekt a žádost o dotaci na akci s názvem
„Obnova místní komunikace Na hodči“. Předmětem stavby je
obnova místní komunikace Na hodči v obci Lažiště spojující
komunikaci vedoucí směr Žárovná s hlavní komunikací II/154
Vimperk – České Budějovice. Stávající povrch místní komunikace, tvoří asfaltový beton s porušeným povrchem, zejména
díky kořenovým náběhům, které tvoří místní komunikaci téměř
nesjízdnou pro osobní automobily. Navrhovaná oprava zlepší
průjezd obcí, což následně povede ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení dopravní obslužnosti obce. Stavební úpravy se
budou týkat celé délky komunikace tedy 1.518 m a nový povrch
vozovky bude tvořit asfaltobeton o tloušťce 7 cm. Dle rozpočtu
by rekonstrukce parkovací plochy měla přijít na 5.983.317,-- Kč,
dotace může činit maximálně 80 %, tj. 4.786.654,-- Kč, zbývající
část musí pokrýt obec ze svého rozpočtu. Ostatní termíny stejné
jako u předcházejících akcí.

KRAJSKÉ VOLBY
Volby 2020
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se v naší obci uskutečnily volby
do Zastupitelstva Jihočeského kraje, které byly v letošním roce
spojené s volbami do Senátu Parlamentu České republiky. Volby do senátu byly dvojkolové, kdy druhé kolo voleb proběhlo
ve dnech 9. a 10. října 2020. Krajské volby v Jihočeském kraji vyhrálo hnutí ANO před ODS. Vzhledem k těsnému rozdílu ovšem
dostala stejný počet mandátů i druhá ODS. Třetí skončili Piráti
a čtvrtou pozici obsadila koalice KDU-ČSL a TOP 09. ČSSD,
která před čtyřmi lety volby vyhrála, skončila až na pátém místě.
Do zastupitelstva se probojovali i Starostové a nezávislí a Jihočeši
2012. Nové zastupitelstvo Jihočeského kraje nově povede ODS
v čele s hejtmanem Martinem Kubou. Koalici budou tvořit ODS
(12 mandátů), KDU-ČLS a TOP 09 – Společně pro jižní Čechy
(7), ČSSD (6) a Jihočeši 2012 (4). V 55členném zastupitelstvu
budou mít většinu 29 hlasů. Tři křesla v radě Jihočeského kraje
připadnou ODS, tři Společně pro jižní Čechy, tj. volební koalici

KDU-ČSL a TOP 09, tři ČSSD a dvě získají Jihočeši 2012. Ivana
Stráská, která byla třetí hejtmankou Jihočeského kraje a první
ženou na tomto postu a vystřídala v roce 2017 Jiřího Zimolu,
předává nyní žezlo Martinu Kubovi. První dáma Jihočeského
kraje odchází. Ivana Stráská už rok předem avizovala, že nebude
znovu usilovat o post hejtmanky. Pro ČSSD to byla tvrdá volební porážka, ještě hůře dopadla strana Změna 2020 exhejtmana
Jiřího Zimoly, která obdržela pouhých 1,91 % hlasů a nezískala
tak ani jeden mandát.
Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky postoupili do druhého kola MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA ředitel

strakonické nemocnice nominovaný ODS a Ing. Luboš
Peterka starosta Městyse Radomyšl nominovaný KDU-ČSL. Nově zvoleným senátorem se o pouhých 45 hlasů
stal MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, který v horní komoře
parlamentu nahradí dosavadního senátora Karla KratoPokračování na straně 8
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chvíle z ČSSD. Nově zvolený senátor se chce hlavně věnovat
otázkám zdravotnictví a ochraně životního prostředí.
Pro municipality a náš region je škoda, že nezvítězil
Ing. Luboš Peterka, který se chtěl věnovat práci v našem regionu

a řešit problémy po vzoru pana senátora Josefa Kalbáče, který také
byl jedním z jeho velkých podporovatelů. Pan Peterka je již 18 let
starostou Městyse Radomyšl a jako člen celostátního předsednictva

Spolku pro obnovu venkova ČR a současně jako předseda krajské
organizace tohoto spolku, člen komise Programu obnovy venkova,
Regionální stálé konference a Sportovní komise Jihočeského kraje,
se věnuje celému Jihočeskému venkovu. Pracuje také ve 2 svazcích
Svazku obcí Blatenska a Svazku obcí okresu Strakonice. Takže
po výčtu jeho funkcí by měl jistě bližší vztah jak municipalitám,
tak k nám všem. Nezbývá, než popřát nově zvolenému senátorovi,
ať se mu jeho práce daří a prosazuje naše zájmy.

PREZIDENTSKÉ VOLBY USA
Celosvětově nejsledovanější událostí posledních dní jsou prezidentské volby v USA, kde současný a dosluhující prezident Donald Trump ani přes nátlak mnohých jeho podporovatelů nechce
uznat svou porážku a dělá vše proto, aby tento stav zvrátil. Hned
druhý den po volbách se celá Amerika rozsvítila červeně, tedy
barvou republikánů a zároveň prezidenta Trumpa. Ten dopředu
věděl, že po dopočtení všech hlasů volby prohraje, takže se hned
druhý den prohlásil za vítěze prezidentských voleb s tvrzením,
že mu chtějí tyto volby „ukrást“. Joe Biden zvítězil hlavně na korespondenční hlasy, které mohli voliči odevzdávat v některých
státech již od září. V prezenční volbě vyhrál jednoznačně Donald
Trump. O vítězi rozhodlo hlavně Bidenovo vítězství v Pensylvánii, Georgii a Arizoně. Ze současného jednání Donalda Trum-

Hospodaření
v obecních lesích
V letních měsících jsme prováděli těžbu čerstvě napadených
stromů v lesním porostu Voletín, celkem zde bylo vytěženo 109
m³ kulatiny. Hned poté jsme těžbu soustředili do lesního porostu Na pahorcích, kde těžba stále probíhá a do konce listopadu
bylo zatím vytěženo 348 m³ kulatiny. Letošní deštivý a poměrně
chladný rok měl příznivý vliv na množství rojení kůrovce a bylo
tak napadeno méně stromů. Má to dopad i na cenu dřeva, která
se odrazila od svého dna a začala pomalu stoupat. Ještě v létě se
m³ smrkové kulatiny prodával za 700,-- Kč bez DPH, nyní cena
vzrostla o 200,-- Kč na 900,-- Kč/m³.

pa lze vyčíst, jaký je to arogantní, ješitný člověk, který nesnese
pomyšlení, že by mohl někdy v životě prohrát. Snaží se kopat
ze všech sil, ale svým jednáním ze sebe dělá ještě většího šaška, než kterým ve skutečnosti je. Do dějin USA se zapíše jako
nejhloupější a pro svět nejnebezpečnější prezident všech dob.
Hlavně pro světový mír, světové klima a pro zklidnění vypjatých
mezinárodních vztahů je Bidenovo zvolení velkým vítězstvím.
Chce znovu přistoupit k pařížské klimatické dohodě a také zpět
vstoupit do Světové zdravotnické organizace WHO, odkud jeho
předchůdce vystoupil. Zase extra iluze o vládnutí Joea Bidena
si dělat nemusíme, protože je to už starší člověk, takže za něho
budou rozhodovat lidé z jeho pozadí, ale horší, než to vedl jeho
předchůdce, to být nemůže!
Surové kmeny jsme nechali převézt do areálu bývalé pily, kde
dále provádíme výrobu palivového dřeva, kterým jsme v letošním roce zahltili všechny naše občany. Abychom se nadměrného
množství palivového dřeva zbavili, podali jsme inzerát na inzertní server BAZOŠ.
V červenci jsme podali žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. ledna
do 31. prosince 2019 na Ministerstvo zemědělství ČR. Alokace
činí 7 miliard Kč. V žádosti si nárokujeme náhradu ve výši 398,-Kč/m³ za 718 m³ dřeva, které jsme vytěžili v průběhu roku 2019.
Mohli bychom dostat eventuální náhradu ve výši 285.764,-- Kč.
Přes zimu nás čeká úklid a oplocení pasek tak, aby bylo vše
připraveno na vysázení nových stromků v příštím roce.
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ČINNOST HASMENU 2020
Naši mladí hasiči začali novou sezonu opět veselejší formou
tréninku. 22. února se uskutečnil masopustní průvod, na který
jsme si připravili masky na téma „stavební materiál s Bořkem
stavitelem, Týnou a strašákem Hugem“. Po masopustním průvodu jsme měli pouze dva tréninky, poté jsme je museli zrušit
kvůli vládním nařízením.
24. května jsme se opět sešli a začali trénovat na PHL požární
útoky.
13. června jsme pomohli našim hasičům vyčistit požární nádrž.
11. července jsme vyrazili na první soutěž v tomto roce a to
na PHL v Nebahovech, kde jsme obhájili za kategorii Starší 3. místo
s časem 25,72 s. z celkových 7 družstev. Kategorie mladší obhájili
2. místo s časem 25,34 s, také z celkového počtu 7 družstev.
25. července - 8. srpna proběhla letní škola instruktorů v Malých
Svatoňovicích, kam byli z našeho sboru posláni dva mladí hasiči
(Pavel Vávra a Milan Dej). Jednalo se o 14 – ti denní tábor pro
mladé hasiče ve věku od 14 do 18 let. Mladí hasiči se zde formou
her, celodenních aktivit a vzdělávání na učebně učili pravidla HRY
PLAMEN, ale i první pomoci, pedagogice, psychologii, šifrování,
stanování a mnoho dalšímu. Odpoledne vždy probíhala výuka
praktická, v rámci které si mohli vyzkoušet a osvojit činnosti, jež
dopoledne probírali na učebnách teoreticky. Součástí letní školy
byly i kurzy taneční, etikety, sportovní a kolektivní hry a polní
dny. Na těch si jednotlivá družstva musela postavit příbytky, vykopat ohniště, latrínu a uvařit si jídlo, které si družstva donesla.
Z tohoto tábora se vrátili kluci nadšení a jako instruktoři mladých
hasičů. Kluci tento tábor doporučují i ostatním mladým hasičům.
Okresní sdružení hasičů Prachatice vybralo kluky z našeho sboru
a celý tábor jim byl OSH Prachatice uhrazen.
V termínu od 31. července do 2. srpna jsme si pro Hasmeny
připravili víkend pod stanem u koupaliště, kde jsme si první den
postavili stany, připravili dřevo a ohniště, abychom si mohli opéct
buřty. Před večerkou byl vyhlášen poplach na vyhledání zraněné
osoby a zajištění první pomoci od Hasmenů. Po úspěšném zachránění osoby jsme se vrátili zpět do tábořiště. V sobotu ráno
jsme po snídani a hygieně šli trénovat požární útoky, někteří

šli loupat brambory a začali vařit oběd pro Hasmeny a jejich
vedoucí. Před obědem mohli všichni ještě skočit do koupaliště
a ochladit se. Po obědě jsme vyrazili na dětský den do Pěčnova,
kde jsme mohli vidět divadlo, policejní auto s výkladem a pěnovou koupel, kterou zajistila naše JSDH. Při návratu z dětského dne
jsme se šli zchladit do koupaliště, vysprchovat a ve sportovním
areálu na nás čekala tradiční pizza. Pozdě večer byl pro Hasmeny
připraven bobřík odvahy, kdy se na konci stezky museli všichni
podepsat, aby ho úspěšně zdolali. V neděli se pro nás blížil konec
táboření, uklidili jsme tábořiště, koupaliště, zahráli si míčové hry
a vyčkávali na rodiče. Děkujeme všem, kteří nám se stanováním
a věcmi okolo pomohli.
22. srpna proběhlo celodenní školení vedoucí mládeže a rozhodčích mladých hasičů. Tímto školením jsme získali dva nové
vedoucí mládeže a jednoho rozhodčího.
30. srpna mladí hasiči pomohli našim hasičům umýt techniku
ve staré hasičárně a připravit jí tak na 130. výročí sboru.
5. září jsme se zúčastnili 130. výročí založení našeho sboru,
nastoupili jsme na návsi a po nástupu ukázali všem přihlížejícím
požární útok mladých hasičů.

Pokračování na straně 10
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ČINNOST HASMENU 2020
12. září se konala soutěž 5. Ročník memoriálu Jakuba Ludačky
v Žitné, kde jsme v kategorii mladých hasičů – mladší získali
1. místo s časem 23,81 s. Kategorie starší skončila na 3. místě s časem 24,09 s. Za výborný výkon byl kolektiv odměněn zmrzlinou.
V Letošním roce jsme se také zúčastnili literární a výtvarné
soutěže Požární ochrana očima dětí, kde letos bylo za úkol namalovat obrázek na téma „ Požáry v přírodě, a jak jim zabránit?“.
Z našeho sboru v tomto roce obsadila 3. místo Adéla Jiroušková
a 1. místo v kategorii ZŠ 1. obsadil Tomáš Hálek.
18. října jsme ukončili sezonu a dobrovolně jsme se sešli s mladými hasiči z SDH Lažiště, abychom zrealizovali projekt 72hodin.
cz a uklidili jsme volně ležící odpadky v obci, koupališti, poldru
a všechny příjezdové cesty do naší obce. Na tento projekt se sešlo
17 mladých hasičů s vedoucími. Jsme spokojeni s tím, co jsme
udělali pro naši obec i přírodu kolem nás. Za vedoucí mládeže
děkuji všem, kteří nám pomohli projekt zrealizovat.
Na závěr Vám chceme popřát příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Výlet do Jindřichova Hradce
Před rokem v měsíci srpnu se členky ČČK zúčastnily pěkného
zajímavého zájezdu. Nebylo tomu jinak ani v letošním srpnu, kdy
jsme se vypravily tentokrát do Jindřichova Hradce. Je známo,
že toto město je městem plné památek a mnozí z vás ho jistě již
navštívili.
Sobotní ráno, 29. srpna, jsme se pod vedením naší předsedkyně, p. Evy Jirouškové,
vypravily z návsi autobusem zapůjčeným z Vlachova Březí.
Téměř dvouhodinovou cestu nám p. řidič zpříjemnil zastávkou
na kafíčko na pokraji města Třeboně.
První naše zastavení v Jindřichově Hradci vedlo k tzv. “Zpívající fontáně“, která stála jistě za shlédnutí a byla to opravdu
jedinečná podívaná (spletitost barev ,hudby, vody). Další naší
návštěvou bylo Muzeum Jindřichohradecka, které má ve své
expozici i mimo jiné Krýzovy jesličky. Tento betlém, který jeho
autor Tomáš Krýza vytvářel celých 60let, tvoří krajinu s pohyblivými postavičkami lidí a zvířat. Prohlédly jsme si i další muzejní
expozice - vybavení měšťanského domu či venkovské chalupy
a historickou lékárnu.
Třetí a poslední zastavení byla návštěva komplexu hradu
a zámku, který svou rozlohou (3,5ha) je po Pražském hradu
a zámku v Českém Krumlově třetím největším v České republice.
Velmi zajímavá byla prohlídka jedné části tohoto zámku
s příjemnou průvodkyní, která měla velice poutavý výklad.
Během prohlídky tohoto krásného historického města nám
vyšla i chvilka si zajít na dobrý oběd a vracet se domů po příjemně stráveném dni.
Za všechny zúčastněné – děkujeme!!!
Pecková Zdeňka
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Jubilanti v roce 2021
Únor – Dana Pojslová
Březen – Josef Jiroušek, Vladimír Koutný
Duben – Zdeňka Pecková
Květen – Jana Zachová, Jiří Šísl
Červen – František Mikeš, Jan Jiroušek
Červenec – Jarmila Pojslová
Srpen – Hana Koubová
Září – Ludmila Hodinová
Říjen – Karel Podlešák, Jana Korytarová
Listopad – František Hodina
Prosinec – Jan Boňko, Anna Předotová, Jan Pavelka
Obecní zastupitelstvo přeje všem jubilantům hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody a radosti ze života.

DS Kaštánek
Milí spoluobčané,

podzim v Kaštánku byl v duchu seznamování. Děti poznávaly nové kamarády a většina i nové prostředí. Troufám si říct, že
si všechny děti ale brzy zvykly, a každý den si v naší skupince
užíváme. Barevný podzim jsme prožívali plnými doušky. V okolí
jsme navštěvovali zvířecí kamarády, a během procházky pozorovali krásnou přírodu v okolí obce. Využívali jsme přírodních
materiálů k tvoření, a poté našimi výrobky zdobili skupinku
i venkovní prostory. Připomněli jsme si tradice jako je posvícení
a upekli a nazdobili hnětýnky, na Svatého Martina jsme napekli
svatomartinské rohlíčky.
Nyní nás čekají nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Na prosinec máme s dětmi nespočet plánů.
Chtěli bychom potěšit seniory v naší obci, proto pro ně připravujeme drobnou pozornost.
Již od listopadu s dětmi nacvičujeme pásmo vánočních písní
a říkadel, které bychom rádi, pokud nám to opatření dovolí, předvedli našim nebližším. Pokud nebude možné osobní setkání, určitě se s vámi o malé vystoupení podělíme alespoň pomocí videa.
Máme nachystanou výzdobu a užívání si pohody adventního
času může začít. Těšíme se na to, až si za doprovodu koled s dětmi
nazdobíme vánoční stromeček. Rozhodli jsme se, že to bude už
1. Prosince, abychom si stromeček užili po celou dobu adventu,
a během vánočních prázdnin pak bude stromeček zdobit naší zahradu. Stejně jako vloni použijeme přírodní materiály. Vytvoříme
s dětmi škrobové ozdoby, usušíme ovoce a doplníme dřevěnými
ozdobami a mašličkami.
První prosincový den chceme děti potěšit také adventním kalendářem ve školce. Bude se skládat z látkových pytlíčků, v nichž
budou nachystané nejenom sladké odměny pro děti, ale především spousta zábavných úkolů na každý prosincový den.
Během prosince nás samozřejmě navštíví Mikuláš a čert, nebude chybět ani tvoření na téma Vánoce a zima, připomeneme
si vánoční zvyky a tradice, a skupinku provoníme vánočním
cukrovím.
Rádi bychom Vám za celou DS Kaštánek popřáli, abyste adventní čas prožili ve zdraví a pohodě. Žijeme v době plné strachu
a omezení, ale využijme toho, že je doporučeno zůstávat doma

a prožijme tuto dobu se svými nejbližšími. Věřím, že vše zlé je
i pro něco dobré. Není důležité mít nakoupenu hromadu dárků,
největším dárkem je čas prožitý s těmi, které máme rádi.
Do nového roku Vám přejeme pevné zdraví a mnoho splněných přání.
S pozdravem, Mirka Mrázová – DS Kaštánek

U kaštanu u lakovny jsme našli tento krásný kamínek ze soutěže
FB kamínky a schovali ho dál na zahradě MŠ. Doufáme, že dětem
ze školky udělal stejnou radost, jak nám.
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M Š L A ŽI Š T Ě
Milí spoluobčané,

nový školní rok je opět v plném proudu, avšak není vše stejné
jako dřív. Na prvním místě je dodržování hygieny a respektování
pokynů, které vydalo MŠMT. Velkou část dne trávíme na školní
zahradě a v okolní krásné přírodě. Máme vlastně velké štěstí, že
nás obklopuje tolik zeleně. Právě proto jsme uskutečnili tematický projekt ,,Království skřítka Vítka“. Probíhal v exteriéru, v okolí
mateřské školy a na naší školní zahradě. Vítek poslal dětem vzkaz
– tam, kde jsou fáborky, tam je úkol pro vás. A nemyslete, byla
to pěkně těžká překážková dráha. Děti s nadšením plnily úkoly,
při kterých si procvičily vědomosti o lese, o tom, jaká zvířátka
v lese bydlí, kde v zimě přespávají, co jedí, co nám les dává a jak se
my, lidé, máme v lese chovat. Jedním z úkolů také bylo vymyslet
adresu pro našeho skřítka Vítka. Děti se shodly na adrese: Skřítek
Vítek, U dvou velkých borovic 93, Lesní království za školkou.
Právě tady totiž objevily děti skřítkův domeček.
Nezapomínáme ani na nové děti, které do naší mateřské školy
v září nastoupily. Snažíme se pro ně vytvořit klidné a příjemné
prostředí, aby si u nás zvykly a do naší školičky se těšily.
Přestože nás spoutává spousta omezení, snažili jsme se naplánované činnosti dětem dopřát. Velice jsme si užili ,,Dýňování
ve školce“ a naše obrovská dýně jménem Ducháček zdobí vchod
do MŠ. Zároveň jsme si vyrobili každý svého ducha a oslavili tak
halloween. Při vycházkách jsme pozorovali houfování ptáčků,
kteří se připravovali k odletu do teplých krajin, třídili jsme ovoce
a ostatní plody našich zahrad, povídali jsme si o tom, jak se zvířátka připravují na zimu a společně jsme jim zazpívali písničku
,, Halí belí“. Připomněli jsme si Památku zesnulých a vyprávěli
jsme si o tom, co umí vítr a déšť. No a teď už se nemůžeme
dočkat Adventu. Mikuláš s andělem a čertíkem nám jistě něco
nadělí a vánoční dopoledne s Ježíškem, které pro děti chystáme,
bude pro nás tou největší odměnou. Radost, těšení a očekávání
v dětských očích nelze ničím nahradit. Nazdobíme stromeček,
vyrobíme vánoční svícny, řetězy, andílky a Ježíšek může přijít.
Kouzelná atmosféra Vánoc je potěšením pro všechny. Vánoční
besídku s posezením s rodiči jsme museli v letošním roce kvůli
složité pandemické situaci vypustit.
Ani naší mateřské škole se nevyhnulo onemocnění COVID
– 19 a ocitli jsme se v karanténě. Vše jsme zdárně překonali

a opět si užíváme společných chvil. Vážíme si rodičů, kteří zodpovědně dodržují nová hygienická pravidla. Přestože se potýkají
se spoustou problémů, vyplývajících ze současného nouzového
stavu, našli si čas na společné tvoření se svými dětmi. Interiér
naší šatny dnes zdobí řada krásných podzimníčků. Děkujeme.
Co říci závěrem? Doufáme, že se v naší mateřince budeme
potkávat všichni a budeme moci plánovat aktivity bez větších
omezení. COVID – 19 změnil na určitou dobu život nás všech.
Někteří z nás si uvědomili, že ne vše máme považovat za samozřejmé, jiní byli ohleduplnější vůči ostatním, někteří všímavější
a vděční přírodě. Naučili jsme se možná lépe zacházet s tím, co
máme, a víc si toho vážit.
S pozdravem Jana Korytarová
ředitelka MŠ Lažiště

Kulturní akce v Lažištích v roce 2020 a plánované v roce 2021
Z důvodu koronavirové epidemie byla většina kulturních
akcí v letošním roce zrušena a těžko se dá něco plánovat na rok
následující, ale uvidíme, co nám situace dovolí.

Staročeská konopická – termín 15. 8. 2020
ZRUŠENO
Kaštánkova stezka

Dne 23. srpna 2020 od 15:00 hod. uspořádala místní dětská
skupina Kaštánek ve spolupráci s Portus Prachatice, o.p.s. a místními dobrovolnými hasiči překrásnou akci s názvem Kaštánkova

stezka. Akce se odehrála na Drahách a v lese Sejrek, kde děti
obcházely jednotlivá stanoviště a plnily různorodé vědomostní
a dovednostní úkoly. Na začátku Kaštánkovy stezky děti přivítal
lesní skřítek Kaštánek a lesní víly, které rozdaly dětem pytlíčky
na oblázky obdržené za splněné úkoly. Vyšlo nádherné počasí,
takže si rodiče s dětmi akci náramně užili. Na akci dorazila
jedna rodina dokonce až z Dánska J. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se jakkoliv podíleli na uspořádání této akce, kterou
by nám mohlo závidět široké okolí. Vše bylo naprosto famózní
a již nyní se těšíme na příští rok, protože by byla škoda v této
akci nepokračovat, i když je jasné, že připravit a hlavně vymyslet
náplň akce není jednoduché.
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Oslava 130. výročí založení SDH Lažiště
Dne 5. září 2020 proběhla poslední letošní kulturní akce v naší
obci a byla jí oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Lažiště. Jsem hrozně rád, že k uspořádání této akce došlo
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a že neměla žádnou nepříjemnou dohru ve formě nakažených
koronavirem. Oslavy se zúčastnilo okolo 100 lidí a jako hosté byli
pozvání zástupci z okolních sborů. Jako hlavní host dorazil ředitel
HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba. Z bezpečnostních důvodů
bylo upuštěno od slavnostního pochodu a vše začalo rovnou
projevy na návsi. Jako první vystoupil se svým projevem starosta
obce, který uvedl že130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Lažištích je pro tuto vesnici pozoruhodná událost, neboť
je málo organizací, které mohou oslavit tak dlouhou dobu svého
trvání. 130 let už něco znamená v životě a činnosti sboru, jehož
členové po celou dobu existence plnili důležité společenské poslání, neboť zabezpečovali ochranu majetku jak soukromého, tak
později státního a družstevního, před ničivými následky požárů
a dalšími živelnými pohromami. Věnovali dobrovolně ze svého
volného času stovky hodin nejen na údržbu a ošetřování potřebné
hasičské techniky, na preventivní činnost, námětová a okrsková
cvičení, ale také se rozhodující měrou podíleli i na kulturním
a společenském životě v Lažištích. 130 let se stali naši hasiči neodmyslitelně součástí historie naší obce, lze si jen stěží představit
fungování obce bez jejich pomoci. Když se zakládající členové
v roce 1890 rozhodli založit sbor dobrovolných hasičů, neměli to
jednoduché, na vše, co si chtěli pořídit, se musela udělat sbírka.
V dnešní době se chod sboru zajišťuje převážně z dotací za finanční spoluúčasti obce. Před pár lety to s budoucností našeho
sboru nevypadlo nikterak růžově. Postupem času stárla členská
základna a žádní mladí se do sboru nehrnuli. Dále uvedl, že je
velice rád, že se v naší obci podařilo založit tři družstva mladých
hasičů, protože jen tak se historie našeho sboru nemusí nikdy
uzavřít. Do dnešních dnů vedli a zabezpečovali chod našeho
sboru naši rodiče a prarodiče, čas ovšem nelze zastavit a musíme
si přiznat, že momentálně dochází v našem sboru ke generační
výměně. Nyní je na nás, abychom náležitě a se vší pokorou na jejich práci navázali a vedli náš sbor až do doby, než jeho řízení předáme našim dětem. V závěru upřímně poděkoval všem členům
a funkcionářům našeho sboru, kteří se ať již v minulosti nebo
v současnosti podíleli nebo podílejí na činnosti sboru. Zvláště
pak poděkoval vedoucím mládeže, kteří se věnují sportovní přípravě mladých hasičů a údržbě a opravě hasičského vybavení.

Pokračování na straně 14
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Kulturní akce v Lažištích v roce 2020 a plánované v roce 2021
Dík patří i rodičům za čas věnovaný sportovní činnosti svých
dětí a jejich dopravě na soutěže v požárním sportu. Poděkování
patří i Jihočeskému kraji za podporu, kterou poskytuje formou
dotací do rozpočtu obce na činnost sboru. V neposlední řadě
patří poděkování i Hasičskému záchrannému sboru v Prachaticích a v Českých Budějovicích za jejich vstřícnost a metodickou
pomoc. Jako starosta Obce Lažiště všechny přítomné ubezpečil,
že i v budoucnu bude obec dle možností finančně podporovat
činnost sboru a bude nápomocna i se sháněním dotačních prostředků jak na činnost zásahovou, tak sportovní a společenskou.
Poté vystoupil se svým projevem starosta sboru Miroslav Šísl,
který shrnul historii sboru a seznámil přítomné s programem
akce. Na závěr vystoupil se svým projevem ředitel HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba a předal našemu sboru čestné uznání.
Poté starosta obce předal našemu sboru slavnostní stuhu ke 130.
výročí, následovalo položení věnce u památníku padlých v 1.
světové válce. Na závěr zazněla Česká státní hymna, kterou živě
překrásně zazpívala slečna Pavlína Hubáčková.

Následoval program u kašny:
• Jako první se představili naši nejmladší se svým požárním
útokem.
• Poté se předvedli naši starší hasiči (Jan Pěsta st. strojník, Karel
Vávra st. a Václav Pecka savce, Josef Vojta proud) a to s motorovou stříkačkou Mára, která je první motorovou stříkačkou
našeho sboru pořízenou v roce 1938. Všichni zúčastnění byli
v době útoku ještě členy zásahové jednotky a jeden z nich
dokonce nositelem dýchací techniky.
• Na závěr se představila naše ostrá zásahová jednotka (Miroslav
Pavelka ml., Jiří Podlešák, František Honzátko, Petr Kovář,
Luděk Šísl, Jan Jiroušek, Miroslav Kolář nejml., Jan Pěsta ml.,
Pavel Pěsta) s nejstarším požárním vybavením, které náš sbor
vlastní a to s koňskou požární stříkačkou z roku 1900. Zásah
měl být ukázkou nejstarší hasičské techniky a aktuální plné
požární ústroje. Koňskou stříkačku po zásahu si se zájmem
prohlédl i pan ředitel Raba, kterému vše vysvětlil bývalý velitel
SDH pan Pěsta.
Po skončení ukázek se konání akce přesunulo do kulturního
domu, kde hrála kapela Pečnovanka pod vedením kapelníka
Jirky Hodiny.

Setkání důchodců – termín 17.10.2020
ZRUŠENO
Rozsvícení vánočního stromu

V první adventní neděli dne 29. listopadu 2020 proběhlo netradičně formou online facebookového vysílání rozsvícení našeho
vánočního stromu a to za účasti starosty obce a pana faráře. Ještě
před samotnou akcí se na facebooku objevil komentář, který
vybízel ostatní, aby si nenechali sebrat tuto sváteční atmosféru
a přišli si tuto akci užít osobně. Každý má právo vyjádřit svůj
názor, to nikdo nezpochybňuje, ale dle indexu protiepidemického systému, který byl právě na stupni 4, se mohlo sejít na venkovních akcích maximálně 6 lidí. Sejít se u stromu v naší malé
obci, pravděpodobně by se nic nestalo, ale pokud obec chce, aby
občané nějakým způsobem dodržovali vydaná vládní nařízení,
tak by měla být na prvním místě, která je bude dodržovat. Vše
je jen o štěstí a náhodě. Kdyby k nějaké nákaze došlo, byla by
to ostuda pro celou obec, která by se tak dostala do povědomí
široké veřejnosti jako ta, která kašle na právě platná nařízení
a nedodržuje je. Nehledě na to do jakých problémů bych se tímto
jednáním dostal já sám!
Online vysílání jsme nikdy před tím nedělali, takže to byla ostrá
premiéra. Z tohoto důvodu nebylo živé vysílání v příliš dobré
zvukové kvalitě, ale následný záznam, který byl vložen na facebook do skupiny Obecní zpravodaj Lažiště“, byl o něco lepší.
Starosta obce se v živém vysílání zmínil o problémech, se kterými se obec musela vypřádat a popřál za sebe a všechny zastupitele
všem občanům, jak k vánocům, tak do nového roku. Pan farář
poté požehnal vánoční strom a na dálku také adventní věnce
v našich domácnostech, připojil i své přání k prožití adventu.
Doufejme, že se život vrátí opět k normálu a za rok se u rozsvícení vánočního stromu sejdeme všichni naživo J.
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Myslivecký ples – termín 8. 1. 2021
ZRUŠENO
Masopust

Masopust odhaduji, když bude vše dobře probíhat, tak se uskuteční jen průvod masek po vsi a večerní zábava bude zrušena.

Dětský maškarní karneval a Oslava MDŽ
Uskuteční se dle momentální situace.

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ
prosím dodržujte vládní
protiepidemická opatření
Návštěva jičínského potápěče
S jičínským potápěčem, cestovatelem a pedagogem Mgr. Radkem Bohuňovským jsem domluven, když to půjde, že se v naší
obci již pošesté zastaví začátkem příštího roku, aby nám promítl
něco o laguně Truk, která je rájem pro potápěče a je plná válečných vraků a kostlivců ležících na dně křišťálově čistého oceánu.
Za 2. světové války zde mělo Japonské císařství nejdůležitější
základnu pro operace v Jižním Pacifiku.

Otevírací doba:
Neděle 10 – 11 hod.
15 – 16 hod.
Nebo kdykoliv
po telefonické domluvě
VOLEJTE: 606 833 926
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