OBECNÍ
ZPRAVODAJ

LAŽIŠTĚ
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši hojnou účast v říjnových komunálních volbách. S účastí 77,44 % patřila podle
Českého statistického úřadu mezi jednu z nejvyšších, a když ještě
přihlédneme k tomu, že cca 30 občanů má u nás hlášen trvalý
pobyt, ale již delší dobu zde nežijí, přiblížíme se k faktické volební
účasti až na téměř 90 %. Dokázali jste tím, že Vám není lhostejné,
jak se nám bude v naší obci žít a kam budeme v nadcházejících letech směřovat. Také bych Vám chtěl poděkovat za velkou
podporu, kterou jste věnovali kandidátům naší volební strany
„Sdružení nezávislých kandidátů“. Jsem rád nejen za to, že jsme
zvítězili jako strana, ale i jakým způsobem, že občané obce dali
jasně najevo, koho si ve vedení obce představují. Bylo to i jakýmsi
oceněním naší práce, kterou jsme odvedli v minulém volebním
období. Na druhou stranu nás tento jednoznačný volební výsledek zavazuje, abychom dostáli svým slibům a plánům, které
jsme uvedli v našem volebním programu a budeme se maximálně
snažit Vás nezklamat.
V nově zvoleném zastupitelstvu jsou dva „nováčci“, kteří se
okamžitě zapojili do práce a jsou velkým přínosem. Přeji nejen jim, ale i „staronovým“ členům zastupitelstva, hodně zdraví
a pevné nervy v práci pro všeobecné blaho. Je po volbách a začíná
nám nové dotační období 2014 – 2020, které bude naplno spuštěno nejdříve na podzim letošního roku, ale spíše bych počítal,
že to bude začátkem roku 2016.
Závěrem bych rád poděkoval všem občanům, kteří mají zájem
o rozkvět a vzhled naší obce. Zároveň bych chtěl také poděkovat
všem místním složkám ČČK Lažiště, MS Stráž Lažiště, SDH
Lažiště, FK Lažiště, ale i vedení a dětem z MŠ Lažiště, bez jejich
přičinění si lze fungování obce jen těžko představit.
				 Jan Pěsta – starosta obce
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Vážení občané,

tímto bychom chtěli navázat na vydávání tištěného občasníku
z minulosti. Cílem je větší informovanost a spolupráce obce
a všech zde žijících lidí.
Rádi bychom znali Vaše názory a podněty. Uvítáme jakékoliv příspěvky týkající se naší vesnice. Vydávání těchto novin je
i na Vás. Kdo má zájem či potřebu něco sdělit, může zaslat své
příspěvky na emailovou adresu rod1@seznam.cz, či přinést
na obecní úřad.
Děkujeme.
Vaše obecní zastupitelstvo
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Zamyšlení faráře
Blíží se jaro. Kalendář nám ukazuje, že už zhruba za měsíc bude
první jarní den. Ale je tomu tak ve skutečnosti? Vždyť zima jako
taková téměř nenastala. Těch několik studených a zasněžených
dnů, které jsme od listopadu zažili, přece nemůžeme považovat
za plnohodnotnou zimu. Ani zdaleka se nepodobá zimám, které
si většina z nás pamatuje ze svého dětství.
Z mládí určitě vzpomínáme na všechny ty plesy a pochody
maškar, kdy jsme se brodili sněhem, mnohdy jsme se jen stěží
dostávali na odlehlá místa, kde se třeba neprotahovala silnice.
A tyto zasněžené a zamrzlé akce nám přinesly nezapomenutelné
vzpomínky, ačkoliv nám při tom všem mrzly ruce i nohy.
Opět nastalo období plesů, a pomalu se chystáme i na maškarní pochody, které se konají před popeleční středou. Popeleční
středa letos připadá na 18. 2. 2015, a je pro křesťany dnem, kdy
vstupují z období tzv. mezidobí do období postu, který vrcholí
Velikonočními svátky. Právě období mezidobí (myšleno mezi vánočními svátky a obdobím postu) je časem určeným pro plesání,
hodování, zkrátka jakékoliv radování. A jako vrchol masopustu je
pak průvod maškar. Každý kraj, každá obec má svou specifickou
tradici maškar, na které si samozřejmě zakládá. Všechny průvody
však mají společné rysy – maškary obcházejí celou vesnici, každý
jednotlivý dům, nejprve si jdou pro povolení ke starostovi, že se
může průvod konat, a pak pokračují dál. S maškarami vyhrávají
hudebníci, tradičně se pojídají koblihy, a na zahřátí pije třeba
slivovice nebo co je komu pochuti. Po průvodu maškary pokračují v oslavách, avšak úderem půlnoci by veškeré oslavy měly být
skončeny. Dnes tomu tak není, avšak v dobách našich předků
tomu tak vždy bylo. Dnes se setkáváme s tím, že plesy se konají

i po popeleční středě, avšak to
také dříve nebylo běžné, protože život našich předků byl
velmi silně spjat s křesťanstvím.
A tak si 18. 2. při večerní mši
svaté nasypeme v Lažišti popel
na hlavu s tím, že budeme činit
pokání a věřit evangeliu, a pak
půjdeme zas za svými denními
starostmi, popelec z čela smyjeme, a za pár dní budeme žít
stejně, jako před popeleční středou. Samozřejmě mi můžete namítat, že doba postní je pouze pro křesťany, kteří v to věří. Máte
pravdu, ale na druhou stranu vám chci toto období nabídnout
k tomu, abyste se ztišili. O jakémkoliv ztišení jste z úst duchovních určitě slyšeli v období Vánoc, jenže příprava na Vánoce
opravdu nebývá jednoduchá, a toho času není nazbyt. Ovšem
teď, po popeleční středě, nejste ničím manipulováni k větším
nákupům, k větším přípravám čehokoliv, dokonce i ty různé
radovánky a plesy se utiší, a najednou naleznete prostor. Prostor
pro ticho, pro zamyšlení se nad vlastním životem, nad svým
dílem, zkrátka nad vším, co je pro vás důležité. A pokud vyjdou předpovědi počasí, budete k tomu tichu mít ještě krásnou
zasněžnou přírodu, do níž můžete vyrazit rozjímat třeba pěšky
nebo klidně na lyžích.
Ze srdce Vám tedy přeji bohaté radovánky a ještě bohatší klid
Jan Mikeš, váš kaplan

Mateřská škola Lažiště
Po vánočních prázdninách se všechny děti vrátily do mateřské
školy plny dojmů a zážitků z těchto dní.
S nadšením sdělovaly, jaké dárky jim pod vánoční stromeček nadělil Ježíšek. Ve školce je čekalo překvapení ve formě
hry, stavebnice Lega-Playmobilu, kterou děti získaly sběrem
přírodního materiálu (mechu, kaštanů, šišek, větviček různých keřů). Naše mateřská škola se v podzimních měsících
zapojila do soutěže, která byla vyhlášena naučně-vzdělávacím
programem „Park Tři Věže“. Těmito přírodninami bylo vybaveno centrum „CREATIVE WORLD“ (kreativní svět) Avion
Zličín v Praze, kde se mohou celoročně rodiny s dětmi bavit,
tvořit, poznávat...
První lednový týden si děti užily hrou v kostýmech „Tří králů“
a připomenutí jejich putování do Betléma.
V druhé polovině měsíce ledna čekal naše starší kamarády-předškoláky – zápis do 1. třídy ZŠ. V letošním školním roce máme
8 dětí předškolního věku (6 chlapců, 2 děvčata). Čtyři předškoláci
budou navštěvovat ZŠ v Šumavských Hošticích, 3 předškoláci ZŠ
v Prachaticích, 1 předškolák ZŠ v Husinci.
V měsíci únoru, tak jako každým rokem, se zapojíme do tradice „Masopustu“ výrobou masek a samozřejmě i karnevalem
v naší mateřské škole.
Na všechny akce, které probíhaly v prvním pololetí školního
roku 2014/2015 se můžete podívat na fotogalerii naší mateřské

školy. (První dny ve školce, vystoupení pro babičky a dědečky,
divadlo „Z bedny“, podzimníčci v naší školce, zdobení hnětýnek,
v divadle „Loutek a cirkusu“, „Vanda a Standa“ v naší školce,
„Zpívánky s čarodějnicí Elvírou“, drakiáda, environmentální výchova – „Houbová pohádka“, „Čertoviny“, Vánoce v naší školce,
vánoční besídka s dílničkou.)

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – ZIMA 2015

3

Projekty připravené k realizaci v roce 2015
1) Výměna topné soustavy a zateplení OÚ Lažiště
V letošním roce je připraven k realizaci projekt s názvem „Výměna topné soustavy
a zateplení OÚ Lažiště“ na tuto akci jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 153.317,- Kč a 2.606.403,- Kč bude kryto z rozpočtu
Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti.
Předmětem této akce je:
• zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem s tepelným
izolantem z polystyrenových desek o tl. 160 mm,
• výměna vstupních dveří a dvou oken za nová plastová okna,
• dodatečné zateplení půdního prostoru pomocí izolantu z minerální vaty tl.
260 mm,
• dodatečné zateplení pultového zastřešení v úrovni 2. NP
• dodatečné zateplení podlahy balkonu, izolací nenasákavého podlahového polystyrenu – tl. 200 mm
• náhrada zdroje tepla: z původního teplovodního plynového vytápění na nový zdroj tepla – absorpční plynové nízkoteplotní tepelné čerpadlo – venkovní provedení využívající obnovitelnou energii. Vysoce účinné absorpční plynové tepelné čerpadlo spaluje
palivo (zemní plyn) a získává nízkopotenciální teplo z venkovního vzduchu, systém vzduch-voda. Špičková účinnost systému
tepelného čerpadla dosahuje až 165 % a je omezena venkovní teplotou. S ohledem na dva rozdílné provozy budou ústřední vytápění zajišťovat tři samostatné topné okruhy, všechna topná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi s možností nastavení
požadované teploty.
Zastupitelstvo obce na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014 rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci této akce, a to
uchazeče firmu Reno Šumava, a.s., která podala nabídku ve výši 3.622.498,29 Kč včetně DPH a 5 % rozpočtové rezervy. V současné době je již podepsána smlouva o dílo. Termín zahájení realizace je 1. březen 2015 a předpokládaný termín řádného ukončení
a předání díla je 31. srpen 2015.
2) Oprava Žárovenského potoka na prac. č. 1313/1 a 1313/3 k. ú. Lažiště
Obec má přislíbenou dotaci na akci s názvem „Oprava Žárovenského potoka
na parc. č. 1313/1 a 1313/3 k. ú. Lažiště“ z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
2.693.297,- Kč, jedná se o 90 % dotace.
Předmětem této akce je:
• oprava povodní poškozených břehů a dna Žárovenského potoka v délce 500 m
včetně odstranění nánosů. Užito bude přírodě blízké řešení,
• odstranění povodněmi poškozených panelů z břehů a ze dna koryta potoka,
• stabilizování břehů těžkým kamenným pohozem a provedení příčné stabilizace
koryta za použití lomového kamene vyskládáním do prahů – vyskládání bude
provedeno na sucho,
• odstranění náletových dřevin ze zpevněné části koryta.
Předpokládaným termínem řádného ukončení a předání díla je 30. červen 2015.

3) Rekonstrukce zpevněných ploch na pozemku par. č. KN 1110/3
v k.ú. Lažiště
Je podána žádost o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce zpevněných ploch
na pozemku par. č. KN 1110/3 v k.ú. Lažiště“ na Jihočeský kraj v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 – celkové náklady akce představují
částku 424.000,- Kč z nichž bude 200.000,- Kč kryto z dotace Jihočeského kraje
a zbylých 224.000,- Kč bude kryto z obecního rozpočtu pro rok 2015.
Rekonstrukcí zpevněných ploch u obytných domů č.p. 84, 87 a 99 bude provedena oprava stávajících stání pro motorová vozidla. Plochy budou zpevněny
štěrkodrtí a opatřeny asfaltovým krytem, který bude ohraničen betonovými
obrubníky a jednotlivá stání budou označeny vodorovným dopravním značením.
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Podané žádosti o dotaci v roce 2015
1) Dětské hřiště Lažiště
Jsou podány 2 žádosti o dotace na realizaci akce „Dětské hřiště Lažiště“
a to:
a) na Jihočeský kraj, Grantový program, Podpora sportu, Opatření č. 1
Rekonstrukce a opravy sportovišť – výše požadované dotace činí
463.554,- Kč tj. 80 % z celkových uznatelných nákladů, zbylý 20 % finanční spolupodíl obce činí 116.000,- Kč.
b) na Ministerstvo pro místní rozvoj z PORV, Dotační titul č. 2 – Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci – výše požadované dotace činí 400.000,- Kč tj. 69 % z celkových uznatelných nákladů,
zbylý 31 % finanční spolupodíl obce činí 179.554,- Kč.
Smyslem projektu je rekonstrukce bývalého školního sportovního hřiště
pod hřbitovem a jeho uvedení do stavu, jež odpovídá současným trendům
a aktuálním technickým a bezpečnostním požadavkům. Realizace projektu
přispěje k zajištění technických a bezpečnostních podmínek pro provozování sportovních aktivit dětí a mládeže z obce Lažiště, ale
i dalších návštěvníků obce, ubytovaným zejména v Návštěvnickém centru Lažiště. Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé obce
Lažiště. Projekt je zaměřen zejména na rodiny s dětmi ve věku 0-14 let. Předpokladem je využití hřiště cca 40 dětmi z obce a okolí,
včetně dětí Mateřské školy Lažiště, které budou nový prostor využívat k pravidelným aktivitám.

2) Oprava hřbitovní zdi a oprava vstupu na hřbitov
Je podána žádost o dotaci na realizaci akce „Oprava hřbitovní zdi a oprava
vstupu na hřbitov“ na Jihočeský kraj, Grantový program, Úcta k předkům – celkové náklady akce představují částku 128.493,- Kč z nichž bude
50.000,- Kč kryto z dotace Jihočeského kraje a zbylých 78.493,- Kč bude
kryto z obecního rozpočtu pro rok 2015.
Realizací tohoto projektu bude opravena hřbitovní zeď vápennou omítkou a bude vymalována vápennou barvou, bude opravena hlava zdi a to
výměnou poškozené či chybějící krytiny, bude provedena oprava vstupu
na hřbitov a dále bude vyměněna vstupní branka (od obchodu).

3) Šumavské hry pro radost
Je podána žádost o dotaci na uspořádání akce „Šumavské hry pro
radost“ na Jihočeský kraj, Grantový program, Podpora kultury
– celkové náklady uspořádání her činí 78.190,- Kč z nichž bude
53.000,- Kč hrazeno z dotace Jihočeského kraje a zbylých 25.190,Kč bude kryto z obecního rozpočtu pro rok 2015.
Cílem je uspořádání her v zábavném duchu, které se budou
konat dne 22. srpna 2015 ve sportovním areálu. Na hry budou
pozvány obce z nejbližšího okolí, 2 obce z Olomouckého kraje
a obce Thannberg (Německo) a Plöking (Rakousko). Z každé
obce se her zúčastní 7 členné družstvo a bude se soutěžit v 10-ti
disciplínách.
Pro uspořádání her je zapotřebí složit přípravný tým lidí, který
zajistí veškeré přípravy před zahájením her, tak i následně samotný průběh her. V první řadě je potřeba vymyslet 10 disciplín,
ve kterých by se soutěžilo – znovu připomínám, že je to v zábavném duchu, takže čím ztřeštěnější, tím lepší. Proto vyzývám všechny
občany: pokud se budete chtít podílet na přípravě her, jste vítáni, byť s nějakým drobným nápadem či připomínkou. O termínu
první schůzky budete včas informováni.
Závěrem bych chtěl upřesnit, že podáním žádosti o dotaci není dáno, že se vše výše uvedené bude realizovat, vše je závislé na tom,
která žádost bude podpořena. Jen v případě, že nebude úspěšná žádost o dotaci na uspořádání her, bude uspořádán náhradní program, např. grilovačka ve sportovním areálu s posezením zpestřeném hudební projekcí.
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Připravované akce pro nové dotační období 2014 – 2020
Nové dotační období 2014 –2020 bude spuštěno nejdříve na podzim příštího roku, ale spíše bych počítal, že to bude začátkem roku
2016. Pro začátek bude na rozdělení velká finanční alokace, proto je naším hlavním úkolem připravit do stádia stavebního povolení
co možná nejvíce projektů, abychom stihli podat žádosti o dotace hned do prvních výzev a měli tak větší šanci na úspěch.

Projekty ve stadiu stavebního povolení
1) Chodník a stavební úpravy kanalizačního řadu – k.ú. Lažiště
Stavba je rozdělena do několika stavebních objektů, které řeší rozšíření silnice III/14528, chodníky
se dvěma sjezdy ke stávající zástavbě, opěrnou zeď vyrovnávající terénní úpravy a rekonstrukci
stávajícího kanalizačního řadu včetně přípojek. Na realizaci byla podána žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury, ale žádost nebyla podpořena, jakmile bude vypsána výzva, kde bychom
mohli znovu zažádat, jsme připraveni.
2) Protipovodňové opatření – výstavba vodní nádrže – poldru v k.ú. Lažiště
Dne 7. ledna 2015 nabylo právní moci stavební povolení na akci „Protipovodňové opatření – výstavba vodní nádrže – poldru v k.ú. Lažiště“. Realizace představuje vybudování protipovodňové
ochrany části obce Lažiště v podobě výstavby vodní nádrže s částečným nadržením vody trvalého
charakteru a s částečnou kapacitou retence pro případ velkých vod na stávající vodoteči Žárovenského potoka. Místo navrhovaného profilu hráze a budoucí zátopy bude zatravněno. Navrhovaná
nádrž bude průtočná, se zemní sypanou hrází, výpustním zařízením a bezpečnostním přelivem.
Vlastní zátopa nad normální hladinou bude zatravněna, navržený sklon dna a svahů umožní
vjezd zemědělské techniky pro účely pravidelného sekání. Kapacita základové výpustě je navržena s ohledem na kapacitu vodoteče
a níže umístěných trubních propustků tak, aby do doby naplnění retenčního prostoru nádrže nedocházelo k vylití vody z koryta.
Při zvýšených průtocích dojde k plnění retenčního prostoru až po úroveň přelivné hrany bezpečnostního přelivu. V případě, že
bude vyčerpána retenční kapacita nádrže – poldru, přebytečná voda bude přepadat bezpečnostním přelivem do vodoteče pod hrází.
Je předpoklad, že v průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 bude Ministerstvo životního prostředí vyhlašovat první dlouho očekávané dotační výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP 2014-2020). V rámci těchto prvních výzev bude možné
čerpat dotace na preventivní protipovodňová opatření, kam bychom mohli podat žádost o dotaci.

Projekty ve fázi přípravné
1) Chodník v obci Lažiště
Dne 29. prosince 2014 schválilo zastupitelstvo obce smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „Chodník v obci Lažiště“, projekt bude řešit
vybudování chodníku z Lažiště do Melesína, zpevnění navazujících svahů, osvětlení a odvodnění
chodníku a přilehlé komunikace III/14528. Cílem je dostat projekt do stadia stavebního povolení
do konce roku 2015.
2) Komunikace v obci Lažiště na poz. 1075/1
Dne 29. prosince 2014 schválilo zastupitelstvo obce smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „Komunikace v obci Lažiště na poz. 1075/1“,
projekt bude řešit vybudování komunikace na pozemku parcelní číslo KN 1075/1 v k.ú. Lažiště
včetně obrubníků, veřejného osvětlení a odvodnění této komunikace. Cílem je taktéž dostat projekt
do stadia stavebního povolení do konce roku 2015.
3) Kanalizace a vodovod v obci Lažiště
Dne 17. prosince 2014 schválilo zastupitelstvo obce smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „Kanalizace a vodovod v obci Lažiště“, projekt bude
řešit rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu ve sportovním areálu. Cílem je taktéž dostat
projekt do stadia stavebního povolení do konce roku 2015.
Pokračování na straně 6 u
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Připravované akce pro nové dotační období 2014 – 2020
t Pokračování ze strany 5
4) Výstavba obslužné budovy u víceúčelové nádrže v Melesíně
Předmětem projektu bude vybudovat u víceúčelové nádrže objekt se sociálním zařízením, zázemím
pro kiosek a saunu. Cílem je začít se zpracováváním projektu na jaře letošního roku.

5) Výstavba nové ČOV
Předmětem projektu bude zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu nové čističky odpadních vod a to, v co možná nejkratším čase přivést tento projekt do fáze, aby bylo možné na jeho
základě podat žádost o dotaci.

Sběrný dvůr Lažiště
Dne 2. prosince 2013 byl zprovozněn Sběrný dvůr Lažiště pro
občany obce i občany okolních obcí.
Do sběrného dvora je možno ukládat následující odpady:
a) papír – sběrné nádoby modré barvy umístěné ve sběrném
dvoře, na Nových bytovkách a ve sportovním areálu,
b) plasty - sběrné nádoby žluté barvy umístěné ve sběrném
dvoře, na Nových bytovkách a ve sportovním areálu,
c) nápojové kartony – sběrná nádoba červené barvy umístěná
ve sběrném dvoře,
d) textil a obuv – sběrná nádoba bílé barvy umístěná ve sběrném dvoře,
e) kovy a jejich slitiny – místo k tomu určené ve sběrném
dvoře,
f) objemný odpad – velkoobjemový kontejner umístěný
ve sběrném dvoře,
g) nebezpečný odpad – speciální nádoby určené k ukládání
jednotlivých nebezpečných odpadů umístěné ve sběrném dvoře,
h) elektroodpad – velké domácí spotřebiče vč. chladniček,
malé domácí spotřebiče, elektrické nářadí a nástroje, trubicové
a úsporné zářivky a výbojky, televizory a PC monitory, výpočetní
a telekomunikační technika, spotřební elektronika, hračky, vybavení pro volný čas a sport.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: objemný, nebezpečný a elektroodpad se může ukládat jen v případě, že tento odpad
předáte oprávněné osobě sběrného dvora panu Kahudovi!!!
Třídění odpadu na jednotlivé komodity má vliv na cenu ročního poplatku za systém shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadů. Každý odpad, který skončí
v komunálním odpadu nebo vyvážení poloprázdných popelnic,
úměrně zdražuje roční poplatek nám všem!!!
Myslete na to, že tříděním odpadu, šetříte i svoje peníze!

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí: 08:00 – 15:30 hod.
Středa: 08:00 – 18:00 hod.
dále kdykoliv na základě telefonické dohody
na telefonních číslech: 723 182 224 nebo 606 611 912

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří
do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při
rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech
svítit zářivka, a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak
naložit s tou nefunkční. Někde jsme již zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale
ani do tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. A proč
vlastně? Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí.
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Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možností, jak správně naložit
s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře za Obecním úřadem. Obsluha sběrného dvora ji od vás
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby
se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP.
Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP
sváží kontejnery se zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol.
Recyklované platy jsou dobrou surovinou pro zatravňovací
dlaždice či plotové dílce. Přečištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál
nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Opětovně je tak možné pro další výrobu použít až 90 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony
zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí
v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
EKOLAPM s.r.o.

Odpady kolem nás
Nápojové kartony

Tyto obaly, které na náš trh dorazily na počátku devadesátých let, se vyznačují charakteristickými hranatými
tvary a slouží především k uchovávání nápojů, se správně
nazývají nápojové kartony. Jejich nespornými výhodami je
pevnost, nepropustnost, skladnost a nízká hmotnost. Toho
je dosaženo speciálním složením obalu, označovaným jako
„kompozitní obal“. Hlavní složkou nápojového kartonu je
vysoce kvalitní papír. Papír je charakteristický velmi dlouhými a pevnými vlákny a dodává obalu potřebnou pevnost.
Papír je posléze doplněn několika polyetylénovými vrstvami, aby bylo dosaženo potřebné nepropustnosti. Takovýto
obal slouží zejména k uchovávání nápojů s kratší dobou
trvanlivosti. V případě, že výrobce chce v obalu uchovávat
trvanlivý nápoj, je základní struktura nápojového kartonu
doplněna o tenkou hliníkovou fólii, která pomůže uchránit
výrobek i před ultrafialovým zářením, a tak je možné nápoj
skladovat i několik měsíců.
Tříděný sběr nápojových kartonů
Nápojové kartony již může třídit polovina obyvatelstva
v České republice. Se sběrem a tříděním nápojových kartonů
se začalo systematicky v roce 2003. Do té doby byly nápojové
kartony chápány jako víceméně nežádoucí příměs a jejich
využití bylo sporadické. V současné době jsou nápojové
kartony již plnohodnotnou součástí tříděného sběru v celé
řadě měst a obcí. Symbolem třídění nápojových kartonů
je oranžová samolepka. Oranžová samolepka označuje
nádoby, do kterých je možné nápojové kartony odklá-
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dat. S oranžovou samolepkou se můžete setkat i na nádobách na papír nebo na plasty. To proto, že nápojové
kartony se následně na třídící lince z papíru nebo plastu
vytřídí a obec nemusí přistavovat žádné speciální kontejnery.
S těmi se naopak můžete setkat v některých velkých městech (například v Praze nebo Olomouci). Tak, jako je žlutá
barva symbolem pro třídění platů, stává se symbolem pro
třídění nápojových kartonů barva oranžová nebo červená.
Na jiných místech je možné třídit nápojové kartony do oranžových pytlů a ty pak odkládat na příslušná místa. Ať se již
nápojové kartony sbírají do jakýchkoliv nádob nebo pytlů
označených oranžovou samolepkou, stejně jako papír nebo
plasty musí ještě projít dotřiďovací linkou a teprve poté se
mohou předat k recyklaci.
A jak s nápojovými kartony nakládat doma? Snadno. Nápojový karton vypláchněte malým množstvím vody (může
to být i ta špinavá po nádobí) a nechte okapat. Takto vymytou krabici můžete doma skladovat, jak dlouho budete chtít
a rozhodně vás nebude obtěžovat žádný zápach. Pak už jen
odložíte stlačený nápojový karton (může být i s uzávěrem)
do nádoby s oranžovou samolepkou.
Recyklace nápojových kartonů
Přestože jsou nápojové kartony složeny z různých materiálů, jsou konstruovány tak, aby byly i recyklovatelné. Pro
recyklaci nápojových kartonů je podstatná papírová část.
Na celém světě totiž nápojové kartony recyklují převážně
papírny. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako
sběrový papír, tedy rozmixují jej ve vodní lázni. Vysoce
kvalitní papírová vlákna se pak použijí na výrobu jiných
papírových obalů. Zbylý polyetylen a hliník se pak použije
např. jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další
výrobky. V České republice se recyklací nápojových kartonů zabývá několik papíren. Druhou možností recyklace
nápojových kartonů je výroba stavebních desek. V tomto
případě se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a pak
se při teplotách okolo 200 °C lisují do desek. Tyto desky mají
mnoho vlastností podobných sádrokartonu a mají i podobné
využití. Výroba desek z nápojových kartonů je populární
v celé Evropě.
EKO-KOM, a.s.

Obec Lažiště zřídila profil
na sociální síti Facebook

☺

Při propagaci kulturních a jiných společenských akcí používáme mnoho distribučních kanálů, ale doba pokročila, a proto
se Obec Lažiště rozhodla využívat i fenomén dnešní doby –
facebook. Pokud chcete sledovat aktuální dění v obci přes tuto
sociální síť, staňte se fanouškem naší stránky. Naleznete nás
na stránkách:

http://www.facebook.com/ObecLaziste
Uvědomujeme si, že je stále co zlepšovat, ale právě využívání
těchto moderních informačních kanálů k propagaci kulturního
a společenského dění v obci je správná cesta, kterou chceme
i nadále jít.

8

OBECNÍ ZPRAVODAJ LAŽIŠTĚ – ZIMA 2015

 LETOŠNÍ JUBILANTI 
Leden – Miloslava Stupárová
Únor – Rudolf Vojta
Duben –Antonín Kovář
Květen – Jana Mrázová, Josef
Sabadka
Červen – Alena Vávrová, Marie
Trojáková, Iva Cinádrová
Srpen – Růžena Korytarová,
Jarmila Stischalová
Září – Václav Miller
Říjen – Anna Pěstová
Prosinec – V ladislav Mráz,
Jana Jiroušková

Všem přejeme hlavně hodně
zdraví a spoustu dalších let
plných spokojenosti.

Kroužek s dramatickým,
pohybovým a přírodovědným
zaměřením v Lažišti
Od října 2014 mohou děti z Lažiště a okolí navštěvovat kroužek
s dramatickým výtvarným, pohybovým a přírodovědným zaměřením, který se koná každý čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin
ve staré škole na návsi v Lažišti. Kroužek je určen pro mladší
děti cca 4 až 8 let. V průběhu kroužku se děti setkají a osvojí si
různorodou škálu her, činností a dovedností, seznámí se s tradicemi a historií svého kraje. Na základě těchto poznatků se budou
moci později rozhodnout, jaké kroužky a zájmové činnosti jim
budou vyhovovat.
Kroužek je rozdělen do tří bloků, které vedou Martina Debřičková – pohybové aktivity, Mgr. Hana Patrasová – dramatická
a výtvarná část, Ing. Miloslava Fidlerová – přírodovědná a místopisná část. Do kroužku je možné se přihlásit i v průběhu roku.
Během podzimu jsme se zabývali celou řadu aktivit. Pekli jsme
hnětýnky a dozvěděli se, proč se slaví posvícení. Každý si namaloval kroužkové tričko. Dlabali jsme dýně na Halloween a vyprávěli si o Dušičkách. Podnikli jsme výpravu do přírody a hledali
podzimní plody. Formou hry jsme se učili poznávat druhy ptáků,
v jakém prostředí žijí a čím se živí. Cvičili jsme a hráli pohybové
a dramatické hry. Pekli a zdobili jsme perníčky, tvořili vánoční
výzdobu na malé vánoční setkání s rodiči.

Krátké zprávy
Staročeská konopická
v Lažišti dne 29. srpna 2015 se
bude konat tradiční staročeská
konopická, slavnost budou pořádat ženy z Českého červeného kříže Lažiště ve spolupráci
s obcí Lažiště.
Činnost SDH Lažiště na 1. pololetí
Letošní rok je pro sbory dobrovolných hasičů volební. Dne 29.
listopadu 2014 se konala valná hromada SDH Lažiště, na které
proběhly volby do výkonného výboru pro období 2014 – 2019.
Do funkce starosty SDH byl zvolen pan Miroslav Šísl, který
nahradil dlouholetého starostu pana Josefa Podlešáka, který se
vzdal kandidatury ze zdravotních důvodů. Za veškerou práci,
co pro sbor udělal, mu patří srdečný dík. Do funkce velitele byl
zvolen pan Jan Pěsta st., do funkce hospodáře pan Jan Pěsta ml.,
do funkce jednatele pan Karel Vávra ml. a do funkce referentky
žen paní Veronika Podlešáková.
Sbor dobrovolných hasičů bude pořádat tradiční masopust,
spojený s průvodem masek po vsi a večer maškarní ples, kde
bude hrát kapela Pěčnovanka.
V jarních měsících nás čeká příprava hasičských aut na technické prohlídky. Mladí členové zásahové jednotky se zúčastní školení
velitelů a strojníků. Náš sbor se bude také podílet na výsadbě
stromků v obecních lesích. V měsíci květnu se bude konat okrsková hasičská soutěž v Záblatí a náš sbor budou reprezentovat
nejméně 2 družstva.
Dne 20. června 2015 proběhne oslava 125. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Lažiště. Oslava bude
zahájena oficiální částí u hasičské zbrojnice, kde bude
slavnostně otevřena Nová přístavba hasičské zbrojnice spojená s jejím vysvěcením. Dále bude následovat pochod na náves,
kde bude položen věnec u Památníku padlých v 1. světové válce
a uctění jejich památky.
Oslava bude pokračovat volnou zábavou ve stanu na návsi, kam
jsou zváni všichni občané, k tanci a poslechu bude hrát kapela
Šumavští šumaři Václava Smolíka.

KNIHOVNA LAŽIŠTĚ
Vážení občané,
Přijďte si vybrat z nabídky nových knih-beletrie, detektivní, historické, naučné, dětské, knihy pro zamilované a dospívající.
V knihovně je k dispozici internet a tiskárna.
Otevírací doba: Úterý 16-17 hod.
		
Neděle 10-11 hod.
Po telefonické domluvě (tel. 606 833 926) kdykoliv.
Těšíme se na současné i nové čtenáře.

