Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
hned v úvodu mého příspěvku se musím vrátit k minulému vydání Lázských listů, kde jsem se zmínil o potížích se znovuzískáváním obecního majetku od státních
institucí a podniků. Z ohlasu na článek vím, že některých minulých funkcionářů a zastupitelů se moje slova
dotkla, což mě velmi mrzí. Neměl jsem v žádném případě v úmyslu cíleně
kohokoli kritizovat, jen jsem reprodukoval slova státních úředníků.
Z osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě vím, jakým množstvím nejrůznějších informací jsme denně zahlcováni, a proto si dokážu představit,
že se mohlo stát, že nějaká výzva zůstala opomenuta. Navíc komunikace
ze strany některých úřadů dokáže být tak kostrbatá a obtížně srozumitelná, že i z tohoto důvodu mohlo dojít k přehlédnutí nebo i nepochopení.
Nemá smysl se dnes pitvat v tom, co kdy kdo udělal či neudělal. V každé
době byly jiné podmínky a hlavně neustálé změny. Osobně si práce lidí
ze všech bývalých zastupitelstev, kteří ve prospěch naší obce vykonali
mnoho užitečného, velice vážím. Proto pokud
jsem někoho svým článkem urazil, omlouvám se.
Výstavba kanalizace
přinesla do naší obce
velké změny, zejména
v dopravě. Po období,
kdy přes Láz kvůli uzavírce silnice I/18 jezdilo
neúnosně velké množství vozidel, je situace
opačná. Uzavření komunikace v dolní části
obce nutí občany přizpůsobit se a volit jiné
trasy při dojíždění do
zaměstnání nebo za nákupy do města. Ale ke Zájem o informace k výstavbě kanalizace a čističky odcti firmy Šindler, důlní padních vod byl veliký. Obecní sál byl 11. srpna 2017
a stavební spol. s r. o. při setkání s místním zastupitelstvem a zástupci stavební
je třeba uznat, že její firmy zcela zaplněn.

3

pracovníci se snaží vyhovět požadavkům občanů, v blízkosti jejichž domů
právě pracují, co možná nejvstřícněji. Bude ještě trvat nějakou dobu, než
Láz nebude jedním velkým staveništěm, ale snad tuto dobu překleneme relativně v klidu. Na shromáždění občanů obce, kde obecní zastupitelstvo
a zástupci stavební firmy vysvětlovali přítomným, jaký bude postup při výstavbě, a odpovídali na dotazy s kanalizací souvisící, jsem pozval úředníky
i zástupce kraje. Ale k mému zklamání nikdo z pozvaných nedorazil. Zato
účast místních občanů mi toto zklamání vynahradila. Byl bych moc rád,
aby i na jiných akcích, které pořádá obec Láz a místní spolky, lidé chodili.
Jen tak je možné získat pozitivnější vztah k místu, kde žijí a zejména
ke spoluobčanům, které často ani neznají (a to ani „od vidění“).
Kdo je všímavý, jistě nemohl přehlédnout stožáry mezi fotbalovým hřištěm a novým dětským hřištěm. Tady se povedlo „zabít dvě mouchy jednou
ranou“. Jednak děti hrající si na hřišti jsou při fotbalových zápasech
ochráněny před zásahem od míče a zároveň se naplnil i sen několika generací Vrtuláků mít za bránou lapače míčů. Ještě se pokusíme navýšit val
za brankou na opačném konci hřiště, aby se fotbaloví ostrostřelci nebáli
pořádně vypálit.
A kdo je všímavý ještě víc, tomu neušlo, že z prostranství před obchodem a pohostinstvím zmizela telefonní budka. Není třeba po ní naříkat,
už nehyzdí vzhled okolí a funkční telefonní přístroj byl přemístěn na budovu autobusové čekárny. Lze z něho volat na telefonní kartu a na tísňové
linky je volání bezplatné. Navíc bude fungovat i při velkém výpadku elektrické energie, kdy by mobilní telefony nefungovaly, protože vysílače a přenašeče signálu jsou na elektřině závislé.
A ještě něco málo k územnímu plánu. V současnosti je na úřední desce
vyvěšen návrh zadání k veřejnému projednání a následovat bude jednání
se zhotovitelem. Do konce srpna bylo možno podávat návrhy na zahrnutí
pozemků určených k výstavbě. Popravdě, sešlo se jich dost. Pokud bychom
je všechny zapracovali do nového územního plánu vedle pozemků, které
jsou určené k výstavbě již ve stávajícím územním plánu, museli bychom
počítat s tím, že v blízké budoucnosti by přibylo nejméně 200 nových domů,
ale spíš mnohem více. Jaká infrastruktura a kolik problémů by s tím bylo
spojeno, to si jen stěží dovede kdokoli z nás představit. Jen si uvědomme,
jak úzké jsou všechny komunikace v naší obci, včetně té hlavní v určitých
místech, jaké problémy s dopravou nyní máme. Nyní si přimysleme další
stovky osobních automobilů, které by brázdily denně Lázem… Takže znovu opakuji, co jsem již napsal do minulých listů – při tvorbě nového územního plánu budeme postupovat hlavně v souladu se zdravým rozumem.
Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce
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VOLBY 2017
Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce Láz
oznamuje v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se uskuteční:
v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
v předsálí obecního společenského sálu, Láz č. p. 236, pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obci Láz.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanských průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 29. června 2017
Usnesení č. 92/2017: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Radku Fiamovou a Petra Štiku, zapisovatelkou zápisu Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 93/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 2) Bezúplatný převod
pozemků do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 94/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 3) Podání žádosti
o vydání pozemků do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 95/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 4) Ceník do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 96/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 5) Schválení záměru
pronájmu kanalizace a ČOV do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 97/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 6) Telefonní budka
do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 98/2017: ZO Láz schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Schválení rámcové smlouvy obce Láz s Komerční bankou
2) Bezúplatný převod pozemků
3) Podání žádosti o vydání pozemků
4) Ceník
5) Schválení záměru pronájmu kanalizace a ČOV
6) Telefonní budka
7) Různé
8) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 99/2017: ZO Láz schvaluje Rámcovou smlouvu o obchodování
na finančním trhu uzavíranou mezi Komerční bankou, a. s. a obcí Láz
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 100/2017: ZO Láz schvaluje pravomoc starosty obce k tomu, aby
na základě uzavřené Rámcové smlouvy zadal pokyn ke zjištění pohyblivé
sazby proti riziku růstu úrokových sazeb formou fixace u úrokové sazby
k investičnímu municipálnímu úvěru ve výši 24 000 000,- Kč poskytnutého
obci Komerční bankou, a. s. na základě Smlouvy o úvěru ze dne 30. 5. 2017,
v případě, že sazba 1M PRIBOR přesáhne hodnotu 1,50 % p. a.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 101/2017: ZO Láz schvaluje bezúplatný převod pozemků
p. č. 153/6; 153/7; 153/13; 153/20; 167; 168/5; 168/21 v k. ú. Láz od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Láz.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 102/2017: ZO Láz schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod
zemědělských pozemků p. č. 153/6; 153/7; 153/13; 153/20; 167; 168/5; 166/21
v k. ú. Láz do vlastnictví obce Láz.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 103/2017: ZO Láz schvaluje, že stane-li se obec plátcem daně
z přidané hodnoty a bude-li to v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, budou ceny účtované obcí zatíženy o odpovídající sazbu daně z přidané hodnoty dle zákona o DPH. Toto se týká i všech již schválených cen a ceníků
prodejů, pronájmů a poskytovaných služeb obcí Láz, které jsou v platnosti.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 104/2017: ZO Láz schvaluje záměr pronájmu kanalizace a ČOV
nájemci uvedeného vodohospodářského majetku. ZO vybere nájemce kanalizace a ČOV v obci Láz až na základě nejvhodnější nabídky plánovaného
vyhlášení výběrového řízení na nájemce kanalizace a ČOV.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 105/2017: ZO Láz schvaluje odstranění telefonní budky a instalaci telefonního přístroje na jiné místo v obci.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 26. července 2017
Usnesení č. 106/2017: ZO Láz určuje ověřovateli zápisu Radku Fiamovou
a Zbyňka Turka, zapisovatelkou zápisu Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 107/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 5) Uzavření smlouvy o výkonu TDI do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 108/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 6) Žádost o dotaci
na rekonstrukci požární nádrže do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 109/2017: ZO Láz schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Schválení žádosti o dotaci
2) Prodej pozemku
3) Schválení střednědobého výhledu hospodaření obce
4) Schválení vybrané varianty posílení tlaku v obecním vodovodu
5) Uzavření smlouvy o výkonu TDI
6) Žádost o dotaci na rekonstrukci požární nádrže
7) Různé
8) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 110/2017: ZO Láz schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci umýváren ve sportovních kabinách na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sportu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 111/2017: ZO Láz schvaluje dofinancování rekonstrukce umýváren ve sportovních kabinách v případě schválení přidělení dotace z Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sportu ve výši 60 %
uznatelných nákladů.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 112/2017: ZO Láz schvaluje prodej pozemku č. p. 824 v k. ú.
Láz o výměře 313 m2 za cenu dle znaleckého posudku. V případě, že se obec
stane plátcem DPH v průběhu realizace prodeje pozemku a bude-li to v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, bude kupní cena zatížena o odpovídající sazbu daně z přidané hodnoty dle zákona o DPH. Záměr prodeje byl
zastupitelstvem schválen usnesením č. 79/2017 ze dne 29. 6. 2017 a byl řádně zveřejněn na úřední desce v období od 21. 6. 2017 do 26. 7. 2017. ZO
pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a kupujícím, paní Annou Bernáškovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 113/2017: ZO Láz schvaluje střednědobý výhled hospodaření obce
na období 2017 – 2032. Návrh tohoto střednědobého výhledu hospodaření obce
byl řádně zveřejněn na úřední desce v období od 20. 6. 2017 do 26. 7. 2017.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 114/2017: ZO Láz schvaluje vybudování nové čerpací stanice na
posílení tlaku v obecním vodovodu.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0 – usnesení nebylo schváleno
Usnesení č. 115/2017: ZO Láz schvaluje posílení tlaku ve stávající čerpací stanici a instalaci redukčních ventilů u některých odběratelů obecního vodovodu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 116/2017: ZO Láz schvaluje, aby výběr nového dodavatele výkonu funkce technického dozoru investora k projektu „Láz – splašková kanalizace a ČOV“ byl realizován oslovením vhodných kandidátů a termín jednání hodnotící komise určuje na den 7. 8. 2017. Zároveň pověřuje starostu
obce uzavřením nové smlouvy o výkonu funkce TDI dle nejvhodnější nabídky v co nejkratším termínu od výběru nejvhodnější nabídky.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 117/2017: ZO Láz schvaluje návrh, aby složení hodnotící komise
tvořili všichni členové zastupitelstva a předsedou komise byl starosta obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 118/2017: ZO Láz schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci požární nádrže od Ministerstva zemědělství.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 25. září 2017
Usnesení č. 119/2017: ZO Láz určuje ověřovateli zápisu Radku Fiamovou
a Petra Štiku, zapisovatelkou zápisu Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 120/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 5) Schválení nabídky na koncesní řízení na provozovatele ČOV a kanalizace do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 121/2017: ZO Láz schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření č. 5
2) Rozpočtové opatření č. 6
3) Žádost o připojení k obecnímu vodovodu
4) Prodej pozemku p. č. 395/1
5) Schválení nabídky na koncesní řízení na provozovatele ČOV a kanalizace
6) Různé
7) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
ZO Láz bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.
Usnesení č. 122/2017: ZO Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 123/2017: ZO Láz schvaluje vodovodní přípojku k domu
č. p. 151 v obci Láz paní Benové k obecnímu vodovodu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 124/2017: ZO Láz schvaluje vodovodní přípojku k domu č. p. 9
v obci Láz paní Kubalové a pana Dalekoreje k obecnímu vodovodu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 125/2017: ZO Láz schvaluje vodovodní přípojku k parcelám p. č.
516/2 a 518/2 slečny Matějkové v k. ú. Láz k obecnímu vodovodu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 126/2017: ZO Láz schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 395/1
o výměře 2783 m2 v k. ú. Láz za cenu dle znaleckého posudku.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0 – usnesení nebylo schváleno
Usnesení č. 127/2017: ZO Láz schvaluje nabídku firmy Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a. s. na realizaci koncesního řízení na výběr provozovatele ČOV a kanalizace v obci Láz ve výši 195 000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí Láz a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., jejímž předmětem bude výše uvedená realizace koncesního řízení.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Jubilanti obce Láz
Říjen:

Karel Polák
Petr Koch
František Vlach
Jana Pečená

80 let
70 let
81 let
81 let

Listopad:

Karel Šimánek
Vladimír Kříž

84 let
84 let

Prosinec:

Bohumír Koutný
Olga Šmatláková
Ladislav Punčochář

70 let
90 let
85 let

Všem našim spoluobčanům srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví,
štěstí a spokojenost do dalších let.
V případě, že si nepřejete být uvedeni v této rubrice, informujte
prosím předem redakci Lázských listů.
Kulturní komise obce Láz

Opustili nás navždy
Srpen:

Ing. Václav Sládek

60 let

Září:

Alena Kratochvílová

69 let

POZVÁNKA DO PODBRDSKÉHO MUZEA

Nebeské Rožmitálsko
od 4. 10. 2017 do 29. 10. 2017
„Jsem pilot nebo fotograf? Já nevím, už to nedokážu oddělit. Nahoře se rozhlížím, ošahávám vzduch, zkoumám sluníčko, vyhlížím mlhy, hledám stínohru. Dost často mrznu, ale
jsem šastný. Vidím totiž nebeské pohledy…“
Do 29. října můžete navštívit v galerii Podbrdského muzea výstavu
fotografií NEBESKÉ ROŽMITÁLSKO. Autorem velkoformátových
fotografií je pilot a fotograf Jiří Jiroušek, který létal nad Atlantikem
i Saharou, ale jeho láskou zůstává Česká republika.
Součástí výstavy bude 25. října od 17 hodin beseda s autorem.

10

Výlet do Mníšku pod Brdy
Letošní druhý výlet s občany Lázu do Mníšku pod Brdy se nám podařil
uskutečnit na druhou zářijovou sobotu. Sešli jsme se tentokrát v hojnějším počtu, jako obvykle na parkovišti před obchodem a po 9 hodině jsme
vyrazili. Cesta příjemně ubíhala, celý den nám přálo hezké počasí, jako
bychom si jej objednali.
V Mníšku jsme se nejprve vydali ke kostelu sv. Václava, který tvoří
dominantu poblíž náměstí. Bylo sice otevřeno, ale nezdrželi jsme se dlouho, jelikož uvnitř probíhal úklid a přípravy na svatební obřad. Stačili jsme
si však alespoň trochu prohlédnout hlavní lo kostela, výzdobu a obraz
Petra Brandla.
Poté jsme se po skupinkách rozeběhli prohlédnout náměstí a blízké okolí, abychom se pak sešli v restauraci U Benáků, kde jsme měli zajištěnou
rezervaci na oběd. Po výborném obědě jsme se vydali hromadně k zámku.
Čas do začátku prohlídky jsme si ukrátili návštěvou výstavy maleb
na nádvoří.
První část komentované prohlídky se
týkala oděvních stylů staletími. Na vystavených panenkách jsme mohli shlédnout, co se nosilo v různých dobách od
starověku po současnost. Pak jsme postupně navštívili jednotlivé reprezentační
pokoje a salóny zámku, velice zachovalé
a příjemné k bydlení. Asi by se mnohým
z nás život na tomto zámku líbil. Výklad
o jeho historii a majitelích byl poutavý,
ani se nám odtud nechtělo.
Většina z nás se pak vydala na poměrně náročnou cestu do barokního
areálu Skalka. Zkraje se tak nejevila, ale poslední třetina dala všem
zabrat. Nutno však podotknout, že jsme byli stateční a vytrvalí. Po úspěšném zdolání jsme si odpočinuli na lavičkách s krásným výhledem do krajiny a na město Mníšek. V areálu se nachází křížová cesta, kaplička, klášter a poustevna. Postupně jsme si vše prohlédli a vydali se na cestu zpátky.
Sestup z prudšího kopce byl též náročnější, pak už jsme šli volněji k náměstí. Někteří se za odměnu občerstvili kávou a zákuskem v cukrárně.
Nu a byl čas na zpáteční cestu do Lázu.
Výlet se vydařil a na příští rok si určitě alespoň dva opět naplánujeme.
Radka Fiamová

11

Okénko do Mateřské školy Láz
V září jsme se ve školce přivítali s nově příchozími dětmi.
Do MŠ je nyní přihlášeno 28 dětí, kapacita je zcela naplněna.
Individuální adaptace probíhá velmi zdařile a i nejmladší děti si ve školce
rychle zvykají. Třída se výrazně „omladila“ a v letošním roce je kolektiv
dětí nebývale pohodový a báječný.
Na začátku září proběhla informační schůzka s velkou účastí
(za kterou bych rodičům ještě jednou ráda poděkovala). Na základě
výsledků dotazníků s rodiči byl
zjištěn velký zájem o školu v přírodě. Na jeho základě jsem pobyt
už objednala a na konci května se
budeme těšit na společný týden
s dětmi na Monínci.
V září jsme se zaměřili především na vzájemné seznamování
dětí s učitelkami, dětí navzájem,
nastavování pravidel, jak to ve školce chodí. S dětmi jsme upekli již
tradiční štrůdl, často jsme byli na
procházkách v okolí Lázu a v lese.

Co nás čeká…
V říjnu budeme s dětmi vyjíždět
na první výlety. Čeká nás divadelní představení v Bohutíně, pohádku Popelka nám a dětem z bohutínské školky zahraje divadlo Řimbaba. Těšíme se také na společné
předvánoční focení. Plánujeme
každý měsíc návštěvu divadla, kina, výstavy. V průběhu podzimu bychom
rádi zrealizovali celodenní výlet a objednali krásné vystoupení žongléra
Cik Cak, které je absolutně bezkonkurenční.
V úterý 5. prosince budou děti vystupovat v obecním sále na mikulášské
besídce.
Ráda bych Vám všem popřála krásné podzimní dny a pevné zdraví.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Jak se žilo občanům za „Hitlerova Protektorátu“
1. část
(Úvaha s trochou vzpomínek)
V životě českého národa bylo několik tragických událostí. O té, kterou
si naši staří spoluobčané ještě dobře pamatují, se pokusím vyprávět těm
mladším.
Byl to zrádný souhlas západních velmocí, které porušily mezinárodní
smlouvy a přinutily nás odevzdat velikou část území (tzv. Sudety) Německu.
V Mnichově se jednalo o nás, ale bez nás. Následně okleštěný státeček,
neschopný obrany, byl snadno okupován a v roce 1939 vznikl Protektorát
Čechy a Morava. Mýlili se však západní diplomaté, když předpokládali,
že se Hitler uspokojí a k válce nedojde.
Dnes se hodně mluví a píše o holocaustu Židů, které Hitler nechal likvidovat v plynových komorách. Ve 2. světové válce však zahynuly miliony
lidí všech národů nejen v koncentračních táborech, ale především na bojištích. Tam se teprve zastavila rozpínavost Německa vedená jeho vůdcem –
Hitlerem.
Co by asi Hitler udělal s naším malým českým národem v srdci Evropy
po vyhrané válce? Nechci to ani domyslet. Zůstala by zde pouze početná
německá menšina – 3 061 000 lidí (tj. 30,60 % obyvatel). Možná ještě nějaké děti „čisté germánské rasy“, které by byly dány k poněmčení (obdobně
jako z Lidic). Plány německých nacistických pohlavárů byly jasné, protože
Čechy tvořily klín v německém osídlení Evropy. Plánem tedy bylo vystěhovat Čechy po vítězné válce na Sibiř nebo do oblastí Jižní Ameriky.
Němci Hitlerovi věřili, protože po jeho nástupu k moci (r. 1933) se výrazně zlepšila hospodářská situace v závislosti na rozvoji zbrojního průmyslu a převažující část občanů se cítila ekonomicky mnohem lépe.
To samozřejmě nejvíce vadilo našim německým spoluobčanům, kteří pod
Henleinovým vedením chtěli do „Říše“. Ne však se tam přestěhovat, ale
připojit celé Sudety. A Hitler jejich přání následnou okupací Čech a Moravy v roce 1939 splnil.
A nyní k tomu Protektorátu a jak jsme jej v Lázu prožívali.
Především byl mezi lidmi stále strach z budoucnosti. Němci se snažili
tvrdým postupem udržovat klid. Ta beznaděj v těch prvních letech byla
hrozná. Hlavně proto, že se Němcům zpočátku na frontách mimořádně
dařilo. Až neuvěřitelně snadné to bylo ve Francii, kde ani Maginotova
linie opevnění jejich postup nezastavila, protože ji jednoduše obešli. Také
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v Polsku to pro ně
bylo snazší než očekávali. Doplnili si tak
svůj arsenál zbraní o
ten ukořistěný, a tak
snadno mohli myslet
na další utajovaný
plán s heslem „Barbarosa“. Na ten také
později došlo a padla tak smlouva o neútočení mezi Hitlerem a Stalinem.
Hitler totiž k dobytým územím potřeboval také oblasti s mimořádně velkou surovinovou základnou.
Němci byli rozjetí a dostali se až k Moskvě a dlouho obléhali Leningrad
(Petrohrad). Nejhorším nepřítelem pro jejich postup a udržování ovládnutého území byly však kruté zimy v Rusku a partyzánská činnost místních
obyvatel. A tak se situace po známém debaklu u Stalingradu (Volgograd)
a Kurska výrazně změnila.
V té době také začal sílit protihitlerovský odboj u nás. Němci jej trestali
tvrdě, nejčastěji smrtí. Potraviny a ošacení byly na přídělové lístky a stačily tak na přežití. Život na vesnici byl sice lepší než ve městě, protože
aspoň trochu potravin si lidé mohli, i když někdy s určitým rizikem, opatřit z vlastních zdrojů.
Byl jsem doma sám s invalidním otcem a matkou. Starší bratr byl „nuceně nasazen do Reichu“. Měl trochu štěstí, že se dostal do Rakouska, kde
nebylo tak velké riziko leteckých náletů. Musel jsem rodičům hodně pomáhat, abychom splnili plánovaný kontigent, především v obilí, mléku a vejcích. Pokud se to podařilo, tak byl „relativní“ klid od kontrol.
Když jsme s tátou schovali část pšenice, tak nastal problém, kde ji semlít na mouku. Pamatuji si, že matka vzala do pytle v nůši obilí a donesla
je po loukách ke Kocourkovům do mlýna semlít. Mlýn byl sice úředně uzavřen a mlít nesměl, pro známé však mlynář v noci něco málo semlel. Jak
to mohl udělat, to nevím, ale vím určitě, co mu za to jemu i nám od Němců hrozilo. Proto jsme raději nechtěli riskovat a mleli jsme pšenici na šrotovníku od souseda Brůčka. Když se ten šrot prosil na řešetu, bylo z něj
možné i něco černého upéci.
Poněvadž jsme měli krávu, musel jsem každý den nosit v bandě mléko
k panu Polákovi a od něj se pak hromadně sváželo do Příbrami. Rovněž
vejce jsme museli odevzdávat podle počtu nahlášených slepic. Poněvadž
jsme jich měli o několik více, než bylo nahlášeno, měl jsem připravenou
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přepravku, do které jsem přebytečné
slepice odchytával, abych je mohl
schovat v lese, když jsme se dozvěděli, že je v Lázu kontrola. Snad jen
králíci nebyli přesně evidováni, tak
jsme je měli ve chlévě, králíkárně
i volně venku pod hromadami dřeva.
Protože jich bylo dost, tak je matka
často vařila, i když pokaždé na jiný
způsob. Dostal jsem později ke králičímu masu takovou alergii, že jsme
po válce zbourali králíkárnu a postavili místo ní udírnu.
Při splnění určeného kontigentu se
nám také podařilo vykrmit prase.
Krmili jsme jej hodně dlouho, aby
mělo co nejvíce sádla. Na sádle se
tehdy všechno vařilo a peklo. Jinak
byl jen přídělový a nechutný margarin. Když jsme prase zabili, mělo skuZdroj: Internet
tečně hodně sádla. Část sádla šla na
kontigent, ale ještě jej hodně zůstalo. Hledali jsme proto, kam jej schovat
před nějakou kontrolou. Nakonec jsme takový menší „železňák“ dali do
prázdného úlu ve včelíně a za něj nastavili rámky s roštím. Tam do včelína totiž nikdy žádná kontrola nešla. Asi se báli žihadel.
Na ty kontroly na Žernové jsme měli trochu štěstí, protože jich moc
nebylo. Hlavně proto, že jsme v té době patřili do Obecnice. Takže, když
přišla kontrola do Lázu a došli pod vršek ke Stejskalům, řekl starosta,
který je doprovázel, že tam nahoře už je to jiná obec a tím skončili. Někteří aktivní kontroloři však došli až na Žernovou.
Nejvíce strachu jsme prožívali, když Němci zavřeli do koncentráku dva
Kubíky. Jeden byl zetěm sousedů Brůčkovic. Ten se domů nevrátil. Druhý
bydlel s manželkou kousek od nás u dnešních Blažků. Ten se sice vrátil,
ale s podlomeným zdravím. Nějaký čas pak psal obecní kroniku. Jeho vyprávění o životě v koncentráku a zacházení Němců s uvězněnými bylo
otřesné.
Příště trochu témat k tomuto období, které stojí za zamyšlení.
Ladislav Punčochář
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Tradice
Posvícení
Název starodávné slavnosti „posvícení“ má původ v posvěcení místního
kostela. Datum slavnosti
nařídil císař Josef II.
a během času se termíny
konání na vesnicích
i městech měnily. V obci
Láz byl datum slavnosti
stanoven na třetí říjnovou neděli, po svátku
svatého Havla. Proto se dodnes užívá název „havelské posvícení“.
Na Moravě se této slavnosti říká „hody“.
Podle slov lázských pamětníků se doma i v okolí pekly hnětynky a křehotiny. Z křehkého těsta se vykrajovaly větší a menší oválky, které se
po upečení spojily marmeládou. Horní oválek se ozdobil. Do středu se
polevou nalepila holubička a okolo růžičky. Večer na tancovačce v místní
hospodě děvčata darovala nazdobenou křehotinu nebo hnětynku svému tanečníkovi, který ji za odměnu vytáčel v kole. V Lázu se tančilo i v pondělí
a této zábavě se říkalo „pěkná hodinka“ nebo jen „pěkná“.
K připomenutí těchto časů je pro Vás čtenáře otištěn text nejznámější
písničky – O posvícení.
Vlasta Čechová

O POSVÍCENÍ
O posvícení všechno to voní,
tak jako v apatyce.
V každém stavení tlučou koření
a pečou jitrnice.
Všechno se v kole točí,
sedlák i jeho kočí.
Ten, kdo by nešel na posvícení,
ten by byl blázen přece.
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Dům č. p. 27

Dům č. p. 28

Foto Jana Klímová
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Fotbal
Po odmítnutí postupu do okresního přeboru
z druhého místa jsme úspěšně zahájili podzimní
část soutěže III. třídy ročníku 2017/18. Po šesti kolech jsme první
s 15 body stejně jako druhá Višňová, ale s impozantním skóre 27:8. Doufám, že naše příznivce jak z diváků, kteří na naše utkání chodí, tak z facebookového portálu Sokol Vrtule Láz Fans, nezklameme.
Další utkání podzimu:
7. 10.
16.30 hod.
14. 10.
15.30
21. 10.
15.30
28. 10.
14.30
5. 11.
14.00
11. 11.
14.00
19. 11.
13.30

Láz – Višňová
Stará Hu – Láz
Láz – Pičín "B"
Láz – Bohutín "B"
Daleké Dušníky "B" – Láz
Láz – Pečice
Milín "B" – Láz

Vrtuláčky jsme přihlásili do starší přípravky. Došlo také k posílení
kádru. V podzimní části, kdy podle rozlosování nastupují vesměs proti
silnějším (1. FK, Spartak Pb), se drží statečně.

Společné foto z pouového klání

Foto Tobias Melichar
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Prázdninové akce
První akcí, která proběhla, byl devátý ročník Lázského bodla. Tento
turnaj v malé kopané měl už tradičně v okresním formátu bohaté zastoupení. Děkujeme organizátorům za pěkný sportovní zážitek. Druhou, neméně úspěšnou akcí, bylo v rámci výročí založení SVL o pouti sportovní
odpoledne. V předzápase si zahráli Vrtuláčci a pak dospělí sehráli přátelské utkání se soupeřem z Rakouska. Následovala sportovní zábava v sále
OÚ a i zde jsme našim hostům předvedli, co dovedeme. Také organizátorům této akce je potřeba poděkovat. Za hojné účasti proběhl v měsíci srpnu
náš nejstarší tradiční 34. ročník nohejbalového turnaje. I tady je na místě
poděkovat jeho organizátorům. Náš oddíl rekreačního a volnočasového
sportu pravidelně využíval o prázdninách volejbalové hřiště a s podzimem
se k provozování sportovních aktivit přesune do tělocvičny v Bohutíně.
Též bude využívat sál OÚ k hraní stolního tenisu.

Pracovní aktivity
Protože se nepodařilo ani napotřetí zalepit nádrž na vodu, budeme
muset ve spolupráci s OÚ vymyslet dlouhodobé řešení tohoto problému.
Sice se zpožděním, ale přece se nám podařilo v rámci brigády zabetonovat
sloupy pro záchytnou sí mezi dětským hřištěm a hřištěm na fotbal.
Josef Vošmik

CVIČENÍ

SE ŠÁRKOU NOSÁKOVCOVOU

Od září opět probíhá v obecním sále v Lázu
cvičení aerobiku a powerjogy.
Den zůstává stejný – úterý a časy také:

Aerobik

18.00 – 19.00 hodin

Powerjoga

19.00 – 20.00 hodin

Cena – 50 Kč / 1 hodina.
Veškeré informace získáte na tel. čísle: 777 561 431
nebo na e-mailu: sarkanosakovcova@seznam.cz
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
V červenci vypomohl náš sbor už tradičně při pořádání vodní fontány
o pouti v Bohutíně. Hasičská činnost pokračovala sportovní akcí „Memoriál zasloužilých členů“, která proběhla v Lázu 12. srpna 2017. Soutěže se
zúčastnilo jedenáct družstev mužů a dvě družstva žen. Vše proběhlo v přátelském duchu a pohodě s ukončením kolem půlnoci. Soutěž byla rozdělena do dvou útoků – první se uskutečnil za denního světla a druhý v nočních hodinách. Vítězství si odneslo soutěžní družstvo z Vranovic a ženy
z Březových Hor. Naše týmy obsadily 7. a 2. místo. Děkujeme všem za podporu.
Na valné hromadě okrsku č. 2, která se konala 22. září 2017, bylo stanoveno datum prověřovacího cvičení hasičských sborů z Lázu, Bohutína
a Vysoké Pece. Letos akce proběhne 14. října 2017 od 14 hodin v areálu
Mateřské školy v Lázu. Tato spolupráce hasičů okrsku se ověřuje každý
rok pro případ koordinovaného zásahu při požáru. Všichni občané jsou
srdečně zváni.
Na konci podzimu se budeme
věnovat zazimování techniky
a přípravě na VVH sborů okrsku.
Srdečné blahopřání patří
našemu jubilantovi Petru Kochovi, který 23. října oslaví
70. narozeniny. Přejeme mu
hodně štěstí, zdraví a pohody.
Všem spoluobčanům přejeme
klidné a slunečné podzimní
období.
Irena Svajčíková
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Kulturní a společenské akce
Říjen
21. 10. RETRO DISCO PARTY - 80. a 90. léta / obecní sál ve 20 hodin
29. 10. DRAKIÁDA / sraz u Jilmy v 15 hodin
Listopad
10. 11. ZÁJEZD DO DIVADLA (plně obsazen) / Muzikál IAGO,
Divadlo Hybernia, Praha / odjezd v 16 hod. od prodejny COOP
16. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD / sraz u obecního sálu v 17 hodin
17. 11. CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ JINDŘICHA SMÍTKY
o jeho pouti do Santiaga de Compostela
Vyprávění bude provázeno projekcí.
24. 11. „TAM, KDE KONČÍ TMA“ – repríza s novým obsazením
DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR LÁZ / obecní sál
25. 11. MYSLIVECKÁ ZÁBAVA / obecní sál ve 20 hodin
Zahraje hudební skupina FORTE / Tombola / Vstupné 100 Kč
Prosinec
1. 12.
„TAM, KDE KONČÍ SVĚTLO“ – premiéra nové hry
DĚTSKÉHO DIVADELNÍHO SOUBORU LÁZ / obecní sál
ADVENT V LÁZU 2017 / obecní sál / viz plakátek na straně 23
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na pozvánkách,
plakátech a webových stránkách obce.

Myslivecký spolek Láz – Vranovice pořádá

MYSLIVECKOU ZÁBAVU
v sobotu 25. 11. 2017 ve 20 hodin
Hospůdka U Dubu – obecní sál
K tanci a poslechu hraje hudební skupina FORTE.
Bohatá, nejen zvěřinová tombola.
Vstupné 100 Kč.
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