Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku Vám všem přeji, aby rok 2018 byl
rokem úspěšným a zároveň klidným a pohodovým. Přeji
Vám pevné zdraví, radost a štěstí v soukromém životě.
Také bych si moc přál, aby se v naší obci stejně jako
v celé společnosti zlepšily vzájemné mezilidské vztahy.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat celému zastupitelstvu právě za vzájemně dobré vztahy, které mezi námi jsou a napomáhají nám při často
nelehké práci. Právě společný zájem o rozvoj obce je tím, co nás tmelí.
Ač máme někdy rozdílné názory a pohledy na některé problémy, je to vždy
prospěch celé obce, co je pro nás na prvním místě a ne zištné zájmy několika
egoistických jednotlivců. Jsem rád, že se nám podařilo vyvarovat se toho,
aby se zastupitelstvo rozdělilo na dva soupeřící tábory, a namísto toho se
všichni snažíme táhnout za jeden provaz. To je základní předpoklad pro
úspěšnost našeho působení ve veřejných funkcích, která je naším cílem.
V říjnu proběhla již tradiční drakiáda, v listopadu jsme úspěšně uspořádali lampionový průvod, v měsíci prosinci proběhly podle ročního plánu
kulturních činností slavnostní adventní akce, které se také vydařily. Děkuji těm, kteří mají podíl na jejich organizování, všem vystupujícím a také
vám, milí sousedé, kteří jste se jich zúčastnili.
Máme před sebou poslední a již necelý rok volebního období. Rok plný
očekávání, že se nám podaří zdárně dokončit rozpracované úkoly a předat
dalšímu zastupitelstvu obec tak, aby mohlo na naše snažení plynule navázat a pokračovat v nikdy nekončící práci ve prospěch nás všech, obyvatel
i návštěvníků našeho milovaného Lázu. V tomto roce by měla být dokončena výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Čistička dole pod vesnicí je kromě fasády a úpravy okolí již stavebně dokončena, zbývá ji vybavit
technologickou částí. Stavba kanalizace pokračuje podle harmonogramu
a já osobně jsem s průběhem prací spokojen. Spolupráce s dodavatelem
i subdodavatelem je na profesionální úrovni, všechny nečekaně vzniklé potíže řešíme se snahou se dohodnout a společně najít nejlepší řešení. V prosinci proběhla první kontrola ze strany poskytovatele finanční dotace na
výstavbu kanalizace a čistírny Státního fondu životního prostředí. Výsledek kontroly je pro nás příznivý, nebyly shledány žádné závady. Stavba je
prováděna v souladu s projektem, je dodržován časový harmonogram postupu prací a ani při platbách dodavateli či v čerpání přidělených finančních prostředků nebyly nalezeny nedostatky. Ale do cíle je ještě daleko
a nemůžeme chválit den před večerem. Věřme, že i nadále bude stavba zdárně pokračovat až do úplného dokončení.
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V posledním čtvrtletí loňského roku proběhlo v místním pohostinství
U Dubu několik společenských i soukromých akcí a také zrenovovaný sál
je pravidelně využíván pro volnočasové aktivity občanů i spolků. To hovoří ve prospěch toho, že rozhodnutí, aby obec restauraci nepronajímala
a raději ji provozovala sama, nebylo špatné. Veškeré dění, které se odehrává v obecním sále, je vždy v koordinaci s provozem restaurace. Nemusíme
již být odkázáni na libovůli nájemce, zda se mu vyplatí otevřít, když se
koná akce, kde není mnoho účastníků nebo kde převládají děti. Prospěch
občanů a jejich spokojenost je na prvním místě! Ano, lze namítnout, že
přibyla další, a nemalá, administrativní zátěž pro obecní úřad, protože
současný trend provozování živností je s administrativou nutně spojen
a navíc jsme se stali plátci DPH, ale je v našich silách to zvládnout. Především však musím zdůraznit, že primárním cílem podnikání obce nemůže
být dosahování maximálních zisků, to ani nelze, protože jako veřejný subjekt musíme postupovat striktně podle zákonů a nepohybujeme se v zóně
„šedé ekonomiky“. Naším primárním cílem je služba obyvatelům Lázu.
Takže na otázky typu – Kolik hospoda vydělává? – odpovídám, že bilancovat budeme až v březnu po roce provozu, a že podstatné je, aby neprodělávala a hlavně, aby sloužila nám všem. Aby se naši občané zase nestali
hosty druhé kategorie, když v salónku je cizí společnost, ze které je větší
zisk. Aby host přišel do restaurace a bylo otevřeno, když otevřeno být má;
aby v zimě přišel do restaurace a bylo v ní teplo a nemusel se choulit
v kabátě, protože hostinský mete popel z kamen teprve poté, co již začala
otvírací doba. A mohl bych ještě pokračovat, není to tak dávno, co tomu
tak bylo. Proto znovu opakuji – Na prvním místě je prospěch pro veřejnost, i proto jsme zrušili platbu za pronájem sálu pro místní spolky, proto
jsme nezvyšovali poplatky za svoz komunálního odpadu nijak dramaticky,
ale pouze o 100,- Kč, přestože náklady na likvidaci odpadů se obci letos
navýší. V měsíčním periodiku Třemšínské listy odpovídal starosta Rožmitálu pod Třemšínem Ing. Vondrášek občanovi na dotaz, proč město provozuje muzeum, když na něj doplácí. A starosta mu dobře odpověděl,
že muzeum není provozováno, aby co nejvíce vydělávalo, ale proto, že je
centrem kultury a vzdělávání občanů. A tak nějak to vidím i s tou naší
lázskou restaurací a společenským sálem. Tedy ne, že bychom se tam zrovna vzdělávali, ale centrum naší vesnické kultury to bezesporu je. Budemeli vše posuzovat podle toho, kolik to vynáší, pak bychom třeba ani nemuseli finančně přispívat provozovateli autobusové dopravy, aby k nám
do obce zajížděly autobusy. Mohli bychom ušetřit tím, že nebudeme dávat
finanční dotace místním spolkům, z toho také není výdělek. A nemuseli
bychom v noci na ulicích svítit a v zimě sypat a protahovat silnice.
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A všechny pozemky, hlavně pole a louky, dát do územního plánu a změnit
je na stavební parcely a ty pak výhodně prodat!… No myslím, že to stačilo.
Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ h l e d á z á j e m c e o pracovní pozici

administrativní pracovnice/pracovník .
Bližší informace podá starosta obce (tel. 725 847 984)
nebo místostarostka obce (721 095 068).

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 11. listopadu 2017
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 131/2017: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující
program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
2) Schválení dodavatele zimní údržby
3) Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Láz
4) Střednědobý výhled rozpočtu obce Láz
5) Schválení zadání územního plánu obce
6) Schválení stanov Svazku pro vodovody a kanalizace
7) Různé
8) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Láz bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7.
Usnesení č. 132/2017: ZO Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 133/2017: ZO Láz schvaluje nabídku firmy Radek Kratochvíl na zimní
údržbu místních komunikací v obci Láz v zimní sezóně 2017/2018 a pověřuje starostu obce uzavřením objednávky zimní údržby místních komunikací v obci Láz u firmy
Radek Kratochvíl.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 134/2017: ZO Láz bere na vědomí výsledek veřejného projednávání návrhu zadání Územního plánu Láz. ZO Láz souhlasí s upravením návrhu zadání Územního plánu Láz dle výsledku veřejného projednávání.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 135/2017: ZO Láz schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 a § 55 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, zadání Územního plánu Láz v předložené podobě.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 136/2017: ZO Láz schvaluje změny stanov dobrovolného svazku obcí
Svazku pro vodovody a kanalizace Příbram.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 15. prosince 2017
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 139/2017: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující
program zasedání ZO:
1) Schválení změny Rozhodnutí o přidělení finanční dotace od SFŽP
2) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2018 – 2032
3) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Láz na roky 2018 – 2020
4) Schválení rozpočtu obce na rok 2018
5) Schválení provozního příspěvku pro MŠ Láz na rok 2018
6) Schválení rozpočtu MŠ Láz na rok 2018
7) Schválení dodatku smlouvy s firmou Rumpold
8) Schválení Vyhlášky o místních poplatcích za svoz odpadu
9) Schválení Nařízení o požární ochraně v době válečného stavu
10) Dílčí přezkum hospodaření obce
11) Odměny zastupitelů od 1. 1. 2018
12) Vyřazení nepotřebného majetku obce
13) Vyřazení nepotřebného majetku MŠ Láz
14) Různé
15) Diskuse
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 140/2017: ZO Láz schvaluje novou výši přijaté dotace od poskytovatele
Ministerstvo životního prostřední na akci „Láz - ČOV a kanalizace“ identifikační číslo 115D312010073 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) dle přílohy
č. 1 k původnímu Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Podmínky poskytnutí dotace“
se mění takto: Celková maximální výše dotace stanovená v části I. Čl. 4, bodu 4.1
se mění na 36.047.300,85 Kč.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 141/2017: ZO Láz schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období
2018 – 2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2018 – 2023 byl
řádně zveřejněn od 27. 11. 2018.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 142/2017: ZO Láz schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace Mateřská škola Láz na období 2018 – 2020. Návrh tohoto výhledu byl
řádně zveřejněn od 27. 11. 2017 na úředních deskách obce Láz a webových stránkách
příspěvkové organizace. Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Láz
na období 2018 – 2020 je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých webových stránkách do 30 dnů od schválení tohoto výhledu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 143/2017: ZO Láz schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2018. Příjmy jsou
v celkové výši 51.983.800,- Kč a výdaje v celkové výši 61.096.000,- Kč. ZO Láz schvaluje schodkový rozpočet. Schodek rozpočtu ve výši 9.112.200,- Kč je financován
z dlouhodobého přijatého úvěru na základně uzavřené smlouvy o úvěru. Při sestavo-
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vání rozpočtu na rok 2018 obec vycházela ze střednědobého výhledu rozpočtu, který má
obec zpracován na roky 2018 – 2032. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn od 27. 11. 2017.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 144/2017: ZO Láz schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz
příspěvkové organizace Mateřské školy Láz na rok 2018 ve výši 323.000,- Kč, která
bude vyplácena ve čtyřech splátkách na každé kalendářní čtvrtletí na běžný účet příspěvkové organizace, vždy v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí ve výši 1 schválené dotace na roční provoz.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 145/2017: ZO Láz schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská
škola Láz na rok 2018. Návrh tohoto rozpočtu byl řádně zveřejněn od 27. 11. 2017 na
úředních deskách obce Láz a webových stránkách příspěvkové organizace. Schválený
rozpočet Mateřské školy Láz na rok 2018 je příspěvková organizace povinna zveřejnit
na svých webových stránkách do 30 dnů od jeho schválení.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 146/2017: ZO Láz schvaluje dodatek s firmou RUMPOLD-P s.r.o. a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 147/2017: ZO Láz schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 148/2017: ZO Láz schvaluje Nařízení o požární ochraně obce v době
válečného stavu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Předsedající seznámil přítomné s proběhlým dílčím přezkumem hospodaření obce
za rok 2017.
Usnesení č. 149/2017: ZO Láz schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva měsíční
odměnu ve výši 900,- Kč s účinností od 1. 1. 2018.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 150/2017: ZO Láz schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva vykonávajícímu funkci člena výboru zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 1.500,- Kč
s účinností od 1. 1. 2018.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 151/2017: ZO Láz schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva vykonávajícímu funkci předsedy výboru zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 1.800,- Kč
s účinností od 1. 1. 2018.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 152/2017: ZO Láz schvaluje neuvolněnému členovi zastupitelstva vykonávajícímu funkci místostarosty měsíční odměnu ve výši 15.000,- Kč s účinností od 1. 1. 2018.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 153/2017: ZO Láz schvaluje vyřazení majetku obce z užívání a z evidence
majetku na základě návrhu likvidační komise na jeho vyřazení ze dne 12. 12. 2017.
Jedná se konkrétně o majetek: 1 ks židle v hodnotě 444,67 Kč evidované pod inv.
č. 30138. Uvedený majetek bude řádně zlikvidován ekologickým způsobem.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 154/2017: ZO Láz schvaluje převzetí do majetku obce od své příspěvkové
organizace nepotřebný majetek na základě návrhu likvidační komise Mateřské školy
Láz (dále jen MŠ Láz) ze dne 12. 12. 2017. Konkrétně se jedná o inv. č. 24a – Sporák
Gorenje v hodnotě 12.363,55 Kč a inv. č. 2 – odsavač par v hodnotě 1.709,- Kč. Obec
převezme do svého majetku uvedený majetek k dalšímu využití na základě předávacího protokolu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 155/2017: ZO Láz odmítá nabídku příspěvkové organizace Mateřské školy Láz (dále jen MŠ Láz) k převzetí do majetku obce od své příspěvkové organizace
nepotřebný majetek na základě návrhu likvidační komise MŠ Láz. Konkrétně se jedná o tento majetek: inv. č. 4 – mikrovlnná trouba Sencor v hodnotě 1.490,- Kč, inv.
č. c7 – příruční pokladna malá v hodnotě 110,- Kč, inv. č. c8 – příruční pokladna velká
v hodnotě 155,- Kč, inv. č. 5a – antikorozní dřez v hodnotě 3.150,- Kč a inv. č. 3a –
kuchyňská linka v hodnotě 8.473,- Kč. Jedná se, jak pro MŠ Láz, tak pro zřizovatele
o nefunkční, neopravitelný a nepotřebný majetek. Příspěvková organizace je povinna
nepotřebný majetek zlikvidovat ekologickým způsobem.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Štika)

Jubilanti obce Láz
Leden:

Blažena Kuníková
Ludmila Wiedermannová
Vladimír Šimánek

92 let
88 let
84 let

Únor:

Jiřina Doksanská

70 let

Březen:

Marie Sadílková
Václav Sláma
Ladislav Janoušek
Olga Habadová
František Novotný

88 let
89 let
70 let
91 let
75 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
Listopad:
Leden 2018:

Marie Novotná
Jindřich Milec

71 let
80 let
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Předběžný plán akcí kulturní komise obce Láz
Leden – Červenec 2018
Leden:

Výroční valná hromada SDH Láz (26. 1. v 18 hodin,
restaurace U Dubu)
Vystoupení folkové skupiny „Ne beze mě“ (26. 1. ve 20 hodin,
salónek)
Představení nové hry „Tam, kde končí světlo“
– Dětský divadelní soubor Láz
(27. nebo 28. 1., obecní sál)

Únor:

Dětský karneval (11. 2. v 15 hodin, obecní sál)
Masopust (13. 2.)

Březen:

Jarní koncert dětí z Lázu (24. 3. v 16 hodin, obecní sál)
Součástí koncertu bude výstava obrázků
PaeDr. Mgr. Dagmar Drmotové s motivy Lázu a jeho okolí.
Představení loutkového divadla při DDM Příbram
(začátek měsíce, obecní sál)
Vystoupení folkové skupiny „Ne beze mě“ (konec měsíce,
salónek)

Duben:

Jarní společenské odpoledne s hudebním doprovodem
harmonikáře Miloše Velíška (14. 4., obecní sál)
Výlet do Prahy – Trója a Botanická zahrada (28. 4.)
Pálení čarodějnic (30. 4.)

Květen:

Představení loutkového divadla při DDM Příbram
(5. nebo 6. 5., obecní sál)
Uctění památky obětí válek (8. 5.)
Vítání občánků a Den matek – s vystoupením dětí z MŠ Láz
(13. 5., obecní sál)

Červen:

Den dětí (2. 6.)
Představení loutkového divadla při DDM Příbram
(16. 6., obecní sál)

Červenec: Muzicírování U Jilmy (začátek měsíce)
P ř e s n é t e r m í n y a i n f o r m a c e k j e d n o t l i v ý m a k c í m budou uvedeny
na pozvánkách, plakátech a webových stránkách obce.
Ivana Petrušková
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Drakiáda
Silné povětrnostní podmínky, které panovaly v Lázu poslední říjnovou
neděli, neodradily od pořádání tradiční podzimní akce – Drakiády.
Na louce u Jilmy se nakonec sešlo na 12 nadšenců, kteří přišli provětrat
své pestrobarevné draky. I přes nepříznivé počasí si všichni toto odpoledne
hezky užili.
Jana Klímová

Foto Kristýna Jurová

Lampionový průvod
Ve čtvrtek 16. listopadu proběhl za velkého zájmu lázských občanů Lampionový průvod. Role průvodce se opět ujal starosta naší obce, který nejprve přivítal všechny přítomné u obecního úřadu, a poté nasměroval
a doprovázel celý průvod Horním Lázem, kde byly připraveny celkem tři
zastavení.
Nejprve jsme se shromáždili u odbočky ke hřišti. Na tomto místě byla
v minulosti umístěna autobusová zastávka, naproti přes hlavní silnici pak
obchod se smíšeným zbožím.
Další zajímavé informace jsme se dozvěděli na druhém zastavení u domu
č. p. 87. Téměř před 100 lety sloužil tento dům jako „obecní pastouška“,
tedy jakýsi domov důchodců. Později zde bylo umístěno zdravotnické zařízení s ordinací lékaře pro děti a dospělé. Své místo zde našla i „lidová
knihovna“.
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Poslední zastávkou bylo fotbalové hřiště. U kabin bylo připraveno občerstvení na zahřátí, které v mrazivém večeru určitě potěšilo všechny zúčastněné. Lampionky štěstí vypuštěné na závěr této akce se dlouho vznášely
temnou oblohou. Snad splní přání všem dětem a dospělým.
Jana Klímová

Foto Kristýna Jurová
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Herci na valníku
V letošním školním roce je lázskému divadelnímu souboru pět let. Do povědomí se dostává nejen v okolních obcích, kde každoročně představujeme
jednu inscenaci (Rožmitál pod Třemšínem, Březnice, Tochovice, Příbram).
Dostáváme se do fáze, kdy si nás jiné instituce zvou na své kulturní akce.
Velice si těchto nabídek považujeme!
18. listopadu jsme dostali nabídku zúčastnit se divadelní přehlídky v rámci celosvětového
happeningu NOC DIVADEL
2017. Mladí herci si tak vyzkoušeli nové prostředí, tentokrát
v prostorách Malého svatohorského divadélka Gymnázia pod
Svatou Horou. 24. listopadu
proběhlo znovuuvedení hry
Tam, kde končí tma. Na její
pokračování se můžete těšit
koncem ledna 2018.

Noc divadel 2017

Foto T. Bílek

10. prosince jsme zahajovali Advent v Tochovicích na provizorní scéně,
ke které perfektně posloužil valník. I přes velmi nepříznivé počasí měla
akce úspěch a jako poděkování obdrželi mladí herci od pana starosty Waltera lístky na divadelní představení. Rodičům věnoval lístky na Malou
muziku Pepíka Nauše.

Zahájení Adventu v Tochovicích

Foto I. Hordijenková
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Znovuuvedení hry „Tam, kde končí tma“ v Lázu

Foto I. Hordijenková

24. února 2018 jsme pozváni do Nového Podlesí na první ročník festivalu divadla a hudby KOMÍN 2018.
Letos se také poprvé zúčastníme lázského Masopustu. Jak? Nechte se
překvapit.
Další termíny a bližší informace budou upřesněny na webových stránkách
(www.dslaz.cz) a na facebookové stránce Dětský divadelní soubor Láz.
Mnoho dobrého do nového roku!
Anna Petrušková

Dům č. p. 29
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Okénko do Mateřské školy Láz
Podzim byl v mateřské škole plný nejrůznějších aktivit. Byli
jsme v Bohutíně na pohádce divadla Řimbaba, podnikli jsme
celodenní výlet vlakem
na dvě interaktivní výstavy do Písku, děti viděly hudební vystoupení
Lenky Hamajdové a
loutkové divadlo „Vánoční rybička“. Při pobytech venku jsme pouštěli draka, šli na lucerničkový průvod a užívali jsme si prvního sněhu. Pouštění draka

V Písku se nám moc líbilo.

Lucerničkový průvod
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Vystoupení na mikulášské nadílce

V prosinci děti vystupovaly na mikulášské besídce v sále. S rodiči jsme strávili hezké odpoledne při
vánočním tvoření a při slavení Vánoc ve školce,
kde jsme si zazpívali koledy a rozdávali dárečky,
které děti vyrobily rodičům.
Co nás čeká …
Od nového roku naše řady rozšíří na zkrácený
úvazek výborná učitelka paní Dráž anská, která
má nejen patřičné vzdělání, ale i potřebnou praxi.
V současné době je ještě na mateřské dovolené. Od Nadílka od Mikuláše
ledna mohou všechny děti starší 4 let místo odpo- ve školce
činku chodit každé úterý na výtvarný kroužek. V lednu také proběhne schůzka s rodiči ohledně blížící
se plánované školy v přírodě, na kterou zveme všechny děti starší 3 let, a na kterou se velmi těšíme.
Od začátku února začneme jezdit každý týden na
kurzy plavání do příbramského aquaparku a plánujeme další celodenní výlet, tentokrát do pražské
ZOO, kam jsou zváni i rodiče, prarodiče a sourozenci.
Do nového roku bych Vám všem ráda popřála
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Hurá, první sníh je tu!

Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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ADVENT v Lázu 2017
Zahájení Adventu
Uplynulý Advent byl v
Lázu zahájen na první adventní neděli 26. listopadu.
Jeho příchod přivítal úvodním slovem v krásně vyzdobeném sále starosta obce
Antonín Kropáč, který také
zapálil první svíčku na adventním věnci.
Následovalo vystoupení
malých i větších žáků ze
ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem pobočky Bohutín. Plnému sálu
posluchačů předvedli své umění a vytvořili krásnou předvánoční atmosféru. Závěrem obdrželi za svá vystoupení kromě velikého potlesku i malou
sladkou odměnu.
Po skončení koncertu se všichni přemístili ven k vánočnímu smrku
a pan starosta jej rozsvítil. K tomuto slavnostnímu okamžiku tradičně
vyhrávali trubači. Vzájemné popovídání nám zpříjemnil horký čaj a punč.
S úsměvem na tváři jsme se pak rozešli do svých domovů.
Radka Fiamová

Mikulášská nadílka
V předvečer svátku svatého Mikuláše 5. prosince byla v obecním sále
uspořádána Mikulášská nadílka. O krásný úvod se postaraly děti z MŠ
Láz, které předvedly pásmo písniček, básniček a říkadel s čertovskou
a předvánoční tématikou, a mile tak potěšily své rodiče a prarodiče. Poté
už do zaplněného sálu opět po roce zavítal Mikuláš s andělem a čerty, aby
obdaroval všechny malé i větší děti.
Jana Klímová

Adventní setkání s ukázkami tradičních řemesel
Druhá adventní neděle vnesla do našeho obecního sálu vůni dřeva, medu a teplo vlny. Jakoby
dávní pastýři, o nichž zpíváme od dětství ve vánočních koledách, právě tady chystali své dary,
než vyrazí na cestu k Betlému. Však i ta betlémská stáj, s andělem nad střechou, tu byla! Sice
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maličká, ale hezoučká a milá. (Jak už to u pravých českých betlémů má
být.)
Mistr řezbář, pan Ján Chvalník, dovede ze dřeva vyrobit všechny postavy, co si kdo k betlému může představovat. Ochotně předváděl, jak se figurky vyřezávají. Také jeho mladý, teprve devítiletý „učedník“ Honzík
Jura upoutával zvědavost svou šikovností. Honzíkovy dřevěné figury překvapovaly precizností i hezkými proporcemi.
Nejmladší návštěvníky adventní akce s řemesly lákaly sladké, medem
vonící perníky. Děti měly možnost si svůj perníček ozdobit připravenou
barevnou polevou. Občas při tom pokukovaly po vystavené, poměrně veliké perníkové chaloupce. Byla to vskutku neobvyklá perníková chaloupka,
nebo to byl vlastně perníkový „včelí úl“. Paní Jana Šourková, která pro
diváky připravila ukázku nejrůznějších výrobků z medu a dalších včelích
produktů, uměla zajímavě vyprávět nejen o tom, co je to propolis, nebo čím
je zvláštní vřesový med.
Několik stolů bylo v sále pokryto pestrobarevným ovčím rounem a výrobky z něj. Paní Denisa Skalická, která výstavku připravila a předváděla
praktické ukázky práce s vlnou, naučila zájemce z řad návštěvníků, jak
s pomocí plstící jehly vytvořit originální dekorace či doplňky oděvů. Výchozí materiál, přírodní ovčí vlnu ve formě česaného (mykaného) rouna,
paní Skalická sama barví. Používá bu dostupné barvy na vlnu, nebo vlnu
barví pomocí rostlin. Není bez zajímavosti, že z vlněného rouna lze vyrábět také panenky a jiné hračky pro děti. – A nebo třeba betlém.
Ivana Petrušková

Hudební večer se swingem
Třetí adventní neděle 17. prosince byla tradičně naladěna v tónech a rytmu swingu. V Lázu už poněkolikáté vystoupil výborný Swingový orchestr
FOR EVERGREENS ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem, který
opět nezklamal a nabídl kvalitní hudební zážitek.
Jana Klímová

Zpívánky u vánočního stromu
Celým adventním časem se linou koledy. Jak je vidět z výše popsaných
řádků, nebylo tomu jinak ani v naší obci. Poslední společné setkání občanů Lázu už tradičně patří poslechu a zpívání koled u vánočního stromu.
Letos jsme se sešli v podvečer 23. prosince a krásně nasvícený střed naší
obce se rozzvučel tóny vánočních písní pod vedením rodiny Kopeckých
a jejich přátel.
Martina Brettlová
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Jak se žilo občanům za „Hitlerova Protektorátu“
2. část
(Úvaha s trochou vzpomínek)
Závěr – jako námět k zamyšlení nad nedávnou minulostí
Nejvíce mne mrzí, když někteří naši politici, kteří v době Protektorátu
„ještě ani nečurali do plenek“ (podle dopisovatele Deníku a Periskopu 96tiletého Jiřího Koláře ze Zbenic), nic z toho, co jsme my a naši rodiče prožívali, sami nezažili a stále se omlouvají Němcům, kteří vyvolali dvě světové
války. Myslím si, že před dvacetipěti lety podepsaná Deklarace o vzájemných vztazích by to už měla uzavřít. Dobré vztahy se sousedy je třeba
udržovat, ale neoživovat stále to, co je smutnou minulostí. Byla by to neúcta k těm milionům lidí padlých na bojištích a v koncentrácích.
Doporučoval bych těm, kteří si dnes nic nepamatují, nebo vzhledem
k věku ani nemohou, aby si při dlouhých zimních večerech přečetli dva objemné svazky knihy s názvem „Norimberský proces“. Udělají si tak určitě
trochu pravdivější obraz o nedávné minulosti.
Také kniha Tomáše Zouzala s názvem „Zabráno pro SS“, která po desetiletém prostudování podkladů doma i v zahraničí byla vydána v roce 2016,
je mementem nacistických záměrů a zvěrstev, ukázkou toho, co by následovalo po eventuelním vítězství Němců ve 2. světové válce. Tato kniha se
podrobně zabývá budováním vojenského cvičiště organizace SS na území
mezi Benešovem a Sedlčany. Tam mělo být v konečném stavu vystěhováno
175 vesnic a krajina o rozloze 500 čtverečních kilometrů by byla vojsky
SS zpustošena.
Na této ploše Němci zřídili také několik koncentračních a pracovních
táborů, kde byli vězněni nejen Češi, ale také příslušníci jiných národů.
Slyšel jsem v televizi (ČT24 – 18. 6. 2017) vzpomínky některých dožívajících pamětníků, které byly velmi otřesné.
Rodiče po odchodu otce do invalidního důchodu koupili před vystěhováním ze služebního bytu v hájovně malou chalupu v této oblasti (obec Stranný u Neveklova). Ta byla vojsky SS na konci války úplně zdevastovaná.
Nakonec byli rodiče rádi, že se včas přestěhovali do stísněných poměrů
roubenky na Žernové a pokusili se tady postavit nový dům. Další problém
nastal, když Němci rozšiřovali vojenský prostor Brdy, do kterého byla zařazena i osada Žernová. Hrozilo nám tehdy vystěhování, které
odvrátil jen blížící se konec války. Kdo takovou situaci někdy zažil, ten
nemůže zapomenout.
O úmyslech v řešení „české otázky“ je možné si přečíst v knize „Zabráno pro SS“ na straně 44, v části nástupního projevu Reinharda Heydricha
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ze dne 2. října 1941 v Černínském paláci k vedoucím funkcionářům okupačního aparátu v Protektorátu.
Ti, kdo si nic nepamatují, tak snad alespoň nezapomněli číst.
Poněvadž jsme si loni připomínali atentát na Heydricha a následné vypálení Lidic, bude asi vhodné připomenout si jeho myšlenky uveřejněné
v nástupním projevu. Takže jen heslovitě, jak si představoval řešení „české otázky“.
1. Prostor Čech musí být jednou definitivně osídlen Němci.
2. V tomto prostoru jsou tito lidé:
a) Dobré rasy a dobře smýšlející – ti se musí poněmčit.
b) Špatné rasy a špatně smýšlející – ti se musí vyvézt na východ, tam
je místa dost.
c) V té střední vrstvě jsou dobře smýšlející špatné rasy a také špatně
smýšlející dobré rasy.
Ti první se musí nasadit do práce v Říši a zajistit, aby neměli děti.
Ti druzí jsou nebezpeční, protože je to rasově dobrá vůdcovská skupina,
proto se musí usídlit v Říši a pokusit se je poněmčit a převychovat. Když
to nepůjde, postavíme je ke zdi, poněvadž vystěhovat se nemohou, protože
na východě by vytvořili vůdcovskou vrstvu, která by škodila.
A právě za tyto názory byl Heydrich Čechy tak nenáviděn.
Většina z našich mladších spoluobčanů si ani nedokáže představit, že na
frontách za 2. světové války zahynulo nebo zůstalo nezvěstných jen v Evropě 19 421 000 vojáků. Také civilistů, kteří v důsledku války přišli o život, bylo téměř 20 milionů. Ani neuvádím tato čísla mimo Evropu (Japonsko, Čína a další), které jdou také do milionů. Všechny tyto údaje jsou
uvedeny v knize „Velká obrazová všeobecná encyklopedie“ vydané v roce
1999 jako překlad anglické knihy „Desk Reference Encyklopedia“.
Važme si toho, že v Evropě žijeme již delší čas v míru, a naše děti
a vnoučata nepoznaly útrapy války. Dnes můžeme sledovat občanské války
na africkém kontinentu, kde se lidé zabíjejí bez pro nás srozumitelného
důvodu. Tito náboženští fanatici mi připadají, jako kdyby ztratili pud sebezáchovy.
Obdobně byli vychováváni jako výkvět nacistické strany příslušníci Hitlerovy osobní gardy, později známé pod zkratkou SS, kterou vedl říšský
vůdce SS – Heinrich Himmler. Její členové přísahali Hitlerovi věrnost
a svým nadřízeným poslušnost až do hrobu.
Ještě drobná poznámka.
Ti lidé, kteří si v roce 1945 mysleli, že Německo jako vojensky, hospodářsky a morálně poražený stát se dlouho bude potýkat s hospodářskými
problémy své země, se nakonec velmi mýlili. Spojené státy, jako jeden
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z vítězů ve 2. světové válce nad Německem, snad z vděčnosti za převzaté
a na vysoký technický stupeň dovedené technologie zbrojního i jiného průmyslu nebo spíše z politicko-strategických důvodů, poskytly v roce 1948
západnímu Německu mimořádně velkou finanční a materiální pomoc
v rámci Marschallova plánu, a tak již v roce 1955 se hodnotí ekonomika
SRN jako „hospodářský zázrak“. V době před sjednocením v roce 1990
byla považována za jednu z nejsilnějších na světě.
V současné době drží ekonomický primát v rámci Evropské unie. Pro
představu, jak velké množství technologického materiálu se v akci „Paperclip“ podařilo převézt z Německa do USA, uvádím z dostupné literatury:
Převzaté dokumentace, technologie a 68 raket V-2 schopných použití
a dalších 77 raket různých typů pro účely armády bylo naloženo do 16 námořních lodí typu Liberty a tajně přepraveno do USA. Američané převzetím dokumentace a této techniky a rovněž pozdějším získáním více než 120
špičkových německých vývojových pracovníků vlastně získali předstih
před ostatními státy v miliardových hodnotách.
Ladislav Punčochář

Kroniky obce Láz
Od příštího čísla Lázských listů bych se chtěla pravidelně vracet prostřednictvím nové rubriky „Střípky z historie Lázu“ zpátky do minulosti
a připomínat nejrůznější události ze života naší obce a jejích obyvatel.

Pamětní kniha obce Dolní Láz
1922 – 1949, obálka knihy

Úvodní strana
současné kroniky obce
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Patříte-li, stejně jako já k tzv. „naplaveninám“, snad se dozvíte něco nového a zajímavého. Místní pamětníci a rodáci si zase budou moci zavzpomínat na „staré dobré časy“.
Pomyslné střípky budu získávat a skládat z obecních kronik. Z tohoto
důvodu jsem navštívila Státní okresní archiv v Příbrami, kde jsou pamětní knihy obce Láz uloženy. Tedy, abych byla přesnější, vzhledem ke špatným statickým podmínkám příbramské budovy se v současné době tyto
knihy nacházejí v depozitáři archivu – v Drahlíně. Pracovníci příbramského archivu umožňují jejich zprostředkování a zpřístupnění za určitých
podmínek, dále jsou lázské kroniky všem badatelům a zájemcům v archivu
k dispozici v digitalizované verzi v CD formátu. Tři zpracované kroniky
na CD (v seznamu uvedeny *) si můžete také zapůjčit na Obecním úřadě
Láz.
* KRONIKA I.
Pamětní kniha obce Dolní Láz 1922 – 1949
* KRONIKA II. Pamětní kniha Horního a Dolního Lázu 1921 – 1967
KRONIKA III. Obecní kronika spojených Lázů 1968 – 1978
* KRONIKA IV. Obecní kronika spojených Lázů 1979 – 2002
V pořadí pátou kroniku naší
obce, která je vedena od 12. listopadu 2002, v současné době
pečlivě sepisuje paní Mgr. Věra
Říhová.
Je velmi zajímavé, kronikami
listovat. Odlišují se od sebe
samozřejmě nejen svým obsahem, ale také způsobem zapisování, úpravou a jazykovou stylizací. První dvě kroniky byly
v letech 1922 – 1949 vedeny
současně. V roce 1950, kdy
byly úředně spojeny obce Horní Láz, Dolní Láz a osada Žernová, se pokračovalo od 1. ledna 1950 pouze v Pamětní knize
Horního a Dolního Lázu.
text a foto
Jana Klímová
Pamětní kniha Horního
a Dolního Lázu 1921 – 1967, s. 3
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Fotbal
Podzimní část mistrovské soutěže dospělých III. třídy skupiny "A" se pro
nás vyvíjela nad očekávání dobře, proto nás hned všichni považovali
za hlavní kandidáty k postupu do okresu. Ovšem po vysokém vítězství
v derby s Bohutínem "B" 8:0 nastal pokles, který odstartovala porážka
v Dalekých Dušníkách 1:2. Pak nás doma rozebraly Pečice 1:4 a vše dokončila porážka v Milíně "B" 2:6. Rázem je tabulka vyrovnaná, kdy prvních šest klubů dělí čtyři body. Shrnutí naší účasti v soutěži: Z třinácti
utkání jsme devět vyhráli a čtyři prohráli s celkovým skóre 45:24 a 26 body.
Na silvestra proběhl již tradiční fotbálek - ženatí vs. svobodní. V zimním
období naši fotbalisté trénují v tělocvičně 3. ZŠ v Příbrami. 17. února začínáme prvním utkáním ve Spartak cupu se Spartakem "B" na umělce
Spartaku od 14 hodin.
Naši Vrtuláčci odehráli dvanáct utkání starší přípravky a vedli si vcelku úspěšně i proti městským mužstvům (1. FK, Spartak, Milín). V soutěži
nastříleli 93 branek. Po novém roce začnou s přípravou na jarní část soutěže v tělocvičně PB tisku v Bohutíně.
A naše předsevzetí do nového roku? Hlavně aby hráče fotbal bavil, aby
se scházeli na utkání a nedošlo k žádnému zranění!

Turistický oddíl
Členové turistického oddílu se 11. listopadu 2017 zapojili do podzimní
dobrovolnické akce na pomoc brdské přírodě organizované VLS ČR pod
názvem „Ukli Brdy“. Na úseku Nepomuk – Láz nasbírala pětičlenná
skupinka 7 pytlů odpadků (nepočítaje 4 pytle ostatků vyvržené zvěře, které zde zřejmě pohodili pytláci). 26. prosince 2017 se zúčastnili tradičního
vánočního pochodu s cílem ve Vysoké Peci, v lednu mají v plánu výšlap
na Pražák. V plném proudu jsou přípravy na Putování Lázského nemehla
po Brdech, které proběhne v sobotu 3. března 2018. Potřebná povolení
na letošní trasu po stopách brdských studánek už jsou vyřízená.

Pracovní aktivity
Čeká nás organizace masopustního úterý připadajícího na 13. února
2018. Dne 15. února proběhne v kabinách Valná hromada. Před zahájením
sezóny instalujeme sí mezi fotbalovým a dětským hřištěm. Velkou neznámou je stále způsob vyřešení nádrže na zalévání hřiště. Návrhů je dostatek, ale jejich provedení už není v naší moci.

Oddíl rekreačního a volnočasového sportu
Členové tohoto oddílu chodí pravidelně hrát volejbal do tělocvičny PB
tisku v Bohutíně každé pondělí od 17 hodin. Na konci roku 2017 uspořá-

22

dali turnaj ve stolním tenise na sále OÚ. Průběh tohoto turnaje je popsán
v následujícím příspěvku:
Pinec 2017
Asi málokomu v Lázu unikla informace, že již čtvrtým rokem chodí každou středu do sálu partička nadšenců prohánět po stolech dříve celuloidové, dnes již plastové míčky. Méně známým faktem je, že je tato partička
začleněna pod Sokol Vrtule Láz jako Oddíl volnočasových a rekreačních
sportů a právě z jednání výboru Vrtule přinesl na jeden z posledních listopadových středečních „tréninků“ Honza Drozen návrh na uspořádání turnaje ve stolním tenise pod názvem Pinec 2017.
Po pár větách a pivech, které po náročné sportovní aktivitě vždy přijde
vhod, se zvolil termín a začala příprava. Bryskně se objednaly poháry,
vytvořily plakáty, sestavil nově koupený stůl, domluvilo se topení v sále
a přítomnost obsluhy v hospodě. Takže na vybraný datum 30. prosince
2017 bylo vše skvěle připraveno i díky tomu, že na poslední chvíli Honza
sehnal ještě jeden nový pingpongový stůl od sponzora.
Jen malá vsuvka – turnaje ani
pravidelné středeční tréninky neprobíhají na nějakých starých
otlučených stolech. Dnes je v sále
na stolní tenis k dispozici výborné vybavení a čtyři velmi kvalitní stoly tvoří důležitý základ.
Dva si oddíl koupil z vybíraných
dvacetikorun za trénink, jeden
je zapůjčený a čtvrtý je darem od
sponzora.
Ale zpět k turnaji, k jeho nultému ročníku. V sobotu 30. prosin- Foto Petr Milec
ce se v sále sešlo celkem 16 hráčů, kteří byli rozlosováni do tří skupin, jedné se šesti a dvěma s pěti účastníky. A začalo se hrát!
Po zhruba dvou hodinách plných zajímavých zápasů ve skupinách se dle
připraveného rozpisu hráči s ohledem na své umístění ve skupinách kvalifikovali do osmifinále play-off turnaje. Tady již s vědomím vyřazovacích
bojů začalo jít do tuhého. Zápasy v play-off přinášely jak obrovské zaujetí,
tak i zklamání těch, kteří se museli smířit s definitivním vyřazením z turnaje. Do semifinále turnaje a tím i do boje o medailová umístění se probojovali Milan Jaríček se soupeřem Petrem Milcem a David Vošmik s Romanem Kodatem. Napínavé bitvy pro sebe rozhodli David s Milanem, následný napínavý a vyrovnaný duel o třetí místo nakonec vyhrál Petr Milec.
To v boji o příčku nejvyšší byla Milanova převaha o poznání zřejmější
a právem si svým vítězstvím zajistil první místo v turnaji.
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Výsledky turnaje: kategorie muži:

1. místo
Milan Jaríček
2. místo
David Vošmik
3. místo
Petr Milec
kategorie ženy a muži pod 18 let:
1. místo
Lenka Vošmiková
2. místo
David Vošmik ml.
3. místo
Michal Bena
Původním záměrem sice bylo mít ideálně 3 kategorie – muže, ženy a děti
a každého se svými skupinami, ale vzhledem k tomu, že z účastníků byly
jen dvě ženy a dva chlapci pod 18 let, hráli společně s muži a umístění
ve své kategorii si vybojovali svým konečným umístěním v turnaji a v případě rovnosti dodatečným vzájemným zápasem.
Kategorii dětí nebylo bohužel možno obsadit vůbec, nebo jediným přítomným byl Matěj Hejduk.
Turnaj se vyvedl, všichni si zahráli a pobavili se, čímž byl i naplněn jeho
účel. Vždy ještě bezmála dvě další hodiny po oficiálním zakončení byly
všechny stoly zaplněny a účastníci se skvěle bavili dodatečnými zápasy,
vzájemnými odvetami a i čtyřhrami. To je nejspíše také tou nejlepší pozvánkou k účasti na pravidelných středečních „trénincích“, začínajících
pravidelně od 18:30 a jistě také k účasti na dalších našich turnajích.
Děkujeme všem hráčům za účast, obci Láz a v neposlední řadě také Janě
Hejdukové za skvělou spolupráci a podporu.
Josef Vošmik

6. ročník

Putování Lázského nemehla
po Brdech
Pochod po stopách brdských studánek

Sobota 3. března 2018
Sraz: Láz – hřiště
Prezence od 9.00 hod. Společný start v 10.00 hod.
1. trasa cca 13 km / 2. trasa cca 14,45 km
Startovné v dobrovolné výši zahrnuje i občerstvení, včetně
teplého nápoje, proto hrnek s sebou!
www.nemehlo.eu
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
Již v minulém příspěvku byla zmínka o prověřovacím cvičení okrsku. Prověrka hasičské techniky a akceschopnosti
proběhla 14. října 2017 v Lázu ve 13 hodin. Letošní cvičení nebylo jen prověrkou spolupráce hasičských sborů při likvidaci fiktivního požáru, ale také záchrana lidí z hořící budovy. Cílem byla Mateřská
škola v Lázu a záchrana dětí z ohrožených prostor. Celá akce byla úspěšně
ukončena a kladně hodnocena jak ze strany hasičů, tak ze strany přihlížejících občanů v přátelském posezení s pohoštěním v restauraci U Dubu.

Foto Kristýna Jurová

Konec roku je ve znamení kontroly hasičského inventáře, revize hospodaření a přípravy na výroční valné hromady našeho okrsku. SDH Bohutín
měl VVH 9. prosince 2017 v hasičárně v Bohutíně, SDH Vysoká Pec měla
VVH 16. prosince 2017 na „Drmlovce“ a SDH Láz bude mít Výroční valnou hromadu 26. ledna 2018 od 18 hodin v restauraci U Dubu.
V únoru proběhne tradiční Masopust ve spolupráci se Sokolem Vrtule
Láz.
Dne 30. června 2018 si připomeneme 130. výročí založení našeho sboru.
Připraven bude zábavný program pro širokou veřejnost a večer taneční
zábava. Podrobné informace budou uveřejněny během jara na plakátech.
Je to příležitost vyslovit poděkování všem těm, kteří napomáhají rozvoji
tohoto spolku.
Závěrem přejeme všem občanům a příznivcům zdraví, pohodu a splněná
přání v novém roce.
Irena Svajčíková
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Kulturní a společenské akce
Leden
26. 1.

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH LÁZ / v 18 hodin,
restaurace U Dubu
26. 1.
VYSTOUPENÍ FOLKOVÉ SKUPINY „NE BEZE MĚ“
ve 20 hodin, salónek
27. nebo 28. 1.
„TAM, KDE KONČÍ SVĚTLO“ – představení nové hry
DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR LÁZ / obecní sál
Únor
11. 2.
DĚTSKÝ KARNEVAL / v 15 hodin, obecní sál
13. 2.
MASOPUST V LÁZU / tradiční průvod masek obcí
Březen
3. 3.
24. 3.

6. ROČNÍK PUTOVÁNÍ LÁZSKÉHO NEMEHLA
v 10 hodin start na hřišti
JARNÍ KONCERT DĚTÍ Z LÁZU / v 16 hodin, obecní sál
Vystoupení žáků ze Základních uměleckých škol
Rožmitál pod Třemšínem, Příbram a Praha.
Součástí koncertu bude výstava obrázků PaeDr. Mgr. Dagmar
Drmotové s motivy Lázu a jeho okolí.
PŘEDSTAVENÍ LOUTKOVÉHO DIVADLA PŘI DDM PŘÍBRAM
obecní sál
VYSTOUPENÍ FOLKOVÉ SKUPINY „NE BEZE MĚ“ / salónek

Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.

DĚTSKÝ KARNEVAL v neděli 11. 2. 2018
v 15 hodin v obecním sále

MASOPUST v Lázu v úterý 13. 2. 2018
Tradiční průvod masek obcí.
Uzávěrka jarního vydání Lázských listů bude 30. března 2018.
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