Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem na prahu nového roku popřál hodně zdraví, osobních úspěchů a vzájemně dobrých
mezilidských vztahů. Dodatečně mi také dovolte poděkovat všem, kteří se zúčastnili voleb do zastupitelstva obce,
bez ohledu na to, komu dali či nedali své hlasy. Rovněž
musím poděkovat všem, kteří se podíleli na společenských a kulturních
akcích, jež proběhly v období adventu a krátce před ním. Myslím, že můžeme být hrdi na to, že v naší obci se advent neomezil na jednu nebo dvě
akce, ale stává se tradicí, že nabídka je opravdu bohatá a pestrá, což
v mnoha větších obcích zdaleka není.
Vstoupili jsme do dalšího volebního období, aniž by jen na chvíli ustala
práce zastupitelů na rozpracovaných projektech. Činnost zastupitelstva
v uplynulém období jsem stručně popsal v minulém vydání Lázských listů.
Nemá cenu se k tomu vracet, před námi jsou nové úkoly a nové výzvy. Jen
mi to nedá a znovu musím ocenit přátelskou a tvůrčí atmosféru mezi
zastupiteli i mezi pracovníky obecního úřadu. Pevně věřím, že se opět i přes
občasnou názorovou různost budeme vzájemně respektovat a společně
hledat ta nejlepší řešení aktuálních i budoucích problémů tak, aby byla
především ku prospěchu celé obce.
Chtěl bych Vás všechny také vyzvat k hojnější účasti na veřejných jednáních obecního zastupitelstva, nebo jenom tak můžeme o věcech diskutovat veřejně a následně se posouvat kupředu.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

Nejen při zahájení adventu v Lázu byl obecní sál zcela zaplněn. Foto Anna Petrušková
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
z 2. listopadu 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 6-2/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Volba starosty a místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
3) Schválení odměn za výkon funkce neuvolněných členů ZO (§72 zákona o obcích)
4) Rozpočtové opatření
5) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení díla s firmou Energie
Kladno
6) Schválení povolení 2. kanalizační přípojky a s tím spojeného věcného
břemene
7) Schválení žádostí o připojení na obecní vodovod
8) Schválení prodeje části pozemku
9) Zápůjčka Mateřské škole Láz
10) Zkrácení stoky B1
11) Výsledky dílčího přezkumu hospodaření obce Láz
12) Zvolení zastupitele pro tvorbu územního plánu
13) Různé
14) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7-2/2018: ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8-2/2018: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9-2/2018: ZO volí starostou Mgr. Antonína Kropáče.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10-2/2018: ZO volí místostarostkou Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11-2/2018: ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12-2/2018: ZO volí předsedou finančního výboru Petra Štiku.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Štika)
Usnesení č. 13-2/2018: ZO volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jaroslava Mrázka.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 14-2/2018: ZO pověřuje předsedu kontrolního výboru a předsedu finančního výboru navrhnout kandidáty výborů v příštím zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15-2/2018: ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 900,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16-2/2018: ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 15 000 Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17-2/2018: ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 800 Kč za měsíc a člena výboru ve výši 1 500 Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo
člena výboru.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18-2/2018: ZO souladu s § 77odst. 3 písm. b) zákona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 19-2/2018: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 20-2/2018: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21-2/2018: ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou
Energie – stavební a báňská a. s. a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22-2/2018: ZO neschvaluje vybudování 2. kanalizační přípojky
pro dům č. p. 6 přes obecní pozemek p. č. 59/1 v k. ú. Láz.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 23-2/2018: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku k domu
č. p. 42 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24-2/2018: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku k domu
č. p. 130 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 25-2/2018: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku k domu
č. p. 179 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 26-2/2018: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku k pozemku p. č. 816/3 v k. ú. Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27-2/2018: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
27/19 v k. ú. Láz o výměře 17 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 28-2/2018: ZO schvaluje finanční zápůjčku pro Mateřskou školu Láz ve výši 36 000 Kč a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
o zápůjčce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 29-2/2018: ZO schvaluje zkrácení stoky B1 a její ukončení
u nemovitosti č. p. 198.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 30-2/2018: ZO určuje dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 49
odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, paní Bc. Kristýnu Jurovou jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně
plánovací dokumentace ve správním území obce Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze 14. prosince 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 32-2/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje
následující program zasedání ZO:
1) Určení členů finančního a kontrolního výboru
2) Rozpočtové opatření č. 9
3) Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZO od 1. 1. 2019
4) Schválení střednědobého výhledu hospodaření obce
5) Schválení rozpočtu obce na rok 2019
6) Schválení střednědobého výhledu hospodaření MŠ Láz
7) Schválení rozpočtu MŠ Láz na rok 2019
8) Schválení finančního příspěvku na činnost MŠ Láz pro rok 2019
9) Schválení prodeje části pozemku
10) Schválení vyřazení majetku MŠ Láz
11) Schválení žádosti o zřízení věcného břemene
12) Schválení odměn pro osoby pracující dobrovolně pro obec Láz
13) Různé
14) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 33-2/2018: ZO schvaluje tyto členy finančního výboru: Petr
Štika (předseda), Jana Dvořáková, Jana Slámová. Neuvolněnému členovi
ZO schváleného do funkce člena výboru náleží ode dne zvolení do funkce
odměna ve výši 1.500,- Kč za měsíc.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34-2/2018: ZO schvaluje tyto členy kontrolního výboru:
Ing. Jaroslav Mrázek (předseda), Zbyněk Turek, Bc. Anna Petrušková. Neuvolněnému členovi ZO schváleného do funkce člena výboru náleží ode dne
zvolení do funkce odměna ve výši 1.500,- Kč za měsíc.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 35-2/2018: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36-2/2018: ZO schvaluje neměnit výši odměn pro neuvolněné
členy ZO od 1. 1. 2019 a ponechat v dosavadní výši.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37-2/2018: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na
roky 2019 – 2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2019 – 2023 byl řádně zveřejněn od 27. 11. 2018 na úředních deskách.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 38-2/2018: ZO neschvaluje rozpočet obce Láz na rok 2019.
Příjmy jsou v celkové výši 29.856.208,- Kč a výdaje v celkové výši
34.790.000,- Kč. Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
jsou ve výši 1.800.000,- Kč. ZO schvaluje schodkový rozpočet ve výši
6.733.792,- Kč. Schodek rozpočtu v roce 2019 je financován z rozpočtových
zdrojů na běžných účtech naspořenými finančními prostředky z předchozích let. Při sestavování rozpočtu na rok 2019 obec vycházela ze střednědobého výhledu rozpočtu, který má obec zpracován na roky 2019 – 2023.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn od 27. 11. 2018 na úředních deskách
obce Láz.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 39-2/2018: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Láz (dále jen MŠ Láz) na období 2019 –
2020. Návrh tohoto výhledu byl řádně zveřejněn od 27. 11. 2018 na úředních deskách obce Láz a webových stránkách příspěvkové organizace.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu MŠ Láz na období 2019 – 2020
je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých webových stránkách
do 30 dnů od schválení tohoto výhledu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 40-2/2018: ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Láz (dále jen MŠ Láz) na rok 2019. Návrh tohoto rozpoč-
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tu byl řádně zveřejněn od 27. 11. 2018 na úředních deskách obce Láz
a webových stránkách příspěvkové organizace. Schválený rozpočet MŠ Láz
na rok 2019 je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých webových stránkách do 30 dnů od jeho schválení.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 41-2/2018: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na
provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na rok 2019 ve výši
323.000,- Kč, která bude vyplácena ve čtyřech splátkách na každé kalendářní čtvrtletí na běžný účet příspěvkové organizace ve výši 1 schválené
dotace na roční provoz, tj. 80.750,- Kč na každé čtvrtletí.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 42-2/2018: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 27/19 v k. ú.
Láz o výměře 17 m2 za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce od 15. 11. 2018 do 1. 12. 2018. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a paní Šulákovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 43-2/2018: ZO 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. 35a – domácí
pekárna v hodnotě 4.888,- Kč, inv. č. C11 – magnetofon B 44 v hodnotě
3.050,- Kč, inv. č. C13 – magnetofon B 57 v hodnotě 4.200,- Kč, inv. č. C15
– sektorová kuchyň kovová v hodnotě 4.440,- Kč, inv. č. C3 – dětský stolek modrý 3x v hodnotě 975,- Kč, inv. č. 11 – hrnec teflonový v hodnotě
1.098,- Kč, inv. č. 3 – pracovní podávací stůl v hodnotě 600,- Kč a inv. č.
2a – videorekordér v hodnotě 3.699,- Kč. Jedná se, jak pro MŠ Láz, tak
pro zřizovatele o nefunkční, neopravitelný, morálně zastaralý a nepotřebný majetek.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 44-2/2018: ZO schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Láz (dále jen MŠ Láz) na základě návrhu likvidační
komise MŠ Láz (viz seznam majetku v předcházejícím usnesení). Příspěvková organizace je povinna nepotřebný majetek zlikvidovat ekologickým
způsobem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 45-2/2018: ZO schvaluje zřízení věcného břemeno k pozemkům
p. č. 652/15 a 843/2 v k. ú. Láz v majetku obce Láz ve prospěch majitele
pozemku p. č. 680/10 a 341 v k. ú. Láz pro účely dopravní obslužnosti.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Láz a Ing. Jaroslavem Shrbeným.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 46-2/2018: ZO neschvaluje zřízení předkupního práva pro pana
Ing. Jaroslava Shrbeného na pozemky p. č. 652/15 a 843/2 v k. ú. Láz.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 47-2/2018: ZO schvaluje finanční dar ve výši 7.000,- Kč
pro paní Marcelu Trefnou, která je opatrovnicí paní Peroutkové v zastoupení za obec Láz, a pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy
mezi obcí Láz a paní Marcelou Trefnou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 48-2/2018: ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč
pro paní Mgr. Věru Říhovou, která je kronikářkou obce Láz, a pověřuje
starostu obce uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Láz a Mgr. Věrou
Říhovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ h l e d á

obsluhu do Pohostinství U Dubu .
Více informací na obecním úřadě nebo na tel. 725 517 221.

Jubilanti obce Láz
Leden:

Blažena Kuníková
Ludmila Wiedermannová
Eva Růžičková
Vladimír Šimánek
Jiří Hejduk

93 let
89 let
70 let
85 let
70 let

Únor:

Libuše Burianová

70 let

Březen:

Marie Sadílková
Václav Sláma
Olga Habadová

89 let
90 let
92 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
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Předběžný plán akcí kulturní komise obce Láz
Únor – Červen 2019
Únor:

Lázský kvíz (Pohostinství U Dubu)
Loutkoherecká skupina Zalezlíci (obecní sál)

Březen:

Dětský karneval (3. 3. v 15 hodin, obecní sál)
Masopust (5. 3.)
Oldies party (obecní sál)
Jarní koncert (30. 3. v 16 hodin, obecní sál)
- hudební vystoupení a výstava výtvarných prací
dětí z Lázu

Duben:

Společenské odpoledne
s hudebním doprovodem harmonikáře
Miloše Velíška

Soutěž „Lázský utopenec“ (Pohostinství U Dubu)
Pálení čarodějnic (30. 4. v 19 hodin, na hřišti)
Květen:

Den matek a Vítání občánků
- s vystoupením dětí z MŠ Láz (obecní sál)

Uctění památky obětí válek (8. 5.)
Zájezd do divadla
Červen:

Den dětí
Muzicírování U Jilmy

Další termíny a informace k jednotlivým akcím budou uvedeny
na pozvánkách, plakátech a webových stránkách obce.
Anna Petrušková
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Drakiáda a Lampionový průvod
Dvě tradiční akce proběhly v naší obci na
podzim loňského roku. Byla to Drakiáda, která se z důvodu špatného počasí uskutečnila
o týden později v sobotu 3. listopadu. Avšak
ani posunutí termínu nezajistilo lepší povětrnostní podmínky, což nakonec neodradilo několik nadšenců, kteří dorazili se svými draky.
Odměnou za jejich trpělivost bylo voňavé občerstvení v podobě opékání
buřtů.
V sobotu 10. listopadu rozsvítil dolní část naší obce Lampionový průvod.
Za doprovodu pana starosty se velká skupina dětí s rodiči a prarodiči vydala od obecního úřadu k hasičské zbrojnici. Zde jsme si společně připomněli historii lázského hasičského sboru, především pak oslavy
130. výročí jeho založení, které proběhly na konci června minulého roku.
Na další zastávce, u pomníku padlých, jsme vzpomenuli na události
po skončení 1. světové války, které vedly ke vzniku samostatného československého státu. S lampionky a lucernami pokračoval průvod na prostranství Dolního Lázu, které je označováno jako „stará náves“. Odtud
jsme došli až na louku za Jilmou, kde bylo připraveno malé občerstvení
na zahřátí, pro děti džus a pro dospělé výborné svařené víno. Nechyběly
ani oblíbené lampionky štěstí, jejichž vypouštění do vzduchu tentokrát
znesnadňoval silnější vítr. I tak si každý přišel na své, protože lampionků
bylo dostatek.
Jana Klímová

Foto Kristýna Jurová
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Voňavý advent
Letos byl adventní program opět bohatý. Na zahájení adventu byl sál tak
plný, že někteří občané museli stát v předsálí, nebo čekat venku. Hřejivý
svařák a troubení trubačů dodávaly slavnostnímu rozsvícení vánočního
stromu tu správnou atmosféru. Mikuláše, čerta i andílky přivolaly děti
z mateřské školy svým pěkně připraveným programem.
Druhou adventní neděli se sál proměnil v peklo, kde čerti zažili Pekelnou
nudu v podání loutkoherců Zalezlíků.
Třetí svíčku na adventním věnci
jsme zapálili při příležitosti ukázek
tradičních řemesel. Děti i dospělí
si mohli vytvořit či zakoupit malou
radost v podobě korálkového náramku, voňavého malovaného perníčku,
vyšívaného přáníčka, kožených
doplňků, voskových svíček a mnoho
dalšího. Nechyběl ani pan Ján Chvalník s vyřezáváním betléma.
V rytmu swingu se nesla čtvrtá adventní sobota. Sál byl opět plný návštěvníků, kteří se nenechali dlouze pobízet a brzy začali tančit. Zapálení
poslední svíčky čekalo až na zpěvy okolo vánočního stromu, které bylo
poprvé i se zpěvníky. Za jejich tvorbu děkujeme Haně Kopecké.
Anna Petrušková

Foto Klára Skopečková

13

Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Podzimní a adventní doba pro
nás byla plná různých akcí, aktivit
a nevšedních zážitků. Jednou týdně jsme jezdili s dětmi do příbramské solné jeskyně, po ukončení
jsme začali dojíždět každý týden
na plavecký kurz. Podnikli jsme
celodenní výlet na dvě interaktivní
výstavy do Písku, jeli jsme na divadelní představení Příhody vodníka Česílka a do hornického muzea
na úžasný výukový program. Společně s vranovickou mateřskou
školou jsme navštívili pražské Divadlo Spejbla a Hurvínka. Do školky za námi také přijela logopedka
Mgr. Lucie Šovíčková a formou
hry provedla odbornou diagnostiku řeči dětí. Při pobytech venku
jsme si užívali sněhu, postavili vel-

Plavání

Malí archeologové v Hornickém muzeu
Příbram

V Příbrami na náměstí T. G. Masaryka u betlému

14

kého sněhuláka, prohlédli si příbramský betlém, ozdobili v lese stromek
pro zvířátka a rozbalili spoustu nových dárků, které nám přinesl Ježíšek
do školky.
S dětmi jsme vystupovali na lázské mikulášské besídce, děti měsíc intenzivně pracovaly na výrobě vánočního dárku pro rodiče. Ve školce jsme společně pekli hnětynky i vánoční cukroví.

Předvánoční nadílka od Ježíška

Vánoční jarmark

Poprvé jsme jako mateřská škola pořádali burzu dětského oblečení
a vánoční jarmark. Moc bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří
se podíleli na organizaci a reklamě, rodičům, kteří spolu s dětmi tvořili
nádherné výrobky a také všem, kteří se přišli podívat a nakoupit si. Rádi
bychom v těchto akcích i nadále pokračovali.

Co nás čeká …
V následujícím období se zaměříme na přípravu předškoláků, intenzivněji
budeme rozvíjet zejména oblasti, které nám v rámci individuální diagnostiky
vyšly jako nejslabší. Plánujeme setkání s rodiči budoucích prvňáčků zaměřené především na téma školní zralosti. V lednu dokončíme plavecký kurz
a navštíví nás paní Lenka Hamajdová se svým hudebním programem.
I nadále budeme chodit každý týden cvičit do obecního sálu a rozvíjet tak
pohybové dovednosti dětí. Až ustoupí zima, pojedeme s dětmi na celodenní
výlet do Zvířátkova v Olešné. Děti se zde seznámí se zvířaty domácími
i cizokrajnými, která si mohou nejen pohladit, pochovat, ale i se na nich
svézt. Naučí se, jak správně o zvířata pečovat a vyzkouší si mnohá interaktivní stanoviště.
Ráda bych Vám do nového roku popřála hodně zdraví, štěstí, lásky
a životních úspěchů. Přeji Vám, a máte kolem sebe pouze opravdové přátele a báječnou rodinu.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Od hravosti k herectví
Období Vánoc přímo vybízí k přemýšlení o událostech uplynulých, současných
i budoucích. Vzpomínám si, jak se před
šesti lety začalo scházet osm dětí ve věkovém rozmezí 7 až 12 let a vznikl tak Dětský divadelní soubor Láz. Díky vstřícnosti Martiny Gonzálesové se mohl kroužek
scházet jednou týdně v prostorách mateřské školy. Začátky byly především plné tvořivosti
formou improvizací, které postupně přecházely
do rolových her a strukturovaných dramat. Spolu
s dětmi jsme objevovali krásu mluveného projevu,
přirozeného pohybu na zahradě školky, společné
práce na tvorbě kulis i kostýmů.
Prvním veřejným vystoupením byla krátká scénka na Posvícenském koláči (2013) a brzy poté
hudební pohádka O dvanácti měsíčkách. Touto pohádkou se soubor rozrostl o několik dalších členů
a začal se plně věnovat nejen rozvoji osobnosti
skrze dramatickou hru, ale i tvorbě větších inscenací (převážně autorských) a zapojením do kultur- První rok souboru
Foto Anna Petrušková
ního dění v obci (Dětský karneval, Mikulášská
nadílka, Muzicírování, …).
Dary rodičů a přátel nám umožnili mít vlastní malý fundus (skříň, zrcadlo, kostýmy, rekvizity, líčení, rychlovarná konvice, …), který jsme po rekonstrukci obecního sálu
mohli umístit do jeho prostor.
Každoročně vystupujeme
s nacvičenou inscenací mimo
Láz, např. v Rožmitále pod
Třemšínem, Příbrami, Tochovicích nebo v Březnici. Loni
nás pozvali také na přehlídku
Noc divadel (Příbram) a na
festival hudby a divadla Komín 2018 (Podlesí). Letos nás
čeká opět festival hudby a diFoto Anna Petrušková
vadla (bývalý Komín) v Podle- Druhý rok souboru

16

Třetí rok
souboru
Foto
Anna
Petrušková

sí. Z dětí, které mi rostou přímo před očima, jsou najednou velké slečny a chlapci
studující gymnázia. Stávají
se z nich zodpovědní, důstojní a krásní mladí lidé. Někteří z nich svůj herecký talent
prokazují i na podiu letního
kina v Příbrami (Čertovský
Novák vol. 2).

Foto Miroslav Pavlík, pribram.cz

Z představení hry J. Čapka „Dobře to dopadlo, aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektývové“
Foto Miroslav Pavlík, pribram.cz

Našemu divadelnímu souboru přeji mnoho dalších tvořivých let!
Anna Petrušková
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Myslivost – „včera, dnes a zítra“
Úvaha o české myslivosti v proměnách století
(2. část)
II. Myslivost „dnes“.
Dnešní myslivost je ovlivněna zhoršením životních podmínek především
pro drobnou zvěř. Již jen na obrázcích mohou poznat mladí myslivci tetřeva,
tetřívka, jeřábka, křepelku, koroptev nebo sluku lesní. Bažanty známe většinou jen ty, kteří byli odchováni ve voliérovém chovu. Zajíců ubývá, i když se
většinou vůbec neloví. Ani vysazování klecově odchovaných zajíců do honiteb
v tzv. „osvěžování krve“ se na stavech jen v menší míře a spíše jen lokálně
projevuje. Koroptve již jsou v naší přírodě také druhem na vymření. Nejsnáze
odchovávané kachny březnačky, ve voliérovém chovu úmyslně křížené se
snůškovými poddruhy, pak neodlétají před zimou na jih a často na zamrzlých
vodách strádají a hynou. Srnčí zvěř, kterou považuji za nejhezčí a typickou
pro naše polní a smíšené honitby, také ubývá. Srnčata často hynou pod mohutnou zemědělskou mechanizací. Také na silnicích je vzhledem k vysoké
motorizaci sraženo mnoho zvěře, ale srnčí a divoká prasata v této statistice
převažují. Jelení zvěř, jejíž stavy také dlouhodobě a plánovitě klesají zvýšeným odlovem, již nedělá v lesním hospodářství škody okusem a loupáním
v takové míře jako v minulosti. Snad také proto, že původní monokultury
smrku po vytěžení aspoň částečně nahrazují též listnaté dřeviny, které zvyšují úživnost honitby pro tuto zvěř především v zimním období.
Největším problémem poslední doby jsou divoká prasata. Ta byla v minulosti na základě tzv. „Tereziánského patentu“ z roku 1770 a „Josefského
patentu“ z roku 1786 ve volnosti zlikvidována nebo uzavřena do důkladně
zabezpečených obor. Uvádí se, že poslední kus černé zvěře ve volnosti padl
na Hluboké v roce 1801. Snad s tichým souhlasem státních orgánů, nebo
bez souhlasu a jen z úsporných důvodů, byly některé obory po 2. světové
válce zrušeny a zvěř vypuštěna, nebo z nedostatečně zajištěných obor sama
utekla. Divočáci mají velkou populační aktivitu a výhodné podmínky žíru
v neobvykle velké ploše pěstované řepky a kukuřice ji ještě více podporují.
Také současné mírné zimy a předjaří napomáhají menšímu úhynu narozených
selat. Ministerstvo zemědělství ve snaze snížit radikálně stavy této zvěře vydalo vyhlášku č. 343/2015 Sb., kterou povolilo možnost celoročního lovu prasete divokého a prodloužilo lov koloucha jelena evropského do 31. března.
O tom, že divočáci dokážou v zemědělství napáchat velké škody, není pochyb. Snad by už konečně stálo za zvážení, jestli je nutné pěstovat právě
kukuřici do bioplynových stanic. Na siláž se jí využívá stále méně, protože
se snižují stavy hovězího dobytka. Její vliv na zhoršování kvality orné půdy
a její zvýšenou erozi je také prokázán. Ekonomika rychlého zisku však
v tomto případě a rovněž u pěstované řepky olejky asi rozhoduje vše.
Jako perličku na závěr bych uvedl poznatky jednoho známého myslivce
bydlícího v okrajové části Prahy. Někteří tamní obyvatelé si stěžují, že jim
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prasata ničí zahrádky, jiní zase prasatům házejí pečivo z okna a mají radost,
když je pozorují, jak jim chutná. Četl jsem nějakou statistiku, kde bylo průzkumem zjištěno, že do popelnic ve městě s centrálním vytápěním se vyhazuje třetina objemu různých zbytků potravin. Pokud je nevyberou bezdomovci, tak prasatům nedělá žádný problém popelnici zvrhnout a vybrat si,
co jim takto lidé nabízejí. V jiné statistice jsem se dozvěděl (ČT24 – teletext
– 28. 8. 2017), že se u nás likviduje 830.000 tun potravin za rok, což představuje 6,4 % produkce. V Evropské unii je to prý několikanásobně vyšší.
Současné populační explozi černé zvěře prakticky na celém území Evropy
by se určitě divil nestor české myslivosti prof. Julius Komárek, který ve své
známé knize „Lovy v Karpatech“ napsal: „Přeji těmto statečným černým
rytířům, aby ještě dlouhá desetiletí ryli po karpatských lesích a horách, kde
nikomu neškodí a kde jim také nikdo mnoho uškodit nemůže. Až jednou
zmizejí, zmizí také poslední statečné zvíře, které se dovedlo v tísni bránit
a zmizí i značná část loveckého kouzla karpatských hor.“
Stačily však obrovské lány řepky a kukuřice, aby se toto přizpůsobivé
zvíře namnožilo tak, že člověk nedokáže jeho expanzi zvládnout. A pak přichází další nebezpečí v rozvlečení afrického moru prasat. Také jako možný
přenašeč Aujeszkyho choroby může ohrozit některá domácí zvířata, na které je přenosná – skot, ovce, kozy, psy a některé volně žijící živočichy.
Na člověka se tato nákaza nepřenáší.
Nejpravděpodobnější přenos nákazy africkým morem prasat z ohnisek
vzdálených možná tisíc kilometrů do oblasti kolem Zlína byl způsoben člověkem. Jestli to bylo úmyslné nebo neúmyslné, ale nezodpovědné, to už asi
nikdo nezjistí. Rozvlečení této choroby do chovu domácích prasat, protože
na ni zatím neexistují účinné léky, by bylo katastrofické.
Nedávejme však vinu zvířatům, když ji má vlastně člověk, který o sobě
tvrdí, že je rozumný. Vždy i mor včelího plodu a roztoče Varroa destruktor
pomohl rozšířit do naší republiky nezodpovědný člověk, který by úhynem
včel ohrozil i existenci vlastního života. V našem blízkém okolí jsou snad
rozumní lidé – včelaři a myslivci, kteří to nedopustí.
Také nadměrné používání chemie v zemědělské výrobě a potravinářství má
určitě vliv na neplodnost 20 % párů naší lidské populace. Tuto situaci určitě nevyřeší nějaká asistovaná reprodukce.
To jsem však příliš odbočil od tématu myslivosti a drobné užitkové zvěře. Jedno
však s druhým přece trochu souvisí. Když se tato zvěř nebude v přírodě schopna
sama rozmnožovat, tak žádná „myslivecká asistovaná reprodukce“ nepomůže.
III. Jaká bude myslivost „zítra“.
Jaká bude myslivost našich vnuků a pravnuků, to si netroufnu odhadnout.
Podle toho, kolik druhů zvířat dle dostupných statistik ročně vymírá a jak
radikální změny klimatu se v budoucnu předpokládají na naší Zemi, tak by to
byl asi katastrofický scénář. Může také dojít k masivní migraci lidí i zvířat za
lepšími životními podmínkami. Takový pohyb tady byl i v minulosti.
Nevíme dnes, co bude za sto let a což teprve za tisíc. Je možná dobře, že to
nevíme. Také je snazší psát o tom, co bylo, než co bude.
Ladislav Punčochář
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
V minulém čísle jsem už zmiňoval do té doby odehrané zápasy. V pátém kole III. třídy sk. A jsme
pak doma porazili Rožmitál "B" 9:2, v dalším jsme
vyhráli (i když se štěstím) ve Zduchovicích 5:4, pak doma zdolali Starou
Hu 6:3. Následovalo prohrané derby s Bohutínem "B" 1:3, a poté se nám
na domácím hřišti podařilo porazit Pečice 5:1. Pak ale přišly čtyři porážky: doma s Dalekými Dušníky "B" 2:4, ve Věšíně 3:4, doma s Jincemi 2:5
a celý podzim jsme zakončili porážkou ve Hvož anech 2:3. V posledních
čtyřech utkáních jako bychom vystříleli všechen střelný prach, přesvědčili
jsme se, že když nedokážeme proměnit ani penalty, nemůžeme očekávat
dobré výsledky. Pak nepomůže ani to, že náš hráč Dan Ngo vede tabulku
střelců s 16 brankami, Petr Procházka jich má na svém kontě 10 a Michal
Čížek 7.
A co si přát do jarní části soutěže, která začíná 23. března 2019? A hráče našeho družstva dospělých fotbal stále baví, a jsou jejich výkony
ke koukání, a chodí fandit hodně diváků.

Na Silvestra 2018 jsme hráli tradiční fotbálek, kterého se zúčastnili jak fotbalisté,
tak někteří internacionálové Vrtule.
Foto Josef Vošmik

Naši Vrtuláčci si v podzimní sezóně vedli také dobře, všem soupeřům
byli zdatným protivníkem. Pro jarní část soutěže byla naše starší přípravka nalosována do skupiny s Pičínem, 1.FK Příbram "B", Spartakem Rožmitál, Prostřední Lhotou, Jesenicí a Kosovou Horou. Z toho vyplývá,
že jak mladé fotbalisty, tak jejich trenéry čeká nelehký úkol. Na jeho splnění se poctivě připravují, stejně jako nejmladší potěr chodí každý týden
trénovat do tělocvičny TK Bohutín.
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Ani členové našeho volnočasového oddílu nezahálejí. Pravidelně chodí hrát volejbal do tělocvičny TK Bohutín a stolní tenis do sálu OÚ
v Lázu. Zde se před koncem kalendářního roku uskutečnil turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 18 borců. Vítězství si odnesl David
Vošmik, druhé místo obsadil Jaroslav Jírovec a třetí David Hrabuša.
Turistický
oddíl
připravuje na sobotu
2. března 2019 již sedmý
ročník Putování Lázského nemehla po Brdech
(viz pozvánka pod článkem). Kromě toho se naši
turisté 26. prosince zúčastnili tradičního Vánočního pochodu a v sobotu
12. ledna 2019 absolvovali výstup na Pražák.

Foto Marie Vošmiková

Josef Vošmik

7. ročník

Putování Lázského nemehla
po Brdech
Pochod do Němec
kolem Lázské nádrže

Sobota 2. března 2019
Sraz: Láz – hřiště
Prezence od 9.00 hod. Společný start v 10.00 hod.
1. trasa cca 9 km | 2. trasa cca 15 km | 3. trasa cca 13 km
Součástí občerstvení bude i teplý nápoj, proto hrnek s sebou!

www.nemehlo.eu
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
Rok 2018 nebyl pro lázské hasiče jako každý jiný, ale byl ve spoustě věcí
speciální. V rekapitulaci se vám pokusím přiblížit, proč tomu tak bylo.
Vše začínalo stejně jako v každém novém roce naší výroční valnou hromadou, kam byli jako hosté přizváni zástupci všech spolků z Lázu včetně
zastupitelů obecního úřadu a zástupců okolních sborů. Na výroční valné
hromadě jsme oznámili naše velké výročí 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Lázu. Od začátku jsme plánovali, že chceme udělat zábavu na celé odpoledne i večer pro širokou veřejnost. Prakticky celé půlroční
období padlo na přípravy oslavy. Nejdůležitějším krokem pro uskutečnění
oslavy bylo zajištění dostatku financí, včetně pokusu o získání dotací
od hasičského sdružení. Vzhledem k výbornému plánování celé oslavy se
podařilo dotaci získat a za přispění obecního úřadu jsme mohli rozjet finální fázi přípravy.
Před samotnými oslavami 130. výročí jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Bohutíně, kde se oběma našim družstvům, jak mužům, tak ženám,
podařilo umístit na stupních vítězů.
A nyní k samotnému dni oslav 130. výročí vzniku SDH Láz. Díky skvělému počasí se celá oslava vydařila. Nemá cenu se zdlouhavě rozepisovat,
protože článek se shrnutím průběhu oslavy byl v lázských listech již publikovaný. Tak jen ve stručnosti zrekapituluji, jak oslava výročí probíhala.
Celé výročí začalo slavnostním obědem zástupců sborů a významných hostů. Poté následoval průvod s položením kytice k pomníku padlých ve světových válkách a za hudebního doprovodu se průvod přesunul na fotbalové hřiště, kde se konal program pro veřejnost. V rámci oslav byly přizvány složky IZS. Policisté nás poctili ukázkou své techniky, která se používá
pro hlídkování a zasahování v Brdech. Hasiči z Rožmitálu pod Třemšínem
předvedli vyproštění osob z havarovaného automobilu pomocí hydraulických nůžek a příbramští profesionální hasiči přijeli s novou šestikolovou
hasičskou Tatrou úctyhodných rozměrů. V průběhu programu nechybělo
vystoupení mažoretek, úřadujících mistryň České republiky. Z řad místních dobrovolných hasičů byl uskutečněn dobový zásah k hašení požáru
za pomoci historické koňské stříkačky. Jelikož koně byli zapřaženi do kočáru, nezbylo nám, než se spojit a stříkačku k požáru odtáhnout vlastními
silami, což vzbudilo větší pozornost přítomných návštěvníků. I když stáří
stříkačky přesahuje 128 let, i po století a čtvrt je stále plně funkční.
Občerstvení bylo samozřejmostí a večer, když živá kapela splnila svůj účel,
vzal otěže do rukou DJ, který bavil návštěvníky oldies párty téměř do ranních hodin. Musíme říci, že ohlasy byly kladné a tak jsme si oddechli,
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že práce vynaložená do příprav nepřišla vniveč, a že se náš program lidem
líbil.
Nejen v Lázu hasiči slavili svá výročí. Byli jsme také pozváni na oslavy
do okolních sborů a naši zástupci se rádi zúčastnili. Vzhledem k tomu,
že na našem výročí jsme se plně chtěli věnovat programu, nezbylo místo
na uspořádání hasičské soutěže. Jako každoročně soutěž proběhla druhou
srpnovou sobotu a tradičně se uskutečnil jeden ze dvou útoků za tmy.
I nyní nám počasí přálo, soutěže se zúčastnilo velké množství sborů
a v přátelském duchu se všichni bavili do pozdních nočních hodin. V letošním roce se sešel z místního sboru dostatek dobrovolných hasičů a díky
tomu se nám podařilo složit tři soutěžní družstva: družstvo žen, které obsadilo krásné druhé místo, družstvo mužů, které v nabité konkurenci
týmů z Brdské ligy obsadilo čtvrté místo a družstvo našich veteránů, kteří
se zúčastnili pouze exhibičně a ke svému útoku použili starou dvoutaktní
mašinu, takzvanou osmičku a sklidili největší aplaus. Byla to další povedená akce.
Do konce roku 2018 jsme již nic jiného nepořádali a mohli jsme si
oddychnout. Členové lázských hasičů se jen zúčastňovali akcí, na které
jsme byli pozváni, a už se jednalo o závody, nebo oslavy výročí a podobně.
Současně jsme nezapomněli ani na naše zasloužilé členy, kterým jsme
během roku přáli k významným jubileím.
Bohužel kvůli havarijnímu stavu lázské hasičské nádrže, známé jako
koupaliště, nebylo možné provést vyčištění, z důvodu zhroucení stěn
po jeho vypuštění. Z tohoto důvodu se snažíme ve spolupráci s obecním
úřadem žádat o dotace na opravu, ale jelikož se jedná o finančně náklad-
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nou opravu, není jednoduché dotaci získat ve výši, jakou by oprava koupaliště vyžadovala. Stejně tak se snažíme získat dotaci na opravu hasičské
zbrojnice, kde zejména v garáži s hasičskou technikou hrozí zřícení střechy. Nicméně naše snaha nekončí a zaznamenali jsme alespoň úspěch v dotačním řízení pro obnovu hasičské techniky. Podařilo se nám získat částečnou dotaci na nový hasičský automobil, který bude veden jako evakuační. Jedná se o velkou dodávku s hasičskou výbavou. Ovšem typ auta pro
nás bude překvapením, jelikož výběr auta podléhá dotačním předpisům,
tudíž není nám jako sboru umožněno vybrat auto podle našich představ.
Získané dotace bohužel nepokryjí celkové náklady na pořízení nového automobilu, proto doufáme, že z kraje nového roku se nám podaří získat
zbylou potřebnou část dotace, abychom mohli být opět plně mobilní. Současný automobil Avia se dá považovat za dosluhující, kdy se obtížně opravuje a udržet ho v provozuschopném stavu je často dost náročné,
a to nejen časově, ale i finančně.
Technika je pro nás důležitá. Ačkoli nejsme tolik vidět, klimatické podmínky nás povolali k několika zásahům a to především kvůli vodě. V loňském roce jsme čerpali několik sklepů a čistili zanesené kanály, aby nedocházelo k vyplavení objektů. Stále máme aktivní zásahovou jednotku,
která své povinnosti plní.
Určitě se budeme i v novém roce snažit rozšiřovat naše řady, jako se nám
to povedlo v roce 2018, kdy jsme přivítali několik nových členů.
Přejeme všem občanům i spolkům v Lázu mnoho úspěchů, štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2019.
Vítězslav Karas
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Kulturní a společenské akce
Únor
LÁZSKÝ KVÍZ / Pohostinství U Dubu
LOUTKOHERECKÁ SKUPINA ZALEZLÍCI / obecní sál
Březen
2. 3.

7. ROČNÍK PUTOVÁNÍ LÁZSKÉHO NEMEHLA
viz pozvánka na straně 21

3. 3.

DĚTSKÝ KARNEVAL / v 15 hodin, obecní sál

5. 3.

MASOPUST V LÁZU / tradiční průvod masek obcí
OLDIES PARTY / obecní sál

30. 3. JARNÍ KONCERT / v 16 hodin, obecní sál
viz plakátek na straně 27
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.

KARNEVAL
DĚTSKÝ KARNEV
AL
v neděli 3. března 2019
v 15 hodin v obecním sále

MASOPUST v Lázu
v úterý 5. března 2019
Sraz masek v 8 hodin v Pohostinství U Dubu.
Tradiční průvod obcí bude zakončen v 16 hodin na hřišti.
Uzávěrka jarního vydání Lázských listů bude 30. 3. 2019.
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