Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čtyři roky od posledních komunálních voleb uplynuly
a jsme opět na prahu nového volebního období. Co se za
tu dobu změnilo, co se povedlo, i to, co se nepovedlo,
jsem si dovolil zhodnotit v samostatném článku. Je jenom na Vás, jak práci právě končícího zastupitelstva
hodnotíte. Někdo vnímá, že se v obci mnohé změnilo k lepšímu, jiní jsou
nespokojeni a jsou i tací, kteří jsou k tomu, co se kolem nich v obci děje
lhostejní, což je dle mého názoru ten nejhorší přístup k veřejnému dění
v naší obci. Ale a je to jakkoli, je bezesporu politováníhodné, že do brzkých komunálních voleb byla podána jen jedna kandidátka, jejíž složení
je skoro totožné se stávajícím obecním zastupitelstvem. Proč tomu tak je,
nevím. Lze k tomu mít několikero vysvětlení, ale na skutečnosti, že lázský
volič nebude mít moc velký výběr z kandidátů, se nic nemění. Až to svádí
k myšlence, že hlavním dilematem pro voliče v naší obci bude, zda k volbám jít či nejít. Ale na rozdíl od všech ostatních voleb jsou lidé kandidující
do zastupitelstev v menších obcích většině voličů osobně známi, proto lze
brát osobní účast občanů Lázu v letošních volbách jako výraz podpory
anebo naopak nedůvěry stávajícímu zastupitelstvu. Hlavním motivem,
proč se většina současných zastupitelů rozhodla opětovně pracovat ve prospěch obce, kde žije, je skutečnost, že je nutno zdárně dokončit rozdělané
projekty a pokračovat v nastaveném směru rozvoje naší vesnice. I proto
bych Vás všechny rád vyzval, abyste se voleb do obecního zastupitelstva
u nás v Lázu zúčastnili.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce
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VOLBY 2018
Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce Láz
oznamuje v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů:

Volby do zastupitelstva obce Láz se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 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.
Kdo by měl zájem, například ze zdravotních důvodů, aby dotyčného navštívila volební komise s přenosnou volební urnou doma,
kontaktujte prosím Obecní úřad Láz (tel. 318 676 031) nebo
tel. čísla 725 847 984, 725 517 221.

E

D
Obec Láz zve všechny své občany
k příležitosti 100. výročí
vzniku samostatného československého státu

na krátké setkání
u místního pomníku padlých,
které se uskuteční
v neděli 28. října 2018 od 16 hodin.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 25. června 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 60/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 – 2023
2) Rozpočtové opatření č. 4
3) Schválení účetní závěrky MŠ Láz za rok 2017
4) Schválení návrhu rozdělení výsledku hospodaření do fondů MŠ Láz
5) Schválení účetní závěrky obce Láz za rok 2017
6) Schválení závěrečného účtu obce Láz za rok 2017
7) Schválení směny pozemků
8) Schválení nákupu pozemků
9) Schválení projektu
10) Schválení vodovodní přípojky
11) Schválení dodatku
12) Schválení přijetí dotace
13) Různé
14) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 61/2018: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období r. 2019 2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období
r. 2019 – 2023 byl řádně zveřejněn na úředních deskách od 26. 6. 2018.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 62/2018: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 63/2018: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřské školy Láz za rok 2017 včetně výsledku hospodaření, kterým je
zisk 29.778,26 Kč. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly
zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky
schvalujícího orgánu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 64/2018: ZO schvaluje přidělení výsledku hospodaření Mateřské školy Láz za rok 2017, který činí zisk ve výši 29.778,26 Kč takto:
- do rezervního fondu částku 19.778,26 Kč
- do fondu odměn částku 10.000,- Kč
Finanční prostředky přidělené do uvedených fondů může příspěvková
organizace čerpat pouze zákonným způsobem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 65/2018: ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017. Výsledkem hospodaření je v hlavní činnosti zisk ve výši 2.447.075,64 Kč. Výsledkem hospodaření v hospodářské činnosti je ztráta ve výši 72.023,61 Kč.
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 66/2018: ZO vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce Láz bez výhrad a schvaluje závěrečný účet obce Láz za rok 2017 včetně Zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Láz za rok 2017 a to bez
výhrad. Návrh závěrečného účtu obce Láz byl řádně zveřejněn na úředních
deskách od 30. 5. 2018.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 67/2018: ZO schvaluje směnu pozemků p. č. 408/36 o výměře
953 m2 v k. ú. Láz za pozemek p. č. 680/18 o výměře 2677 m2 v k. ú. Láz
bez doplatku. Záměr směny byl zveřejněn v období od 23. 4. 2018 do 9. 5.
2018.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 68/2018: ZO schvaluje směnu pozemků p. č. 440/26 o výměře
15 m2; p. č. 442/5 o výměře 70 m2 a p. č. 440/29 o výměře 21 m2 za pozemek
č. p. 201 o výměře 18m2 vše v k. ú. Láz bez doplatku. Záměr směny byl
zveřejněn v období od 23. 4. 2018 do 9. 5. 2018.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 69/2018: ZO schvaluje nákup pozemků v k. ú. Láz p. č. 900
(605 m2), 903/1 (512 m2), 903/2 (730 m2) a 904 (2633 m2) o celkové rozloze
4480 m2 od obce Obecnice za cenu 20,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 70/2018: ZO schvaluje vypracování projektu na vybudování
dešové kanalizace na pozemku p. č. 480/1 v k. ú. Láz a pověřuje starostu
obce jeho zadáním.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Štika)
Usnesení č. 71/2018: ZO schvaluje zřízení vodovodní přípojky pro dům
č. p. 52 a dům č. p. 74 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 72/2018: ZO schvaluje návrh změny rozhodnutí zastupitelstva
obce ze dne 6. 11. 2000 o postoupení obecního vodohospodářského majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 73/2018: ZO schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje
z Fondu hejtmanky ve výši 35.000,- Kč na akci Oslava 130. výročí založení
SDH Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 20. srpna 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 79/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření č. 5
2) Schválení žádosti přijetí dotace
3) Výběrové řízení na rekonstrukci požární nádrže
4) Schválení žádostí na připojení k obecnímu vodovodu
5) Schválení záměru prodeje pozemku
6) Oplocení dětského hřiště
7) Úprava komunikací v obci
8) Náhrada škody
9) Koupě pozemků
10) Stížnost paní Drmotové
11) Schválení smlouvy s firmou ELMOZ Czech s.r.o.
12) Různé
13) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 80/2018: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 81/2018: ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 2.222.508,- Kč
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Láz – splašková kanalizace a ČOV“, č. projektu ISF/ŽIV/035689/2018.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 82/2018: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na projekt
Rekonstrukce požární nádrže a pověřuje místostarostku Kristýnu Jurovou
jeho realizací.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 83/2018: ZO schvaluje žádost paní Petráškové o vodovodní
přípojku k domu č. p. 152 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 84/2018: ZO schvaluje žádost pana Šmatláka o vodovodní přípojku k parcelám p. č. 549/11, 549/9, 549/8 v k. ú. Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 85/2018: ZO schvaluje žádost paní Šustové o vodovodní přípojku k domu č. p. 54 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 86/2018: ZO schvaluje žádost pana Šimánka o vodovodní přípojku k domu č. p. 153 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 87/2018: ZO schvaluje žádost pana Bezoušky o vodovodní přípojku k domu č. p. 56 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 88/2018: ZO schvaluje žádost paní Müllerové o vodovodní přípojku k domu č. p. 21 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 89/2018: ZO schvaluje žádost pana Šimánka o vodovodní přípojku k domu č. p. 246 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 90/2018: ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
348/14 v k. ú. Láz o výměře cca 33 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 91/2018: ZO schvaluje provedení oplocení dětského hřiště
u fotbalového hřiště.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 92/2018: ZO pověřuje starostu obce vytvořením návrhu oprav
místních komunikací v obci Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 93/2018: ZO schvaluje odškodnění pro majitele nemovitosti
postižené ztrátou vody ve studni v důsledku budování kanalizace v obci
ve výši 15.000,- Kč. Odškodnění se týká majitelů dotčených nemovitostí,
pokud má nemovitost více majitelů, odškodnění bude vyplaceno pouze jednomu z majitelů po vzájemné dohodě.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 94/2018: ZO schvaluje finanční odškodnění ve výši 7.500,- Kč
nemovitostem, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu a jedná
se tedy o nemovitosti k rekreačním účelům, se ztrátou vody ve studních
v důsledku budování kanalizace v obci.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 2 (Mrázek, Turek)
Usnesení č. 95/2018: ZO schvaluje vyplacení finančního odškodnění dle
předchozích usnesení č. 93/2018 a č. 94/2018 pouze v případě, že ztráta
vody ve studni bude prokazatelná do června 2019.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 96/2018: ZO schvaluje koupi části stavebního pozemku 11 –
díl A o výměře 9 m2 v k. ú. Láz a části pozemku 931 – díl B o výměře 6 m2
v k. ú. Láz dle geometrického plánu 839-60/2018.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 97/2018: ZO pověřuje starostu obce sjednáním osobní schůzky
paní Drmotové se zastupiteli obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 98/2018: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
s firmou ELMOZ Czech, s. r. o. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze 17. září 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 102/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Schválení smlouvy o zkušebním provozu kanalizace a ČOV
2) Schválení smlouvy o právu provést stavbu
3) Schválení žádostí na připojení k obecnímu vodovodu
4) Schválení podání žádosti o dotaci
5) Různé
6) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 103/2018: ZO schvaluje smlouvu o zkušebním provozu kanalizace a ČOV v obci Láz a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s firmou 1. SčV.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 104/2018: ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu kanalizace na pozemku p. č. 410/13 v k. ú. Láz a pověřuje starostu obce jejím
uzavřením s majitelkou daného pozemku.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 105/2018: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku k domu
č. p. 109 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 106/2018: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku k domu
č. p. 121 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 107/2018: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku k domu
č. p. 166 z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 108/2018: ZO neschvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na rekonstrukci požární nádrže.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0
Usnesení č. 109/2018: ZO neschvaluje podání žádosti o neúčelovou dotaci
od Středočeského kraje ve výši 1.000,- Kč/osobu trvale přihlášenou v obci Láz.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0

Jubilanti obce Láz
Říjen:

Karel Polák
Eduard Jahelka
Jana Pečená

81 let
75 let
82 let

Listopad:

Karel Šimánek
Jana Podhorová
Vladimír Kříž

85 let
75 let
85 let

Prosinec:

Olga Šmatláková
Ladislav Punčochář
Marie Očenášková

91 let
86 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
Srpen:

Libuše Šimánková

82 let

Září:

Radomír Vacek

65 let

10

Shrnutí uplynulého volebního období
Jako hlavní úkoly si na začátku volebního období zastupitelstvo obce vytyčilo vybudování kanalizace a ČOV, zlepšení dopravní situace v obci
a zlepšení komunikace s občany. První úkol byl plněn po celé volební
období a zdárně se blíží ke splnění. Zlepšit dopravní situaci na území obce
se nám nepodařilo, je proto několik důvodů a jedním z nich je i právě probíhající výstavba kanalizace. Hodnocení zlepšení komunikace s občany
je vždy subjektivní záležitost, ale za zastupitelstvo obce si dovolím tvrdit,
že nastal výrazný posun směrem k otevřenosti vůči občanům. Na rozdíl
od dřívějších zvyklostí dostávají při jednáních zastupitelstva občané
prostor k diskusi a námitkám ke každému bodu jednání ještě dříve než
proběhne hlasování, což v minulosti nebylo. Na obecní úřad chodí lidé
i mimo úřední hodiny a nikdy nejsou vykázáni, ale je jim vycházeno podle
možností vstříc. Každému, kdo požádá o schůzku se zastupiteli s řešením
konkrétného problému, je vyhověno podle jeho závažnosti. Další možností, kdy mohli občané jednat se zastupiteli, byla veřejná zasedání obecního zastupitelstva, kterých za uplynulé období proběhlo celkem 45.

Prvotním úkolem každé obce, a tím i jejího orgánu obecního úřadu,
je zajištění běžného každodenního chodu obce, což vyžaduje spoustu finančních prostředků, času a činností, které ovšem navenek nejsou nijak
viditelné. Pouze pokud něco nefunguje, hned je to kritiky zviditelněno.
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Obec je také, jak jsme již v minulosti informovali, členem několika svazků
a svazů obcí a z toho také vyplývají povinnosti, o nichž veřejnost mnoho
neví. Členství, a mám na mysli aktivní členství, přináší obci některé výhody a zejména lepší přehled o správě jejího majetku, který svěřila do cizí
správy. A pak jsou tu akce, především investiční, ale také kulturní a společenské. Důležitá je i činnost směrem k místním spolkům, zabezpečení
řádného chodu a rozvoje mateřské školy a činnost pro připravenost obce
na nenadálé krizové a havarijní události či situace.

Investiční akce
První investiční akcí bylo zrekonstruování budovy restaurace, kterou obec v roce 2012 zakoupila a kam přestěhovala obecní úřad z budovy
mateřské školy, a budovy obecního sálu. Po minulém zastupitelstvu
jsme zdědili příslib dotace na zateplení budovy, ale od příslibu k samotnému přidělení dotace bylo před námi ještě tolik administrativní zátěže,
že jsme zpočátku zvažovali, jestli se do této akce vůbec máme pustit. Navíc vzhledem ke stavebním úpravám v prostorách restaurace, které nadiktoval zastupitelstvu bývalý nájemce hospody, bylo možno projekt použít jen
z části. Zbytečnou se ukázala stavba budovy kotelny za více než jeden
a půl miliónu korun a naopak zcela byla opomenuta výměna notně děravé střešní krytiny. V průběhu stavby se ukázala nutnost předělání
kanalizačního systému pod budovou, rozšíření terasy a udělání dalších víceprací jako např. renovace parket v sále, montáž vzduchotechniky, vybudování potřebného wc v předsálí a nová podlaha
v salónku restaurace. Rovněž byly staré betonové chodníky nahrazeny novými ze zámkové dlažby.
Následovala částečná rekonstrukce požární zbrojnice, kdy do objektu, kde má zázemí Sbor dobrovolných hasičů a zásahová jednotka obce,
byla zavedena voda, vybudovalo se sociální zařízení, namontovala
se odpadní jímka a zcela zmodernizovala společenská místnost. Konečně se naši hasiči dočkali toho, že se ve svém zázemí mohli cítit jako v
civilizovaném světě.
Rekonstrukce kotelny pod obecním sálem byla samostatná akce,
která navazovala na rekonstrukci sálu. Po zasypání staré protékající jímky pod sálem a vybudování bytelné nosné konstrukce stropu kotelny
vznikly neočekávaně rozlehlé a účelné prostory. Stará kotelna připomínala
bez nadsázky středověk.
Další investiční akcí bylo vybudování dětského hřiště v blízkosti
sportovního areálu Sokola Vrtule Láz. Ještě chybí oplocení a je počítáno,
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že hřiště bude doplněno o nové prvky včetně jednoho dominantního a o zastřešené posezení. Pro bezpečí dětí jsme mezi fotbalové a dětské hřiště nechali postavit stožáry na zavěšení ochranné sítě, což jistě oceňují
všichni hráči kopané.
Stěžejní investiční akcí celého volebního období byla příprava a realizace výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod. V předcházejících
číslech Lázských listů je možné si přečíst o této akci více, není třeba se
opakovat. Je pravda, že je obec již
přes rok jedno velké
staveniště, ale jednak akce se již chýlí ke konci a také je
fakt, že jiné obce,
kde se budovala kanalizace byly v průběhu stavby v mnohem horším stavu.
Rovněž většina obcí
naší velikosti buduje kanalizační sí
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po etapách, zatímco my jsme se rozhodli pro jednorázové řešení. Kromě
mnoha potíží, očekávaných i neočekávaných, přineslo budování kanalizace v obci i zajímavý obrázek o skutečných charakterech obyvatel Lázu
a jejich postojích k obecním záležitostem.
V budově mateřské školy pokračovala celková rekonstrukce ve 3 etapách. Nejdříve byly vyměněny rozvody elektroinstalace a vody včetně hydrantu, následovala kompletní výměna dětských sociálních zařízení, umývárny a wc, a nakonec došlo na úplné předělání školní
kuchyně a výměnu veškerého vybavení.
Bolavou patou je stále generální oprava sportovních kabin, na kterou máme již tři roky zpracovaný projekt, ale nedaří se nám sehnat finanční prostředky, stejně jako na pokračování rekonstrukce požární
zbrojnice. Máme rovněž v plánu revitalizaci školní zahrady, na niž je
rovněž zpracován projekt.

Pozemkové změny a úpravy
Kromě územního plánu, o němž bude zmínka později, provedlo zastupitelstvo množství operací, jejichž četnost a rozmanitost neměla v minulosti
v naší obci obdoby (nepočítáme-li pozemkové reformy ze strany státu).
Úkoly, které se na obec v této oblasti valily, byly často nečekané, vyžadující rychlé jednání, ale také takové, které se zdály být léta neřešitelné.
Za obrovský úspěch lze považovat odkoupení velkého pozemku bývalých struh uvnitř obce od státního podniku Povodí Vltavy, nebo bez toho
by nemohl být schválen projekt v rámci dotačního programu pro výstavbu
kanalizace. Bývalý historický majetek obce jsme museli vykoupit za nemalé peníze a zároveň absolvovat neskutečné administrativní a schvalovací
procesy.
Před zadáním projektu opravy požární nádrže bylo nutno od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových koupit dva malé pozemky
v rozích požární nádrže za nemalou částku.
Pozemek pod autobusovou čekárnou a kolem ní musela obec získat
pomocí směn pozemků se soukromým vlastníkem, navíc odkoupit od státu
také i čekárnu samotnou, přestože ji obec sama vybudovala ještě v ne tak
dávné době.
Pro potřeby výstavby kanalizace musela obec také koupit pozemky pod
pozemními komunikacemi, aby mohlo být vydáno územní rozhodnutí
pro stavbu.
Po více než čtvrt století se zástupcům obce nedařilo dovést ke zdárnému
konci jednání s vlastníkem pozemků v centru obce. Zvolili jsme cestu smě-
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ny pozemků, nabídli adekvátní pozemky a uspěli jsme, podle našeho názoru ke spokojenosti obou stran. Obci tak nyní patří pozemky pod budovou obecního úřadu a restaurace, pod obecním sálem, parkovištěm
u prodejny COOP a všechny travnaté plochy kolem výše zmíněných
budov. Navíc jsme v rámci směny získali i pozemky pro budoucí výstavbu přečerpávací stanice vodovodu pro horní část vesnice.
Po léta neřešenou záležitost pozemku, na němž se nachází oplocená budova čerpací stanice obecního vodovodu, jsme také dotáhli do zdárného
konce. Opět formou směny jsme získali kromě oplocené části, v níž se
nachází budova, i poměrně velký pozemek, který obec hodlá v budoucnosti účelně využít (tedy za předpokladu, že směřování současného vývoje
obce nebude v budoucnu radikálně změněno).
Jen málokdo si dovede představit, kolik mravenčí práce, cestování a trpělivého jednání je zapotřebí k dotažení výše zmíněných transakcí ke zdárnému konci. Nedokončena zatím zůstává akce, kdy se snažíme získat pro
obec zpět rozsáhlé a důležité pozemky v Jamkách, které také byly
kdysi historickým majetkem obce, ale díky promeškání lhůt pro navrácení
o ně obec přišla. Přesto jsme našli způsob, jak se o pozemky porvat, přestože podle platných zákonů, je ztráta již trvalá. Úspěšnost je podmíněna
vytvořením nového územního plánu. Už dvakrát jsme oslovili obec Obecnice, zda by nám prodala své pozemky pod některými místními komunikacemi v části obce Žernová, zatím bez odezvy.

Finanční dotace
Dnešní doba je jiná než dříve. Pokud chce obec budovat, nemůže již spoléhat na patriotismus místních usedlíků, kteří v minulosti v rámci akcí Z
v naší obci vystavěli svépomocí požární nádrž, mateřskou školu, sportovní
kabiny, požární zbrojnici s obecní garáží, obchod, restauraci, obecní sál aj.
Je obdivuhodné, co všechno se dokázalo v nedávné minulosti a za jakých
podmínek vybudovat. V současnosti lze budovat jen s podporou finančních
dotací, což je umělý systém, jenž nahrává nejrůznějším pochybným společnostem, jež se snaží urvat z dotačního koláče co nejvíce pro sebe na úkor
těch, kterým jsou dotační peníze určeny, a vytváří podmínky pro korupční
a protekcionistické prostředí. Není jednoduché se orientovat v džungli
dotačních titulů a přitom fungovat bez korupce a politické protekce. Mnohokrát jsme pro naši obec žádali o finanční dotace a ne vždy jsme byli
úspěšní, ale byli a jsme vytrvalí! I přesto či právě proto se nám podařilo
od Státního fondu obdržet finanční dotace na zateplení budov restaurace a společenského sálu a na výstavbu kanalizace a ČOV. Od Mi-
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nisterstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci na výstavbu dětského
hřiště. Středočeský kraj poskytl naší obci finanční dotace na pořízení
nového územního plánu a na dofinancování výstavby kanalizace
a ČOV.

Činnost v oblasti kultury a osvěty
Na kulturní a osvětové činnosti obce se podílela kulturní komise společně s vedením obce. Akce, které již mají svoji letitou tradici, pořádá obec
i nadále. Sem patří např. vítání nových občánků (nově spojené s oslavou dne matek), dětský den, lampiónový průvod, drakiáda, adventní akce (málokterá obec pořádá akce po všechny čtyři adventní neděle),
mikulášská besídka, uctění památky obětem světových válek.
Na některých akcích se obec spolupodílí zejména formou finančního a materiálního zabezpečení. Jde třeba o pálení čarodějnic, masopustní průvod obcí a kulturní akce pořádané spolky.

Tradiční akce jako jsou taneční zábavy a plesy již nemají zdaleka takovou návštěvnost jako tomu bývalo v minulosti a proto je místní spolky pořádají jen v omezené míře, vždy už zdaleka nejsou výdělečné a jejich organizování leží zpravidla na bedrech jen několika obětavých jedinců. Podle
našeho názoru by byla škoda, kdyby se žádné akce nepořádaly, proto jsme
se rozhodli, že budeme podle možností taneční akce pořádat. Kromě každoročního adventního swingu obec sama uspořádala dvě taneční zábavy, diskotéku a několik oldies party, navíc i dětskou diskotéku,
posluchače si našly i dva folkové recitály a jeden rockový koncert.
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V tomto volebním období jsme také vydatně podporovali činnost místního divadelního spolku, jenž vystupuje nejen v domácím prostředí, ale
jezdí i za hranice obce, kde je mnohdy navštěvovanější než u nás. Kromě
něho v obecním sále opakovaně vystupoval i divadelní soubor Zalezlíci a milovníci „velkého“ divadla si mohli přijít na své při několika obcí
pořádaných zájezdech na divadelní představení do Prahy či Českého Krumlova. Obec také umožnila zájemcům o tematické výlety zúčastnit se poznávacích zájezdů na zámky Orlík, v Mníšku pod Brdy
a v pražské Troji.
Další novinkou v oblasti kultury a osvěty bylo dvojí autorské čtení
Lenky Vlkové a také beseda s cestovatelem. Obec se také společně se
sousední obcí Bohutín podílí na vánočním koncertě v bohutínském
kostele. A pokud jde o vánoční výzdobu, tak i ta doznala postupně výrazných změn.
Rovněž udržování kulturního dědictví jsme se snažili neopomíjet
a proto byly zrestaurovány dva historické kříže, které obec získala
od jiné obce v zanedbaném stavu. Jeden byl instalován podél cesty pod
Lázem směrem na Příbram, kde neznámí vandalové původní kříž zničili.
Druhý kříž je uložen v obecní garáži a po dokončení stavby kanalizace
bude instalován před roubenkou v dolní části obce, kde kdosi původní kříž
urazil a ukradl.
Před třemi lety zhotovený pomníček na místě bývalé kovárny s podobiznou posledního mistra kováře je připomínkou toho, že nezapomínáme na „staré dobré časy“.

Ostatní činnost
V sociální oblasti jsme více než v předchozích letech věnovali pozornost
starším občanům. Navzdory tomu máme na tomto poli ještě mnoho práce,
nebo si uvědomujeme, že naše populace stárne, a my se nechceme těmto
problémům vyhýbat. Pro naše seniory jsme ve spolupráci s Centrem sociálních služeb v Příbrami zajistili denní rozvoz obědů s tím, že obec finančně pokryla náklady na dopravu. V různých částech obce byly
opraveny a také nově instalovány lavičky pro posezení a odpočinek.
Po dokončení stavby kanalizace budeme ještě na některých místech nové
lavičky a odpadkové koše doinstalovávat.
Každoročně je na jaře ve společenském sále uspořádáno setkání se seniory společně s hudebním doprovodem. Nezapomínáme ani na jubilanty
v důchodovém věku a pravidelně je přicházíme v den jejich narozenin navštívit i s malým dárkem a pohovořit s nimi o jejich radostech
i starostech i o tom, jak vnímají dění v Lázu.
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Zcela mimo plán se nám vynořil nelehký úkol - tvorba nového územního plánu. Věděli jsme, že naše obec musí nový plán vytvořit do konce
roku 2020, ale vzhledem k výstavbě kanalizace jsme předpokládali, že je to
stěžejní úkol až pro další volební období. Ovšem Středočeský kraj nabídl
obcím kolem zrušeného vojenského újezdu Brdy, že jim poskytne jednorázovou finanční dotaci na tvorbu nového ÚP, pokud jej dokončí do června
2018. Rozhodli jsme se této šance využít, protože objem získaných financí
zcela pokryje náklady. Navíc jsme požádali o udělení výjimky o prodloužení termínu dokončení o jeden rok a bylo nám ze strany kraje vyhověno.
Tvorba územního plánu vychází z dokumentu Strategický plán rozvoje
obce. Ten jsme vypracovali i proto, že bez něho bychom těžko uspěli
v žádostech o finanční dotace. Dalším dokumentem, který je každá obec
povinna mít, je Plán rozvoje sportu na roky 2018 - 2028. Ten nyní
máme již ve finální části.
Obec má také povinnosti, o nichž toho občané moc nevědí, např. jsme
museli u všech obcí vlastněných budov (restaurace s obecním úřadem, společenský sál, mateřská škola, požární zbrojnice, obecní garáž a sportovní
kabiny) nechat vyhotovit energetický audit. Pravidelně probíhají protipovodňové prohlídky povodí Litavky v katastru obce a pro případ povodní bylo zakoupeno dostatečné množství pytlů na písek a násypka, tzv. pytlovačka. Pro zmírnění následků povodní byly zakoupeny moderní vysoušeče vlhkosti; ty se již u občanů postižených prudkými dešti
několikrát plně osvědčily.
Možná jsou to maličkosti, ale i těmi jsme se zabývali. A tak jsme nechali
odstranit nahnutou telefonní budku hyzdící malebný střed obce
a funkční přístroj byl přemístěn na budovu autobusové čekárny. V horní
obci byl zbudován betonový základ pod kontejnery na tříděný odpad.

Hospodářská činnost
Obec Láz donedávna provozovala hospodářskou činnost pouze pěstěním
a těžbou na svých lesních pozemcích. Ale již více než rok a půl sama provozuje restauraci, což je nejen v rámci našeho Středočeského kraje, ale
i celé ČR, málo vídaný jev. Důvody, proč tomu tak je, jsou popsány v některých minulých Lázských listech a není třeba je znovu opakovat. Pohostinství U Dubu je společně s místní prodejnou společenským centrem obce
a je jen dobře, že veškeré kulturní a společenské akce jsou plně v režii lázských občanů. I v naší obecní hospodě probíhá kulturní činnost formou
občasných amatérských hudebních večerů. A v létě se terasa restaurace
stává místem setkání nejen dospělých, ale i těch nejmenších, kteří se zde
zabaví i díky nainstalované trampolíně.

18

Plány do příštího volebního období
V příštím volebním období nás čeká koncesní řízení na provozovatele ČOV a s tím i nelehký a zároveň zodpovědný úkol pro obecní zastupitelstvo – stanovení výše ceny stočného pro obyvatele. Dokončení rozpracovaného územního plánu je povinností, stejně jako oplocení
a dovybavení nového dětského hřiště, které již v tomto volebním období nestihneme. Rádi bychom realizovali zatím neúspěšné projekty, především rekonstrukci požární nádrže včetně úpravy jejího okolí, rekonstrukci fotbalových kabin a revitalizaci zahrady u mateřské školy.
Dále rozšíření počtu sběrných míst pro tříděný odpad a pořízení
nového vozidla pro obecní zásahovou jednotku.

Samostatnou kapitolou je problematika místní dopravy. Je nezbytné
zlepšit stav našich obecních komunikací; ten je v mnoha případech doslova žalostný. K tomu je nezbytné vytvořit tzv. pasport obecních komunikací a to tak, aby doprava v obci podléhala jasným a účelným pravidlům.
Je třeba se zabývat otázkou parkování na veřejných komunikacích, nebo
neustále přibývá soukromých dopravních prostředků a zároveň bezohlednosti jejich majitelů pokud se týká parkování na veřejném prostranství.
I regulace rychlosti projíždějících vozidel je nezbytná, ale to spíše závisí
na součinnosti obecního úřadu a policie ČR.
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Budeme se snažit úspěšně získat pozemky uvedené již v předchozích
odstavcích tohoto článku a i nadále pokračovat v likvidování pozemkových „kostlivců ve skříni“, což zahrnuje řešení stavů, které neodpovídají
skutečnosti. Máme v úmyslu zabránit tomu, aby si někteří příliš aktivní
občané nepočínali na obecním majetku způsobem, že si jej přivlastňují
pouze pro sebe.
I nadále budeme podporovat místní spolky a to nejrůznějšími již osvědčenými formami, pokračovat ve vzájemné spolupráci a stále se snažit být
s nimi v těsném kontaktu.
Závěrem bych chtěl poděkovat místostarostce a zastupitelům za vykonanou práci a za naše dobré vzájemné vztahy, nekonfliktnost a snahu o rozvoj obce Láz. Bez toho bychom nedokázali udělat ani polovinu toho, co se
nám podařilo. Věřím, že i v nastávajícím volebním období bude mezi zastupiteli panovat stejně dobrá přátelská atmosféra.
Antonín Kropáč
starosta obce Láz

Myslivecký spolek Láz – Vranovice p o ř á d á

MYSLIVECKOU ZÁBAVU
v sobotu 24. listopadu 2018
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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Zájezd do divadla LA FABRIKA
na představení „Vzduchem“
v pondělí 22. října 2018
Tanečně-akrobatické představení na motivy knihy Richarda
Bacha „Jonathan Livingston
Racek”. Představení vzniklo na
základě kostry příběhu o rackovi, který díky vášni pro let překonal své hranice, naučil se létat a tím inspiroval další racky
v hejnu.
Divák sleduje postavu, která
našla radost a vášeň pro let.
A právě vášeň jí dovoluje jít
do všeho po hlavě a posouvat
hranice. Zkouší nové techniky
a objevuje, čeho je jeho tělo
schopné, rozšiřuje si své obzory
a překračuje svoje meze. Únavou usíná ve stoje, překonává
zlomené křídlo a dokonce i smrt.
Skáče a padá, znovu a znovu.

Hrají: Kristýna Stránská, Vítězslav Ramba, Michal Heriban,
Tomáš Pražák, Vojtěch Glaser
NÁMĚT A CHOREOGRAFIE: MATYÁŠ RAMBA
HUDBA: VLADIMÍR MIKLÁŠ | SCÉNA: PETR HORNÍČEK
KOSTÝMY: LUCIE ČERVÍKOVÁ | LIGHT DESIGN: MICHAEL BLÁHA
PRODUKCE: UNITED ARTS | REŽIJNÍ SUPERVIZE: SKUTR
ZVUK: KAREL MAŘÍK

Vstupenky si můžete rezervovat a vyzvednout na OÚ Láz.
Z důvodu omezené kapacity doporučujeme včasnou rezervaci.
Cena vstupenky činí 490 Kč. Doprava zdarma.
Sraz před obchodem v 17.15 hodin.
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Budova mateřské školy byla otevřena před 45 lety
Dne 29. prosince 1973 proběhlo slavnostní otevření Mateřské školy
v Lázu v budově č. p. 7. Na podzim roku 1971 byla podána žádost o vybudování nové mateřské školy v akci Z. Žádost byla v dubnu 1972 kladně
vyřízena a financování bylo rozvrženo na dva roky. Na rok 1972 bylo vyčleněno 375.000,- Kčs a 170.000,- Kčs na rok 1973. Nová budova školy
stojí na základech staré stodoly, která se začala bourat 9. května 1972.
Do získávání brigádnických hodin se zapojili všichni členové SRPŠ, uzavřeli závazky na 1700 hodin. Postupně se do budování zapojili i ostatní
občané Lázu. Během výstavby nové mateřské školy byly děti dováženy autobusovou dopravou do mateřské školy na Vysoké Peci. Provoz nové školy
v Lázu byl slavnostně zahájen 3. ledna 1974. V roce 1993 byla část budovy
vyčleněna pro sídlo obecního úřadu, který zde působil až do roku 2014.
Rekonstrukce budovy proběhla během tří volebních období. V letech
2007 – 2010 byla vyměněna okna a střešní krytina, v letech 2011 – 2014
byly znovu připojeny místnosti po obecním úřadu, položeny nové podlahy
a zřízena nová šatna. Zároveň v tomto období bylo na školní zahradě vybudováno nové dětské hřiště. V letech 2015 – 2018 byly vyměněny rozvody
elektroinstalace a vody, došlo k přebudování sociálních zařízení a kompletní výměně zařízení školní kuchyně. Pro další období je naplánována kompletní rekonstrukce školní zahrady.
K výše zmíněnému výročí se dne 14. září 2018 v odpoledních hodinách
po vyučování sešly v mateřské škole její bývalé pracovnice – ředitelka paní
Jaroslava Punčochářová, učitelka paní Božena Bernášková, kuchařka paní
Jaroslava Čížková a školnice paní Anna Romová. Všechny, dnes již dámy
v pokročilém věku, byly šastné, že jim pan starosta toto setkání po letech
zorganizoval. Netradiční společenské akce se dále zúčastnily současné zaměstnankyně školy – ředitelka paní Kateřina Bysterská a kuchařka paní
Blanka Burianová. Za vedení obce byli přítomni starosta pan Antonín
Kropáč a místostarostka paní Kristýna Jurová. Po úvodním přivítání byli
milí hosté provedeni prostorami nově zrekonstruované budovy a paní ředitelka s paní kuchařkou podaly výklad o provozu a zodpovídaly dotazy
svých o několik generací starších předchůdkyň. Následovalo přátelské
posezení u kávy a čaje. Samozřejmě došlo na vzpomínání na společně strávená léta práce mezi malými dětmi. Nad kronikami mateřské školy a dobovými fotografiemi ožívaly většinou veselé příběhy, ale také vzpomínky na
krušné doby, kdy se některé činnosti prováděly doslova „na koleně“. Bylo
velmi zajímavé slyšet vyprávění o dětech, které dnes sami mají děti a někteří dokonce i vnoučata. Doba se mění, ale dětská duše zůstává stejná, na
tom se všichni přítomní v závěru setkání shodli. Bc. Kristýna Jurová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Během letních prázdnin byla provedena kompletní rekonstrukce obkladů
v kuchyni a výměna původní kuchyňské linky za novou. Na začátku září
došlo k pokládce nové dlažby před
vchodovými dveřmi do mateřské školy. V následujících týdnech proběhne
likvidace plechové maringotky umístěné na zahradě, vybetonování základů a příprava pro instalaci nového
dřevěného domečku, který bude určen
pro ukládání venkovních hraček a
kol. Tímto bych ráda poděkovala obci
Láz, jmenovitě panu starostovi Mgr.
Antonínu Kropáčovi, místostarostce
Bc. Kristýně Jurové a zastupitelstvu
za financování těchto nákladných
úprav a změn. Nadále bych chtěla poděkovat panu Dražanovi za darování
medu pro děti.
Podařilo se nám vyřídit dotace Šablony II., a tak s námi od nového školního roku pracuje i paní Edita Dubnická, DiS., která je zaměstnána na
pozici asistenta pedagoga i učitelky. Díky této personální posile jsme
schopni lépe zajistit individualizované vzdělávání v takto početné třídě, ale
i rozšíření výletů a akcí mimo prostory mateřské školy.
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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.
První týdny jsme se
zaměřili na vzájemné
seznamování a nastavování pravidel, jak to
ve školce chodí.

Co nás čeká …
Od října v rámci řízené zájmové činnosti
nabízíme pro starší
děti školičku, výtvarné tvoření a nyní
i nově zpívánky s pohybem.
Na podzim začneme
s dětmi pravidelně jezdit do solné jeskyně
a čeká nás divadelní
představení Příhody vodníka Česílka v příbramském divadle. V průběhu
listopadu vyrazíme na celodenní výlet vlakem na interaktivní výstavy
v Písku a zahájíme dvouměsíční plavecký kurz v plaveckém bazéně v Příbrami. Se staršími dětmi zavítáme do Hornického muzea, zahrát si na archeology, mladší děti si na ně budou hrát ve školce. Máme objednané předvánoční focení, na které se mohou přijít vyfotit i sourozenci nebo rodiče.
Srdečně Vás všechny zveme na burzu dětského oblečení, kterou budeme jako mateřská škola pořádat 3. listopadu 2018 v obecním sále
v Lázu (viz plakát na straně 25).
Ráda bych Vám všem popřála pohodový podzim a pevné zdraví.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka

24

Mateřská škola Láz zve všechny maminky a obyvatele Lázu,
kteří se chtějí zbavit již nepotřebného oblečení, bot, autosedaček,
kočárků, sportovního vybavení a jiných věcí, nebo levně nakoupit na

BURZU dětského oblečení
3. listopadu 2018 v obecním sále v Lázu
Příjem
Prodej
Výdej

pátek 2. 11. 2018 16.00 - 18.00 příjem věcí do burzy
sobota 3. 11. 2018 10.00 - 16.00 prodej věcí
neděle 4. 11. 2018 14.00 - 16.00 vyúčtování peněz a vrácení
neprodaných věcí

Přijímáme oblečení pro děti i dospělé, boty, hračky, drobné domácí
potřeby, sportovní vybavení a další potřeby pro děti.

Prosíme, aby věci k prodeji byly v dobrém stavu, čisté,
nezničené.
Ceny prodávaných věcí si určí majitel. Každá věc bude viditelně označena
lepicím štítkem s uvedenou cenou (ideálně černým lihovým fixem).
Každý majitel předá čitelný seznam podrobně popsaných věcí,
které předává k prodeji.

Neprodané věci, které nebudou 4. 11. 2018 vyzvednuty,
budou zlikvidovány.
Další podrobnější informace o podmínkách obdržíte v MŠ Láz
nebo na samotné akci.
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Myslivost – „včera, dnes a zítra“
Úvaha o české myslivosti v proměnách století
(1. část)
I. Myslivost „včera“.
Naši původní prapředkové lovili nejrůznější druhy zvěře pro vlastní potřebu masa a kůží. Protože neměli zpočátku střelné zbraně, museli vymýšlet různé pasti, sítě a návnady ve snaze přelstít a následně ulovit některou
zvěř. Josef Jungmann ve svém „Slovníku česko-německém“ vysvětluje, že
„myslivec je člověk myslivě lovící, lovům zvláště na vysokou zvěř vyučený“. Dnešní myslivost ovšem chápeme jako formu hospodaření s lovnou
zvěří ve volné přírodě a její chov a ochranu.
Lov byl ve středověku a raném novověku převažující součástí života aristokratické společnosti. Šlechtické družiny lovily zvěř především pro prožitek a trofeje. Zásobování zvěřinou panovnického dvora i velmožských kuchyní zajišoval lesnický personál.
Na sklonku 17. století se na Křivoklátském panství hraběte Jana Josefa
z Valdštejna zvýšil počet zvěře natolik, že bylo nutno přistoupit k redukci
formou tzv. „plachtových honů“.
Dle dobových zápisů uveřejněných v dostupné literatuře se píše, že poddaní museli celé noci držet hlídky se psy a pálit velké ohně kolem svých
políček, jinak by jim zvěř zničila úrodu. Nesměli samozřejmě použít střelnou zbraň a zvěř mohli pouze odhánět.
Výsledkem uvedených plachtových honů na Křivoklátě v období let 1710
až 1716 bylo ulovení celkem 421 jelenů, 213 laní, 391 kolouchů, 635 kusů
dospělé a 696 kusů mladé černé zvěře a 366 kusů srnčí zvěře.
Také individuální odlov spárkaté zvěře lesním personálem v uvedeném
období byl podstatně vyšší.
Jako zajímavost je v literatuře uváděno, že na tyto plachtové hony hrabě pozval také v červnu roku 1721 císařovnu Alžbětu Kristýnu, která právě odjížděla z léčebného pobytu v Karlových Varech. Pro ni byl zvláš postaven pavilon čalouněný aksamitem v Novodomském revíru. V něm zasedla za stůl s připravenými ručnicemi. Vedle stál myslivec, který zajišoval přebíjení zbraní. Vzadu seděli nebo postávali dvořané, kteří sledovali
krvavé divadlo. Po znamení trubkou vyháněli myslivci na koních zvěř
z ohrady do výběhu ohraničeném plachtami a císařovna střílela. Do večera
složila 138 kusů zvěře, převážně silných trofejových jelenů, ale také 25
laní a 8 kolouchů. Zdá se mi trochu myslivecky neetické lovit laně v době
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kladení mlá at a ti kolouši museli být čerstvě narození. Poslední, sedmá
leč na černou zvěř se prý pro zřejmou únavu císařovny již nekonala. Myslím si, že po tomto výkonu se mohla znovu vrátit do Karlových Varů a léčit
si namožené pravé rameno.
Také mi rozum nebere, jak se naložilo se zvěřinou z takto v jednom letním dni ulovené zvěře. Nebyly mrazáky a chladírny jako v dnešní době.
Připravený led v podzemních sklepeních již také asi převážně roztál.
Na některých jiných panstvích probíhaly obdobné lovy a to ještě ve větším rozsahu s ohledem na větší rozlohu honiteb (Opočno, Hluboká a další).
Přemýšlel jsem, jakým způsobem byla zvěř v tak velkém množství
a v letním období naháněna do ohrad, z kterých se pak vypouštěla
do plachtami ohraničeného výběhu před hlavně pušek vyvolených lovců.
V literatuře jsem se dočetl, že při nahánění zvěře do obor na Hluboké byla
úspěšně využita řeka Vltava, kolem které snad tisíc honců – poddaných
zvěř vytlačovalo do náběhů ohrad. Na panství Křivoklát mohla být k tomuto účelu využita řeka Berounka.
Když toto píši, napadá mne, že na blízkém vrchu Závírka dosud účelově
nevyjasněný kamenný val „U věnce“ mohl někdy také sloužit k loveckým
účelům. Za třicetileté války tam snad „zavírali“ občané z Lázu dobytek,
aby jej uchránili před drancujícími vojsky. Dle ústně předávaných informací tam snad byla také štola, kam se schovávali při nepříznivém počasí.
Pokud tam něco takového bylo, tak při stavbě hráze Pilského rybníka
a odstřelu skály pro získání kamene se to zlikvidovalo.
Samostatnou kapitolou lovu v tomto popisovaném období byly pak parforsní hony podle francouzského nebo anglického vzoru se smečkou psů
a lovců na koních, které přetrvaly až do počátku 20. století.
Tak takto byla šlechtou v uvedené době provozována myslivost. Dnešní
myslivci by ji takto provozovat nechtěli a ani nemohli. Také ochránci zvířat by určitě protestovali.
Dle tvrzení tehdejšího lesního personálu polovinu mladé jelení zvěře
a především srnčí zvěře zlikvidovaly smečky vlků. Také rysů, lišek a kun
bylo hodně. Přesto stavy drobné zvěře byly vysoké. Těžko se také odhaduje, kolik zvěře ulovili pytláci, o kterých píše Jindřich Francek v knize
Lovecká vášeň. Popisuje, jak byli přistižení pytláci velmi přísně trestáni.
Ti se často spolčovali do skupin, aby lépe čelili lesnímu personálu, který je
pronásledoval. Výsledkem byl také velký počet zranění i úmrtí na obou
stranách. Některá připomínají i kamenné kříže v lese.
Příště něco o myslivosti „dnes a zítra“.
Ladislav Punčochář
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Střípky z historie Lázu
V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Události roku 1918 jsou také podrobně zaznamenány
v Pamětní knize obce Dolní Láz 1922 – 1949 (včetně oficiálního prohlášení
Československého národního výboru).
„Rozklad rakouské armády změnil se ku konci měsíce října v paniku a všeobecný útěk z fronty. Císař Karel vydal nařízení, v němž se uděluje Čechům
samostatnost, v Rakousku, ale tu již jsme na nic nečekali a národní výbor
Československý ujal se zcela samostatně vlády a vydal ihned toto prohlášení:

Lide Československý!
Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát Československý vstoupil dnešního
dne v řadu samostatných kultůrních států světa. Národní výbor, nadaný
důvěrou veškerého lidu československého, přijal jako jediný, oprávněný
a odpovědný činitel do svých rukou správu Tvého státu.
Na počátku tohoto velkého díla ukládá Ti národní výbor, ode dneška Tvá
vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny veliké chvíle nynější.
Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson, nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti. Ani jediným
rušivým činem, nesmějí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ani jediný
z Vás, nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnout stín na čisté jméno
národa. Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému je svato.
Svobody osobní, cti, majetku soukromého nesmí býti dotčeno.
V Praze 28. října 1918
Dr. František Soukup, Antonín Švehla, Dr. Vavro Šrobár, Jiří Stříbrný,
Dr. Alois Rašín“
(Pamětní kniha obce Dolní Láz 1922 – 1949, s. 43-45)
V části pod nadpisem „Státní převrat“ se v kronice také dočítáme, jakým
způsobem se o konci války a vzniku samostatného Československa dozvěděli obyvatelé Lázu.
„U nás jsme toto vše zvěděli asi kolem čtvrté hodiny odpoledne, když naši
havíři, kteří šli z práce, nám s velikou radostí a nadšením hlásali, že jsme
svobodným státem, že jsme republikou, že válka a její útrapy jsou skončeny. Zprvu nikdo ani nechtěl věřit, ale pak se zmocnilo všeho lidu takové
nadšení, že není možno je vypsat. Naše mládež radostně zpívala, pokřikovala a ti staří jí z plných plic přizvukovali. Všechno vyzařovalo radost,
všechno bylo jasnější. Teprve druhý den noviny k nám přinesly dříve uvedené prohlášení a zprávy z Prahy.“ (tamtéž, s. 45)
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Na straně 49 je popsán i slavnostní průvod zakončený zábavou, která
byla uspořádána na oslavu svobody v hostinci Rosi Milcové.
„Ten den odpoledne seřadil se průvod před domkem starosty Václava
Bernáška pod Žernovou a odtud se vyšlo v průvodů za hraní českých písní
k určenému hostinci. V čele průvodů jelo několik mladíků na koních, za
nimi šla hudba a za tou děvčata v národních krojích a za nimi pak veškeré
občanstvo. V hostinci promluvil Adolf Bělka z Březových Hor o významu
naší svobody. Pak zapěny s doprovodem hudby naše národní hymny a mládež oddala se taneční zábavě.“ (tamtéž, s. 49)
Na slavnostní zábavě hrála zcela zadarmo místní kapela. Čistý výnos
z této akce ve výši asi 900 Kč byl uložen jako finanční základ pro postavení pomníku padlým z Horního a Dolního Lázu. Pomník měl být původně
postaven na pahorku před Horním Lázem, ale na přání většiny obyvatel
bylo zvoleno místo v dolní části obce. Ke slavnostnímu odhalení pomníku
došlo v neděli 29. května 1921 (viz fotografie).

A právě na tomto místě si i my připomeneme události roku 1918 a oslavíme tak v naší obci významné výročí našeho státu. Pietní akt se uskuteční v neděli 28. října 2018 od 16 hodin.
Jana Klímová
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TIP NA DÁREK
Svatohorský pamětní dukát
Pamětní Svatohorský tlustý groš
Po úspěšném vydání první emise pamětního Svatohorského
dukátu 2017 (raženého ze zlata
o ryzosti 986/1000, hmotnosti
3,49 gramů a průměru 20 mm)
pokračuje tato ražba i v letošním roce a již nyní si můžete
objednat Svatohorský pamětní dukát 2019.
Cena dukátu zůstává stejná, 6 000 Kč za kus, pokud ovšem výrazně nestoupne cena zlata. Zájemci, kteří čekají nějaké výročí, narození nebo jinou událost, pro kterou má dukát sloužit, si jej mohou již nyní objednat.
K dukátku bude přiložena informační kartička, která zároveň slouží jako
dekret dárce obdarovanému s možností uvést komu a k jaké příležitosti
dukát věnuje.
Milovníci stříbra si mohou
zakoupit tzv. Pamětní Svatohorský tlustý groš, který
je ražen ze stříbra ryzosti
999/1000 o váze jedné unce, to
je 31,1 gramů a průměr činí
28 mm. Na pamětním groši
není v ploše uveden letopočet.
K vročení slouží tlustá hrana groše (cca 5 mm), na kterou se nechá letopočet vygravírovat. Ke groši je opět přiložena informační kartička a jeho
cena je 1 750 Kč za kus.
Kontakt pro objednávky:
numismatika.pribram@seznam.cz nebo cns.pribram@seznam.cz
p. Ján Chvalník – mobil 603 173 768
ČNS, z. s. pobočka Příbram,
Třebsko 60, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Letní fotbalová přestávka byla věnována hlavně
přípravě a pořádání turnajů. Prvním z nich byl desátý ročník okresního formátu turnaje v malé kopané Lázský bodlo. Pod vedením organizátorů J. Buriana, M. Čížka
a D. Vošmika se 14. července utkalo třináct družstev. Vítězství si vybojovalo mužstvo FC ČEKA, které ve finále porazilo Belissimu 3:2.
18. srpna proběhl 35. ročník nohejbalového turnaje. (V Lázu patří
k turnajům s nejdelší tradicí). Jako raketa, kterou měli ve svém názvu,
se k vítězství probojovali členové týmu P. Milec, J. Svajčík a A. Šurik.
Poděkování za organizaci této akce patří H. Šimánkovi.
O pouti se uskutečnilo fotbalové utkání ženatí versus svobodní. Výsledek nebyl tak důležitý, šlo hlavně o to, aby se nikdo nezranil před pouovou zábavou.
Tradiční prázdninovou akcí je také zájezd
fotbalistů a jejich příznivců na Moravu do Velkých Bílovic, kde proběhlo přátelské utkání a
posléze návštěva vinných sklípků s testováním kvality obsahu
uskladněných sudů.
O víkendu 25. srpna
už nám začala podzimní
Foto M. Vošmiková
sezóna III. třídy sk. A
mistrovským utkáním
s Nečíní. V krátkosti ho
lze zhodnotit tak, že
hosté hráli a my jsme
dávali góly. Vyhráli jsme
5:2. Týden nato jsme
hráli v Milíně s béčkem
a podlehli 1:2. Následující víkend jsme měli volno a poslední utkání
před uzávěrkou tohoto
vydání jsme vyhráli ve
Foto P. Šimánková
Višňové 4:2.
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Další utkání:
22. 9.
Vrtule
29. 9.
Zduchovice
6. 10.
Vrtule
14. 10.
Bohutín "B"
20. 10.
Vrtule
27. 10.
Vrtule
3. 11.
Věšín
10. 11.
Vrtule
17. 11.
Hvož any

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rožmitál "B"
Vrtule
Stará Hu
Vrtule
Pečice
Dal. Dušníky "B"
Vrtule
Jince
Vrtule

16.30 hod.
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

Nejmenší Vrtuláčci začali s tréninkem 3. září. I nadále apelujeme
na rodiče, aby přivedli svoje ratolesti – chlapce ročníku 2014 a mladší, děvčata můžou být starší. Naši trenéři se jim budou věnovat hlavně v oblasti
pohybové aktivity na místním hřišti, v zimním období v tělocvičně Pb tisku v Bohutíně. Podzimní část soutěže zahájili na výbornou i naši Vrtuláčci – starší přípravka (viz samostatný příspěvek).
Ani volejbaloví nadšenci z oddílu volnočasových aktivit během prázdnin
nezaháleli. Svoji pravidelnou přípravu pak zúročili na volejbalových turnajích smíšených družstev na Hájích a Lhotě u Příbrami.
Členové turistického oddílu – organizátoři pochodu, zahájili přípravu
7. ročníku Putování Lázského nemehla po Brdech.
Josef Vošmik

Vrtuláčci
Před nedávnem proběhla v médiích informace, že na českých vesnicích
fotbal vymírá. Zpráva byla doplněná statistikou, že v posledních letech se
z fotbalových soutěží odhlásila desetina týmů. Hřiště na některých vesnicích i ve městech zarůstají, přestávají sloužit sportu. Zájem o fotbal klesá.
Vrtule Láz zažívá, doufejme, opačný trend.
Přesuňme se střihem do druhého zářijového středečního podvečera
na hřiště do Lázu. Na části hřiště právě hraje starší přípravka Vrtuláčků
své mistrovské utkání proti Podlesí. Na druhé půlce trénují začínající nejmladší Vrtuláčci, jejichž nadšení a dovednosti oceňují přihlížející rodiče.
A na nedalekém nohejbalovém hřišti si to rozdávají místní nohejbaloví
nadšenci.
Pohled na fotbalový areál plný dětí zahřeje. Přejme si, a tento trend
vydrží co nejdéle a stane se samozřejmostí tak, jako tomu bylo za mých
dětských let.
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A jak si vedou Vrtuláčci v podzimní části sezóny?
První zápas jsme zavítali na Spartak Příbram. Horkého favorita naši borci dokonale zaskočili a po krásném výkonu zvítězili 12:9. Druhý zápas jsme hostili
doma Tochovice. Utkání skončilo opět vítězstvím lázských fotbalistů v poměru 11:5. Vítěznou šňůru jsme
zakončili výsledkem 19:0 proti Kovohutím/Podlesí.
Následovala těsná prohra v Rosovicích a očekávaná
prohra s 1.FK Příbram.
Všichni
pátek
neděle
čtvrtek
neděle
neděle
neděle
neděle

příznivci jsou srdečně zváni na další zápasy sezóny:
28. 9.
10.00 hod.
Pičín – Láz
30. 9.
10.30
Láz – Pičín
4. 10.
17.00
1.FK Příbram – Láz
14. 10. 10.00
Kovohutě/Podlesí – Láz
21. 10. 10.30
Láz – Spartak Příbram
28. 10. 10.00
Tochovice – Láz
4. 11.
10.30
Láz – Rosovice
Martin Bezouška

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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Historie sboru dobrovolných hasičů v Lázu
Historie sboru hasičů v Lázu se začala psát 20. prosince 1888, kdy byl
v obci založen „Dobrovolný hasičský sbor Horní a Dolní Láz“. Na valné
hromadě, kde se jednalo o založení sboru, se přihlásilo 35 občanů, z toho
27 činných a 8 přispívajících.
Do velení sboru byli zvoleni:
Velitel:
Josef Volf
Jednatel:
Josef Volf
První náčelník: Josef Habada
Zbrojník:
Jan Burian
Jako cvičitel byl z Bohutína povolán horník a hudebník Františel Volf.
První veřejné cvičení proběhlo 20. července 1890 a jako takové se těšilo
velkému zájmu veřejnosti, jak z místních občanů, tak hostů z okolních
sborů. V té době sbor nevlastnil hasičskou stříkačku a tak byla zapůjčena
z lázské pily. Ihned na valné hromadě po skončení cvičení bylo odhlasováno zakoupení vlastní hasičské stříkačky. Ještě v roce 1890 byla stříkačka
zakoupena a ve vlastnictví sboru je dodnes a je stále funkční. To, že lázský hasičský sbor fungoval dobře a panovala v něm přísná pravidla a kázeň, svědčí i to, že 22. června 1902 se v Lázu konal sjezd hasičské župy
pro Příbram a okolí.
28. května 1914 došlo v Lázu k prvnímu velkému požáru, a to v Dolním
Lázu. Blesk za velmi prudké bouři zapálil 5 domů. Hasiči se potýkali
s nedostatkem vody k hašení. I přesto se podařilo 3 chalupy částečně zachránit.
V roce 1914 bylo do sboru přijato také 14 žen.
Téměř na den přesně po deseti letech od prvního požáru se v Lázu potýkali s dalším velkým ohněm. 21. května 1924 zapálil blesk dům v Horním
Lázu. Hasiči vyjeli dům hasit, ale ještě po cestě museli své rozhodnutí
změnit a jet do Dolního Lázu, kde další blesk zapálil další dům, který byl
mnohem blíže jiným domům, a hrozilo rozšíření ohně na okolní domy.
Nakonec ten den 5 domů shořelo a dva se podařilo částečně zachránit.
Nejen hašení ohně je v popisu hasičské činnosti a tak se lázští hasiči
pustili do boje s velkou vodou. Jak už to vypadá, květen je na smutné
události hodně bohatý a přírodní živly o sobě dávají vědět. V květnu 1932
byla v obci velká voda a 20 členů se po tři dny střídalo na pomoci při
ochraně majetku, hlídkách a pomoci při povodni.
Další novinka ve vybavení sboru přišla 21. července 1935, kdy byla zakoupena motorová stříkačka DS16. O tom, jak dobrá, odolná a výkonná
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tato stříkačka byla, svědčí i fakt, že tuto stříkačku máme ve vybavení
do dnešního dne a stále ji aktivně využíváme. Stříkačka dokáže nasát
vodu z celkem velké hloubky, má výkonné čerpadlo a tak umí dodávat velké množství vody. Její největší předností je to, že chlazení je prováděno
průtokovou vodou, a tak pokud se dolévá jen benzín, může běžet „neomezeně“ dlouho, což se může hodit, jak se budete moci dočíst dále.
Již téměř od počátku poměřovali mezi sebou hasičské sbory síly na hasičských cvičeních. Jedno takové proběhlo k oslavám 50. výročí (1938)
od založení sboru v Lázu. Při velkém cvičení, kterého se zúčastnilo
20 sborů, skončili dobře připravení lázští hasiči na krásném 2. místě.

Dobrovolný hasičský sbor Horní a Dolní Láz – fotografie pravděpodobně z roku 1937
Zleva stojící: Lantora Š., Sadílek Bl., Kratochvíl F., Šlechta V., Bělka F., Labský
J., Krbec V., Vaněk K. a Očenášek F.
Sedící: Novák F., Dražan T., Stehlík Boh., Bernášek J., Kočí Jan, Fiala Fr. a Milec
Antonín
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To, že sbor opravdu nezahálel, svědčí i fakt, že za 50 let svého působení
zasahoval u 40 požárů a několika povodní.
Kvůli druhé světové válce sbor hodně omezil svou činnost a za deset let
působení mezi lety 1938 – 1948 se nedochovaly téměř žádné informace.
V roce 1948 se opět činnost sboru začínala rozvíjet a při té příležitosti
byl přislíben hasičský prapor. Ten věnoval roku 1949 rodák František
Stejskal a prapor byl předán u pomníku padlých ve světových válkách (pomník v Dolním Lázu). Prapor posvětil pan farář Vrba, kmotrami byli paní
Stehlíková a paní Lantorová. Původní prapor používáme dodnes a zúčastnili jsme se s ním mnoha oslav, včetně 100. výročí založení 1. hasičského
sboru ve Velvarech. Prapor byl nedávno restaurován a patří tak k nejstarším, stále používaným hasičským praporům.
V letech 1970 – 1973 byla postavena nová požární zbrojnice. Bohužel
nebylo mnoho prostředků a tak zbrojnici stavělo jen několik lidí, kteří na
stavbě trávili většinu volného času včetně své dovolené.
V roce 1980 byla v Lázu další velká voda, při které lázští hasiči zasahovali. Podařilo se ochránit majetek a nevznikla tak velká škoda, ale povodeň sebrala most uprostřed obce. V roce 1988 proběhla v obci na fotbalovém hřišti oslava 100 let od založení sboru.
V srpnu 2002 postihla velká povodeň celou naši republiku, včetně Lázu.
Tři dny se členové našeho sboru dobrovolných hasičů střídali na likvidování povodně. Čerpání sklepů, plnění pytlů s pískem, záchrana majetku,
uvolnění překážek z rozvodněné Litavky a podobně. I přes veškerou snahu voda sebrala jeden dům a zbourán musel být most v dolní části Lázu.
Když se podařilo zažehnat povodeň v Lázu, přihlásilo se 8 členů na pomoc
při likvidování následků povodně v nejvíce postižených částech republiky
a odjeli do obce Hořín u Mělníka. Týden pomáhali odčerpávat vody pomocí
dvou stříkaček. Zde se ukázalo, jak dobrá je naše „stará“ mašina DS16,
která dokázala běžet nepřetržitě po celou dobu, zatímco modernější stříkačky jiných sborů museli kvůli přehřátí průběžně vypínat. Mašina tam
odvedla obrovský kus práce a stala se tam nepostradatelným pomocníkem.
V současné době jsou výjezdy naší zásahové jednotky minimální kvůli
nedostatečné zásahové technice. V letošním roce jsme vyjeli několikrát
čerpat vodu ze zatopených sklepů po přívalových deštích. Do konce září by
mělo být zveřejněno, zda dostaneme finanční dotaci na nové zásahové vozidlo. Držte nám palce. ☺
Vítězslav Karas
a Kristýna Jurová
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Dům č. p. 34

Dům č. p. 35
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Kulturní a společenské akce
Říjen
13. 10. RETRO DISCO PARTY / obecní sál, ve 20.00 hodin
vstupné 50 Kč / viz plakátek na straně 39
14. 10. LOUTKOHERECKÁ SKUPINA ZALEZLÍCI
představení „KOUZELNÝ VLÁČEK“ / obecní sál,
v 16.15 hodin / viz plakátek na straně 39
22. 10. ZÁJEZD DO DIVADLA / La Fabrika, Praha
představení „VZDUCHEM“ / viz plakátek na straně 21
27. 10. DRAKIÁDA / sraz u Jilmy, v 15.00 hodin
28. 10. PIETNÍ AKT K 100. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU u pomníku padlých
v 16.00 hodin
Listopad
3. 11. BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
obecní sál, od 10.00 do 16.00 hodin
viz plakátek na straně 25
10. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD / sraz před prodejnou COOP,
v 17.00 hodin
24. 11. MYSLIVECKÁ ZÁBAVA / obecní sál, ve 20.00 hodin
zahraje hudební skupina FORTE, tombola / vstupné 100 Kč
30. 11. DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR LÁZ
J. Čapek: „Dobře to dopadlo, aneb Tlustý pradědeček,
lupiči a detektývové“ / obecní sál, v 17.00 hodin
Prosinec
ADVENT V LÁZU 2018 / obecní sál / viz plakátek na straně 40
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.
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