Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
poslední červnovou sobotu nám poměrně úspěšně proběhly oslavy výročí první písemné zmínky o naší obci.
Naši předkové měli před 670 lety v tomto ročním období jistě úplně jiné starosti, než máme dnes my. Sotva je trápilo nějaké asfaltování místních komunikací nebo skutečnost,
že požární nádrž je stále ještě neopravená, nebo se dosud nepodařilo
shromáždit dostatek financí na její rekonstrukci, a ani stav sociálních
zařízení sportovních kabin je také určitě netrápil. Ale je docela možné,
že se tak jako my zajímali o to, zda bude už konečně pršet.
My v současnosti máme mj. i starosti se získáváním finančních dotací. Na konci června nám schválilo zastupitelstvo Středočeského kraje
dotaci na dofinancování stavby kanalizace a také na oslavy obecního výročí. Generální ředitelství HZS zase schválilo dotaci na pořízení zásahového vozidla. Konečně jsme obdrželi povolení na stavbu zatrubnění
bývalých struh a vybudování nové komunikace v této lokalitě. Akce
to bude nákladná, ale není jiná možnost, než se do díla pustit v současné době. Na dokončení územního plánu nám byl prodloužen termín
do konce letošního roku, takže nemusíme být ve stresu a územní plán
můžeme v klidu zdárně dokončit. Pasport silnic a dopravního značení
je objednán, měl by být vyhotoven do poloviny měsíce září.
Jedna skutečnost mě, a jistě nejenom mě, trápí. Tím je nedostatek
míst pro děti v naší mateřské škole. Po jarním zápisu nebylo možno
umístit deset dětí a jejich rodiče pro ně musí hledat umístění v jiných
obcích. Navíc hrozí, že v platnost vejde zrušení výjimek na navýšení
počtu dětí nad kapacitu škol a v naší školce by tím ubyla čtyři místa.
To je v době, kdy máme každoročně dvojí vítání malých občánků, dost
kritická situace. Nějak to budeme muset řešit už proto, že od nového
školního roku mateřská škola v Lázu přechází z jednotřídního na dvoutřídní provoz, čímž se opět zkvalitní výuka a rozšíří se denní provozní
doba. Nebude to jednoduché, i z toho důvodu, že varianta rozšířit prostory směrem do patra není vhodná z více hledisek. A také to bude
něco stát.
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Když už jsem se zmínil o asfaltování, netušil jsem, kolik emocí právě
tahle závěrečná etapa výstavby kanalizace mezi lázskými občany vyvolá. Některé názory a výroky byly opravdu kuriózní, ale byly myšleny
naprosto vážně. Rovněž tak i různé požadavky některých občanů na to,
co všechno by měla obec dělat a pro obyvatele zajišovat, jsou někdy
z oblasti sci-fi. Já bych tady na tomto místě rád řekl všem, kteří vědí
nejlépe, jak by se co mělo dělat, aby se zapojili do činnosti pro obec
v komisích při obecním zastupitelstvu nebo do činnosti v některém
z místních spolků. A úplně nejlépe, a kandidují do obecního zastupitelstva v příštích komunálních volbách, tak budou moci uplatnit své
představy i dosud nevyužitou kreativitu. A pokud má kdokoli potřebu
vyjádřit nesouhlas s naší prací, měl by přijít na veřejné jednání zastupitelstva obce a tam se vyjádřit. Je zde rovněž možnost vyjádřit své
názory na dění v obci zde, na stránkách Lázských listů. Každému bude
jeho příspěvek otištěn, pochopitelně za předpokladu, že nebude obsahovat osobní urážky a vulgarismy.
Rád bych chtěl na závěr ještě poděkovat všem, kteří se zapojili do náročné přípravy oslav naší obce, zejména přípravnému výboru a všem
místním spolkům. Poděkování patří také Středočeskému kraji za finanční pomoc.
Tak tolik k nadcházejícímu létu. Všem Vám přeji, abyste ho strávili
co nejpříjemněji.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ
Úřední hodiny
Pondělí 9.00 – 12.00 a 18.00 – 19.30
Středa 9.00 – 12.00
Pokladní hodiny
Pondělí 9.00 – 12.00 a 18.00 – 19.30
Tel. 318 676 031, 318 676 038
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UPOZORNĚNÍ
Na prostranství Obecního úřadu
a obchodu Coop bude umístěn
červený kontejner na jedlé oleje
a tuky rostlinného a živočišného původu
v tekuté i tuhé formě.
P r o s í m e o b č a n y,
aby použitý olej a tuky
vkládali v uzavřených plastových obalech
(PET lahve, plastové krabičky)
do kontejneru.

Vy z ý v á m e o b č a n y,
aby oleje a tuky nelili do odpadů,
jelikož to způsobuje problémy
v čističce odpadních vod!
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 12. dubna 2019
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 24/2019: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Schválení žádostí o připojení na obecní vodovod
2) Schválení prodeje pozemků
3) Schválené koupě pozemků
4) Rozpočtové opatření
5) Schválení vyhlášení výběrového řízení
6) Schválení žádostí spolků o přidělení finančních dotací
7) Řešení vytápění obecního sálu
8) Schválení plánu financování obnovy kanalizace a ČOV
9) Vytyčení rozhraní pozemků
10) Různé
11) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 25/2019: ZO schvaluje žádost Pavla Vondráška o vodovodní
přípojku k domu č. p. 12 z vodovodního řadu obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 26/2019: ZO schvaluje provést místní šetření k žádosti Hany
Křížové o vodovodní přípojku k domu č. p. 23.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 848/2 o výměře
13 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 6. 3. do 20. 3. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a paní Janou Lantorovou,
paní Kateřinou Lantorovou a paní Alžbětou Lantorovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 28/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 848/3 o výměře
58 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 6. 3. do 20. 3. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a paní Janou Lantorovou
a panem Jiřím Strabergerem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 29/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 848/4 o výměře
8 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 6. 3. do 20. 3. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a paní Janou Lantorovou,
paní Kateřinou Lantorovou a paní Alžbětou Lantorovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 30/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 848/5 o výměře
5 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 6. 3. do 20. 3. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a paní Janou Lantorovou,
paní Kateřinou Lantorovou a paní Alžbětou Lantorovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 31/2019: ZO schvaluje koupi pozemků p. č. 900, 903/1, 903/2
a 904 v k. ú Láz za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením
kupní smlouvy mezi obcí Láz a obcí Obecnice.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Petr Štika)
Usnesení č. 32/2019: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/2019: ZO schvaluje výběrové řízení na dodavatele nového
dopravního automobilu pro SDH Láz a pověřuje Bc. Kristýnu Jurovou
jeho realizací.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/2019: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce požární nádrže a pověřuje Bc. Kristýnu Jurovou jeho realizací.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 35/2019: ZO schvaluje výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce dešové kanalizace a vozovky Struha a pověřuje Bc. Kristýnu Jurovou jeho realizací.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36/2019: ZO schvaluje neinvestiční dotaci ve výši 50.000,- Kč
pro Sokol Vrtule Láz, z. s. a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Láz a spolkem Sokol Vrtule Láz, z. s. Neinvestiční dotace bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/2019: ZO schvaluje plán financování kanalizace a ČOV.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 38/2019: ZO schvaluje vytyčení rozhraní pozemků p. č. 28 stavební a pozemku p. č. 914 v k. ú. Láz a pověřuje Ing. Jaroslava Mrázka
jeho zaměřením.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 31. května 2019
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 40/2019: ZO schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení žádosti o připojení na obecní vodovod
3) Schválení komise na otvírání obálek
4) Schválení komise na výběr firmy pro provoz ČOV
5) Schválení přijetí dotace
6) Různé
7) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 41/2019: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 42/2019: ZO schvaluje žádost Petra Konvaliny o vodovodní
přípojku k pozemku p. č. 375/22 v k. ú. Láz z vodovodního řadu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 43/2019: ZO schvaluje komisi na otevírání obálek koncesního
řízení na provozovatele ČOV v obci Láz ve složení: Mgr. Antonín Kropáč,
Bc. Kristýna Jurová a zástupce firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a. s.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 44/2019: ZO schvaluje komisi na výběr firmy na provoz ČOV
v obci Láz ve složení: Mgr. Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek, Jana Slámová, Ing. Drbola - zástupce firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.; jako náhradníci: Bc. Anna Petrušková, Petr
Štika, Zbyněk Turek.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 45/2019: ZO schvaluje přijetí dotace na nákup nového dopravního automobilu pro SDH ve výši 300.000,- Kč ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro jednotky SDH Láz obcí na rok
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2019 - Pořízení nového dopravního automobilu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace
mezi obcí Láz a Středočeským krajem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 10. června 2019
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 52/2019: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení účetní závěrky MŠ Láz za rok 2018
3) Schválení účetní závěrky obce Láz za rok 2018
4) Schválení závěrečného účtu obce Láz za rok 2018
5) Navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu
6) Pasport silnic
7) Asfalty v obci
8) Tepelné čerpadlo
9) Žádost o neinvestiční dotaci pro SDH Láz
10) Různé
11) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 53/2019: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 54/2019: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Láz za rok 2018 včetně výsledku hospodaření, kterým je
zisk 73.006,95 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. 55/2019: ZO schvaluje přidělení výsledku hospodaření Mateřské školy Láz za rok 2018, který činí zisk ve výši 73.006,95 Kč takto:
1) do rezervního fondu částku 63.006,95 Kč
2) 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. 56/2019: ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018. Výsledkem hospodaření je v hlavní činnosti zisk ve výši 3.952.987,61 Kč. Výsledkem hospodaření v hospodářské činnosti je ztráta ve výši 108.045,22 Kč.
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného
a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 57/2019: ZO vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce Láz bez výhrad a schvaluje závěrečný účet obce Láz za rok 2018 včetně Zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Láz za rok 2018, a to bez
výhrad. Návrh závěrečného účtu obce Láz byl řádně zveřejněn na úředních
deskách od 24. 5. 2019.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 58/2019: ZO schvaluje dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce
o poplatku za komunální odpad č. 1/2017.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 59/2019: ZO schvaluje vypracování pasportu silnic v obci
a pověřuje starostu obce jeho realizací.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 60/2019: ZO schvaluje dofinancování víceprací nutných provést v rámci akce „Kanalizace a ČOV v obci Láz“, které se týkají technického zhodnocení místních komunikací a jsou nezbytné pro dopravní obslužnost v obci v rozsahu do 3.500.000,- Kč bez DHP.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 61/2019: ZO schvaluje neinvestiční dotaci pro SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Láz ve výši 20.000,- Kč na provozní účely spolku
a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy s SH ČMS
Sbor dobrovolných hasičů Láz. Příspěvek bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Jubilanti obce Láz
Červenec:

Stanislav Týr
Libuše Šimánková
Jaroslav Polák
Miroslava Kodatová

75 let
83 let
87 let
83 let

Srpen:

Alena Matějková
Helena Kováříková
Ján Chvalník
Václav Očenášek
Helena Milcová
Marie Tesková
Jaroslav Novotný
Marie Štofírová

70 let
84 let
70 let
81 let
83 let
89 let
70 let
75 let

Září:

Jiřina Stösselová
89 let
Blažena Štoková
92 let
Václav Bauer
83 let
Václav Vachata
81 let
Josef Novotný
75 let
Všem těmto jubilantům 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

P O Z V Á N K A N A V Ý S TAV U

JÁN CHVALNÍK – S úctou k tradicím / řezby
K životnímu jubileu lázského betlémáře uspořádala
Galerie Františka Drtikola v Příbrami výstavu,
kterou můžete navštívit do 25. července 2019.

Opustili nás navždy
Duben:
Květen:
Červen:

Ludmila Milcová
Josef Šourek
Petr Koch

78 let
90 let
71 let
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Oslavy 670. výročí první zmínky o obci Láz
V sobotu 29. června 2019 jsme v Lázu oslavili 670. výročí první písemné
zmínky o naší obci. Obecní úřad připravil na fotbalovém hřišti bohatý program, na kterém se velkou měrou podílely nejen místní spolky, ale i další
organizace z okolních obcí.
Slavnost byla zahájena ve 14 hodin, kdy všechny přítomné přivítal starosta obce Mgr. Antonín Kropáč. Po něm vystoupila ředitelka Státního
okresního archivu Příbram PhDr. Věra Smolová, která seznámila návštěvníky s historií naší obce (viz samostaný příspěvek v tomto čísle).
Program oslav byl
nejvíce zaměřen na
děti. Pro ně bylo přichystáno hned několik atrakcí – zorbing,
skákací hrad nebo
pěnové moře, které
vytvořili dobrovolní
hasiči z Obecnice. Vrtuláčci uspořádali
fotbalový zápas, myslivecký spolek umožnil dětem vyzkoušet střelbu z luku a vzduchovky. Nechyběly ani projíž ky
koňským povozem nebo představení loutkového divadla.
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Návštěvníci akce
mohli dále shlédnout ukázky sportovního aerobiku
nebo ukázky lidových tanců v podání
tanečního souboru
Litavka. Lázští dobrovolní hasiči předvedli vtipný zásah
hašení požáru, při
kterém si vypomohli
koňským povozem
a historickou stříkačkou. Fotbalisté
Sokol Vrtule Láz sehráli exhibiční zápas
s okresním výběrem.
Utkání skončilo výsledkem 5:6, který
ale v tomto případě
nebyl důležitý.
Počasí oslavám přálo. Velké slunečníky
a stan zajistily dostatečný stín a příjemné posezení. O dobrou náladu se postarala Toulavá kapela,
která v Lázu nehrála poprvé. Oslavy byly
zakončeny Oldies
party s DJ Kloboučkem.
Jana Klímová

Oslavy výročí byly organizovány za finanční podpory Středočeského kraje.
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Historie obce Láz – 670 let od první písemné zmínky
Jméno Láz vzniklo ze staročeského slova laz, což byl pozemek někde
na stráni, ke kterému bylo třeba laziti čili lézt. Jednalo se o nově odlesněný pozemek nacházející se většinou o samotě a zbavený porostu. Tak byla
tato tzv. „novina“ (nově získaný zemědělský pozemek) neboli role připravena k zorání a dalšímu obdělávání. Většinou bývala ohrazena porostem,
například trnkami. Pro vznik vsi Láz bylo také důležité, že nad ní a zároveň pod brdskými vrcholy Hradiště (841 m), Brdce (831 m) a Bílé skály
(721 m) pramení řeka Litavka, zvaná původně Pstruhový potok.
Ve starší historické literatuře se objevovaly ohledně nejstarší písemné
zmínky o obci různé spekulace. Je třeba si uvědomit, že poblíž Příbrami
vznikla nejpozději ve 13. století ves Laaz, dnes zvaná Lazec. Statek Příbram koupil pražský biskup před rokem 1216 od urozeného Hroznaty.
V roku 1291 vydal biskup Tobiáš listinu, kterou po zpustošení svého příbramského statku znovu vysadil také svou ves Laaz, nyní Lazec.
Historie vsi (Horní) Láz však byla v té době spojena s rodem a historií
pánů z Rožmitálu, kteří byli odnoží rozvětveného rodu Buziců s erbem
kančí hlavy. Zakladatelem Rožmitálu byl Oldřich (1251–1264), který měl
syny Sezemu, Protivu, Budislava a Oldřicha. Ti vlastnili statek Rožmitál
společně, v takzvaném nedílu, dva z bratří však brzy zemřeli.
Sezema z Rožmitálu měl zřejmě jediného syna Viléma, který byl knězem
a vyšehradským kanovníkem a nemohl mít rodinu. Sezema tedy 16. října
1347 postoupil nově zřízenému pražskému arcibiskupství svou polovinu
hradu a městečka Rožmitálu s vesnicemi i s jiným příslušenstvím a s patronátním právem kostelů v Rožmitále a Čížkově, za něž přijal od pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic 100 kop grošů pražských a vsi Počedělice, Oboru, Veltěže a 10 kop grošů platu ve Vtelně k užívání do konce života svého, manželky Školastiky a příbuzného Plichty ze Mšeného. V této
listině se ale jednotlivé vsi neuvádějí jménem.1 Arcibiskup potřeboval získat statek v jižní části své diecéze, aby měl při svých cestách do tohoto
kraje vlastní zázemí.
Oldřich z Rožmitálu se začal po Sezimově smrti v roce 1347 s arcibiskupstvím dohadovat, co mu patří. Tuto při bylo potřeba jednou pro vždy urovnat, a tak byla v roce 1349 sjednána takzvaná přátelská úmluva. Pět
majitelů tvrzí z okolí, tj. Oldřich z Bělčic zv. Jahoda, Heřman z Tehova,
Havel z Březnice, Beneš z Třemšína a Protiva z Hrádku rozdělili jakožto
přátelští úmluvci statky v Rožmitále a ve vsích Věšín, Sedlice, Hoděmyšl,
Sadonice, Buková, Hudčice, Lešetice, Láz, Čížkov, Přešín, Kyptov, Mítov,
Míšov, Pňovice, Švihov, Pročevily, Vševily, Skuhrov a Chlum, o něž byl
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spor mezi Arnoštem, arcibiskupem pražským, a Oldřichem z Rožmitálu.
Ohledně Lázu se v listině uvádí, že arcibiskup a každý jeho nástupce
na pražském biskupském stolci bude vlastnit „partem ville in Laz“, což doslova znamená „část vsi v Lázu“(viz obrázek listiny na následující straně). Listina o této úmluvě je datována pouze rokem.2
Osudy obou „lazů“, příbramského Lazce a Horního Lázu se protínají
v dochovaném prameni z roku 1379, kdy již obě vsi patřily pražskému arcibiskupství, které nechalo sepsat desátky vybírané ve všech svých vsích.
Příbramský Lazie („Laz archiepiscopi ad districtus Pribram“) se toho
roku objevuje jako část oppidi (městečka) Příbram, a v roce 1390 se uvádí
„civitas Příbram cum villis Zyezycz a Laz“, tedy patřící k příbramskému
arcibiskupskému statku. Druhý Laz, tedy Horní Láz, se roku 1379 uvádí
jako „Laz archiepiscopi ad districtus Rosental“, tedy patřící k rožmitálskému arcibiskupskému statku.
Ve středověku se táhl kolem Litavky od Lázu až na Březové Hory šest
kilometrů dlouhý výrobní metalurgický areál, v Lázských jamkách archeology prokázaný ve 14. století. Bylo zde i rýžoviště zlata, které se dobývalo z náplavů starých řečiš.
Příbramský i rožmitálský statek ležel na území Prácheňského kraje.
Za husitství bylo celé arcibiskupské panství rozchváceno. Část někdejšího
příbramského arcibiskupského statku včetně vsi Lazec si město Příbram
v roce 1584 koupilo od císaře Rudolfa II.
Rožmitálské panství spojil v jeden celek roku 1513 Zdeněk Lev z Rožmitálu, ale pro dluhy bylo po jeho smrti rozprodáno. Od roku 1550 patřilo
Gryspekům z Gryspachu, kteří o něj přišli po Bílé hoře, protože stáli na
straně vzbouřených stavů. V roce 1623 získal panství Rožmitál arcibiskup
Arnošt Vojtěch kardinál z Harrachu, a tak se zase vrátilo do majetku
pražského arcibiskupství.
V roce 1654 byli v Horním Lázu dva rolníci a tři chalupníci, mezi nimiž byl
mlynář, který tu měl mlýn o jednom kole na nestálé vodě. Píše se o nich,
že to byli dost chudí lidé, měli neúrodnou a skalnatou půdu. K panství Rožmitál patřil Horní Láz až do rozpadu patrimoniální správy po roce 1848.
O Dolním Lázu neboli vsi „Laze“ ještě tři roky po skončení třicetileté
války - v roce 1651 - prameny mlčí. Lidé tam bydlící byli v soupisu obyvatelstva zřejmě zahrnováni mezi poddané z Tisové. V roce 1654 totiž patřil
Dolní Láz ke statku Tisová, který vlastnil Aleš Sezima Vrábský Tluksa
z Vrábí a na Tisové. V „Lazech“ byli tehdy tři rolníci, čtvrté rolnické hospodářství bylo pusté, a byl tu i jeden chalupník. Byla to malá vesnička,
měli jen 52 strychů orné půdy a 39 strychů porostlin. Role byly prostřední
úrodnosti, pěstovalo se na nich žito, hospodáři měli i louky.
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Je zajímavé, že lidé z Tisové, vzdálené odtud asi 4 km, byli posláni až na
samou mez statku, aby zúrodnili kus lesa. Ves Laze čili Dolní Láz vznikla
na hranici s pozemky patřícími ke vsi Bohutínu tehdy ještě náležejícímu
k panství města Příbram, a zároveň na hranici s pozemky patřícími k Hornímu Lázu náležejícímu k arcibiskupskému panství Rožmitál. Po třicetileté válce však byla Příbram se svým panstvím začleněna do Podbrdského
kraje.
V roce 1665 koupili březničtí jezuité pro svou kolej, kterou potřebovali
z něčeho udržovat v chodu, protože studenti nemuseli platit školné, statek
Staré Sedlo (dnešní Starosedlský Hrádek) po Václavu Libštejnském z Kolovrat a jeho nástupci. Nechali také odhadnout coby věřitelé stávajícího
majitele statek Narysov a v roce 1666 z téhož důvodu statek Tisovou
s Dolním Lázem, které pak koupili.
Dne 4. října 1667 ještě koupili jezuité od příbramské obce vesnici Bohutín a z těchto tří k sobě blízkých samostatných statků, tedy Narysova,
Tisové a Bohutína vytvořili zemskodeskový statek Bohutín, spravovaný
od začátku ze Starosedlského Hrádku. Po roce 1756 byl statek Bohutín zápisem do desk zemských (obdoby současného katastru nemovitostí) spojen
se Starosedlským Hrádkem a převeden zpátky do Prácheňského kraje.
Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadl statek Starosedlský Hrádek (c. k.) českému studijnímu fondu.
Oba Lázy spojovala příslušnost ke stejnému farnímu kostelu v Bohutíně
a k tamější škole.
Po rozpadu patrimoniální správy v letech 1848–1850 byl Horní Láz začleněn do okresu Březnice a Dolní Láz pod okres Příbram. V roce 1868
připadl lesní revír Dolní Láz hornímu eráru, a to vzhledem k tamějšímu
Lázskému rybníku, který byl vybudován v letech 1818–1822 především
jako nutná zásobárna vody pro příbramské doly a hutě. Původně se tato
nádrž jmenovala po rakouském arcivévodovi Františku Karlovi, synovi
rakouského císaře Františka I., který si stavbu nádrže přijel osobně prohlédnout. Po dokončení měla hráz výšku 15 m a v tehdejší době patřila
k nejodvážnějším stavbám v Rakousku-Uhersku.
V roce 1870 bylo v Horním Lázu 46 domů a 397 obyvatel. Patřily k němu
samota Žernová se 4 popisnými čísly, hájovna a obydlí baštýře. V Dolním
Lázu bylo tehdy 35 domů a 306 obyvatel. V roce 1950 se konstituovala ves
Láz.
PhDr. Věra Smolová
Státní okresní archiv Příbram
1
2

https://www.monasterium.net/mom/CZ-APH/AMK/178-VIII%7C17/charter
https://www.monasterium.net/mom/CZ-APH/AMK/183-IX%7C8/charter
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Tradiční slet čarodějnic v Lázu opět nezklamal
„Vážené publikum, vítejte na oslavě filipojakubské noci aneb Pálení čarodějnic. Každá čarodějnice má svůj pracovní kalendář, kde má vyznačeno,
že posledního, tedy 30. dubna, má povinnosti v Lázu...“
Těmito slovy uvedla Mgr. Vlasta Čechová tradiční dubnovou akci, která
je velmi oblíbená u lázských občanů. Před samotným zapálením „hromady“ na louce za hřištěm se každoročně těšíme na rej lázských čarodějnic
a ne jinak tomu bylo i letos. Z Horního a Dolního Lázu k nám opět zavítaly čarodějné ženy, aby nám předvedly tanec na píseň Olgy Lounové
„Jsem optimista“. Vtipná a originální choreografie pobavila všechny malé
i velké diváky. Čarodějnice nezklamaly, a opravdu tančily, dokud jim síly
stačily. Odměnou jim byl velký potlesk, proto svůj výstup zopakovaly ještě
jednou. Na doplnění energie na zpáteční cestu domů bylo pro čarodějnice
přichystáno občerstvení. A my doufáme, že ani příští rok neporuší tradici
a zase přiletí!
Jana Klímová
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Mezi lázskými čarodějnicemi je i velmi talentovaná Marie. Ta každý rok
míchá se slovy, které pak v kotli uvaří a vytvoří „motivační báseň“
pro své kolegyně:

Duben končí, končí den,
rychle sestry! Všechny ven!
Blíží se noc Valpuržina,
tak se těšte, bude psina!
Na cestu se připravujte!
Koště dobře zrenovujte,
vylepšete jeho vzhled
na ten čarodějnic slet.
Pohni kostrou sestro milá,
už je čas, abys tu byla.
Zařa se k těm ostatním,
Láz je cílem, přidej plyn!
Koště za koštětem hvízdá,
to zas bude dneska jízda!
Svým přistáním v pravou chvíli
všechny jste nás potěšily.
Te už sestry neváhejte,
do tance se rychle dejte!
Muziko, ty nahlas hrej,
začíná letošní rej!
Foto a báseň
Marie Vošmiková
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Uctění památky obětí válek v Lázu
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
V dubnu jsme jeli s dětmi
na výlet do Zvířátkova v Olešné. Navštívili jsme bohutínskou školu, mlýn a interaktivní přednášku příbramské
knihovny. Do školky za
námi přijel záchranář a děti
si mohly zblízka prohlédnout vybavení sanitky. Pořádali jsme také dětskou burzu a velikonoční jarmark,
z jehož výtěžku jsme přispívali na školu v přírodě a hradili vystoupení žongléra.
Během května jsme s dětmi vystupovali na Vítání občánků ke Dni matek a jeli
společně s rodiči na celodenní výlet do plzeňské ZOO.
Dva týdny jsme v rámci dopravní výchovy jezdili s dětmi na kolech a koloběžkách.
S dětmi staršími tří let jsme
strávili 5 dní na školce v přírodě, na Monínci. V letošním roce se účastnilo
mnohem více dětí než rok minulý, což hodnotím velmi pozitivně. Celý
pobyt nás provázely příběhy z knihy „Dům ve sluneční ulici“. Děti měly
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pestrý, bohatý a perfektně připravený program, i ty nejmenší zvládly
odloučení od rodičů na jedničku s hvězdičkou. Odvezly si mnoho zážitků
a prožily zajímavá dobrodružství, navštívily místní farmu, koupaly se
ve vnitřním bazénu a užily si táborák. Ubytování bylo skromné, ale plně
vyhovující našim potřebám. Využívali jsme klubovnu k večernímu setkávání a jídelnu, kde nám připravovali výborné jídlo 5x denně. Snídaně byla
i letos podávána formou švédských stolů, takže si každý přišel na své. Celý
týden proběhl bez sebemenšího úrazu. Kvůli zvyšujícím se cenám pro příští rok ale zvažujeme zkusit jiné, osvědčené místo.
Při letošním zápise počet zájemců výrazně převýšil počet volných míst.
Deseti zákonným zástupcům dětí jsem musela předat rozhodnutí o nepřijetí. Od nového školního roku budeme vedeni jako dvoutřídní mateřská škola, prozatím se stejnou kapacitou 28 dětí. Do budoucna se však zvažuje
přístavba a navýšení kapacity mateřské školy, aby bylo možné v následujících letech přijímat všechny děti ze spádové oblasti. Od září také o hodinu
prodlužujeme provozní dobu, nově od 6.00 do 16.30 hodin. Věřím, že to
některým rodičům usnadní dojíždění do zaměstnání.
Pořádali jsme brigádu na školní zahradě, kde jsme společně s rodiči udělali obrovský kus práce (odvoz starého plotu a plechového domku, natírání dřevěných komponentů, hrabání listí, stříhání keřů, vrtání, připojení
internetu, ale i opékání buřtů). Děkuji rodičům, kteří nám pomohli vylepšit prostředí pro děti. Děkuji také panu starostovi a zastupitelům, kteří si
nejenom našli čas na společnou schůzku ohledně úprav školní zahrady, ale
byli příkladem a aktivně se zapojili do brigády, přestože ve školce vlastní
děti nemají.
Ve školním roce se několik rodičů aktivně zapojilo do vzdělávání dětí
a obohatily tak dětský program. Aktivita rodičů je vítána a já bych jim
tímto ráda ještě jednou poděkovala.
V červnu jsme slavili
Den dětí, loučili se s předškoláky, nocovali s nimi
ve školce a užili si představení žongléra. Děti si
pro rodiče připravily vystoupení na zahradní
slavnosti na téma „Cesta
kolem světa“. Jedno dopoledne jsme strávili na
Novém rybníku, kde si to
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děti skutečně užily
a během parných
dní jsme k jejich
radosti vyzkoušeli
i místní koupaliště.

Co nás čeká …
V průběhu letních prázdnin dojde na školní zahradě k vybetonování základů a postavení zahradního
domku, který bude
sloužit k ukládání
hraček, kol a kočárků pro děti. Do
prostorné třídy
bude vyrobena kvalitní dřevěná zástěna sloužící k rozdělení místnosti po
dobu řízené činnosti a ranního
kruhu. Kromě řízených činností
však budou děti
trávit čas společně
jako dosud. Navýšení úvazků umožní práci v menších
skupinkách dětí
tak, aby se mohly
snadněji individuálně rozvíjet.
Ráda bych Vám všem popřála krásné letní dny a odpočinkovou dovolenou. Na děti se budeme těšit od 26. srpna 2019.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Fotbal
Co napsat k jarní
části soutěže. Takové jaro jsme zažili
snad jen v době,
kdy jsme sestupovali. V souhrnu
jsme uhráli z 12 zápasů 7 bodů za dvě
výhry a jednu remízu s prohranými penaltami. Naši fandové si takové účinkování snad ani nezaslouží. Možná je
na místě omluva,
protože na víc asi
nemáme. Když uzavřu celé naše působení v ročníku 2018/
19, uhráli jsme celkem 26 bodů se
skóre 77:73 a skončili jsme na devátém místě.
Vrtuláčci válčili
ve své kategorii, co
jim síly stačily a soutěž starší přípravky dohráli ke vší spokojenosti. Určitě se v okresní soutěži neztratili. V novém ročníku 2019/20 se už ale nebude
jednat o přípravku. Musí přejít do mladších žáků, kde se hraje systémem
7+1. Věřme, že si s tím poradí. Ještě není rozhodnuto, zda přihlásíme
do soutěže mladší přípravku. Určitě by byla škoda tuto možnost nevyužít.
Na zkušené na turnaji v Nečíni se jim moc líbilo, získané medaile jim předával Horst Siegl. Stále se však potýkáme s malým počtem hráčů. Proto
apelujeme na rodiče dětí, aby svoje ratolesti - žačky/žáky ročníku 2011
a mladší přivedli na naše hřiště. Naučí se obratnosti a pohyb jim jenom
prospěje.
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Zájmová činnost
Aktivně jsme se zapojili do příprav a realizace oslav 670 let obce. Zorganizovali jsme tradiční turnaj v malé kopané Lázský bodlo.
Oddíl volnočasových aktivit uspořádal 8. června v obecním sále turnaj
ve stolním tenise a zrenovoval povrch hřiště pro odbíjenou a nohejbal.
Turnaj s nejdelší tradicí - nohejbalový, je naplánován na 31. srpna 2019.
Největší aktivitu zatím vyvíjí turistický oddíl. Jeho ženská část se i nadále pravidelně zúčastňuje cvičení power jógy probíhajícího v obecním sále.
V polovině dubna si cvičenky užily s power jógou a turistikou víkendový
pobyt, který pro ně ve Strmilově zajistila lektorka Šárka. Pod jejím vedením ženy zároveň nacvičily vystoupení, které předvedly na Lázských čarodějnicích.
Několik členů oddílu
se připojilo k výzvě Vrtuláčků na akci Ukli me Česko 2019. Uklidili
prostranství u fotbalových kabin v místech,
kde byla původně zabudovaná nádrž na vodu.
Mezi vzrostlými stromy
vznikl prostor pro eventuální vybudování kli-
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dové zóny pro sousedské posezení. Stačilo by kolem ohniště osadit lavičky.
V dubnu také uspořádali první společný cyklovýlet k Padrským rybníkům.
Začátkem května se uskutečnil zájezd do Garden parku v Jeneči. Přesto, že samotný park v době naší návštěvy působil poněkud zanedbaným
dojmem a trochu zklamal naše očekávání, samotný výlet se vydařil. Všichni účastníci se vraceli obtěžkáni taškami sazenic různých druhů rostlin
z přilehlého zahradnictví.
V červnu jsme s koly vycestovali do Lázu v Nové Peci na Šumavě a užili
si krásné dny projíž kami v okolí Schwarzenberského kanálu a Lipenské
přehrady. Následující víkend se pak několik členů našeho oddílu připojilo
k akci bohutínského obecního úřadu s názvem Výroční výstup na Zavírku a stromková slavnost. I když nepříznivé počasí nakonec samotný
výšlap na vrchol přerušilo, jednalo se o velmi vydařenou akci.

Nejbližší plánovanou akcí je červencové cyklistické setkání u rybníku
Milavý. Fotodokumentace uvedených aktivit je umístěna na www.vrtule.net.
Josef Vošmik
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
V letošním roce bude pouová slavnost v Bohutíně spojena s oslavami
výročí 640 let od první písemné zmínky o obci. Sbor dobrovolných hasičů
Láz bude i letos pomáhat v pátek 26. července při pořádání Zpívající vodní
fontány v areálu bohutínské požární nádrže. Následující den se při oslavách zúčastníme s historickým praporem slavnostního průvodu.
V sobotu 10. srpna 2019 od 17 hodin proběhne Memoriál zasloužilých
členů. Tuto hasičskou soutěž pořádáme tradičně formou noční soutěže.
Jedno kolo požárního útoku tedy proběhne za světla, druhé za tmy. Přij te se podívat a podpořit naše družstva.
Na podzim nás ještě čeká prověřovací cvičení okrsku č. 2, které se letos
bude konat v Bohutíně. Pevně věříme, že na toto cvičení pojedeme již
v novém dopravním automobilu, na který se obci povedlo získat dotaci.
Bc. Kristýna Jurová
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Asfaltování v Lázu - Nový povrch hlavní silnice

Ing. Eduard Jahelka
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Dům č. p. 40

Dům č. p. 41
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Kulturní a společenské akce
Červenec
27. 7. POUŤOVÁ ZÁBAVA / ve 20 hodin, obecní sál
K tanci i poslechu zahraje hudební skupina PART.
Vstupné 100 Kč.
Srpen
10. 8. MEMORIÁL ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ SDH LÁZ
31. 8. NOHEJBALOVÝ TURNAJ / fotbalové hřiště
Říjen
11. 10. ROCKOVÝ FESTIVAL S DIVADLEM / v 18 hodin,
obecní sál
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.

Tradiční ZPÍVAJÍCÍ VODNÍ FONTÁNA
a OHŇOSTROJ
zahájí pouovou slavnost v Bohutíně
v pátek 26. července 2019
v areálu požární nádrže

Redakce Lázských listů přeje
Všem čtenářům krásné léto
a hodně veselých zážitků z prázdnin
a dovolených.
Uzávěrka podzimního vydání Lázských listů bude 30. 9. 2019.
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