Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nadešel nový kalendářní rok, tentokrát s kulatým číslem
a navíc přestupný. Věřme, že nás v něm čekají jen dobré
a příjemné věci a já Vám všem přeji pevné zdraví, hodně
štěstí a osobní spokojenosti. Samozřejmě je před námi
i spousta práce, a už ta každodenní nebo dlouhodobá na
projektech vedoucích k dalšímu rozvoji obce.
Adventní doba byla v naší vesnici tentokrát nebývale naplněna množstvím kulturních a společenských akcí. Rád bych proto na tomto místě
poděkoval a vyjádřil úctu všem, kteří se na pořádání jednotlivých pořadů
podíleli. Všechny jednotlivé části oslav příchodu Vánoc byly velice náročné
na přípravu a organizaci a byly víceméně zdařilé. Avšak musíme i sebekriticky vyhodnotit, že ne vždy se vše povedlo tak, jak bychom si představovali k plné spokojenosti. Ale důležité je nebát se přiznat si, že máme
v oblasti pořádání kulturních představení přetrvávající nedostatky, a snažit se je odstranit tím, že se vyvarujeme opakování chyb. Tzv. „hřebík,
co nás tlačí v botě“, a to již dlouhodobě, je nedostatek dobrovolníků, kteří
by se chtěli na zkvalitnění kulturních a společenských akcí aktivně podílet. Příčin, proč tomu tak je, může být více. Jedna z nich je jistě skutečnost, že zřejmě neumíme ty, kteří by byli ochotni se do kulturního dění
v obci zapojit, náležitě oslovit a vhodně je do organizování jednotlivých
akcí začlenit. Takže máme na prahu nového roku velký úkol.
Je zimní období a rád bych na tomto místě vyzval všechny naše obyvatele i návštěvníky obce k toleranci během zimní údržby komunikací. V Lázu
je několik kilometrů silnic a na mnoha z nich, zejména v uličkách v husté
zástavbě, je prohrnování sněhu velmi obtížné. Navíc je mnohdy ztížené
zaparkovanými vozidly. Neukáznění řidiči, kteří i v období sněhových srážek parkují svá auta na ulici, by si přece měli uvědomit, že tímto překážením způsobují nemožnost dostatečně zabezpečit dobrou dopravní obslužnost v některých částech obce.
Když jsem během nyní už loňského roku navštěvoval naše seniory – jubilanty, uvědomil jsem si živě, že statistické údaje nelžou a naše česká společnost opravdu stárne. A je tomu i v Lázu, vždy jenom čerstvých sedmdesátníků přibylo za rok hned 12. Ne, že by se nám do obce nerodili noví
občánci, právě naopak – vítáme je i dvakrát ročně a zdejší mateřská škola
s kapacitou pro 28 dětí zdaleka nestačí poptávce, ale seniorů, a mám na
mysli i ty ještě hodně aktivní, nám také přibývá. A tento demografický

3

fakt nemůžeme přehlížet. Proto už nyní bychom se měli zamýšlet, jaká
opatření a jaké projekty budeme muset mít na zřeteli v budoucích letech.
Není to ještě úplně aktuální záležitost obecního zastupitelstva v tomto
volebním období, ale v tom příštím už by být měla.
Neodpustím si na tomto místě ještě jednu výzvu. Byl bych rád, aby každý, komu se nelíbí cokoli na práci zastupitelstva obce nebo obecního úřadu, kdo není spokojen s čímkoli, co se v naší obci děje, dal toto veřejně
najevo. Každé jednání zastupitelstva je všem přístupné a diskuse je tam
vždy vítána. Jen připomínám, že mám na mysli diskusi slušnou a korektní, ne vulgární nebo zavádějící. Další možností, jak může každý občan dát
veřejně najevo své názory na život v Lázu jsou Lázské listy, které právě
te čtete. Kontaktujte redakční radu a její členové Vám vstřícně poradí,
jakým způsobem můžete do místního zpravodaje přispět. Veřejné vyjádření
názoru jako zpětné vazby mi v LL opravdu velice chybí. Jen připomínám,
že obecní úřad zpravodaj pouze distribuuje, ale do jeho obsahu nikdo
z úřadu ani ze zastupitelů nikomu žádným způsobem nezasahuje. Obsah
každého čísla je plně v kompetenci redakční rady.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

LÍBÍ SE VÁM ADVENTNÍ VÝZDOBA
NAŠÍ OBCE?
V letošním roce budeme pořizovat nové osvětlení
vánočního stromu.

Sdělte nám vaše názory, nápady a tipy
OSOBNĚ na obecním úřadě
nebo prostřednictvím E-MAILU
na adresy:
e-podatelna@obeclaz.eu
lazskelisty@seznam.cz
(Anonymní příspěvky nebudeme akceptovat.)
Děkujeme.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 23. září 2019
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 84/2019: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Schválení dokumentu „Požární řád obce“
2) Schválení dokumentu „Požární ochrana“
3) Schválení přijetí dotace
4) Dokončení stavebních prací po kanalizaci
5) Schválení dodatku smlouvy
6) Různé
7) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 85/2019: ZO schvaluje aktualizaci obecně závazné vyhlášky
Požární řád obce. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 86/2019: ZO schvaluje obecně závaznou Vyhlášku o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 87/2019: ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 712.326,- Kč
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturálního fondu
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu
„Láz - splašková kanalizace a ČOV“, ev. č. projektu ISF/ŽIV/038930/2019.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 88/2019: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci
„Úpravy místních komunikací“ a pověřuje starostu obce jeho realizací.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 89/2019: ZO schvaluje komisi na otevírání obálek na akci
„Úpravy místních komunikací“ ve složení: Mgr. Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek, Bc. Anna Petrušková, Jana Slámová,
Petr Štika a náhradník Zbyněk Turek.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 90/2019: ZO schvaluje hodnotící komisi na akci „Úpravy místních komunikací“ ve složení: Mgr. Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová,
Ing. Jaroslav Mrázek, Bc. Anna Petrušková, Jana Slámová, Petr Štika
a náhradník Zbyněk Turek.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 91/2019: ZO schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s Energií Kladno a. s. a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze 4. listopadu 2019
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 95/2019: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení záměru prodeje částí pozemků
3) Vyhlášení výsledků výběrového řízení
4) Různé
5) Diskuse
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 96/2019: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 a 10
a schvaluje rozpočtové opatření č. 11.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 97/2019: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 859/1
v k. ú. Láz o výměře 47 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 98/2019: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 408/26
v k. ú. Láz o výměře 64 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 99/2019: ZO schvaluje vítěze výběrového řízení na akci „Úpravy
místních komunikací“ firmu Šindler, důlní a stavební společnost, s. r. o. a
pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 2. prosince 2019
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 104/2019: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Schválení výše stočného
2) Schválení dodatku smlouvy - Struha
3) Různé
4) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 105/2019: ZO schvaluje cenu stočného na rok 2020 ve výši
37,35,- Kč bez DPH.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 106/2019: ZO schvaluje dodatek smlouvy č. 1 ke Smlouvě
o dílo s firmou Šindler, důlní a stavební a. s. na akci „Obec Láz - zatrubnění lokality Struha“ a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Jubilanti obce Láz
Leden:

Anna Nováková
František Kratochvíl
Blažena Kuníková
Ludmila Wiedermannová
Eva Růžičková
Vladimír Šimánek

75 let
75 let
94 let
90 let
70 let
86 let

Březen:

Marie Sadílková
Václav Sláma
Josef Vošmik
Zdeněk Ryba

90 let
91 let
70 let
70 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

Opustila nás navždy
Říjen:

Marie Zemková

73 let

Leden 2020:

Marie Štofírová

75 let

VÝZVA REDAKCE LÁZSKÝCH LISTŮ
PRO VŠECHNY ČTENÁŘE
Zapojte se a přispějte svým článkem nebo fotografií
do obsahu dalších čísel obecního zpravodaje.
Uvítáme Vaše náměty, připomínky a postřehy.
Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu lazskelisty@seznam.cz
nebo je přineste sepsané na OÚ.
Anonymní příspěvky nebudeme brát na vědomí!
Děkujeme všem pravidelným přispěvovatelům za jejich
dosavadní spolupráci.
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Předběžný plán akcí pořádaných v obci Láz
Leden – Červen 2020
Leden
25. 1.
Únor
23. 2.
25. 2.

LÁZSKÝ KVÍZ / v 18 hodin, obecní sál / viz plakátek na
straně 9
DĚTSKÝ KARNEVAL / v 15 hodin, obecní sál / viz pozvánka
na straně 29
MASOPUST V LÁZU / tradiční průvod masek obcí / viz pozvánka na straně 29

Březen
7. 3.
8. ROČNÍK PUTOVÁNÍ LÁZSKÉHO NEMEHLA / viz pozvánka
na straně 25
14. 3. OLDIES PARTY / obecní sál
28. 3. JARNÍ KONCERT / v 16 hodin, obecní sál / viz plakátek na
straně 30
Duben
4. 4.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO LÁZSKÉHO UTOPENCE
v 17 hodin, Pohostinství U Dubu
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC / v 19 hodin, na louce za hřištěm
LOUTKOHERECKÁ SKUPINA ZALEZLÍCI / obecní sál,
termín bude upřesněn
Květen
8. 5.
UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VÁLEK / v 19 hodin,
sraz u hasičské zbrojnice
10. 5. DEN MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / v 15 hodin, obecní sál
V rámci programu vystoupí děti z Mateřské školy Láz.
ZÁJEZD DO DIVADLA nebo TÉMATICKÝ VÝLET / termín
bude upřesněn
Červen
1. 6. DEN DĚTÍ / v 15 hodin, místo bude upřesněno
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.
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ROCKFEST Láz
Sprostého kocoura vystřídal blues i rock
Spolu s novým školním rokem čekalo mladé herce Dětského divadelního
souboru Láz i další vystoupení. S přihlédnutím k inscenaci jsme se tentokrát rozhodli k propojení divadla s rockovou hudbou. Trnkova Zahrada
má totiž své diváky jak mezi dětmi, tak mezi rodiči, kteří si zavzpomínají
na Večerníčky a knižní předlohu ze svého dětství.
Fotograf a redaktor Miroslav Pavlík napsal o průběhu rockfestu výstižný článek pro hudební portál Musicgate.cz.
Proč nespojit hudbu s divadlem? Kromě našeho souboru a spousty dobrého
jídla i pití z naší hospůdky vám večer
zpříjemní i kapely. Těmito slovy zvala vedoucí Dětského divadelního souboru
Láz, Anna Marie Petrušková, na páteční
Rockfest v Lázu. A na návštěvníky toho
opravdu čekalo hodně. Dalším představením ze své úctyhodné sbírky se představily místní děti. Kdo z nás by si ne-
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vzpomněl na darebného a sprostého kocoura z tajuplné zahrady, kterou
kromě něho obývá i trpaslík a sečtělá velryba. První část představení na
motivy známého díla z dílny Jiřího Trnky byla oceněna dlouhým vytrvalým
potleskem, a to herecké výkony dětí neoceňovali jen jejich rodiče.
Malého pódia se pak začaly postupně zmocňovat kapely, které
přivezly řádnou dávku muziky až
do pozdních nočních hodin. První
hudební uskupení, které se představilo v sále, byl Russian Sleep
Experiment. Přítomní návštěvníci se v přestávce, která vznikla
mezi jednotlivými hudebními bloky, dočkali i šastného dokončení
představení a dozvěděli se, jak to
s tou tajuplnou zahradou a sprostým kocourem vlastně dopadlo.

Není bez věci dodat, že řadu muzikantů, a kapel, které ve společenském
sálu v pátek vystoupily, spojovala a spojuje pojem Základní umělecká škola
Antonína Dvořáka z nedaleké Příbrami. Ta stále vychovává skvělé hudeb-
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níky, herce i studenty v mnoha
učebních oborech. Pěkná porce z nich se ukázala právě na podiu v Lázu.
Večer tak zpříjemnily známé sestavy jako Ladies & Gentlemen nebo bluesrocková kapela
Bluevibes se
svým frontmanem Petrem Kollertem, kterého
všichni znají z
velmi oblíbeného
revivalu AC/DC
Špejbl’s Helprs,
a znají nejen čeští, ale i zahraniční posluchači.
Mikrofonu se v
té chvíli chopila
zpěvačka Alexandra Šafránková,
kterou zná široké
okolí Rožmitálska i Příbramska
z trochu odlišného hudebního žánru. Publikum se pomalu dostávalo
do varu a objevily se i první tančící páry. Tečku udělala příjemné strávenému večeru, plného kulturních zážitků i příjemných melodií, trash-metalová
skupina AnnAnna’s z Příbrami.
Podle nadšených reakcí zúčastněných lze velmi pravděpodobně podobnou
kulturní událost očekávat i v roce 2020.
Bc. Anna Petrušková
Dětský divadelní soubor Láz
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Advent ve znamení hudby
Obec Láz připravila v uplynulém roce pestrý adventní program. V průběhu prosince jsme mohli navštívit několik kulturních a společenských akcí,
kterými se více či méně prolínala hudba. Ta k tomuto období neodmyslitelně patří, stejně jako i k nejkrásnějším svátkům v roce, k Vánocům.
Tradičně zněla hudba v naší obci na první adventní neděli při zahájení
adventu. Koncert žáků bohutínské pobočky ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod
Třemšínem navodil v zaplněném obecním sále příjemnou atmosféru. Sólová vystoupení malých i větších dětí byla v průběhu podvečera doplněna
také souborovou hrou. Posluchačům se postupně představily tři instrumentální soubory – flétnový, houslový a smíšený. Poslední zmiňovaný soubor se postaral o vkusnou hudební tečku a na závěr koncertu zahrál všem
pro radost několik vánočních písní a koled. Obecenstvo bylo výkony všech
účinkujících nadšeno a odměnilo je pozorností a potleskem. Poděkování
patří všem žákům a učitelům, kteří se na tomto hudebním setkání podíleli.

Foto Kristýna Jurová

Příjemný večer byl poté zakončen slavnostním rozsvícením vánočního
stromu za doprovodu žesového komorního souboru pod vedením pana
učitele Jiřího Štěpána.
Druhou svíčku na adventním věnci zapálil starosta naší obce při mikulášské nadílce. Té předcházelo vystoupení malých čertíků a andílků z místní mateřské školy, která opět připravila krásný program plný písniček,
básniček a říkadel. Snad proto, že dětí v Lázu přibývá, dorazil tentokrát

13

do sálu Mikuláš s početnější skupinkou – s dvěma hodnými a spravedlivými anděli, čertem a "rozzlobenou" čerticí.
Třetí adventní neděle byla v Lázu věnována posluchačům swingu. Již
posedmé k nám zavítal Swingový orchestr For Evergreens, který opět nabídl krásný hudební zážitek. Velmi příjemně zapůsobilo i vystoupení tanečního souboru, který stejně jako orchestr působí při ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Skupinu nejstarších děvčat tanečního oddělení vede
a připravuje paní učitelka Bára Zaciosová. Děvčata zatančila na skladbu
"Má láska je jazz". Aplaus publika byl obrovský. Paní učitelka při závěrečném rozhovoru přislíbila další účast na vystoupení společně se swingovým
orchestrem v naší obci.

Foto Kristýna Jurová

V sobotu 21. prosince vystoupil u vánočního stromu divadelní soubor
Skalka. S představením Narození Krista navštívili amatérští divadelníci
kromě Lázu i další obce v okolí.
O den později, na poslední adventní neděli, byla v obecním sále zahájena
slavnostní vernisáží výstava betlému pana Jána Chvalníka – viz samostatný článek na následující straně.
V předvečer Štědrého dne se uskutečnilo v naší obci poslední společné
setkání občanů před Vánocemi. Někdo si přišel jen poslechnout, jiný i zazpívat pod vedením rodiny Kopeckých a jejich přátel vánoční písně a koledy. Přidali se i další muzikanti se svými hudebními nástroji, aby symbolicky věstovali narození Spasitele, probuzení pastýřů, pou Tří králů do
Betléma, prosbu o dárek a přání dobré úrody, což koledy přinášejí.
Redakce LL
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Vánoční výstava betlému
Poslední adventní neděle patřila v Lázu zahájení výstavy unikátního betlému Jána Chvalníka, našeho spoluobčana a dlouholetého starosty Spolku
příbramských betlémářů. Vánoce a lidové betlémy k sobě pro nás všechny
neodmyslitelně patří a proto i naše obec uspořádala ve spolupráci s majitelem betlému výstavu, aby její návštěvníci mohli obdivovat dílo starých
mistrů řezbářů. Originalita v obecním společenském sále vystaveného betlému totiž tkví v tom, že se nejedná o ucelené dílo jednoho autora, nýbrž
o jedinečnou kompozici vytvořenou ze zachovalých zbytků několika již
dávno neexistujících jesliček, které nesou řezbářský rukopis mnoha neznámých tvůrců. Svým rozsahem, nebo počet vyřezávaných postaviček lidí
a také zvířátek byl okolo tří stovek, převýšil ostatní příbramské betlémy.
Figurky posbíral a zrestauroval autor výstavy během dlouhých 28 let a zde
je poprvé poskládal do harmonického celku. Jejich stáří je sto až sto sedmdesát let.
Příjemným zahájením vernisáže bylo hudební vystoupení sourozenců
Báry a Štěpána Bezouškových spolu s jejich tatínkem Martinem a panem
učitelem Zdeňkem Teskou. V úvodu byl také vyzdvižen význam udržování
tradic stavění vánočních betlémů jako symbolu spjatosti naší národní kultury s křesanstvím, v němž má své kořeny. A právě za přínos pro udržování výše zmíněných tradic byl u příležitosti konání výstavy Ján Chvalník
oceněn osobní medailí pražského arcibiskupa, kterou mu jménem kardinála Dominika Duky předal administrátor římskokatolické farnosti u kostela sv. Vojtěcha na Březových Horách Robert B. Cieszkowski. Otevření výstavy se také zúčastnila poslankyně parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová,
která naši obec navštívila již poněkolikáté. Ve svém krátkém vystoupení
ocenila aktivitu představitelů naší obce a vyjádřila přesvědčení, že pokud
je mezi lidmi chu a nadšení, tak i v malých obcích se dají pořádat hodnotné kulturní akce.
Výstava pak byla otevřena denně v podvečerních hodinách až do 30. 12.
2019. Kromě lázských návštěvníků přijížděli výstavu shlédnout i lidé
z různých míst, blízkých i vzdálených.
Výzva
V průběhu adventu roku 2020 je plánována výstava v trochu jiné podobě. Pan Chvalník slíbil vystavení betlému, jenž sám vyřezal a doplnit by
ho měly i jiné betlémy. Proto bychom chtěli vyzvat a zároveň požádat občany, kteří mají dobrý vztah k Lázu a vlastní nějaký zajímavý betlém, zda
by jej nezapůjčili k vystavení, aby se na jeho krásy mohli podívat i ostatní
lidé. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad nebo přímo pana Chvalníka.
Mgr. Antonín Kropáč
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Podzimní a adventní
doba pro nás byla plná
nejrůznějších akcí a zážitků. Na začátku října
jsme strávili společný víkend s dětmi a rodiči na
Hluboké, kde se nám velmi líbilo. Máme zarezervovaný další termín na
konec června, kde očekáváme ještě větší účast.
Podnikli jsme celodenní
výlet vlakem na dvě interaktivní výstavy „Mraveniště“ a „Všude papír“ v Písku,
několikrát jsme navštívili kino a
muzeum Rožmitál pod Třemšínem.
Jednou týdně jsme s dětmi začali
docházet na plavecký kurz v Příbrami. Do školky za námi přišla pracovnice Fauny Hrachov s výukovým programem „Krteček a jeho kamarádi“ a pan fotograf, který dětem
vytvořil krásné vánoční fotky. Tentokrát zavítal Mikuláš s čertem i do
naší školky a pro děti to byl velký
zážitek.
Při pobytech venku jsme užívali
výjimečně napadaný sníh a postavili velkého sněhuláka. Prohlédli
jsme si příbramskou lékárnu a nemocnici, kochali se vánoční Příbramí i příbramským betlémem, ozdobili v lese stromek pro zvířátka a rozbalili spoustu nových dárků, které
nám přinesl Ježíšek do školky.
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Od září fungujeme jako dvoutřídní mateřská škola. Rozdělení dětí do
dvou menších tříd se osvědčilo a považuji to za velký krok kupředu. Děti
v řízené činnosti pracují v menších skupinách, učitelka má mnohem více
možností individuálně pracovat s každým dítětem zvláš dle jeho potřeb.
Děti mají více prostoru se projevit a rozvíjet. Toto rozdělení bylo nezbytné
i vzhledem k faktu, že skončil projekt Šablony II a do školky již nedochází
asistentka pedagoga. Pokračujeme ve spolupráci s vranovickou mateřskou
školou, některé akce jsou domluvené společně, abychom ponížili náklady
za dopravu. Rýsuje se i užší vzájemná spolupráce s dalšími mateřskými
školami.
S dětmi jsme tentokrát vystupovali nejen na lázské mikulášské besídce
a na vánočním zpívání pro rodiče, ale i na besedě „Budoucnost koní
v lese“. Ve školce jsme společně dělali zeleninový salát, pekli hnětynky
a vánoční cukroví.

Již podruhé jsme pořádali vánoční jarmark. Moc bych chtěla poděkovat
všem zaměstnancům, kteří se podíleli na organizaci a reklamě, rodičům,
kteří spolu s dětmi vytvořili nádherné výrobky, a také všem, kteří se přišli
podívat a nakoupit si. Rádi bychom v těchto akcích i nadále pokračovali.

Co nás čeká …
V následujícím období se zaměříme na přípravu předškoláků, intenzivněji budeme rozvíjet zejména oblasti, které nám v rámci individuální diagnostiky vyšly jako nejslabší. Plánujeme setkání s rodiči budoucích prvňáčků
zaměřené především na téma školní zralosti a grafomotoriky.
V lednu dokončíme plavecký kurz, pojedeme na divadelní představení
„Zlatovláska“ do příbramského divadla a navštíví nás logopedka
Mgr. Lucie Šovíčková.
Ráda bych Vám do nového roku popřála hodně zdraví, štěstí, lásky
a životních úspěchů.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Kůň a jeho role v životě člověka
v průběhu několika uplynulých tisíciletí
Pokud se chceme blížeji seznámit s rolí koně
v životě člověka, musíme
se nejdříve podívat do
historie vývoje zemědělství. Zemědělství vzniklo
na Blízkém východě na
úrodné půdě kolem řek
Tigridu, Eufratu a Nilu
před více než 10.000 lety
vyšlechtěním obilnin a
ochočením ovcí a koz pro
získání mléka, masa
Kresba Alena Lukešová
a vlny. Lidé pak založili
svá sídliště – až na nomádské pastevce, kteří následovali přirozeně se stěhující stáda. S rozvojem základů zemědělství docházelo také k domestikaci
dalších zvířat, jako je skot a také kůň asi před 6 tisíci lety. Pokroku
v zemědělství napomáhaly také různé jednoduché technické inovace, například pluhy, postroje pro tažný dobytek, koně a podobně.
Také v naší zemi uprostřed Evropy po osídlení Slovany nabyl chov koní
značně na významu a brzy se stal pro ně typickým. Z těch slavných to byli
koně husitských jízd, které se v podvědomí národa udržují díky Alšovým
kresbám. Největší využití koní ve vojenství bylo za 1. světové války. V literatuře je uváděno, že to bylo 1,5 milionů koní, z nichž bylo usmrceno 60 %.
K výrazným změnám celkového vývoje chovu koní dochází u nás v poválečné době souběžně s mohutnou mechanizací v zemědělské výrobě. Využití
koní se přesouvá do celospolečenské sféry, kdy rozhodující je sportovní,
zápřahové rekreační ježdění a přirozeně i dostihový sport. Ještě v roce
1947 bylo v Československu evidováno 747 tisíc koní. Dnes je evidován jen
malý zlomek tohoto stavu.
Jako poslední hospodářské využití koní se zdá být ještě lesní hospodářství. Tradice práce koní v lese je stará a úzce spojená se zemědělstvím.
Pamatuji si, že za mého mládí koně místních sedláků v zimě byli využíváni
nejen k přibližování dřeva k odvoznímu místu u cest, ale též k samotnému
odvozu. Koňmi se dováželo dřevo na místní pilu na Žernové, ale taky na
šachty Rudných dolů v Bohutíně a na Březových Horách. Koně také uvol-
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ňovali cesty od napadlého sněhu tzv. "dřevěnou cihličkou". Někdy ani čtyřspřežím se jim to při velkém množství sněhu nepodařilo a museli vzít lopaty sami občané Lázu a proházet cestu do obce.
Kvalita koní v této době byla základním znakem úrovně zemědělského
i lesního hospodáře. Dokazují to i fotografie v literatuře.
Dle dostupné literatury ještě v roce 1955 koně přibližovali 95 % těženého
dřeva a z 50 % zajišovali odvoz. O 10 let později to bylo 60 % objemu
přibližovacích prací a v 80 letech už jen 30 % a dále to klesalo.
Vývoj těžebních technologií dřeva v současné době vytlačil koně z většiny přibližovacích prací. Kůň se ještě uplatňuje především v probírkových
porostech při tzv. výchovných zásazích, kde má mimořádnou úlohu skutečnost, že jeho práce tolik nenarušuje strukturu půdy a kořenové náběhy
porostu. Také v horských oblastech a pro mechanizaci v nepřístupných
terénech je práce koně nenahraditelná a získává na významu pod tlakem
ochrany životního prostředí.
Pomocí koní se stále zpracovávají tzv. nahodilé těžby, to je kalamitní
dříví, kde jde většinou o malé plochy, avšak ve velmi obtížných podmínkách pro uplatnění mechanizace.
Přibližování dříví je jednou z nejnamáhavějších činností, které kůň
v současné době vykonává. Požadavky na pracovní sílu, vytrvalost a konstituci jsou tedy značné. Těmto nárokům odpovídá chladnokrevný kůň
s tělesnou hmotností 600 – 700 kg, silný v kostře, pevným hřbetem a mohutnou zádí. V našich oblastech se velmi dobře osvědčuje chladnokrevník
norického původu, který je skromným, pracovitým a výkonným koněm.
Odborníci však upozorňují, že má pozdější vývin, a proto by neměl být
používán do takto těžké práce před dokončením fyziologického růstu
(do stáří 4 – 5 let).
Ještě bych chtěl připomenout, že nejen Alšovo dílo zobrazující koně
a jezdce, ale také slavné tři monumentální sochy dokumentují slavnou historii našeho národa a jeho koní. Jsou to jezdecké sochy sv. Václava, Jana
Žižky z Trocnova a Jiřího z Poděbrad. Jezdecká socha knížete Václava je
velké monumentální dílo J. V. Myslbeka. Jeho posláním byla i symbolika
umocňující národní sebevědomí. Proto byl pomník umístěn v Praze před
muzeem v čele náměstí. Obdobně jezdecké sochy Jana Žižky z Trocnova
před památníkem na Vítkově a jezdecká socha krále Jiřího z Poděbrad
vyzařují především sílu, mohutnost koně a určitou symboliku místa,
na kterém stojí tento pomník.
A nyní trochu úvahy o možnostech pracovního využití koní v zemědělství a lesnictví v současné době.
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Dle mého názoru kůň v zemědělství již ztratil uplatnění, protože nejmodernější stroje jeho práci nejen nahradily, ale jsou také mnohem výkonnější, mobilnější a stále se modernizují. Potřebují sice pravidelnou údržbu, ale
nic jiného mimo provoz však nepotřebují. Kůň naopak potřebuje obsluhu,
krmení, napájení, ustájení, podkovářské práce pravidelně a celoročně
i když nepracuje. A na těch velkých, zemědělsky obhospodařovaných plochách by se dnes téměř "ztratil". Nemůže v budoucnu konkurovat modernímu traktoru napojenému na GPS systémy, který dokáže sám bez řidiče
zorat a zasít pole s přesností na méně než 1 metr.
Zbývá tedy ještě
pracovní uplatnění
koní v lesním hospodářství. A na způsobu řešení této složité otázky byla svolána beseda na téma:
"Budoucnost koní
v lese", pořádaná
6. prosince 2019 ve
společenském sále
v Lázu.
Tato beseda byla organizačně velmi dobře zajištěná. Účastnilo se jí více
naž 50 hostů a zájemců o problematiku využití koní na práci v lese.
Na úvod bylo také milé vystoupení dětí z Mateřské školy v Lázu se svými učitelkami, které navodilo příjemnou atmosféru. V průběhu besedy byly
promítány videa o práci koně v lese a jeho uplatnění v místech nepřístupných pro mechanizaci.
S velmi obsáhlým příspěvkem k této problematice vystoupila Ing. Kratochvílová, která přítomné seznámila, jak se Ministerstvo zemědělství různými dotacemi a jinými způsoby snaží tuto problematiku řešit. Také vedoucí pracovníci VLS vysvětlovali, jak je obtížné hledat pravidelné využití
koní na práci v lese, především s ohledem na rychlost a ekonomiku.
Novým problémem se stávají také velké plochy kůrovcové kalamity
a jejich likvidace. Rovněž tak velmi nízká prodejní cena tohoto těženého
dříví. Byla také zdůrazněna ochrana přírody, kterou devastují harvestory
a vyvážečky, na kterou upozorňovali někteří účastníci.
Myslím si, že takto organizovaná akce aspoň trochu přispěla k zamyšlení nad tím, jaké cesty zvolit k záchraně pracovního koně, který provází
člověka již tisíce let.
Ladislav Punčochář
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Chcete v zimě přilepšit zvěři? Čtěte pozorně!
Chcete přilepšit zvěři v době nouze? Udělejte to správně a bude
vám vděčná zvěř i myslivci. Přikrmování zvěře je odpovědná
a odborná činnost. Například zbytky z domácnosti zvěř spíše neocení, mohou být dokonce nebezpečné. Z mnoha důvodů není správné
vytvářet v lese hromady krmiva (a už vůbec ne pečiva) svévolně.
Myslivci zvěř v zimním období přikrmují, aby nestrádala. Dostat krmení
až do krmelce znamená jej zakoupit, složit a rozvézt po celé honitbě. Krmelce pak myslivci pravidelně navštěvují, udržují a samozřejmě doplňují.
Chcete-li zvěři přilepšit, nejlepší bude, když se spojíte s myslivci, kteří se
starají o danou honitbu. Pokud pomoc potřebují, jistě vám rádi poradí, jak
se můžete nejlépe zapojit.
Zároveň vás ale téměř jistě požádají, abyste donášku krmiva do
volné přírody nechali na nich. Jen máloco zvěři a snaze ji odpovědně přikrmovat uškodí víc než neustálý pohyb lidí kolem krmných zařízení. Těm se, pokud možno, vyhýbejte i na procházkách
a zejména nenechávejte volně pobíhat své mazlíčky. Tukové rezervy zvěře nutné pro přežití zimy jsou omezené. Každé vyrušení
a zbytečný běh je odčerpávají, a ohrožují tak zvěř na životě.
Myslivci rozlišují několik druhů krmiv, která odborně používají. Jedná se
o krmiva, která jsou velmi důležitá pro zvěř, ovšem jejich nevhodné, laické předkládání může zvěři způsobit zdravotní problémy. Krmiva dělíme na
objemová, jadrná, dužnatá a minerální soli. Objemová, např. jetel, vojtěška, letnina. Tato se připravují (suší) již několik měsíců předem.
Známější jsou krmiva jadrná, především oves, může se použít i ječmen.
Na tato krmiva musí být zvěř zvyklá už od podzimu. Dále dostupné žaludy, kaštany, bukvice. U těchto krmiv je zásadní včasné předkládání pro vytvoření dostatečné tukové zásoby na zimu. Ne tedy až v měsících největšího chladu, to už může být pozdě. Dužnatá krmiva jsou mimo jiné i zdrojem tekutin. Patří sem především brambory, krmná řepa, jablka, hrušky,
jeřabiny nebo např. siláž.
Chcete-li nabídnout krmivo, myslivci i zvěř nejvíce ocení právě seno,
kaštany, žaludy, dále třeba dužnaté krmivo, jablka, mrkev či řepu.
U veřejnosti je asi nejznámější a nejoblíbenější sběr kaštanů, který se
ovšem provádí již na podzim. Od předkládání populárního pečiva zvěři se
myslivci snaží veřejnost spíše odrazovat. Je důležité si uvědomit, že většinu lidské potravy divoká zvěř není schopna strávit, onemocní acidózou
a často i uhyne. Pro zvěř je dobré pouze to, co vyroste v naší přírodě
a předkládá se bu sušené, nebo v čerstvém stavu.
Michal Holub
Zdroj: https://www.cmmj.cz/chcete-v-zime-prilepsit-zveri-ctete-pozorne/
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Podzimní část fotbalové soutěže III. třídy sk. A
2019/20 začala pro nás celkem dobře. Do konce října jsme uhráli všechny body, ale od této doby jsme si ani neškrtli. Závěrečná tři utkání jsme prohráli. Za podzim jsme uhráli 23 bodů při 8 výhrách a 5krát jsme odešli poraženi. Celkové aktivní skóre 47:36. Nejlepšími střelci byli Dan Ngo se 14 a Lukáš Beňo s 8 brankami. V zimní přestávce družstvo dospělých navštěvuje tělocvičnu na III. ZŠ Příbram.
Na jaře se zúčastníme tradičního turnaje Spartak Cup, který začíná 15.
února. Soutěž vypukne 21. března v Pečicích.
Mladší žáci se jako nováček v soutěži každé utkání statečně rvali s týmy,
které mají bohatou zkušenost a základnu. Mladší přípravka (8leté a mladší děti), začala hrát přípravné a mistrovské soutěžní zápasy na podzim
roku 2019. Zpočátku se u nich projevovala nesehranost členů mužstva.
Po dvou prohraných zápasech s mužstvem týmu Rožmitál pod Třemšínem
se jim podařilo vyhrát přátelský zápas v Pičíně. Ve zbylých zápasech loňské sezóny se jim bohužel vždy tak dobře nevedlo. V rámci ukončení sezóny byla pro děti uspořádána dokopná s finanční podporou turistického
oddílu Nemehlo Láz. Zimní příprava je prováděna v sokolovně v Bohutíně,
s průměrnou účastí cca 6 - 8 hráčů. Věříme tomu, že jarní část soutěže
bude o poznání lepší a vyhraných zápasů bude víc. Jarní sezóna započne
o víkendu 12. 4. 2020. Rozpisy soutěží dospělých i žáků budou zveřejněny
ve vývěsce na kabinách a na webových stránkách Vrtule.
31. prosince se dospělí hráči sešli na hřišti u tradičního silvestrovského
fotbálku a mladší žáci a mladší přípravka včetně rodičů vyrazili na pochod

23

Foto Martin Bezouška

na Brdce, který zakončili opékáním buřtů u kabin. Také mladší žáci
a oddíl volnočasových aktivit chodí trénovat do tělocvičny TK Bohutín.
Hráči stolního tenisu se pravidelně scházejí v obecním sále.
Turistický oddíl se 11. prosince zapojil do celorepublikové akce Česko
zpívá koledy. Nejznámější české koledy si s chutí zazpívalo 22 přítomných,
kteří si našli chvilku na zklidnění, setkání a popovídání se sousedy tak,
jak to má v adventním čase být. Všem zúčastněným se setkání líbilo, možná byl položen základ nové tradice.
26. prosince se uskutečnil každoroční vánoční pochod Láz - Vysoká Pec.
Příjemné společné procházky po Brdech se zúčastnilo 25 lidí a jeden pes.
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V sobotu 11. ledna 2020 proběhla další turistická akce - výstup na Pražák a získáme-li poslední potřebné povolení, čeká nás 7. března Putování
Lázského nemehla po Brdech.

Sokol Vrtule Láz přeje všem svým členům, příznivcům
a sponzorům úspěšný rok 2020.
Josef Vošmik

8. ročník

Putování Lázského nemehla
po Brdech
POCHOD S NEMEHLEM
KE KŘÍŽKU
Sobota 7. března 2020
Sraz: Láz – hřiště
Prezence od 9.00 hod. Společný start v 10.00 hod.

1. trasa cca 10 km | 2. trasa cca 14 km
UPOZORNĚNÍ: Náročnost druhé trasy i v letošním roce zvyšují
nezpevněné lesní cesty s možnou vyšší vrstvou sněhu
a zledovatělým povrchem včetně úseku s příkrým sestupem
z Brdců na Brdeckou lesní cestu.

Občerstvení včetně teplého nápoje bude zajištěno, proto
hrnek s sebou!
Mapu a popis tras najdete na www.nemehlo.eu
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Hasičský rok 2019
Již několik let se může zdát, že hasiči nejsou v naší obci tolik vidět, ale
pravda to není. Nepořádáme zimní taneční zábavy, nebyl o ně bohužel mezi
lidmi takový zájem. To je ale obecně známka dnešní doby, že lidé už tolik
podobné zábavy nevyhledávají, ale mění své priority na jiné společenské
akce. Jinak ale vše zůstává při starém a hasiči v Lázu stále fungují a snaží se své působení zlepšit a optimalizovat.
Naše činnost započala v minulém roce v lednu výroční valnou hromadou, kam byly sezvány okolní sbory z Bohutína a Vysoké Pece, zástupci
obcí a spolků z Lázu. Zde jsme se seznámili s naším plánem na celý rok.
První společnou hasičskou akce je okrsková soutěž, která se koná z jara
v Lázu, Bohutíně nebo na Vysoké Peci. Každý rok je jiný pořádající.
V minulém roce jsme se podíleli na programu oslav 670. výročí založení
naší obce ukázkou hašení s historickou koňskou stříkačkou. Jako vždy
byla ukázka pojata lehce komicky pro pobavení. Přeci jen technika před
sto lety byla jiná, a tak chtít cokoli uhasit podobně efektivně jako dnes,
není možné. Nicméně i po těch letech je naše historická stříkačka stále
plně funkční. Navíc „zalití vodou“ stříkačce jen prospěje. Většina částí je
dřevěná nebo kožená a tam je potřeba nechat jednou za čas vodu působit.
Další naše cesta nás zavedla na memoriál do Bohutína. Smíšené družstvo
žen a mužů se utkalo v soutěži poskládané z požárního útoku a speciální štafety o pohárové umístění. Snaha to byla úspěšná, v improvizovaném složení
obsadilo družstvo krásné druhé místo.
Zanedlouho po té byl na řadě náš memoriál zasloužilých členů. Tato soutěž je již po léta stabilní a těší se velké oblibě mezi ostatními sbory. V dnešní době jsou obsazené hlavně soutěže vícekolové jako je Brdská liga, Západočeská liga a podobně. Memoriály spíše upadají, i přesto, že se sbory snaží najít nejrůznější lákadla - „speciální“ pravidla, vlastní štafety a jiné.
U nás jsme našli recept, který funguje. Dvoukolová soutěž, která se koná
z poloviny za světla a z poloviny za tmy. Počasí nám v minulém roce přálo,
zábava byla v plném proudu včetně hudby. Ani zde jsme neodešli s prázdnou a naše ženy obsadily krásné třetí místo. Každý úspěšný ročník memoriálu nám dodává motivaci do dalších let a ke zlepšení.
Na podzim proběhlo povinné společné cvičení sborů v okrsku číslo 2, kde
se nacvičují různé situace - tažení vody na velkou vzdálenost, evakuace
budov a hašení požárů. Bohužel stejně jako v předchozím roce, ani v roce
2019 nebylo možné vyčistit hasičskou nádrž, která slouží současně jako
koupaliště. Její technický stav to neumožňuje. Některé zdi se zřítily, koupání
i samotný pohyb je na tomto místě na vlastní nebezpečí. Jediné, co můžeme
udělat, je vyčistit dvakrát do roka malé dětské koupaliště. Doufáme, že proces získání dotace na opravu celé hasičské nádrže bude nakonec úspěšný.
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Jeden úspěch však ve směru dotací máme. Společně s obecním úřadem se
nám podařilo získat dotaci na nový automobil. Získali jsme obě části potřebné dotace a to byla dostatečně velká částka, kterou částečně podpořila
obec. Obecní úřad vypsal výběrové řízení na zhotovení automobilu podle
požadovaných specifikací. Bohužel v prvním kole se přihlásila jen jedna
firma s neakceptovatelnou nabídkou vysoce přesahující naše možnosti. Ale
v druhém kole bylo zájemců více a jedna z nabídek odpovídala požadavkům. V tomto roce se tak můžeme těšit na nový automobil „dodávkového“
typu pro devět osob a pohonem 4x4, který nám pomůže v případech dohledávání osob a jiné pomoci v CHKO Brdy, ke kterým můžeme být přizváni.
Nezapomínáme ani na naše jubilanty s přáním a dárkem. I společné chvíle jsou důležité, proto se několikrát za rok sejdeme a popovídáme si u dobrého jídla a pití.
V roce 2020 bychom rádi zdokonalili náš systém svolávání v případě požáru. Aktuálně jsme ve fázi výběru systému, který by dokázal svolat členy
zásahové jednotky SDH Láz najednou a to zprávou a voláním na jejich
mobilní telefony. Siréna bohužel není moc účinná a v některých částech
obce není slyšitelná. Systém navíc bude napojen přímo na operační středisko v Kladně, které má hlášení a požadavky o výjezd na starosti. V případě potřeby zásahu a pomoci našeho sboru jednoduše vyšlou „signál“,
naši členové zásahové jednotky obdrží SMS s instrukcí, o jakou pomoc
se jedná, kde přesně je naše pomoc vyžadována a další podrobný popis.
Toto značně zefektivní a urychlí náš případný zásah.
V roce 2019 byla přímo v obci Láz vyžadována naše pomoc dvakrát.
Poprvé při požáru kompostu v části obce Rafanda, podruhé při zahoření
v motorovém prostoru automobilu u zastávky v Jamkách.
Samozřejmě bychom rádi přivítali do našeho spolku nové členy, hlavně
z řad „mladých“, aby se naše působnost mohla dále rozvíjet. Doufáme,
že se nám podaří někoho oslovit a rozšířit naše řídnoucí řady.
Do nového roku přeji všem jménem celého sboru hodně štěstí, zdraví
a úspěchů.
Vítězslav Karas, starosta SDH Láz

Letošní valná hromada SDH Láz

Foto Kristýna Jurová
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Dům č. p. 42

Dům č. p. 43
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Kulturní a společenské akce
Leden
25. 1.

LÁZSKÝ KVÍZ / v 18 hodin, obecní sál

Únor
23. 2.
25. 2.

DĚTSKÝ KARNEVAL / v 15 hodin, obecní sál
MASOPUST V LÁZU / tradiční průvod masek obcí

Březen
7. 3.
8. ROČNÍK PUTOVÁNÍ LÁZSKÉHO NEMEHLA
viz pozvánka na straně 25
14. 3. OLDIES PARTY / obecní sál
28. 3. JARNÍ KONCERT / v 16 hodin, obecní sál
viz plakátek na straně 30
Duben
4. 4.
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO LÁZSKÉHO UTOPENCE
v 17 hodin, Pohostinství U Dubu
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC / v 19 hodin, na louce za hřištěm
LOUTKOHERECKÁ SKUPINA ZALEZLÍCI / obecní sál, termín
bude upřesněn
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.

DĚTSKÝ KARNEV
KARNEVA
AL
v neděli 23. února 2020
v 15 hodin v obecním sále

MASOPUST v Lázu
v úterý 25. února 2020
Sraz masek v 8 hodin v Pohostinství U Dubu.
Tradiční průvod obcí bude zakončen v 16 hodin na hřišti.
Uzávěrka jarního vydání Lázských listů bude 31. 3. 2020.
LÁZSKÉ LISTY • Čtvrtletník • Vydává Obec Láz, která zařizuje tisk a distribuci
• Registrace u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 21455 • Šéfredaktorka
Jana Klímová • Redakce Mgr. Martina Brettlová, Mgr. Vlasta Čechová
• Tisk Příbramská tiskárna s. r. o., Nádražní 190, Příbram IV • Vydáno: 15. 1. 2020
• Náklad: 300 výtisků
Kontakt: e-mail: lazskelisty@seznam.cz / mobil: 734 547 408 • Zdarma
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