Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před třemi měsíci jsem na tomto místě psal, že si přejeme, aby nás v letošním roce čekaly jen samé dobré a příjemné věci, avšak uběhlo několik týdnů a všechno je úplně jinak. Zákeřný virus způsobující těžká onemocnění
a smrt ve velkém rozsahu lidem po celém světě změnil
a stále mění naše životy. Již te má pandemie kromě ničení zdraví a životů lidí vliv i na společenskou a ekonomickou situaci téměř všude, naši obec nevyjímaje. A v blízké budoucnosti možná pocítíme
její důsledky ještě tvrději.
Psal jsem také o stárnutí naší populace a potřebě přípravy nových projektů, jejichž cílovou skupinou by byli senioři. Jenže krizová doba vyvolala potřebu pomáhat starým spoluobčanům jinak, než jsem měl na mysli
v minulém článku. A mám potřebu vyzdvihnout vlnu solidarity, která
se zvedla i v naší vesnici, jakmile se ukázalo, že naše současná vláda kromě chaotických mediálních výstupů nebyla schopna kompetentně a hlavně
rychle jednat v nastalé krizové situaci. Děkuji všem našim spoluobčanům,
kteří se pustili do šití roušek, pomáhali s jejich distribucí pro ty, jež je
potřebovali, i těm, kteří darovali tolik potřebné a nedostatkové ochranné
a hygienické pomůcky. Vážím si toho, že je i u nás v Lázu mnoho těch,
jimž není lhostejná skutečnost, že ne všichni lidé jsou soběstační a ne
všichni mají příbuzné nablízku. Děkuji Vám, stateční a empatičtí lázováci.
V lednu se podařilo dát dohromady skupinu děvčat, která si pod formálním názvem Kulturní komise obce vzala za své pořádání a organizování
kulturních akcí a pořadů. Jenže opravdu bohatá nabídka pro první pololetí letošního roku vzala krátce po masopustu za své a všechny akce jsou
postupně rušeny, stejně jako jsou rušeny sportovní soutěže. Ale hlavy
vzhůru, zákeřný nepřítel nás sice zaskočil a oslabil, všichni se už ale těšíme, až bude definitivně poražen a společenský život se zase vzkřísí. A snažme se, aby to bylo co nejdříve. Přispět může každý z nás tím, že bude dodržovat nařízení týkající se zabránění šíření nemoci.
Přestože stav nouze značně omezil činnost zastupitelstva obce i obecního
úřadu, neodpočíváme. Podali jsme žádost o přidělení finanční dotace
na přístavbu mateřské školy a vyhlásili výběrové řízení na rekonstrukci
sportovních kabin u hřiště. Bylo by dobře, kdyby obě akce dopadly úspěšně, už proto, že v současné době nikdo netuší, jak velký vliv bude mít očekávaný propad ekonomiky na výše rozpočtů obcí.
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Závěrem dnešního úvodníku si Vás, vážení spoluobčané, dovoluji vyzvat,
abyste se pokusili dobu nepříjemných zákazů a omezení využít ke zpomalení toho věčně uspěchaného životního rytmu, do něhož nás až dote neúprosně tlačila současná doba ovládaná konzumem a honbou za zisky.
Pokud se Vám to povede, budete možná překvapeni, o co všechno tím šíleným životním tempem přicházíme. Přeji nám všem pevné zdraví a dostatek
trpělivosti.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom velice poděkovat našim občanům, že se zapojili
do šití roušek a donesli je na obec pro ostatní občany.
Velice Vám děkujeme a nesmírně si toho vážíme v této nelehké
době. Roušky jsme rozdávali našim starším občanům,
kteří za ně byli velmi rádi.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem těm, kteří roušky šili
a to jmenovitě: paní Bendové, Bauerové, Kopecké, Sedláčkové,
Blažkové, Faitové, Linhové, Vošmikové, Stočesové, Zittové,
Kvasnovské a rodině Milců, kteří darovali k rouškám
i jednorázové rukavice a starším občanům nabídli nákup
i dovoz potravin. Všem patří veliké díky.
OÚ Láz
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MÍSTNÍ POPLATKY
Připomínáme, že místní poplatky za svoz TKO
a za psy jsou splatné do 31. května 2020.
Platby můžete zasílat na účet č. 10823211/0100,
jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.
Pokud možno uvete v textu vaše jméno
pro snadnější identifikaci platby.
Poplatek za odpady činí 600 Kč za každou trvale žijící osobu
v obci nebo za rekreační objekt.
Poplatek za 1 psa činí 100 Kč, za každého dalšího psa 200 Kč.

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO
v roce 2020
Aktuální cena vodného:
46,14 Kč bez DPH, 53,08 Kč s DPH.
Aktuální cena stočného:
37,35 Kč bez DPH, 42,95 Kč s DPH.

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ
Úřední hodiny
(v období nouzového stavu)

Pondělí 9.00 – 12.00 hod.
Středa zavřeno
Tel. 318 676 031, 318 676 038
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 16. prosince 2019
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 109/2019: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení prodeje částí pozemků
3) Schválení odměň za výkon funkcí neuvolněných členů ZO od 1. 1. 2020
4) Schválení střednědobého výhledu hospodaření obce
5) Schválení rozpočtu obce na rok 2020
6) Schválení střednědobého výhledu hospodaření MŠ Láz
7) Schválení rozpočtu MŠ Láz na rok 2020
8) Schválení finančního příspěvku na činnost MŠ Láz pro rok 2020
9) Schválení obecně závazných vyhlášek
10) Schválení odměň pro osoby pracující dobrovolně pro obec Láz
11) Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele DA pro JSDH
12) Různé
13) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 110/2019: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 111/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 408/29 o výměře
64 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 7. 11. do 23. 11. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a panem Jiřím Trousilem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 112/2019: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 859/1 o výměře
47 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 7. 11. do 23. 11. 2019. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a paní Annou Bernáškovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 113/2019: ZO schvaluje odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva ve stejné výši jako v roce 2019.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 114/2019: ZO schvaluje střednědobý výhled hospodaření obce
na období 2020 - 2024 po zapracování změn oproti návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 115/2019: ZO schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2020. Příjmy
jsou v celkové výši 20.137.000,- Kč a výdaje v celkové výši 23.665.000,- Kč.
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků jsou ve výši
1.800.000,- Kč. ZO schvaluje schodkový rozpočet ve výši 5.328.000,- Kč.
Schodek rozpočtu v roce 2020 je financován z rozpočtových zdrojů na běžných účtech naspořenými finančními prostředky z předchozích let. Schválený rozpočet na rok 2020 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu.
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn od 29. 11. 2019 na úředních deskách.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Štika)
Usnesení č. 116/2019: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Láz.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Štika)
Usnesení č. 117/2019: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na období 2020 - 2022. Návrh tohoto
výhledu byl řádně zveřejněn od 29. 11. 2019 na úředních deskách obce Láz
a webových stránkách příspěvkové organizace. Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Láz na období 2020 - 2022 je příspěvková
organizace povinna zveřejnit na svých webových stránkách do 30 dnů
od schválení tohoto výhledu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Štika)
Usnesení č. 118/2019: ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na rok 2020. Návrh tohoto rozpočtu byl řádně zveřejněn
od 29. 11. 2019 na úředních deskách obce Láz a webových stránkách příspěvkové organizace. Schválený rozpočet Mateřské školy Láz na rok 2020
je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých webových stránkách
do 30 dnů od jeho schválení.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 119/2019: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na rok 2020 ve výši
325.000,- Kč, která bude vyplácena ve čtyřech splátkách na každé kalendářní čtvrtletí na běžný účet příspěvkové organizace ve výši 1 schválené
dotace na roční provoz, tj. 81.250,- Kč na každé čtvrtletí.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Štika)

7

Usnesení č. 120/2019: ZO schvaluje poplatek z pobytu ve výši 13,- Kč/osobu.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržely se 2 (Jurová, Petrušková)
Usnesení č. 121/2019: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o místním poplatku z pobytu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 122/2019: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
o místním poplatku ze psů.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 123/2019: ZO schvaluje finanční dar ve výši 8.000,- Kč pro
paní Marcelu Trefnou, která je opatrovnicí paní Peroutkové v zastoupení
za obec Láz, a pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy mezi
obcí Láz a paní Trefnou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 124/2019: ZO schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro
paní Mgr. Věru Říhovou, která je kronikářkou obce Láz, a pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy mezi obcí Láz a paní Říhovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 125/2019: ZO schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Láz - Dopravní automobil“ firmy Vesta Auto Corson
s. r. o. s cenovou nabídkou 922.090,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu
obce uzavřením kupní smlouvy na pořízení dopravního vozidla mezi firmou
Vesta Auto Corson s. r. o. a obcí Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 26. února 2020
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 6/2020: ZO schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Rušení nepotřebného majetku
3) Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
4) Schválení podání žádostí o finanční dotace
5) Schválení změny pořizovatele územního plánu
6) Záměr směny pozemků
7) Schválení vodovodní přípojky
8) Schválení poskytnutí území MAS Brdy
9) Schválení pasportu silnic
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10) Schválení plánu zimní údržby
11) Technické standardy
12) Schválení záměru prodeje pozemku
13) Kolaudace ČOV a kanalizace
14) Diskuse
15) Různé
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/2020: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/2020: ZO schvaluje vyřazení majetku dle návrhu likvidační
komise.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/2020: ZO schvaluje prominutí a vzdání se práva vymáhání
pohledávek evidovaných na podrozvahovém účtu 905 – vyřazené pohledávky v souhrnné výši 5.838,- Kč.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/2020: ZO odmítá nabídku příspěvkové organizace Mateřská
škola Láz (dále jen MŠ Láz) k převzetí do majetku obce od své příspěvkové organizace nepotřebný majetek na základě návrhu likvidační komise
MŠ Láz. Konkrétně se jedná o inv. č. 41a – Notebook, 12.186,- Kč. Jedná
se, jak pro MŠ, tak pro zřizovatele, o nefunkční, morálně zastaralý a nepotřebný majetek. Náklady na případnou opravu by byly nehospodárně
vynaložené prostředky. ZO Láz zároveň schvaluje vyřazení uvedeného majetku na základě návrhu likvidační komise MŠ Láz. Příspěvková organizace je povinna nepotřebný majetek zlikvidovat ekologickým způsobem.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/2020: ZO Láz schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřenou mezi obcí Láz a Mateřskou školou Láz a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/2020: ZO Láz schvaluje investiční záměr a podání žádosti
o finanční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu sportu a volného
času, Podpora sportovních a volnočasových aktivit na rekonstrukci sociálního zázemí ve sportovních kabinách. Předpokládaný rozpočet akce je
300.730,- Kč s DPH.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0

9

Usnesení č. 13/2020: ZO Láz schvaluje podání žádosti o finanční dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, Vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými prostředky na dovybavení SDH Láz. Předpokládaný rozpočet je
160.000,- Kč.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/2020: ZO Láz schvaluje investiční záměr a podání žádosti
o finanční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství, Rybníky a malé vodní nádrže na rekonstrukci požární nádrže. Předpokládaný rozpočet rekonstrukce je dle projektu 1.188.375,-Kč s DPH.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/2020: ZO Láz schvaluje podání žádosti o finanční dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek, Podpora kultury na pořádání Výstavy betlémů v roce 2020. Předpokládaný rozpočet akce je 30.000,- Kč.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16/2020: ZO Láz schvaluje investiční záměr a podání žádosti
o finanční dotaci z rozpočtu Ministerstva financí na vybudování přístavby
Mateřské školy Láz. Předpokládaný rozpočet akce je dle projektu
4.921.032,- Kč s DPH.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/2020: ZO Láz schvaluje revokaci usnesení 11/2017 ze dne
30. 1. 2017, kterým pověřilo pořízením nového územního plánu podle § 6
odst. 1 písm. c) stavebního zákona Úřad územního plánování ORP Příbram, a schvaluje dle § 6 odst. 2 stavebního zákona dokončení pořízení
nového územního plánu tzv. „létajícím pořizovatelem“.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/2020: ZO Láz schvaluje Smlouvu o dílo s pořizovatelem ing.
Miroslavem Sládkem, IČ 123 27 166, Písek, Kocínova 1979 a pověřuje starostu podpisem této Smlouvy o dílo.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 19/2020: ZO Láz schvaluje záměr směny části pozemku p. č.
514/2 (8 m2) za část pozemku p. č. 521/ (8 m2) v k. ú. Láz mezi obcí Láz
a panem Stehlíkem. Směna pozemku proběhne bez doplatku.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 20/2020: ZO Láz schvaluje přesunutí schválení vodovodní přípojky pro p. č. 521/ 5 v k. ú. Láz do některého z příštích zasedání ZO.
Před hlasováním dorazil zastupitel Petr Štika.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/2020: ZO Láz schvaluje poskytnutí území obce Láz MAS
Brdy.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/2020: ZO Láz schvaluje pasport silnic.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 23/2020: ZO Láz schvaluje plán zimní údržby.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/2020: ZO Láz schvaluje technické standardy na provoz
kanalizace a ČOV v obci Láz.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 25/2020: ZO Láz schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
441/1 o výměře 32 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
ZO bere na vědomí informaci o kolaudaci ČOV a kanalizace v obci.

Prodejna COOP Láz
Tel. 318 591 170
Otevírací doba
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

6.45
6.45
6.45
6.45
6.45
7.00

–
–
–
–
–
–

11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
11.00
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13.00 – 16.15
13.00 – 16.15
13.00 – 16.15
13.00 – 17.00

Jubilanti obce Láz
Duben:

Jindřiška Hejduková
Květoslava Valkounová
Jiřina Baerová
Jaroslava Čížková
Vladimír Janiš

75 let
83 let
80 let
87 let
82 let

Květen:

Jaroslava Punčochářová

85 let

Červen:

Robert Čech

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

Opustili nás navždy
Listopad 2019:

Květuše Poláková

86 let

Únor:

Vítězslav Karas

64 let

Výzva redakce pro organizace, spolky
a všechny naše čtenáře
Děkujeme všem, kteří přispěli svým článkem, obrázkem
či fotografií do tohoto vydání našich listů.
Velmi si vážíme všech Vašich příspěvků a uvítáme každý další.
Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu

lazskelisty@seznam.cz
nebo je přineste sepsané na OÚ.
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Představujeme novou službu pro občany
a návštěvníky obce Láz.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu?
Chcete mít k dispozici důležité informace z obce
ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná
osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
v í c e z d e : www.aplikacevobraze.cz
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Na začátku nového roku jsme dokončili plavecký kurz, zhlédli představení „Zlatovláska“ v příbramském divadle a využili každý sníh, co nám
napadl. Stavěli jsme sněhuláky i hráli eskymáckou honičku.

V únoru nás navštívili myslivci a předali dětem spoustu zajímavých informací ze života lesních zvířat. Došli jsme se
podívat do obory a užili si báječný dětský karneval v obecním sále. Poprvé
jsme pořádně vyzkoušeli nový bezdrátový mikrofon, který jsme pořídili z peněz
z jarmarku. Jeho distribuci nám zařídil
pan Klug, kterému tímto ještě jednou
děkuji. V tomto měsíci také proběhla
třídní schůzka s rodiči, kde jsme si řekli
informace ohledně školy v přírodě a
školní zralosti předškoláků, ale také si
odsouhlasili novou akci, kterou příští
rok podnikneme poprvé. Jedná se o ly-
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žařský pobyt na horách, který bude určený pro předškoláky, pro děti mladší bude normálně zajištěn provoz v MŠ. Zájem ze strany rodičů byl obrovský a já jsem za to opravdu moc ráda ☺.
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V březnu jsme jeli do příbramského divadla na
představení „Obušku z pytle ven“, do rožmitálského kina na pásmo pohádek „O pejskovi a kočičce“ a navštívili nás prvňáčci ze Základní školy
Bohutín.

Co nás čeká …
Upřímně nevím, co nás v následujících týdnech
čeká. Od 16. 3. 2020 jsme kvůli pandemii uzavřeli mateřskou školu a prozatím není jasné, jak
dlouho to bude ještě trvat. Museli jsme zrušit
mnoho akcí, na které jsme se dlouho připravovali, např. mobilní planetárium, velikonoční jarmark, celodenní výlet do zábavného centra Oskarhausenu v Německu, a další.

Z karnevalu...

Zatím není jasné, jestli se uskuteční další plánované akce, mezi které
patří vystoupení dětí na vítání občánků, výlet i s rodiči do ZOO, školka
v přírodě, trénování na kolech… Ale nebojte, my si to všechno vynahradíme, až to půjde ☺.
Čas, kdy je mateřská škola pro děti uzavřena, se snažíme využít. Zaměstnanci celou školku uklidili, vydezinfikovali a udělali generální pořádek,
na který za běžného provozu není čas. Učitelky vytvořily třídní dokumenty,
které souvisí s rozšířením školy na dvě třídy, vyrábí interaktivní pomůcky
ke vzdělávání a mnoho dalších věcí, které budou pro děti překvapením.
Paní učitelka Dáša využila své dovednosti a dřívější zkušenosti a ušila
stovky roušek pro potřebné. Za to bych ji tímto chtěla moc poděkovat.
V případě, že by ještě začátkem května byla mateřská škola uzavřena,
proběhne letošní zápis, který je naplánován na 7. 5. 2020 (10.00 – 17.00
hodin) elektronickým způsobem bez přítomnosti dětí. Přihlášku a potvrzení od lékaře je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy
(mslaz.cz) nebo vyzvednout přímo v mateřské škole či na obecním úřadě.
Pro školní rok 2020/2021 se předpokládá pouze 6 volných míst. Vyplněné
přihlášky můžete posílat oskenované na mail školy reditel@mslaz.cz, hodit předem do poštovní schránky nebo daný den přinést do MŠ.
Vaše děti nám moc chybí a těšíme se, až se s nimi ve školce zase uvidíme.
Moc děkuji těm, kteří nám posílají pozdravy a videa s dětmi. Dělá nám to
velkou radost.
Ráda bych Vám všem popřála hodně zdraví, pozitivní energie a síly toto
náročné období zvládnout.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Lázský masopust 2020
Příprava na letošní masopustní úterý byla zahájena již v březnu loňského roku, kdy se sešlo několik maškarádů, aby zhodnotilo masopust 2019
a projednalo případné změny ročníku příštího. Ty pak byly upřesněny
v lednu letošního roku, kdy se sešlo cca 15 dobrovolníků, aby si rozdělili
přes dvě desítky každoročně se opakujících úkolů, potřebných k úspěšné
realizaci masopustu 2020.
V úterý 25. února v brzkých ranních hodinách se pak sešlo opět více jak
dvacet maškarádů v restauraci U Dubu, a to včetně nemalého počtu
nováčků. Po opět výborném mexickém šlehu „ala Heřman“ se převlékli do
„pracovního“, a když pak od paní místostarostky obdrželi svolení, vyrazili
na tradiční masopustní obchůzku. I když počasí, podobně jako loňský rok,
nebylo nijak příznivé, byl průvod zas o něco veselejší, neb hudební družina
Pepíka Janouška se rozrostla o dalšího člena a jeho „Toulavá kapela“ byla
již téměř kompletní.
Možná i díky tomu, byli chalupníci velice štědří, nešetřili ani na rozmanitém a mimořádně bohatém občerstvení a maškarádi se jim za to snažili
odvděčit šířením dobré nálady. Mimo jiné, zcela zdarma, prováděli dezin-

Masopust u Jahelků

Foto Ing. Eduard Jahelka
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Masopust u Jahelků

Foto Ing. Eduard Jahelka

fekci navštívených objektů, nejen v kole vytáčeli hospodyně, nabízeli jim
mimořádné vypucování komínů, prováděli odborné konzultace kotlíkových
dotací, dětem rozdávali cukrovinky, chalupníkům masopustní samolepky,
odznáčky, fotografie z minulých ročníků a zvali je k již tradiční podvečerní
taškařici na hřišti.
Tam pak letošní neúčast Dětského divadelního souboru dokázali zdatně
nahradit bratři Šindelářovi ukázkou rytířského souboje o srdce sličné
princezny, při kterém slabší povahy přivírali oči a tajili dech. Ke zdárnému
průběhu přispělo i kvalitní ozvučení a díky ochotě obecního úřadu, a především paní místostarostky, i možnost občerstvení přítomných přihlížejících teplým nápojem a masopustní koledou. Velký zájem vzbudila i letošní
novinka, masopustní tombola, která se pro velký úspěch bude pravděpodobně opakovat i v letech příštích.
Po tradičním tanečku a poděkování všem přítomným za podporu lázského masopustu, se maškarní průvod vydal pochůzkou zpět do dolní části
obce a následně do restaurace U Dubu, aby se maškarádi spolu s přítomnými hosty společně rozloučili s dobou hojnosti a připravili se na dlouhý
čtyřicetidenní půst, který má vzhledem k aktuální situaci více než symbolický význam.
Přejme příštím ročníkům lázského masopustu, a jsou minimálně stejně
tak úspěšné jako ten letošní.
Ing. Petr Milec
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Odešel kamarád
... a že byl veselej, každej ho měl rád.
Tam ruku k dílu přiložil a šel pak zase dál.
A každej, kdo s ním chvilku byl, tak dlouho se pak smál ...
(volně podle country písně od Brontosaurů)

Tady v Lázu ho někteří znali i šest desítek let,
já jen o něco víc než dvě desítky. Od prvních chvil
strávených vedle něj jsem ale věděl, že bude i mým
kamarádem. Přišel tehdy s lopatou a s dalšími
„dobrovolníky“ pomáhat v budování odpadní jímky při rekonstrukci naší chalupy, aniž by se ptal
proč a nač a zač. Prohodil pár slov a hned nastalo všeobecné veselí.
Snad všichni lidi ho měli rádi a on určitě měl
rád je (a děvčata zvláš ). Až do posledních chvil
* 31. 1. 1956
byl veselý a optimisticky naladěný. Rád se smál a
† 2. 2. 2020
veselou náladou dovedl nakazit všechny kolem.
Byl vtipný, i když nikdy, pokud vím, anekdoty nebo vtipy nevyprávěl. Ale
historky a příběhy jeho vlastní nebo dalších lidí dovedl podat tak skvěle,
že všichni kolem se pokaždé moc dobře bavili. Myslím, že o to mu šlo především - aby lidé kolem byli veselí a byli rádi na světě. Vím, že byl, jak by
řekl klasik, ozdobou každé společnosti.
Neslyšel jsem, že by byl nějaký velký sportovec, ale dokázal na kole během některého z cyklistických několikadenních výletů ujet i stovky kilometrů. Jsem ale přesvědčen, že stejně nejraději chodil po Brdech, které
velmi dobře znal, pěšky. Jeho dlouhé či kratší procházky, výlety či pochody
uskutečňoval většinou s kamarády, někdy sám. Pro všechny takové výšlapy měl termín „špacír“.
Nevím, jestli ve svých zaměstnáních byl rekordmanem práce, ale kdykoli
se dověděl v obci i mimo ní o nějaké veřejně (i soukromě) prospěšné aktivitě, šel a pomáhal. Také miloval přírodu a zvířata. Říkal sice, že psů
se bojí, ale stále nosil pro každého z nich po kapsách nějaký ten piškot.
Mně byl blízký nejen svým velkým smyslem pro humor, ale i pro svůj
politický názor jako přesvědčený liberální demokrat, který dovedl svůj
názor hájit a jasně argumentovat. Inteligentní a sečtělý. A jako místní
rodák velmi dobře znal všechny reálie z Lázu i okolí (jak, kdy, kde, kdo
a s kým) a byl vždy ochotný se se mnou o ně podělit.
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Odešel příliš rychle a bohužel příliš předčasně. Jeho místo U Dubu, ale
i v našich srdcích a myslích zůstane prázdné. Říká se v takové situaci,
že život jde dál, ale na každém dalším „špacíru“, a už půjdu do Brd sám
nebo s kamarády, vždycky mi (nám) už bude jeden chybět... Je mi smutno.
Ing. Václav Dvořáček

Poslední věci V. K.
napsal Stanislav Aksamit
Ne, nepřejte mi lehkou hlínu,
já do ní nechci zahrabat,
já nechci v kvádru vlhkym stínu
travou a trním zarůstat.

A nejstarší, kdo zve se synem,
až dovolenou bude mít,
co neulítlo ven komínem,
vysype na Lomnický štít.

A ničí stopy nezastaví
ten zlatý nápis vtesaný,
a žádný klobouk z ničí hlavy
tu nikde není sundaný.

A nejmladší, a hrst, bez hoře,
vysype do vod Litavky.
Přes Ústí, Hamburk, až do moře
pak popluju bez zastávky.

Jen popřejte mi dobrý vítr,
až popel můj se rozpráší
a slzám udělejte přítrž,
ty už za živa nesnáším.

Mám šanci, že mě vcucne trubka
až k sprše ňáký hopsandy,
jí na ramínku ulpí drobka,
to pak mi bude do srandy.

Plačky jsem nikdy nemiloval,
snad jenom holky střapatý,
ty však už život někam schoval
pod rámě mužů hranatý.

Drážanský pivovar mě vsaje,
mnou řídkou pěnu zahustí,
mě všude budou pít, zpívaje
a tanče samby, polky, častušky.

A pivo teče po den celý,
v tu chvíli psanou osudem,
i jiný pití (kdyby měli),
vždy jednou nikdo nebudem.

Tak budu nikde, přitom všude,
kdo může o mně dosvědčit?
Jak pieta tu barák zbude,
ten musel někdo postavit.

To já se taky nevyhýbal
hospůdce velkým obloukem,
když na mě větrák z dáli kýval
a lákal jíti za mokem.

A to je vše, co chtěl jsem říci,
co přeživším já ukládám,
mě spalte s drámem při levici,
to závěrečné pam-pa-dam.
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Na valné hromadě jsme zvolili nový výbor
a plánovali další činnost. Tolik jsme se těšili na jarní část soutěží žáků a dospělých
a přitom jsme stačili jen sehrát v průběhu února čtyři utkání Spartak
Cupu na umělce v Příbrami. Jedno vítězné a tři prohry (na omluvu je třeba říci, že soupeři hrají vyšší soutěže). Podařilo se nám ještě uskutečnit
Putování Lázského nemehla po Brdech a přes naše další plány nám Covid19 udělal velkou čáru. FAČR vzhledem k novému nařízení Vlády ČR vzal
na vědomí aktuálně vyhlášený nouzový stav a informoval tak své členy
i veřejnost o tom, že soutěže, které řídí FAČR, KFS a OFS jsou do dalšího
rozhodnutí státních orgánů v této věci přerušeny. Co bude následovat,
nemůže nikdo předpovědět. Jasné je, že jarní část se hrát nebude. Plány
na jaro v pracovní fázi - mám na mysli sběr železného šrotu atd., uskutečníme podle toho, jak budou uvolňovány činnosti obyvatel. Prosíme občany,
aby nám s uložením železného šrotu posečkali.
Co jiného přát všem občanům, příznivcům a hráčům v této těžké době
než pevné zdraví. Věříme, že nám i nadále zachovají přízeň v naší činnosti
pro sportovní a turistické vyžití.
Josef Vošmik
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Putování Lázského nemehla po Brdech 2020
Putování Lázského nemehla po Brdech bylo poslední hromadnou akcí
pořádanou v Lázu před vyhlášením
nouzového stavu v ČR. Na startu
8. ročníku pochodu se v sobotu 7. 3.
2020 postupně zaregistrovalo 336
účastníků, z toho čtyřicítku tvořily
děti a mládež do 18 let. Na trasu také
vyrazilo několik psích miláčků. Z údajů o datu narození (nutné pro vyúčtování příspěvku od České unie sportu)
jsme také zjistili, že věkový rozdíl
mezi nejstaršími a nejmladšími účastníky byl 85 let! Svůj rok narození
1934 přiznali dva muži, naopak nejmladší účastnice (2 děvčata) se narodila v roce 2019. Takže skutečně akce
pro všechny bez rozdílu věku.
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O oživení letošního ročníku se postaral lesní duch Fabián, jehož přítomnosti řada z nás využila ke společnému fotu. Podařilo se nám také přiblížit
účastníkům akce aktivity lázských občanů. Se zájmem si prohlédli ukázky
řezbářských prvotin Michala Holuba a prezentaci práce myslivců připravenou Zbyňkem Turkem. Velkou radost nám udělal i lázský řezbář, betlémář, dlouholetý starosta spolku Příbramských betlémářů pan Ján Chvalník, který pro nás vlastnoručně vyřezal krásný reliéf Lázského nemehla
(viz titulní fotografie). Všem výše uvedeným děkujeme za ochotnou spolupráci.
Vzhledem k ne právě příznivému počasí navíc umocněnému tehdy ještě
nejasnou situací okolo koronaviru nás zájem veřejnosti o naši akci velmi
potěšil. Kompenzací a odměnou zúčastněným za blátivý start byla (kromě
občerstvení na trase i v cíli) vrstva čerstvě napadaného sněhu v brdských
hvozdech. Vylosovaní účastníci si po návratu mohli vyzvednout svoji výhru, pro děti bylo připraveno Malování s Nemehlem, za což také získaly
zaslouženou odměnu. Podle zápisů v „pamětní knize - vzkazovníku“ se
i letošní pochod vydařil. Nezbývá než ještě jednou poděkovat návštěvníkům, sponzorům a mediálním partnerům i organizátorům celé akce a věřit, že se s Lázským nemehlem sejdeme i v roce 2021. Fotografie z akce,
dětské omalovánky i citace zápisů ze vzkazovníku najdete na stránkách
www.nemehlo.eu.
Marie Vošmiková
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Kulturní a společenské akce
Duben
30. 4. ČARODĚJNICE / v 19 hodin, na louce za hřištěm
viz pozvánka na straně 17
Květen
8. 5.
UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VÁLEK / 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.
viz pozvánka na straně 17
22. 5. DIVADLO KVĚT ŽIVOTA – „POHÁDKA MLÁDÍ“
v 19 hodin, obecní sál
Předprodej vstupenek OÚ Láz / viz plakát na straně 25
Červen
6. 6.
DĚTSKÝ DEN – BLÁZNIVÁ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
od 15 hodin, na fotbalovém hřišti
viz pozvánka na straně 27

Všechny uvedené akce se v naší obci uskuteční
dle dalších opatření a nařízení Vlády ČR.

Uzávěrka letního vydání
Lázských listů
bude
30. 6. 2020.
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