Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přestože již pominula většina bezpečnostních opatření
přijatých v souvislosti se šířením koronaviru, jejich návrat není nereálný. Ale bume raději optimisty. Nikdo
z nás si nepřeje být zase izolován ve svém domově a být
v mnoha činnostech značně omezen. Využijme proto letních prázdninových dní k aktivnímu odpočinku, k němuž
patří i setkávání se s přáteli a známými a také návštěva kulturních či
sportovních akcí. Po nucené pauze se dění v obci vrátilo zpět do svých
kolejí. Začali jsme celkem vydařeným dětským dnem a nyní se znovu máme
možnost účastnit tradičních, ale i zbrusu nových společenských událostí.
Na všechny Vás jménem představitelů obce co nejsrdečněji zvu.
Během nouzového stavu se však práce zastupitelů a obecního úřadu nezastavila ani nezpomalila. Byli jsme úspěšní ve vyhodnocení žádosti o finanční dotaci na přístavbu budovy mateřské školy. Ministerstvo financí by
mělo hradit 88,5 % nákladů, cca 9,7 % by se měl finančně podílet Středočeský kraj a obec by dofinancovala 1,8 % nákladů z vlastního rozpočtu.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které do uzávěrky čísla ještě nebylo ukončeno. Přístavbou dojde k rozšíření kapacity mateřské školy (samozřejmě
až po schvalovacím procesu). Kromě zvětšení prostorů pro děti se rozšíří
i skladovací plochy, kancelář ředitelky a bude vybudována místnost pro
praní a sušení prádla. Prostě budeme mít školku zase na vyšší úrovni.
Konečně jsme se pustili do rekonstrukce sociálního zázemí ve sportovních kabinách. Po asi šesti neúspěšných pokusech u získání finanční dotace na tuto stavbu jsme využili finanční dotaci z Operačního programu rozvoje venkova od Středočeského kraje, která by měla pokrýt rozpočet akce.
V době vydání tohoto čísla LL by již měla být stavba díla předána. Ze stejného dotačního titulu budeme čerpat finanční prostředky i na akci oplocení dětského hřiště v horní části Lázu. Již je podepsaná smlouva o dílo
a práce započnou ještě v červenci. Rovněž v tomto případě dotace pokryje
finanční náklady v plném rozsahu.
Do konce července by také už mělo do svého nového domova konečně
doputovat zbrusu nové dopravní vozidlo pro náš místní Sbor dobrovolných
hasičů. Vinou zastavení výroby v automobilovém průmyslu došlo k několikaměsíčnímu zpoždění, ale na srpnové soutěži v požárním sportu už
si budeme moci nový vůz prohlédnout.
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Do finiše už míří i několik roků práce na novém územním plánu obce
Láz. I tady nás „koronáč“ zdržel a veřejné projednávání muselo být odloženo na dobu po ukončení zákazu shromažování osob. Více v samostatném článku.
Ještě se musím zmínit o jedné věci. Jde o narůstající projevy vandalismu
v naší obci v posledních měsících. Možná i zde jsou příčinou opatření
v rámci pandemie. Těmi vandaly je totiž skupinka mladistvých chlapců
a dívek. Nemusí chodit do školy, proto se nudí a zábavou se jim stává
působení škod na veřejném i soukromém majetku, pálení ohýnků v autobusových čekárnách nebo házení a rozbíjení skleněných láhví o stěny koupaliště, řádění v nočních hodinách na zahradě mateřské školy apod. Chtěl
bych upozornit nejen členy téhle povedené partičky, ale především jejich
rodiče, kteří jsou za ně zodpovědní, že jednou „spadne klec“ a pak se třeba
budou moc a moc divit…
Závěrem mi dovolte popřát nám všem příjemné léto bez období sucha
a bez přívalových dešů, léto na jaké jsme byli zvyklí ještě před několika
lety.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

Veřejné projednávání návrhu územního plánu (ÚP)
Ve čtvrtek 9. července 2020 se za účasti zhotovitele návrhu ÚP ing. arch.
Jaroslava Danka a pořizovatele ÚP p. Miroslava Sládka, členů obecního
zastupitelstva a hojné účasti občanů uskutečnilo v obecním sále veřejné
projednávání návrhu územního plánu obce Láz. Diskuze byla pestrá a byla
vedena všemi jejími účastníky velmi kultivovaně. Nedocházelo k rušení
řeči diskutujících a ani k hádkám či nevhodným formám diskuze.
Za to vše bych chtěl všem zúčastněným poděkovat.
Již několikrát jsem se o problematice tvorby nového ÚP zmiňoval, proto
nyní jen krátce shrnu, z jakých faktorů jsme vycházeli.
1) Při tvorbě dokumentu Strategický plán rozvoje obce jsme oslovili občany formou dotazníkové ankety. Dozvěděli jsme se, že rozšiřování obce
není jejich prioritou, že jsou důležitější věci, které obec Láz potřebuje.
Byla to výstavba kanalizace, řešení neúnosné dopravní situace, investice do obecního majetku – mj. vybudování a modernizace zastaralého
sociálního zázemí v požární zbrojnici, ve sportovních kabinách i v mateřské škole.
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2) Krajským úřadem jsme byli upozorněni, že ve stávajícím a stále platném
ÚP, který vytvořili, dvěma změnami dotvořili a nám zanechali předchozí
zastupitelstva obce, je tak velké množství ploch určených k sídelní zástavbě, že pokud by byly všechny zastavěny, tak při průměrné velikosti
současných stavebních parcel by se Láz téměř zdvojnásobil jak co do počtu domů, tak i na počet obyvatel. Dovedete si to reálně představit?!
Architekt Daněk ve svém příspěvku konstatoval, že takový poměr ploch
určených k zástavbě k současnému počtu domů a obyvatel je velmi neobvyklý a může znamenat do budoucna velké problémy.
3) Dopravní obslužnost je v obci Láz velmi specifická a v podstatě špatná.
Zástavba v obci je velice rozlehlá a nesourodá. Obec není zpruhovaná,
tzn., že když chcete jet z místní části Žernová do místní části Rafanda,
projedete prakticky celou obcí. Navíc nelze nijak rozšířit páteřní komunikace, takže provoz na nich by byl z dnešního pohledu šílený – je nutno vycházet z faktu, že s každým nově postaveným domem přibudou
do obce minimálně dvě auta.
4) Nechceme podporovat sebevražedný trend, který razí některé obce
ve snaze překotně se rozvíjet, čímž mám na mysli skutečnost, že na venkově stále častěji staví rodinné domy finančně zajištění lidé z velkých
měst, ale v nových domech trvale nebydlí. Využívají je jako komfortní
rekreační chalupy a proto veškeré finanční prostředky, které stát formou rozpočtového určení daní rozděluje městům a obcím, nejdou do rozpočtu vesnice, kde dům stojí, ale tam, kde mají majitelé a jejich rodinní

Foto Kristýna Jurová
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příslušníci nahlášený trvalý pobyt. V současnosti je v Lázu tolik trvale
neobydlených nemovitostí, že pokud v každé z nich bydleli dva lidé, obec
by dostala ročně do rozpočtu nejméně dva miliony korun. A ty už by
byly někde znát. Ovšem pozor, mám na mysli stávající stav, tzn.,
že domy jsou užívány, jejich uživatelé mají až na drobné výjimky, jako
jsou např. volby do místního zastupitelstva, stejná práva a výhody jako
občané v obci trvale bydlící. Myslet si, že pokud se povolí velká zástavba a majitelé nově postavených domů by i nakrásně v obci trvale bydleli, tak do obecního rozpočtu přinesou spousty peněz, tak to je velká
mýlka. Zátěž v podobě budování infrastruktury a její udržování je pro
každou obec finančně i organizačně mnohem větší břemeno. A hlavně –
my se musíme starat o ty, kteří zde už bydlí, a snažit se vytvořit jim
lepší životní podmínky, a už se jedná o jakoukoli věkovou kategorii,
a ne jít na ruku potencionálním budoucím obyvatelům, které pak
po léta ani osobně neuvidíte. Je spousta problémů, co trápí současné
obyvatele. Podívejte se, v jakém stavu je požární nádrž, jak staré asfaltové hřiště s rezatou děravou drátěnkou hyzdí celý sportovní areál.
Zkuste si projít celou vesnici a uvidíte, kolik místních komunikací je
v tragickém stavu. Tohle jsou naše prvořadé úkoly!
5) Kapacita nově postavené čistírny odpadních vod je pro 700 obyvatel. Láz
má nyní 626 obyvatel, navíc cizí návštěvníky restauračních zařízení,
hosty v penzionech a velké množství chalupářů. Jak by se řešila otázka
likvidace odpadních vod, to je třeba řešit dříve než se neuváženě přidá
každý plošný metr do ploch určených k zástavbě.

Foto Kristýna Jurová
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6) Vlivem přírodních změn na planetě i naším vzrůstajícím konzumním
stylem života dochází k prudkému ubývání zásob podzemní pitné vody.
To se stále více týká i naší obce, by těsně přiléhá k brdským svahům.
Snižující se hladiny podzemních vod a naprostý nedostatek finančních
prostředků na rozšiřování vodovodní sítě jsou dalším důvodem, proč
není žádoucí, aby u nás rostly domy jako houby po dešti.
Pořízení nového územního plánu, naše občasná noční můra již od roku
2016, se blíží zdárně do cíle, jímž je jeho schválení zastupitelstvem obce.
Veřejnému projednávání návrhu územního plánu obce Láz předcházelo pár
roků úsilí a práce, mnohdy i zbytečné. Proběhla spousta jednání na nejrůznějších úrovních. Strávili jsme množství času vysvětlováním, proč
je návrh takový, jaký je, a není jiný. Jednání se žadateli o zařazení svých
pozemků do ploch určených k zástavbě byla nepříjemná a unavující.
Je nezajímalo, co chtějí občané Lázu, ale pouze jejich osobní prospěch.
Naštěstí u velké většiny obyvatel naší jedinečně rázovité vesnice převažuje
nejen zdravý rozum, ale i potřeba zachovat dědictví předchozích generací
pro ty budoucí v co nejméně poškozeném stavu.
Mgr. Antonín Kropáč

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 27. dubna 2020
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 28/2020: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje
následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Revokace usnesení č. 76/2019
3) Schválení záměru prodeje částí pozemků
4) Schválení komise na otvírání obálek a výběrové komise
5) Schválení vítěze výběrového řízení
6) Schválení směny pozemků
7) Schválení vodovodních přípojek
8) Schválení předání PC do MŠ
9) Schválení prominutí platby školkovného za dobu uzavření MŠ
10) Schválení prodloužení lhůty pro zaplacení poplatků za psy a svoz odpadů
11) Schválení prodeje části pozemku
12) Diskuse
13) Různé
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 29/2020: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
a schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 30/2020: ZO schvaluje revokaci usnesení č. 76/2019.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 31/2020: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 938
o výměře 62 m2, části pozemku p. č. 55/1 o výměře 19 m2 a části pozemku
p. č. 441/1 o výměře 8 m2 vše v k. ú. Láz za cenu 100 Kč/m2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 32/2020: ZO schvaluje komisi na otevírání obálek ve VŘ
„Sportovní zázemí u fotbalového hřiště - oprava objektu“ ve složení:
Mgr. Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek,
Bc. Anna Petrušková, Jana Slámová, Petr Štika, Zbyněk Turek.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/2020: ZO schvaluje hodnotící komisi ve VŘ „Sportovní zázemí u fotbalového hřiště - oprava objektu“ ve složení: Mgr. Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek, Bc. Anna Petrušková,
Jana Slámová, Petr Štika, Zbyněk Turek.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/2020: ZO schvaluje vítěze výběrového řízení „Sportovní
zázemí u fotbalového hřiště - oprava objektu“ firmu TORUS Pb s.r.o.,
realizaci této akce a žádost o finanční dotaci na akci z fondu obnovy venkova Středočeského kraje. Zároveň pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy o dílo s firmou TORUS s.r.o. Předpokládaný rozpočet rekonstrukce je 616 039,- Kč s DPH.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 35/2020: ZO schvaluje směnu pozemku p. č. 514/2 a pozemku
p. č. 521/5 v k. ú. Láz mezi obcí Láz a panem Stehlíkem. Směna pozemku
proběhne bez doplatku. Záměr směny byl řádně zveřejněn na úřední desce
od 4. - 20. 3. 2020.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36/2020: ZO neschvaluje žádost o vodovodní přípojku z vodovodního řádu obce pro parcelu p. č. 521/5 v k.ú. Láz po dobu záruční doby
asfaltu v dané lokalitě.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/2020: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku pro parcelu p. č. 408/1 v k. ú. Láz z vodovodního řádu obce za předpokladu, že přípojka bude vyhotovena před dokončením komunikace na Struhách.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 38/2020: ZO schvaluje žádost o vodovodní přípojku pro parcelu p. č. 408/73 v k. ú. Láz z vodovodního řádu obce za předpokladu,
že přípojka bude vyhotovena před dokončením komunikace na Struhách.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 39/2020: ZO schvaluje přenechání PC Mateřské škole Láz
a pověřuje starostu obce jeho předáním.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 40/2020: ZO schvaluje prominutí školného po dobu uzavření
Mateřské školy Láz.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 41/2020: ZO schvaluje dodatek č. 2 k Obecně závazné vyhlášce
obce o poplatku za komunální odpad.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 42/2020: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 441/1 o výměře 32 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy s paní Stropnickou. Záměr byl řádné zveřejněn na
úřední desce v termínu od 4. - 20. 3. 2020.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 8. června 2020
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 45/2020: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje
následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení prodeje částí pozemků
3) Schválení záměru prodeje pozemku
4) Schválení dodavatele na akci oplocení dětského hřiště
5) Schválení dodatku smlouvy s f. SAP Loket
6) Stanovisko DI na omezení rychlosti
7) Diskuse
8) Různé
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 46/2020: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 47/2020: ZO schvaluje prodej částí pozemku p. č. 938 o výměře
62 m2, p. č. 441/1 o výměře 8 m2 a p. č. 55/1 o výměře 19 m2 v k. ú. Láz
za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy
s panem Vondráškem. Záměr prodeje částí těchto pozemků byl řádně zveřejněn na úřední desce v termínu od 4. - 20. 5. 2020.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 48/2020: ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 408/28 o výměře 152 m2 v k. ú. Láz za cenu 100 Kč/m2.
Hlasováno: pro 0, proti 7, zdržel se 0
Usnesení č. 49/2020: ZO schvaluje nabídku firmy TORUS Pb s. r. o. na
oplocení dětského hřiště ve výši 159.879,- Kč s DPH a pověřuje starostu
obce uzavřením Smlouvy o dílo s touto firmou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 50/2020: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou SAP
Loket a pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 51/2020: ZO schvaluje sjednání místního šetření se zástupci
obce a DI.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 29. června 2020
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 54/2020: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Schválení účetní závěrky MŠ Láz za rok 2019
2) Schválení účetní závěrky obce Láz za rok 2019
3) Schválení závěrečného účtu obce Láz za rok 2019
4) Schválení komise na otevírání obálek a výběrové komise
5) Schválení přijetí dotace
6) Diskuse
7) Různé
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 55/2020: ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřské školy Láz za rok 2019 včetně výsledku hospodaření, kterým je
zisk 5.639,43 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. 56/2020: ZO schvaluje přidělení výsledku hospodaření Mateřské školy Láz za rok 2019, který činí zisk ve výši 5.639,43 Kč, do rezervního fondu. Finanční prostředky přidělené do uvedeného fondu může
příspěvková organizace čerpat pouze zákonným způsobem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 57/2020: ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019 včetně
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výsledku hospodaření. Výsledkem hospodaření je v hlavní činnosti zisk
ve výši 2.567.031,53 Kč. Výsledkem hospodaření v hospodářské činnosti
je ztráta ve výši 45.697,95 Kč.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 58/2020: ZO vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce Láz bez výhrad a schvaluje závěrečný účet obce Láz za rok 2019 včetně Zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Láz za rok 2019 a to bez
výhrad. Návrh závěrečného účtu obce Láz byl řádně zveřejněn na úředních
deskách od 12. 6. 2019.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 59/2020: ZO schvaluje komisi na otevírání obálek na akci
„Obec Láz - Mateřská škola Láz - přístavba a stavební úpravy 1. NP“
ve složení: Mgr. Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek, Bc. Anna Petrušková, Jana Slámová, Petr Štika, Zbyněk Turek.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 60/2020: ZO schvaluje hodnotící komisi na akci „Obec Láz Mateřská škola Láz - přístavba a stavební úpravy 1. NP“ ve složení: Mgr.
Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek, Bc. Anna
Petrušková, Jana Slámová, Petr Štika, Zbyněk Turek.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 61/2020: ZO schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí
na akci „Obec Láz - Mateřská škola Láz - přístavba a stavební úpravy
1. NP“ a pověřuje starostu obce splněním podmínek pro získání Rozhodnutí o přidělení dotace.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

UPOZORNĚNÍ
(prodloužená doba splatnosti)
Poplatky za svoz TKO a poplatky za psy
jsou splatné do 31. 8. 2020 hotově na OÚ
či bankovním převodem na č. ú. 10823211/0100,
jako VS uvádějte číslo popisné.
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Jubilanti obce Láz
Červenec:

Miroslav Filipovský
Zdeněk Zemek
Zdeněk Křivonoska
Jaroslav Polák
Miroslava Kodatová

70 let
80 let
70 let
88 let
84 let

Srpen:

Helena Kováříková
Václav Očenášek
Helena Milcová
Marie Tesková
Marie Melicharová

85 let
82 let
84 let
90 let
80 let

Září:

Jiřina Stösselová
Blažena Štoková
Václav Bauer
František Bečvář
Václav Vachata

90 let
93 let
84 let
70 let
82 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
Únor:

Zuzana Trousilová
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43 let

Dětský den v Lázu
V letošním roce jsme v Lázu oslavili Den dětí v sobotu 6. června. Bylo to
poprvé, kdy jsme se mohli v období koronavirové pandemie společně sejít
a uspořádat větší hromadnou akci.
Dětský den byl zorganizován na fotbalovém hřišti, kde bylo pro děti připraveno celkem 11 převážně sportovních disciplín. Organizátoři se nenechali odradit špatným počasím, které panovalo po celou dobu konání akce.
Vydatný déš nevadil ani čtyřem desítkám dětí, které si přišly zasoutěžit
za doprovodu svých rodičů nebo prarodičů. Na začátku obdržel každý
účastník kartičku s vypsanými úkoly. Na jednotlivých stanovištích pak
děti získaly po absolvování úkolu, malé děti alespoň za snahu, razítko.
Největší fronta se tvořila u stanoviště, kde si děti mohly vyzkoušet střelbu
ze vzduchovky nebo lukem. Se zápalem si děti užily i další disciplíny, jako
např. skákání v pytli, výkop na bránu, hod na plechovky nebo skládání
puzzlí. S promáčenými kartičkami plnými razítek dorazili všichni soutěžící do cíle, kde obdrželi zaslouženou odměnu. Po téměř dvou hodinách se
počasí umoudřilo, přestalo pršet a ukázalo se i sluníčko. Domů téměř nikdo nespěchal. Možnost posedět, popovídat si a dát si něco dobrého k občerstvení využila většina přítomných.
Jana Klímová

P O Z V Á N K A na

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVU
do Podbrdského muzea
Uvidíte řadu unikátních sbírek
předmětů z období od 50. let do
roku 1989.
Vstoupíte do bytu sběratele, kde
můžete zavzpomínat na prostředí
a spoustu věcí, které "jste taky měli".
Na výstavě jsou připravené hry
a aktivity v RETRO stylu pro děti
i dospělé.
Otevírací doba: úterý až neděle
9 – 12 a 13 – 17 hodin
Vstupné: 50 Kč za osobu od 6 let
Rodinné vstupné: 150 Kč
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Kvůli koronaviru
byla mateřská škola
od 16. 3. do 24. 5.
2020 uzavřena. Mnoho
akcí jsme tak museli
zrušit nebo přesunout
na následující školní
rok. V této době jsme
se hodně věnovali
školní zahradě, natřeli a opravili všechny
herní komponenty
včetně pískoviště, stříhali keře, čistili chodníky. Zápis pro školní
rok 2020/2021 proběhl
bez přítomnosti dětí a
rodičů, na následující
školní rok je kapacita
školy zcela naplněna.
V červnu jsme slavili den dětí, loučili se s
předškoláky, nocovali
s nimi ve školce a užili si zahradní slavnost, kterou jsme tentokrát pojali jako ovocnou párty.
Rodiče při výrobě ovocných dobrot projevili velkou kreativitu.
Poslední víkend v červnu jsme strávili společně s dětmi a rodiči ve Sporthotelu Hluboká. Děti si dostatečně zařádily na dětském hřišti, které
je součástí areálu, tatínkové si zahráli nohejbal. Vyšlo nám krásné počasí,
a tak jsme mohli bohatě využít i krásný venkovní bazén. Velmi se nám to
líbilo a byli bychom rádi, kdyby se takový předprázdninový pobyt stal školkovou tradicí, nejen jako rozloučení před prázdninami, s rodiči předškoláků, ale i jako adaptace pro děti a rodiče, kteří budou v září do školky teprve nastupovat. Nebráníme se jet příští rok na stejné místo, na druhou
stranu vzhledem k poměrně vysoké ceně uvítáme Vaše nápady a doporučení na jiný objekt, který by byl pro nás také vhodný.
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Co nás čeká …
Máme velkou radost, že byla získána dotace na přístavbu mateřské školy, díky níž dojde nejen k vybudování potřebného zázemí školy, ale také
navýšení kapacity z 28 na 35 dětí. Stavební práce by měly být zahájeny na
konci července. Žádáme Vás, abyste od zahájení stavebních prací nenavštěvovali s dětmi hřiště u mateřské školy, z důvodu bezpečnosti.
I když je jisté, že stavba a úpravy budou probíhat i během podzimu, ráda
bych ujistila rodiče, že rozhodně nebudeme kvůli přístavbě zavírat nebo
omezovat provoz. V případě potřeby budeme využívat obecní sál, vzniklá
omezení budeme řešit operativně. Velkou část dne budeme s dětmi trávit
venku a podnikat více výletů, alespoň doženeme to, co jsme na jaře nestihli.
I když to bude náročnější období, věřím, že tento velký krok bude pro
všechny přínosem.
Ráda bych Vám všem popřála krásné letní dny a odpočinkovou dovolenou. Na děti se budeme těšit od 31. 8. 2020.
Mgr. Kateřina Bysterská
ředitelka
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Vzpomínky paní Blaženy Kuníkové
Vážení občané,
letošní rok 2020 byl v průběhu konání kulturních akcí jiný. Při uctívání
památky zahynulých z obou světových válek u pomníku padlých v dolní části obce Láz zástupci spolků obce
nepokládali pamětní věnec, nebyl
proslov starosty, ani účast občanů
z důvodů pandemie koronaviru.
Proto mi dovolte zařadit do LL článek, v němž občanka Lázu paní Blažena Kuníková, rozená Brůčková
zavzpomínala na období 2. světové
války. Při jejím vypuknutí jí bylo
pouhých 13 let.
V roce 1939 vyšla z Měšanské
školy v Bohutíně (dnešní ZŠ). Rodiče
ji zapsali na Obchodní akademii
v Berouně, kde se vyučoval i těsnopis. Ale už v roce 1940 byly všechny
školy zavřeny. Možnost získat vzdělání zanikla. Nikdo netušil, že této
celé generaci válka doslova vezme mládí. Jako první v Příbrami byla
zavřena Vysoká škola báňská, potom Reálné gymnázium, Hornická
průmyslová škola, Rodinná škola a dvouletá Obchodní škola. Obchodní
akademie byla přemístěna během války do Berouna, jiné školy
i do Hořovic. Rodiče váhali s dojížděním dcery čtyři roky do Berouna.
Bylo to v průběhu války velmi obtížné i nebezpečné. Aby se naučila
něco užitečného pro další život, šla se společně s dalšími děvčaty z Lázu
i ze Zalán učit švadlenou na Březové Hory do Prokopské ulice do Rodinné školy (hovorově Rodinka). Přes zimu se do školy moc nechodilo.
S kamarádkou Květou a Věrou chodily na taneční kurzy, které v Příbrami vedla paní Petrlíková. Ta společně se svým manželem učila tančit mnoho dalších generací. Po dvou letech učení nastoupila v roce 1944
do 3. ročníku na školu v Březnici. Na vlak do Příbrami jezdila děvčata
na kole. Stále za tmy (nařízené zatemnění ulic a budov).
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Na dny kolem 8. a 9. května 1945 se jí vybavují tyto vzpomínky.
V biografu (dnes v kině) se nepromítaly filmy, ale jen záběry z vítání
vojáků. Zábavy se nekonaly. Všude na silnicích bylo plno lidí. Hlavně
vojáci, ale také ženy s dětmi, utíkali směrem na Plzeň. Rozhlas celé léto
vyvolával jména lidí. To byl jeden z možných způsobů nalezení svých
rodinných příslušníků. Mezi obcemi Vysoká a Drkolnov se lidé jdoucí
do Příbrami strachem plížili příkopem, protože letadla létala tak nízko.
Říkalo se jim hloubkaři.
Závěrečné zkoušky šití se konaly v Plzni začátkem července roku
1945. Škola pro zkoušky byla v areálu závodu Škoda Plzeň. Rozbitá
okna po bombardování, všude okolo parkovala vojenská auta, stále
muselo být zatemněno. Všude ještě panoval velký strach. Poprvé se
nejen místní lidé potkávali s americkými vojáky, i černé pleti.
Ve škole děvčata přespala 2 dny. Látky ke zkoušce z šití nebyly, tak
maminka obětovala svoje šaty na provedení práce. Model šatů dostaly
už nastřižený. Podmínky splnění zkoušky byly tvrdé:
- Ušití kapsičky nalevo pro kapesníček
- Spodní kapsa prostřižená a dospod
- Na zadním díle od krku do pasu knoflíčky.
Na ušití modelu měly 8 hodin.
Stále fungovaly lístky na potraviny, pro švadleny se lístkům na nitě
říkalo šatenky. Lístky na boty dostal občan jedenkrát nebo dvakrát
za rok na žádost podanou na Výboře (tehdejší název pro dnešní Obecní úřad).
Tvrdá válečná a poválečná situace poznamenala život lidí a napáchala
v něm nenahraditelné škody.
Proto je nesmírně důležité, aby všechny pomníky obou světových válek v městech a vesnicích byly udržovány pro další generace a na výročí
květnových dnů byly zdobeny jako poděkování a vyjádření úcty.
Děkuji paní Kuníkové za poskytnutí rozhovoru. Její neuvěřitelný dynamický projev v 94 letech je úžasný. Za všechny občany Lázu jí přeji
další dobré a zdravé dny.
Další vzpomínky z jejího života v Lázu si přečtete v některém z následujících výtisků LL.
Mgr. Vlasta Čechová
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Mohl Karel IV. drahý kov z „Lázských jamek“ použít
na zhotovení korunovačních klenotů?
„Dějiny českého hornictví jsou vnitřně propojeny s dějinami země tak těsně, že není možné je od sebe oddělit“. To jsou slova Kašpara Maria hraběte ze Šternberka, jednoho z nejvýznamnějších přírodovědců první poloviny
19. století.
Dějiny Příbramska, kde hornictví a hutnictví po staletí zaujímalo mimořádně významné místo, tato slova zcela a bez výhrady potvrzují. V průběhu staletí hornictví a hutnictví významně ovlivňovalo nejenom hospodářský, ale i společenský život města i širokého okolí. V nedávné minulosti
to bylo dobývání a zpracování především rud železných, olověných a stříbrných a v neposlední řadě také uranových.
S pozůstatky starých hornických prací se lze setkat v okolí Bohutína
a Lázu v téměř nepřetržitém několik kilometrů dlouhém pruhu podél Litavky od Lázu k Bohutínu a dále až za Podlesí. Datování některých prací
patří nepochybně do počátku 13. století, tedy do doby, ve kterém je předpokládán též vznik osad Bohutín, Kozičín, Tisová, Lazec a Láz a která je
obecně nazývána jako „velká kolonizace“.
V uvedené oblasti bylo nalezeno množství stop po dávných kutacích
a rýžovnických prací starců. Některé z nich v dosahu báňských prací známých bohutínských dolů – Rudolfka, Štěpánka, Františka, Řimbaba
a Hůrka a mnohé další v místech,
od důlní těžby značně vzdálených.
Řada starých kutisek a rýží byla
zničena terénními úpravami, některé však zůstaly zachovány do současnosti.
Dle Františka Pošepného (1836 1895) světoznámého českého vědce
působícího v geologii a souvisejících
oborech je možné, že hornické stařiny v této oblasti jsou již keltského
původu. Archeologické nálezy a pozorování z některých zkoumaných
míst u Bohutína a Lázu naznačují
počátky tamní těžby již ve starší
Nádoba nalezená v jedné z rýžovnicdobě železné.
kých jam v „Lázských jamkách“
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V pravěku a raném
středověku byla dobývána pouze povrchová ložiska a po jejich vyčerpání na sklonku 12. a především 13. století bylo
započato s důlní těžbou
a hloubením rýžovnických jam.
Stopy po starší těžbě
zejména drahých kovů
byly na většině zkoumaných lokalit nejen v poCedule, jako pozůstatek prováděného výzkumu,
vodí Litavky, ale i v ostatnalezená lázským občanem Michalem Šimánkem
ních krajích odstraněny
v „Lázských jamkách“
následnými mladšími
pracemi.
Archeologický ústav ČSAV ve spolupráci s Geoindustrií Praha zahájil
v roce 1970 vědecký výzkum těchto hornických prací starců v okolí Bohutína a Lázu.
Výzkumné práce byly prováděny samostatně na lokalitách Pilský potok,
vrch Závírka a „Lázské jamky“.
Výzkum odvalů a jam v lokalitě „Lázské jamky“ byl zahájen v roce 1982.
Bylo vyhloubeno několik průzkumných sond včetně výzkumu umělé strouhy pro přivedení potřebné vody mezi odvaly. Nejpozoruhodnější objev
se podařilo učinit sondou hloubenou přímo v jedné z prohlubní vzniklých
středověkou těžbou. Pod vrstvou hlíny byla odkryta dřevěná konstrukce
z trámů, která sloužila jako zpevnění stěn šachty. Je to vzácný, zatím ojedinělý objev zachovalé výdřevy v rýžovnické jámě. Podle časového zařazení zlomků keramiky nalezených u dřev patří do sklonku 14. až 15. století.
Pod vrstvou lesního humusu a nánosů byla odkryta těžební jáma s výdřevou. V jámě byla nalezena část hliněné nádoby vysoké 22 cm, o průměru 16 cm, pocházející ze 14. století. Z jámy dále pochází zbytek kované
lopaty. V další sondě byla nalezena středověká zednická lžíce. Proplavením
štěrkopísků ze zmíněných jam a odvalů bylo ověřeno, že obsahují poměrně
značný počet drobných zlatinek. Tím bylo prokázáno, že hornické stařiny
v „Lázských jamkách“ vznikly ve středověku, a to v souvislosti s rýžováním zlata.
Archeologický a geologický průzkum v této lokalitě prokázal, že rýžování se zde provádělo od 14. století do počátku 16. století. Rýžování zlata na
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území Čech bylo v této době velmi intenzivní, nebo se stalo zdrojem obživy, hospodářského vzestupu a s tím spojeného kulturního a mocenského
rozvoje českého středověkého státu.
Odpově na úvodní otázku tedy známe. Ano, lázské zlato mohlo být na
výrobu korunovačních klenotů použito. (Z dochovaných pramenů však
víme, že minimálně na svatováclavskou korunu bylo v roce 1346 použito
zlato vytěžené v Jílovém u Prahy.)
Ing. Petr Milec
Použité zdroje:
Václav Huml a Blanka Studničná. Výzkumy hornické archeologie v okolí Bohutína.
Jaroslav Kudrnáč. Archeologické výzkumy hornických stařin v povodí Litavky a středověkých zlatodolů u Čeliny.
František Stehlík. Hornická historie řimbabského návrší.
Josef Suldovský. Kronika hornictví zemí Koruny české. Josef Velfl. Zmizelé Čechy.

Dům č. p. 44.
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Co psát o sportu, když byla celá jarní část
všech soutěží zrušena v důsledku koronavirové epidemie. Veškerá činnost Sokola byla
zastavena až do postupného rozvolňování
aktivit. S uvolňováním začala všechna družstva trénovat a sehráli jsme
několik přátelských utkání. Do nové části soutěží ročníku 2020/2021 jsme
přihlásili mužstvo dospělých a mladších žáků. Pro nedostatek hráčů jsme
bohužel nemohli přihlásit družstvo mladší přípravky. Ta bude hrát pouze
přátelská utkání. Proto znovu apelujeme na rodiče žáků ročníku 2012
a mladších od věku 5 let. Přivete své děti na hřiště my je naučíme obratnosti. V polovině května do kabin nastoupila stavební firma, která byla
vybrána obecním úřadem ve výběrovém řízení a začala rekonstrukci sprch
a kabin pro hráče. Všichni sledujeme postup prací, protože ochromily dění
kolem kabin. Zatím není jasné, jak proběhnou akce, které máme naplánované na prázdninový čas. Navíc nám totálně vyhořela udírna, kterou ve
spolupráci se zdejší mládeží zapálil nezodpovědný člověk.
V sobotu 11. července byl v areálu hřiště uspořádán tradiční turnaj
v malé kopané - Lázské bodlo. Do soutěže se přihlásilo celkem 9 mužstev.
Třetí místo získal Red Team, který porazil Bambány 3:0 a vítězem se stali
Perníčci, kteří porazili ve finále Olympii 83 2:0.
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Další akce s názvem Lázské sako, která proběhne 25. července, je nová.
Jedná se o volejbalový turnaj dospělých smíšených družstev. Věříme, že se
tento turnaj stane základem pro další tradici.
Nový ročník fotbalových soutěží 2020/2021 začíná 22. srpna. Zveme příznivce fotbalu k účasti a fandění, které už dlouho nebylo na našem hřišti
slyšet.
Po zimní a následné koronavirové přestávce se obnovuje také činnost
turistického oddílu. Po individuální turistice přišla na řadu první společná
akce. Pro velký úspěch loňského pobytu se i letos uskutečnil výjezd z Lázu
u Příbramě do Lázu na Šumavě. Počasí nám bohužel
umožnilo pouze jeden
(ale krásný) celodenní výlet,
během kterého jsme si jízdu
úžasnou šumavskou krajinou mohli náležitě vychutnat. Další nejbližší plánovanou akcí je již tradiční víkendový cyklopobyt v jižních Čechách.
Josef Vošmik
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
Máme za sebou období, kdy nebylo o čem psát. COVID zkomplikoval
život všem a veškeré dění téměř zamrzlo. Snad je virovému řádění konec
a činnost našeho sboru se může rozjet naplno.
Letos nebylo mnoho akcí, kterých bychom se zúčastnili, nebo je pořádali. Nový rok začal naší výroční valnou hromadou, na které se sešli hosté
ze spřátelených spolků a hasiči z našeho okrsku.
Po výroční valné hromadě přišla vynucená přestávka a my čekali, jaký
bude další vývoj. Co se vše stane, zda a popřípadě kdy se situace vrátí
do normálu.
Když byla situace dostatečně uvolněna, sešli jsme se na první schůzi,
abychom naplánovali tento rok. Rozhodovali jsme se, jestli se vůbec budeme nějakých akcí zúčastňovat, nebo je budeme dokonce pořádat. Zúčastnit se, není až tak moc závislé na nás, ale na tom, zda někdo bude nějaké
závody, oslavy a jiné akce pořádat. Například v Bohutíně zrušili veškeré
plánované akce. To nás namotivovalo k tomu, abychom se jednohlasně
dohodli, že letošní memoriál zasloužilých členů pořádat budeme. Po závodech bude hlad a navíc je náš memoriál oblíbený mezi sbory. Přípravy
máme již z minulého ročníku, kdy vždy začínáme plánovat následující rok.
Letos memoriál vychází na 8. srpna 2020 a všichni jste srdečně zváni
na skvělou podívanou nočních závodů a dobrou zábavu, která je vždy přítomna.
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Na programu schůze byl i návrh na čištění koupaliště. Již několik let
je v havarijním stavu a část zdí se dokonce zřítila. Vypuštěním bychom
riskovali, že může dojít k sesunu dalších zdí. Ale koupaliště neumožňovalo
koupání, jelikož vodní tráva rostla ze dna až k hladině. Dno bylo plné
bahna a voda plná pijavic. Proto bylo rozhodnuto koupaliště vyčistit. Díky
deštivým dnům bylo v Litavce dost vody a to slibovalo případné brzké napuštění a dostatek vody na čištění. Nakonec se po vypuštění zdi dále neřítily. Materiálu na vyvezení bylo opravdu hodně a tak byl povolán bagr,
kterým se bahno, kamení a zbytky zřícených zdí vyhrabaly. Účast byla hojná a práce šla tak rychle od ruky. Bohužel před dokončením nám snahu
zkomplikovala silná bouře s přívalovým deštěm. I tak jsme koupaliště
dočistili a ač na vlastní nebezpečí je nyní koupání možné.
V tomto roce očekáváme přírůstek do hasičské garáže - nový dodávkový
vůz. Díky tomu se nám otevírají nové možnosti, jelikož s naší starou Avií
je cestování složitější.
Vítězslav Karas
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Kulturní a společenské akce
Červenec
25. 7. LÁZSKÉ SAKO / v areálu hřiště
Volejbalový turnaj dospělých smíšených družstev.
POUŤOVÁ ZÁBAVA / ve 20 hodin, obecní sál
K tanci i poslechu zahraje hudební kapela KOKEŠKA BAND.
Vstupné 100 Kč. / viz plakát na straně 27
Srpen
1. 8.

SOUTĚŽ CHLADNOKREVNÝCH KONÍ 2020
od 9 hodin, fotbalové hřiště, vstupné zdarma
viz plakát na straně 27

8. 8.

MEMORIÁL ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ SDH LÁZ
v areálu hřiště

Září
11. 9.

DIVADLO KVĚT ŽIVOTA - „POHÁDKA MLÁDÍ“
v 19 hodin, obecní sál, předprodej vstupenek OÚ Láz
Vstupenky zakoupené na původní květnový termín
jsou platné na zářijové představení.
viz plakát na straně 21

19. 9.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / v 15 hodin, obecní sál
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO LÁZSKÉHO UTOPENCE
v 17 hodin, Pohostinství U Dubu, startovné 50 Kč
viz plakát na straně 21

Tradiční HASIČSKÁ VODNÍ FONTÁNA
a OHŇOSTROJ
zahájí pou ovou slavnost v Bohutíně

v pátek 24. července 2020 v areálu požární nádrže
Uzávěrka podzimního vydání Lázských listů bude 25. 9. 2020.
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