Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali částečného rozvolnění proticovidových opatření a již se z médií dozvídáme, že
se na nás valí další vlna, zatím blíže nijak nespecifikovaná. I v naší obci občané mezi sebou diskutují
o tom, co nás čeká v následujícím období, zda je dobře nechat se očkovat nebo ne a pokud ano, tak jakou vakcínou. Informací je všude kolem
nás nezměrné množství a jen těžko je možné, dobrat se objektivně
toho, jak to s tou pandemií je doopravdy. Zejména v naší zemi se z coronaviru stalo především politické zboží. Ale co těch 30 tisíc zemřelých
lidí a další statisíce obětí pandemie s trvalými následky nejen z prodělané nemoci Covid-19, ale i z neléčení jejich závažných onemocnění
kvůli nepředvídanému zahlcení zdravotního systému? Zajímá to ty, kteří se především honí za ziskem politických předvolebních bodů, nebo
snad ty, pro něž je tato doba zlatým dolem pro zbohatnutí na lidském
neštěstí a strachu, a tím nejdůležitějším jsou zisky z výroby a prodeje
ochranných pomůcek a nedostatečně prověřených léčiv? Pochybuji
o tom a zároveň se obávám toho, co nás čeká na podzim. Zda ministrem
zdravotnictví bude konečně jmenován někdo, kdo je tuto funkci schopen kompetentně vykonávat, nebo se opět dočkáme osvědčené metody,
že hlavními předpoklady pro výkon funkce ministra je stranická knížka (mám na mysli všechny politické strany), vysoký stupeň patolízalství
či snad nadprůměrná schopnost udělat si z rezortu dojnou krávu pro
své firmy i firmy svých přátel a příbuzných a vybírat trafikanty
do správních a dozorčích rad nemocnic a zdravotních pojišoven. Podle
mého názoru jsme za dobu existence samostatné ČR neměli v čele ministerstva zdravotnictví osobnost, která by prosadila dlouhodobou reformu, při níž by byli na prvním místě občané – pacienti a vzdělaní,
dobře zaplacení zdravotníci a ne osobní zájmy nejrůznějších lobbistů.
Ale poj me raději do Lázu. Konečně došlo i na fasádu nové přístavby
budovy mateřské školy a do doby vydání Lázských listů se snad podaří
dokončit i administraci celé akce tak, abychom splnili termín pro závěrečné vyhodnocení do 31. 12. 2021. Výstavba drátěného plotu oddělující školní zahradu od asfaltového nádvoří školního areálu nebyla sou-
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částí dotační akce, ale byla provedena pro vyšší bezpečnost dětí a také
z dalších praktických důvodů. Jistě si mnozí všimli skutečnosti, že školní zahrada se po pracovní době v MŠ zamyká a že dosud sdílené dětské
hřiště bylo veřejnosti uzavřeno. Rozhodlo o tom zastupitelstvo na žádost vedení školy, nebo ani školní zahrada se nevyhnula vandalismu
a stala se místem pro večerní a víkendovou konzumaci alkoholu a cigaret. Navíc i z hlediska pojištění by nezabezpečený areál byl pro pojišovny záminkou pro odmítnutí plnění náhrady případných škod
na majetku. U sportovního areálu v horní části obce je nově oplocené
veřejné dětské hřiště, které bude v dohledné době doplněno novými
atraktivními herními prvky a bude vybudován dřevěný altán, jehož
betonový základ je už vytvořen.
Stejně jako v loňském roce je i letos výrazně chudá oblast kultury
a sportu. Zase jsme neměli jarní žákovský koncert a ani tradiční pálení
čarodějnic, o hudebních a tanečních produkcích ani nemluvě. Jako náhradu musely vzít děti zavděk dvěma zábavnými stezkami, které měly
příznivý ohlas. Zato dětský den se stejně jako loni konal a já bych chtěl
na tomto místě poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě i průběhu
podíleli a přispěli k radosti našich malých spoluobčanů. Doufejme, že
nic nepokazí ani konání pouové zábavy a soutěže chladnokrevných
koní, stejně jako hasičský memoriál v požárním sportu a tradiční letní
turnaje pořádané lázskými sportovci. Tak se těším, že se tam potkáme
v co největším počtu a pobavíme se než nastane nejistý podzim.
Na úplný závěr: Zastupitelstvo obce se rozhodlo podpořit na jižní
Moravě obce zasažené tornádem částkou 20.000,- Kč a v případě
potřeby vyslat na vyžádání CZS zásahové vozidlo a členy zásahové jednotky do postižené oblasti.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne

v sobotu 11. září 2021.

Kontejner bude přistaven u hasičské zbrojnice.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 3. 5. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 14/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje
následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Koupě studny
3) Bezúplatný převod pozemků
4) Dětské hřiště
5) Přijetí dotace
6) Podání dotace
7) Připojení na obecní vodovod
8) Diskuse
9) Různé
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/2021: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/2021: ZO schvaluje koupi studny od VLS ČR na pozemku
p. č. 344/2 v k. ú. Láz - u pily v ceně do 300.000,- Kč včetně nákladů
s koupí souvisejících.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/2021: ZO schvaluje revokaci usnesení č. 87/2020.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 19/2021: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 153/6,
168/5, 168/21 a 43 vše v k. ú. Láz od Státního pozemkového úřadu do
vlastnictví obce Láz a pověřuje starostu obce jeho realizací.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 20/2021: ZO schvaluje, že hřiště u Mateřské školy Láz nebude
s účinností od 4. 5. 2021 veřejné a bude plně ve správě MŠ Láz. Zároveň
pověřuje starostu obce uzavřením dodatku Smlouvy o výpůjčce mezi obcí
Láz a Mateřskou školou Láz, jehož předmětem bude celý areál školní zahrady a vybavení.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/2021: ZO schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje ve
výši 2.721,- Kč na akci Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a pově-
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řuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje mezi obcí Láz a Středočeským krajem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/2021: ZO schvaluje schvaluje podání žádosti o dotaci na
kulturní akce „Brdský pohár“ a „Výstava betlémů“ od Středočeského kraje
z Fondu hejtmanky a Fondu kultury a obnovy památek ve výši 52.000,- Kč
a 35.000,- Kč.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 23/2021: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup vybavení pro SDH Láz od MAS Brdy ve výši 378.000,- Kč.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/2021: ZO schvaluje žádost manželů Beníškových o vodovodní přípojku k pozemku p. č. 360/2 v k. ú. Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Jubilanti obce Láz
Červenec: Zdeněk Zemek
Jaroslav Polák

81 let
89 let

Srpen:

Hana Křížová
Helena Kováříková
Václav Očenášek
Helena Milcová
Marie Tesková
Marie Melicharová
Dagmar Braunová

75
86
83
85
91
81
80

let
let
let
let
let
let
let

Září:

Jiřina Stösselová
Helena Kočová
Blažena Štoková
Václav Bauer
Václav Vachata

91
75
94
85
83

let
let
let
let
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
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Čarodějnická stezka
Každý rok se pořádají čarodějnice na lázském fotbalovém hřišti a na louce, kde se pálí hranice. Bohužel letos se tato tradiční akce nemohla konat
kvůli nařízení obvyklým způsobem, a tak byla uspořádána Čarodějnická
stezka „AMUTAROBORA“, která nebyla vázána na čas a den, tudíž kumulace lidí v době pandemie byla vyloučena.
Stezku jste si mohli projít od 30. dubna do 3. května za fotbalovým hřištěm, kde začínala u pařezu a pokračovala dál kolem lesa. Tentokrát byla
stezka vytvořena ve dvou variantách. Jednodušší úroveň byla připravena
pro děti od 5 do 8 let, složitější úroveň pro děti od 9 do14 let. Na každém
stanovišti byly uvedeny úkoly a u odpovědí písmenka, které si děti zapisovaly a pokud správně odpovídaly, vyšla jim na konci tajenka. U složitější
úrovně musely starší děti tajenku na konci s písmenek správně poskládat.
Některé úkoly byly na procvičování znalostí, jiné zase zaměřené na logické myšlení.
Věříme, že jste si již druhou stezku v pořadí užili a třeba nebyla poslední, kterou jste mohli v naší obci absolvovat.
Pavlína Nuslová
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Tradiční májka opět v Lázu
Na popud Jirky Buriana byla na prostranství před obecním úřadem
a Pohostinstvím U Dubu po několika letech postavena májka. Skupinka
nadšenců nám tak připomněla oblíbenou květnovou tradici, která byla
dříve v naší obci pravidelně
dodržována. Patří jim za to
poděkování a my věříme,
že se májky dočkáme i v příštím roce.

Foto Jiří Burian a Pavlína Nuslová
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Uctění památky obětí I. a II. světové války v Lázu se i letos muselo obejít
bez účasti zástupců místních spolků a také bez hudebního doprovodu. Slavnostního aktu se v podvečer 8. května 2021 zúčastnili pouze starosta
Mgr. Antonín Kropáč s místostarostkou Bc. Kristýnou Jurovou, kteří položili květinu k místnímu pomníku padlých.
Foto Kristýna Jurová
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Dětský den
Oslava Dne dětí byla v Lázu uspořádána v sobotu 5. června. V letošním
roce to byla první hromadná venkovní akce, která mohla v naší obci proběhnout po rozvolnění proticovidových opatření a omezení. Snad i proto
dorazilo na fotbalové hřiště velké množství dětí, které přišly samostatně
nebo s kamarády, malé děti za doprovodu rodičů nebo prarodičů.
Dětský den byl zorganizován podobně jako v loňském roce. Na ploše
hřiště bylo připraveno 13 stanoviš,
které si děti postupně procházely
a plnily jednotlivé úkoly. Čekala je štafeta a výkop na bránu. Procvičily si
podávání míče nad hlavou nebo chůzi s tenisákem na lžíci. Rovnováhu
děti potrénovaly na chůdách nebo při
tradičním skákání v pytli. Hod na plechovky, poznávání předmětů v sáčku
po hmatu a oblíbená střelba ze vzduchovky nebo lukem byly dalšími úkoly,
které všechny děti plnily s velkou snahou, chutí a radostí. Vítaným zpestřením letošního Dětského dne byla přítomnost šermířské skupiny „Družina zámku Růže“, která se všem představila na samotném začátku akce
krátkou ukázkou souboje. Šermíři také připravili 3 stanoviště, kde si děti
vyzkoušely lukostřelbu, šerm obalenkou a oblékání do zbroje.
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Po splnění úkolu obdržely děti na každém stanovišti razítko na kartu
účastníka. Po absolvování všech stanoviš čekala na všechny sladká odměna a také medaile. Dětem po soutěžení pořádně vyhládlo. Nejen pro ně
bylo zajištěno občerstvení v podobě opékání špekáčků.
Myslím si, že jsme společně strávili příjemné odpoledne. Pohled na zaplněné hřiště určitě potěšil nejen organizátory, ale i všechny návštěvníky
této akce.
Dětský den připravila Kulturní komise obce Láz. Poděkování za pomoc
se soutěžními stanovišti patří také Zbyňkovi Turkovi a místní mateřské
školce, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Kateřině Bysterské a paní učitelce
Dagmar Burianové.
Kulturní komise se pravidelně schází již druhým rokem v novém složení.
Jejími členkami jsou Vlasta Čechová, Lenka Gažová, Jana Klímová, Pavlína Nuslová, Anna Petrušková, Jana Slámová a Marie Vošmiková.
Pandemie a s ní spojená omezení a opatření sice nedovolila uskutečnit
naplánovaný program kulturních a společenských akcí, i tak se podařilo
některé události v obci zorganizovat.
Pokud byste se k nám chtěl někdo přidat a zapojit, by i nepravidelně,
přij te mezi nás. Budeme rády za jakoukoliv odezvu, Vaše připomínky
a nápady. (Muži jsou též vítáni!)
Jana Klímová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Od dubna probíhala výuka v mateřské škole opět prezenčním způsobem.
Díky rodičům jsme zvládli i pravidelné testování dětí. Snažili jsme se stihnout co nejvíce akcí a výletů, abychom si alespoň částečně vynahradili
dobu, kdy jsme se nemohli vídat.
V květnu jsme se podívali do pražské ZOO, podnikli jsme exkurzi na
místní čističce vody, fotili se a udělali si krásný výlet na Nový rybník
v Příbrami. Protože jsme měli objednanou školku v přírodě v termínu
od 24. května a tyto akce byly povoleny až o týden později, uskutečnili
jsme v daném týdnu alespoň nocování ve školce se všemi dětmi.
Na naši žádost bylo zastupitelstvem schváleno, že od května bude
zahrada pouze školní zahradou a již
ne veřejným hřištěm.
Dlouhodobě jsme se potýkali s ničením školních věcí, výzdoby, herních prvků, s pohozenými odpadky, lahvemi
od alkoholu, nepořádkem. Naším cílem je
více se zabývat enviromentální výchovou.
S dětmi jsme založili vyvýšené záhony, pěstovali bylinky, jahody, ředkvičky a další zeleninu.
Výpěstky děti samy
zpracovávaly a aktivně
se podílely na úklidu zahrady. V dalším školním roce plánujeme více záhonů, hmatový chodník, nádoby na dešovou vodu, více zahradního nářadí
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přímo pro děti. Veškeré práce na zahradě (sekání, stříhání keřů, opravy)
si samozřejmě nyní budeme zařizovat sami. Ještě jednou bych ráda poděkovala panu starostovi Mgr. Antonínu Kropáčovi a celému zastupitelstvu
za možnost mít školní zahradu pouze pro potřeby školy. Věřím, že pro mateřskou školu je to velký posun kupředu.
Zápis do Mateřské školy Láz proběhl i v letošním roce distančním způsobem. Pro následující školní rok byla kapacita zcela naplněna.
V červnu jsme slavili Den dětí, užili si zajímavý workshop polytechnické
výchovy a jeli na celodenní výlet vlakem do Písku. S mnoha rodiči jsme
strávili společný víkend na Hluboké a opravdu si to společně užili. Jelo i
několik dětí, které v září teprve nastoupí do mateřské školy a tento čas
byl úžasnou příležitostí pro první větší navázání vztahu s novými dětmi.
Chtěli bychom tuto akci podnikat každý rok a budeme moc rádi, když s
námi budete nadále jezdit i v případě, že Vaše děti již budou školou povinné. Alespoň budeme mít možnost s nimi zase být a zjistit, jak se jim ve
škole daří. Protože nám se po dětech, které odchází do školy, stýská už
te .

13

V červnu jsme nocovali ve školce s předškoláky, kteří odchází v září
do školy. Užili jsme si diskotéku, hledání pokladu, opékání buřtů, koupání v bazénku
a spoustu další
legrace. Šerpování předškoláků a zahradní
slavnost proběhla v omezeném
počtu. Od května se děti postupně potýkaly
s neštovicemi a
naše řady byly
poslední týdny
velmi prořídlé.
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Co nás čeká …
V posledním týdnu v srpnu bychom rádi podnikli odpolední výlet, na
který jsou zvány všechny děti a jejich rodiče, včetně dětí, které mají od
září nově nastoupit do MŠ. Na začátku srpna budou vloženy podrobné
informace na webové stránky mslaz.cz a také do vývěsní tabule na zastávce u obecního úřadu.
Zapojili jsme se do projektu Šablony III, díky kterému bude od září 2021
v mateřské škole pracovat na zkrácený úvazek asistentka pedagoga. Její
působení chceme využít zejména jako podporu při individualizovaném vzdělávání tak, aby se mohlo maximálně rozvíjet každé dítě s odkladem (stejně
tak každý předškolák či mladší dítě) a zároveň byla umožněna individuální adaptace pro nově nastupující děti.
Přeji Vám, abyste si užili krásné léto, odpočinuli si na pořádné dovolené
a strávili spoustu krásných chvil s Vašimi dětmi. Budeme se na Vás těšit
od 23. 8. 2021., s nově nastupujícími dětmi od 1. 9. 2021.
Mgr. Kateřina Bysterská
ředitelka
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Povídání o studánkách – 2. část
V jarních Lázských
listech vyšel první díl
„Povídání o brdských
studánkách“, a sice
o pramenech Litavky.
Pokračovat budeme na
území lesní správy
Obecnice, a to na bývalém polesí Skelná Hu,
v širokém údolí Pilského potoka nad Pilským
rybníkem. Hned u Borské cesty za křižovatkou s Perkanskou cestou je známá studánka
„U Pilky“. Jedná se
o pramen dlouhodobě
Studánka „U Pilky“
sledovaný Českým
hydrometeorologickým ústavem, který ve své režii též pramen upravil pro
sledování jeho intenzity. Na stříšce je připevněn graf se zaznamenáním
velikosti průtoku – pramen je dosti kolísavý, závislý na srážkách. Nikdy
se však nestalo, že by přestal téci. Voda má zde vynikající chemické parametry, občas se však vyskytnou nějaké ty bakterie – zřejmě z častého pohybu lidí a psů v okolí studánky. Naproti přes cestu je studna, která zřejmě sloužila nedaleké hájovně „Pilka“ (na prostranství 300 m pod cestou
směrem k Obecnici). Ta byla obývána naposledy v období 2. světové války.
Dnes z ní nezbylo vůbec nic, protože když se v roce 1983 zpevňovala hráz
Pilského rybníka, měla na jejím místě stavební firma deponii stavebního
kamene. Pod bývalou hájovnou směrem k hladině rybníka, na okraji loučky, můžeme najít další pěknou studánku, s přírodě blízkou úpravou a dobrou vodou.
Pokud se od Pilky vydáme po Perkanské cestě směrem na Skelnou Hu
(jméno „Perkanská“ je zkomoleninou německého slova „Bergamt“ – tuto
spojnici mezi Lázem, Skelnou Hutí a Pilským rybníkem nechal totiž vybudovat zároveň se stavbou Pilského rybníka příbramský Horní úřad) –
a přejedeme most přes Pilský potok, vystoupáme k rozcestí „U Poustevníka“. Pokud se tady dáme po pěšině doprava, čili na západ, po 250 m dojdeme k malému rybníčku obklopenému mohutnými smrky, u kterého stála
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„U Poustevníka“

kdysi poustevna (více se o tomto místě dočtete v knize Jana Čáky „Střední
Brdy – krajina neznámá“). Rybníček je napájen spodním pramenem,
takže jeho hladina je stále ve
stejné výši. Nu a když se od rybníčku vydáme některým průsekem skrz smrkovou houštinu
severním směrem, najdeme na
okraji houští silný pramen s vynikající vodou. Tuto studánku
kdosi z vlastní iniciativy před
pár lety upravil, vyčistil, zakryl
stříškou, nazval ji „Maruška“
a navíc zde umístil romantické
veršovánky. Studánka je počátkem krátkého pravostranného
přítoku Pilského potoka, do kterého se vlévá asi 300 m nad mostem na Perkanské cestě.
No, a můžete studánky hledat… nejlépe když rostou hřiby!
Ing. Václav Pernegr
VLS ČR, s. p.
Lesní správa Obecnice
Studánka „Maruška“
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Problémy v chovu včel v současné době
V podzimním příspěvku do Lázských listů
jsem vysvětloval, proč
bylo v roce 2020 málo
medu. Tentokrát bych
rád vysvětlil některé příčiny hynutí včelstev v
posledních letech.
V teletextu televize
bylo 19. 5. 2020 uveřejněno, že zimu nepřežila
pětina včelstev. Tyto
ztráty byly nejvyšší od
roku 2013, kdy byl zaveden pravidelný monitoring, kterého se zúčastnilo 1.729 respondentů. V ČR
bylo v této době evidováno 686.000 včelstev a 60.000 včelařů. Rozsáhlé
úhyny byly i v sousedních státech.
Naše republika má druhý nejvyšší počet včelstev na plochu 1 km. Nejvíce jich má v Evropě pouze Řecko.
Hlavní nemoci ohrožující život včel u nás jsou varroáza, mor včelího
plodu a nosematoza.
Nejvyšší podíl úhynů mají včelstva u nás napadená roztočem Varroa destructor. Rozvoj tohoto onemocnění je pomalý. Při řádném způsobu léčení
doporučenýmipřípravky se dá velmi utlumit, ale asi nikdy, vzhledem k vysokému zavčelení naší krajiny, úplně vyléčit.
Nejnebezpečnější je pak mor včelího plodu, který se v některých státech
léčí různými antibiotiky a sulfonamidy. V naší republice je léčení těmito
prostředky zakázáno, protože by mohlo mít vliv na zdraví obyvatel.
Při prokazatelném zjištění této nemoci se likvidují včelstva i s veškerým
příslušenstvím spálením, protože spory mikrobu Bacillus larvae jsou velice odolné a přežívají desítky let.
Pro zájmové včelaře s malým počtem včelstev jsou dnes největší hrozbou
velkovčelaři se stovkami včelstev rozmístěných na mnoha stanovištích.
Takový velkovčelař měl v roce 2019 zjištěn mor na několika stanovištích
v okresech Benešov a Příbram.
Tito velkovčelaři obvykle nakoupí úly a veškeré příslušenství a následně
velké množství oddělků včel od několika chovatelů z celé republiky, a to
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s výhodnými státními
dotacemi poskytnutými Státním zemědělským intervenčním
fondem. Mnozí nemají
žádnou větší zkušenost s chovem včel.
Pro poskytnutí dotace
jim stačí, že prokáží
chov několika včelstev
v období předcházejících dvou let, které
byly nahlášeny k evidenci Českomoravské
společnosti chovatelů a. s. v Hradištku. Dotace obvykle představují
80 – 90 % deklarované ceny.
Pro provoz těchto velkovčelařů je nejrizikovější mor včelího plodu, často
zjištěný až po delším období od nákupu oddělků od různých chovatelů,
které byly deklarované jako negativní na mor. Jak velké je množství těchto chovatelů dokládá počet inzerátů v časopise Včelařství (příklad
č. 4/2020 – 49 nabídek, č. 4/2021 – 61 nabídek). Dotace se pak stanou ztrátou pro státní rozpočet v případě likvidace včelstev a příslušenství. Tito
velkovčelaři však dostanou od státu odškodnění.
Riziko takového podnikání je však také veliké pro zájmové malovčelaře
v okolí ohnisek a v ochranném pásmu zjištěného moru.
Státní veterinární správa by v těchto případech měla fungovat podle vyhlášky tak, aby provedla epizootologické šetření, kterým by zjistila:
1) Dobu, po kterou se mohla nákaza vyskytovat na stanovišti před tím,
než byla zjištěna (to může trvat i několik let).
2) Možný původ nákazy (nákupy včelstev, oddělků, matek s doprovodem
a podobně).
3) Zda došlo k přemisování včelstev a včelařského příslušenství, případně
odkud a kam.
Asi ne vždy se takto postupuje. Jako příklad při zjištění moru pouze jednotlivých včelstev v rekreační oblasti u Žihovoště mi příslušný veterinář
řekl, že se tam nákaza dostala z pohozené lahve od medu (snad tedy
z Ukrajiny, odkud jsme za výhodné ceny v roce 2018 dovezli 615.981 kg
medu!).
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Já tedy považuji některé velkoodchovny včel za veliké riziko pro drobné
včelaře. Je to jako u nechvalně známých množíren psů, které konečně
po dlouhém jednání v poslanecké sněmovně budou zakázány.
Je zajímavé, že tyto velkoodchovny včel jsou hlavně na jižní Moravě.
Tam je také soustředěno nejvíce ohnisek moru a v minulosti se odtamtud
prvně rozšířila varroáza do celé republiky. To určitě není jen náhoda.
Přál bych hlavně malým zájmovým včelařům, aby z ošetřování a péče
o včely měli radost a byla pro ně hlavně v důchodovém věku užitečným
a spokojeným koníčkem, takovým jako byla pro mne za uplynulých 80 let.
Ladislav Punčochář

V horní části Lázu můžete navštívit nové

ZAHRADNICTVÍ.

Více na www.zahradnictvilaz.cz
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Dům č. p. 48

Dům č. p. 49

Foto Jana Klímová
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
V důsledku nařízení vlády týkajícího se
Covidu-19 byla celá fotbalová soutěž 20/21
zrušena. S uvolňováním začala všechna
naše družstva trénovat a sehráli jsme i několik přátelských utkání. Do nové části soutěžního ročníku 2021/2022 jsme přihlásili
mužstvo dospělých a spojené družstvo Láz/
Obecnice starších žáků. Také náš malý potěr trénuje a zúčastňuje se turnajů 3+0 pod
patronací OFS. Na turnaji v Milíně jsme dokonce postavili dvě družstva, ale na turnaj
do Nové Vsi pod Pleší jsme jeli jenom ve třech,
protože nám malí sportovci onemocněli neštovicemi.
Volejbalisté si po zimní přestávce upravili hřiště a každou neděli odpoledne si
chodí zahrát. V současné době se připravují na turnaj na Hájích. Kdo má zájem,
může si s nimi přijít protáhnout tělo.
Turistický oddíl uspořádal 9. ročník
Putování Lázského nemehla po Brdech
a na červenec a srpen připravuje tradiční společné cykloakce. Na pomoc tornádem postiženým vesnicím na Moravě
byla z účtu Nemehla odeslána finanční
podpora.
Plánované akce Vrtule v areálu hřiště: Lázské bodlo – 13. ročník akce
okresního formátu proběhne 24. července. Zveme příznivce fotbalu k účasti a fandění, které už dlouho nebylo na našem hřišti slyšet. Druhý ročník
turnaje ve volejbale smíšených družstev Lázské sako organizátoři připravují na 31. července. Přij te naše sportovce povzbudit. Start nového ročníku fotbalových soutěží 2021/2022 je plánován na 14. srpna.
Co jiného si přát, než aby nám nové mutace koronaviru znovu naše plány nezkomplikovaly.
Josef Vošmik (foto Jiří Burian a Iva Turková)
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Podařilo se
Po všech peripetiích se nám nakonec podařilo
Putování Lázského nemehla po Brdech v roce
2021 zrealizovat. Třebaže jsme letošnímu ročníku nedělali téměř žádnou propagaci (s výjimkou info v Lázských listech a avizovaných webových a facebookových stránkách), dostavilo
se na start covidového ročníku 194 účastníků
a nespočet psích kamarádů. Počasí nám přálo,
malá přeháňka nadšené turisty nezaskočila.
Mnozí sice zalitovali, že byli letos ochuzeni
o klobásu, ale malou satisfakcí jim byla nemehlácká propisovací tužka. Tu si všichni zapsaní
odnesli společně s medailí (na výběr měli z několika variant) a mapkou. Dětem jsme navíc
nabídli omalovánky nebo pexeso. Většina
zúčastněných zvolila kratší trasy, našly se
ovšem dvě turistky, které si dvacetikilometrovou trasu protáhly na 40 km,
nebo omylem skončily až u Octárny v Obecnici. Na naši akci přijíždějí
lidé i z poměrně velké vzdálenosti, proto nás mrzí, že místní občany
(dokonce ani členy Vrtule) akce příliš neoslovila. Láz v Brdech prezentovala jen cca dvacítka účastníků.
Věřme, že ročník 2022 už bude možné uskutečnit v plném rozsahu.
Marie Vošmiková
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Hasičské okénko
Covid stále dokola. I tak by se dal nazvat život v posledních časech. Život všech je tímto virem ovlivněn a
stejně tak i hasičská činnost. Stále jsme jak blaničtí rytíři zalezlí v hoře a čekáme na povel k výjezdu. Nic jiného
se bohužel dělat nedalo. Pořádání akcí i samotné shlukování bylo zakázané, věnovat se nějaké činnosti nebylo možné.
Situace se ale zlepšila. Přišlo rozvolnění a tím i šance na život blízký
normálu. Na základě toho ožila i hasičská činnost v Lázu.
První větší zkouška nás čekala při čištění koupaliště. Sešli jsme se v dostatečném počtu, technika fungovala a my mohli koupaliště připravit na

Foto Kristýna Jurová
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horké letní dny. Naštěstí nebylo znečištění moc velké. V Litavce bylo totiž
málo vody, proto jsme jí museli šetřit a plánovat. Čištění se zdárně povedlo, a i když je hasičská nádrž, místními občany označována jako koupaliště, v havarijním stavu, je zde koupání na vlastní nebezpečí možné.
Jako minulý rok i letos plánujeme zorganizovat Memoriál zasloužilých
členů. Situace nám konání s největší pravděpodobností umožní a to bez
větších omezení. Memoriál budeme pořádat tradičně druhou sobotu
v srpnu. Letos toto datum vychází na 14. 8. 2021. Již několik let jsou naše
závody napůl ve dne a na půl v noci, což přináší opravdu impozantní podívanou. Nebude tomu jinak ani letos. Pro závodníky i přihlížející bude připraveno skvělé občerstvení a zábava včetně hudby.
Ještě než se vrhneme na pořádání našeho memoriálu, bude nás čekat
každoroční účast na pouové fontáně na koupališti v Bohutíně, kam jsme
i letos přislíbili naši účast. Je pravda, že na této velkolepé podívané se podílíme dlouhá léta. Vše máme s hasiči z Bohutína a Vysoké Pece nacvičené,
jsme sehraní a tak není potřeba dlouhých příprav.
Náš sbor nemohl zůstat v klidu po tornádu, které zasáhlo vesnice na
Moravě a sami jsme nabídli naši pomoc. Stále jsme v pohotovosti a čekáme na případné instrukce. Pravda je ale taková, že dobrovolníků mají
opravdu hodně, místy až přehršel. Problém v postižených lokalitách není
v počtu lidí, ale chybí hlavně těžká technika, kterou mi nedisponujeme.
Nabídnout jsme mohli hlavně své ruce a nasazení.
Doufám, že se situace jak covidová, tak hrozby přírodních katastrof
uklidní. Doufejme, že Covid ustoupí, lidé budou žít zase naplno a že podobné ničivé přírodní živly už nebudou úřadovat, nebo alespoň ne v takové
síle.
Vítězslav Karas

Tradiční HASIČSKÁ VODNÍ FONTÁNA
a OHŇOSTROJ
zahájí pouovou slavnost v Bohutíně
v pátek 23. července 2021
v areálu požární nádrže
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Kulturní a společenské akce
Červenec
24. 7. LÁZSKÉ BODLO / v areálu hřiště
13. ročník turnaje v malé kopané
24. 7. POUŤOVÁ ZÁBAVA / ve 20 hodin
před Pohostinstvím U Dubu / k tanci i poslechu
zahraje hudební kapela MELODY MIX / vstupné 50 Kč
31. 7. LÁZSKÉ SAKO / v areálu hřiště
Volejbalový turnaj dospělých smíšených družstev
Srpen
7. 8.
SOUTĚŽ CHLADNOKREVNÝCH KONÍ 2021
od 9 hodin, fotbalové hřiště, vstupné zdarma
viz plakát na vedlejší straně

14. 8.
Září
5. 9.

MEMORIÁL ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ SDH LÁZ
v areálu hřiště
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / v 15 hodin, obecní sál

Uzávěrka
podzimního vydání
Lázských listů
bude 30. 9. 2021.
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