Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku a každý z nás má různá očekávání, co přinese. Všichni si přejeme, aby už
konečně skončila doba podivné pandemie a svět
se zase stal více čitelným a srozumitelným a méně
prolhaným. Nečeká nás zřejmě nijak lehká doba, nejenom pokud jde
o vypořádání se se zákeřným infekčním nepřítelem, ale také s očekávaným růstem inflace a nejistým vývojem světové i naší národní ekonomiky. To vše se nutně musí promítnout i do činností a aktivit naší obce.
Když zastupitelstvo před Vánocemi schvalovalo rozpočet na rok 2022,
přistupovalo k tomuto velice zodpovědně s vědomím toho, že sice mohou nastat i poměrně drastická finanční omezení, ale na chod obce by
to nemělo mít zásadní vliv. Ve správné chvíli, ještě před začátkem zvyšování úrokových sazeb, se nám podařilo u úvěru, který si obec vzala
na dofinancování výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod, zafixovat výši úroku na celou dobu splácení úvěru. Úrok je 1,6 %, což
je vzhledem k stávající i očekávané budoucí inflaci solidní výše. Díky
zodpovědnosti zastupitelstva obce jsou obecní finance zdravé a lze tak
při splácení úvěru nejen zabezpečit běžný chod obce, ale i se úspěšně
pouštět do investičních akcí. Příkladem může být např. revitalizace lokality Struha, která stála cca 6,7 milionů Kč, rekonstrukce sportovních
kabin za cca 650 tisíc Kč, přístavba budovy mateřské školy ve výši cca
6 milionů Kč a několik dalších finančně méně nákladných akcí. Zároveň má obec v současnosti na účtech tolik finančních prostředků jako
je výše jejího ročního rozpočtu, tzn. více než 8 a půl milionu Kč.
A když už jsem zmínil dobrou práci zastupitelů, je třeba také dodat,
že zastupitelstvo, které pracuje prakticky v totožném složení již osmým
rokem, si nikdy za celou tu dobu neschválilo žádnou mimořádnou
finanční odměnu pro své členy. To je pro zastupitelstva v jiných obcích
a městech nemyslitelné, nebo si mimořádné odměny schvalují většinou na konci kalendářního roku nebo po ukončení větší investiční
akce. Navíc výše měsíční odměny řadových zastupitelů v Lázu je hluboko pod povoleným stropem, zatímco v některých obcích je zastupitelům
měsíčně vyplácena odměna téměř dvojnásobná. Proto bych chtěl touto
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cestou všem svým kolegyním a kolegům v zastupitelstvu za jejich práci
a nezištný přístup k budování naší krásné a hrdé obce poděkovat.
Je příjemné spolupracovat v přátelském ovzduší, nehádat se, ale věcně
diskutovat s lidmi, kteří mají na zřeteli zájmy svojí vesnice a nejde jim
o využití veřejné funkce pouze pro osobní prospěch. Moc si toho vážím
a snad to jednou dojde docenění.
Ješte bych rád napsal něco o opravené komunikaci v úseku pod Lázem od vjezdu do obce až ke křižovatce na hlavní silnici. O položení
nového povrchu jsme s místostarostkou jednali již s bývalou hejtmankou našeho kraje paní Jermanovou. Ta přislíbila, že nám vyjde vstříc,
a následně byl tento úsek zařazen do ročního plánu akcí kraje v oblasti dopravy na rok 2020. Jenže přišla doba pandemie a rázem byla velká a neplánovaná potřeba finančních prostředků pro boj s koronavirem
a méně důležité akce byly rušeny, tzn. i výše zmíněná oprava cesty
do Lázu. Letos jsme jednali s novou hejtmankou paní Peckovou
a s krajským radním pro oblast dopravy panem Kupkou (současným
ministrem dopravy) o slibu, který se bývalá hejtmanka snažila splnit,
ale kvůli pandemii přešel slib do nového volebního období. Nové vedení kraje vzalo slib za svůj s tím, že nová komunikace bude až v roce
2022, ale díky dobré práci pana Kupky se podařilo položit nový asfalt
ještě v listopadu. Dlužno dodat, že šlo o slib pouze ústní, což svědčí
o tom, že při slušném a korektním jednání se lze domluvit se zástupci
krajské samosprávy bez ohledu na stranickou příslušnost. Za to bych
chtěl všem zmíněným představitelům Středočeského kraje poděkovat.
Ale v budování kvalitnějších povrchů místních komunikací plánujeme
pokračovat. Je zpracován projekt opravy místních komunikací, který je
rozdělený na pět dílčích projektů. Na první dva (s výší rozpočtu kolem
6 milionů Kč) jsme těsně před Vánocemi podali na Ministerstvo pro
místní rozvoj žádost o finanční dotaci. Bylo by moc dobře, kdyby byla
úspěšná.
Na konec jsem si nechal aktivity spjaté s kulturou a závěrem roku.
Slavení adventu v obci bylo i vzhledem k pandemické náladě ve společnosti více než důstojné. I zde je namístě poděkovat všem, kteří se na
jeho organizaci podíleli. Všechny adventní neděle společně s již tradičním zpíváním u vánočního stromu byly zaplněny pestrými kulturními
programy, spojenými s přátelskými setkáními sousedů a spoluobčanů.
Zimní prázdninové období jsme se snažili zpříjemnit vánoční výstavou
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betlémů mistra řezbáře Jána Chvalníka. Všem, kdo ji shlédli, se velice
líbila. Uspořádání takové výstavy v malé obci není běžné a i proto jsme
rádi, že naši výstavu navštívili vzácní hosté - místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová a krajský radní pro
kulturu Václav Švenda. Jejich účast vnímám jako ocenění toho, že naše
obec jako jedna z mála nezrušila oslavy adventu s alibistickým odkazem na covid, a navzdory ztíženým podmínkám je uspořádala.
Přelom roku byl v událostech trochu rozpačitý. Na jedné straně došlo
během silvestrovského večera ke zdemolování autobusové čekárny
u sportovního areálu mladými vandaly z hlavního města, na straně druhé se odpoledne na Nový rok sešli milovníci zimního koupání u požární
nádrže, aby za přítomnosti početného publika předvedli odvahu a fyzickou zdatnost v ledové vodě. Za povedenou akci při zadržení pachatelů, jež zničili čekárnu, patří poděkování příslušníkům Policie ČR.
Za povedenou, zatím netradiční akci na úvod nového roku, děkujeme
kolektivu otužilců v čele s Josefem Šornou a členům Sokola Vrtule Láz.
Přeji nám všem, aby byl tento rok příjemnější než ty dva předešlé,
abychom byli zdraví a co nejvíce spokojení. Aby obec vzkvétala a s ní
i mezilidské vztahy jejích obyvatel.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce
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ZÁKAZ SKLÁDKY
Prosíme občany, aby nevozili větve ani jiný odpad
na louku za fotbalovým hřištěm.

Na tomto místě se už nebude pořádat
tradiční Pálení čarodějnic!
Ve l i c e d ě k u j e m e z a p o c h o p e n í .

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ

v y h l a š u j e na sobotu

23. 4. 2022

SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kontejner bude přistaven
u hasičské zbrojnice
a

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 29. 9. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 61/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Změna podmínek prodeje pozemků obce
3) Záměr prodeje části pozemku
4) Změna sazby daně z nemovitosti
5) Diskuse
6) Různé
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 62/2021: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 a schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 63/2021: ZO schvaluje návrh podmínek prodeje pozemků v obci.
Pozemky do 100 m2 za 100,- Kč/m2, pozemky nad 100 m2 za tržní cenu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 64/2021: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 433/25
v k. ú. Láz o výměře 30 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 8. 11. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 70/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení prodeje části pozemku
3) Schválení směny pozemků
4) Schválení žádostí o dotaci
5) Schválení navýšení finančního příspěvku na provoz MŠ
6) Prodloužení smlouvy se spolkem Skol Vrtule Láz z.s.
7) Schválení povolení užití obecního znaku
8) Vodovodní přípojka
9) Diskuse
10) Různé
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 71/2021: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a schvaluje rozpočtové opatření č. 12.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 72/2021: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 433/25
v k. ú. Láz o výměře 30 m2 za cenu 100 Kč/m2. Záměr byl řádně zveřejněn
na úřední desce v termínu od 14. 10. 2021 do 30. 10. 2021. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz
a panem Stejskalem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 73/2021: ZO schvaluje směnu pozemku p. č. 1/3 o výměře
53 m2 (p. Kropáč, p. Stichová) za pozemek p. č. 443/3 o výměře 51 m2 (obec
Láz) oba v k. ú. Láz. Směna bez doplatku. Záměr směny byl řádně zveřejněn na úřední desce v termínu od 9. 7. 2021 do 25. 7. 2021. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s panem Kropáčem a paní
Stichovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Kropáč)
Usnesení č. 74/2021: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem
„Oprava místních komunikací č. 39c, 44c, 48c, 50c, 51c a 52c v obci Láz“.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 75/2021: ZO schvaluje navýšení neinvestiční dotace na provoz
příspěvkové organizace Mateřské školy Láz na rok 2021 formou mimořádného příspěvku ve výši 28 000,- Kč, který bude vyplacen na běžný účet
příspěvkové organice do 30. 11. 2021.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 76/2021: ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy se spolkem Sokol Vrtule Láz, z. s. do konce roku 2030 a pověřuje starostu uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 9. 7. 2003.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 77/2021: ZO schvaluje povolení užití obecního znaku Svazku
pro vodovody a kanalizace na webové stránky svazku.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 78/2021: ZO schvaluje žádost pana Karase o vodovodní přípojku
z vodovodního řádu obce k pozemku p. č. 549/10 v k. ú. Láz po skončení
záruky na asfaltový povrch komunikace v místě požadovaného připojení.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 79/2021: ZO schvaluje žádost pana Kadlece o vodovodní přípojku z vodovodního řádu obce k domu č. p. 150 po skončení záruky
na asfaltový povrch komunikace v místě požadovaného připojení.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 22. 11. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 82/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení fondu obnovy
3) Schválení výše stočného
4) Schválení žádosti o dotaci
5) Schválení strategického plánu rozvoje obce
6) Diskuse
7) Různé
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 83/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 Mateřské školy Láz.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 84/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 85/2021: ZO schvaluje aktualizaci plánu financování obnovy
(PFO) vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Láz dle nového
metodického pokynu Mze 14000/2020-15132-1 a metodického pokynu Mze
9353/2020-15132, dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon,
v plné výši, tj. 100% – finanční prostředky budou získané z vodného
a stočného.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 86/2021: ZO schvaluje stočné na rok 2022 ve výši 47,75,- Kč
bez DPH.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 87/2021: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v dotační výzvě
„1-/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení“ od Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 88/2021: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci s názvem
„Doplnění herních prvků v obci Láz“ do podprogramu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotačního titulu
117d8210H „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 89/2021: ZO schvaluje návrh Strategického plánu rozvoje obce
na období 2022 – 2028.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 13. 12. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 92/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení obecní vyhlášky
3) Schválení dodatku smlouvy
4) Revokace usnesení
5) Diskuse
6) Různé
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 93/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 94/2021: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 95/2021: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za odpadové hospodářství s jednotnou výší poplatku 700,- Kč
za trvale hlášenou osobu i za rekreační objekt.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 96/2021: ZO schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu č. 10100414 uzavřené mezi firmou
Rumpold-P s.r.o. a obcí Láz ze dne 1. 1. 2008.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 97/2021: ZO schvaluje Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce o místním poplatku z pobytu, kde dochází ze změně čl. 6 – sazba
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poplatku. Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 98/2021: ZO schvaluje revokaci usnesení č. 8/2021.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 20. 12. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 102/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení střednědobého výhledu hospodaření obce
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2022
4) Schválení střednědobého výhledu hospodaření MŠ Láz
5) Schválení rozpočtu MŠ Láz na rok 2022
6) Schválení finančního příspěvku na činnost MŠ Láz pro rok 2022
7) Návrh kontrolního výboru
8) Změna v pasportu komunikací
9) Diskuse
10) Různé
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 103/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 15.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 104/2021: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce
na období 2022–2026 a nahrazuje tím předchozí střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021–2025. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
obce na roky 2022–2026 byl řádně zveřejněn od 3. 12. 2021 do 20. 12.
2021 na úředních deskách obce.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 105/2021: ZO schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2022. Příjmy
jsou v celkové výši 9 926 500,- Kč a výdaje v celkové výši 8 126 500,- Kč.
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků jsou ve výši
1 800 000,- Kč. ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet. Případný schodek rozpočtu v průběhu roku 2022 bude financován z rozpočtových zdrojů na běžných účtech naspořenými finančními prostředky z předchozích let. Schválený rozpočet na rok 2022 vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu obce
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na roky 2022–2026. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn od 3. 12. 2021
do 20. 12. 2021 na úředních deskách.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 106/2021: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na období 2022–2024 a nahrazuje tím
předchozí střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2025. Návrh výhledu byl řádně zveřejněn od 3. 12. 2021 do 20. 12. 2021 na úředních deskách
obce Láz a webových stránkách příspěvkové organizace. Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Láz na období 2022–2024 je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých webových stránkách
do 30 dnů od schválení tohoto výhledu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 107/2021: ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na rok 2022. Návrh tohoto rozpočtu byl řádně zveřejněn
od 3. 12. 2021 do 20. 12. 2021 na úředních deskách obce Láz a webových
stránkách příspěvkové organizace. Schválený rozpočet Mateřské školy Láz
na rok 2022 je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých webových stránkách do 30 dnů od jeho schválení.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 108/2021: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz příspěvkové organizace Mateřské školy Láz na rok 2022 ve výši
350 000,- 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. 87 500,- Kč na každé čtvrtletí.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 109/2021: ZO schvaluje vyjmutí komunikace č. 18 z pasportu
komunikací obce - nejedná se o veřejnou komunikaci.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 110/2021: ZO schvaluje změnu průměrné šíře komunikace 5c
ze 4,5 m na 3 m.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Jubilanti obce Láz
Leden

Marie Matějíčková
Blažena Kuníková
Ludmila Wiedermannová
Vladimír Šimánek

70
96
92
88

let
let
let
let

Únor

Helena Joklová
Václav Dvořáček
Zdeněk Kunc
Ladislav Šimánek

75
80
80
81

let
let
let
let

Březen

Marie Sadílková
Jiřina Janoušková
Jiří Bezouška

92 let
70 let
70 let

Všem těmto jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví, štěstí
a spokojenost do dalších let.
V případě, že si nepřejete být uvedeni v této rubrice, informujte prosím
předem redakci Lázských listů.
Kulturní komise obce Láz

Opustili nás navždy
Říjen 2021

Jana Pečená

85 let

Listopad 2021

Věra Micianová

79 let

Prosinec 2021

Václav Sláma

92 let
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Novoroční koupání v Lázu
První den roku 2022 se požární nádrž v Lázu a její okolí zaplnily desítkami příznivců otužování, jejich přátel, rodinných příslušníků ale i zvědavců. Důvodem byla akce, která
v historii obce nemá obdoby - 1. ročník Brdského novoročního koupání.
Nápad MUDr. Josefa Šorny starý
více než rok se podařilo realizovat
během několika týdnů. Jeho nápad a
odhodlání podpořilo obecní zastupitelstvo v osobě pana starosty. Zásadní podíl na zdárném průběhu akce
měla pomoc tělovýchovné jednoty Sokol Vrtule Láz a sboru dobrovolných
hasičů v Lázu. Ozvučení akce a hudební kulisu zajistil pan Ladislav
Klug.
Akce se aktivně účastnilo 22 registrovaných plavců, z toho plnou polovinu tvořily ženy. Za zmínku stojí i
dva plavci dětského věku.
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Obavy organizátorů,
jak řešit ledový krunýř na vodní hladině,
vyřešilo mimořádně
teplé počasí. Teplota
vzduchu překročila
10 stupňů a teplota
vody dosáhla 5,5 stupně Celsia. Navíc slunce a dobrá nálada plavců i diváků, mezi které
zavítala také skupina
jezdců na koních, společně dokreslily skvělou atmosféru. Všude byla patrná dobrá nálada, spokojenost a úsměvy. Lidé se prostě rádi sešli. A nejen u vody, ale i následně
v nedaleké hospůdce U Dubu.
Pravidelné otužování a aktivní pobyt na čerstvém vzduchu významně
ovlivňuje naši imunitu ale i psychiku. Mohli jste si všimnout, že všichni,
kdo vylezli ze studené vody, se smáli. Těšme se tedy na příští ročník a další
aktivní účastníky. Ale pozor - kdo chce v zimě do vody, musí se začít připravovat s předstihem, nejlépe v létě a na klesající teplotu vody si postupně zvykat.
Sportu zdar a otužování zvláště.
Jaroslav Korsa

Foto Jana Klímová
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Na adventní program v Lázu navázala
vánoční výstava betlémů
Advent v Lázu byl stejně jako v minulém roce ovlivněn koronavirovou
pandemií. I přes daná protiepidemiologická opatření se podařilo v naší obci
připravit na jednotlivé adventní neděle rozmanitý kulturní program.
Tradiční koncert žáků a učitelů bohutínské pobočky Základní umělecké
školy J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem byl sice na první adventní neděli
plánován, ale nakonec musel být vzhledem k daným omezením zrušen.
Příchod adventu jsme tak oslavili venku pod večerní oblohou. Za účasti
pana starosty a velkého množství lázských občanů byl za zvuků fanfár
trubačů rozsvícen vánoční strom na návsi.
Na druhou adventní neděli se těšily především
děti. Venkovní mikulášská
nadílka byla poprvé uspořádána předloni, a protože
se všem líbila, proběhla
také loňská návštěva Mikuláše, čerta a anděla opět
u rozsvíceného stromu
před obecním úřadem.
Dříve než Mikuláš se
svým doprovodem dorazil,
potěšila místní mateřská školka všechny přítomné krásným vystoupením.
Poté už všechny děti, ty nejmenší společně s rodiči, obklopily hodného
a spravedlivého Mikuláše, aby obdržely zaslouženou nadílku. Nikdo ale nepředbíhal, všichni si chtěli užít kouzelnou atmosféru tohoto setkání.
Přijali jste pozvání obecního úřadu na třetí adventní neděli? Pak jste se
určitě dobře pobavili při shlédnutí vtipného představení "Pytláci" v podání
šermířské skupiny Družina Zámku Růže. Se členy tohoto seskupení jste se
v Lázu mohli potkat při červnovém Dětském dni na fotbalovém hřišti, kde
pro děti připravili na jednom ze soutěžních stanoviš nápaditý program.
Také jejich vánoční historické vystoupení se dle ohlasů návštěvníků velmi
líbilo. Příjemným zpestřením tohoto večera bylo i vystoupení hudební skupiny Crazy Girls, která zahrála vánoční písně a koledy.
Poslední adventní neděle byla v naší obci věnována swingu. Po roční
pauze jsme se mohli potěšit tradičně kvalitním výkonem Swingového orchestru For Evergreens. Sympatické vystoupení tanečního souboru, který
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stejně jako orchestr působí
při ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, přispělo k příjemné a pohodové atmosféře večera. I přes
menší návštěvnost této
akce nezůstal taneční parket prázdný. Věříme, že
i sedící posluchači si swingový podvečer pěkně užili.
Zpěv koled a vánočních
písní pod vedením rodiny
Kopeckých nás přenesl od
adventu k Vánocům. Ale
tradičními Zpívánkami
prosincový program neskončil.
Ve čtvrtek 23. prosince
byla v obecním sále slavnostně zahájena vánoční
VÝSTAVA BETLÉMŮ spolku Příbramští betlémáři.
Výstava byla v naší obci
uspořádána ve spolupráci
obecního úřadu s panem Jánem Chvalníkem, známým lázským řezbářem a dlouholetým starostou tohoto spolku.
Betlémářská tradice na Příbramsku
sahá daleko do minulosti, o čemž se mohli přesvědčit všichni návštěvníci této krásné výstavy. Betlémy, vkusně rozmístěné
po obvodu celého sálu, byly vybrány a seřazeny chronologicky podle jejich data
vzniku. Nejstarší chlebové jesličky nám
přiblížily tvořivost obyčejných lidí z konce 19. století. Na výstavě byla prezentoBára Bezoušková a Viki Hrabušová zahrály
při slavnostním zahájení výstavy
vánoční koledy.
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vána také současná tvorba betlémářů příbramského regionu –
jako například
betlém zobrazující delegaci do Betléma v čele s císařem Františkem
Josefem I. Zajímavý byl betlém
v dřevěném vojenském kufru
nebo velký skříFoto Jana Klímová
ňový betlém kralického typu. Sádrové jesličky vytvořené z forem nebo papírové tlačené jesličky nám představily další materiály, ze kterých se betlémy vyráběly
a stále vyrábějí. Pozornost všech přicházejících návštěvníků jistě upoutaly
na pódiu umístěné Svatohorské jesličky z druhé poloviny 19. století od neznámého autora. (viz fotografie na titulní straně LL)
Vánoční výstava betlémů byla ve společenském sále otevřena pro veřejnost v odpoledních hodinách až do 29. prosince. Doufáme, že se nejen lázským občanům líbila. Poděkování patří především hlavnímu organizátorovi a autorovi výstavy, panu Jánu Chvalníkovi. A my věříme, že se výstava
betlémů podaří uspořádat v Lázu i na konci letošního roku.
Jana Klímová

Výstava betlémů byla organizována
za podpory Středočeského kraje.
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Pozvánka
na lednový

KONCERT PRO RADOST

Milí spoluobčané,
dovolte mi abych Vás pozvala na Koncert pro radost
Základní umělecké školy J. J. Ryby Rožmitál pod
Třemšínem a pobočky Bohutín.
Bude to poprvé, co v naší obci
vystoupí Instrumentální soubor
Bohutín, Instrumentální soubor
Rožmitál a soubor Šumařinka.
Obsazení tvoří všechny na škole
vyučované dechové nástroje,
některý soubor je i rozšířen
o členy ve hře na bicí nástroje,
klavír a kytaru. Na koncertě zazní
hudba lidová, současná, swingová
a i melodie z filmů.
Nenechte si ujít příjemný hudební
zážitek.

Koncert se uskuteční v Lázu
v sobotu 29. ledna 2022
od 16 hodin v obecním sále.
Vlasta Čechová
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Lampionový průvod
V pátek 12. listopadu 2021 se konal již tradiční Lampionový průvod.
Není tajemstvím, že se na tuto akci těší zejména děti, což bylo vidět i tentokrát, kdy jejich účast byla veliká a i počasí nám hezky vyšlo. Začátek
byl jako vždy venku u obecního úřadu, od kterého se šlo k pomníku
a následně zpět na náves, kde čekalo na účastníky teplé občerstvení. Zde
se také uskutečnilo oblíbené vypouštění lampionů štěstí, které se po zapálení vznášely nad Lázem. Děti i rodiče si to doufáme, užili a těšíme se opět
za rok.
Pavlína Nuslová

Foto Lenka Gažová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
V letošním roce navštěvuje mateřskou školu 9 dětí s odkladem školní
docházky a 5 předškoláků, takže jsme se v průběhu září a října intenzivně
zaměřili na diagnostiku předškoláka, abychom odhalily slabší oblasti, které je potřeba rozvíjet. V letošním školním roce je v každé třídě přítomna
jedna asistentka, což velmi usnadňuje individualizované vzdělávání.
Podzim a adventní čas jsme se snažili maximálně využít. V říjnu nás
navštívilo Divadlo Kolem, vystupovali jsme v Domově seniorů Příbram,
se kterým jsme navázali pravidelnou spolupráci. Děti všem klientům předaly vyrobené dárky. Užili jsme si celodenní výlet vlakem na interaktivní
výstavy „Mraveniště“ a „Voda nás napadá“ v Písku.

V listopadu za námi přijela se svým hudebním pořadem „Písničky z pohádek“ Lenka Hamajdová a opět Divadlo Kolem. Obecní sál se v průběhu
jednoho dopoledne proměnil v mobilní planetárium, zahájili jsme pravidelný předplavecký výcvik. Neplavající děti mají svůj náhradní program
v prostorách MŠ. Děti si samy dělaly zeleninový a ovocný salát, pekly hně-
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tynky, svatomartinské rohlíčky
a pizzu. Z důvodu zpřísňujících
se opatření jsme přesunuli vánoční jarmark na dřívější termín. Moc děkuji všem zaměstnancům a rodičům za ochotu
vyrobit ve svém volném čase tak
krásné a kreativní výrobky.
Všem návštěvníkům děkujeme
za hojnou účast a budeme se těšit, že se opět setkáme na velikonočním jarmarku.
Protože jsme na začátku prosince měli z důvodu covidu na 4
dny uzavřenou školku, nemohl
tentokrát navštívit děti Mikuláš
ve školce. Proto si sbalil kárku
s dárečky a s andělem i čertem
obešel všechny lázské školkové
děti. Děti také vystupovaly před
obecním úřadem na mikulášské

22

besídce. S dětmi jsme pekli cukroví, vyráběli přáníčka a dárky pro rodiče.
V lese jsme ozdobili stromeček pro zvířata a také využili čas po plavání
a prohlédli si betlémy a vánoční výzdobu města Příbram. Ježíšek i letos
zavítal do školky a přinesl dětem spoustu nových hraček.
Z důvodu různých opatření jsme i letos měli vánoční zastaveníčko s rodiči a dětmi na zahradě MŠ, kde jsme za doprovodu koled předali dárek
dětem i rodičům, zapálili prskavky, ochutnali cukroví a popřáli si krásné
svátky.
Na plot školky v pravidelných intervalech umísujeme obrázky dětí, aby
byl veselejší. Je to náš pozdrav nejen pro školkové rodiče, ale i pro ty, kteří do školky nikoho nevodí. ☺

Co nás čeká …
V průběhu ledna dokončíme plavecký kurz, máme naplánovanou schůzku s rodiči předškoláků ohledně objednaného pobytu na horách. Na začátku února máme jet s předškoláky na lyžařský výcvik na Monínec. Doufáme, že nenastanou žádné změny a my si to opravdu užijeme. Pro mladší
děti bude zajištěn provoz MŠ každý den do 13:00 hodin.
Rádi bychom jeli opět do rožmitálského kina, navštívili ZŠ Bohutín, pozvali do školky myslivce. V únoru uskutečníme setkání s rodiči budoucích
prvňáčků zaměřené na téma školní zralosti a individuální schůzky s rodiči
dle potřeby. Uvidíme, jak se bude nadále situace vyvíjet a co vše bude
možné zrealizovat.
Ráda bych Vám všem popřála jen to nejlepší, hodně osobních úspěchů,
štěstí a hlavně zdraví v novém roce.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka

23

Tradice lázského masopustu (2. část)
Že je masopust díky Velikonocům svátkem pohyblivým jsme si popsali již
dříve. Že jeho vyvrcholením bylo, a v Lázu stále je, masopustní úterý, také
víme. A lze též předpokládat, že průvod maškar, doprovázený místními hudebníky, oběma Lázy procházel již před sto lety. Maškarádi obcházeli dům
od domu, zvěstovali blížící se příchod jara a snažili se navštívené chalupníky obveselit písní, tancem, popřípadě nějakou rozpustilou masopustní
taškařicí. Ti je pak na oplátku obdarovali vajíčky či nějakou drobnou
finanční částkou popřípadě i pohostili. Významnou součástí lázského masopustu bývaly úterní masopustní merendy, kterým později předcházel
nedělní dětský masopustní karneval, jehož tradice je udržována dodnes.
Tradice úterních maškarních merend byla v průběhu devadesátých let několikrát přerušena, až počátkem nového tisíciletí zcela zanikla. V uvedeném období byla vážně ohrožena i samotná úterní pochůzka.

Příprava „ke startu“ - r. 2016

Bylo tedy velice důležité, že se v roce 2006 našlo několik dobrovolníků
z řad tehdejších maškarádů a nové nastupující generace, kteří se nechtěli
smířit s upadající úrovní a zájmem o lázský masopust a pokusili se o jeho
zatraktivnění. Díky relativně bohatému archivu fotografií a filmových záznamů mohli oprášit některé staré zvyky, ale především přišli s novými
nápady, které byly následně dále rozvíjeny. Tím zřejmě nejdůležitějším bylo
zahájení pravidelného podvečerního masopustního programu na hřišti
s hranými scénkami, které byly v dalších letech zkvalitněny ozvučením
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a postupně doplněny různými soutěžemi pro děti, masopustním kvízem
a dokonce i malým občerstvením pro přihlížející. Poslední novinkou pak
je masopustní tombola.

Masopustní scénka „Lázské mouly“ - r. 2011

Významnou událostí bylo angažování kapelníka rožmitálské Venkovanky výborného harmonikáře Josefa Janouška, který si každoročně přivádí
i další stejně kvalitní muzikanty. Pro nováčky byl vyhotoven i masopustní
zpěvník s tradičními lázskými masopustními písněmi.
Pro zachování masopustní tradice v Lázu a její důstojný průběh je velmi
důležité, že se již několik let maškarádi schází na předmasopustní přípravné schůzce, na které si rozdělí cca dvě desítky úkolů potřebných ke zdárnému průběhu masopustu a následně na pomasopustní schůzce úspěšnost
vyhodnotí. Od roku 2018, díky rozhodnutí „valné hromady“ maškarádů,
jsou veškeré příjmy z masopustu zpětně použity na přípravu a samotnou
realizaci ročníků příštích.
Mluvíme-li o tradici lázského masopustu, musíme zmínit pro náš masopust zcela specifickou postavu, kterou je postava pytláka. Těch bylo
v minulosti v průvodu hned několik a oblékali se za ně především ti nejmladší maškarádi a nováčci, kteří pak měli v průvodu za úkol „vyplácet“
přihlížející a udržovat odstup dotírajících uličníků. Pytel byl vycpán měkoučkým senem, ale když seno cestou zvlhlo, stal se pytel docela nebezpečnou „zbraní“. Mnozí pamětníci ještě dnes se vzrušením vzpomínají na chví-
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le hrůzy, když se jako děti dostali do úzké uličky, kterou pytláci z obou
stran uzavřeli a pak se s obrovským rykem vrhli na vyděšenou omladinu.
Samotný průvod byl vždy výhradně mužskou záležitostí, nicméně ojedinělé pokusy o infiltraci osob opačného pohlaví historie též zaznamenala.
Pestrost masek pak byla dlouho ovlivněna sortimentem kostýmů v majetku bohutínských hasičů, kteří odkoupili část šatníku divadelního „fundusu“ a od kterých si Lázští vždy v předvečer masopustu zbylé masky
půjčovali. Nakonec některé z nich i lázští hasiči sami zakoupili, ale ty již
dávno dosloužily. Postupně začaly v průvodu opět převažovat masky vyrobené svépomocí, které jsou stále častěji inspirovány známými postavičkami z filmů a televizních seriálů, popřípadě reagující na aktuální společenské dění. Dnes se v průvodu objevují, vedle pytláka i ostatní tradiční masopustní masky jako je kecal, kominík, ženich, nevěsta, bába, medvěd,
hajný, smrtka, žid, mnich a mnoho dalších. Maškary prochází dům
od domu celou obcí a dochovala se písemná zpráva, že v minulosti průvod
došel dokonce až k tehdejší myslivně na Skelné Huti. Před samotným průvodem předá zástupce obce maškarádům masopustní právo a následně
je vyzve k vykonání samotné masopustní pochůzky.

Předávání masopustního práva - r. 2014
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Specifikem lázského masopustu, je již po několik desetiletí proces přijímání nováčků. Adept musí nejprve prokázat teoretické znalosti masopustní tradice a následně je podroben i prověření praktické způsobilosti k absolvování masopustní pochůzky, a to konzumací syrového vajíčka rovnou
ze skořápky a vypitím půl deci tuzemského rumu, a to vše beze zbytku
a bez „zakrvácení“. Následně přiložením masopustního práva střídavě na
levé a pravé rámě je adept pasován na „Lázského maškarádu“. Samotné
pasování provádí vždy některý ze starších účastníků průvodu.
Součástí masopustní pochůzky je i obdarovávání navštívených chalupníků drobnými dárky – dnes již tradičními samolepkami, odznáčky, kalendáříky, fotografiemi z ročníků minulých, sladkostmi pro děti a ty nejotrlejší
i masopustní „Lázovicí“. Masopustní obchůzka v Lázu zřejmě nikdy neměla závazná pravidla a tak vždy záleželo především na vtipu a pohotovosti maškarádů.

Foto č. 4 – Na Rafandě už je veselo - r. 2013

Je velmi potěšující, že v posledních letech zájem o lázský masopust neklesá, spíše naopak a že je stále dost ochotných dobrovolníků, kteří rozdávají radost a veselou náladu, za což jim patří náš dík a stejně tak i všem
těm, kteří lázský masopust jakýmkoliv způsobem podporují.
Ten příští nás čeká již 1. března a všichni si přejeme, aby se tentokrát
obešel bez jakýchkoliv protiepidemických omezení.
Petr Milec
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Povídání o studánkách – 4. část
Dnes se vydejme po stopách pramenů brdské říčky Klabavy, a to do jihozápadní části středních Brd, na území lesní správy Nepomuk. Neuvidíme
zde přímo studánku, na jakou jsme zvyklí, zato si dáme lekci ze zeměpisu
a vodopisu, což také není k zahození!
Klabava má 51 km dlouhý vodní tok, odvodňuje největší část Brd a je též
nejvodnatějším brdským vodním tokem. Kolem jejího názvosloví se v poslední době odehrály všelijaké změny. Říčce se říkalo též Klabavka a ještě
nedávno vznikala až soutokem Padrského (dříve též Černého) a Holoubkovského potoka v Rokycanech. Nyní se Klabavou nazývá celý tok od pramene až k ústí do řeky Berounky (pod Chrástem u Plzně). Směrem proti
jejímu proudu od ústí spatříme mnohé zajímavosti, třeba zatopené železnorudné doly u Ejpovic, vesnici Klabavu (podle které se říčka jmenuje), Klabavskou přehradu, okresní město Rokycany, obec Dobřív s mnohými pamětihodnostmi – zejména hamrem, a rozlehlou obec Strašice. Nad Strašicemi již teče Klabava malebným zalesněným údolím kolem bývalé hájovny
Ameriky, přestavěné v době socialismu v kasárenském slohu. U loveckého
zámečku Tři Trubky vtéká do Klabavy Třítrubecký potok, který spolu
s potokem Rezerva odvodňuje tzv. „Srdce Brd“ - území s takřka horským
charakterem, ohraničeném vrchy Kamenná, Kočka, Praha, Malý Tok, Brdce, Tok, Jordán a Hlava. Nad třítrubeckým zámečkem pak Klabava protéká údolím pod bývalou obcí Padr. Bezlesí, tvořené původně obdělávanými
loukami a políčky, začíná pod hrází Dolejšího Padrského rybníka. Padrské rybníky jsou dobře známé a hojně navštěvované, takže není třeba se o
nich rozepisovat. Zmíníme jen to, že hladina rybníků je 635 metrů nad
mořem a leží v rozsáhlé mělké pánvi, do které stéká řada drobných potůčků z okolních svahů. Z rybníků pak vytéká pouze říčka Klabava.
My se však chceme dostat k jejímu prameni. K tomu se musíme vydat
do současné kalamitní kůrovcové oblasti vrchu Praha a okolí. Za pramen
Klabavy se považuje nejdelší přítok, který teče do Hořejšího rybníka
od severovýchodu. Prameniště bychom našli cca 350 metrů VJV od křižovatky „Na Rovinách“ (777 m n.m.) - ale pozor, jedná se o „Nepomucké
Roviny“, nikoliv křižovatka nad Obecnicí směrem k Pilskému rybníku.
Původní hájenka patřící k arcibiskupskému rožmitálskému panství vyhořela v roce 1934, ale záhy poté byla již novým hospodářem ve středních
Brdech, Vojenskými lesními podniky, vystavěna nová dvojhájenka v roubené architektuře. (Podobné objekty lesní správy v Obecnici či hájenky Slanina, Prokop a Žernová byly vybudovány ve stejném období.) Hájenka

28

sloužila až do začátku 70. let. V té době byly budovány nové střelnice
v místě bývalých obcí Kolvín a Padr a místo se stalo ohroženým střelbou,
takže hajní byli vystěhováni a hájovna rozebrána a znovu postavena na
okraji Nepomuku. Zde od 1. 1. 1973 dodnes slouží jako sídlo lesní správy
Nepomuk. (Na přiložené kresbě Miroslava Háska je ještě zánovní hájenka
Na Rovinách.)
Samotné prameniště není nijak zajímavé. Voda je odtud svedena melioračními příkopy do mělkého údolí s místním názvem Kuníková, kterým
postupně sílící potůček teče směrem k ústí do Hořejšího Padrského rybníka. Dvě zajímavosti však můžeme na horním toku spatřit. Jednak dvojí
jímání pramenů s vodojemem, dnes již v havarijním stavu, které původně
sloužily pro zásobování vodou německých kasáren pod vrchem Praha.
Po válce ještě pár let odtud brala vodu osada Přední Záběhlá (než byla
v roce 1953 srovnána se zemí…)
Pokud bychom šli dosti náročným terénem po proudu potůčku, došli bychom ke druhé zajímavosti. V nadmořské výšce 709 metrů je potok přehražen a část vody z něj odtéká doleva umělým kanálem s velmi malým
spádem - takřka po vrstevnici - šikmo k silnici Přední Záběhlá - Červený lom.
Jedná se o tzv. Gangloffův kanál, uměle vybudovaný začátkem 19. století
a vylepšený rožmitálským arcibiskupským lesmistrem a vynálezcem Karlem Gangloffem. Voda byla v té době velmi důležitým zdrojem energie
pro průmysl, dají-li se tak nazvat drobné železářské provozy ležící v celém
rozsáhlém okolí Brd. Zkrátka v Rožmitále potřebovali hodně vody a Klabava pramenila na jejich panství, tak proč neodvést její vody k sobě, že?
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Byl vykopán zhruba 1,5 km dlouhý umělý kanál, jen místy zpevněný výdřevou či kameny, a ten převáděl vodu z povodí Klabavy do povodí Skalice.
Takzvaná „kradená voda“. Místo toho, aby tekla do Padrských rybníků
(které už byly na území panství Zbiroh), tekla do rožmitálské kotliny. Samozřejmě že zbirožští to brzy zjistili a v letech 1825–1832 proběhlo několik soudních sporů. Závěr byl takový, že soudní komise neshledala, že by
zbirožští byli výrazně poškozeni tímto převodem vody a obě strany byly vyzvány ke smíru.
Ostatně podobných případů, kdy potok pramenil na území jednoho panství a byl uměle převeden do druhého panství, je celá řada. A o tom, jak
pro naše předky byla voda důležitá a jak s ní dokázali hospodařit, se můžeme přesvědčit i v bezprostředním okolí Obecnice. Albrechtský přivaděč
nám přivádí vodu z Albrechtského potoka do Octárny. Současné dílo pochází z počátku 60. let, kdy byla přestavěna Octárna na vodárenskou nádrž. Již předtím však v jeho místě šel mělčí kanál ve stejném směru.
V nižších partiích svahů Kloboučku, hned za vsí, je pak soustava vrstevnicových kanálů, dnes již nefukčních, které původně převáděly vodu
z drobných potůčků směrem k louce „Solarce“, pod kterou „V rákosí“
býval rybník (vlastně akumulační nádrž pro obecnické hamry) protržený
při povodni v roce 1872. Hned pod ním stával první hamr. Dnes se zde říká
„U cejnovny“. I zde potřebovali vody co nejvíc…
Ing. Václav Pernegr

Obecnice - Octárna
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Také něco veselejšího než Covid-19
z loňských Vánoc
Pepík: „Určitě mi tohle všechno přinesl Ježíšek?“
Maminka na to říká: „Ano a kdo jiný?“
Pepík: „A co jste mi tedy přinesli vy?“
O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: „Hele, nemáš dneska na půl
dne čas?“
Kamarád se diví: „Zrovna dnes, a proč?“
„No já jen, že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel ....“
„Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem
ho neviděl?“ stěžuje si o Štědrém večeru Filípek.
„To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradnou!“
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku:
„Mami, mami, stromeček hoří!“
„Říká se svítí, a ne hoří“, poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mami, mami, záclony už také svítí!“
„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?“ ptá se v práci pan Urbánek. Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem“.
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!“ rezolutně to odmítne
ředitel. „Děkuji“, oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na Vás spolehnutí.“
Jožka se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!“
„Ježíšek není hluchý!“ domlouvá mu sestra.
„Ale babička jo“, říká Jožka.
Vybral
Ladislav Punčochář
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Na podzimní část soutěže III. třídy sk. A
je třeba raději co nejdříve zapomenout. Výsledek nelze ani komentovat. Nakonec se to
odrazilo i v jinak hojné účasti příznivců na domácích zápasech. Musíme
do jarní části zkonsolidovat hráčský kádr a pokusit se vytáhnout tým
z posledního místa, abychom se vyhnuli ostudě ve výročním roce SVL.
Mnohem lépe si naštěstí vedou starší žáci ve spojeném družstvu Láz/Obecnice (i když věkově jsou nejmladší). Je radost se na ně dívat. V tabulce se
po podzimní části nacházejí na desátém místě s patnácti body. Podle dohody sehrají jarní část domácích utkání v Obecnici. V kategorii začínajících
fotbalistů jsme se zúčastnili série turnajů 3+0 a vzhledem k tomu, že zájemců o hraní je v současnosti zatím poměrně hodně, uvažujeme o tom,
že na podzim přihlásíme mladší přípravku do soutěže. Když přijdete
na hřiště a po něm se pohybuje tento nejmladší potěr, je to pastva pro oči.
Ukazuje se, že v některých lázských rodinách fotbal putuje po generacích.
Pro zimní přípravu hradíme žákům pronájem sokolovny v Bohutíně.
V rámci volnočasových aktivit trénovali naši volejbalisté v bohutínské
sokolovně, stolní tenisté v místním obecním sále. Cyklistická část turistického oddílu se naposledy společně projela 29. října, 26. prosince se uskutečnil každoroční vánoční pochod. S tradiční akcí Putování Lázského nemehla po Brdech se v letošním březnovém termínu zatím nepočítá.
Na Nový rok jsme podpořili otužilce a zorganizovali na místní požární
nádrži 1. ročník novoročního koupání. Vzhledem k velkému zájmu plavců
i diváků tak zřejmě vznikla nová tradice.
V rámci nesportovní činnosti začala příprava oslavy 90. výročí založení
klubu, která je předběžně naplánovaná na 30. července 2022. Společně
s obecním úřadem připravujeme projekt pro dotaci NSA na obnovu okolí
hřiště.
Do roku 2022
přejeme všem našim členům a příznivcům především
pevné zdraví, pohodu a spoustu hezkých sportovních
zážitků.
Josef Vošmik

Foto I. Heřmanová
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Hasičské okénko
Dnešní pohled na hasičské události bude asi ten nejkratší, který jsem zde psal. Za podzimní období dění ustanulo. Vlastně jsme se věnovali jen čistě přípravě naší
techniky na zimu, aby bylo vše důkladně zazimované a ošetřené do mrazivých zimních dnů. Podařilo se nám získat nový kus techniky, který nesmí
chybět ve výzbroji žádné hasičské zbrojnice - motorovou pilu. Je s podivem, že lázské stromy jsou natolik odolné. Veškeré vichry se je doposud
marně snažily zlomit a nebylo potřeba našeho zásahu. Věříme, že tomu
bude tak i nadále, ale pokud by přeci jen někde nějaká větev padla, jsme
připraveni ji odstranit.
Lázští hasiči, tak jako každý rok, uspořádali rozloučení se sezónou posezením u hasičské zbrojnice. Tato nenáročná, poklidná rozlučka je pokaždé vítaným zpestřením v jinak volnějším podzimu.
Nicméně přec jednou událostí se musím pochlubit. Nejednalo se ani tak
o událost lázských hasičů, jako spíše obce Bohutín. Bohutínští hasiči byli
na pár dní pomáhat na Moravě v obci zasažené tornádem. (My jsme byli
nahlášeni na hasičském štábu, nicméně kvůli velkému počtu již pomáhajících lidí nebylo naší pomoci potřeba a sháňka byla spíše po technice, kterou my jsme nabídnout nemohli.) Obec, kde pomoc probíhala, se domluvila s obcí Bohutín a vyslala své členy, převážně hasiče a členy obecního
úřadu na exkurzi do Brd a po bohutínských pamětihodnostech. Vzhledem
k velkému počtu lidí jsme byli požádáni o řidiče a náš nový hasičský automobil, který
má přepravní
kapacitu 9 lidí.
A den to byl
krásný. Vše
začalo obědem
v restauraci
Drmlovka a pokračovalo se výletem do Brd. Kolona tří hasičských automobilů vedla přes Pilský rybník, na Carvánku s procházkou na Tok,
na dopadovou plochu Jordán, třítrubecký zámeček, Padrdské rybníky
a zpět do Bohutína. Počasí bylo chladnější, ale nádherné.
Další dění opět začal komplikovat Covid a tak vyčkáváme dle situace.
Nemůžeme ani plánovat dopředu žádné události, jelikož v dnešní době nevíme, zda bude možné vůbec něco pořádat.
Za hasiče přejeme všem do nového roku jen to nejlepší, hlavně pevné
zdraví a aby nás hasičů bylo co nejméně potřeba.
Vítězslav Karas
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„Okénko do zahrady“
Drazí sousedé,
v minulém čísle Lázských listů jsme se spolu poprvé
setkali při našem povídání nejen o zahradě a zahradničení. Také nadcházející zimní období si můžeme zpestřit prací na zahradě, zvláš pokud je zima
mírná, jako zatím ta letošní. Již na konci ledna se naše okenní parapety
začnou plnit pěstebními nádobami osetými semínky. Budeme se těšit na to
jarní probouzení našich zahrad, skleníků, balkonů a teras. Ten, kdo má
rád práci na zahradě, přesně zná ten pocit až dětské radosti, kdy na záhonech vyraší první jarní květiny, v trávě se objeví sedmikrásky a vykvete
zlatý déš. V následujících řádcích přináším pár tipů, jak si tohle čekání
užít nejenom v teple u kamen, ale jak se můžeme našim zahradám věnovat
i v době, kdy se nám zdá, že spí.

Leden
V podzimních měsících jsme se hodně věnovali péči o ptáčky a jejich přikrmování během zimního období, takže krmítka už máte určitě hotová a
rozmístěná po zahradě. Pokud jste však zruční kutilové a baví vás práce
se dřevem, je ten pravý čas vyrobit ptačí budky, případně vyčistit a opravit ty, co již na zahradě máme, abychom na jaře mohli uvítat nové ptačí
rodinky.
V lednu je také nejideálnější období pro odstranění odumřelé kůry, tzv.
borky z ovocných stromů. Pod ní mohou být ukryti škůdci a výtrusy hub,
kterých je třeba se zbavit. Současně také můžeme u ovocných stromů odstraňovat suché, poškozené, nebo nevhodně rostoucí větve. Kmeny těch
choulostivějších ovocných stromů jako jsou meruňky a broskvoně je vhodné natírat vápenným mlékem, které ho chrání před promrznutím nebo
před okusem od zvěře. Protože v lednu nám v zeleninové zahradě ještě nic
neroste, nasejte si do misky s vatou řeřichu. Ta roste před očima a v zimních měsících je úžasným zdrojem nejen vitamínů A, B1, B3, B6, K a E,
ale také obsahuje cenné minerály jako jsou draslík, sodík, vápník, fosfor,
železo i jód.

Únor
Únor je ve znamení výsevu a předpěstování zeleniny a letniček. Pro
správný čas a postup výsevu do skleníku je třeba se řídit informacemi uvedenými na obalu. Pokud vysejeme semínka brzy, mohou je nízké teploty
zničit. Pokud naopak nasejeme semínka pozdě, je to také špatně, jelikož
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pak budeme pěstovat rostliny v odlišných podmínkách, než které jsou pro
růst vhodné a to může mít za následek špatný růst a menší úrodu.
Důležitým aspektem výsevu je zvolení vhodné půdy. Těžká půda brání semenu dobře vyklíčit a prorůst na povrch. To způsobí nedostatek kyslíku
a tím dojde k úhynu rostlinky. Pokud je zemina znečištěná, může obsahovat škůdce, kteří zapříčiní hnilobu a následný úhyn. Optimální a vyvážené
složení zeminy s dostatkem živin dnes najdeme v hotových substrátech
pro výsev a množení. Ta je ideální např. pro předpěstování sazenic
v sadbovačích.
Měsíce únor a březen jsou ideální pro zimní řez
stromů. Ideální doba u jednotlivých druhů stromů se liší, nicméně již uvedené měsíce jsou ideální pro většinu skupin stromů a dřevin. Prořezem stromů nejenom zbavíte strom starých a neproduktivních větví, odměnou vám pak bude větší úroda a omlazení. Strom se tím také prosvětlí
a tím předcházíme růstu mechů a vzniku chorob.

Březen
Začátkem měsíce je ideální doba k výsadbě kedlubnů, květáků a dalších
sazenic předpěstované zeleniny do nevyhřívaných skleníků, nebo pod
fóliové kryty. Březen je také ideální čas k výsevu velkého množství druhů
zeleniny a květin do pařeniš . Je velice důležité,
co nejvíce taková pařeniště větrat tak, jak nám aktuální počasí dovolí. V druhé polovině března je čas
na ošetření záhonů s jahodami. Je třeba odstranit
všechny špatné a uschlé listy, opatrně, abyste neporušili „srdíčko“ rostliny. Půdu mezi sazenicemi nakypřete a přisypte cca 5cm vrstvu kompostu jako novou nastýlku. Zároveň nezapomeňte jahody přihnojit hnojivem s nízkým obsahem
dusíku.
V březnu, jakmile rozmrzne půda, je třeba odstranit zimní ochranný kryt
z trvalkových záhonů a půdu alespoň načechrejte. Kdo nestihl vysadit
živý plot na podzim, může tak učinit ještě v březnu. Stejně tak je vhodná
doba pro výsadbu okrasných dřevin. Pokud byla suchá zima, je v březnu
nutno vydatně zalít pěnišníky a ostatní stálezelené listnaté dřeviny. Současně je to vhodná doba pro jejich přihnojení. Konec března je také ideální
pro výsadbu v létě kvetoucích trvalek, zároveň je ideální doba pro rozsazení starších, mohutných trvalkových trsů.
Jitka Kvasnovská
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CENÍK INZERCE V LÁZSKÝCH LISTECH
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
OSOBNÍ INZERCE (vzpomínka, poděkování, blahopřání) – zdarma
ŘÁDKOVÁ INZERCE (do 5 řádků) – 50 Kč
PLOŠNÁ INZERCE V RÁMEČKU
celá strana (A5)
500 Kč
1/2 strany
250 Kč
1/4 strany
130 Kč
Stejný inzerát lze zveřejnit pouze dvakrát.
Inzerát je možné dodat osobně, na podatelně obecního úřadu
v elektronické podobě – flash disk nebo CD. Nejvhodnější je využívat
e-mailovou adresu – uvedena v tiráži každého čísla.
lazskelisty@seznam.cz.
Platba za inzerci se provádí předem – v hotovosti v pokladně
Obecního úřadu Láz nebo převodem na účet obce Láz na základě
vystavené faktury. Při nezaplacení inzerce do uzávěrky připravovaného vydání Lázských listů nebude inzerát v příslušném čísle zveřejněn.
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Kulturní a společenské akce
Leden
29. 1. KONCERT PRO RADOST / v 16 hodin, obecní sál
viz plakát na vedlejší straně
Únor
26. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL / v 15 hodin, obecní sál
viz plakát na vedlejší straně
Březen
1. 3.
13. 3.

OLDIES PARTY / obecní sál
MASOPUST V LÁZU / tradiční průvod masek obcí
LOUTKOHERECKÁ SKUPINA ZÁLEZLÍCI / v 16 hodin,
obecní sál

Duben
JARNÍ KONCERT / v 16 hodin, obecní sál
14. 4. - 18. 4. VELIKONOČNÍ STEZKA
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Všechny uvedené akce se v Lázu uskuteční
dle dalších opatření a nařízení Vlády ČR.
Sledujte prosím vývěsní plochy,
webové a facebookové stránky naší obce.
Děkujeme.
Uzávěrka jarního vydání Lázských listů bude 31. 3. 2022.
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