Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je konečně po volbách do Poslanecké sněmovny.
Skončilo období volební kampaně plné špíny a nenávisti. Jsem zvědavý, jaké změny přijdou v následujícím období. Nemůžeme zapomínat ani na stále přítomnou pandemii covidu, která může kdykoli znovu plnou silou udeřit.
Co ovšem udeří na nás všechny zcela určitě, je vlna růstu cen zboží
a služeb. Tomuto tématu se politici před volbami raději vyhýbali, přestože se již v současnosti vehementně zdražuje.
Pro obce je tato skutečnost o to nepříjemnější, že mají povinnost plánovat své výdaje i příjmy na celý kalendářní rok, ale je nemožné odhadnout, jakým tempem a jak vysoko ceny porostou. Naštěstí v Lázu
nemáme aktuálně rozestavěnou žádnou velkou stavbu, takže se nepotýkáme s problémy, které postihly některé obce, kdy jim kvůli enormnímu nárůstu cen stavebních materiálů firmy náhle ukončily stavební
práce, odstoupily od smluv o dílo a raději zaplatily smluvní pokutu.
Vyšlo je to levněji, než kdyby dostavovaly za nové vysoké ceny materiálů. Ale i tak nám vzniknou velké potíže, protože pokud budeme chtít
realizovat některé chystané projekty, musíme aktualizovat položkové
rozpočty, ty pak předložit společně s žádostí o finanční dotaci poskytovateli dotace. Jenže než poskytovatel vyhodnotí žádost a pak rozhodne,
zda peníze přidělí nebo ne, uplyne několik měsíců a ceny se mezitím
podstatně zvednou. A v případě že je žádost úspěšná, dostane žadatel
finanční částku, která se odvozuje od výše rozpočtu, jenž je součástí
podané žádosti, ne od výše rozpočtu reálného v daném období. Dalo by
se říct, že je možné se zdražováním počítat a rozpočet stavby nadhodnotit. To však obce nemohou, byla by to nedovolená spekulace. Následuje procedura výběrového řízení, což je další časová prodleva, ceny
mohou opět poposkočit a cenové nabídky uchazečů (pokud se nějací
odvážlivci v této době vůbec najdou) mohou být mnohem vyšší, než si
obec může dovolit.
V týdnu na přelomu října a listopadu bude položen nový asfaltový
povrch na krajské komunikaci III/0181 v úseku od začátku obce Láz
směrem od Příbramě ke křižovatce, kde se tato komunikace napojuje
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na silnici I/18. Vedení Středočeského kraje po dohodě s vedením naší
obce plánovalo položení nového asfaltu již v loňském roce, ale kvůli
pandemii byla tato akce zrušena. Následovaly krajské volby, z nichž
vzešlo nové vedení kraje, a my byli nuceni vést nové jednání a to dopadlo úspěšně. Podrobnosti týkající se omezení provozu na komunikaci
během stavebních prací budou sdělovány obvyklou cestou.
Na podzimní období je kulturní komisí naplánováno několik akcí
a po nich máme připravený program na všechny adventní neděle.
Ve spolupráci se Spolkem příbramských betlémářů chystáme vánoční
výstavu betlémů v obecním sále. Byli bychom moc rádi, kdybyste se
všech kulturních akcí zúčastnili v co nejhojnějším počtu. Zároveň bych
nám všem přál, aby se již nemusela opakovat nařízení, která jsme byli
kvůli šíření koronaviru nuceni dodržovat třičtvrtě roku.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

UZAVÍRKA POZEMNÍ KOMUNIKACE
Dne 31. 10. 2021 bude úplně u z a v ř e n a
pozemní komunikace III/181
v úseku od začátku obce Láz
směrem ke křižovatce, kde se
tato komunikace napojuje na silnici I/18.
Objízdná trasa povede přes „Jamky“ pro oba směry.
Tato uzavírka potrvá do 4. 11. 2021.
Důvodem uzavírky je oprava povrchů.

4

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 .

INFORMACE
Dovolujeme si Vás
informovat
o umístění Z-BOXU
od Zásilkovny
u Obecního úřadu Láz.
Můžete si zde vyzvedávat
Vaše zásilky
a nemusíte tak jezdit
do kamenných výdejních míst.

V příštím vydání Lázských listů
bychom Vás rádi informovali
o možnostech a podmínkách pronájmu
Pohostinství U Dubu a obecního sálu.
Redakce LL
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 21. 6. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 28/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení účetní závěrky MŠ Láz za rok 2020
3) Schválení účetní závěrky obce Láz za rok 2020
4) Schválení závěrečného účtu obce Láz za rok 2020
5) Schválení záměru prodeje pozemku
6) Schválení směny pozemků
7) Schválení umístění boxu Zásilkovny
8) Schválení poskytnutí dotace pro spolky
9) Schválení změny v pasportu komunikací
10) Žádost o připojení na vodovod
11) Žádost o příspěvek pro MŠ Láz
12) Diskuse
13) Různé
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 29/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 30/2021: ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Láz za rok 2020.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 31/2021: ZO schvaluje přidělení výsledku hospodaření Mateřské školy Láz za rok 2020, který činí zisk ve výši 3.984,55 Kč, do rezervního fondu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 32/2021: ZO schvaluje účetní závěrku obce Láz za rok 2020.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/2021: ZO schvaluje závěrečný účet obce Láz za rok 2020.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/2021: ZO schvaluje odložení žádosti pana Stejskala do jednoho z příštích zasedání zastupitelstva.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 35/2021: ZO schvaluje odložení žádosti pana Šimánka do jednoho z příštích zasedání zastupitelstva.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36/2021: ZO schvaluje směnu pozemku p. č. 67/2 (1 m 2)
za pozemky p. č. 440/20 (24 m2) a 440/21 (81 m2) vše v k. ú. Láz. Jedná se
o směnu s doplatkem 100,- Kč za 1 m2. ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/2021: ZO schvaluje umístění boxu Zásilkovny v obci s výpovědní dobou 2 měsíce a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
o umístění boxu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 38/2021: ZO schvaluje neinvestiční dotaci pro Sokol Vrtule
Láz, z. s. ve výši 50.000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Neinvestiční dotace bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 39/2021: ZO schvaluje neinvestiční dotaci pro SH ČMS SDH
Láz, z. s. ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy. Neinvestiční dotace bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 40/2021: ZO schvaluje změnu pasportu komunikací.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 41/2021: ZO schvaluje žádost o připojení na obecní vodovod
pro pozemek p. č. 408/36 v k. ú. Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 42/2021: ZO schvaluje žádost o připojení na obecní vodovod
pro pozemek p. č. 408/35 v k. ú. Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 43/2021: ZO schvaluje odložení žádosti MŠ Láz o finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč do jednoho z příštích zasedání zastupitelstva.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
ze 7. 7. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 45/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení věcného břemene
3) Schválení záměru směny pozemků
4) Schválení umístění boxu Zásilkovny
5) Schválení poskytnutí finančního daru
6) Diskuse
7) Různé
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 46/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 47/2021: ZO schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě o zřízení
věcného břemene o dohodu o umístění stavby č. IP-12-6019452/VB/1 mezi
obcí Láz a ENERGON s. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 48/2021: ZO schvaluje záměr směny pozemků p. č. 1/3 (53 m2)
ve vlastnictví pana Kropáče a paní Stichové za 443/3 (51 m2) ve vlastnictví
obce, vše v k. ú. Láz bez doplatku.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Antonín Kropáč)
Usnesení č. 49/2021: ZO schvaluje revokaci usnesení č. 37/2021.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 50/2021: ZO schvaluje umístění boxu Zásilkovny v obci s výpovědní dobou 3 měsíce a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
o umístění boxu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 51/2021: ZO schvaluje finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro
obec Hrušky a pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
z 13. 8. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 54/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení smlouvy s VLS
3) Schválení dodatku smlouvy o dílo
4) Záměr prodeje části pozemku
5) Schválení přijetí dotace
6) Diskuse
7) Různé
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 55/2021: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 56/2021: ZO schvaluje návrh Kupní smlouvy s Vojenskými lesy
a statky ČR, s. p. Předmětem kupní smlouvy je nákup pozemků včetně
studny do vlastnictví obce a pověřuje starostu obce uzavřením uvedené
kupní smlouvy.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 57/2021: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Torus Pb s. r. o. Oplocení dětského hřiště.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 58/2021: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 433/25
v k. ú. Láz o výměře cca 20 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 59/2021: ZO schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje
z Fondu kultury a obnovy památek ve výši 52.000,- Kč na akci „Výstava
betlémů“ a pověřuje starost obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy se
Středočeským krajem.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
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Přístavba budovy Mateřské školy Láz
Umístěna v krásném prostředí
školní zahrady plné zeleně již
skoro čtyři desetiletí slouží našim nejmenším spoluobčanům
budova mateřské školy. A bude
sloužit i nadále, jenom prošla rekonstrukcí a zároveň se zvětšila.
Hlavním důvodem vybudování
nové přístavby byla potřeba vytvoření ještě jedné herny, nebo již v loňském školním roce vznikly dvě
třídy dětí z původní jedné. Také postupem doby se stupňují požadavky na
zkvalitnění provozu zejména v oblasti hygieny. Co vyhovovalo ještě před
deseti lety, dnes již zdaleka neodpovídá současným normám a předpisům.
Jedná se především o technické zázemí, šatnu a kancelář pro ředitelku.
A v neposlední řadě bylo třeba reagovat na současný růst porodnosti
v naší obci a připravit se na rozšíření kapacity školy. Využili jsme proto
výhodného dotačního programu Ministerstva financí na opravy a rekonstrukce škol, který byl vyhlášen v lednu 2020 a nabízel uhrazení 88,5 %
uznatelných nákladů. V rekordně krátké době byl vypracován stavební
projekt, bylo vyřízeno stavební povolení a po obdržení rozhodnutí o přidělení dotace mohlo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele stavby a být
podepsána smlouva o dílo s firmou Torus Příbram. Stavební práce byly
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zahájeny v polovině
června 2020 a ukončeny na začátku letošního roku, kdy
úspěšně proběhla
i kolaudace. V rámci
stavby bylo provedeno i velké množství
nezbytných víceprací, z nichž nejdůležitější a nejdražší bylo zateplení stropů staré časti budovy. Během stavby
jsme se často potýkali s velkou nepřízní počasí, nejdříve s prudkými dešti
a následně v zimě s mrazy, ale nakonec se vše úspěšně zvládlo a přístavba
slouží ke spokojenosti dětí i personálu školy.
Na jaře letošního roku jsme pak ještě nechali zhotovit nový vnitřní plot
mezi asfaltovým nádvořím v zadní části areálu a školní zahradou. Výhledově je nezbytné vybudovat nový plot kolem celé školní zahrady a položit
nový chodník namísto dnes už nevyhovujících betonových dlaždic. Také
je aktuální, vyřešit otázku výměny dosluhujícího starého kotle na uhlí
za nějakou moderní formu topení. To už jsou ale asi úkoly pro nové vedení
obce.
Mgr. Antonín Kropáč
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Podzimní volby v Lázu
V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 se v naší obci konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V celém státě kandidovalo
celkem 22 volebních stran, hnutí a koalic, z toho ve Středočeském kraji
18 volebních uskupení. Zde v Lázu dostalo hlasy voličů jen 15 volebních
subjektů. Letošní zvláštností oproti minulým sněmovním volbám byla možnost tzv. kroužkování. Každý volič mohl zakroužkovat pořadové číslo
u max. 4 kandidátů, které chce preferovat v rámci volebního subjektu,
jemuž dával svůj hlas.
Ke dni těchto voleb bylo na seznamu voličů v naší obci, kde jsou zapsány osoby s trvalým bydlištěm v Lázu s právem volit a být volen, celkem
490 osob. V průběhu obou volebních dnů přišlo do volební místnosti odevzdat svůj hlas celkem 346 voličů, což znamená volební účast 70,61%.
Z odevzdaných 346 hlasovacích lístků bylo 345 platných.
Nejvíce hlasů v naší obci obdrželo hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, a to
99 (28,69 %), nejvíce preferenčních hlasů (16) dostal doc. Ing. Karel Havlíček PhD. MBA, 52 let, ministr, Mníšek pod Brdy. Na druhém místě
je koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 93 hlasy (26,95 %), 14 preferenčních hlasů dostal Ing. et Ing. Jan Skopeček PhD., 40 let, poslanec
Parlamentu ČR, Hořovice. Třetí místo patří koalici Piráti + STAN (Česká
pirátská strana + Starostové a Nezávislí) s 54 hlasy (15,65 %), 21 preferencí dostal Mgr. Vít Rakušan, 43 let, učitel a bývalý starosta Kolína.
Čtvrté místo patří ČSSD s 25 hlasy (7,24 %), 4 preference dostal Jan Hamáček, 42 let, ministr, Mladá Boleslav. Páté je občanské hnutí Roberta
Šlachty PŘÍSAHA s 22 hlasy (6,37 %), bez preferenčních hlasů. Šesté místo obsadilo SPD (Svoboda a přímá demokracie) Tomia Okamury s 15 hlasy
(4,34 %), nejvíc preferencí, tedy 2, dostal Oldřich Černý, 56 let, živnostník
a zastupitel města, Kladno. Sedmé místo drží KSČM s 10 hlasy (2,89 %),
4 kandidáti dostali po 1 preferenci. Osmé místo obsadila koalice Trikolora
+ Svobodní + Soukromníci s 9 hlasy (2,60 %), 3 kandidáti dostali po 1
preferenčním hlasu. Devátí Zelení dostali 7 hlasů (2,02 %), 1 preferenční
hlas dostal MUDr. Jaroslav Smutný, 66 let, lékař, Příbram. Desáté místo
má Volný blok s 5 hlasy, 5 kandidátů po 1 preferenci. Jedenáctí jsou
monarchisté Koruny České s 2 hlasy, bez preferencí. Dvanáctý je volební
subjekt Urza.cz s 1 hlasem a zároveň s preferencí pro Janu Urzovou, anarchokapitalistku z Kladna. Volební statistiku v obci uzavírají 3 strany
s 1 hlasem a bez preferencí, a to Švýcarská demokracie, Otevřeme Česko
normálnímu životu a konečně Aliance pro budoucnost.
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V rámci celé České republiky těsně zvítězila koalice SPOLU v čele s prof.
Petrem Fialou před ANO 2011 Andreje Babiše, třetí je koalice Piráti
+ STAN Ivana Bartoše, resp.Víta Rakušana a do české sněmovny se dostalo ještě SPD Tomia Okamury. Zcela propadla levice, tedy Hamáčkova
ČSSD a Filipova KSČM. Výše uvedená výsledná statistika těchto voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ukazuje velmi podobný trend,
a to jak na celostátní úrovni, tak i na úrovni naší obce. Uskupení demokratických stran vítězí nad populisticko-nacionálním blokem.
Ing. Václav Dvořáček

Pohostinství U Dubu uspořádalo v sobotu 9. října 2021
dvě oblíbené akce
Soutěž o nejlepšího lázského
utopence a
Country večer s RUTY ŠUTY BAND

Foto
Anna Marie Káčerková
a
František Kuba
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Jubilanti obce Láz
Říjen

Hedvika Šimánková
Karel Polák
Jana Pečená

80 let
84 let
85 let

Listopad

Karel Šimánek
Vladimír Kříž

88 let
88 let

Prosinec

Čestmír Kabátník
Ladislav Punčochář

70 let
89 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
Červenec

Jaroslav Polák

89 let

Říjen

Blažena Štoková

94 let

VZPOMÍNKA
Dne 28. listopadu 2021 by se dožil 75. narozenin
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan Jiří
V letošním roce uplynulo 10 smutných let od jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka,
dcery s rodinami a bratr s rodinou.
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Týr.

Soutěž chladnokrevných koní v Lázu – 1. ročník
V sobotu 7. srpna proběhla na louce za fotbalovým hřištěm soutěž chladnokrevných koní. Jednalo se o 1. ročník, který navázal na úspěšný nultý
ročník uspořádaný v minulém roce.
Soutěžící závodili se svými koňmi opět ve třech disciplínách. Tou první
bylo vozatajství, tedy jízda s kočárem na přesnost a čas. Ve druhé disciplíně předvedli závodníci práci s kládou, tzv. ovladatelnost klády. Poslední disciplínou byl těžký tah, kdy koně tahali na připravené trase kovové
saně naložené závažím. Krása a síla chladnokrevných koní a dovednost
jednotlivých kočí upoutaly pozornost velkého množství diváků, kteří tuto
akci navštívili.
Absolutním vítězem letošních
závodů (po sečtení všech bodů
v jednotlivých
disciplínách)
se stal František
Kratochvíl z Rejkovic s koněm
Max.
Hlavní iniciátor a pořadatel
soutěže v naší obci, pan Milan Jura, získal
s koněm Jack v ovladatelnosti klády krásné
druhé místo.
Organizátoři akce připravili také bohatý doprovodný program. Pro malé návštěvníky byl
k dispozici skákací hrad, děti si mohly vyzkoušet jízdu na ponících a menších koních. V nabídce byla též oblíbená jízda kočárem. Hlavní
partner a podporovatel lázské soutěže, Vojenské lesy a statky, divize Hořovice, přichystal pro návštěvníky zajímavou naučnou stezku.
Poděkování patří všem, kteří se na tomto prvním ročníku, který byl kvalifikačním kolem na
MČR v Pardubicích, podíleli. Věříme, že i následující ročník bude stejně
tak úspěšný.
Jana Klímová, foto Kristýna Jurová
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Drakiáda
V sobotu 2. října proběhla na louce „U Jilmy“ tradiční Drakiáda. Letos si ji
děti i rodiče velmi užili.
Bylo to i tím, že nám přálo
krásné počasí s příjemným
větříkem, díky kterému se
draci dostali vysoko do oblak. Kolem draků kroužil
na nebi i dravec, který byl velice zvědavý a létal od jednoho draka k druhému, což bylo takové neplánované zpestření. Občerstvení v podobě
opékání špekáčků bylo připraveno pro všechny účastníky. Jako bonus
si děti odnesly pamětní list na tuto podzimní akci.
Věříme, že jste si letošní drakiádu užili a těšíme se na další setkání.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na zadní straně obálky.
Pavlína Nuslová

Obec Láz Vás srdečně zve na tradiční

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v pátek
12. 11. 2021
v 17 hodin
Sraz
u obecního sálu
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Redakce Lázských listů v y h l a š u j e
výtvarnou soutěž pro děti
na téma

VÁNOCE - ZIMNÍ ČAS.

Formát papíru A4, libovolné zpracování
(malování, lepení, atd.)
Obrázky můžete přinést osobně paní Pavlíně Nuslové
na OÚ Láz, nebo hodit do poštovní schránky
zavěšené u vstupních dveří úřadu.

Termín odevzdání obrázků – do 31. 12. 2021.
Autoři tří nejzajímavějších obrázků obdrží
plnohodnotné ceny.
Dle zájmu dětí bychom také rádi zveřejnili
nejkrásnější výtvory v příštím vydání Lázských listů.

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ
Úřední hodiny
Pondělí 9.00 – 12.00 18.00 – 19.30
Středa 9.00 – 12.00
Tel. 318 676 031, 318 676 038
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Vzpomínky paní Blaženy Kuníkové - pokračování
Při posledním osobním setkání s paní Kuníkovou jsem vyslechla hodně
zajímavých postřehů a zážitků z tehdejšího života v Lázu.
Do svých 7 let bydlela s rodiči v části obce zvaná Rafanda. Domky byly
vystavěné z batin. Z hlíny se udělalo bláto, k tomu se našlapala sláma
a na slunci ve formě se vše usušilo. Ve větší místnosti se bydlelo. V postelích se leželo na slamníku přikrytém prostěradlem, kterému se tehdy říkalo poslamka. Pěkné věci (peřiny, boty, šaty) byly uloženy v místnosti zvané
vejstupek. V některých chalupách byla 1 místnost volná a pronajímala se
letním hostům (luf ákům).
Těžký život si tehdejší obyvatelé Lázu dokázali i zpestřit a radovat se.
Psal se rok 1933, když bylo paní Kuníkové 7 let. Vzpomíná na maminčina
slova: …..„v neděli půjdeme na výlet“.....
Pod hrází Lázského rybníka na palouku pořádal spolek hasičů zábavné
odpoledne. Na místě byly připraveny pro diváky lavice. Ochotníci z řad
obyvatel si připravili krátké veselé scénky. Vystupovali v kostýmech a místo rekvizit a kulis byl hodně využíván prostor lesa. Po skončení se pravidelně odcházelo do hospody U Machů, kde vyhrávala k poslechu kapela.
Každou druhou neděli se z Lázu i okolních vesnic chodilo k Pilskému
rybníku. Vybudované pódium pro učinkující, lavice pro diváky využívali
příbramští divadelní ochotníci nebo spolek Sokol.
Obsahem nastudovaných divadelních her byla velmi často láska se š astným koncem. Pokud byla provedena hra se zpěvy, kapelu řídil pan Korejs.
Paní Kuníková si i vzpomněla na název jedné z her „Na tý louce zelený“.
V pozdějších letech na představení chodila většinou s kamarádkou, protože rodiče po celotýdenní námaze byli unavení a odpočívali. Po obsazení republiky německou armádou vyšel zákaz vstupu do lesa a scéna na Pilském
rybníce byla v produkci zakázána.
Divadelní vzpomínky paní Kuníkové vedou také do dolní části parku
Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, kde vystupovali profesionální herci. Nezapomněla na hru s názvem „Radúz a Mahulena“. V těchto
letech vzpomínek už fungovalo divadlo Skalka v Podlesí. Ve výstupech se
střídali ochotníci z Příbrami, spolek Sokol a hostovali zde i herci z Prahy.
Pak už následovala činnost Kulturního domu v Příbrami. Všechny vzdálenosti při návštěvách divadelních představení překonávali samozřejmě
pěšky.
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Ke vzpomínání paní Kuníkové patří i oslavy (držení) pouti v Lázu.
Datum konání poutě byl určen jménem kostela. V Bohutíně je to kostel
svaté Máří Magdalény, pou se drží na její svátek zapsaný v kalendáři. Při
této příležitosti se do Lázu, Bohutína i do Kozičína vždy sjížděli rodáci.
V neděli ráno chtěla jít každá žena na pou pěkně oblečená, tak bylo pro
vyhlášenou švadlenu, kterou paní Kuníková byla, hodně práce. Většinou
se přešívalo, upravovalo. Látky byly nekvalitní, bylo jich málo, užíval se
výraz „šijeme z kopřiv“. Tancovačky byly v neděli odpoledne v hospodě
U Palivců (dnes provoz 1. nábytkářské společnosti), muziky v hospodě
U Machů. Často se pod okna hospod chodily dívat na tančící páry děti,
které zvědavě nakukovaly v nelibosti hostinského do sálu. Vyhrávala kapela Karla a Vaška Černých. To byli na tehdejší dobu světáci, o jejichž umu
se mluvilo až v Holandsku.
V lednu 2021 oslavila paní Blažena Kuníková 95 let. Rozhovor mě poskytla už v minulém roce. Společenská situace změnila všechny naše plány, proto se k vám Vzpomínky dostávají až v tomto čísle Lázských listů.
Myslím si, že jsou stále zajímavé a mohou nás vést k zamyšlení nad obrazem tehdejšího života v Lázu.
Paní Kuníkové moc děkuji za čas, který mi věnovala. Našim rozhovorům byla přítomna i její dcera Eva Růžičková. Oběma přeji za všechny
občany Lázu pevné zdraví a spokojenost.
Vlasta Čechová

Areál
divadla
příbramských
sokolů
pod hrází
Pilského
rybníka.
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
V průběhu prázdnin probíhala v mateřské škole výběrová řízení na pozici asistent pedagoga a školní asistent z projektu Šablony III, do kterého
jsme se zapojili. Od nového školního roku je tak v každé třídě přítomna
jedna asistentka, která poskytuje pedagogickou podporu při individualizovaném vzdělávání a spolupracuje s učitelkami.
V posledním týdnu v srpnu jsme podnikli seznamovací odpoledne na zahradě MŠ pro nově nastupující i stávající děti a jejich rodiče. Společně
jsme si opekli buřty a strávili příjemný čas. Tyto aktivity hodnotíme
z pohledu adaptace velmi pozitivně.
Nový školní rok jsme zahájili úspěšně, adaptace nových dětí proběhla
nad očekávání dobře. V září jsme již byli na polodenním výletě na Novém
rybníku v Příbrami, udělali si výstavku našich rodin, výstavku ovoce
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a zeleniny, společně si upekli jablečný štrúdl. Na zahradě jsme s dětmi udělali malý květinový záhon, kam jsme zasadili tulipány a narcisy a sklidili
výpěstky.
Na začátku října proběhlo ve školce společné tvoření, při kterém rodiče
se svými dětmi vyráběli zápichy – podzimní draky. Další tvoření bychom
rádi směřovali zejména pro rodiče, abychom se mohli pustit do něčeho složitějšího a vytvořili si tak krásnou dekoraci nebo šperk. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili. Jsme rádi, že máme tak aktivní rodiče. ☺
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Co nás čeká …
V říjnu nás čeká mnoho naplánovaných akcí. Chceme si vynahradit
dobu, kdy jsme nikam chodit nemohli. Přijede za námi mobilní divadlo,
planetárium, hudební pořad Lenky Hamajdové s tématem „Písničky z pohádek“ a také pojedeme vlakem na již tradiční výlet na interaktivní výstavy do Písku. Tentokrát máme objednanou výstavu „Mraveniště“ a „Voda
mne napadá“. Navázali jsme spolupráci s domovem seniorů Sanco Příbram. Na konci října u nich budeme s dětmi vystupovat.
V rámci pravidelného společného sdílení a spolupráce mateřských škol
proběhne tentokrát setkání ředitelek MŠ z okolních obcí u nás. Jsme rádi,
že funguje vzájemné sdílení, pomoc a spolupráce. Každé setkání je vždy
velmi přínosné a inspirující.
Od 24. listopadu zahájíme tříměsíční plavecký kurz v Příbrami. Pro neplavající děti bude připraven náhradní dopolední program. Ve čtvrtek
25. listopadu proběhne v obecním sále od 16.00 hodin Vánoční jarmark, na který Vás všechny srdečně zveme. Budete si moci nakoupit krásné dekorace s vánoční tématikou, které vyráběly děti, rodiče a personál
školy.
Ráda bych Vám popřála poklidný podzim a hlavně pevné zdraví.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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HUDEBNÍ PODZIM
v Památníku Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami
CYKLUS KOMORNÍCH KONCERTŮ
Orbis trio
Petra Brabcová - housle, Petr Malíšek - violoncello,
Stanislav Gallin - klavír
6. listopadu | 19.00 hodin
Památník Antonína Dvořáka

Duo Bohémo
Matouš Pěruška - housle a Kristina Vocetková - violoncello
13. listopadu | 19.00 hodin
Památník Antonína Dvořáka

Barokní komorní orchestr
Jiří Sycha - housle, Ivana Bilej Brouková - zpěv,
Helena Matyášová - violoncello, Filip Dvořák - cembalo
20. listopadu | 19.00 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Třebsko

Adventní koncert - Písně a koledy vánoční
Karolína Cingrošová Žmolíková - soprán,
Daniel Klánský - baryton
18. prosince | 19.00 hodin
Památník Antonína Dvořáka
Ceny vstupenek 180 Kč (dospělí), 90 Kč (děti, studenti, senioři a ZTP)
Možnost rezervace vstupenek na pamatnik@antonindvorak.cz

Více na www.antonindvorak.cz

23

Povídání o studánkách – 3. část
Klobouček
V dalším pokračování se podívejme do okolí Obecnice - na vrch Klobouček nad Obecnicí. Tento vrch a jeho okolí je jedním z nejzajímavějších lokalit ve středních Brdech, a to díky pestrosti lesních porostů a vystupujícím slepencovým skaliskám. Fragmenty původních listnatých a smíšených
lesů se zachovaly nejen v příkré stráni nad bývalou hájovnou a loukou,
ale i pod nimi. Tyto lesní porosty byly zašetřovány již původními majiteli
zdejších lesů před vznikem VLS. Zajímavé je, že po spodní hranici louky
a lesem směrem k Obrázecké cestě probíhala hranice mezi panstvím dobříšským a hořovickým. Samotná hájovna již patřila k panství hořovickému, a proto náležela do obce Hvozdce, osady Mrtník. Po vzniku VLS zde
byla vyhlášena lesní rezervace, takže se zde netěžilo. Zhruba před třiceti
lety se projevily snahy využít potenciálu zdejších bohatých stanoviš k přirozenému zmlazení listnatých dřevin. V přestárlých porostech se začala
postupně provádět zdravotní těžba, po které byly části porostů oplocovány,
aby se zde omezil vliv zvěře. Výsledkem je vytvoření spodních porostních
etáží, tvořených bukem, klenem, jedlí, lípou, jilmem, jasanem, třešní aj.
Horní etáže, tvořené smrky, jedlemi, buky, javory kleny i mléči, jasany,
Klobouček
vrchol
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jilmy, lípami s vtroušenými borovicemi, modříny a třešněmi je ve věku
200– 300 let a někteří jedinci zde dosahují skutečně impozantních rozměrů.
Více informací můžete získat, když si projdete trasu lesnické naučné stezky, která zde byla otevřena v září 2018. A nyní se konečně dostáváme
ke studánkám - na trase naučné stezky jsou čtyři:
Smrková studánka - ve smrkové tyčovině kousek od Zelené linie. V roce
1993 byla obnovena a opatřena stříškou (tenkrát zde byla paseka po těžbě). V roce 2018 opět vyčištěna a opatřena stříškou vyrobenou kolegy ze
Správy služeb Mirošov.
Jedlová studánka - ve vlhkém, vzrůstném porostu mohutných jedlí, smrků a olší u úvodního panelu naučné stezky s lavičkami. Její historie je naprosto stejná jako u Smrkové studánky.
Studánka
U Kloboučku „hlavní“ a nejsilnější pramen i s
malou nádržkou,
dříve využívaný
obyvateli bývalé
hájovny. Obnoven v roce 1986 z
iniciativy vedoucího lesní správy
pana Chlupsy,
práci provedli
bratři Karel a
Bohumil Kryllové. O údržbu pramene, stříšky i
nádržky a o pořádek se průběžně starali a starají trampové z T. O. Fabián
pod vedením Jiřího Hylána. Obrázek sv. Martina byl instalován v roce
2015.
Buková studánka - u Kloboučské cesty v původním stavu. Jedná se vlastně o dva prameny – silnější a slabší, schované pod placatými kameny,
které byly ponechány v polopřírodním stavu. Jen les v okolí se mění…
Ing. Václav Pernegr
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Nějaké dobré a také trochu jiné zprávy
pro chovatele včel
Dobrá zpráva je, že Vojenské lesy
a statky a Český svaz včelařů v zastoupení ředitele VLS Petra Krále
a předsedkyně ČSV Jarmily Machové podepsali 16. září 2020 memorandum o spolupráci. Z tohoto memoranda vyplývá, že čeští včelaři
budou moci využívat šest přírodních lokalit ve správě VLS k umístění svých včelstev. Stanoviště včelstev v maximálním počtu 20 úlů a
vzájemné vzdálenosti stanoviš minimálně 2 kilometry mohou po uzavření
nájemní smlouvy využít za symbolické nájemné. Smlouvy budou uzavírány na dobu maximálně 4 let.
Tak toto je tedy dobrá zpráva, ale pro trochu mladší a podnikavé včelaře
než jsem já. Ta druhá zpráva se mi zdá trochu problematická.
Archaický způsob chovu včel, takzvané brtnictví, tedy chov včel v dutinách stromů, dostává prostor také v Brdech. První br na podzim vyrostla
díky spolupráci Lesní správy VLS Jince s organizací Včelařského spolku
pro Prahu 6 a 7 a šumavského "brtníka" Oldřicha Vojtěcha. Další budou
pokračovat, jak jsem se dozvěděl z časopisu VLS. Dle tohoto časopisu si
vzor pro tento způsob chovu včel převzali z Ukrajiny, kde však mají brtě
klátového typu zavěšené na stromech a přikryté stříškou. Tam se asi tomu
moru včelího plodu dobře daří. Má tak klid na rozvoj a nikdo na něj nevidí. Zajímalo by mne, jak jej tamní "brtníci" trochu přibrz ují v rozvoji
těmi antibiotiky a sulfonamidy, o kterých se v minulých letech tolik psalo
v odborných časopisech. Jejich zásluhou zkrachovalo výkupní družstvo
Včelpo, které dováželo právě z Ukrajiny velké množství medu za výhodné
ceny. Med se pak musel zlikvidovat, aby neohrožoval zdraví spotřebitelů.
První br v Brdech je vyřezána do živého stromu (douglasky) v blízkosti
zříceniny hradu Valdek. Česno je ve vzdálenosti 3 metry od země, zřejmě
proti zvědavým návštěvníkům. V minulosti to bylo tak proti medvědům,
ty snad do Brd zatím nikdo nevypustil. Ještě to bývalo doplněno do kmenu
zatlučenými kovovými ostny, důkladně naostřenými. Možná, že to předseda Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7 přítel Milan Šimonovský ještě
nějak vylepší.
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Naprosto jistý jsem, že mu ty brtě nikdo neukradne, zvláště pokud budou v živých stromech. Také kdyby tam někdo chodil po lese se žebříkem,
byl by asi příliš nápadný.
Daleko jednodušší je přijet autem s přívěsem ke včelnici s novými úly
a včelami, naložit je a odvést neznámo kam. To jsou případy popisované
v denním tisku. To bude také jedním z důvodů obav včelařů pro umístění
včelstev v Brdech.
Ještě uvedu rozměry takové brtě – šířka 20 cm, hloubka 40 cm a výška
do 100 cm.
Zajímalo by mne, jestli přítel Šimonovský má někde blízko Brd chalupu
nebo chatu a bude jezdit v lese autem kontrolovat brtě, sbírat houby, borůvky a brusinky se svými kamarády z Prahy. Mne to jako účel tak připadá.
Zatím jsem se nedozvěděl v našem odborném časopise Včelařství, jak to
brtnictví funguje na Šumavě, hlavně v těch "přísně chráněných zónách",
kam se návštěvníci nedostanou.
Tak nevím, jestli bych neměl zkusit vyrábět košnice. Obilí na slámu na
jejich výrobu se muselo mlátit cepy, které jsme již zlikvidovali, protože
je proděravěl červotoč. Také vzorovou košnici mi rozkousaly myši ve včelíně. Je jí škoda, přivezl mi ji jako dárek jeden spolupracovník z Uranových dolů až z východního Slovenska. Když jsem se ho ptal na způsob, jak
se v košnicích včelaří, řekl mi, že je to velmi jednoduché. Doma mají asi
deset košnic se včelami zavěšených pod přístřeškem. Na podzim je prý otec
potěžká a ty, které jsou nejlehčí rozebere a včely vymete. Vžebrají se asi do
zbývajících košnic, protože si naplnily medné váčky, tak je cizí včely přijmou. Voští s medem tak zůstane včelaři pro domácí spotřebu. Nikdy nepřikrmují na podzim cukerným roztokem. Asi tam mají dobrou snůšku
v průběhu celého roku.
Od té doby už uplynulo přes padesát let a také nebyla varoáza, mor včelího plodu a podobně.
Dnes by u nás takto včelařit nešlo.
Přesto přeji včelám zdar, a jsou v úlech, brtích, klátech nebo v košnicích. Hlavně aby nebyly ohrožovány různými nemocemi.
Ladislav Punčochář
Po z n á m k a :
Na včelaření v brtích a klátech na Šumavě a v Brdech musela Státní veterinární správa zajistit mimořádnou výjimku, protože tento způsob neodpovídá požadavkům zákona č. 166/1999 Sb. a vyhlášce č. 18/2018 Sb.
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Konečně se rozjely podzimní fotbalové soutěže, ale bohužel se zároveň v důsledku zranění rozjela i marodka v týmu dospělých
hráčů. Sestavu proto dáváme dohromady jen s velkým vypětím. To se také
odráží na žalostných výsledcích, za které se všem našim fandům omlouváme. Musíme jen doufat, že se vše v lepší obrátí. Starší žáci spojeného družstva Láz/Obecnice
bojují se střídavými
výsledky. Zatím získali devět bodů.
V neděli 26. září
uspořádala Vrtule
turnaj pro nejmenší
potěr ročníku 2015
a mladších, kterého
se zúčastnili borci
z Nové Vsi, Dobříše, Spartaku Příbram, 1. FK Příbram, Pičína a domácího Lázu. Akce, kterou zaštítil
Okresní Fotbalový Svaz, byla i v médiích hodnocena jako velmi zdařilá.
Doufáme, že turnaj na jaře znovu zopakujeme.
Sokol Vrtule Láz se snaží mimo mistrovská utkání také připravovat
činnost pro širokou veřejnost. O pouti 27. července proběhl 13. ročník Lázskýho bodla. Turnaj okresního formátu vyhrál tradiční účastník Jihočeská pivnice, který ve finále porazil Perníčky 1:0. Všem organizátorům
a účastníkům děkujeme za hladký průběh.
O týden později se uskutečnilo Lázské sako, další turnaj, tentokráte
smíšených družstev. Druhého ročníku se zúčastnilo osm družstev, zvítězil
tým Pinky Lhota. I zde je třeba poděkovat všem, kteří turnaj zorganizovali i všem, kteří se přišli protáhnout pod vysokou sí .
Nezaháleli ani členové turistického oddílu, kteří v letošním roce uspořádali několik společných cyklovýletů.
V rámci nesportovní činnosti jsme museli vybagrovat a zavést kamením
strouhu od studny doprostřed branky u valu, protože se voda valila na
hřiště a podmáčela celý jeho roh. Vlastními silami jsme dokončili zateplení
zadní (západní) části kabin. Připravujeme projekt na úpravu okolí kabin,
který je zapotřebí k získání dotace od Národní sportovní agentury k realizaci na příští rok.
Josef Vošmik
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Turistický oddíl - léto 2021
Ani letos členové turistického oddílu nelenili a vydali se na kolech za
historickými a přírodními krásami Čech.

V létě navštívil turistický oddíl oblíbený kemp Milavý. V době pobytu od
2. do 4. července jsme si projeli okolí
se zastávkou u obří mohyli Jana Žižky a přilehlého rybníka Škaredý, kde
se udála slavná bitva u Sudoměře.
Projíž ka po okolí byla zakončena
opékáním buřtů a přátelským posezením u ohníčku s kempaři – starousedlíky, kterým jsme na památku přivezli
drobné dárky z letošního pochodu
Lázského nemehla.
V sobotu 31. července se vydalo 7
členů turistického oddílu na další společný cyklovýlet do Brdských lesů.
Naši kamarádi Pepa a Vendula nám
vymysleli krásnou, téměř padesátikilometrovou trasu tímto krajem - přes
Zalány do Rožmitálu, alejí Královny
Johanky, dál přes Voltuš do Roželova
a poté k lesní boudě Moricce. Po obědě ve Věšíně jsme přes Bukovou a
Nepomuk vyrazili směrem k domovu.
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Vrcholem letošní cyklistické sezony byl týdenní srpnový pobyt v Lázu
u Nové Pece na Lipenské přehradě. Tato destinace patří již mnoho let
k našim oblíbeným. První den jsme absolvovali projíž ku kolem Schwarzenberského plavebního kanálu. Hlavním cílem letošního pobytu bylo objet celou Lipenskou přehradu, což je trasa dlouhá přes 90 km. Tuto trasu
jsme zvládli druhý den díky elektrokolům, kterými jsme již všichni vybaveni. Další krásný výlet tímto krajem směřoval k lávce u Černého kříže,
malebnou obcí Dobrá, po Soumarském mostě a známou obcí Stožec. Přestože nebyl každý den slunečný, byl to pobyt plný krásných a veselých zážitků.

Druhou zářijovou sobotu se vydala skupinka 9 nadšených lázských cyklistů do obce Dobřív. U místního hamru jsme vyslechli zasvěcený výklad
o historii této technické památky. Měli jsme štěstí. Ve stejný den projížděla
Dobříví skupina dobově oděných cyklistů na historických kolech. I toto byl
velmi pěkný zážitek.
Jana Slámová
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Hasičské okénko
Léto ve znamení normálu
Restaurace otevřené, sportoviště přístupná, lidé venku.
Nešlo si nevšimnout, že život se vrátil téměř do normálu
a lidé opět mohli volněji „dýchat“.
To se projevilo i na dění hasičů v Lázu. Mohli jsme plánovat akce s vidinou, že se opravdu uskuteční a dokonce v běžném režimu. Měli jsme štěstí
a opravdu se tak stalo.
Jako první nás čekala účast a spolupráce na každoroční, dalo by se říci
již tradiční, hasičské fontáně v Bohutíně, která byla zakončena velkolepým
ohňostrojem. Počasí bylo příznivé a tak o početné publikum nebyla nouze.
Jako vždy se podařilo vykouzlit velkolepou podívanou.
Na řadě už byl náš memoriál a bylo potřeba začít s přípravami. Díky
zajetému konceptu a neměnnému provedení a průběhu soutěže víme přesně, kdy, kde a co zařídit, aby vše bylo na druhou srpnovou sobotu připraveno. Počasí vyšlo znamenitě, což předurčovalo soutěž z diváckého i sportovního hlediska k úspěchu. A dalo by se říci, že to tak bylo. „Dalo by se
říci“ jsem podotkl schválně, jelikož letos jsme měli po dlouhé době relativně malý počet přihlášených sborů do soutěže. Na vině byly dva faktory.
Nadále přetrvávající covidová atmosféra, ale hlavně paralelně se pořádající finále Brdské ligy v Sedlčanech. To bylo právě kvůli covidové situaci
přesunuto a krylo se s termínem našeho memoriálu. Nemusel by to být
ještě takový problém, jelikož naše soutěž se koná v odpoledních a nočních
hodinách. Bohužel finále Brdské ligy bylo dvoudenní a probíhalo v sobotu
i v neděli. Sbory nechtěly riskovat zranění svých závodníků nebo zradu
techniky, která není na hasičských závodech ničím neobvyklým. I tak se
nám memoriál podařil. Počty závodníků letos vynahradil počet diváků,
kteří přišli ochutnat výtečné domácí klobásy i jiné občerstvení a pobavit
se u hudby, která provázela celý memoriál. Našim ženám se poštěstilo
ukořistit i jeden pohár za druhé místo. Lehce tuto veselou událost kazil
fakt, že ženská družstva byla jen dvě. Nic to nemění na faktu, že ženy
předvedly velice vyrovnaný a pěkný útok a pohár si zasloužily. I muži
předvedli své lety prověřené zkušenosti a jen velice těsně jim uniklo třetí
místo. Doufáme, že příští rok bude mít více sborů volný víkend a přijedou
se k nám na závody podívat.
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Další zmíněníhodná událost, která se děla pod naší taktovou bylo takzvané námětové, dnes po novu prověřovací cvičení. Jedná se simulaci skutečné události, která může nastat a kterou by měli společně řešit nejen
hasiči v našem sboru, ale v celém našem okrsku. Jedná se prověření spolupráce mezi sbory. Pořádání této akce má každoročně na starosti jiný sbor
v okrsku a letos padla karta na nás. Co vymyslet, co tu ještě nebylo a co
se opravdu může stát? Dohledávání ztracené osoby v brdských lesích!
Po neš astném otevření Brd, které pod nápory neukázněných turistů volají o pomoc každým dnem, je situace, kdy se nějaký turista ztratí, nebo
zraní na neznámém místě celkem očekávaná. Figurant se schoval v lese,
sbory se sešly v Lázu, proběhl nástup s podáním instrukcí, kde zhruba by
se měla pohřešovaná osoba nacházet, její popis a instrukce. Byly rozdány
vysílačky naladěné na stejnou frekvenci pro případnou komunikaci a před
lesem rozestavěna rojnice. Vše proběhlo podle plánu, osobu jsme našli
a mohli vyhodnotit situaci, vyzdvihnout dobré věci a poučit se z nedostatků.
Ještě nás čeká neznámá budoucnost ohledně sílící vlny covidu. Proto
plánovat výroční valné hromady společně s ostatními sbory ještě není
na pořadu dne a budeme se muset průběžně přizpůsobovat nastalé situaci.
Doufáme však, že si naše životy budeme užívat bez omezení.
Vítězslav Karas

32

VOJENSKÉ LESY a STATKY ČR
STÁTNÍ PODNIK

PRODEJ DŘÍVÍ NA OTOP
NABÍZÍME K PRODEJI VYROBENÉ JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ

Cena za 1 m3 již od 510,- Kč bez DPH
Cena nezahrnuje dopravu ke kupujícímu.
Dříví pochází z lesů certifikovaných systémem PEFC.
Lesní správa Obecnice / Kontaktní osoba - Ing. Tomáš Nekl
tel. 731 137 611 / e-mail: tomas.nekl@vls
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„Okénko do zahrady“
Drazí sousedé, připravili jsme pro vás rubriku, se kterou se budete na stránkách Lázských
listů setkávat pravidelně. Chceme vám přinášet rady, tipy a zajímavosti, které využijete na
svých zahradách, terasách nebo balkonech
v průběhu jednotlivých měsíců roku. Věřím, že
si u nás najde něco k užitku nejenom mladší
generace, která s budováním svých zahrad a zahradničením teprve začíná,
ale že se nám podaří zaujmout i ty starší, zkušené zahradníky, kterých
je v Lázu určitě celá řada. Tak a se vám naše „okénko“ líbí.

Říjen
Říjen je měsíc, kdy se na zahradě pomalu loučíme se záplavou kvetoucích
květin. Barvy se mění, teploty se snižují a tak je vhodné začít s přípravou
zahrady na zimu. Můžeme začít třeba u trávníku, který naposledy posečeme na výšku 3–6 cm a také můžeme provést podzimní vertikutaci. Vertikutací docílíme provzdušnění, čímž trávník zbavíme travní plsti.
Zeleninové záhony, které se nám po sklizni uvolnily a již je nebudeme
osazovat, je třeba co nejdříve zrýt. Zrytou půdu nerozhrabávejte, nechce ji
ležet v hrubých hroudách. Tím usnadníte mrazu a zimním srážkám pronikání do ornice. Za pomocí mrazu roztrhá voda ze sněhu a deště půdu na
drobovité částečky a vytvoří se kyprá půda.
Konec října je také čas, kdy je vhodné začít přikrmovat ptáky, aby si
zvykli na krmítko, ještě než napadne první sníh.
V říjnu je také nejvhodnější doba pro výsadbu většiny ovocných dřevin.
Pro začínající zahrádkáře a pro lepší ujmutí doporučujeme nákup kontejnerovaných stromků. V případě výsadby prostokořenných stromků
je vhodné před výsadbou kořeny namočit do jílovité kaše, která bude tak
hustá, aby jí na kořenech určitá vrstva ulpěla. Hlavně nezapomeňte, aby
při výsadbě zůstalo místo štěpu volně nad zemí.
Pokud uvažujete o výsadbě živého plotu z opadavých listnatých dřevin,
je říjen opět ten nevhodnější měsíc. Stále zelené, zejména jehličnaté živé
ploty je lepší vysazovat ve druhé polovině dubna nebo v době od konce
srpna do konce září.
Růže vysazené v průběhu října ještě stihnou vytvořit nové kořeny ještě
předtím, než promrzne půda a na jaře proto lépe vyraší, než růže vysazené
v pozdějším termínu. Nejenom pro nově vysazené růže, ale i růže, které již
delší dobu rostou je třeba nakopčit kompostovanou zeminu (není vhodné
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přihrnovat zeminu z okolí rostliny) a to tak, aby ochránily asi 15 cm spodních částí výhonů. Letorosty déle rostoucích růží zkra te tak na polovinu,
další řez pak prove te až na jaře.
Říjen je také ideální čas na dělení a výsadbu mohutných trvalek, jako
jsou plamenky, chrpy, čechravy, třapatky, bergenie a další.

Listopad
Listopad už je na zahradě hlavně o úklidu spadaného listí, údržbě nářadí
a dokončení prací započatých v říjnu. Je také třeba zajistit ochranný kryt
trvalkám. Tam, kde k zakrytí a ochraně před mrazem používáme rašelinu
nebo jiný mulčovací materiál, můžeme také využít bukové listí. Jeho výhodou je, že velmi pomalu tlí a je i mírně vodoodpudivé, proto je vhodné
k nastýlání půdy. Pokud kmeny stromů v listopadu natřeme vápnem snižujícím působení slunečního záření a tudíž ohřívání kmene, ochráníme
je od vzniku mrazových trhlin v průběhu zimy. Nezapomeňte zakrýt větvemi všechny cibuloviny, které přes zimu zůstávají v zemi. V drsnějších
polohách se doporučuje zakrýt stále zelené trvalky ve skalkách chvojím.
Pokud v zimě není dostatek sněhu, vadí jim jarní slunce, které v nich podpoří asimilaci. Jelikož je však země ještě zmrzlá, nemají kde brát vláhu
a uschnou.

Prosinec
Nezapomeňte větrat a doplňovat vláhu zelenině, kterou jste na podzim zaseli nebo zasadili do skleníku. Ideální je použít sníh
a tím zakrýt půdu, aby měla dostatek vláhy
i během zimy. V průběhu prosince si také
nezapomeňte nařezat rouby pro jarní přeroubování starších ovocných stromů.
Nezapomínejte pravidelně čistit a doplňovat
krmítka pro ptáky. Velice důležité je, aby
krmítka byla doplňována pravidelně. Ptáci
totiž doplňují svoje tukové zásoby v druhé
polovině dne a spoléhají na naše krmítka,
kam létají pravidelně. Pokud tam potravu
nenajdou, může být již pozdě na shánění
jiné potravy. Pravidelnost přikrmování je
tedy velice důležitá.
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
Říjen
23. 10. OLDIES PARTY / obecní sál, ve 20 hodin
30. 10. LÁZSKÝ KVÍZ / obecní sál, v 18 hodin
Listopad
12. 11. LAMPIONOVÝ PRŮVOD
sraz u obecního úřadu v 17 hodin
27. 11. MYSLIVECKÁ ZÁBAVA / obecní sál, ve 20 hodin
K tanci a poslechu zahraje skupina FORTE.
Bohatá tombola. Vstupné 100 Kč.
Prosinec
ADVENT V LÁZU / obecní sál / viz plakát na straně 37

Myslivecký spolek Láz – Vranovice p o ř á d á

MYSLIVECKOU ZÁBAVU
v sobotu 27. listopadu 2021
ve 20 hodin
Pohostinství U Dubu – obecní sál
K tanci a poslechu hraje hudební skupina FORTE.
Bohatá, nejen zvěřinová tombola. Vstupné 100 Kč.
Všechny uvedené akce se v naší obci uskuteční dle dalších opatření
a nařízení Vlády ČR.

Uzávěrka zimního vydání Lázských listů bude 31. 12. 2021.
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