Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v období velikonočních svátků musíme konstatovat,
že přestože celosvětová pandemie covidu je na ústupu, tak se nám lépe nežije. Po dvouletém nedobrovolném soužití se zákeřnou chorobou přišla ještě
mnohem strašnější pohroma v podobě válečného konfliktu mezi napadenou Ukrajinou a Ruskem. Ačkoliv jsme od krvavých bojiš relativně
daleko, stejně se nás tento válečný střet bezprostředně týká a má vliv
na naši společnost jak v současnosti, tak i do budoucna. Přijetím statisíců uprchlíků naše země vyjádřila solidaritu s bránící se zemí, nikdo
však netuší, jak se bude dále situace vyvíjet a jaký bude celkový společenský i ekonomický dopad na evropské státy včetně naší republiky.
Ale že jsme na počátku velkého propadu životní úrovně, na niž jsme
zvyklí, je naprosto jisté a je otázkou, jak se s tím dokážeme vyrovnat.
Také naše obec bude nucena počítat s tím, že se zpomalí tempo postupu naplánovaných investičních akcí kvůli propadu hospodářského
růstu, zvyšující se inflaci a ostatních negativních důsledků pandemie
a války.
Velmi často mě občané bombardují dotazy, kde se letos bude konat
pálení čarodějnic. Již během loňského roku jsme oznamovali, že je nezbytné změnit místo pálení, protože neustálé rozšiřování prostoru spáleniště uprostřed obecní louky za hřištěm již bylo prostě neúnosné.
Určitá skupina občanů místních i přespolních postupem času vytvořila
neustále se zvětšující skládku, nejprve dřeva a později i rozbitého nábytku a nakonec v podstatě všeho možného. Proto jsme se rozhodli toto
počínání zastavit, spáleniště vyčistit a rekultivovat, aby louka byla zase
loukou a ne smetištěm. Nové místo pro pálení bude oznámeno cca týden před konáním tradiční akce. Vytipovány jsou tři lokality a ještě
není rozhodnuto, která je ta nejvhodnější.
Rád bych na tomto místě vyzval občany, aby se zúčastnili zatím termínově neurčeného veřejného jednání zastupitelstva obce, na kterém
bychom rádi otevřeli širokou diskusi o problematice odpadového hospodářství obce, tzn. výše poplatků za komunální odpad, četnost vývozu
popelnic, třídění odpadu, řešení zvýšené potřeby občanů likvidovat
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biologický odpad, svoz nebezpečného a nadměrného odpadu a další záležitosti spojené
s financováním výše uvedených činností.
Nakonec mi dovolte popřát Vám klidné
a radostné prožití jara a také sílu a vytrvalost
při zvládání potíží, které s sebou přináší
nelehká doba.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

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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MÍSTNÍ POPLATKY
Připomínáme, že místní poplatky
za svoz TKO a za psy
jsou splatné do 31. května 2022
hotově na OÚ nebo bankovním převodem
na účet č. 10823211/0100.
Jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné.
Pokud možno uve te v textu vaše jméno
pro snadnější identifikaci platby.
Poplatek za odpady činí 700 Kč
za každou trvale přihlášenou osobu v obci,
700 Kč za každou nemovitost
určenou k rekreaci (chata, chalupa).
Poplatek za 1 psa činí 100 Kč,
za každého dalšího psa 200 Kč.

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ
Úřední hodiny

Pondělí

9.00 – 12.00
Středa

18.00 – 19.30

9.00 – 12.00

Tel. 318 676 031, 318 676 038
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 28. 2. 2022
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 4/2022: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení záměru prodeje části pozemků
3) Schválení smlouvy o věcném břemenu
4) Vyřazení majetku MŠ Láz
5) Diskuse
6) Různé
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/2022: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/2022: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 440/1
v k. ú. Láz o výměře cca 55 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/2022: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene s firmou Energon s. r. o. a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/2022: ZO odmítá nabídku příspěvkové organizace Mateřské
školy Láz (dále jen MŠ Láz) k převzetí do majetku obce od své příspěvkové organizace nepotřebný majetek na základě návrhu likvidační komise
MŠ Láz ze dne 31. 12. 2021. Konkrétně se jedná o majetek v souhrnné výši
8097,- Kč. Jedná se, jak pro MŠ Láz, tak pro zřizovatele o nefunkční,
morálně zastaralý a nepotřebný majetek. Náklady na případnou opravu by
byly nehospodárně vynaložené prostředky. ZO s ohledem na uvedenou
skutečnost o odmítnutí výše uvedeného nepotřebného majetku příspěvkové organizace MŠ Láz zároveň schvaluje vyřazení uvedeného majetku na
základě návrhu likvidační komise MŠ Láz. Příspěvková organizace je povinna nepotřebný majetek zlikvidovat ekologickým způsobem.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 21. 3. 2022
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 13/2022: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje
následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení záměru prodeje části pozemku
3) Schválení prodeje části pozemku
4) Schválení likvidace majetku
5) Schválení dodatku smlouvy o výpůjčce
6) Obecní znak
7) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/2022: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/2022: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 440/1
v k. ú. Láz o výměře cca 70 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se
Usnesení č. 16/2022: ZO schvaluje prodej části pozemku 440/1 v k. ú. Láz
o výměře 55 m2 za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením
kupní smlouvy s panem Milcem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se
Usnesení č. 17/2022: ZO schvaluje prodej části pozemku 440/1 v k. ú. Láz
o výměře 55 m2 za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením
kupní smlouvy s panem Štěpánem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se
Usnesení č. 18/2022: ZO schvaluje vyřazení majetku dle návrhu likvidační
komise.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se
Usnesení č. 19/2022: ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce
s Mateřskou školou Láz.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se
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Jubilanti obce Láz
Duben

Květoslava Valkounová
Václav Turek
Jiřina Bauerová
Josef Šourek
Vladimír Janiš

85
80
82
70
84

let
let
let
let
let

Květen

Jaroslava Punčochářová
Milan Matějíček
Zdeňka Novotná

87 let
75 let
70 let

Červen

Petr Dvořáček
Jiří Růžička
Jaroslav Palivec
Anna Romová

75
75
75
75

let
let
let
let

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

Opustili nás navždy
Leden

Miroslav Dražan

71 let

Únor

Ing. Eduard Jahelka

78 let

Duben

Alena Sládková

61 let
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Klub
FIT SENIOR
v Lázu
Spolek FIT SENIOR
Příbram pořádá
informační schůzku
Zveme všechny seniory na
setkání se zástupci organizace
FIT SENIOR, která má desetileté zkušenosti v oblasti volnočasových aktivit seniorů, a která nyní plánuje rozšířit své
působení i v naší obci. Dozvíte se podrobnosti o programu, který pro
vás bude připraven v rámci chystaných pravidelných schůzek klubu
a o aktivitách, které budete moct v rámci klubu bezplatně využívat.
S lektory, kteří do obce budou pravidelně dojíždět, si můžete zacvičit
zdravotní tělocvik, trénovat pamě, věnovat se rukodělným činnostem,
zazpívat si při kytaře, vyslechnout zajímavé přednášky nebo vyjít
na společnou vycházku a další.
• schůzka je nezávazná, pokud máte zájem a nemůžete se první
schůzky zúčastnit, klub bude ve stejném termínu fungovat pravidelně každý týden
• program je pro seniory bezplatný
• káva/čaj jako pozornost pro všechny účastníky
• projekt je realizován za finanční podpory Středočeského kraje a podpořen obcí Láz

Kdy a kde:
úterý 10. 5. 2022 v 10 hod. v obecním sále v Lázu
fitseniorpribram.cz, tel. 777 176 713
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KOUZLO STARÉHO NÁŘADÍ
Ukázka ze sbírky pana Jána Chvalníka
ZAJÍMAVOSTI K VIDĚNÍ:
Sekery kopačky, pořízy,
ruční vrtačky, staré žehličky,
loukoová pásová pila,
soustruh na dřevo, přístroj
na výrobu šindel a jiné.

Sekera
kopačka
na výrobu
koryt
z roku 1790.

Možnost shlédnutí sbírky od 25. června 2022
po domluvě s p. Chvalníkem – tel. 603 173 768.

Cena hejtmanky Středočeského kraje
pro pana Jána Chvalníka
V pátek 8. března 2022 byla panu Jánu Chvalníkovi z Lázu předána
Cena hejtmanky Středočeského kraje za rok 2021 v kategorii Kultura.
Pan Chvalník patří k nejznámějším řezbářům u nás a jeho tvorba je známá i v zahraničí. Dlouhodobě působí ve spolku Příbramských betlémářů,
který se snaží zachovat betlémářské tradice na Příbramsku a pečuje o rozšiřování rozsáhlé sbírky historických i současných betlémů. Věnuje se
také návrhům mincí a vydává regionální pamětní mince.
Na Cenu hejtmanky Středočeského kraje bylo v minulém roce nominováno 36 osobností. Byli mezi nimi podnikatelé, vědci, sportovci, osobnosti
spojené s kulturou nebo lidé, kteří pomáhají druhým. Osobnosti nominovala veřejnost, o vítězích v jednotlivých kategoriích s výjimkou Ceny
veřejnosti rozhodovala porota složená ze zástupců kraje a odborníků.
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Slavnostní předávání těchto cen se uskutečnilo za účasti hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové 24. března v Kutné Hoře. Protože se pan
Chvalník nemohl udílení zúčastnit, převzal toto krásné ocenění o 14 dní
později z rukou paní Jany Křížové ze sekretariátu hejtmanky za přítomnosti starosty naší obce na obecním úřadě.
Moc gratulujeme a přejeme panu Chvalníkovi pevné zdraví, hodně elánu
a životního optimismu. A mu všechny jeho činnosti a záliby přinášejí jen
radost!
Jana Klímová

Nové lázské platidlo!

B l i ž š í i n f o r m a c e poskytne p. Chvalník.
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Koncert pro radost
V neděli 13. února jsme se mohli po dlouhé pauze opět sejít a potěšit se
vystoupením žáků Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem a její bohutínské pobočky. Na programu Koncertu pro
radost tentokrát nebyla sólová hra jednotlivých žáků, v lázském obecním
sále se divákům postupně představily tři instumentální soubory.
O úvodní část koncertu
se postaral Instrumentální soubor Bohutín.
Děti společně s panem
učitelem Zdeňkem Teskou zahrály nejen krásný Menuet od V. Rathbergera, ale i známé
písně jako například
Holubí dům nebo Jožin
z bažin.
Druhý v pořadí dechový soubor Šumařinka zahrál několik písní v lidovém tónu. Tento soubor
vede již několik let pan
učitel Vlastimil Král,
který vystupuje společně
s dětmi a je jim tak velikou oporou.
Jako poslední se představil lázským posluchačům Instrumentální
orchestr Rožmitál, který
v současné době čítá
20 mladých hudebníků.
V jeho podání zazněly
skladby popové, rockové
a swingové – Lady Carneval, Dej mi víc své lásky, Hey Jude a další. Skvělý výkon tohoto seskupení nenechal diváky v klidu. Mnozí si při poslechu
populárních songů podupávali do rytmu nebo se jemně pohupovali
na svých židlích. Po bouřlivém potlesku následoval i krátký přídavek.
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Poslední zmiňovaný orchestr připravuje opět pan učitel Zdeněk Teska,
který je zároveň vedoucím pobočky v Základní škole Bohutín. Oběma učitelům patří velký dík za to, že se věnují, mnohdy i nad rámec svých školních povinností, svým žákům a vedou je k souborové hře. Velikou zásluhu
jistě mají i rodiče a prarodiče, kteří své děti podporují a pomáhají jim.
V neposlední řadě děkujeme všem vystupujícím za opravdu krásný hudební zážitek.
Z peněz vybraných na doborovolném vstupném bylo všem účinkujícím
zaplaceno občerstvení v Pohostinství U Dubu. Zbývající částka bude
použita při organizování dalšího, již tradičního Jarního koncertu, na který jste srdečně zváni v sobotu 23. dubna od 16 hodin.
Jana Klímová
Foto Lenka Gažová
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Masopust 2022 - „To chce klid“
Slovo masopust má původ ve spojení „opustit maso“. Termínem masopust označujeme období od Tří králů do Popeleční středy. Masopustní období bylo nejveselejším v celém roce. Pořádaly se zábavy, tancovalo se při
muzice nebo alespoň při harmonice, pořádaly se zabíjačky, často se konaly
svatby. Lidé se během masopustu veselili a loučili se přitom s masem, které si odřeknou během následujícího předvelikonočního půstu. Mělo to
i praktický důvod. Dojídaly se zásoby masa, aby se na jaře nezkazilo. Ledničky nebyly.
Na zakončení celého
období se i v dnešní době
koná průvod masek, který naší obcí prošel v letošním roce první úterý
v měsíci březnu.
Maškarádi se opět sešli
před devátou hodinou
ranní v hospodě U Dubu
a masopustní průvod se
vydal na velmi náročnou
pochůzku od stavení
ke stavení v Lázu Dolním, Horním a na Žernové. V letošním roce se
průvodu zúčastnilo dvacet maškarádů včetně
muzikantů, několik maFoto Markéta Holubová
sek bylo se zaměřením na
nejpřekládanější český román „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové
války“.
Počasí nám velmi přálo, přesto se nám přes naše maximální nasazení
nepodařilo být v 16 hodin na tradičním setkání na hřišti, proto omluvte
naše malinké opoždění, způsobené pravděpodobně nějakým démonem.
Děkujeme všem chalupníkům za koledu a za podporu!
Na viděnou 21. února, Masopust 2023!
Paní Müllerová
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Pohádka „Tři prasátka“
V neděli 20. března k nám zavítala Loutkoherecká skupina Zalezlíci.
Tento soubor vystoupil v naší obci v minulosti již několikrát, vždy k velké
spokojenosti dětí i rodičů. Letos tomu nebylo jinak, i když účast dětí byla
o něco menší než jindy. Představení o Třech prasátkách se líbilo všem.
Tak jako v každé pohádce, i v tomto příběhu zvítězilo dobro a prasátka se
ubránila zlému vlkovi.
Loutkoherecká skupina nás určitě navštíví i na podzim a tak se všichni
těšíme, jakou pohádku si pro nás připraví. Snad i diváků bude příště
o něco více.
Pavlína Nuslová

Foto Pavlína Nuslová

16

17

Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět…
V lednu jsme dle plánu s dětmi dokončili plavecký kurz a zrealizovali
individuální schůzky s rodiči předškoláků ohledně jejich připravenosti do
školy. Na začátku února jsme s přihlášenými dětmi jeli na čtyřdenní lyžařský pobyt na Monínec, pro děti mladší byl zachován provoz MŠ do oběda.
Vzhledem k tomu, že jsme již dvoutřídní mateřská škola, to bylo možné
personálně zajistit.
Lyžařský pobyt se
nesl v duchu Olafovy zimní olympiády,
děti si osvojily základy jízdy na lyžích a bohatě si užily zimních radovánek. Byl to náš první lyžařský pobyt
a vzhledem k velmi
pozitivní zkušenosti bychom příští rok
rádi umožnili odjezd všem dětem, které budou mít zájem. Pro příští rok
jsme si také zajistili významně lepší ubytování, zrekonstruované tak, aby
odpovídalo všem požadavkům na prostor a vybavení pro mateřské školy.
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Tradičně nás navštívil masopustní
průvod, s dětmi jsme
slavili dětský karneval v obecním sále.
Přijely za námi děti z
první třídy ZŠ. Ukázaly nám, jak umí
číst, psát a počítat.
Měli jsme možnost
opět vidět své školní
kamarády a společně
si pohrát. Místní myslivci si pro nás i letošní rok připravili interaktivní přednášku.
Tímto bych ráda ještě
jednou poděkovala panu Heřmanovi a panu Turkovi za ochotu
a zajímavý program připravený
pro děti.
Na oplátku jsme se i my vydali
s předškoláky na návštěvu do ZŠ

Bohutín, abychom se podívali, jak vypadá skutečné školní vyučování. Společně jsme se rozloučili se zimou a přivítali jaro. Udělali jsme jarní úklid zahrádky, zasadili s dětmi zeleninu, květiny do truhlíků a dali klíčit řeřichu
a fazole. Děti se o bylinky a vyvýšené
záhony pravidelně starají a zalévají je.
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Na začátku dubna jsme pořádali po covidové pauze velikonoční jarmark.
Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili a také vyráběli tématické výrobky.
Byli jsme také v příbramském divadle na představení O pejskovi a kočičce.

Co nás čeká…
Do konce školního roku nás čeká mnoho akcí.
Ráda bych pozvala rodiče a jejich děti k zápisu, který letos proběhne
ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 10.00 do 16.00 hodin. Přihlášku a potvrzení
od lékaře je možné stáhnout z webových stránek mateřské školy
(mslaz.cz), které jsou pravidelně aktualizovány nebo vyzvednout přímo
v mateřské škole či na obecním úřadě. Pro školní rok 2022/2023 se předpokládá 13 volných míst. Těšíme se na Vás. ☺
Ve čtvrtek 12. 5. 2022 pojedeme na celodenní výlet do ZOO. Objednali
jsme velký autobus, abychom po dlouhé době s sebou mohli vzít i rodiče,
sourozence, bývalé školkové děti nebo naopak rodiče s dětmi, které přijdou
k zápisu. V případě zájmu se můžete nahlašovat v MŠ. Od 16. 5. pojedeme
na 5 dní na školku v přírodě na Monínec, tentokrát však již do nového
zařízení. Na tento ozdravný pobyt jsou zvány všechny děti od tří let.
V červnu nás čeká noční školka pro předškoláky, zahradní slavnost a šerpování, návštěva Nového rybníka v Příbrami. Plánujeme i nějaké další výlety, které se budeme snažit do prázdnin stihnout.
Na závěr bych Vám všem ráda popřála krásné jaro a jen to nejlepší
v následujícím období, zejména zdraví. Užívejte si každého krásného jarního dne.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Šediváčkův long
V Deštném v Orlických horách proběhl ve dnech 25. až 29. ledna 2022
již 25. ročník jednoho z nejtěžších závodů psích spřežení v Evropě – Šediváčkův long. Do Deštného se na start závodu sjelo tradičně kolem 700
tažných psů a více než 100 musherů z ČR, Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Italie, Holandska, Chorvatska, Ma arska a Polska.

Tento čtyřetapový a pětietapový závod psích spřežení na 200 km a 300 km
po nevyzpytatelných hřebenech Orlických hor s jedním či dvěma povinnými přenocováními na sněhu je Mistrovstvím ČR v LONGu (dlouhá tra).
Jde o jeden z nejtěžších
závodů psích spřežení
v Evropě a nejdelší závod v České republice.
Je extrémní i převýšením – spřežení nastoupají během závodu více
než 7500 metrů.
Tradičně se začíná
a končí v osadě Jedlová
v obci Deštná v Orlických horách, ve spolu-
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práci s níž se závod pořádá. Šediváčkův long
nabízí ojedinělý zážitek
závodníkům a jejich
psům, divákům, organizátorům i sponzorům.
Závod láká do tohoto
krásného kraje mnoho
návštěvníků, kteří mají
chu okusit kouzla polárních světů, světa lidí
vzdorujících mrazivému
počasí a jejich věrných
pomocníků psů. Je především oslavou lidského
a psího souznění, kamarádství a v neposlední
řadě nádherné, ač drsné
přírody zasněžených Orlických hor.
Letošní ročník ve
své třídě Spřežení do
4 psů vyhrál náš spoluobčan František Sadílek, který náskok
před soupeři získal
hned první den, v prvním kole, dlouhém
60 km. A nic na tom
nezměnily ani následující tři dny a jedna
noc. Celkem závod
dlouhý přes 200 km
zdolal v neuvěřitelném čase. Veliká gratulace a obdiv ze zvládání takto náročného
sportu.
Martina Brettlová
Zdroje: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/sedivackuv-longmusher-zavod-psich-sprezeni-orlicke-hory.A220127_084739_hradeczpravy_kvimushing.cz - vše o sportu psích spřežení
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Závody psích spřežení
Dne 16. března jsme se vrátili z nejtěžšího závodu v Rakousku – Innerkrems, kde jsme opět předvedli kvality našeho týmu a přivezli další “zlato“.
Tento závod je čtyřetapový. Rozdělen je 25-40 km na 1 etapu, upraven dle
aktuálních sněhových podmínek. Každá etapa má zhruba 1500 m převýšení, jelikož se z větší části stoupá a klesá po částečně vyhrazené sjezdovce.
Nahoru k vrcholu stoupáme pomalu, krokem, ale zato dolů to někdy nelze
zastavit. Již párkrát se stalo, že mi chybělo 20 m do vrcholu a my jsme
najednou sjeli po břiše téměř až dolů, protože jsme se dostali na ledovou
plotnu. Váha plných saní nás stáhla zpět a my zase znovu lezli k vrcholu.
Z 90 % jezdím tyto 3 až 4 závody: Šediváčkův long (ČR), Inzell (Německo), Innerkrems (Rakousko), Trans Alp (Švýcarsko). Jsou to longy (delší
trasy), s bivakem (přespáním) venku v terénu. V saních musím mít výbavu pro mushera, včetně jídla, oblečení, stanu, spacáku, vařič, abych zajistil jídlo pro psy, atd. Tyto závody patří k nejnáročnějším ve střední Evropě, co se týče převýšení a náročnosti terénu v délce závodu. Závody mají
své specifické označení, a pokud absolvujete 3 ze 4 těchto závodů, získáte
plaketu ULTIMATE SLEDDOG CHALLENGE. Pár už těchto plaket ve své
sbírce mám.
Asi největší zátěží je hlavně to, že po dlouhém Šediváčkově longu, který
končí v sobotu, se jede hned ve čtvrtek další navazující závod – Inzell
v Německu. Tedy doba na oddych je kratší. V posledních dvou letech se
z důvodů covidové situace různě závody rušily.
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Závody absolvuji se stejným týmem pejsků, jelikož nemám tolik psů,
abych si na každý závod vybíral jiný závodní tým, jako je nyní u musherů
často zvykem. O to víc si vážím toho, že každý závod zvládneme dojet
ve stejném obsazení týmu, bez problémů si ho společně užijeme a společně
se zase těšíme na další závod. A toto je největší výhra, medaile a poháry
jsou pro mne jako bonus.
V tréninku, který trvá téměř celý rok, jen na podzim je více intenzivní,
mi pomáhá manželka a děti. Manželka a starší dcera trénují běh s mladými pejsky (dog treking). Při běhu je učí zatáčet vpravo - dži, vlevo – ho,
proběhnout kolem lidí a jiných zvířat. Starší dcera občas vezme i kolo či
koloběžku, v zimě často trénuje s pejskem na běžkách. Kromě toho jede
často tréninky se mnou a občas mi pomáhá otočit spřežení v obtížnějším
terénu. Mladší dcera a syn zase venčí starší pejsky.
Na závodech potřebuji jako musher pomocníky, kterými je moje rodina.
Stará se nejen o mě, ale i o pejsky. Připravují jim krmení a vodu, dále
venčí pejsky, kteří nezávodí. Občas nás také na závodech zasype sníh a pak
musí odhrabat steakout (vyhrazené stání pejsků na závodech). O celou
smečku se také starají v době, kdy jsem v práci, tj. 24 hodin, a případně,
když musím být pracovně mimo domov na delší dobu. Tento sport tedy
bereme jako „náš rodinný“. Na závodech jsme poznali spoustu zajímavých
lidí. Někteří z nich se stali našimi blízkými přáteli a vždy se těšíme na
společné setkání.
Po letošním Mistrovství republiky (Šediváčkův long) jsem byl nominován a měl možnost účastnit se Mistrovství světa ve Švédsku v longu na
160 km nebo 300 km. Ale musel jsem bohužel odmítnout z důvodu minimálního počtu psů na startu. Byl sice požadavek 6 psů, které mám, ale
z celkového počtu 8 pejsků mohou závodit pro letošní rok jen 4. Dva jsou
ještě na závod mladí a 2 jsou již zase starší (13 let). Mladí psi do dvou let
ještě tyto náročné závody absolvovat nemohou, jelikož se vyvíjí jejich kostra a celkově se vytváří stavba jejich těla.
Uvidíme v dalších letech, zda závod budu moci uskutečnit a reprezentovat ČR a i naši obec.
P. S. Tímto také moc děkuji hajným (myslivcům), VELMI TOLERANTNÍM SOUSEDŮM a všem, kteří mi umožňují tento sport vykonávat a zároveň trénovat v Brdských lesích bez větších problémů. Jsem velice vděčný za každého pejskaře, který si v čas chytne a uváže svého miláčka
a uhne mi z cesty bez nějakého konfliktu. Přeci jen s 10 metrů dlouhým
spřežením není úplně lehké kličkovat.☺
Děkuji moc.

František Sadílek
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Povídání o studánkách – 5. část
V našem vypravování se opět podíváme na bývalé polesí Skelná Hu, do
horní části údolí Pilského potoka nad Pilským rybníkem a na jižní svahy
výrazného vrchu Brdce (839 m).
Pilský potok pramení těsně pod sedlem „U jeřábku“ nad bývalou hájovnou Bor, která však už patří do území lesní správy Nepomuk (toto široké
sedlo odděluje skupiny kopců od Prahy přes Malý Tok po Brdce od skupiny vrchů Tok, Koruna a Jordán). Potok má prameniště ve výšce 785 m n. m.
a po své cestě k Pilskému rybníku přibírá řadu drobných přítoků jak
ze svahů Brdců, tak ze svahů Toku. Některé potůčky jsou plněny pouze
povrchovou vodou, ty pak v suchých obdobích vysychají a pak tečou pouze potůčky, které mají svůj začátek v nějakém prameni čili studánce. Celé
mělké údolí Pilského potoka je typické častými vrchovištěmi – podmáčenými a zrašelinělými místy, kde se ani lesu moc nedaří.
Z obnovených studánek zde
máme – kromě popsaných v loňském letním čísle LL – ještě studánku „Pod Borskou cestou“
(u rozcestí Borské cesty a cesty
do „Kulaté“). K další studánce
se vypravíme na jižní stranu
Brdců, již do povodí horního
toku Litavky, kde pod Brdeckou
cestou (cca 700 m za Skelnou
Hutí) je obnovená studánka
„Pod Brdeckou cestou“. Zajímavé je, že potůček vytékající z tohoto pramene, a posílený dalšími
přítoky, sloužil v 18. století pro
potřeby skláren na Skelné Huti.
Pokud bychom šli lesním terénem od studánky po proudu
potůčku, spatříme v místech
„Ve stupníku“ protrženou hráz
vodní nádržky a níže ještě dosud
zachovalý, avšak zarostlý malý rybníček.
Obě popisované studánky byly obnoveny (vyzděny a opatřeny stříškou)
před třemi lety a práci provedli naši kolegové z VLS – dílen Správy služeb
Mirošov.
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Možná se můžeme zmínit ještě o lesních cestách v této oblasti. Když ještě existovalo uspořádání původních historických majetků a pracovalo se
ručně (včetně odvozu dříví koňskými potahy), nebylo nutno mít cesty propojené tak, jako je tomu dnes. Cesty většinou končily při hranicích panství, kde byla malá točna a dříví se vozilo jednosměrně směrem ven z lesa.
Tak třeba zmíněná Brdecká cesta končila pod Brdci kousek nad dnešní křižovatkou s Havelskou cestou. Dál do svahu Brdců už vedla jen nesjízdná
úzká úvozová cesta. Propojení s Jeřábeckou cestou bylo vybudováno
až někdy v polovině osmdesátých let 20. století. Propojení Havelské a Brdecké cesty se provádělo ještě o 20 let později. Do té doby zde, na hranici
bývalých panství Rožmitál a Dobříš (dnešních lesních správ Nepomuk
a Obecnice) býval jen hraniční příkop v lese plném močálů… Též cesta
„Kulatá“ propojující Bahenskou a Borskou cestu až do konce osmdesátých let končila u Pilského potoka. Úsek nahoru k Borské cestě byl vybudován na přelomu 80. a 90. let 20. století. Zrovna tak cesta přes Zavírku
končila ještě nedávno pod jejím jižním svahem. Propojení na Perkanskou
cestu k „Poustevníkovi“ je staré necelých 20 let…
Ing. Václav Pernegr
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Jarní část ročníku 2021/22 jsme bohužel
zahájili prohrami jak mladších žáků (spojené družstvo Láz/Obecnice), tak družstva dospělých. Pozitivní ale
je, že na zápas se po
dlouhé době dostavilo 16 hráčů.
Rozlosování dospělých pro utkání na
domácím hřišti:
10. 4. proběhl zápas
s Věšínem, 23. 4.
hostíme od 17.00
Hvož any, 14. 5. od
17.00 Kovohutě/Podlesí, 28. 5. od 17.00
Drahlín a 11. 6. od
Mladší přípravka vyhrála 10. 1. přátelský zápas
s Obecnicí.
17.00 Třebsko „B“.
Pevně věříme, že nedojde k nejhoršímu a v roce 90. výročí založení lázského fotbalového klubu nesestoupíme.
Na úterý 24. května připravujeme na hřišti akci Měsíc náborů určený
pro děti jak předškolní, tak 1. a 2. třídy základní školy. Děti budou pod
vedením organizátorů zábavnou formou vykonávat sportovní činnost.
Chceme oslovit školky v Lázu, Vranovicích, Věšíně, Třebsku a ve Vysoké
Peci a školu v Bohutíně. Tato akce bude zajišována ve spolupráci s Okresním výborem FAČR.
V rámci mimosportovní činnosti fotbalového oddílu proběhne v sobotu
23. dubna od 9.00 hodin sběr železného šrotu.
Turistický oddíl připravuje na sobotu 7. května 10. ročník Putování
Lázského nemehla po Brdech. Více o této akci se dozvíte na stránkách
www.nemehlo.eu, www.vrtule.net nebo na stránce facebooku Sokol Vrtule
Láz. Cyklisté už se těší na letošní výlety nejen po Brdech. Mají naplánované tradiční pobyty v milavském kempu a v Lázu na Šumavě, v plném proudu je i příprava společného pobytu v Beskydech.
Jakmile to počasí dovolí, zprovozní volnočasový oddíl volejbalové hřiště,
které bude sloužit všem, kteří si chtějí pravidelně zasportovat. Na přelomu května a června pak uspořádá na sále obecního úřadu turnaj ve stolním tenise.
Josef Vošmik
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
Dnešním pohledem shrneme hasičsky nejméně činné roční období. Avšak v letošním roce tomu bylo trochu jinak.
Měli jsme několik výjezdů a jiných spoluprácí s HZS.
Po krátké výroční valné hromadě, která proběhla jen v okruhu lázských
hasičů, bez dalších hostů a jiných okrsků, kvůli v té době stále přetrvávající covidové situaci. Nicméně vidět se po dlouhé době takto pohromadě,
bylo velice milým setkáním. Uvědomili jsme si, jak nám všem společenský
život chyběl. Naštěstí aktuální situace je taková, že omezení jsou téměř
nulová a život se vrátil do normálu.
Hned počátkem roku, 20. ledna, byl v Lázu nahlášen požár rodinného
domu. Celá situace nebyla brána na lehkou váhu a na místo se sjelo až
neobvyklé množství hasičských jednotek. Na místě zasahovalo několik
sborů, včetně dvou cisteren z Bohutína, výšková technika, přivolána byla
policie i rychlá záchranná služba. Na občany to mohlo působit opravdu
dojmem, že hoří ne jeden, ale hned několik objektů. Nicméně v případě
rodinných domů nebo jiných obytných stavení není radno situaci podcenit
a je lepší mít na místě veškerou potřebnou techniku. Samozřejmě i naše
jednotka byla na místě údajného požáru přítomna. Nakonec se ukázalo, že
se jednalo o planý poplach a celý dým vycházející zpod střechy byl dán
neodbornou manipulací se značně neudržovaným kotlem, který byl celý
zanesený, nejspíše léta nečištěný a celé zadýmení vyvolalo dojem hořícího
objektu. Po odborné kontrole profesionálních hasičů z Příbrami byl dohled
nad místem „požáru“ předán hasičům z Lázu, kteří kontrolovali místo
pravidelně až do rána.
Další nepříjemná událost, která zasáhla prakticky celý svět, byla válka
na Ukrajině nepochopitelně rozpoutaná agresivním Ruskem, které vpadlo
na ukrajinské území. To má za následek masivní odsun lidí z Ukrajiny, prchajících do bezpečí. Česká republika je jednou ze zemí s největším počtem
válečných ukrajinských uprchlíků, kterým se snažíme všemožně pomáhat.
Bylo zřízeno několik center, kde jednu z hlavních pomocných sil při přepravě lidí, potravin, materiálu a jiných činností zastávají právě hasiči.
Na základě potřeb velkého počtu dobrovolníků byli i lázští hasiči osloveni
s prosbou o pomoc. A to hned z několika center. Na základě tohoto necháváme mezi členy dobrovolný výběr a na celou situaci jsme svolali mimořádnou poradu.
Doufejme, že tato nesmyslná, Ruskem vyvolaná válka co nejdříve skončí
a svět se zase začne vracet tam, kde byl před ní, ačkoli všichni víme,
že pokud se nezmění samotný režim v Rusku, stejné to už nikdy nebude.
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S přicházejícím jarem se rovněž ukázalo, že zima nebyla taková, jak bývá
zvykem. Sněhu bylo málo, jiných srážek také a tak panuje velké sucho.
Ohroženy jsou hlavně vyschlé louky a lesy. I v Lázu v chatové oblasti hořel
porost a hrozilo šíření na objekty a les.
Proto prosím dbejte zvýšené opatrnosti při jakékoli manipulaci s ohněm
a dbejte nařízeních a platných zákazech se zacházením s ohněm.
Vítězslav Karas

Láz č. p. 50

Láz č. p. 51
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„Okénko do zahrady“
Drazí sousedé,
již potřetí se spolu setkáváme na stránkách Lázských listů a ve skrytu duše doufám, že si toto povídání našlo mezi čtenáři své příznivce. Na dveře uká
jaro a to je pro nás zahrádkáře a zahradníky období
plné práce, ale po dlouhé zimě se na tu dřinu už všichni těšíme. Někteří už
na oknech svých domovů pěstujete sazeničky zeleniny, ve sklenících už se
to zelená zimním salátem, špenátem nebo polníčkem, který jsme naseli na
podzim. Na záhonech nám kvetou talovíny, hyacinty, narcisky a tulipány
a lákají svými barvami a vůní první včely k hostině. Poj me se spolu projít dalším obdobím, které nás na našich zahradách a zahrádkách čeká. ☺

Duben
Duben je měsíc s krásnými teplými dny, plnými sluníčka, ale také nesmíme zapomínat, že noční mrazíky jsou poměrně časté. Proto musíme věnovat čas skleníkům a zde již můžeme klidit zimní listovou zeleninu, nebo
naset a nasázet spoustu zdrojů vitamínů, které na jaře všichni tolik potřebujeme. Můžeme vysít kedluben, ředkvičky, saláty. Pokud máme k dispozici předpěstovanou sadbu, je možné pěstovat například salát pod foliovým
obloukem i venku na záhoně a před mrazy ho případně ochránit geotextilií. Ve skleníku si také můžeme předpěstovat většinu bylinek, které později
přesadíme na záhon, až tomu počasí dovolí.
Pokud jste ještě nestihli přihnojit ovocné stromy, určitě tak udělejte
v dubnu. U starších stromů nemá smysl dávat živiny ke kmeni, ale spíš
v blízkosti obvodu koruny, kde se nachází většina kořenových vláken.
U nově zasazených stromků zkontrolujte úvazy, zda při sesedání půdy
nepovolily. Duben je také ideální pro jarní výsadbu jahod, pokud zakládáte nově záhon, můžete mezi jahodami vysít např. ředkvičky, které sklidíte než se jahody rozrostou. V dubnu je vhodná doba na výsadbu trvalkových záhonů, hlavně trsy trvalek, tzv. odkopků, aby stihly dobře zakořenit, dokud je v zemi dostatek vláhy.

Květen
Květen je ve znamení výsadby zeleninové sadby do skleníků a péče o ně.
Okurky, rajčata a papriky pravidelně zalévejte, skleníky dostatečně větrejte a kontrolujte jejich stav, abyste v případě potřeby ošetřili zeleninu
proti nemocem a škůdcům. Je dokázáno, že skleníková rajčata lépe nasadí
na plody, když občas zatřesete jejich květenstvím. Nejpozději 4 týdny po
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výsadbě poprvé pohnojte okurky a rajčata. Od poloviny května je pak možno vysazovat podle počasí zeleninu i pod foliové
kryty. V květnu vysazujeme také gladioly,
jiřiny a další jarní cibuloviny. U gladiol
je pak dobré vysazovat postupně, abychom si zajistili kvetení v co nejdelším
období v letních dnech. Co se týče výsadby salátu, je nutné zvolit odrůdy,
které odolávají vysokým teplotám, ideální letní odrůdy jsou saláty k řezu,
nebo k česání.
Až do druhé poloviny května je u ovocných stromů nutno počítat s nočními mrazíky. Proto mějte
stále připravené kryty, abyste kvetoucí stromky v
případě potřeby ochránili před mrazem. V druhé polovině května už se doporučuje sázet trvalky pouze
kontejnerované, které mají dostatečně vyvinutý kořenový bal. Takto pěstované trvalky lze přesazovat
kdykoli během roku. V květnu také vysazujeme
dvouletky, které pokvetou až příští rok, jako jsou
náprstníky, topolovky apod.

Červen
V červnu je na zahradě nejvíce práce s pletím záhonů, je důležité hlídat,
aby plevel nenasadil semena, pak je boj s ním daleko složitější. Skleníková
rajčata a okurky pravidelně zaštipujte a vyvazujte, samozřejmostí je pravidelná a vydatná zálivka a regulace teploty. Od května až do konce června postupně vysévejte zeleninu jako je hrášek, fazole, lilek, baklažán,
čekanka, kadeřávek. Při postupném výsevu si tak zajistíte sklizeň až do
podzimních měsíců. Do konce června je možno sklízet rebarboru, kterou
na závěr sklizně vydatně přihnojte a zalijte. Zajistíte si tak bohatou úrodu
a silné řapíky v příštím roce.
V první polovině června omotejte kolem kmene stromů lapací pásky proti
larvám obaleče jablečného. Na zahradě také nezapomínejte připravit pítka
pro ptáky a domečky pro hmyz, který nám po celé léto pomáhá v boji se
škůdci. Postřiky aplikujte v pozdějším odpoledni, kdy už nelétají včely
a nehrozí tak jejich úhyn.
Přeji nám všem příznivé počasí, radost z práce na zahradách a bohatou úrodu.
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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PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA
ve Vysoké u Příbrami
Vás srdečně zve na výstavu

„DO NOVÉHO SVĚTA“
22. 4. – 16. 10. 2022
„Vysoká u Příbramě je spojena s celou řadou inspirativních
osobností. Těmi nejvýznamnějšími jsou hudební skladatel
Antonín Dvořák a spisovatel, novinář a překladatel Josef Václav
Sládek.
Není to však pouze blízký vztah k tomuto místu a přátelství
se stavebníkem vysockého zámečku Václavem Robertem Kounicem, co tyto dva velikány českého umění spojuje. Společným
je jim také zájem o Ameriku, kterou měli oba možnost procestovat a strávit tu několik let života. Sládek v letech 1868–1870,
Dvořák v letech 1892–1895.“
ZAJÍMAVOSTI
K VIDĚNÍ
Dvořákův cestovní
pas, lodní lístek
a dopis správci sídla
na Vysoké.
Model zaoceánského
parníku z konce
19. století, osobní
předměty Josefa Václava Sládka a další.
Výstavu lze navštívit samostatně nebo v rámci celkové prohlídky
Památníku Antonína Dvořáka.
w w w. a n t o n i n d v o r a k . c z
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Kulturní a společenské akce
Duben
23. 4. JARNÍ KONCERT / obecní sál, od 16 hodin
viz plakát na straně 14
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC / od 19 hodin
Místo konání bude upřesněno na plakátech.
Květen
7. 5.
10. ROČNÍK PUTOVÁNÍ LÁZSKÉHO NEMEHLA
PO BRDECH / viz pozvánka na této straně
8. 5.
UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VÁLEK
u pomníku padlých
10. 5. FITSENIOR PŘÍBRAM / obecní sál, v 10 hodin
viz pozvánka na straně 9
15. 5. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a DEN MATEK / obecní sál,
v 15 hodin / viz pozvánka na straně 17
Červen
4. 6.
DĚTSKÝ DEN / fotbalové hřiště, od 15 hodin
viz pozvánka na straně 17

PUTOVÁNÍ
LÁZSKÉHO NEMEHLA PO BRDECH
10. ročník

Pochod na druhý nejvyšší kopec Brd, na vrchol Praha

sobota 7. května 2022
Sraz: Láz – fotbalové hřiště
Registrace: 8.00–10.00 hod.
Start průběžně po registraci.
1. trasa: cca 9 km | 2. trasa: cca 14,5 km
Nezapomeňte doma hrnek na nápoj!

www.nemehlo.eu
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