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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uplynulo čtvrt roku a opět mám možnost Vás oslovit prostřednictvím
Lázských listů. Stejně jako závěr loňského roku, tak i první čtvrtina roku
2015 byla velice hektická. Proběhla další čtyři jednání obecního
zastupitelstva a už se připravuje další. Úkolů je před námi opravdu
mnoho a nejvíce je těch, které nejsou pro občany tolik viditelné. Problémů v celé obci je mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát.
Když procházím jednotlivými částmi naší vesnice, všude mne občané
upozorňují, co všechno v jejich okolí bylo dosud opomíjeno a co
očekávají, že nyní pro ně obec udělá. Jenže potíž je v tom, že vše by mělo být co nejdříve, nejlépe
okamžitě. Těžko se vysvětluje, že den má jen 24 hodin a obecní rozpočet nedisponuje pohádkovým
bezedným měšcem. Víme, že musíme jít postupnými kroky a i když občas něco nevychází podle
našich představ, věřte, že se snažíme, abychom odváděli dobrou a poctivou práci.
Antonín Kropáč

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze 17. prosince 2014
Usnesení č. 33/14: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) určuje Bc. Kristýnu Jurovou zapisovatelkou
a Petra Štiku a Zbyňka Turka ověřovateli zápisu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/14: ZO schvaluje vyjmutí bodu č. 4 Schválení vítěze výběrového řízení k získané
dotaci ze SFŽP v rámci operačního programu Životního prostředí - Realizace úspor energie
z programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 35/14: ZO schvaluje vyjmutí bodu č. 5 Rozhodnutí o uzavření smlouvy s dodavatelem
stavebních prací pro získanou dotaci z programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36/14: ZO schvaluje přidání bodu č. 1 Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015 –
2018 do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 37/14: ZO schvaluje následující program tohoto zasedání ZO:
1) Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2018
2) Schválení rozpočtu na rok 2015
3) Schválení založení spořicího účtu u Komerční banky
4) Doplnění členů kontrolního a finančního výboru
5) Určení inventarizační komise
6) Schválení předsedy kulturní komise
7) Rozpočtové opatření č. 5
8) Projednání žádosti o příspěvek pro Myslivecké sdružení Láz-Vranovice
9) Různé
10) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 38/14: ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 39/14: ZO schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2015. Příjmy v celkové výši
9 360 300 korun a výdaje v celkové výši 10 393 000 korun. ZO schvaluje schodek rozpočtu ve výši
1 032 700 korun. Schodek rozpočtu bude financován z rozpočtových zdrojů na běžném účtu obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 40/14: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz příspěvkové organizace
Mateřská škola Láz v roce 2015 ve výši 300 000 korun, která bude vyplácena ve čtyřech splátkách na
každé kalendářní čtvrtletí na běžný účet této příspěvkové organizace.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 41/14: ZO schvaluje založení spořicího účtu u Komerční banky.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 42/14: ZO schvaluje Davida Vošmika a Zbyňka Turka členy kontrolního výboru ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 43/14: ZO schvaluje Irenu Svajčíkovou a Janu Dvořákovou členkami finančního
výboru ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 44/14: ZO schvaluje inventarizační komisi ve složení: Bc. Kristýna Jurová – předsedkyně
komise, Zbyněk Turek a Petr Štika – členové komise.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 45/14: ZO schvaluje Ivanu Petruškovou jako předsedkyni kulturní komise.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 46/14: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 47/14:
chybí
Usnesení č. 48/14: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro Myslivecký spolek Láz-Vranovice ve výši
15 000 korun z rozpočtu obce v roce 2015 na nákup krmiva, nákup zajíců a provozní potřeby spolku.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku a dotace
ostatním organizacím z rozpočtu obce. Poskytnutý příspěvek bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Schválená usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce z 5. ledna 2015
Usnesení č. 1/15: ZO určuje Bc. Kristýnu Jurovou zapisovatelkou a Ivanu Petruškovou a Zbyňka
Turka ověřovateli zápisu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2/15: ZO schvaluje následující program zasedání ZO ve znění:
1) Schválení vítěze výběrového řízení konaného 5. ledna 2015
2) Rozhodnutí o uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení
3) Schválení prodloužení veřejnoprávní smlouvy za účelem výkonu agendy zapisování údajů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí
4) Schválení odměn pro členy kontrolního a finančního výboru
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5) Připojení k MAS Brdy
6) Různé
7) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3/15: ZO schvaluje pořadí výběrového řízení podle přílohy č. 2 zápisu – vítězem je
stavební firma TORUS Pb, s. r. o., Příbram-Březové Hory.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4/15: ZO schvaluje záměr podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení firmou TORUS
Pb, s. r. o., a pověřuje starostu obce jeho realizací.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/15: ZO schvaluje uzavření nové veřejnoprávní smlouvy pro výkon agendy zapisování
údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí a pověřuje starostu obce její
realizací.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/15: ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce člena výboru ZO ve výši 750 korun měsíčně. Odměna bude poskytována zastupiteli
Zbyňku Turkovi, a to ode dne 5. ledna 2015 včetně.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/15: ZO schvaluje prozatím odložit připojení Lázu k MAS Brdy, z. ú. (místní akční
skupina pro rozvoj regionu Střední Brdy, zapsaný ústav).
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1
Schválená usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce z 11. února 2015
Usnesení č. 8/15: ZO určuje Bc. Kristýnu Jurovou zapisovatelkou a Ivanu Petruškovou a Petra Štiku
ověřovateli zápisu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 9 Schválení neinvestičního příspěvku pro Sokol Vrtule
Láz do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 10 Schválení dodatku smlouvy s firmou RUMPOLDP, s. r. o., Příbram do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 11 Schválení vynechání III. etapy zateplení do
programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 12 Vyhlášení záměru směny pozemků do programu
zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 13 Schválení pokácení smrků na pozemku Milana
Matějíčka do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/15: ZO schvaluje program zasedání ZO ve znění:
1) Schválení jednacího řádu obce
2) Vytvoření organizačního řádu obce
3) Schválení směrnice obce o veřejných zakázkách
4) Schválení členů povodňové komise
5) Schválení záměru uvolnění financí po povodních
6) Přijetí vyhlášky o bioodpadech
7) Strategie rozvoje obce
8) Projekt ROP
9) Schválení neinvestičního příspěvku pro Sokol Vrtule Láz
10) Schválení dodatku smlouvy s firmou RUMPOLD-P, s. r. o., Příbram
11) Schválení vynechání III. etapy zateplení
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12) Vyhlášení záměru směny pozemků
13) Schválení pokácení smrků na pozemku Milana Matějíčka
14) Různé
15) Diskuse
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14a/15: ZO schvaluje přijetí nového znění jednacího řádu obce Láz.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/15: ZO schvaluje záměr vytvoření organizačního řádu obce a jeho zpracováním
pověřuje starostu obce.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16/15: ZO schvaluje přijetí Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/15: ZO schvaluje členy povodňové komise ve složení: Mgr. Antonín Kropáč –
předseda, Bc. Kristýna Jurová – místopředsedkyně, Vítězslav Karas ml. – místopředseda, členové:
Marek Šolín, Petr Štika, František Kuba a Jozef Luspaj.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se
Usnesení č. 18/15: ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu: do výše 100 000 korun, jsou-li vyvolaná organizačními změnami,
pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový
rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených financí z jiných rozpočtů
b) když zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárie nebo stavu
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady, pokud penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být
realizován
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání ZO konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího
stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně). Starosta je povinen rozpočtová
opatření vypracovat v písemné podobě, číslovat je a předat na vědomí správci rozpočtu a účetní obce.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 19/15: ZO schvaluje přijetí vyhlášky o bioodpadech, která ukládá obci povinnost zajistit
sběr a zpracování bioodpadu nejméně 2x ročně.
Hlasováno: pro 3, proti 0, zdrželi se 2 (Ivana Petrušková a Petr Štika) – usnesení nebylo schváleno.
Usnesení č. 20/15: ZO schvaluje záměr vypracování plánu strategie rozvoje obce Láz. Jeho
zpracováním jsou pověřeni Mgr. Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová a Ing. Jaroslav Mrázek.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/15: ZO schvaluje členství Lázu v ROP – Rozvojovém operačním programu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/15: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní činnost ve výši 50 000 korun pro
Sokol Vrtule Láz na rok 2015 a pověřuje starostu obce uzavřením Dohody o poskytnutí neinvestičního
příspěvku a dotace ostatním organizacím z rozpočtu obce Láz. Poskytnutý příspěvek bude předmětem
vyúčtování.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 23/15: ZO schvaluje přijetí dodatku č. 8 ke smlouvě o komplexním zabezpečení
odstranění odpadu ze dne 1. ledna 2008 s firmou RUMPOLD-P, s. r. o., Příbram.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/15: ZO schvaluje vynechání III. etapy v projektu Realizace úspor energií.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 25/15: ZO schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí Láz a Radkem Kratochvílem. Jedná
se o pozemek p. č. 375/41 o výměře 30 m2 a pozemek p. č. 461/4 o výměře 93 m2 v katastrálním
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území Láz ze strany obce a o pozemky p. č. 361/5 o výměře 20 m2 a pozemek p. č. 361/4 o výměře
40 m2 v katastrálním území Láz ze strany Radka Kratochvíla. ZO schvaluje záměr směny bez
doplatku.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 26/15: ZO schvaluje pokácení vzrostlých smrků na pozemku p. č. 426/27 Milana
Matějíčka v katastrálním území Láz.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržela se 1 (Bc. Kristýna Jurová)
Schválená usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce ze 4. března 2015
Usnesení č. 27/15: ZO určuje Bc. Kristýnu Jurovou zapisovatelkou a Zbyňka Turka a Petra Štiku
ověřovateli zápisu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 29/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 7 Prominutí poplatků za pronájem obecního sálu
SDH Láz do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 30/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 8 Bezplatné využívání obecního sálu při dětském
maškarním karnevalu do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 31/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 9 Výběrové řízení na stavební práce na hasičské
zbrojnici do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 32/15: ZO schvaluje program zasedání ZO ve znění:
1) Rozpočtové opatření č. 1
2) Koupě pozemků u hasičské nádrže
3) Směna pozemků
4) Vyhláška o odpadech
5) Smlouva o zřízení věcného břemene
6) Změna způsobu využití pozemků
7) Prominutí poplatku SDH Láz za pronájem obecního sálu při hasičské zábavě
8) Prominutí poplatku SDH Láz za pronájem obecního sálu při dětském karnevalu
9) Výběrové řízení na stavební práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice
10) Různé
11) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 33/15: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou zápisu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 34/15: ZO schvaluje záměr nákupu pozemků v katastrálním ůzemí Láz, p. č. 429/4 a 429/5 o celkové
výměře 83 m2 za cenu 247 korun za m2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 35/15: ZO schvaluje směnu pozemků mezi obcí Láz a Radkem Kratochvílem. Jedná se o pozemek
p. č. 375/41 o výměře 30 m2 a pozemek p. č. 461/4 o výměře 93 m2 v katastrálním území Láz ze strany obce
a pozemky p. č. 361/5 o výměře 20 m2 a p. č. 361/4 o výměře 40 m2 v katastrálním území Láz ze strany Radka
Kratochvíla. Záměr směny byl řádně zveřejněn na úřední desce od 11. února 2015 do 4. března 2015. Hodnota
všech směňovaných pozemků se stanovuje na 50 korun za m2. ZO schvaluje směnu bez doplatku a pověřuje
starostu obce uzavřením směnné smlouvy s Radkem Kratochvílem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 36/15: ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2015 o odpadech.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/15: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na p. č. 509/5 v katastrálním území Láz za
účelem chůze, jízdy a zřízení sociálních sítí ve prospěch žadatele Miloše Dubovského. ZO pověřuje starostu
obce uzavřením této smlouvy s žadatelem. Náklady na zřízení věcného břemene bude hradit žadatel.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Pavel Kopecký)

Usnesení č. 38/15: ZO schvaluje změnu způsobu využití pozemků, a to vyřazení pozemků Zuzany
Kolofové p. č. 440/18 a 440/19 v katastrálním území Láz z pozemních komunikací a zařazení
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pozemků p. č. 440/1a a 440/1b v katastrálním území Láz do pozemních komunikací.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 39/15: ZO schvaluje prominutí nájemného v částce 920 korun organizaci SDH Láz za
pronájem obecního sálu při taneční maškarní zábavě 14. února 2015, která skončila prodělkem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 40/15: ZO schvaluje prominutí nájemného v částce 905 korun organizaci SDH Láz za
pronájem obecního sálu při dětském maškarním karnevalu 15. února 2015. O bezplatném používání
obecního sálu při budoucím pořádání akcí pro děti bude jednáno až po ukončení rekonstrukce
obecního sálu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 41/15: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice na
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a pověřuje starostu realizací výběrového řízení na stavební práce
při této rekonstrukci.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska

Pozvánka na procházku přírodou proti průzkumu
a těžbě zlata
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Strategický plán rozvoje obce
Stanovení zásad pro rozvoj Lázu na příští dekádu
trategický plán rozvoje obce je jeden ze základních dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj
obce v dlouhodobějším časovém horizontu (asi 8 až 12 let). Jedná se o koncepční a rozvojový
dokument vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných
a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického
charakteru na území katastru obce. Zjednodušeně řečeno jde o to, aby bylo jasně zřejmé, jakým
směrem se bude rozvoj obce ubírat, bez ohledu na to, kteří občané jsou zrovna ve vedení místní
samosprávy. Aby zejména nedocházelo k tomu, že po odchodu zastupitelů na konci volebního období
jejich nástupci nasměrují rozvoj obce zcela jiným směrem než jejich předchůdci namísto toho, aby
plynule na jejich práci navazovali. Způsob řešení problémů a styl práce mohou být odlišné, ale cíle by
měly zůstat stejné.
Jako příklad může posloužit současná rekonstrukce restaurace a sálu uprostřed obce. Pokud by byl
v minulosti vytvořen dobrý, většinou obyvatel podporovaný, strategický plán, do kterého by
koncepčně zapadala před třemi lety uskutečněná koupě místní restaurace, pak by její právě probíhající
rekonstrukce byla jedním z hlavních úkolů v novém volebním období. Jenže tomu tak není a před
současné zastupitelstvo byl postaven úkol, který ve volebním programu nikdo neměl. Byly dvě
možnosti. První byla připravovanou rekonstrukci smést se stolu, tedy odložit ji na neurčito či
v krajním případě se restaurace zbavit a prodat ji. Druhou možností bylo pokračovat i za cenu
zvýšeného úsilí a námahy díky časové tísni kvůli přidělení dotací. Na rozhodování mnoho času nebylo
a byla zvolena druhá varianta, mimo jiné i proto, že jsme nechtěli, aby v regálech na obecním úřadě
ležel další z draze zaplacených a nerealizovaných projektů.
Hlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje obce na základě sladění jednotlivých
zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek a nesloužila pouze k obohacování malé skupiny lidí na
úkor celé obecní komunity. Dobrý plán proto může být dobrou obranou proti prosazování zištných
zájmů některých jednotlivců či účelově vytvořených skupin. Je však nutné důkladně zmapovat
potřeby všech lidí trvale žijících v obci, bez rozdílu věku, pohlaví či sociálního statutu, bez ohledu na
to, zda bydlí uprostřed obce nebo na jejím okraji.
Strategický plán sestavuje zpravidla větší skupina autorů s různým odborným zaměřením. Doba
sestavování plánu je přibližně půl roku až rok, u komplikovaných plánů může být i delší. Plány jsou
často oponovány neziskovými organizacemi či všeobecně respektovanými osobnostmi. Zatím není
právně nijak upraveno, co přesně by měl nebo naopak neměl plán rozvoje obce obsahovat a v jakém
rozsahu by měl být, ale dotační politika, zejména ta evropská nekompromisně tlačí obce, aby si vlastní
strategické plány vytvořily. Jen pro zajímavost – je spousta poradenských firem, jež obcím nabízí
vytvoření jednoduchých i rozvinutých plánů. Ovšem jejich ceny se pohybují v rozmezí 25 až 100 tisíc
korun za plán pro obec ve velikosti Lázu. My ale věříme, že jsme schopni sestavit hodnotné dílo i sami
a věříme, že nám Vy, naši spoluobčané,v naší snaze pomůžete.

S

Antonín Kropáč

Zhodnocení majetku obce
Rekonstrukce budov restaurace U Dubu a obecního sálu
posledním březnovém týdnu byly zahájeny plánované stavební úpravy objektů č. p. 219
(restaurace U Dubu) a č. p. 236 (obecní sál). Projekt na rekonstrukci byl vypracován v roce
2012 po zakoupení budovy hospody obcí a byl rozdělen do tří etap. V té první, která byla
dokončena v minulém roce, byly části prostor restaurace přestavěny na kanceláře obecního úřadu.
Druhá etapa zahrnuje kompletní výměnu oken a dveří v obou budovách, zateplení stěn a stropů
a výměnu rozvodů topení a radiátorů. Třetí etapa zahrnuje vybudování kotelny a nové samostatné
odpadní jímky a také přípojku vody. Druhá a třetí etapa měly probíhat současně a celkový rozpočet
byl plánován na 4 353 480 korun, včetně DPH. Soutěžením v rámci výběrového řízení klesly
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plánované náklady na 3 838 078 korun, včetně DPH. Soutěž na realizaci stavby vyhrála dodavatelská
firma TORUS Pb, s. r. o., Příbram. Pro stavební dozor byl vybrán Ing. Jaroslav Shrbený TDI
(technický dozor investora), který upozornil zastupitelstvo na změny, jež nastaly od doby tvorby
projektu do současnosti. Po společném rozboru současné situace rozhodlo zastupitelstvo obce, že od
třetí etapy bude zatím upuštěno, protože její realizace by byla velmi nákladná a neefektivní. Zde měl
hlavní slovo „selský rozum“.
Na podzim loňského roku bylo vytápění prostor hospody vyřešeno vybudováním krbu na dřevo
s výměníkem a jeho napojením na rozvod ústředního topení. Proto nemá nyní význam stavět novou
kotelnu v prostoru mezi silnicí a sálem a odtud pak vést teplo do vzdálených kanceláří obecního
úřadu, protože v obecním sále se topí pouze v době konání akcí. Stavět se tedy bude pouze jímka
a přípojka vody. Stavba nové kotelny včetně ceny kotle by stála více než 1,5 mil. korun a navíc by
svým umístěním a vzhledem nebyla zvlášť atraktivní dominantou středu obce právě tak, jako jí není
trafostanice stojící v sousedství sálu. A také nebude nutno porazit vzrostlý kaštan, který pro mnohé
občany k této části obce neodmyslitelně patří. Ušetřené finanční prostředky budou vloženy do
přednějších investic. Bude položena nová krytina na střechy obou budov, protože stávající krytinou
zatéká voda a je nezbytné ochránit nově položenou tepelnou izolaci stropů. Také je třeba přestavět
bortící se terasu. Je totiž ve velmi špatném technickém stavu. Smlouva se Státním fondem životního
prostředí ČR má být písemně upřesněna. Termín dokončení druhé etapy je 31. červenec 2015; ostatní
práce mimo druhou etapu budou ještě pokračovat i po tomto termínu.
Započetím realizace stavby vzniklo uprostřed obce staveniště, a proto je v jeho blízkosti třeba dbát
větší opatrnosti. Dojde také k částečnému omezení provozu restaurace U Dubu a po postavení lešení
okolo budov se změní přístup ke vchodu do obecního úřadu. Úřední hodiny ale zůstávají nezměněny.
Věřím, že se občané se ztíženou situací vyrovnají s pochopením, za což jim předem děkuji.
Antonín Kropáč

Foto Václav Dvořáček

Láz č.p. 13
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Okénko do Mateřské školy Láz
Začátek roku 2015 v lázské školce
Zápis dětí do Mateřské
školy Láz
Pro
školní
rok
2015/16
byl
termín
zápisu
stanoven
na
8. dubna 2015 od 16 do
17 hodin. Mateřskou
školu
Láz
nyní
navštěvuje 27 dětí, což je
maximální
kapacita
školy.
Máme
devět
předškoláků, kteří jdou
od září do školy. Od
1. září 2015 bude tedy
v mateřské škole devět
volných míst.
Holky z naší školky

Foto autorka

Formuláře k přihlášení dítěte a potvrzení od lékaře jsou k dispozici v Mateřské škole Láz, na
Obecním úřadě Láz a ke stažení na: mslaz.sweb.cz. Při zápisu je vždy zapotřebí předložit občanský
průkaz zákonného zástupce dítěte a rodný list dítěte. Pokud nebude naplněna kapacita školy v rámci
správního řízení, lze přijmout dítě i později.
Podle ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. musí být přednostně přijato dítě
nejpozději jeden rok před nástupem povinné školní docházky. Pokud počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Láz překročí počet volných míst, postupuje ředitelka při přijímání
dětí podle následujících stanovených přednostních kritérií:
1. Dítě s trvalým bydlištěm v Lázu
2. Dítě, jehož sourozenec do MŠ Láz už dochází
3. Opakovaná žádost o přijetí dítěte do MŠ Láz
4. Věk dítěte (starší děti mají přednost)

Karnevalové tanečky

Foto autorka
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Proč ženy nemohou cvičit ve školce?
Starosta obce mne požádal, abych se v Lázských listech vyjádřila k tomu, proč není možno
poskytnout prostory v MŠ Láz pro cvičení žen po dobu rekonstrukce obecního sálu. Cvičení žen totiž
nijak nesouvisí s činností školy. Chápu zápal cvičenek pro jejich sportovní aktivity, ale pochopení
musí být vzájemné. Cvičení tzv. „načerno“ je absolutně vyloučené a umožnit je legálně je složité
a riskantní.
1. Škola může vykonávat činnosti pouze na základě ustanovení tzv. zřizovací listiny (zákon o obcích
č. 128/2000 Sb. a školský zákon č. 561/2004 Sb.), tedy podle Zřizovací listiny Mateřská škola
v Lázu – hlavní činnost školy a školní jídelny.
2. Cvičením žen v prostorách MŠ Láz by byly porušovány i další zákony a předpisy, jako např.
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých či zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
3. Jsou zde ale i další problémy:
Jak by se zajistila hygiena v jediné třídě, kde si pak děti hrají i jedí?
Kdo by odpovídal za případné úrazy cvičenek?
Kdo by se zaručil za dodržení zákona o ochraně osobních údajů?
Kdo by převzal hmotnou odpovědnost po dobu cvičení?
Nevadilo by to rodičům dětí?
Kdo by hradil vzniklé náklady?
Kde by se cvičenky převlékaly, kam by chodily na WC?
Ať se nám to líbí nebo ne, nacházíme se skutečně v situaci, kterou popisuji výše. Ano, může nám to
připadat přehnané snažit se vždy striktně dodržovat předpisy. Někdo může říct, „vždyť by to bylo jen
na pár měsíců“ apod. Ovšem až do chvíle, než se něco stane, ale to už obvykle bývá pozdě. A pak
bychom oba (se zřizovatelem) možná na jednání zastupitelstva obce se stejnou naléhavostí dostávali
oprávněné otázky, jako např. „Proč jste takovou situaci dopustili, když jste věděli, že tím porušíte
zákony a předpisy?"
Prostředí, jakým je mateřská škola, kde jsou malé děti od 2,5 do 6,5 let až 9,5 hodiny denně pět dní
v týdnu deset měsíců v roce, je zapotřebí opatrovat a chránit. Jen tak můžeme naplňovat všechna naše
hlavní poslání, kterými jsou péče o pohodu, zdraví, bezpečí, výchovu a vzdělávání svěřených dětí.
Děkuji občanům Lázu za pochopení a přeji hezké jaro.
Martina Gonzálezová
ředitelka MŠ Láz

Masopust
Tradiční průvod masek v Lázu 2015
asopust je období od Tří králů (6. ledna) do Masopustního úterý před Popeleční středou.
Nejznámější a nejveselejší jsou poslední tři dny tohoto období. S radovánkami a veselicí se
dříve ale začínalo už ve čtvrtek (tzv. Tučný čtvrtek neboli Tučňák). Lidé hodovali, tančili
a radovali se. V pondělí probíhal tzv. mužovský bál, na který nesměla svobodná chasa. Pak
následovalo Masopustní úterý – slavnostní den, tolik očekávaný den maškar. Celý maškarní průvod
vedl šašek, který měl bič na odhánění nemaskovaných. Po těchto dnech hojnosti a veselic začínalo
období čtyřicetidenního půstu. První zmínky o Masopustu pocházejí ze 13. století (čerpáno
z www.ceske-tradice.cz).
Letošní rok připadlo Masopustní úterý na 17. února. V Lázu už tradičně probíhá Masopust pod
záštitou hasičů a Sokola Vrtule Láz. Novou tradicí vpředvečer Masopustního úterý se stalo promítání
fotografií a videí z předešlých ročníků. V ono úterní ráno se tedy všechny masky scházejí v restauraci
U Dubu v Lázu. V obci zůstává hezkým zvykem, že se masopustního průvodu účastní jen muži, kteří
zde tento den berou jako největší svátek v roce. Starosta obce i tentokrát udělil souhlas s konáním
průvodu a předal masopustní právo. Po drobném občerstvení v hospodě mohl průvod vyrazit spolu
s doprovodem hudby po obci. Obejít celou vesnici a zastavit se u každého stavení je velice náročné.
Kolem 16. hodiny dorazil průvod k fotbalovému hřišti, kde byl již tradičně připraven kvíz z historie
obce. Myslím, že nejen pro nás, mladší ročníky, to bylo velice zajímavé a přínosné. Bylo připraveno

M

11

občerstvení v podobě koblih a malých sladkostí. Na závěr programu nechyběla nejznámější písnička
z filmu Tři veteráni „Není nutno“, neboť v průvodu byli také dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác
a vojenský kuchař Servác. Maškarní průvod obešel zbytek chalup a kolem 19. hodiny se unavené
masky vrátily do restaurace U Dubu, kde za doprovodu harmoniky pokračovala veselice s dobrou
náladou až do pozdních večerních hodin.
Kristýna Jurová

Foto František Vlach

Masopustní maškary na dvoře školky

Foto František Vlach

Maškary večer na terase hospody
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Jubilanti obce Láz – jaro 2015
Březen:

Marie Sadílková
Václav Sláma
Olga Habadová
Jindřiška Hejduková
Josef Šourek
Jiřina Bauerová
Jaroslava Čížková
Jaroslava Punčochářová

Duben:

Květen:

85 let
86 let
88 let
70 let
86 let
75 let
82 let
80 let

Všem našim občanům, kteří během letošního jara oslaví (nebo již oslavili) svá životní výročí, srdečně
gratulujeme.
Přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Kulturní komise obce Láz

Opustili nás navždy
Leden:

Josef Novák
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

79 let
Kulturní komise obce Láz

V Lázu je nás zase víc
Slavnost vítání nových občánků
sobotu 21. března jsme v obecním sále slavnostně přivítali naše nejmladší občánky. Událost
proběhla za krásného slunečného odpoledne a byla jednou z posledních akcí v našem obecním
sále, než dojde k jeho uzavření z důvodu rekonstrukce.
Již před třetí hodinou se sálem začaly ozývat veselé dětské hlásky. To už se připravovaly děti
z lázské mateřské školy na své vystoupení. Židle brzy obsadily rodiny, jejichž nejmladší ratolesti měly
být právě mezi nás, občany Lázu, oficiálně přivítány starostou obce. Mgr. Antonín Kropáč pak
přednesl krátký projev, v němž vyjádřil potěšení nad tím, jak se naše obec rozrůstá o další mladou
generaci.
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Předškoláci vítají nové občánky

Foto Anna Petrušková
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Foto Anna Petrušková

Přehlídka nových občánků Lázu

Přála bych si, aby bylo dětem v Lázu mezi námi dobře a aby se jim tu líbilo. Pro děti, které se
narodily už v roce 2015 a pro ty, které se nemohly jarního Vítání účastnit, připravujeme slavnost
Vítání občánků na podzim. Už se na ně těšíme.
Ivana Petrušková

Dětský karneval
Z pohledu dětí…
Náš dětský divadelní soubor pomáhal lázským hasičům připravovat Dětský karneval. Ze začátku
jsme vymýšleli aktivity do programu, jako například Poznej věci v krabici, Tetovací studio, Kreslení
mandal a jiné. Když přicházely děti s rodiči, začaly se hrát hry, například Tancování s balónky nebo
Udrž míček na lžíci. V průběhu karnevalu, když už všichni přišli, začalo se tancovat a zpívat. Starší
děti hrály scénky, ke kterým jim okolnosti a témata vymýšleli rodiče a ostatní dospělí. Když už byly
děti unavené, šly se posadit. Nakonec se do tance dali i rodiče. Bylo to hezké. Na karneval příští rok se
už teď těšíme!
Milan Štofíra, Nikola Burianová, Daniela a Dominika Hordijenkovy
(členové divadelního souboru)
Z pohledu rodiče…
Dne 15. února 2015 proběhl v Lázu již tradiční Dětský karneval, který pořádal lázský sbor
dobrovolných hasičů. Hasiči požádali Dětský divadelní soubor Láz o výpomoc s programem. Děti
byly touto výzvou nadšeny a začaly společně s Aničkou Petruškovou, která divadelní soubor vede,
vymýšlet hry, soutěže a zábavu pro děti každého věku. I přesto, že bylo období chřipek, zúčastnilo se
mnoho krásných masek. Tančilo se, soutěžilo a bylo veselo. Nakonec nám děti z divadelního souboru
Láz zahrály i pár scének z vylosovaných papírků, na které měl každý z dospělých napsat situaci
a místo.
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Foto Martin Pavlík

Přehlídka karnevalových masek

Děti dokázaly, že si umí poradit, a snažily se improvizovat. Některé scénky byly méně povedené,
ale zato jsme se pořádně zasmáli. Nakonec došlo i na společné fotografování všech zúčastněných
masek – princezny, piráti a dokonce i Charlie Chaplin. Děkujeme SDH, že nám umožnil spolupodílet
se na této kulturní akci. Náš divadelní soubor má už 15 členů, dětí mezi sedmým a třináctým rokem.
My rodiče rádi pomáháme nejen s přípravou na jejich představení, ale i na právě takové kulturní akce,
jaká tu proběhla. I přesto, že to jsou malí herci, mají velkou hereckou duši a chuť i jinak aktivně
pomáhat. Tímto bych také chtěla společně s rodiči dětí ze souboru poděkovat Anně Petruškové, která
si zaslouží uznání za ochotu, trpělivost, práci a čas, který našim dětem věnuje.
Pevně doufám, že Dětský karneval nebyl poslední kulturní akcí v naší obci, na které se mohly naše
děti podílet.
Přeji všem úspěch, děkuji a určitě se už všichni těšíme na příští rok.
Ilona Hordijenková

Karnevalová
Od světel se všechno blýská,
co se to tu děje?
Manka hrozí na Cipíska,
Rumcajs k tomu kleje.
Snad se mi to jenom zdá,
že by přišla princezna?
Pirát se tu objevil,
ukazuje co má sil.
Vodník hledá dušičky,
do maličké truhličky.
Kočka s myší tancují,
zajíčci se radují.
Masek máme plný sál,
vždyť je přece KARNEVAL!
Hana Štofírová (13 let)
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Ohlédnutí za Lázským nemehlem 2015
tom, že se počet příznivců Putování Lázského nemehla po Brdech stále zvyšuje, se
organizátoři akce přesvědčili 7. března 2015. Na startovací listinu 3. ročníku se zapsalo 404
účastníků. Za velký úspěch lze považovat i to, že letošní ročník byl na základě přihlášky
zaslané České unii sportu zařazen do celo-republikového projektu ČUS Sportuj s námi na rok 2015.

O

Foto Lukáš Sláma

Duch Poustevníka

Cílem letošního pochodu bylo jezírko U poustevníka. Pro zpáteční cestu pořadatelé opět nabídli
výběr ze dvou tras. Počasí turistům přálo, užili si jak suchou silnici, tak sněhovou pokrývku v lesních
úsecích a kolem jezírka. Kromě toho, že informace potřebné pro zdárné absolvování pochodu mohli
účastníci získat z informační brožurky, nástěnky a úvodního slova jednoho z pořadatelů, měli tentokrát
navíc možnost využít služeb Brdského průvodce. Ten v souladu s pověřovací listinou k výkonu této
čestné funkce poutníky vedl a cestou jim přibližoval zajímavá místa, kolem kterých procházeli. Na
břehu jezírka se mu dokonce podařilo zprostředkovat setkání s duchem poustevníka, který v těchto
místech kdysi přebýval.
K radosti všech účastníků pochod už tradičně odstartovali i zakončili svojí hymnou zpěváčci
z Bohutína, Vysoké a Zavržic. Hladem ani žízní pochodující rozhodně netrpěli, u občerstvovací
stanice obdrželi čaj a čerstvé koláče, po návratu kromě čaje i výborné klobásy nebo buřty, zakoupit si
mohli i na kameni upečené bramboráky. Devět nejstarších účastníků (od 70 do 94 let), kteří svůj věk
uvedli do prezenční listiny, dostalo krásné knihy, stejně jako aktéři kulturního vystoupení a řada
náhodně vylosovaných turistů. Děti si odnesly dětské knihy, bloky a drobné hračky. Dojmy z pochodu,
které řada zúčastněných zaznamenala do Pamětní knihy, stejně jako fotodokumentace a seznam
sponzorů akce, jsou k dispozici na webových stránkách nemehlo.eu. Hodnocení akce je také na
stránkách partnera letošního ročníku České unie sportu, projekt ČUS Sportuj s námi.
Vá
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Nával u registrace účastníků na startu

Foto Petr Milec

Foto Václav Chvojka

Občerstvení přišlo vhod
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Mořena
Letošní vítání jara v Lázu

Foto Pavel Kopecký

...hu, hu, hu, jaro už je tu!

Co bude až odejdou vojáci?
Konference Budoucnost Brd v CHKO 27. a 28. března 2015 v Příbrami
a konferenci pod záštitou hejtmana Středočeského kraje a za přítom-nosti zástupců
ministerstev obrany, životního prostředí a místního rozvoje, hasičů, ochranářů přírody,
vodohospodářů, lesníků, zeměděl-ců, vědeckých a výzkumných institucí a starostů
podbrdských obcí byla analy-zována situace, jaká vznikne po vyhlášení Chráněné krajinné oblasti
Brdy od 1. ledna 2016. Za naši obec se zúčastnil starosta a dva další občané Lázu.
V pěti pracovních skupinách byly projednány zásady zřízení CHKO Brdy (345 km2 lesa a otevřené
krajiny) a budoucí meziobecní spolupráce obcí z celé oblasti Brd. Konference se snažila zástupcům
zúčastněných obcí především poskytnout odpovědi na většinu rozhodujících otázek, spojených
s koexistencí s CHKO a naznačit řešení pravděpodobných problémů.

N

Václav Dvořáček
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Sokol Vrtule Láz
Lázský sport po Novém roce
únoru letošního roku jsme
spoluorganizo-vali tradiční
Dětský karneval a průvod
obcí na Masopustní úterý. Na naší
valné hromadě bylo odsou-hlaseno
založení turistického klubu při Vrtuli
Láz a tím pádem jsme se stali i
organizátory Lázského nemehla.
Tento ročník se opravdu vydařil,
zúčastnilo se opět větší množství
pochodujících než v minulém roce.
S blížícím se jarem začali
příznivci nohejbalu a volejbalu pečovat o nově zbudované hřiště. Upravili jeho plochu a připravují
osazení laviček. Před zahájením mistrovských soutěží jsme museli vyřešit, kdo se stane trenérem.
V této nezáviděníhodné situaci nám nakonec nabídl pomoc Dieter Koza. Hned prvními utkáními byla
derby s Bohutínem. Áčko obdrželo „cachtu“ 1:9 a béčko 2:4. Tady se názorně ukázalo, kde je
v současné době náš a kde bohutínský fotbal. Ve druhém utkání porazilo áčko Věšín 5:0 a béčko
Hluboš 8:3. Ve třetím utkání hrála obě mužstva v Dolních Hbitech, obě prohrála (2:3 a 0:3).
Při debatách o tom, co s Lázským fotbalem v budoucnosti, nám nový trenér nabídl i trénování
žáků, zatím se však nenašel dostatečný počet zájemců. Proto prosíme rodiče, aby své ratolesti
narozené v roce 2000 až 2006, které mají o fotbal zájem, poslali na hřiště kteroukoliv středu
v 18.00 hodin.
Náš potěr – Vrtuláčci (ročník 2007 a mladší), který trénoval v zimním období v tělocvičně
v Bohutíně, se od 26. dubna už začne scházet na hřišti.
Josef Vošmik

V

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Plán práce lázských hasičů v roce 2015
etošní rok činnosti hasičského sboru v Lázu jsme
zahájili výroční valnou hromadou, která se konala
17. ledna 2015 v obecním sále při restauraci U
Dubu. Na programu bylo především zhodnocení
činnosti sboru za uplynulý rok a dále plán na celý
rok 2015.
Dne 14. února 2015 jsme jako každoročně uspořádali
hasičský ples. Tuto karnevalovou maškarní zábavu
doprovázela hudební kapela A je to! Účast však byla
bohužel velice slabá a tak finanční výsledek byl
ztrátový. Pro nezájem občanů o hasičské zábavy
v posledních letech se tedy sbor rozhodl do budoucna už
žádnou zábavu (bál, ples) nepořádat. Hned následující
den proběhl v obecním sále dětský karneval. Období chřipek se projevilo i na malé účasti dětí na
tomto karnevalu. Přesto tanečníci z příbramské taneční školy Academia Latina Štěpán Mašek a Eliška
Jurová předvedli úžasné předtančení jak na hasičské taneční zábavě, tak i na dětském karnevalu.
Masopustní úterý letošní rok připadlo na 17. února. Jako každoročně proběhla organizace
a realizace masopustního veselí ve spolupráci našeho hasičského sboru se Sokolem Vrtule Láz. Za
doprovodu hudby procházel průvod masek obcí a okolo 19. hod. se vrátil zpět k hospodě U Dubu.

L
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Základní hasičská soutěž okrsku č. 2 se bude konat 16. května 2015 na Vysoké Peci. Další soutěže
budou probíhat podle pozvánek jednotlivých sborů. Na druhou srpnovou sobotu je plánován tradiční
Memoriál zasloužilých členů v Lázu. Prověřovací cvičení se letos uskuteční v Bohutíně,
pravděpodobně během měsíce října.
Prioritou mimozásahové činnosti našeho sboru v letošním roce je realizace projektu zavedení
vodovodní přípojky do hasičské zbrojnice. Nejdůležitějším úkolem pro budoucnost SDH je podpora
práce s mládeží a propagace hasičských aktivit. Bez přípravy dnešní mládeže nemůže totiž žádný sbor
v budoucnu fungovat. Proto po zimní přestávce opět plánujeme od začátku dubna organizované
schůzky našich nejmenších hasičů.
Irena Svajčíková

Neviděli jste zajíce?
Bude v naší přírodě také zajíc polní ohroženým druhem?
ajíc. Když toto slovo řekne myslivec, představí si oblíbenou srstnatou užitkovou zvěř, jejíž
stavy v honitbách se radikálně snižují. Vždyť ještě v roce 1972 se v Československu lovilo
vysoko přes milion zajíců a další statisíce byly odchytávány a vyváženy do zahraničí. Od té
doby ale dochází ke strmému populačnímu pádu, který je připisován celkovému zhoršení životních
podmínek pro veškerou drobnou zvěř. Koeficient reprodukce u zajíce poklesl z 1,19 na současných
přibližně 0,30.
A nyní něco ze života zajíce polního. Zajíc je býložravec obývající polní i lesní prostředí, kde je
dostatek krytu, závětří a sucho. Věrnost stanovišti je u něj známá, protože až dvě třetiny zajíců žijí do
2000 m od místa svého narození. Při malé populační hustotě tak může docházet k úzké příbuzenské
plemenitbě. To je také jeden z důvodů pro organizované „osvěžování krve“ vypouštěním jinde
odchycených zajíců do honitby. Typické pro zajíce jsou nápadně vyvinuté slechy (uši), a proto zajíc
velmi dobře slyší. Světla (oči) má umístěná po stranách hlavy, proto dobře vidí v širokém zorném
úhlu. A také má dobře vyvinutý hmat a čich. Další typickou částí těla jsou zadní běhy (nohy), které
jsou delší a silně osvalené – v běhu dokáže doskočit skoro čtyři metry daleko.
Honcování (páření) zajíců začíná v únoru, při mírné zimě i mnohem dříve, a opakuje se 3-4x do
roka. Zaječka vrhá zajíčata na holou zem v oranici, pod keře nebo jiná, částečně chránená místa. Ve
vrhu jsou 2-4 zajíčci, kteří jsou vidomí a osrstění. Zaječka je kojí většinou jen v noci, a to po dobu
dvou až tří týdnů. Po této době začnou už přijímat rostlinnou potravu. Pokud někde v přírodě najdeme
samotné mládě, nesnažme se je „zachraňovat“! Zaječka o něm ví a ono se v noci o svoji porci mléka
pištěním dokáže přihlásit. Zaječí mateřské mléko je pro ně těžko nahraditelné. Má optimální složení
živin s vysokým obsahem tuku; zajíčata někdy bez této potravy musí vydržet poměrně dlouhou dobu.
A sunar malý zajíček těžko sežene!
Zajíčata v této době jsou nejčastější kořistí predátorů jako je liška, kuna, jestřáb a v poslední době
hlavně divoká prasata. Jsou to všežravci a když se jejich stádo rozeběhne po poli, nic jim neunikne
(mám natočené video z fotopasti, na kterém jsou tři bachyně a 17 selat). Proto se odlovu prasat
mimořádně věnujeme. A pro tlumení populace lišek jsme loni v okolí Lázu vybudovali dvě velmi
náročné umělé nory. Ale kuna má dobu hájení dlouhou (loví se jen od 1. listopadu do 28. února)
a jestřáb je chráněn celoročně.
Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli v naší honitbě vypustit v minulých letech dospělé,
uměle odchované zajíce. Nákup zajíců a jadrných krmiv pro zimní přikrmování ostatní zvěře jsou pro
myslivecké sdružení finančně velmi náročné. Přestože jsme zajíce více než osm let pro jejich nízké
stavy nelovili, až teprve loni jsme zaznamenali mírný nárůst - snad vlivem zazvěřování a mírných zim.
Obáváme se ale, že zajíci odchovaní v klecích mohli částečně ztratit důležité instinkty pro život ve
olné, pro ně nepřátelské přírodě. Jiný způsob zvyšování zaječí populace zatím ale neznáme
Kromě uvedených predátorů hubí malá zajíčata také těžká zemědělská technika a chemie. A kromě
toho se pesticidy a herbicidy dostávají do potravního řetězce nejen zvěře, ale i lidí, a to se všemi pro
zdraví člověka negativními důsledky.

Z
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Přesto přejme dospělým zajícům vypouštěným v okolí Lázu a Vranovic úspěšné „zabydlení“
a rozmnožení.
A na závěr bych rád napsal, co chybí starým myslivcům ke spokojenosti při procházce jarní
přírodou. Neslyší například hlasité „kodrcání“ bažantích kohoutů a „čiřikání“ koroptvích kohoutků
v době toku. Neslyší ani melodický tlukot křepelek, známý jako „Pět peněz, pět peněz…“ a úzkostlivé
pronikavé volání „kyvi, kývííí“ čejky u jejího hnízdiště. Také známé zvuky holubů hřivnáčů, bekasín
a rovněž celý svatební orchestr ostatních tažných ptáků jsou dnes slabé. Naše příroda se pro ně stává
nehostinnou až nepřátelskou. Dokáže to člověk ještě někdy změnit?
Ladislav Punčochář

Oznámení obce Láz:
Dnem 31. května 2015 končí vybírání poplatků za odvoz komunálního odpadu
z popelnic a také poplatků za psa na rok 2015.

Hledám – Nabízím
Hledám:
*Hledám za sebe náhradu pro funkci šéfredaktora obecního zpravodaje Lázské listy. Kdo z lázských občanů má
zájem o převzetí péče o kompletní zpracování a vydávání tohoto čtvrtletníku, nechť zavolá na mobil 605
789 648.
*Hledám přechodné ubytování zde v obci. Výše nájemného dohodou. Pomohu s pracemi na domě i na zahradě.
Volejte č. mobilu 605 789 648.

Nabízím:
*Pro výkon funkce nového šéfredaktora Lázských listů nabízím předání zkušenosti a i přímou pomoc ve formě
korektur, technického i tematického poradenství atd. Informace na 605 789 648
*Provádím zateplování rodinných domů certifik. materiálem a jeho prodej, obklady a dlažby, montáž SDK a jiné
stavební činnosti. Hampl&Šebesta,Rožmitál p.Tř. a Láz. Volejte 603 859 138.

Výzva redakce pro organizace, spolky a všechny naše čtenáře
Děkujeme všem, kteří přispěli svým článkem, obrázkem či fotografií do tohoto vydání našich listů. Velmi si
vážíme všech Vašich příspěvků a uvítáme každý další. Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu
lazskelisty@seznam.cz
nebo je přineste sepsané na OÚ.
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