Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nevydařený rok 2020 je za námi, ale světová pandemie za námi zatím ještě zdaleka není. Přinesla a bohužel ještě i přinese s sebou mnoho špatného. Její
dopady pociujeme již od března a projevovat se budou ještě několik následujících let. Zmanipulovaná
média vedou lživou propagandu, jak je Česká republika nejlepší v řešení coronavirové krize, ale opak je pravdou. Kdo se
nenechá zmást a chce si vytvořit na situaci vlastní názor, ne ten přejatý, co se nám snaží vnutit prolhaný premiér i mimo realitu stojící nemocný prezident, ten má v dnešní době možnost snadno získat informace i z jiných zdrojů, např. si pustit televizní zpravodajství našich
sousedů a poslechnout si nebo přečíst, jak to naše „best in covid“ vnímají v zahraničí. A to už vůbec nemluvím o čerpání evropských i státních dotací, tady je naše země „best“ zrovna tak.
Obce, města a kraje již od léta přicházejí o finanční prostředky, které
jim vláda značně omezila. Proto se, milí občané, musíme připravit
na to, že na investiční akce již nebude dostatek finančních prostředků
a že jen sotva se nám podaří budovat infrastrukturu obce takovým tempem jako v posledních letech. Budou to především obce a kraje, kdo
pocítí následky vládní strategie ve stylu „Po nás potopa“ v podobě obřích stamiliardových dluhů, které v historii naší země nemají obdoby
a které z velké části slouží k tomu, aby si vláda koupila voliče před letošními volbami a mohla pokračovat v zametání stop po rozkrádání
státního majetku v minulosti i současnosti, čímž jen navazuje na konání všech předchozích vlád již od samotných počátků „privatizace“.
A také se v plné nahotě ukázalo, jakým způsobem, v jakých objemech
a komu jsou v naší zemi rozdělovány finanční prostředky určené na dotace.
Stát sice v současné době občanům štědře rozdává, ale zároveň si okamžitě a skrytě bere zpět. Jako příklad mohu uvést skutečnost, že na
počátku prosince nebyl schválen odklad odpadového zákona na rok
2022. Tato legislativa má dopad na cenu jedné tuny komunálního
odpadu ve výši 300 Kč (poplatek se navyšuje z 500 Kč na 800 Kč).
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Na toto navýšení dané zákonem reagovala firma Rumpold navýšením
poplatku u všech skládkovaných odpadů V celkové ceně jedné tuny
skládkovaného odpadu se navýšení poplatku projeví navýšením o 23%
(čisté navýšení o poplatek). Jelikož i výstupem třídírny separovaných
odpadů je po vytřídění z 40% – 50% nevyužitelný odpad, dotkne se
navýšení poplatků i tříděných odpadů. Proto i obecní zastupitelstvo
bylo nuceno zvýšit poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2021
na 700,- Kč za trvale bydlícího občana a na 900,- Kč za rekreační objekt. Zvýšení místního poplatku kompenzuje vyšší výdaje obce za svoz
odpadu.
V rámci našich možností a v souladu s vyhlášenými opatřeními
v souvislosti se zamezením šíření koronaviru jsme prožili advent. Plánované kulturní akce byly bu rušeny nebo korigovány. Navíc jsme
museli vrátit Středočeskému kraji již obdrženou finanční dotaci na
uspořádání výstavy betlémů spolku Příbramští betlemáři, nebo výše
zmíněná opatření to nedovolila. Advetní setkávání i přes absenci sněhu byla v této nepříjemné době milá a přátelská a to je dobře.
Jen okrajově se ještě zmíním o probíhající akci Přístavba mateřské
školy. Celý podzim tato stavební akce probíhá tak trochu stranou pozornosti veřejnosti. Již jsme od ministerstva financí obdrželi a profinancovali celou výši dotace, téměř 4 miliony Kč, což je dobrá zpráva.
Vnitřní práce by s menším zpožděním měly být dokončeny v lednu,
na jaře ještě zbývá udělat fasádu a kolaudaci. Souběžně byly při této
akci provedeny i práce mimo projekt. Podrobnosti napíšu v souhrnném
článku po dokončení stavby.
Všem Vám kromě osobní spokojenosti přeji, aby ten nový rok přinesl
ukončení pandemie v celém světě a aby se nám všem otevřely oči. Svět
už nebude stejný jako nikdy předtím a my bychom si měli začít více
vážit zdraví. Nejen toho osobního, ale i toho kolektivního společenského. Nebojujme už s přírodou jako doposud, ani se ji nesnažme opanovat, ale naslouchejme jí, spolupracujme s ní a chraňme ji pro nás i budoucí pokolení.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Napojení dešových svodů do obecní kanalizace
Společností 1.SčV, a.s. zajišující provozování kanalizace a čistírny
odpadních vod v naší obci jsme byli upozorněni na potíže způsobené neobvykle vysokými přítoky vody z obecní kanalizace na čistírnu odpadních
vod (dále jen ČOV) při deštích.
Po provedených kontrolách kanalizace se ukazuje, že důvodem tohoto nežádoucího jevu je s největší pravděpodobností svedení dešových vod
z pozemků a nemovitostí obyvatel obce do splaškové kanalizace.
V této souvislosti proto upozorňujeme občany obce, že napojení dešových svodů či jiné odvádění dešových vod do kanalizace je nelegální
a může být předmětem postihu ze strany vodoprávního úřadu a také důvodem pro přerušení odvádění odpadních vod.
Vysoký přítok vod je v současné době důvodem vydaného zákazu napojování dalších domů na kanalizační sí. To nejenže blokuje další
rozvoj obce, ale může být i důvodem k odebrání velké části poskytnuté
finanční dotace na kanalizaci a ČOV, pokud nebude možné připojit závazný počet obyvatel. V neposlední řadě se pak vyšší nátok odpadních vod
neblaze odráží v provozních nákladech ČOV a tedy i ve výši stočného.
Obec Láz proto vyzývá občany, aby zajistili v co nejkratší možné době
odpojení všech dešových svodů od veřejné kanalizace a ani jiným způsobem dešovou či drenážní vodu do veřejné kanalizace nevypouštěli.
Situaci budeme ve spolupráci s provozovatelem intenzivně sledovat
a v případě, že nedojde ke zlepšení situace, bude přistoupeno k provedení
fyzických kontrol kanalizačních přípojek u jednotlivých nemovitostí a zjištěné nesrovnalosti budou předány k šetření vodoprávnímu úřadu.
Navíc budou na vlastnících nemovitostí se zjištěným nedovoleným sváděním dešových či drenážních vod do kanalizace uplatňovány a vymáhány případné nemalé škody, které v této souvislosti vzniknou.
Jedná se pouze o několik nemovitostí, jejichž majitelé porušují
podmínky smlouvy o odvádění odpadních vod. Tito jedinci bezohledně a vědomě poškozují celou obec a na jejich počínání doplatíme my všichni obyvatelé Lázu.
Vyzývám proto občany, aby popř. na výše zmíněné porušovatele
upozornili obecní úřad nebo provozovatele - firmu 1.SčV.
Je to v zájmu nás všech a v žádném případě se nejedná o nějaké
udávání, ale o zjednání nápravy sloužící veřejnému prospěchu.
Mgr. Antonín Kropáč

5

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
z 30. listopadu 2020
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 93/2020: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje
následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení podání žádosti o finanční dotaci
3) Schválení záměru prodeje části pozemku
4) Schválení výše stočného na rok 2020
5) Pověřený člen na VVZ
6) Diskuse
7) Různé
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 94/2020: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 a schvaluje rozpočtové opatření č. 12.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 95/2020: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu MMR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na projekt s názvem
„Obnova povrchu místních komunikací - Láz“
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 96/2020: ZO schvaluje revokaci usnesení č. 48/2020.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 97/2020: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 408/29
v k. ú. Láz o výměře 65 m2 za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 98/2020: ZO schvaluje stočné na rok 2020 ve výši 45,39 Kč bez
DPH tj. 49,93 Kč s DPH.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 99/2020: ZO pověřuje Bc. Kristýnu Jurovou, aby zodpovídala
za zveřejnění dokumentů na profilu zadavatele.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
ze 14. prosince 2020
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 104/2020: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
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1) Řešení odpadového hospodářství
2) Schválení dopravní obslužnosti
3) Rezervní fond MŠ Láz
4) Fixace úvěru
5) Diskuse
6) Různé
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 105/2020: ZO schvaluje Dodatek č. 3 k Obecně závazné vyhlášce obce Láz č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 106/2020: ZO schvaluje roční příspěvek na autobusovou
dopravní obslužnost dle návrhu města Rožmitál pod Třemšínem ve výši
20.000,- Kč.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu MŠ Láz na rok 2021.
Předsedající navrhuje, aby MŠ v roce 2021 čerpala finanční prostředky
z rezervního fondu a zapojila je do rozpočtu na rok 2021 a poté si podala
žádost na případné dofinancování potřeb MŠ.
Usnesení č. 107/2020: ZO schvaluje podání žádosti u Komerční banky
o předložení návrhu na fixaci úrokové sazby.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Přístavba MŠ v Lázu
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Jubilanti obce Láz
Leden:

Josef Hlinka
Blažena Kuníková
Ludmila Wiedermannová
Eva Růžičková
Vladimír Šimánek

70
95
91
70
87

Únor:

František Sadílek
Ladislav Šimánek

70 let
80 let

Březen:

Marie Sadílková
Václav Sláma

91 let
92 let

let
let
let
let
let

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

Opustili nás navždy
Prosinec 2020:

Miroslava Kodatová
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84 let

Tak trochu jiný advent ...
Uplynulý adventní a vánoční čas byl stejně jako
celý minulý rok ovlivněn koronavirovou pandemií.
Stanovená vládní opatření a omezení neumožnila
uspořádat v naší obci předem naplánové adventní
akce v plném rozsahu. Zahájení adventu se tentokrát celé uskutečnilo ve venkovních prostorách a
také Mikuláš musel svoji nadílku přesunout ze
sálu pod širé nebe. Oželet jsme museli i živou swingovou muziku, a neuskutečnila se ani pečlivě připravovaná a očekávaná výstava betlémů. Byl vytvořen náhradní program v podobě čtyř adventních
předvánočních setkání.
Zahájení adventu v Lázu, na první adventní neděli, se bohužel muselo
obejít bez tradičního vystoupení žáků a učitelů bohutínské pobočky ZUŠ
J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Nezazněly ani fanfáry trubačů. I tak
jsme společně s panem starostou slavnostním rozsvícením vánočního stromu na návsi přivítali advent v naší obci.
Také druhé předvánoční setkání proběhlo venku před obecním úřadem.
Do Lázu zavítal Mikuláš s čertem a andělem. Přišli opět po roce, zkontrolovat a obdarovat lázské děti. Laskavý Mikuláš všechny děti trpělivě vyslechl, s každým si popovídal nebo i vesele zazpíval. Setkání s dětmi u rozsvíceného stromu mělo kouzelnou atmosféru. Možná byl položen základ
nové tradici, pořádat mikulášskou nadílku pod večerní oblohou.
Mnozí z nás se každoročně těší na třetí adventní neděli, kdy k nám pravidelně do obecního sálu zavítá Swingový orchestr For Evergreens. Posluchačům swingu musela tentokrát postačit pouze reprodukovaná hudba,
která doufejme, dokázala i tak všem přítomným zpříjemnit nedělní podvečer.
Počtvrté jsme se sešli při oblíbených Zpívánkách, které již několik let
tradičně zakončují lázský adventní program. Za hudebního doprovodu
rodiny Kopeckých a jejich přátel jsme si společně zazpívali nejznámější vánoční písně a koledy. Bylo to poslední milé setkání občanů Lázu před Vánocemi, v předvečer Štědrého dne.
Doufáme, že jste si vánoční svátky a závěr roku užili podle svých představ a snad i v kruhu svých nejbližších. A už byl loňský rok jakýkoliv,
musíme věřit, že ten letošní bude po všech stránkách jen lepší.
Jana Klímová
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Lázské listy
Vážení čtenáři, proč myslíte, že jsem titulek tohoto
článku pojmenovala právě
Lázské listy? Uběhlo totiž
už 10 let od doby, kdy jste
dostali do svých schránek
první číslo tohoto lázského
informačního čtvrtletníku.
Proto bych Vám nyní chtěla připomenout, jak jsme
začínali a pokračovali
v přípravách dalších čísel
Lázských listů.
Jaké byly začátky? - Pocházím z Březnice, kde
jsem pracovala v Městské
knihovně a infocentru.
Tam jsme připravovali měsíčník Březnické noviny.
Tato práce mě velmi zaujala, protože jsem byla přesvědčená, že tento zdroj informací byl pro občany města přínosný. Když jsem se přistěhovala
do Lázu, zabývala jsem se myšlenkou, že by nějaký pravidelně vydávaný
obecní zpravodaj byl pro informovanost zdejších občanů zajímavý a prospěšný.
S návrhem na zřízení zpravodaje jsem se obrátila na tehdejší starostku
Lázu Jitku Říhovou, která byla mojí myšlenkou nadšená, a tak mi nechala zcela volnou ruku ke zpracování a vydávání Listů. Prvních dvanáct čísel ve formátu A5 (vycházejí tak dodnes) vyšlo pod názvem „Informační
listy obce Láz“. První čísla Listů jsem vytvářela doma na PC v textovém
procesoru Microsoft Word. Úprava a zalamování textů tak bylo dost složité. Potom jsme na běžné kancelářské tiskárně lázského obecního zastupitelstva text tiskli, rozmnožovali a pak jsem sama Listy roznášela do Vašich schránek. Pozitivní ohlasy Vás občanů vedly k tomu, že vydávání Listů pokračovalo i v dalším volebním období za starostky Mgr. Vlasty Čechové. Její podnětné návrhy vedly k rozšíření titulu z původních 12 na 20
stran a v té době začaly do Listů pravidelně přispívat i místní organizace.
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Od čísla 3 moji redaktorskou činnost převzal Ing. Václav Dvořáček jako
šéfredaktor, který pak od č. 13 rozhodl o zkrácení názvu na „Lázské listy“
a zaregistroval je jako čtvrtletní oficiální periodikum u Ministerstva kultury ČR. Jednotlivá čísla zpracovával rovněž sám doma na počítači, vozil
do Příbrami do tiskárny a celý náklad pak roznášel do schránek v Lázu.
V té době už prováděla tisk Listů tiskárna Martin Paul Příbram, stále
v nebarevné podobě. Jako členové redakční rady se od té doby vystřídali
PhDr. Josef Bernášek, Mgr. Pavel Kopecký, Mgr. Vlasta Čechová a Jana
Klímová.
Když Ing. Dvořáček za mnou v roce 2015 přišel s tím, že v redakci Listů
už nebude dál pokračovat, vyvstala otázka, že bu listy zaniknou, nebo že
je jako šéfredaktorka převezmu opět já. Po domluvě s obecním zastupitelstvem, konkrétně se starostou Mgr. Antonínem Kropáčem, jsme rozhodli,
že Lázské listy pokračovat budou a že nám tisk a konečnou úpravu bude
poskytovat Příbramská tiskárna s. r. o. S tou jsem měla už z minulé doby
velmi dobré vztahy a věděla jsem, že mají počítačové možnosti pro lepší
úpravu.
Dalším zlomovým bodem ve vývoji Lázských listů bylo jaro 2017.
Už nějakou dobu předtím jsme uvažovali o barevném tisku. Tím by fotografie i text získaly větší pestrost i atraktivnost a Listy by se tak dostaly
na celkově vyšší úroveň. Zároveň by se tím ale neúměrně zvýšily náklady.
Po dohodě s obecním zastupitelstvem jsme zvolili kompromis, a tak od
č. 27 vycházejí Listy s oboustranně barevnou obálkou (čtyři stránky).
Chtěla bych zároveň poděkovat všem přispěvatelům, kteří do jednotlivých čísel pravidelně nebo i jen občas poskytují své články či obrázky.
Znám potíže spojené s přípravou a včasným dodáním příspěvku do redakce
a o to víc si jich vážím. Zároveň chci vyzvat všechny Vás, čtenáře Listů,
abyste se nerozpakovali a přispěli svým článkem nebo jen fotografií pro
zábavu, poučení nebo informaci. A může to být nějaký postřeh, něco z historie nebo krátké zamyšlení či obrázek z Vaší vycházky nebo situace
z Vašeho okolí.
Od roku 2017 vykonává funkci šéfredaktorky Jana Klímová. Redakční
radu tvoří Mgr. Vlasta Čechová, já a od tohoto čísla také Pavlína Nuslová. Na tomto místě se na Vás obracím s výzvou, že pokud by někdo z Vás,
čtenářů, chtěl být součástí redakce Listů, může nás kontaktovat. V žádném případě se totiž nebráníme nejrůznějším návrhům na obsah a formu
Listů nebo změnám v personálním obsazení redakce. Tak jako život v naší
obci bude takový, jaký si jej sami občané Lázu vytvoří, tak i Lázské listy
budou takové, jaké si je my všichni vytvoříme.
Mgr. Martina Brettlová
11

Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Přístavba MŠ probíhala dle plánu a provoz školy byl tak zahájen
19. října 2020, jak se předpokládalo. Bohužel se nás ihned po otevření
dotkla covidová situace a důvodu prokázání nákazy u personálu MŠ nám
byla hygienou nařízena karanténa. Od listopadu již probíhalo vzdělávání
normálně, i když s omezením výletů a hromadných akcí, což nás velmi mrzí.
Adaptace nových dětí proběhla nad očekávání dobře. Starším dětem
s nižší potřebou spánku je nabízena odpolední vzdělávací činnost.
V letošním roce navštěvuje mateřskou školu 16 předškoláků, takže jsme
se ihned po otevření zaměřili na diagnostiku předškoláka, abychom odhalily slabší oblasti, které je potřeba rozvíjet. V listopadu proběhl jarmark
alespoň pro rodiče ve vestibulu mateřské školy. S dětmi jsme pekli svatomartinské rohlíčky, opakovaně si děti samy dělaly zeleninový salát.
V prosinci nás ve školce navštívil Mikuláš s čertem, pekli jsme s dětmi
cukroví, vyráběli dárky a přáníčka pro rodiče. V lese jsme ozdobili stromeček pro zvířátka a také jsme se jeli podívat do Příbrami na betlémy a vá-
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noční výzdobu
města. Plnými
doušky si užíváme napadlý sníh
a chodíme s dětmi co nejvíc bobovat.
Zapojili jsme se
do výtvarné soutěže „Namaluj
svého anděla“.
I kdybychom se
v soutěži neumístili, obrázky
dětí po skončení
soutěže alespoň
potěší nemocné
a seniory.

Co nás čeká …
V lednu jsme
měli jet předškoláky na lyžařský pobyt na
Monínec, který
však budeme muset, kvůli nouzovému stavu a mimořádným opatřením vlády, zrušit. V zimních měsících máme objednané divadelní představení, rádi
bychom jeli do rožmitálského kina, navštívili ZŠ Bohutín, pozvali do školky myslivce. Na přelomu ledna a února uskutečníme setkání s rodiči
budoucích prvňáčků zaměřené na téma školní zralosti. Uvidíme, jak se
bude nadále situace vyvíjet a co vše bude možné zrealizovat.
V průběhu ledna by měla být dokončena stavba nové části budovy. Díky
zvětšené ložnici jsou pro nás současné prostory při větším počtu dětí malé,
nevyhovující. Moc se těšíme, až se děti rozdělí a každá třída bude fungovat
ve svém vlastním prostoru.
Ráda bych Vám všem popřála jen to nejlepší, zejména zdraví a štěstí
v novém roce.
Mgr. Kateřina Bysterská
ředitelka
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„Tradice lázského masopustu“ (1. část)
O masopustních rejích z Čech i Moravy existují písemné zprávy již
ze 13. století, i když svátek je mnohem starší, a jeho zvyky mají původ
v předkřesanských slovanských oslavách konce zimy.
Období masopustu začínalo 6. ledna svátkem Tří králů a postupně vrcholilo „tučným čtvrtkem“, „masopustní nedělí“ a samotným „masopustním úterým“. Zatímco jeho počátek má pevné datum, tak jeho konec je
závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do
počátku března. Popeleční středou je zahájen čtyřicetidenní půst. Vyvrcholením masopustu však bylo vždy úterý. Toho dne procházely venkovem
průvody maškar, a ve staročeských městech se hrála masopustní divadelní
představení.
Kdy se konal první masopustní průvod v Lázu, dnes již jen těžko zjistíme. Ve většině obcí byli u zrodu novodobých masopustních průvodů místní
hasiči (v Lázu SDH založen v roce 1888). Jestliže Bohutínští datují vznik
této tradice do roku 1921, kdy dle písemných záznamů byla jejich masopustní pochůzka s průvodem a večerní zábavou využita ke sbírce na pořízení nové stříkačky, lze předpokládat, že i v Lázu se tento zvyk udržuje od
dvacátých let minulého století. Vždy většina mužského obyvatelstva okolních vesnic pracovala tehdy společně na šachtách na Březových Horách
nebo v Bohutíně, a tak i jejich mimopracovní činnosti byly velice podobné,
což dokládá i vznik ostatních sportovních a kulturních spolků a klubů
v obou těchto obcích.
Dle písemných pramenů z dob, kdy byla naše obec ještě rozdělena na
Horní a Dolní Láz, a hranicí mezi oběma obcemi procházela i hranice tehdejších krajů (žup), se dochoval popis události, kdy na rozverné maškarády řádící na Rafandě povolal někdo četníky z Rožmitálu. Když se četníci
do maškarádů pustili, ti jim utekli i s kapelou přes Litavku na druhou
stranu, která patřila pod četnickou stanici v Bohutíně. Po té druhé straně
se pak šikovně a bezpečně dostali až do hostince k Palivcům v Dolním
Lázu.
Nejstarší dochované a již značně zažloutlé fotografie lázských maškar
pocházejí z konce padesátých let minulého století. Lze jen odhadovat, pod
kterou ze škrabošek se skrývají Lojza Filipovský zvaný „Baculín“, Václav
„Kulda“ Bartoš, Bohumil „Kajst“ Milec, Zdeněk „Císař či Švec“ Milec,
Karel „Voko“ Šimánek, Franta „Čilda“ Sadílek, jeho bratr Lá a nebo
možná některý z bratrů Mandíků. S harmonikou pak zřejmě jeden z bratrů
„Tomaníků“ nebo starý Poura či Kocourek a se saxofonem snad František
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Kotrbatý. Mezi ty,
na fotografii tehdy
nejmladší, patřil
Fanda Milec, který později společně s bratrem Jindřichem a se svojí
„fňuknou“, bubínkem, valchou, či
vozembouchem
hudebně doprovázel nespočet ročníRok 1959
ků masopustních
průvodů. V té době
se již na pořádání lázského masopustu podíleli vedle „Hasičů“
i místní „Sportovci“ (dříve členové SK a DTJ, po únoru 1948 násilně sjednocené pod Sokol a následně pod TJ). V průvodu vybraná koleda, spolu s výdělkem
z večerní masopustní merendy,
byla vítaným příjmem do pokladen těchto spolků.

Rok 1961

Nelze na tomto místě vyjmenovávat všechny, na které pamětníci vzpomínají, a kteří se už masopustu zúčastnit nemohou, a tak za všechny zmiňme alespoň Jirku Milce, Václava Princla, Františka Šefrnu, Jozefa Seitela
st., Jirku Týra, Bedřicha Lantoru, Jirku Macha, Fandu Kotrbatýho, Míru
Sadílka, Fandu Vymlátila, Fandu Nusla, Víu Karase... (viz foto U Palivců
r. 1987).
Podobně jako i jiná spolková činnost, také lázský masopust si již
v devadesátých letech prodělal svoji porevoluční krizi. Pořádajícím složkám
chyběly finance, ba co hůře, maškarní průvod již nedoprovázely davy dětí
a ostatních přihlížejících. Také účast na úterním maškarním bále se znatelně snižovala, stejně jako počet maškarádů v samotném průvodu. Byli to
právě již dříve zmínění (zmiňovaní) bratři Fanda a Jindra Milcovi, kteří se
společně s Mírou Sadílkem a se svými hudebními nástroji, svými nápady
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U Palivců r. 1987

a za podpory hrstky věrných maškarádů z řad místních Hasičů a Sokolů,
významnou měrou podíleli na zachování atraktivity této mnohaleté lázské
tradice. Dokonce po dvakráte (podvakrát) (v letech 1992 a 1999) zpestřili
průvod ozdobeným koňským povozem. Lázští maškarádi v tomto období
také uskutečnili dva zájezdy, když svou účastí podpořili obnovu masopustu v Milevsku, nebo vyjeli za koledou do Příbrami, aby tak slávu lázského
masopustu šířili i mimo hranice obce a současně navýšili finanční příjem
nutný pro zachování rozsahu masopustních oslav včetně dětského karnevalu a úterního maškarního bálu. To se, i díky sponzorům především z řad
samotných maškarádů, ještě krátkou dobu dařilo. Nicméně na prahu nového tisíceletí se uvedený rozsah oslav stal pro pořadatelské složky finančně neudržitelný. Objevily se dokonce i pragmatické úvahy o přeložení oslav
z tradičního úterý na sobotu, kdy bez ohledu na zachování tradice, bylo
možno očekávat větší zájem a podporu z řad místních občanů, stejně jako
je tomu v mnoha jiných obcích včetně těch, kde je tradice masopustu znovu postupně obnovována (viz foto U Dubu r. 2000).
Zlomovým ročníkem pro lázský masopust se zřejmě stal rok 2005, kdy se
hrstka nadšenců z řad samotných maškarádů nechtěla smířit s postupným
úpadkem této dlouholeté lázské tradice. Ti se opakovaně sešli, aby učinili
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U Dubu r. 2000

masopust znovu atraktivním, a to nejen pro samotné maškarády, ale především pro lázské občany, jejichž zájem a podpora je pro udržení této tradice rozhodující. Podchytili staré tradiční prvky a přišli i s novými, vyžadujícími mnohdy náročnou přípravu. Ale o samotných tradicích a tradičních maskách lázského masopustu snad příště.
Uvedený článek si dovoluji věnovat nejen všem výše jmenovaným, ale
i všem těm, kteří se po téměř celé jedno století podíleli na udržení této bezpochyby nejstarší dochované lázské tradice, těm, kteří na její udržování
již dohlížejí z nebeských výšin, kde jistě orodují známou masopustní proklamací "Bože jenom nedopus, aby zemřel masopust".
Petr Milec
Děkuji všem dosud osloveným pamětníkům za jejich ochotu a vstřícnost
a prosím všechny, kdo uchovávají jakýkoliv zajímavý masopustní artefakt,
především fotodokumentaci, aby mne kontaktovali na telefonu 603 250 218
nebo přímo redakci LL.
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
To, čeho jsme se nejvíc obávali, se nakonec vyplnilo. Nový nástup covidu-19 nám
znovu přerušil soutěže a v rámci nouzového
stavu jsme přestali i trénovat. Jen volnočasový oddíl si stihl dvakrát zatrénovat v tělocvičně TK Bohutín. Je nám
velice líto, že v současnosti se nemůže po hřišti prohánět naše mládež.
Bohužel ani výhledově nevíme, zda vůbec začne jarní část všech soutěží.
Možná dojde ke zrušení ročníku 2019/2020. Podle fyzioterapeuta docenta
Koláře, v návaznosti na úpravy docházky dětí do škol, bude po takové
dlouhé době velice složité, znovu přetáhnout děti od počítačů ven a na náš
trávník. Vypracovali jsme žádosti o dotace od Národní sportovní agentury,
která převzala tuto agendu od Ministerstva školství a tělovýchovy.
V lednu proběhne důležitá Okresní valná hromada FAČR, na které se
bude volit předseda okresního sdružení. Ti, kteří sledují vývoj kauzy Bebr,
jistě vědí, že právě okresy budou rozhodovat o tom, zda se fotbal v očích
veřejnosti dokáže očistit. Popravdě, já sám moc nevěřím, že dojde
k podstatným změnám. Zase to budou obyčejní funkcionáři, kteří budou
muset vesnický sport nějak organizovat, hlídat dotace a zkoušet dostat
mládež od počítačů, pokud budou chtít, aby se na vesnici vůbec hrál fotbal.
Rekonstrukce umýváren už je hotová. Nyní
dochází jenom k malým
úpravám vnitřku kabin
(odvětrávání, osazení
skříněk, výměna tlakového pytle u darlinku,
instalace měřáků vody
z veřejného řádu a ze
studny, atd.). Od VLS
jsme zakoupili dříví pro
vytápění klubovny a
v rámci brigády ho rozřezali, rozštípali a naskládali do dřevníku.
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Turistickou akci Putování Lázského nemehla po Brdech jsme přesunuli
na pozdější termín, předběžně na sobotu 29. května 2021. Začátkem roku
začneme s vyřizováním administrativy nutné pro jeho povolení. Věřme,
že se pandemická situace zlepší natolik, aby se pochod mohl uskutečnit.
O případných změnách budeme informovat na webových a facebookových
stránkách Nemehla a Vrtule. I další akce pak budeme moci plánovat
s ohledem na vývoj pandemie covidu-19. Zatím ani nevíme, zda, případně
za jakých podmínek, se uskuteční Valná hromada Vrtule.
Do roku 2021 přejeme všem našim členům a příznivcům především pevné
zdraví, pohodu a brzký návrat do „normálu“.
Josef Vošmik

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU!
Vážení příznivci turistiky,
vzhledem k aktuální náročné situaci
byl p ř e s u n u t t e r m í n

9. ročníku
Putování
Lázského nemehla
po Brdech
na

sobotu 29. května 2021.

Sledujte:
www.nemehlo.eu
facebookové stránky Nemehla a Sokola Vrtule Láz
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Hasičské okénko
Rok 2020 je za námi a není pochyb, že spoustě lidí přidělal vrásky a ukázal, co vše je na našem světě možné.
Ovlivněn byl veškerý veřejný život. Stejně jako jiné spolky i hasiči dbali vládních nařízení, a tak se nekonaly
žádné veřejné akce ani oslavy.
Jediné, co jsme mohli realizovat, byl úklid hasičské zbrojnice a zazimování techniky. Vzali jsme to z gruntu, aby naše zázemí bylo připraveno na
lepší časy, až budeme zase moci provozovat v plném rozsahu naši hasičskou činnost.
Bohužel nám rok 2020 nepřinesl tolik pěkného, jak by si mnozí z nás
přáli. Často zmatečná a nelogická opatření omezovala plány nejen spolků,
ale i jednotlivých lidí. Zasáhla do životů nás všech. Často si lidé kladli
otázky, proč jsou některá nařízení v platnosti, a jiná, která by byla logická, ne. Jako například zavřené malé obchody, ale na druhou stranu velké
řetězce bez omezení otevřeny a o to více přeplněny lidmi.
Když se toto vše zdálo být
natolik zmatečné a nedostatečné, začal nad námi bdít
hlídací PES. Ani zde to ale
není pro lidi srozumitelné
a lehké se nařízeními řídit.
I tento PES místy postrádá
logiku, je zmatečný a nepovedený. Zkrátka jaký pán, takový PES. Hlavní je zbytečně neriskovat, respektovat
Ford Tranzir 4x4 - nové hasičské vozidlo SDH
své okolí a chovat se tak, jak
Láz.
Foto Kristýna Jurová
je potřebné, nebo nutné.
Proto dbejte v novém roce o své zdraví a psychickou pohodu. Snažte se
i v této nelehké situaci uchovat v duši klid. Pokud to bude jen trochu možné, zkuste se nad situací povznést a na všem zlém najít něco dobrého. Však
se také ne nadarmo říká, že nejlepším rádcem je zdravý rozum a pokud se
tím budeme řídit, zvládneme vše s grácií a nadhledem.
Do nového roku vám přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, pohodu a štěstí. Doufejme, že nový rok bude v těchto ohledech lepší než rok minulý,
a že náš život se vrátí do zajetých kolejí. Z celé situace vyjdeme silnější
a moudřejší a budeme si nejen v Lázu užívat života plnými doušky.
SDH Láz
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Zprávy z lesní správy Obecnice
Pro občany Lázu bychom měli informaci o Vojenských lesích - lesní správě
Obecnice, jejíž území se rozkládá od pily a Lázského rybníka na severozápad. Jak je známo, Vojenské lesy hospodaří v Brdech nadále i po zrušení
vojenského újezdu a je zde pět lesních správ. I zde se potýkáme s lýkožroutem smrkovým; jiné dříví se prakticky netěží kromě kůrovcového. Minulý rok
byl srážkově trochu lepší než předešlé roky, ale brouk je namnožený, takže
se dá očekávat i v letošním roce jeho gradace, kterou se budeme snažit
brzdit preventivními opatřeními, včasnými těžebními zásahy a asanací vytěženého dřeva. Výrazně by pomohl chladný a deštivý rok, zejména jeho
vegetační období.
C O M Ů Ž E T E O D L E S N Í S P R Á V Y Z Í S K AT:
Prodej palivového dříví: kontaktní osoba - Ing. Tomáš Nekl, nadlesní –
tel. 731137611, e-mail: tomas.nekl@vls.cz
Surový kmen (délka 8 - 12 m) - 430 Kč/m3 bez DPH (tzn. 275 Kč za prostorový metr)
Vláknina (délka 2 m) - 420 Kč/m3 bez DPH (tzn. 269 Kč za prostorový metr)
Palivové dříví o délce 1 m se v lese nevyrábí.
Dopravu si zajišuje kupující na své náklady. Pouze v případě odkupu
množství 25 m3 a více jsme schopni zajistit i dopravu.
Samovýroba palivového dříví – pravidla jsou stejná jako v minulosti
a zadávají ji přímo jednotliví lesní hajní na svých úsecích; pro sdělení
kontaktu pište na e-mail: ls112@vls.cz
Zvěřina – od poloviny ledna je ukončen odlov jelení a srnčí zvěře a
pouze černá zvěř, čili divoká prasata. Zde je cena: do 20 kg váhy přes 20 kg váhy - 40 Kč. Od srpna pak bude možno zakoupit i jelení
zvěřinu (ceny ještě budou stanoveny). Prodávají se pouze celé kusy
Kontaktní osoba je též Ing. Tomáš Nekl.

loví se
30 Kč,
a srnčí
v kůži.

Pronájem zasedací místnosti v přízemí lesní správy (pokud pomine
současná pandemie) – cena 500,- Kč za jednorázový pronájem.
Dále lesní správa provozuje Informační turistické centrum též v přízemí
lesní správy. V zimním období pouze po telefonické domluvě, od května
bude otevřeno podle toho, jak dovolí situace s Covidem.
Další informace najdete na webu www.vls.cz nebo si o ně napište na
e-mail: ls112@vls.cz
Ing. Václav Pernegr, vedoucí lesní správy
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Kulturní a společenské akce
Únor
14. 2.

DĚTSKÝ KARNEVAL / v 15 hodin, obecní sál

16. 2.

MASOPUST V LÁZU / tradiční průvod masek obcí

Březen
12. 3.

OLDIES PARTY / obecní sál

27. 3.

JARNÍ KONCERT / v 16 hodin, obecní sál

Duben
3. 4.

LOUTKOHERECKÁ SKUPINA ZALEZLÍCI / obecní sál

30. 4.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC / v 19 hodin,
na louce za hřištěm

Všechny uvedené akce se v Lázu uskuteční
dle dalších opatření a nařízení Vlády ČR.
Sledujte prosím vývěsní plochy,
webové a facebookové stránky naší obce.
Děkujeme.

U z á v ě r k a z i m n í h o v y d á n í Lázských listů bude 27. 3. 2021.
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