Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do druhého roku trvání pandemie
a nikdo z nás netuší, kdy už bude konec chaosu a neefektivně dlouho udržovaného nouzového stavu hrajícímu do karet pouze úzké skupině lidských hyen,
které bohatnou na celospolečenském lidském neštěstí, zatímco celá
země chudne a zabřehá do dluhové propasti a směřuje k rozvratu státních financí. A to nemluvím o zavřených školách, nebo tenhle stav
nemá ve světě obdoby. Jak se současná parta u koryt podepsala na dětech a studentech je svým způsobem zločin.
Ale k dění v obci. Společenský život byl nuceně ochromen, tradiční
kulturní akce se nemohou konat. Světlou, avšak notně chromou, výjimkou byl symbolický masopustní průvod maškar obcí, jenž vzhledem
k dodržování vládních nařízení neměl obvyklé kouzlo a atmosféru.
Dětem nebyl dopřán maškarní karneval ani tradiční velikonoční koleda, proto kulturní komise jako malou náhražku uspořádala putování
přírodou po velikonoční stezce. A protože možná stejně jako loni nebude možné uspořádat oblíbené pálení čarodějnic, je pro děti připraveno
putování přírodou po stezce čarodějnické. A uvidíme, jak to bude s oslavou dne dětí. Budeme se maximálně snažit, aby proběhla.
Začátkem roku proběhlo kolaudační řízení pro přístavbu budovy mateřské školy, více informací je v samostatném příspěvku. V současné
době je těžké psát o nových investičních akcích, když netušíme, kolik
finančních prostředků bude státem uvolněno pro obce. Ale je potřeba,
aby obec byla připravena na aktuální dotační výzvy. Proto byl vypracován projekt opravy místních komunikací, který zahrnuje opravu kratších úseků cest, které nebyly rekonstruovány v souvislosti s budováním
splaškové kanalizace a nejsou v dobrém technickém stavu. Projekt je
rozdělen do pěti částí a počítá se, že bude realizován po jednotlivých
částech s ohledem na finanční možnosti obce. Aktualizován byl i projekt návazné rekonstrukce požární zbrojnice a v současné době je přepracováván projekt na rekonstrukci požární nádrže, abychom s ním
konečně mohli uspět v některé z chystaných dotačních výzev, do nichž
se obvykle hlásí mnoho žadatelů a zdaleka ne všichni jsou úspěšní.
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Částečně se zlepšila situace v oblasti nátoku balastních vod do místní
čističky, proto je možné napojování dalších domů k obecní kanalizaci,
které je podmínkou pro úspěšné závěrečné vyhodnocení akce vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod.
Byl bych moc rád, kdyby v době, kdy budete číst tyto řádky, již byla
opět otevřena mateřská škola a postupně docházelo k dalšímu rozvolňování nekoncepčních proticovidových opatření a hlavně, aby už byl
zákeřný virus konečně poražen a žádný jiný se neobjevil.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

Přístavba mateřské školy
Investiční akce „Přístavba mateřské školy Láz“ nebyla vůbec v plánu, tedy alespoň ne v době těsně po dokončení finančně nákladných
akcí, což byla výstavba obecní kanalizace a ČOV, položení nových asfaltových povrchů na místních komunikacích a rozsáhlá úprava lokality na
Struhách. Ale každoroční přírůstky novorozenců do naší obce dávaly
tušit, že kapacitně současná budova MŠ v brzké době již stačit nebude.
Rovněž stávající technické zázemí dlouho nevyhovovalo současným
přísným normám a bytostně chyběly i skladovací prostory. Proto jsme
ke konci roku 2019 oslovili Ing. M. Klímu, aby navrhl projekt rozšíření
školní budovy. Počítali jsme s tím, že budeme mít dostatek času na konzultace a uplatnění podnětných návrhů, aby jednak v projektu byly
zahrnuty veškeré potřeby pro splnění podmínek pro rozšíření kapacity
školy a zároveň byly nové prostory pro děti co nejvíce sladěny s těmi
původními a nebyl tak narušen specifický ráz lázské školky. Se samotnou realizací jsme počítali až někdy v průběhu dalšího volebního období v závislosti na finančních možnostech obce. Nakonec bylo všechno
jinak.
Pro rok 2020 jsme měli naplánované „pouze“ dvě menší investiční
akce – rekonstrukci vnitřních prostor sportovních kabin a oplocení
nového dětského hřiště. Jenže pak si někdo ve státě uvědomil nárůst
porodnosti v posledním období a s ním spojenou nutnost rychlého navýšení kapacity školských zařízení v České republice. Proto v lednu
vyhlásilo ministerstvo financí dotační vyzvu na dostavby, přístavby
a nové stavby škol. Výzva byla lákavá. Stát nabízel financování 90 %
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uznatelných nákladů a uvolnil finanční prostředky ve výši 3,2 miliardy
korun, což zvyšovalo šance na úspěch při podání žádosti. Jenže podmínky byly nezvykle tvrdé. Kdo chtěl uspět, musel v únoru zároveň
s podáním žádosti předložit i platné stavební povolení. A my ještě neměli ani projekt, ale rozhodnout jsme se museli hodně rychle. Na bezprostředně svolaném jednání obecního zastupitelstva se zastupitelé jednomyslně shodli na tom, že šance, kdy je poskytovaná finanční dotace
v takovéto výši, se již nemusí opakovat, a proto je třeba ji při aktuálním
nárůstu dětí a s ohledem na omezené finanční možnosti obce využít.
Následné období bylo nepopsatelně hektické a to, že se podařilo
do podání žádosti vytvořit projekt, připomínkovat jej, následně složitě
zapracovat všechny konstruktivních připomínky a v šibeničním termínu stihnout zabezpečit všechny náležitosti pro včasné vydání stavebního povolení, se s odstupem času jeví jako malý zázrak. I následné podání žádosti o dotaci spolu s vyřízeným stavebním povolením se podařilo stihnout podat včas, ale nastaly další neočekávané komplikace.
Objevil se koronavirus, byl zaveden nouzový stav a namísto v dubnu
jsme rozhodnutí o přidělení finanční dotace obdrželi až v červnu.
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Avšak podmínky dotace se nezměnily, takže stále platilo, že stavba
musí být zahájena ještě v roce 2020 a do začátku prosince musí být
profinancován celý objem přidělených finančních prostředků, tedy 88,5 %
z celého rozpočtu stavby. Pokud by někoho zarazilo, že výše jsem zmínil 90 %, tak se nejedná o mýlku, ale o šikovný trik, jak bez vysvětlení
oddělit balík peněz z celkového objemu, který je určený výhradně pro
dané projekty, v tomto případě pro stavby školských zařízení. Jednoduše se náhle objeví o maličko menší procento podpory, ale zase ne o tolik
menší, aby to pro obce nebylo stále vyhodné. Takže nikdo žádost nestáhne zpět a ani si nikdo netroufne stěžovat. Jen se někam zakutálí
pár desítek miliónů korun. Ale chtějme věřit tomu, že se neztratí
a budou využity tím nejsmysluplněji možným způsobem.
Výběrové řízení na dodavatele stavby také neproběhlo hladce a způsobilo odložení zahájení prací o dalších deset dní. Tolik času musela
dostat firma, jež se prezentovala nejnižší cenovou nabídkou, aby mohla zdůvodnit, jak je možné, že má pohádkově nízký rozpočet. Její vysvětlení bylo sice úsměvné, ale byla ze soutěže vyřazena a vítězem soutěže byla určena firma Torus Příbram, která v naší obci již dříve na několika stavbách pracovala. Bohužel stavební práce nezačaly v květnu,
jak jsme původně předpokládali, ale až v červenci a bylo zřejmé, že do
začátku nového školního roku se nepodaří dokončit práce v interiérech
původní budovy, a že zahájení podzimní školní výuky bude muset být
odloženo. Komplikace přineslo i velké množství víceprací, s nimiž
se dopředu nepočítalo, ale bylo nezbytné je udělat. Provoz školy byl
z výše uvedených důvodů zahájen až v polovině měsíce října a děti byly
následně nuceny se na nějaký čas vtěsnat do menších prostor.
Podzim přinesl deštivé a chladné počasí a tím se značně ztížily podmínky pro práci venku a následný příchod zimy, jakou jsme už neměli
spoustu let, práce také mírně zpomalil. Současně vznikla i potřeba dalších nákladných víceprací většího rozsahu, především zateplení stropů
v celé původní budově. A protože dělat v mrazech fasádu by nebylo
dobré řešení, požádali jsme poskytovatele finanční dotace ministerstvo
financí o prodloužení termínu dokončení o půl roku a naší žádosti bylo
vyhověno. Celá akce ještě nebyla dokončena, a proto není účetně uzavřena, tak jen orientačně: Rozpočet po změnách je cca 4,5 mil. korun,
z toho dotace tvoří cca 4 miliony, vícepráce by měly být kolem půl milionu korun.
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A o co všechno je dnes školka obohacena? Rozšíření doznaly sociální
zařízení a ložnice, přibyla druhá šatna. Vznikla další velkoprostorová
místnost, tzv. herna, která je nezbytná pro oddělení výuky jednotlivých
tříd, a vedle ní učebna pro individuální výuku. Byly vytvořeny nové
skladové prostory pro potraviny, místnost pro umístění strojové škrabky brambor a dále prádelna, kde kromě pračky bude i sušička prádla.
Od budovy k potoku je položena nová dešová kanalizace a souběžně
s fasádou bude postaven nový plot oddělující parkoviště za budovou
od školní zahrady.
Závěrem bych na tomto místě rád veřejně poděkoval všem, kdo se
na zdárném průběhu celé akce podíleli: zastupitelstvu obce, autorovi
projektu Ing. M. Klímovi, pracovníkům firmy Torus a jejich partnerům,
všem zaměstnancům školy a zejména Ing. J. Shrbenému, jenž na stavbu po dobu jejího trvání dohlížel a jehož zkušenosti i kreativní nápady
byly pro zdárný průběh celé akce velice platné a cenné. Zbývá dodat
jen přání, aby nové prostory dětem i všem pracovníkům školy zdárně
sloužily a všichni se v nich cítili dobře a spokojeně.
Mgr. Antonín Kropáč

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 24. dubna 2021.
Kontejner bude přistaven u hasičské zbrojnice.
Ve stejný den se uskuteční

SVOZ ŽELEZNÉHO ŠROTU.
Železný šrot můžete připravit před své domy.
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MÍSTNÍ POPLATKY
Připomínáme, že místní poplatky za svoz TKO
a za psy jsou splatné do 31. května 2021
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,
900 Kč za každou nemovitost
určenou k rekreaci (chata, chalupa).
Poplatek za 1 psa činí 100 Kč,
za každého dalšího psa 200 Kč.

Ceny vodného a stočného v roce 2021
Aktuální cena vodného:
46,14 Kč bez DPH, 53,08 Kč s DPH.
Aktuální cena stočného:
45,39 Kč bez DPH, 49,93 Kč s DPH.

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ
Úřední hodiny
Pondělí

9.00 – 12.00 18.00 – 19.30
Středa 9.00 – 12.00

Tel. 318 676 031, 318 676 038
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 21. 12. 2020
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 113/2020: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení střednědobého výhledu hospodaření obce
3) Schválení rozpočtu obce na rok 2021
4) Schválení střednědobého výhledu hospodaření MŠ Láz
5) Schválení rozpočtu MŠ Láz na rok 2021
6) Schválení finančního příspěvku na činnost MŠ Láz pro rok 2021
7) Prodej pozemků
8) Rumpold - dodatek
9) Žádost o vodovodní přípojku
10) Odměna pro neuvolněné zastupitele
11) Diskuse
12) Různé
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 114/2020: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 115/2020: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na
období 2021–2025. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2021–2025 byl řádně zveřejněn od 4. 12. do 21. 12. 2020 na úředních deskách obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 116/2020: ZO schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2021. Příjmy
jsou v celkové výši 9 624 800,- Kč a výdaje v celkové výši 7 770 000,- Kč.
Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků jsou ve výši 1 800 000,- Kč.
ZO schvaluje schodkový rozpočet ve výši 1 854 800,- Kč. Schodek rozpočtu
v roce 2021 je financován z rozpočtových zdrojů na běžných účtech naspořenými finančními prostředky z předchozích let. Schválený rozpočet na rok 2021
vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021–2025. Návrh
rozpočtu byl řádně zveřejněn od 4. 12. do 21. 12. 2020 na úředních deskách.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 117/2020: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na období 2021–2023. Návrh tohoto
výhledu byl řádně zveřejněn od 4. 12. do 21. 12. 2020 na úředních deskách
obce Láz a webových stránkách příspěvkové organizace. Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Láz na období 2021–2023 je pří-
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spěvková organizace povinna zveřejnit na svých webových stránkách
do 30 dnů od schválení tohoto výhledu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 118/2020: ZO schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Láz na rok 2021. Návrh tohoto rozpočtu byl řádně zveřejněn od 4. 12. do 21. 12. 2020 na úředních deskách obce Láz a webových
stránkách příspěvkové organizace. Schválený rozpočet Mateřské školy
Láz na rok 2021 je příspěvková organizace povinna zveřejnit na svých
webových stránkách do 30 dnů od jeho schválení.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 119/2020: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na rok 2021 ve výši
325 000,- Kč, která bude vyplácena ve čtyřech splátkách na každé kalendářní čtvrtletí na běžný účet příspěvkové organizace ve výši 1 schválené
dotace na roční provoz, tj. 81 250,- Kč na každé čtvrtletí.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 120/2020: ZO schvaluje čerpání rezervního fondu Mateřské školy
Láz a tím zapojení prostředků rezervního fondu do výnosů ve výši 100 000,- Kč.
Prostředky příspěvková organizace použije na potřebné vybavení MŠ.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 121/2020: ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 441/7 (7 m2) a
p. č. 441/8 (29 m2) v k. ú. Láz paní Stropnické za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje
starostu obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a paní Stropnickou.
Záměr prodeje byl řádně zveřejněn v termínu od 4. 3. do 20. 3. 2020.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 122/2020: ZO schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu č. 10100414 uzavřené mezi firmou
Rumpold-P s. r. o. a obcí Láz ze dne 1. 1. 2008.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 123/2020: ZO neschvaluje vodovodní přípojku k domu č. p. 36
z vodovodního řádu obce. Nelze provést dříve, než skončí záruka na asfalty.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 124/2020: ZO schvaluje navýšení odměny pro neuvolněnou
místostarostku obce s účinností od 1. 1. 2021 na 19 000,- Kč.
Hlasováno: pro 5, proti 1 (Turek), zdržela se 1 (Jurová)

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 29. 1. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 3/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
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1) Schválení fixace úrokové sazby úvěru
3) Diskuse
2) Rozpočtové opatření
4) Různé
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4/2021: ZO schvaluje změnu výše úrokové sazby ve smlouvě
o úvěru s Komerční bankou a. s. (registrační číslo smlouvy 99017878762)
ze dne 30. 5. 2017. Nově stanovená úroková sazba se mění z pohyblivé na
pevnou a je ve výši 1, 6 % P. a. z jistiny úvěru po celou dobu trvání úvěru.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 8. 3. 2021
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 7/2021: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení prodeje části pozemku
3) Schválení záměru prodeje části pozemku
4) Schválení směrnice o ZVZ
5) Schválení vyřazení majetku MŠ Láz
6) Diskuse
7) Různé
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/2021: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/2021: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 408/74 o výměře 163 m2 v k. ú. Láz za cenu 100 Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy s panem Trousilem. Záměr byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 29. 1. do 14. 2. 2021.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/2021: ZO schvaluje záměr směny s doplatkem částí obecních pozemků p. č. 440/20 (o výměře 24 m2) a 440/21 (o výměře 81 m2)
v k. ú. Láz v ceně 100 Kč/m2 za pozemek p. č. 67/2 (o výměře 1 m2) za
cenu 100 Kč/m2. Majitel pozemku p. č. 67/2 doplatí obci Láz 12 400,- Kč.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/2021: ZO schvaluje Směrnici na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/2021: ZO schvaluje vyřazení majetku MŠ Láz.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Jubilanti obce Láz
Duben:

Květoslava Valkounová
Jiřina Bauerová
Miroslav Dražan
Vladimír Janiš

84
81
70
83

let
let
let
let

Květen:

Marie Vošmiková
Jaroslav Mrázek
Jaroslava Punčochářová
Mária Chvalníková

70
70
86
70

let
let
let
let

Červen:

Marie Turková

75 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
Únor:

Březen:

Alois Kočí

74 let

Jaroslava Čížková

87 let

Marie Seitlová

78 let
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Velikonoční stezka
„Název Velikonoc je odvozen od VELKÉ NOCI ze soboty
na Velikonoční neděli.“
Takový byl výsledek tajenky
Velikonoční stezky, kterou jste
mohli v Lázu absolvovat od
Velkého pátku 2. dubna do Velikonočního pondělí 5. dubna.
Pro rodiče a jejich ratolesti
bylo připraveno 14 stanoviš
s úkoly a hádankami. U devíti
hádanek si děti zapisovaly písmenka správných odpovědí.
Z písmenek postupně složily tajenku, aby zjistily, podle čeho
získaly Velikonoce svůj název.
Stezka byla vytvořena pro děti
od 3 let, takže všechny úkoly
i hádanky byly opravdu jednoduché. Děti si po cestě připomněly tradiční symboly a zvyky těchto nejvýznamnějších
křesanských svátků.
Stezka byla příjemným zpestřením letošních Velikonoc. Začátek trasy byl
umístěn „V Koutě“ na rohu zahrady domu č. p. 198. Pokračovalo se kolem „lázské Jilmy“ přes louku dolů k osamocené oplocené zahradě a odtud
zpátky do vsi.
Věříme, že jste si jarní procházku společně užili a již nyní se můžete těšit na další, tentokrát Čarodějnickou stezku s tajuplným názvem AMUTAROBORA. Přeneseme se do kouzelného světa, ve kterém žijí hodné čarodějky. Některé jsou ale zlé a děti budou muset najít zaklínadlo, kterým
vrátí čarodějkám jejich laskavost. Plánovaná stezka určitě zaujme i starší
děti, protože jednotlivé úkoly a hádanky budou připraveny ve dvou věkových variantách – jednodušší pro děti od 5 do 8 let, složitější úroveň pro
děti od 9 do 14 let.
Přijměte proto pozvání OÚ Láz na Čarodějnickou stezku, kterou si budete moci projít od pátku 30. dubna do neděle 2. května. (viz plakátek na
straně 27)
Jana Klímová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
V průběhu ledna jsme ve školce slavili Bílý den, přišli k nám na návštěvu myslivci, byli jsme se podívat u obory na jeleny, do sytosti jsme si užívali napadlého sněhu. Na začátku února jsme uskutečnili setkání s rodiči
budoucích prvňáčků zaměřené na téma školní zralosti a doporučení případného odkladu.
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Přístavba MŠ byla dokončena podle plánu. V polovině
února proběhla kolaudace a
poté jsme s dětmi poprvé slavnostně zahájili provoz i v druhé části budovy. V únoru jsme
měli s dětmi karneval, který
jsme si všichni užili. Bohužel
dle současné epidemiologické
situace je mateřská škola od
1. 3. uzavřena a děti jsou
vzdělávány pouze distančním
způsobem. Snažíme se rodiče
inspirovat k různým činnostem s dětmi, přiblížit nabídku
činností tak, jak bychom ji
dělali ve školce. Předškolní
děti nám prostřednictvím rodičů posílají zpět 4 povinné úkoly týdně. Děkujeme všem rodičům, že
s námi skvěle spolupracují, posílají nám i splněné
dobrovolné úkoly. Děkujeme, že se do činností zapojují i mladší děti, dělá
nám to velikou radost.
Kvůli momentální situaci jsme museli zrušit mnoho akcí včetně lyžařského pobytu na Monínci. Doufáme, že po otevření bude situace natolik
příznivá, že bude možné si výlety vynahradit a realizovat alespoň ty zbývající.
Na zahradě školy připravujeme pro děti vyvýšené záhony, o které se budou po návratu do školky starat a pěstovat v nich sezónní zeleninu a bylinky. Protože se nám stýská a těšíme se, až se zase ve školce sejdeme,
umístili jsme na plot školky jarní pozdrav. Aby děti věděly, že se na ně těšíme. Vyhlásili jsme tak březnovou školkovou výzvu – kdo se těší do školky, může s rodiči něco vyrobit a také přidělat na plot. Děkujeme všem,
kteří se do výzvy zapojili. V současné době vyrábíme plotové pexeso, které
si bude moci zahrát každý, kdo půjde kolem.
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Co nás čeká …
Doufáme, že se v průběhu dubna
již opět setkáme, i když to vypadá,
že prozatím budou moci nastoupit
jen předškoláci. Přejeme nám všem,
aby to byl návrat za přijatelných
a lidsky proveditelných podmínek.
Zápis do Mateřské školy Láz proběhne i v letošním roce distančním
způsobem. Podrobné informace naleznete na webových stránkách MŠ,
na vstupních dveřích školy a na
školní vývěsce. Přihlášku a potvrzení od lékaře je možné stáhnout
z webových stránek školy (mslaz.cz),
nebo vyzvednout po telefonické
domluvě ve školce
nebo na obecním
úřadě. Vyplněné přihlášky spolu s kopií
OP rodiče a RL dítěte je možné vhodit
do schránky školky
nebo předat v MŠ
osobně, nejpozději
do 14. 5. 2021. Pro
školní rok 2021/2022
se předpokládá sedm
volných dní.
Ráda bych Vám
všem popřála jen to
nejlepší, zejména
zdraví. Užívejte si
každého krásného
jarního dne.
Mgr. Kateřina Bysterská
ředitelka
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UŽ JSEM TADY, VOLÁ JARO! DOUFÁM, ŽE JSEM NEZASPALO.
MUSÍM VZBUDIT VŠECHNY BROUČKY, AŤ SI VYJDOU NA PALOUČKY.
Nezvykle, ale velmi působivě ozdobený plot zahrady MŠ Láz nás kolemjdoucí nebo jedoucí na chvíli zastaví a donutí prohlédnout si výtvarné
práce i na studni a na oknech budovy. Děti společně s rodiči vyjádřily
radost z přicházejícího jara a oslavy Velikonoc.
V současné době, kdy je budova prázdná a nezvykle tichá, nám děti připomněly svoji zručnost, šikovnost a především upřímnou schopnost dospělé potěšit.
Děkuji za občany Lázu dětem i pomáhajícím rodičům za zdobení všech
venkovních ploch MŠ. Paní ředitelce spolu s učitelkami za nápad „oživit“
plochu plotu.
Všem přeji další a další nápady v jejich činnostech.
Vřelé díky za „GALERII NA PLOTĚ“.
Mgr. Vlasta Čechová
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Putovní kamínky
Možná už se Vám to někdy stalo, anebo se to s největší pravděpodobností stane… Jdete na procházku, spěcháte na autobus nebo nakoupit
a po cestě narazíte na kamínek. Ten kamínek ale není ledajaký, je malovaný.
Do České republiky se tato zábava dostala přibližně před rokem a nyní
má bezmála 300 tisíc příznivců na facebookových stránkách. Ale pozor, ani
nemusíte mít facebook, abyste se z kamínků mohli radovat. O co tedy
vlastně jde? Většinou to začne tak, že malovaný kamínek najdete. Putovní
kamínek poznáte tak, že na jedné straně je obrázek a na druhé pětimístné
číslo (poštovní směrovací číslo autora), logo facebooku a název skupiny
„kamínky“. Jen doplním, že skupinka má na facebooku i jiné odnože, ale
doporučuji zaměřit se na tu nejrozšířenější. Kamínek máte, máte z něho
určitě i radost a co te ? Pokud máte facebook, nebo někoho kdo ho má,
přimlouvám se za autora o jeho vyfocení z obou stran a zveřejnění s PSČ
bez mezery právě na facebooku ve skupince. Autor si ho podle PSČ vyhle-
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dá a radost se násobí. (Tento krok není povinný, ale autora potěší.) A te
už je jenom na Vás, zda si kamínek necháte, anebo ho pošlete dál a celý
proces se bude opakovat. Takto může jeden putovní kamínek procestovat
kus republiky (i světa), anebo být opečovávaný a těšit oko nálezce.
Pokud Vás tato zábava zaujme, můžete se sami stát autorem takových
kamínků, které budou žít svým životem. Co k tomu potřebujete? Pro začátek bohatě stačí například sada Centropen fixů DecorPen, bezbarvý akrylový lak (dohromady cca 250 Kč) a třeba před domem nebo na procházce
sebraný kamínek. Později svou kreativní výbavu můžete rozšířit o akrylové barvy v tubě, štětečky, svítící barvičky, možností je mnoho. Pamatujte
na to, že nemusíte být umělci, abyste potěšili někoho dalšího a navíc,
s každým dalším kamínkem Vám půjde malování líp a líp, nebojte.
Troufám si tvrdit, že tato zábava je velmi prospěšná, protože rozvíjí kreativitu a spojuje generace. Malovat a rozdávat, hledat a nacházet, to vše
mohou malí i velcí, mladí i staří, společně nebo zvláš. Kamínky lákají
na procházky, motivují k pobytu na čerstvém vzduchu. Prostřednictvím
nich můžeme radost dávat i přijímat, a to je ta hlavní myšlenka.
Pavlína Nuslová
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Informace k vypuštění VD Láz
V letech 2019–2020 probíhala na VD Láz realizace
akce „VD Láz, oprava technických objektů“, jejíž součástí byla mimo jiné rekonstrukce pravostranného
drénu v nové odpadní štole.
V průběhu provádění stavebních prací došlo, po odhalení původní trasy pravostranného drénu v blízkosti
čela ražené štoly, k výskytu
zvýšeného průsaku vody
z prostoru nádrže. Ačkoliv
výskytem tohoto jevu nebyla přímo ohrožena bezpečnost a stabilita vodního
díla, bylo bezpodmínečně

Věžový - odběrný objekt a výlov

Injektáž ve štole - vrtací souprava a vrty
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VD Láz po vypuštění

nutné v co nejkratší možné době realizovat nápravná opatření, která spočívají v provedení injektáže a zabezpečení průsaku v oblasti přechodu mezi
raženou a neraženou částí štoly.
Pro úspěšné provedení injektážních prací a jejich co nejvyšší účinnosti
bylo nezbytné nádrž zcela vypustit. Z tohoto důvodu byla zahájena ke konci roku 2020 mimořádná manipulace vedoucí až k úplnému vypuštění nádrže. Nádrž byla zcela vypuštěna 27. 2. 2021. Vypuštění nádrže bylo spojeno s výlovem ryb. Vzhledem k tomu, že VD Láz bylo vypuštěno naposledy
v roce 1993 a nebylo zde prováděno cílené zarybňování, byl výlov proveden
odbornou firmou v těsné spolupráci s ichtyology z Biologického centra
AV ČR, v. v. i., Hydrobiologického ústavu, kteří zde v minulosti prováděli
pouze kontrolní odlovy při napuštěné nádrži.
Záměrem státního podniku Povodí Vltavy je využít nuceného vypuštění
VD Láz k obnově rybí obsádky a pokusu o návrat k extenzivní salmonidní
obsádce (pstruh obecný potoční) se střevlí potoční a karasem obecným,
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případně s línem obecným. Konkrétní průběh a struktura zarybnění bude
ještě diskutována s ichtyology a se Správou CHKO Brdy. Při opětovném
zarybňování bude nezbytné věnovat pozornost i genetické původnosti vysazovaných ryb. Z těchto důvodů zároveň žádáme veřejnost, aby se zdržela
vypouštění jakýchkoliv ryb do nádrže nebo přítoků, především pak okouna říčního, který je jako dravá ryba schopen plánovanou obsádku zcela
zdecimovat.
Opětovné napuštění nádrže je předpokládáno ihned po skončení zabezpečovacích prací ve štole a na věžovém objektu a mělo by být zahájeno
do 30. 4. 2021.
Ing. Michal Malkus
Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka

Dům č. p. 46
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Povídání o studánkách – úvodní část
Prameny říčky Litavky
V Lázských listech bude postupně vycházet seriál o brdských studánkách, vždy
krátký text doplněný fotografiemi.
Začněme tedy prameny říčky Litavky,
která protéká Lázem. Ta se, jak je známo,
po 55 km dlouhém putování vlévá v Berouně do Berounky.
V údolí za Lázským rybníkem probíhá
hranice mezi lesní správou Obecnice
a Nepomuk (dříve mezi panstvím Dobříš a
Rožmitál, dodnes vytyčená příkopem
a mezníky). Prameny Litavky již náležejí
do území LS Nepomuk.
Nejhořejší tok Litavky začíná právě v tom- Litavka jižní pramen
to údolí za Lázským rybníkem. Do širokého a mělkého údolí se sbíhá řada potůčků
ze svahů kopců Brdce, Hradiště a Malý
Tok. Za hlavní, oficiální pramen Litavky
se považuje ten jižní, který je delší a začíná v prameništích pod Malým Tokem, nad
Havelskou cestou, v nadmořské výšce cca
770 m. Pokud budeme pramen hledat, najdeme dva sbíhající se příkopy; jižnější ani
nemá výrazný pramen. Ten severnější má
svůj počátek v malé rašelinné tůňce pod
bukovou oplocenkou. Prameniště není niKormundovka
jak upraveno ani označeno.
Kratším, ale silnějším pramenem je pak potůček Kormundovka, údajně
pojmenovaný po lázském pytlákovi Kormundovi, stejně jako sousední lesní cesta Kormundovka. Tento potůček má skutečný silný pramen ve smrkovém laáku pod svahem pod Havelskou cestou (pokud půjdeme po Havelské cestě od rozcestí pod Brdci – jakmile se cesta napřímí, tak po chvilce je vlevo na betonovém propustku šipka – označení pramene – a dolů
k prameni vede úzká pěšinka).
To už z dnešního zeměpisu stačilo a příště se vrátíme ke klasickým studánkám.
Václav Pernegr
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Pandemie a epidemie dnes a v minulosti
Slovo pandemie dnes děsí celý svět. Současné virové onemocnění označované jako COVID-19 snad nebude mít takové následky díky vyspělé medicíně a preventivním opatřením.
Sáhl jsem trochu do literatury, abych zjistil, co je vlastně pandemie. Pandemie je choroba zasahující celé lidstvo, epidemie zasahuje více států
a endemie zasahuje jen určitou oblast. Není dáno, že ve výsledku je vždy
horší pandemie proti epidemii. Záleží na smrtnosti dané choroby, tedy na
tom, kolik lidí z nakažených zemře. Ve světě se pravidelně opakují pandemie chřipky. Světová zdravotnická organizace 11. března 2020 prohlásila
pandemiií také virovou nemoc COVID-19.
Jednou z velkých pandemií byla španělská chřipka, která zasáhla celý
svět v letech 1918–1920. Jejímu rozšíření napomohl zdravotní stav špatně
potravinami zásobené populace v zemích vyčerpaných 1. světovou válkou.
Měla vysokou mortalitu mezi mladými lidmi. Smrtnost je odhadována na
10–20 % a podlehlo jí více než 50 milionů lidí. Mladí lidé ji prý podlehli
především pro přehnanou reakci jejich imunitního systému.
Morové epidemie se opakovaly v několika stoletích. Nejhorší z nich byla
ve 14. století a byla nazývána „černá smrt“ a zahubila asi 75 milionů lidí.
V českých zemích je bezpečně doložená v letech 1357–1363. V následujícím
století se mor vracel ještě ve dvacetiletých intervalech, ale jen v určitých
oblastech Evropy.
Bylo také mnoho dalších chorob, které v průběhu staletí děsily lidi. Třeba epidemie eboly – krvácivé horečky v roce 2014.
Také nás ohrožovala v roce 2009 pandemie prasečí (mexické) chřipky, na
kterou zemřelo přes 200 tisíc lidí. Na této chorobě vydělaly také farmaceutické firmy, které měly zájem na tom, aby tato nemoc byla prohlášena za
pandemii. Česká republika si objednala statisíce vakcín proti prasečí chřipce, z nichž se většina zlikvidovala. Dnes se obvykle proti tomuto onemocnění očkuje protichřipkovou vakcínou.
Některé typicky dětské nakažlivé choroby se podařilo potlačit až systematickým očkováním. Očkování je jedním z největších objevů medicíny
v posledních stoletích.
Snad také COVID-19 se očkováním, které se celosvětově rozšířilo, podaří
imunizací obyvatel zastavit. Rychlost, jakou se tato choroba celosvětově
rozšířila, napomohla globalizace, turistika a velký počet lidí soustředěných
v milionových městských centrech.
Historie i nás poučila, že rozvoj pandemie lze jen těžko předvídat. Typickým příkladem je její vývoj v naší republice. Na jaře jsme byli v Evropě
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při jejím potlačování nejlepší. Poněvadž jsme ještě neznali způsob jejího
šíření a nebezpečí, tak jsme asi ze strachu dodržovali vše, co nám bylo
doporučováno. Pak se její šíření zpomalilo, někteří lékaři dokonce začali
prohlašovat, že je to jen nějaká chřipka a bude to zas dobré.
Naše ostražitost se pak otupila a teprve s druhým masivním nástupem
viru, který se rychle šířil a zahlcoval nemocnice, jsme zjistili, že jsme nejhorší v Evropě v počtu nakažených a v úmrtnosti. Ale ani v této době
někteří naši občané nebrali situaci vážně a dokonce manifestovali proti
opatřením vlády doporučených epidemiologickými odborníky. Byli to většinou mladí lidé, kteří měli průběh nemoci mírný, někdy i bez typických
příznaků.
Přál bych si, aby vysoká proočkovanost lidí zamezila šíření této nemoci
a mohli jsme žít tak, jak jsme žili dříve.
Dodatek:
Věřím, že snad nebudou vznikat místa kolem vesnic obvykle nazývaná
„Na krchůvku“. Takových míst je podle zjištění kronikáře Pamětní knihy
obce Dolní Láz v Česku mnoho. Vznikaly při pandemii cholery jako hřbitůvky, do kterých byli zemřelí pochováni. Taková místa v Lázu a ve Vranovicích
staří občané znají. Napadlo mne to, když jsem četl v novinách, že zemřelé
z Ostravy nestačí už žehem zpopelnit v krematoriu a musí je převážet jinam.
Ladislav Punčochář

Vážení příznivci turistiky,

9. ročník
Putování Lázského nemehla
po Brdech
se pravděpodobně uskuteční

v sobotu 29. května 2021.
Sledujte:
www.nemehlo.eu
facebookové stránky Nemehla a Sokola Vrtule Láz
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Kulturní a společenské akce
Duben
30. 4. ČARODĚJNICKÁ STEZKA – AMUTAROBORA
od 16 hodin / začátek stezky za fotbalovým hřištěm
viz plakát na vedlejší straně
Květen
8. 5.
UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VÁLEK / u pomníku padlých
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / obecní sál
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO LÁZSKÉHO UTOPENCE
Pohostinství U Dubu
29. 5.

9. ROČNÍK PUTOVÁNÍ LÁZSKÉHO NEMEHLA
PO BRDECH

Červen
DĚTSKÝ DEN
OLDIES PARTY

Všechny uvedené akce se v Lázu uskuteční
dle aktuálních opatření a nařízení Vlády ČR.
Sledujte prosím vývěsní plochy,
webové a facebookové stránky naší obce.
Děkujeme.
Uzávěrka letního vydání Lázských listů bude 30. 6. 2021.
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