LÉTO 2014

5. ročník

Vydává obec Láz

číslo 16
www.obeclaz.eu

Obsah:
Vítání občánků
Slovo starostky
Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Jubilanti obce Láz
Opustili nás navždy
Lázská jilma – co ještě o ní víme i nevíme
Znovu kotlíkové dotace
Okénko do Mateřské školy Láz
Významná výročí připomněly květiny u pomníku
Lázské čarodějnice 2014
První rok za námi
Náš postoj k Evropské unii
Sokol Vrtule Láz
Oznámení obecního úřadu
Sbor dobrovolných hasičů Láz
Běžecký závod Brdská pětadvacítka
Volby, Hledám – Nabízím

Str.
1
2
3
4
5
5
7
7
9
10
11
12
13
14
14
15
16

Vítání občánků
Jak se zvyšuje počet obyvatel Lázu
ne 15.června 2014 se v obecním sále opět konala krátká a milá událost. V tradičním programu
kulturní komise starostka Mgr. Vlasta Čechová přivítala do obce Láz nově narozené děti. Byly
to: Karolína Koukolová, Matěj Skalický, Kateřina Lavičková, Vojtěch Klíma, Izabela
Šolínová, Anastázie Vondrášková, Markéta Holubová, Václav Sadílek.
Po krátkém hudebním vystoupení a přednesu básní lázskými děvčaty starostka nejprve
rodičům novorozenců blahopřála. Pak v několika větách zdůraznila důležitost harmonického soužití
v rodině při výchově potomka. Zajímavá byla její informace o počtu vítaných dětí do obce od roku
2008:
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Rok vítání občánků
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Z tohoto počtu dětí, které v obci Láz našly šťastné místo pro svoje první kroky v životě, máme
všichni upřímnou radost. Buďme jim společnou oporou v obtížných chvílích. Ukazujme jim, že v naší
obci mají a stále budou mít svůj domov, ať už je běh života zavane kamkoli do světa. Ať vědí, že Láz
je místo, kam se vždy mohou bezpečně vrátit.
Za obec Láz Vlasta Čechová

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
úvodem všem přeji krásné letní dny, prosluněné prázdniny,
příjemnou dovolenou, hodně odpočinku a na-čerpání nových sil.
V těchto dnech můžeme vidět hodně pěkných a nových věcí v
životě naší obce.V areálu zahrady školky využívají nové zařízení
dětského veřejného hřiště děti samy nebo v doprovodu rodičů či
prarodičů. O kousek dál se můžete dojít občerstvit do restaurace
U Dubu. OÚ Láz investoval do objektu občanské
vybavenosti především do oprav vnitřního zařízení a topení.
Staré a nefunkční bylo nutno nahradit. Majetek obce Láz byl
výrazně zhodnocen a nový interiér působí nyní velmi příjemně.
Do dříve nevyužívané části budovy se po rekonstrukci během
měsíce července a srpna přesune celý Obecní úřad Láz.
Kolaudace objektu proběhla bez zásadních připomínek.Celou
akci opět obec financovala ze svého rozpočtu.
Uvolněné prostory stávajícího OÚ získá znovu MŠ Láz ke
zlepšení, zvětšení prostoru a hlavně ke splnění hygienických
nařízení. Pro další zlepšení podmínek naši nejmladší generace
jsou již připraveny projektové podklady. Plánuje se úprava půdních prostor této budovy k dalšímu
využití MŠ Láz.
Úspěchem skončila žádost OÚ Láz o dotaci na zateplení objektu občanské vybavenosti č.p. 219
a 236 (restaurace a obecní sál). V 50. výzvě Operačního programu životního prostředí nám byla
schválena dotace ve výši 2,8 mil. Kč, tj. 90% celé investice. Celý objekt po dokončení dosáhne
výrazného vnějšího vzhledu a jistě nezůstane bez povšimnutí i pro návštěvníky obce. Především
zateplením fasády a výměnou všech oken a dveří restaurace i obecního sálu se dosáhne výrazných
tepelných úspor. To byl primární cíl při podání zmíněné žádosti.
Obecní úřad je v závěru jednání o získání do vlastnictví obce pozemku před hasičskou zbrojnicí.
Pokud bude závěr pro obec úspěšný bude možno vybudovat potřebnou odpadní jímku a připojit objekt
na místní vodovod. Pak bude možno upravit vnitřní prostor podle připraveného projektu. Realizace je
plánovaná opět z rozpočtu obce.
V poslední době je v areálu fotbalového hřiště vidět hodně dětí i občanů. Tráví zde svůj volný čas
při sportovních aktivitách. Na trávě se hraje samozřejmě fotbal a petanque. Na nově upraveném
pískovém hřišti volejbal, nohejbal, tenis aj. Lidé tady sportují, diskutují. Za sportovním vyžitím sem
přijíždějí i občané z okolních vesnic. Terénní úpravy a zásahy v těchto místech byly také financovány
z rozpočtu obce. Nemalou měrou přispěly k současnému vzhledu sportoviště svou dobrovolnou
pomocí i nadšenci a příznivci sportu v Lázu.
Všechny jmenované akce, samozřejmě i činnost spolků a kulturní komise v obci, mohou být
realizovány nejen za finanční podpory obce, ale i díky věnovanému volnému času občanů, kterým na
vzhledu obce a životě v obci záleží.
A tyto aktivní občany chci v závěru svého slova vyzvat k účasti na sestavování kandidátních listin
pro nadcházející podzimní komunální volby. Oni jsou zárukou pokračování oživeného dění v obci.
S přáním především pevného zdraví a hezkých letních dnů
Vaše starostka Vlasta Čechová
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce z 18. června 2014
Usnesení 15/14: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) pověřuje ověřovatelem zápisu Marcelu
Trefnou, Ing. Jaroslava Mrázka, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 16/14: ZO schválilo zařazení bodu 17 a 18 do programu jednání.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 17/14: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 18/14: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Láz a závěrečný účet obce Láz za rok 2013,
včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Láz za rok 2013, a to bez výhrad.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 19/14: Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4
vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před
schvalujícím orgánem
žádné skutečnosti. Účetní jednotka Mateřská škola Láz zpracovala účetní závěrku za rok 2013 s cílem
dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. ZO
schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Láz za rok 2013. Vypracovaný Protokol o schvalování účetní
závěrky příspěvkové organizace za rok 2013 je přílohou tohoto zápisu.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 20/14: Finanční prostředky ve výši 24 011,91 Kč, přidělené do rezervního fondu, budou
použity pro nákup výukových, herních a provozních potřeb MŠ Láz.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 21/14: Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4
vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před
schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení
věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. ZO schvaluje
účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2013 sestavenou ke dni
31. prosince 2013. Vypracovaný Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013 je přílohou tohoto
zápisu.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 22/14: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Láz na roky 2015 až 2018 v předložené
podobě.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 23/14: ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10 000,- Kč od Zdeňka Čičatky jako
příspěvek na nákup a instalaci nových kachlových kamen v budově pohostinství v Lázu (objekt
občanské vybavenosti č.p. 219). ZO pověřuje starostku obce uzavřením darovací smlouvy.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-1
Usnesení 24/14: ZO schvaluje směnu s doplatkem. Jedná se o směnu části pozemku p. č. 440/1
o výměře 105 m2 (rozděleného geometrickým plánem na nově vznikající pozemek p. č. 440/20
o výměře 24 m2, pozemek p. č. 440/21 o výměře 81 m2 a pozemek p. č. 440/5 o výměře 24 m2) za část
pozemku p. č. 67 o výměře 1 m2 (nově vzniklý geometrickým plánem pozemek p. č. 67/2 o výměře
1 m2), vše v k. ú. Láz. Cena všech směňovaných pozemků je stanovena na 100,- Kč/m2. Záměr směny
byl schválen a řádně zveřejněn od 24. března do 14. dubna 2014. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce uzavřením směnné smlouvy s Miloslavem Slámou.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 25/14: ZO schvaluje žádost Mysliveckého sdružení Láz – Vranovice o snížení nájmu za
honitbu a snižuje tak tento nájem na 5,- Kč/ha s účinností od 1. července 2014. Smlouva bude
uzavřena s platností na jeden rok. Jejím uzavřením ZO pověřuje starostku obce.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
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Usnesení 26/14: ZO volí za přísedícího u Okresního soudu v Příbrami pro období 2014/2018 Stanislava Herala.

Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 27/14: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 407/18 o výměře maximálně 250
m2 pro chov včel, a to za cenu 600,- Kč/rok s účinností od 1. července 2014. ZO pověřuje starostku
obce zveřejněním záměru pronájmu.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 28/14: ZO neschvaluje prodej pozemků p. č. 433/1 a 433/9.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 29/14: ZO schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 509/5 pro vedení a údržbu
vodovodní přípojky a přístupu ve prospěch vlastníka parcely p. č. 549/12 v k. ú. Láz za smluvní
poplatek 1000,- Kč. ZO pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o zřízení výše uvedeného
věcného břemene.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 30/14: ZO neschvaluje prodej části pozemku p. č. 441/2 z důvodu ztížené dosažitelnosti
koryta potoka v případě povodně, požáru apod.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 31/14: ZO schvaluje záměr směny pozemku p. č. 433/59 a 433/58. ZO pověřuje starostku
obce zveřejněním záměru směny.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-1
Usnesení 32/14: ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Gonura Property s.r.o., se
sídlem Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ: 282 38 338, jejímž předmětem je nabytí
vlastnického práva k pozemku p. č. 57 a p. č. 435, vše k. ú. Láz, za celkovou kupní cenu 60 600,- Kč.
ZO pověřuje starostku obce uzavřením této kupní smlouvy.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 33/14: ZO schvaluje nákup (vč. montáže) dopravního značení od firmy Údržba silnic s.r.o,
Osečany 80, 26 401 Sedlčany, za cenu 67 751,- Kč s DPH.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/ v sekci Zápisy z jednání
zastupitelstva.

Jubilanti obce Láz – léto 2014
Červen:

Květuše Poláková
Ladislav Kovářík

81 let
84 let

Červenec:

Stanislav Týr
Marie Klímová
Jaroslav Polák

70 let
86 let
82 let

Srpen:

Marie Šourková
Marie Tesková
Jarmila Bělková
Marie Štofírová

84 let
84 let
87 let
0 let
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Všem našim občanům, kteří během letošního léta oslaví (nebo již oslavili) svá životní výročí,
srdečně gratulujeme.
Přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Kulturní komise obce Láz
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Opustili nás navždy
Červen:

Jarmila Palivcová
Jiří Mach

89 let
66 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Kulturní komise obce Láz

Lázská jilma – co ještě o ní víme i nevíme
Povídání o stromu, který padl dřív, než se dostal na seznam památných stromů.

(O tomto jilmu psáno

také v č. 2 a č. 8 lázského zpravodaje - pozn red.)

sem přesvědčen, že převážná většina lázských občanů neví, že pozemek č. 587/5 (126 m2)
a č. 587/12 (39 m2) ve svahu nad Lázem obec v minulosti vykoupila zřejmě z důvodu, že na
menším z nich rostl všeobecně známý jilm (staršími obyvateli Lázu nazývaný „jilma“), jehož stáří
ani odborníci nedokázali přesněji určit.
Je to místo, na které si chodily hrát děti mnoha lázských generací, dospívající omladina si tam
dávala rande a také staří tam rádi postáli či poseděli a těšili se pohledem na své chaloupky rozeseté
kolem říčky Litavky.
Co pamatuji, v Lázu se „čarodějnice“ pálily na třech místech. Největší oheň byl vždy na Žernové,
odkud bylo vidět daleko do okolí. A menší pak bývaly právě v místě „U jilmy“ a také v „Požáru“.
Z vyprávění našich rodičů je dále známo, že uváděný jilm vícekrát hořel. Ztrouchnivělé dřevo uvnitř
kmene mohlo hořet dlouhodobě po úderu blesku nebo neopatrností dětí, které uvnitř oheň zapálily.
Jednou z možných a staršími občany tradovaných příčin zapálení je, že k vyhoření vnitřku kmene
došlo při spalování vyvláčeného pýru ze sousedního pole. Nevzpomínám si ale, že bych tam jako dítě
čerstvě zuhelnatělé zbytky dřeva někdy viděl. Nejspíše by to ale poznala moje matka na oblečení,
protože jsme do dutiny jilmu často lezli. To by tedy znamenalo, že k vyhoření dutiny došlo před více
než sto lety. Od té doby byl kmen jilmu vpodstatě jen skořápkou složenou z kůry, lýka vedoucího
vodu a živiny do koruny stromu a zbytků neztrouchnivělého dřeva zajišťujícího stabilitu kmene. Strom
pak už nerozšiřoval svou korunu a neměl přírůstky na větvích. Bylo tedy jen otázkou času, kdy úplně
uschne a nakonec při větším větru padne na zem. To se později také stalo.
Když jsem se byl nedávno podívat na místo u jilmy s jejím blízkým okolím, připadalo mi to tam
jako tzv. „bezzásahová zóna“, kde život stromů a rostlin je řízen pouze zákonitostmi přírody. Rostou
tu divoce různé náletové křoviny a jiné plevelné rostliny. Někteří občané Lázu a jejich potomci (např.
Karasové a Říhové) zde v minulosti vysazovali různé druhy dřevin. Ty se zachovaly dodnes, i když
část zničila zvěř nebo lidé a část z nich uschla.

J
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Myslím si, že tradice významného stromu by se měla zachovat. Než se ztrouchnivělé torzo padlého
kmene jilmu úplně rozpadne, měli bychom zajistit, aby na tomto místě rostl aspoň jeden následník
původního velikána. A zdá se,
že příroda nám vyšla vstříc. Nenápadně tady totiž roste vlastní potomek památného stromu. Další tři
jilmy jsme se synem zasadili v jeho blízkosti a zajistili jsme je kůlem a drátěnkou proti zvěři. Mladé
stromky tak tvoří jakousi „stráž“ u padlého.
Kdyby Obecní úřad Láz považoval za vhodné provést na tomto místě nějaké úpravy, místní
myslivci je určitě po vzájemné dohodě provedou. Pokud letošní výsadba tří jilmů bude úspěšná, bude
se možná mezi místními obyvateli tomuto místu v budoucnu říkat „U jilmů“.

Foto Ladislav Punčochář

Torzo jilmy a její následníci

Jedno nebezpečí pro jilmy však stále existuje. Je to parazitická houba Ceranocystis ulmi, která
vyvolává onemocnění nazývané grafióza. Houba v pletivech stromu ucpává cévy vedoucí vodu
a živiny do koruny. Nemoc přenášejí brouci z čeledi kůrovcovitých. Nevím, že by někde v okolí byly
jilmy, ze kterých by se tato houba mohla přenést. Nechci věřit tomu, že starý jilm jako solitér v krajině
měl tuto nemoc. Vždyť v jeho blízkosti roste mladý, který je úplně zdravý a začátkem letošního března
měl plné nasazení květů. Odborníci tvrdí, že grafióza se přenáší také kořeny v zemi, a tak stále hrozí
novým jilmům nebezpečí, protože zbytky kořenů padlého jilmu tu dodnes jsou. A my jsme zde proto
zasadili jilm horský, který je částečně odolný. Také stanoviště je pro tento druh vyhovující.
Příznaky onemocnění grafiózou jsou viditelné. Ratolesti větviček se jeví, jako kdyby byly
roubovány a větévky jsou hákovitě ohnuté. Po odstranění kůry můžeme pozorovat podélné pruhy
tmavohnědých pletiv. Listy vadnou a žloutnou a strom pak může odumřít během dvou let.
Pokud by nakonec grafióza naše mladé jilmy zničila, bylo by asi nejvhodnější zasadit tam několik
jedinců českého národního stromu – lípy. Stanoviště je vhodné pro lípu srdčitou (malolistou).
Přejme proto nově zasazeným jilmům, aby přežily a brzy utvořily domi-nantní skupinu stromů na
návrší nad Lázem, která bude jednou zasluhovat státní ochranu.
Jako zajímavost ještě uvádím, že také v blízkosti toku Litavky západně od Lázu rostou mohutné
zdravé a vitální smrky. Jedna taková skupina je označena jako chráněná státem. Nejsilnější smrk má
již dnes obvod v prsní výšce (1,3 m) přes 3,2 m. Na kmeni má označené číslo 1 a v kůře zčásti
zarůstající tabulku s označením chráněného stromu. Na tomto pro růst vhodném stanovišti
a s ochranou člověka jistě dosáhnou v dalších letech pozoruhodných rozměrů.
Ladislav Punčochář
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Znovu kotlíkové dotace
Od letošního září je možno opět žádat o příspěvek na nový kotel
tzv. kotlíkovou dotaci, kterou Středočeský kraj spustil v loňském roce, byl ze strany občanů
velký zájem. Přijímání žádostí proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční
prostředky ve výši 40 mil. Kč vyčerpány.
Středočeský kraj je na prvním místě v celé České republice, pokud jde o znečištění životního
prostředí tuhými i plynnými látkami z lokálních topenišť. Proto Rada Středočeského kraje
schválila příspěvek opět ve výši 40 mil. Kč a stejnou částkou by mělo přispět i ministerstvo životního
prostředí.
Otevření další výzvy je plánováno na září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude
probíhat až v roce 2015.
Podporovanými typy kotlů jsou stejně jako v předchozí výzvě plně automatické kotle 3. a vyšší
emisní třídy, zplyňovací kotle a atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je
závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.
Mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat
podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Dané podmínky vstoupily v platnost
s novelou zákona o ochraně ovzduší již v roce 2012. Pokud občané využijí dotaci, náklady na pořízení
nového kotle se jim výrazně sníží.
Více informací včetně příslušných formulářů, seznamu dotovaných kotlů a seznamu dokladů,
požadovaných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, lze získat na webových stránkách
Středočeského kraje.
Výše uvedené sdělení poskytl Ing. Petr Milec z odboru životního prostředí Městského úřadu
Příbram.

O

Okénko do Mateřské školy Láz
Ukončení školního roku 2013/14 v lázské školce
alší školní rok je za námi. Nastal čas ohlédnout se zpět a hodnotit. Připomenout si, co dobrého
se podařilo, a uvědomit si, z čeho je potřeba se poučit a na co navázat v naší práci v příštím
školním roce 2014/15. První dobrá zpráva pro děti ze školky, jejich rodiče a všechny obyvatele
obce Láz je, že díky brzkému stěhování Obecního úřadu Láz do nových prostor během letních
prázdnin, byly mateřské škole nabídnuty k užívání prostory po stávajícím obecním úřadu.
Mateřská škola se dlouhodobě potýká s omezenými, značně stísněnými prostory pro 27 dětí
a s nevyhovujícími podmínkami pro svou činnost. Podle záznamů v kronice Mateřské školy Láz se
návrat do původních prostor uskuteční po 22 letech. Pro porovnání uvádím, za jakých podmínek se
tehdy prostory mateřské škole zmenšovaly.
V době, kdy místní mateřská škola uvolnila část tehdejších prostorů pro potřeby obecního úřadu,
tj. v roce 1992, bylo do Mateřské školy Láz zapsáno 14 dětí. Tyto zmenšené prostory slouží poslední
tři roky pro potřeby zapsaných 27 dětí, tzn. téměř dvojnásobek! V předchozích letech bylo v Lázu do
školky přihlášeno mezi 18 až 24 dětmi. Kromě tohoto faktu je zde další důležité hledisko. Doba
a podmínky k životu se za posledních 22 let změnily tak, že by dnes asi většině z nás nevyhovovaly.
Také předškolní vzdělávací systém a jeho legislativa se velmi změnily. Je potřeba si uvědomit, že ve
školce je většina prostor a mnoho věcí z vybavení ještě starší. Například dětské toalety, umývárna,
školní kuchyně, podlahy atd. jsou původní z doby, kdy se školka stavěla. Postupná rekonstrukce naší
školky je nutná v širším rozsahu. Návrat do původních prostor školky je výborným začátkem, který
velmi vítáme. Je to první potřebný krok k zajištění bezpečnosti dětí a k počátku vytvoření
požadovaných podmínek pro zdravý vývoj dětí podle platné legislativy. Na tomto místě chci
poděkovat především za děti Obecnímu úřadu Láz, starostce Mgr. Vlastě Čechové a všem
zastupitelům za potřebné kroky, které pro zlepšení situace ve školce podnikají.

D
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Další oblastí, kde jsme získali mnoho nových podnětů, je výchovněvzdělávací činnost. Jednotřídní
mateřská škola je velmi specifické prostředí. Dochází k nám děti obvykle od 3 do 6 let. Na přípravu
programu a organizaci takto věkově různorodé skupiny dětí je to prostředí poměrně náročné. Tříleté
a šestileté děti se vývojově velmi odlišují a potřebují zajistit jiné podmínky pro pobyt ve školce. Je
důležité mladší děti nepřetěžovat, starší děti dostatečně rozvíjet a obojí skloubit dohromady v rámci
Školního vzdělávacího programu. Ten musíme vytvářet i dodržovat. Je zapotřebí umožnit nejmladším
dětem v klidu si hrát, aby s ohledem na jejich vývojová specifika byly co nejméně „organizovány“.
Naopak předškoláci se připravují na náročný přechod na základní školu, jejich aktivity jsou k tomuto
přechodu přizpůsobeny. Předpokladem k vytvoření podnětného prostředí a k zajištění optimálních
podmínek pro děti všech věkových kategorii jsou dostatečné prostory, které umožní vhodně uspořádat
prostředí mateřské školy. Na základě poznatků získaných z každodenní praxe a s ohledem na opravdu
krásné přírodní prostředí, kde se Mateřská škola Láz nachází, dojde přes letní
prázdniny k aktualizaci Školního vzdělávacího programu mateřské školy Láz (ŠVP). Rodiče
a veřejnost budou mít možnost nahlédnout do ŠVP na webových stránkách školy, které se přes
prázdniny také budou aktualizovat a modernizovat (pro školku zcela zdarma, sponzorsky).
Další důležitou informací je výsledek zápisu do mateřské školy, který proběhl 6. května 2014.
Z kapacitních důvodů nemohlo být vyhověno všem žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Láz, ale dobrou zprávou je, že se podařilo umístit všechny děti s trvalým bydlištěm
v Lázu, které k zápisu přišly.
Z akcí v závěru školního roku bych uvedla například vystoupení dětí ze školky s kulturním
programem ke Dni matek, které proběhlo v neděli 11. května v obecním sále. Děti si nacvičily
vystoupení pro maminky, babičky, tetičky. Zahrály pohádku, recitovaly básničky, zpívaly písničky
a společně s učitelkami vyrobily přáníčka, aby udělaly radost svým nejbližším.

Foto Václav Dvořáček

Vší silou
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Dne 1. června se na dětském hřišti u mateřské školy uskutečnila oslava Dne dětí. Na programu se
podílela mateřská škola a kulturní komise obce, které se společně snažily dětem připravit příjemné
překvapení v podobě soutěží, cen a sladkých odměn. Den dětí zahájila tradičně starostka obce.
Příjemným zakončením dětského dne byla možnost projížďky na koni na hřišti u koupaliště.
Manželům Čičatkovým tímto za všechny děti, které měly možnost se na jejich koni svézt, děkujeme.
Na závěr školního roku jsme se s dětmi vypravili na výlet na Svatou Horu v Příbrami turistickým
vláčkem. Poslední akcí v tomto školním roce bylo rozloučení se školkou před prázdninami
a rozloučení s našimi předškoláky a také opékání špekáčků na zahradě u mateřské školy společně
s rodiči. Rozloučení jsme ukončili „nocí pro odvážné děti“. Děti měly možnost přespat ve školce do
druhého dne. Noc proběhla v poklidu, děti po pohádkách usnuly. Ráno děti našly dopis, v kterém bylo
napsáno, že na zahradě je ukryt „Poklad skřítka Školníčka“, jako odměna za jejich statečnost. A to už
jsme na konci školního roku. Přerušení provozu Mateřské školy Láz v době letních prázdnin je od
1. července do 31. srpna 2014.
Děkuji všem Vám, kteří nám pomáháte a přispíváte k tomu, aby se dětem v mateřské škole líbilo.
Přeji Vám krásné slunečné léto, hezké zážitky a dobrou náladu.
Martina Gonzálezová
ředitelka MŠ Láz

Významná výročí připomněly květiny u pomníku
předvečer Dne osvobození od fašismu 7. května 2014 si lázští občané připomněli u místního
pomníku památku obětí I. a II. světové války. Tradiční vzpomínkovou akci zahájila starostka
Vlasta Čechová. Poděkovala všem, kteří svou přítomností dali najevo, že nezapomínají
na tragické chvíle našich dějin, které se tak bolestně dotkly i naší obce.

V

Foto František Kuba

Pietní projev Josefa Bernáška

Hlavní projev pronesl Josef Bernášek. Uvedl, že 69 let od konce války dává mladým lidem právo
žít jiným životem a naštěstí i jiným vzpomínkám. Na druhé straně minulost varuje. Nelze nad ní jen
mávnout rukou. S letošním červencem je spojeno 100. výročí vzniku první světové války a v příštím
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roce uplyne 70 let od konce druhé světové války. V této souvislosti vyzval místní občany, aby při této
příležitosti uspořádali v květnu 2015 výstavku dobových fotografií, památek a listin. Stačí se podívat
po půdách a zalovit ve starých kufrech. Zdůraznil, že svou vlastní aktivitou, ve spolupráci s obecním
úřadem můžeme dokumentovat, jak v Lázu a jeho okolí žili v těchto těžkých dobách naši prarodiče
a rodiče a s jakými obtížemi se museli vyrovnat.
Následující chvíle patřila dětem. V jejich podání zazněly skladby a písně, které vybral a na housle
doprovázel Pavel Kopecký se svojí ženou Alenou. Závěrem členové Sboru dobrovolných hasičů Láz
položili k pomníku květiny. Chvíli vzpomínek završila prostá a upřímná slova národní hymny.
Josef Bernášek

Lázské čarodějnice 2014
Poslední dubnový večer v režii dívek na koštěti
edním z největších pohanských svátků bývalo „pálení čarodějnic“. Hlavním smyslem byla
především oslava plodnosti a ochrana úrody i celého hospodářství před různými pohromami. Dnes
si už málokdo tuto tzv. filipojakubskou noc spojuje s magickými rituály, na něž naši předci věřili
a kterým přisuzovali obrovskou moc. Lidé se u hořících ohňů scházeli a dodnes scházejí
především kvůli zábavě. A tak také letos v Lázu měla být na bytelné hranici upálena zloba, závist
a nenávist. Přes obavu přihlížejících, že v naší obci figurína s těmito nápisy snad ani nechytne, sice
nakonec přece jen shořela, ovšem, jak se však ukazuje, k vymýcení těchto záporných lidských
vlastností jedna magická noc bohužel nestačí. Zapálení hranice už tradičně předcházel rej čarodějnic.
Třebaže 30. dubna bylo pro létání ideální počasí, nepodařilo se přes veškerou snahu dvěma z nich
plánovaného sletu zúčastnit. Původní zprávy o tom, že přišly při namátkové kontrole na alkohol v krvi
o své letecké průkazy, se naštěstí ukázaly jako neopodstatněné. Pravdou je, že se jen chtěly blýsknout
svými znalostmi moderní techniky, ale špatně navolily souřadnice GPS. V důsledku tohoto omylu
jedna přistála ve Švýcarsku a druhá byla později odchycena dokonce až v Turecku. Naštěstí se ale
i menšímu počtu účastnic podařilo diváky pobavit a rozesmát. Zapálené hranici se sice pro jistotu
obloukem vyhnuly, ale na hřišti si zařádily opět s chutí. Jejich košťata tentokrát kmitala v souladu
s tóny písně Dády Patrasové „Strašidelná“. Za svůj výkon byly po právu odměněny potleskem
a nepohrdly ani menším občerstvením, kterým se posílily před zpáteční cestou. Po skončení čarovné
noci putovaly dopravní prostředky čarodějnic zase na rok do sklepa. Do kalendáře si však jejich
majitelky poznamenaly, že do příštího jara nesmí zapomenout doletět na STK, aby propadlá technická
neohrozila jejich vystoupení v roce 2015.
Vá

J

Foto Marie Vošmiková

Lázská letka po přistání
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Foto Václav Dvořáček

Čarodějnice se už pálí

První rok za námi
V lázském dětském divadelním souboru oslavili rok své činnosti
vapem se přiblížil konec školního roku a spolu s ním se uzavřel i první rok činnosti Dětského
divadelního souboru Láz. Ráda bych se ještě trochu ohlédla za uplynulým rokem a také
zrekapitulovala hlavní kulturní aktivity, na kterých se soubor spolupodílel.
Svou činnost soubor zahájil v září 2013 v prostorách MŠ Láz s počtem osmi dětí. První
měsíc byl převážně seznamovací a veškeré činnosti byly zaměřeny na upevnění vztahů
ve skupině. Během října děti poprvé vystupovaly před publikem, konkrétně při příležitosti
Posvícenského koláče. Zatančily mazurku a zahrály autorskou scénku nejstaršího člena souboru,
Tomáše Buriana.
Pro první adventní neděli, při zahajování adventu, jsme nacvičili muzikálové provedení pohádky
O dvanácti měsíčkách, které již bylo náročnější, ale i přesto se dětem velice povedlo. Hned druhou
neděli se z mladých divadelníků stali andílci a čertíci, kteří pomáhali naučit mladší děti básničku pro
Mikuláše.
Druhé pololetí jsme započali soustředěním se na práci s hlasem, pohybem a dechem. V únoru jsme
pro velký úspěch oprášili pohádku O dvanácti měsíčkách a hráli ji i letošním jubilantům. A náš soubor
se rozšířil o tři členky.
V březnu jsme byli požádáni o spoluvytvoření programu na Dětský maškarní karneval. Děti se
s velkým nasazením pustily do příprav, během kterých jednaly velice zodpovědně a moc pěkně
vzájemně spolupracovaly. V secvičené scénce, která byla složena z různých pohádkových postav
přítomných dětí, si členové souboru vyzkoušeli, jaké je to být ve vedoucí pozici, vlastní zkušenosti
a nápady předávali druhým. Následovalo seznamování se s vlastními emocemi, zamýšleli jsme se nad
tím, co se stává podnětem pro naše chování a cítění. Nyní máme již vytvořený silný základ pro další
práci, konkrétně pro inscenaci s názvem Tam, kde končí tma. Premiéra této inscenace bude během září
2014.
Anna Marie Petrušková

K
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Dětský divadelní soubor Láz v sezóně 2013/2014

Foto Martin Vlk

Náš postoj k Evropské unii
Výsledek voleb do Evropského parlamentu 2014 v Lázu
e dnech 23. a 24. května 2014 se konaly v celé České republice volby do parlamentu Evropské
unie, jejímiž členy jsme od 1. května 2004. Volili jsme tedy v roce 10. výročí přistoupení.
V Lázu jsme zvolili kandidáty ze 13 stran a hnutí, a to z celkového počtu 39 volebních
subjektů.
Ke dni voleb bylo v naší obci na seznamu voličů, kde jsou zapsány osoby s trvalým
bydlištěm v Lázu a s právem volit a být volen, celkem 491 osob (v celé ČR 8 395 132 osob).
V průběhu obou volebních dnů přišlo do volební místnosti v budově Obecního úřadu Láz dát svůj hlas
celkem jen 75 voličů (v celé ČR 1 528 250), tzn. opravdu velmi slabá volební účast – 15,27 % (ČR
18,20 %). Z odevzdaných 75 hlasovacích lístků bylo 75 platných.
Podle platných hlasů důvěřují lázští občané nejvíce koalici TOP 09 + STAN, které dali celkem
20 hlasů, a chtějí mít v parlamentu EU jako poslance JUDr. Jiřího Pospíšila (38) – 6 preferencí. Těsně
na druhém místě je ANO Andreje Babiše 19 hlasů s 3 preferencemi pro JUDr. Pavla Teličku (48 let).
Následuje ČSSD s 9 hlasy a 1 preferencí pro PhDr. Jana Kellera (59). Na dalších místech skončila
KSČM se 7 hlasy bez preferencí, dále potom Strana zelených se 4 hlasy a 2 preferencemi pro Mgr.
Michaelu Suchardovou (37), ODS se 3 hlasy a 2 preferencemi pro Ing. Jana Zahradila, KDU-ČSL také
3 hlasy a 1 preference pro Mgr. Eduarda Huliciuse (33), rovněž Strana zdravého rozumu 3 hlasy bez
preferencí, Úsvit Tomia Okamury 2 hlasy bez preferencí, Strana svobodných občanů také 2 hlasy bez
preferencí a poslední místo drží Česká pirátská strana 1 hlas s 1 preferencí pro PhDr. Ivana Bartoše
(34), Volte pravý blok Petra Cibulky také 1 hlas bez preferencí a VIZE 2014 rovněž 1 hlas bez
preferencí.
Václav Dvořáček

V
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Sokol Vrtule Láz
V novém roce s novýn elánem?
ak už jsme uvedli v mi-nulém čísle Lázských listů,
Sokolu Vrtule Láz hrozil sestup do IV. třídy.
S vypětím všech sil se nám ale podařilo III. třídu
pro příští ročník zachránit. Tato dobrá zpráva pro
naše příznivce však pro nás znamená další závazek
- této hrozbě se v sezóně 2014/2015 vyhnout. I do
dalšího ročníku jsme znovu do soutěží III. a IV. třídy
přihlásili obě mužstva.
Výsledky ročníku 2013/14: mužstvo „A“ se umístilo
na 10. místě s 28 body a skóre 69:82 a mužstvo „B“ se umístilo na 8. místě s 15 body a skóre 32:58.
Nový ročník začne 16. srpna pohárovým utkáním a o týden později už prvním utkáním nadcházející
sezóny.
Další dobrou zprávou je, že především díky Martinu Bezouškovi a Honzovi Skalickému se podařilo
založit fotbalový kroužek Vrtuláčků. Svoji činnost minižáčkové ročníku 2007 a mladších zahájili
26. dubna t. r. Pravidelných sobotních tréninků se účastní okolo 10 – 14 nejen chlapců, ale i děvčat.

J

Foto Martin Bezouška

Fotbaloví žáčci s trenéry

Dne 19. července budeme pořádat tradiční turnaj v malé kopané „Lázský bodlo“, který si v okrese
už získal věhlas. V sobotu 12. července se koná tradiční nohejbalový turnaj a přátelské utkání starých
gard a „A“ mužstva s Narysovem.
Večer 26. července bude v sále obecního úřadu pouťová zábava, na kterou všechny naše příznivce
srdečně zveme. K tanci i poslechu bude hrát Sekvence.
Areál lázského fotbalového hřiště už nyní slouží široké veřejnosti obce. S přispěním obecního
úřadu došlo k rekonstrukci pískového hřiště, takže kromě petanque se každé úterý hraje i volejbal
a ve čtvrtek nohejbal. Sítě i míč jsou k dispozici v kabinách
Josef Vošmik
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Oznámení obecního úřadu
1. V červenci a srpnu je úředním dnem pouze pondělí 9 - 12 hod. a 18 -19.30 hod.
2. Občané, kteří platí svoz komunálního odpadu převodem na účet obce, si musí sami
vyzvednout známku (kupón, nálepku) na OÚ Láz.
3. Veřejné dětské hřiště v zahradě budovy MŠ a OÚ má na obou vstupech výstražné označení
zákazu vodění psů do areálu. Žádáme návštěvníky o jeho respektování.
4. Zaměstnanci OÚ upozorňují na povinnost dodržovat čistotu v čekárnách autobusu.

Foto Václav Dvořáček

Láz č.p. 10

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Činnost lázských hasičů od jara 2014
jarním období se u Sboru dobrovolných hasičů Láz rozběhly
hasičské soutěže podle došlých pozvánek. Jako každoročně byla
věnována pozornost hlavně základní hasičské soutěži okrsku
č. 2, která se konala 17. května 2014 na sportovním hřišti
v Bohutíně. Účastnili se muži a ženy hasičských sborů Bohutín,
Vysoká Pec a Láz. Lázským hasičům tentokrát patřila třetí příčka – ne
vždy se daří sbírat první místa.
Je pravda, že činnost spolku prochází určitými problémy. Na
dobrovolnou činnost zbývá stále méně času. Útlum činnosti je vidět
i v přípravě nejmenších hasičů - dětí. Doufejme, že jen dočasně.
V měsíci červnu probíhaly úklidové práce v hasičské zbrojnici a ošetření hasičské techniky.
Dokončen byl také sušák na hadice.

V
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Dne 14. června po dohodě s obecním úřadem proběhlo čištění koupaliště jako příprava na letní
sezónu, kdy se požární nádrž využívá jako provizorní koupaliště.
Z kulturních akcí bych ráda připomněla především uspořádání hasičské zábavy dne 24. května –
a marná snaha, účast byla opět velmi malá. Momentálně se hasičský sbor snaží zkoncentrovat své síly
na hasičské soutěže a na přípravu na Memoriál zasloužilých členů. Letošní ročník je plánován na
9. srpna. Námětové cvičení se bude konat v říjnu.
Naši jubilanti v letním období:
srpen – František Kuba – 60 let
Přejeme hodně štěstí a zdraví
Irena Svajčíková

Běžecký závod Brdská pětadvacítka
Další ročník závodu běžců brdskými lesy
sobotu 17. května 2014 vyběhli běžci z fotbalového hřiště obce Láz na již druhý ročník
závodu Brdská pětadvacítka.
Běžecký vytrvalostní závod je určen pro širokou sportovní veřejnost, pro začátečníky,
běžecké amatéry i pro zkušené běžce. Účastníci se mohou pohybovat v místech ve
vojenském prostoru, kam je běžně vstup zakázán, a objeví tak některá skrytá zákoutí Brd.
Od 10 hodin ve sportovním areálu probíhaly soutěže a závody pro děti. Ve 14 hodin byl
odstartován hlavní závod v běhu na 25 km. Pět minut po startu hlavního závodu vyběhli muži i ženy
na trať v délce 12 km.
Společně s nimi začal závod dalších dvou kategorií - Nordic Walking („hůlkaři") a Cruiser Race
(kočárky s dětmi).
Přes velmi nepříznivé, deštivé počasí a chladné se podle informací organizátorů závodu Brdské
pětadvacítky zúčastnilo 174 sportuchtivých nadšenců. S radostí můžeme sdělit, že mezi ně patřil
i občan Lázu Pavel Kopecký. Se startovním číslem 503 v závodě na 12 km obsadil krásné 3. místo
časem 0:54:26. Ve své věkové kategorii však obsadil první místo! K jeho výkonu gratulujeme.
Již nyní se můžeme těšit na starty dalších ročníků Brdské 25 na fotbalovém hřišti obce Láz.
Vlasta Čechová

V

Foto Martina Brettlová

Pavel Kopecký „na bedně“
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Volby
V pátek 10. a v sobotu 11. října se budou v celé České republice konat
komunální volby a v 1/3 státu volby do Senátu Parlamentu ČR. To znamená, že
v Lázu budeme volit členy příštího zastupitelstva obce a také senátora za obvod
č. 18 Příbram. Volební místnost bude v prostorách Obecního úřadu Láz.

Hledám – Nabízím
Hledám:
*Hledám přechodné ubytování zde v obci. Výše nájemného dohodou. Pomohu s pracemi na
domě i na zahradě. Volejte č. mobilu 605 789 648.

Nabízím:
*Prodám použité, nepoškozené, kvalitní obkladačky RAKO I, 20x20 mm/6 mm, provedení
šedobílý mramor, celková plocha 30 m2. Cena dohodou. Volejte 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 listylaz@seznam.cz
nebo je přineste sepsané na OÚ.
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