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Tradiční právo a řeč starostky při jeho předávání

Tradiční lázský Masopust 2014 (čtěte na str. 10)

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte srdečně Vás pozdravit v tomto čase krásného
jarního období.
Mnohé příspěvky v tomto obecním zpravodaji svědčí o aktivní
činnosti všech spolků v obci. S potěšením můžeme zde číst i další
informace o pořádání akcí skupinami nadšenců, kteří tak zpestřují život
v naší obci. Je to velmi záslužná práce, a proto všem těmto aktivním
občanům náleží velké poděkování.
Obecní úřad v současné době pečlivě sleduje všechny rekonstrukční
práce v zadních prostorách budovy restaurace U Dubu. Zatím vše směřuje k zdárnému dokončení ve
stanoveném termínu, kterým je 15. červenec 2014. Začalo se s opravou a zprovozněním hřiště pro
nohejbal v Horním Lázu u fotbalového hřiště. Proběhnou také terénní úpravy v okolí kontejnerů na
tříděný odpad v Dolním Lázu. Dále je připraven projekt na vybudování přípojky vody do hasičské
zbrojnice, kde pak proběhne výstavba sociálního zařízení uvnitř objektu a také zbudování
odpadové jímky.
Stále se řeší nejasnosti okolo pozemkových nároků jednotlivých občanů Lázu i pozemků obce,
z nichž některé jsou značně problematické.
Otázek k řešení je stále dost a je na Vás, občané, s jakým problémem se na obecní zastupitelstvo
obrátíte a chcete ho spolu s námi řešit ke vzájemné shodě. Na obecním úřadě máte v úřední dny a po
dohodě i mimo ně, si o všem promluvit.
Přeji Vám slunečné jaro, ozdobte své domy k nadcházejícím velikonočním svátkům a také si je
s veselou koledou užijte.
Hody, hody doprovody, dejte medu, žádné vody,
nechci vody, dejte medu, jinak od vás neodjedu.
A nakonec tetičko, dejte pěkný vajíčko.
Vlasta Čechová, starostka

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce z 12. března 2014
Usnesení 1/14: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) pověřuje ověřovatelem zápisu Petra Štiku,
Josefa Šourka, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 2/14: ZO schválilo zařazení bodu 9, 10 a 11 do programu jednání.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 3/14: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 4/14: ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 433/2 v k. ú. Láz o výměře 2068 m2 za cenu
100,- Kč/m2. Pozemek parc. č. 433/2 v k. ú. Láz o výměře 2068 m2 byl rozdělen geometrickým plánem
768-62/2013 na pozemek parc. č. 433/2 o výměře 443 m2, pozemek parc. č. 433/45 o výměře 78 m2,
pozemek parc. č. 433/46 o výměře 361 m2, pozemek parc. č. 433/47 o výměře 332 m2, pozemek
parc. č. 433/48 o výměře 202 m2, pozemek parc. č. 433/49 o výměře 173 m2, pozemek parc. č. 433/50
o výměře 102 m2, pozemek parc. č. 433/51 o výměře 79 m2, pozemek parc. č. 433/52 o výměře 261 m2
a pozemek parc. č. 433/53 o výměře 37 m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce od
9. května 2012 do 26. června 2012.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
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Usnesení 5/14: ZO schvaluje bezúplatné převedení části pozemku parc. č. 433/2, kterou určuje
geometrický plán 768-62/2013 a ověřené historické doklady o výměře 161 m2, na Petra a Pavlu
Milcovy.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 6/14: ZO schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2013.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 7/14: ZO schvaluje vyhlášení záměru směny s doplatkem. Jedná se o směnu části pozemku
parc. č. 440/1 o výměře 105 m2, (rozděleného geometrickým plánem na nově vznikající pozemek parc. č. 440/20 o výměře 24 m2 a pozemek parc. č. 440/21
o výměře 81 m2) a pozemek parc. č. 440/5 o výměře 24 m2 za část pozemku parc. č. 67 o výměře 1 m2
(nově vzniklý geometrickým plánem pozemek parc. č. 67/2 o výměře 1 m2), vše v k. ú. Láz. Cena
všech směňovaných pozemků je stanovena na 100,- Kč za 1 m2.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 8/14: ZO schvaluje žádost Mysliveckého sdružení Láz-Vranovice o snížení nájmu
honebního společenstva a snižuje tento nájem na 5,- Kč/ha. Smlouva bude uzavřena s platností na
deset let. Byl však vznesen protinávrh.
Hlasováno nejprve o protinávrhu: pro-2, proti-1, zdrželi se-2. Usnesení o protinávrhu nebylo
schváleno. Pak bylo hlasováno o původním návrhu: pro-3, proti-0, zdrželi se-2. Usnesení nebylo
schváleno.
Usnesení 9/14: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní činnost pro SDH Láz na rok 2014 ve
výši 35.000,- Kč. Zastupitelstvo ZO pověřuje starostku obce k uzavření dohody s SDH o poskytnutí
neinvestičního příspěvku a dotace z rozpočtu obce. Poskytnutý příspěvek bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 10/14: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek na provozní činnost pro Sokol Vrtule Láz na rok
2014 ve výši 50.000,- Kč. ZO pověřuje starostku obce k uzavření dohody s SVL o poskytnutí
neinvestičního příspěvku a dotace z rozpočtu obce. Poskytnutý příspěvek bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 11/14: ZO schvaluje opravu pískového hřiště u fotbalového hřiště za maximálě 37.000,- Kč s
DPH. Zemní práce provede firma Radek Kratochvíl.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 12/14: ZO projednalo a bere na vědomí cenové nabídky na realizaci výstavby komínu
v objektu občanské vybavenosti Láz č.p. 219, k. ú. Láz, společností Torus Pb s. r. o. ve výši 67.784,Kč včetně DPH a společností Invessales s. r. o. ve výši 81.841,- Kč včetně DPH.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 13/14: ZO tímto schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude výstavba
komínu v objektu občanské vybavenosti Láz č.p. 219, k. ú. Láz, se společností Torus Pb s. r. o. za
celkovou cenu díla ve výši 67.784,- Kč včetně DPH.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 14/14: ZO projednalo a bere na vědomí potřebu vybudování zásobovací chodby na zadní
rampu budovy občanské vybavenosti Láz č.p. 219. Za tímto účelem budou posunuty dvě příčky
kuchyně v uvedené budově za maximální cenu 35.000,- Kč s DPH.
Hlasováno: pro-5, 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

Sport v hale i venku na hřišti
Pozvánka na pingpong a pétanque
aždé úterý probíhá od 18 do 20 hodin v obecním sále cvičení žen. Kvůli tomu se sál v zimě
vytápí. Toho jsme se rozhodli využít a po cvičení v sále hrajeme stolní tenis. K dispozici
jsou dva relativně slušné stoly a jeden už hodně starý a dost poškozený. Pravidelně se
zúčastňuje „zakládající“ skupinka pěti nadšenců, ale občas si chodí zahrát i další sportovci.

K
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Pronájem sálu na tuto činnost stojí 100 Kč na hodinu, takže se přítomní skládají rovným dílem.
Pokud někdo bude mít chuť si zapinkat, každé úterý od 20 hodin, je vítán. Tréninky probíhají celou
zimu, kdy se nedá sport provozovat venku. Až se teploty zvednou, místo pingpongu budou probíhat
tréninky pétanque. Vedle kabin u hřiště je k dispozici kurt a za pár korun zde půjčují i hrací koule.
Přesný čas ještě není domluven, ale pravděpodobně to bude opět v úterý od 18 hodin. Přivítáme
všechny, kdo by si chtěli tuto krásnou hru vyzkoušet.
Jan Drozen

Jak se řežou daráčci
Povídání o umění řezbářství a o historii betlémů na Příbramsku
pátek v podvečer 24. ledna jsme přišli do obecního sálu na besedu s lázským betlémářem
Jánem Chvalníkem. Býval horníkem příbramských uranových dolů a nyní v důchodu už pár
let je naším sousedem – s manželkou Marií bydlí na Pile. Je dlouholetým předsedou
Příbramských betlémářů, což je
spolek pro zachování betlémářské
tradice ve městě Příbrami a okolí.
Honza, jak ho jeho přátelé oslovují,
nám velmi poutavě vykládal o betlémech
(jesličkách), o zhotovování postaviček
přicházejících obdarovat Ježíška (na
Příbramsku se jim dříve říkalo „daráci,
daráčci“), o vyřezávání vůbec, o řezbářském náčiní, o dřevu, jeho přípravě,
barvení nebo nebarvení, voskování a leštění a o mnoha dalších zajímavých
podrobnostech z tohoto uměleckého
oboru.
Foto Václav Dvořáček
Z historie betlémů

V

Po „přednášce“ přišel čas na dotazy všeho druhu, které nebraly konce. Jedna posluchačka dokonce
přinesla na ukázku svůj vlastní výtvor – malého dřevěného slona. Po pochvale provedení figury
následovala výzva, aby i ostatní zkusili vyřezávat: „Vždyť to není nic složitého…“, s nabídkou na
uspořádání kurzu pro zájemce.
Dvě hodiny uplynuly jako voda a ač neradi, museli jsme se loučit. Honzovi i Marii Chvalníkovým
děkujeme za příjemně strávený večer a můžeme se už teď těšit na Vánoce s kouzlem jesliček, o nichž
jsme se dozvěděli tolik zajímavého.
Václav Dvořáček

Vzpomínky na minulost – inspirace pro současnost
Stručný přehled akcí v minulosti Lázu jako příklad pro rozhodování o činnosti zastupitelstva obce

P

okusím se trochu zavzpomínat na to, jak se občané obce Láz a jejich zastupitelé v období od
konce 2. světové války do dnešních dnů snažili zajistit občanskou vybavenost a maximálně
zvelebit svoji obec. Asi se jim to dařilo, protože stoupá počet trvale bydlících obyvatel (rok
2013 – 614 osob). Důležité je, že mladí neodcházejí, ale naopak – staví si v obci rodinné
domky, a je tak předpoklad dalšího zvýšení počtu produktivních obyvatel.
Naše obec vznikla na okraji lesů na úpatí středních Brd v průměrné výšce 600 m n. m. Kolem
kamenitá políčka a pastviny a obec sama chudá, jak chudí byli její obyvatelé. Ti bývali od středověku

4

zaměstnáni v lese, ale častěji u rudných dolů buď v podzemí, nebo na povrchu v pomocných
provozech. V pozdější době nacházeli zaměstnání ve větších příbramských podnicích jako Caloria,
Hamiro, Agrostroj, Jitex a v některých menších firmách a také u Vojenských lesů a statků. Také
zakládání a rozšiřování provozů příbramských uranových dolů při současném útlumu rudných dolů
umožnilo mnohým vhodné zaměstnání. V Lázu bylo založeno JZD, které později převzal Státní statek
Tochovice. V současné době zemědělské pozemky obhospodařuje ZD Bohutín.
Následujícím stručným přehledem obecních staveb, které dosud plně fungují a slouží občanům,
bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se o jejich vybudování zasloužili. Mnozí z nich už nejsou mezi
námi a nemohou toto poděkování přijmout.
Většina staveb byla budována v tzv. Akci Z. Stavební materiál nebo provoz strojů pro některé
zemní práce byl hrazen ze státních prostředků a veškeré ostatní práce odvedli sami občané jako
brigádníci převážně zdarma, ve svém volném čase.
A nyní jen stručný výčet – bez nároku na úplnost, bez datování dokončení jednotlivých staveb,
jejich časové posloupnosti a bez komentáře. Ti, kteří v Lázu dlouhodobě žijí, komentář nepotřebují
a pro naše nové spoluobčany může tento přehled sloužit jako informace a vzor pro další rozvoj obce.
1. Převedení povrchové vody z potůčku tekoucího kolem cesty po „Drahách“ dvěma větvemi rour do
Litavky.
2. Vybudování koupaliště a brouzdaliště, které slouží současně jako požární nádrž.
3. Postavení hasičské zbrojnice a garáže na autobus (původní byla malá a nevyhovovala potřebám).
4. Postavení zvoničky (původně se zvonilo zvonem kapličky, která byla údajně z dopravních důvodů
zbourána).
5. Rozbourání původní stavby u č.p. 7 (stodola) a postavení nové budovy s vybavením pro mateřskou
školu. Školka byla původně umístěna ve stísněných a nevyhovujících podmínkách v části sálu
hospody U Očenášků a po jejím zrušení děti s učitelkou dojížděly do mateřské školy ve Vysoké Peci.
6. Stavba prodejny potravin. Prodejny potravin a dalšího zboží byly původně ve staveních u Kubů,
u Pečených a na Rafandě.
7. Stavba restaurace a sálu. V obci bylo dříve několik malých hospůdek v soukromých rukou, jejichž
majitelé měli ještě jiné (často hlavní) zaměstnání, např. u Palivců, Milců, Očenášků, Krejčů,
Kocourků…
8. Stavba autobusových zastávek.
9. Stavba kabin u fotbalového hřiště.
10. Rozšíření sportovního zařízení u fotbalového hřiště.
11. Budování místního vodovodu – rozvod pitné vody z úpravny v Kozičíně po téměř celé rozloze
obce.
12. Příprava inženýrských sítí pro nové stavební parcely Na Trávníkách, U Smrčí a Požáru.
13. Postavení dvou nových mostů přes Litavku.
14. Převedení povrchové vody a vody ze Struh a horní části obce souběžně s komunikací rourami do
dolní části s vyvedením do Litavky.
15. Vybudování obecního rozhlasu, který byl dříve hodně využíván k pravidelnému informováni
občanů, (původně chodil po obci s informacemi obecní bubeník).
16. Byly provedeny ještě některé další akce drobnějšího rozsahu, ale pro život v obci důležité (např.
prohloubení koryta Litavky apod.).
Zastupitelé obce určitě znají potřeby občanů a proto jistě budou při svém rozhodování podporovat
především veřejně prospěšné akce a všemožně usilovat o získávání prostředků na jejich realizaci
(a nejde jen o kanalizaci). K tomu jim přeji hodně úspěchů
Ladislav Punčochář
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Plán akcí kulturní komise obce Láz na rok 2014
iž tradičně pro obec připravujeme akce, které se setkávají se zájmem občanů. Uvědomujeme si, že
letošní plán je o něco méně bohatý, především v adventním čase. Je to dáno i tím, že kulturní
komise pracuje v současné době ještě v menším počtu členů než v předešlých letech. Rádi
bychom tímto upřímně poděkovali za vykonanou práci a pomoc Ireně Luspajové a Vendule Šourkové.
A také Janě Klímové, které přejeme krásné chvíle na mateřské dovolené se synem Vojtíškem. Zároveň
bychom rádi vyzvali ty z Vás, kdo byste mohli svými nápady a pomocí při přípravě akcí život v naší
obci obohatit, abyste rozšířili naše řady.
Těšíme se na Vás na uvedených akcích, o jejichž pořádání Vás budeme v průběhu roku informovat
na webových stránkách obce a plakátky vyvěšenými na obvyklých místech.

J

Za kulturní komisi Vlasta Čechová a Pavel Kopecký
1. Beseda s betlémářem Jánem Chvalníkem v obecním sále
- pátek 24. ledna od 17 hod.
2. Setkání lázských jubilantů pro rok 2014 v obecním sále
- sobota 15. února od 15 hod.
3. Pálení čarodějnic za areálem fotbalového hřiště v Lázu
- středa 30. dubna
4. Vzpomínka na padlé u pomníku v Dolním Lázu
- středa 7. května od 18 hod.
5. Den matek v obecním sále s programem MŠ Láz
- neděle 11. května od 16 hod.
6. Den dětí v areálech obecního hřiště u MŠ a lázského fotbalového hřiště
- neděle 1. června
7. Vítání občánků v obecním sále
- sobota 14. června od 10 hod.
8. Lampionový průvod - zahájení u obecního sálu
- sobota 8. listopadu od 16.30 hod.
9. Advent v Lázu - rozsvícení adventního stromu
- neděle 30. listopadu od 16.30 hod.
10. Mikulášská nadílka v obecním sále
- neděle 7. prosince od 16 hod.
11. Zpívánky u vánočního stromu
- úterý 23. prosince od 17 hod.

.

Okénko do Mateřské školy Láz
Zahájení roku 2014 v lázské školce
ačátek roku 2014 nám ve školce utekl velmi rychle. V únoru jsme slavili v Lázu již tradiční
Masopust. Děti dokončily plavecký výcvik pro předškoláky v Příbrami a v březnu jsme začali
jezdit do Solné jeskyně Ravak. Podle našeho Školního vzdělávacího programu, který je
zaměřen především na přírodu, se teď na jaře věnujeme tématům o přírodě, probouzející se po zimě.
Učíme se o prvních jarních květinách a proměnách počasí. Na tato témata navazují praktické
a výtvarné činnosti - cvičíme, zpíváme, recitujeme a vyrábíme. Děti se učí „zahradničit“ - sázely
fazole a slunečnice. Na zahrádce si připravily záhon, kam své sazeničky později přesadí a budou o ně
pečovat. Jezdíme také na výlety a za kulturou. Díky SDH Láz jsme mohli s dětmi navštívit Lázskou
nádrž a prohlédnout si provozní štolu. Největší zážitek děti ovšem měly z jízdy hasičským autem,
děkujeme…

Z
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Tímto chci také poděkovat dalším občanům z obce Láz,
kteří nám pomáhají a váží si naší práce. Někdy je to
povzbuzení, které přichází v pravou chvíli. Mateřská škola Láz
nutně potřebuje zmodernizovat a rozšířit stávající prostory.
Možnosti, které současné prostory dětem nabízejí, jsou velmi
omezené a nedo-stačující s ohledem na vzdělávací potře-by
a současné hygienické předpisy v ob-lasti předškolního
vzdělávání. Potěšující je, že i přes složitost dnešní doby se věci
mohou měnit k lepšímu. Děti z naší školky mají možnost hrát si
na krásné zahradě, kde se nachází Obecní úřad a Mateřská
škola Láz. Mohou také užívat nově moderně vybavené dětské
hřiště, na které může být obec hrdá. Věřím, že se také postupně
podaří zmodernizovat vnitřní prostory školky pro děti, které ji
dnes navštěvují a pro všechny další, které v budoucnu přijdou.
Foto MŠ Láz
V dubnu jsou ve školce hlavním tématem Velikonoce, nejhezčí svátky jara. Z akcí, které nás
v dubnu čekají, mohu uvést například hudební pořad Hody, hody, doprovody Lenky Hamajdové,
Kouzelnické představení pro děti v MŠ a návštěvu Divadla A. Dvořáka v Příbrami, kde uvidíme
Velikonoční
představení ZUŠ Příbram. Duben zákončíme Pálením čarodějnic a opékáním
špekáčků na zahradě
u mateřské školy. A
jsme v měsíci květnu.

Foto MŠ Láz
Dne 6. května 2014 od 16 hodin se bude konat zápis do Mateřské školy Láz na školní rok
2014/2015. Předpokládaný počet volných míst je šest. Formuláře k přihlášení dítěte a potvrzení od
lékaře jsou k dispozici na Obecním úřadě Láz, v Mateřské škole Láz a také v elektronické podobě na
adrese: mslaz.sweb.cz. Žádost lze podat osobně v Mateřské škole Láz paní ředitelce nebo paní
učitelce. Termín podání žádosti je od 14. dubna do 30. dubna 2014. Rodič dítěte předloží u zápisu svůj
doklad totožnosti a rodný list dítěte. Seznam přijatých dětí bude uveřejněn pod registračním číslem
v Mateřské škole Láz, na webových stránkách obecního úřadu a mateřské školy do 15 dnů od termínu
zápisu.
Přeji Vám krásné jaro, dobrou náladu a příjemné slunečné dny.
Martina Gonzálezová
ředitelka MŠ Láz

7

Putování Lázského nemehla po
Brdech
Další ročník Nemehla
– letos to byl pochod
k památnému stromu
ataženo, teplota
kolem 6 stupňů,
chlad,
který
nepříjemně dorážel na
ruce a jiná oděvem
nechráněná
místa.
Takové počasí vítalo

Z

K velké radosti pořadatelů dorazili i „zpěváčkové“ z Vysoké a Zavržic. I letos sice přišli pozdě, ale
zazpívali opět krásně. Nedočkavci, kteří na trasu vyrazili ještě před oficiálním zahájením, a tím se
o tento kulturní zážitek připravili, dostali druhou šanci při repríze vystoupení po návratu z pochodu.
Pořadatelé v tomto roce připravili dvě trasy, každý účastník si během zastávky u občerstvovací
stanice mohl nad brožurkou, kterou obdržel při startu rozmyslet, kterou z nich si vybere. Kratší (cca
10kilometrová) vedla místy, kde se už ve 13. století těžila stříbrná ruda, delší (cca 13kilometrová) pak
kolem úpravny vody v Kozičíně. Obě se potom spojily v blízkosti Pilského potoka a pokračovaly
k torzu památného stromu – jilmu, který se nad Lázem tyčil pravděpodobně po více než dvě staletí.
Po návratu na hřiště čekaly na účastníky teplé klobásy, kdo chtěl, mohl si na ohni opéct buřta. Ani
letos pořadatelé nezapomněli na odměnu pro nejstarší a nejmladší účastníky – 93letou Terezu
Seitzovou a 80letého Ruperta Hádka, 5měsíčního Matýska a 14měsíčního Maxe. Bez šance však
nezůstali ani ostatní, pro které bylo díky sponzorům připraveno losování řady upomínkových
předmětů.
Z reakcí přítomných, zápisů v „knize návštěv“ či z doručených e-mailů a fotek na webových
stránkách www.nemehlo.eu vyplývá, že i 2. ročník Nemehla se vydařil. Díky finanční pomoci
Oknoplastiku, s. r. o. Příbram a Internetu PB, s. r. o. a řadě dalších sponzorů, kteří na akci přispěli
věcnými dary nebo i jen formou pomoci (Sokol Vrtule Láz, PB tisk Příbram, SC Servis, s. r. o.
Rokycany, Lukáš Sláma), může být i letos část výtěžku pochodu věnována na dobročinné účely.
Vá

Jubilanti obce Láz – jaro 2014
Březen:

Duben:

Marie Sadílková
Václav Sláma
Olga Habadová

85 let
87 let

Josef Šourek
Jaroslava Vachatová
Jaroslava Čížková

85 let
70 let
81 let

84 let

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

Opustili nás navždy
Únor: Zdeňka Habadová

86 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Kulturní komise obce Láz
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Masopust
Průběh letošní masopustní veselice v Lázu
bdobí masopustu začíná na Tři krále a končí Popeleční středou, která v letošním roce připadla na
5. března. Tímto dnem také začíná doba půstu, která trvá 40 dní. Vyvrcholením celého postního období
jsou poslední tři dny před Popeleční středou – tedy masopustní neděle, pondělí a úterý. Přípravy však
začínaly již ve čtvrtek, který se nazývá Tučný (k obědu bývalo vepřo-knedlo-zelo, hodně se jedlo a pilo).
V závěru masopustu lidé hodovali (připravovali se na čtyřicetidenní půst), tancovali a veselili se, probíhaly
maškarní zábavy, chodily průvody masek. V noci před Popeleční středou ponocný zatroubil na roh a rychtář
všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční středu) se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou
nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
V naší obci se v závěru masopustního období tradičně pořádá dětský maškarní karneval a úterní průvod masek
obcí. V organizování těchto akcí se pravidelně střídá SDH se Sokolem Vrtule. Sokol, coby garant letošního
masopustu, požádal o pomoc při sestavení programu dětské merendy Divadelní spolek Láz, pod vedením Aničky
Petruškové. Jak se ukázalo, byla to dobrá volba. Na nedělní odpoledne byly pro děti připraveny soutěže, ve
kterých mohly prokázat svoji zručnost při skládání stavebnic, umělecké vlohy při malování obrázků, vědomostní
znalosti atd. Prohlédnout si mohli i živého holoubka a ochuzeny samozřejmě nebyly ani o možnost zatančit si při
reprodukované hudbě. Na „mašinku“ se sál zaplnil nejen dětmi, ale i řadou jejich rodičů. Došlo i na
improvizované divadelní představení s názvem „Jak chtěly čarodějnice vyhnat zimu“, jehož představitelé byli
vybráni z řady dobrovolníků podle jejich maškarních kostýmů.

O

Pondělní večer byl v salonku pohostinství U Dubu věnován vzpomínání na masopustní průvody minulých let.
Přítomní pamětníci si zavzpomínali nad dobovými fotografiemi, porovnali, jaké kdy bylo počasí, jak se měnil
vzhled obce, lidé i masky, dohadovali se, kdo se za jakou maskou skrýval. Nostalgii vyvolaly snímky lidí, kteří
se do masopustních průvodů pravidelně zapojovali, ale už bohužel nejsou mezi námi, salvy smíchu naopak
vypukly při promítání videonahrávek, především sestřihů nejlepších momentů vybraných z jednotlivých ročníků.
Nováčci zjišťovali, jaké zkoušky je na druhý den čekají, chtějí-li být pasováni na Lázského maškarádu. Byl to
příjemný večer, škoda jen, že návštěvnost nebyla větší.
V úterní ráno se účastníci maškarního průvodu sešli v restauraci U Dubu. Starostka obce jim udělila souhlas
s konáním průvodu a vedoucímu maškarádovi předala Masopustní právo. Poté maškary mohly začít se
zdoláváním nástrah v podobě jídla a pití během obchůzky obcí. Krátce po 16. hodině dorazily na místní hřiště.
Pro dětské diváky tam měly připravenou soutěž v překonávání překážek na „dřevěné kobyle“. Vítěz klání byl
odměněn dortem, všechny přítomné děti pak drobnými pamlsky a koblihami. Kdo měl zájem, mohl se projet na
dvou opravdových koních. Překvapením pro všechny byl příjezd Pragy V3S, ze které vystoupil úžasný Otík
Rákosník, Karel Pávek a doktor Skružný, postavy z komedie Vesničko má středisková. Z přihlížejících diváků
byli vybráni čtyři „dobrovolníci“, aby v tradičním kvízu prokázali své znalosti historie i současnosti obce.
V tomto roce byla úspěšnost odpovědí poměrně velká, vítěz mohl být vyhlášen až po opakovaném „rozstřelu“.
Odměnou byla unikátní láhev lázského „pozdního sběru“ z oblasti Rafandy. Až za tmy dorazili po poctivém
projití celé obce znavení maškarádové zpátky do místní hospody. Závěr celého dne byl stejně veselý jako jeho
průběh, za zvuků harmonik došlo i na tanec. Období Masopustu 2014 skončilo. Nováčkové svoje úkoly ke
spokojenosti svých uvádějících kmotrů úspěšně zvládli a byli přijati mezi Lázské maškarády, Masopustní právo
bylo vráceno zpět starostce a uloženo na bezpečném místě, kde bude čekat na další Masopustní úterý, které v
roce 2015 připadne na 17. února.
Vá

Sokol Vrtule Láz
V novém roce s novýn elánem?
arní část soutěžního ročníku 2013/14 jsme začali
pravidelným tréninkem v tělocvičně a jedním
přátelským zápasem na umělé trávě. S vědomím
složitosti udržení třetí třídy v naší obci (někteří naši hráči
se dál nechtějí fotbalu věnovat, jiní jsou dlouhodobě zraněni) jsme začali oslovovat volné hráče a naše

J
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hráče, v současné době na hostování, k návratu. Zda se nám povede konsolidací kádru dospět
k záchraně, se projeví v průběhu sezóny. Proto apelujeme i na naše příznivce, přijďte nás v této
nelehké situaci na hřiště podpořit svými hlasivkami.
Rozlosování A mužstvo jaro 2014
22. 3.
29. 3.
5. 4.
12. 4.
20. 4.
26. 4.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
1. 6.
7. 6.
14. 6.

SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO

Trhové Dušníky
Vrtule „A“
Dolní Hbity
Vrtule „A“
Obecnice
Vrtule „A“
Zduchovice
Vrtule „A“
Bohutín
Vrtule „A“
Březnice „B“
Vrtule „A“
Kovohutě

-

Vrtule „A“
Drahlín
Vrtule „A“
Narysov
Vrtule „A“
Hvožďany
Vrtule „A“
Višňová
Vrtule „A“
Tochovice „B“
Vrtule „A“
Milín „B“
Vrtule „A“

15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

-

Vrtule „B“
Bohutín „B“
Vrtule „B“
Jablonná
Vrtule „B“
Vrtule „B“
Drahlín „B“
Vrtule „B“
Pičín „B“

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00 (v Trh. D.)
17:00
17:00
17:00

Rozlosování B mužstvo jaro 2014
19. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
17. 5.
25. 5.
1. 6.
7. 6.
15. 6.

SO
NE.
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE

Věšín
Vrtule „B“
Rožmitál p. Tř. „B“
Vrtule „B“
Sedlice
Hluboš
Vrtule „B“
Jince“B“
Vrtule „B“

Začátkem března 2014 jsme se podíleli na organizaci velmi úspěšné akce Putování Lázského
nemehla po Brdech, následoval dětský karneval (děkujeme Divadelnímu spolku Láz pod vedením
Aničky Petruškové za jeho organizaci) a další tradiční akce – lázského Masopustu. Zde naše
poděkování patří především organizátorům znalostního kvízu za nápaditost při sestavování otázek a
také všem, kteří se podíleli na přípravě dětské soutěže na tenisovém hřišti a dalšího doprovodného
programu.
Josef Vošmik

Foto Václav Dvořáček

Láz č.p. 9
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
Činnost lázských hasičů počátkem roku 2014
ok 2014 zahájil lázský sbor dobrovolných hasičů dne 11. ledna
v restauraci U Dubu svou výroční valnou hromadou. Na programu bylo
především zhodnocení činnosti sboru za celý uplynulý rok. Dále byl
představen plán činnosti na letošní rok. Bylo zdůrazněno zaměření
působnosti nejen na soutěžní činnost, ale také na kulturní a všeobecně
prospěšnou práci. Je třeba udržovat technické vybavení v dokonalém stavu pro
případy zásahů jak u požárů, tak i pro jiné případy - pomoc při ohrožení osob a majetku. Je třeba rozvíjet práci
s mladými a učit je hasičským dovednostem. Rovněž je třeba zlepšit spolupráci při společenských a kulturních
akcích obecního úřadu.

R

Ukázkový útok mladých

Foto archiv

Dne 22. února 2014 jsme v Lázu uspořádali Hasičský ples. Zábava, samozřejmě kromě hudby „k tanci
a k poslechu“, byla obohacena ještě soutěžemi, které přispěly k dobré náladě. Tu však poněkud kazila poměrně
malá účast především samotných
členů a členek našeho sboru. Můžeme jen doufat, že se tato nepříznivá situace zlepší a občané si zase najdou
cestu ke společné zábavě.
Členové našeho sboru se podíleli na přípravě a účasti na Dětském karnevalu 2. března a pak také na průvodu
maškar a vystoupení o Masopustním úterý 4. března.
V restauraci Drmlovka na Vysoké Peci se konala výroční valná hromada okrsku č. 2. Jednání byli přítomni
členové SDH Bohutín, Vysoká Pec, Láz, zástupce Obecního úřadu Bohutín a zástupce OSH Příbram. Bylo
konstatováno, že kromě jiného je důležitým úkolem uspořádání základní hasičské soutěže okrsku č. 2, která se
bude konat 17. května 2014 v Bohutíně na cvičném fotbalovém hřišti. Soutěž organizačně zajistí SDH Bohutín.
Nezapomínáme na naše jubilanty. Letošního jara se dožívají svého životního jubilea tito členové sboru:
Vladimír Šimánek
František Nademlejnský
Václav Sláma

leden 80 let
březen 60 let
květen 55 let

Srdečně blahopřejeme
Irena Svajčíková

12

Setkání lázských jubilantů roku 2014
tomto roce se rozhodla kulturní komise uspořádat společné setkání jubilantů v obecním sále.
Po letech navštěvování jubilantů v jejich domovech přináší tato změna příležitost seniorům
naší obce setkat se a společně si zavzpomínat...
Setkání se konalo v sobotu 15. února 2014. Divadelní spolek Láz pod vedením Aničky
Petruškové zahrál jubilantům i jejich doprovodu pohádku O dvanácti měsíčkách. Další chvíle
již patřily společnému popovídání u připraveného občerstvení. V sále panovala příjemná atmosféra,
kterou na přání doplnily tóny houslí a zpěv lidových písní. Jako inspiraci pro příští setkání jsme
vyslechli i názor, že by jubilanty potěšilo vystoupení dechové hudby či harmonik.
Při rozloučení jsme ženám předali květinu a všichni jubilanti si odnesli poukaz na nákup zboží
podle vlastního výběru v místní prodejně potravin v hodnotě 500,- Kč. Ještě tentýž večer jsme květinu
a poukázku předali také těm, kteří se setkání nemohli zúčastnit. Všem jubilantům přejeme ještě touto
cestou vše dobré a pevné zdraví.
Kulturní komise obce Láz

V

Oznámení obecního úřadu
1. V neděli 20. dubna 2014 (Neděle velikonoční) proběhne v Lázu povinné očkování psů proti vzteklině,
a to na parkovišti u prodejny od 10.00 do 10.30 hod.
2. V sobotu 3. května se uskuteční v prostoru před hasičskou zbrojnicí bezplatný sběr nebezpečného
odpadu, a to pouze od 8.00 do 11.00 hod. Každý si uloží svůj odpad osobně do kontejneru. Žádáme
o zachování čistoty a pořádku v okolí kontejneru.
3. Dnem 31. května končí vybírání poplatků za odvoz komunálního odpadu z popelnic a také poplatků
za psa na rok 2014.
4. Obecní úřad v letošním roce nebude objednávat strojové čištění ulic po zimě a občané si sami
provedou jarní úklid před svými domy.

Pozvání k volbám
Srdečně zvu všechny lázské občany s volebním právem na 23. a 24. května 2014 k volbám do Evropského
parlamentu, a to do volební místnosti v obecním úřadu.
Vlasta Čechová, starostka

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 6 ks nepoužitých PVC trubek. Délka 2 m, vnější průměr 5 cm, síla stěny 1 mm, barva šedá.
Volejte na č. mobilu 605 789 648.

*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 fasád, obklady a dlažby, půdní vestavby a montáž SDK a další stavební
činnosti. V dubnu a květnu sleva 7%. 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.
Lázské listy • Čtvrtletník • Vydává Obec Láz, která zařizuje tisk a distribuci • Registrace u Ministerstva kultury ČR pod číslem E 21455 •
Šéfredaktor Ing. Václav Dvořáček • Redakce PhDr. Josef Bernášek, Mgr. Pavel Kopecký • Tisk Martin PAUL Příbram • Uzávěrka č. 15:
31. března 2014 • Vydáno: 15. dubna 2014 • Náklad: 270 výtisků • Kontakt: e-mail listylaz@seznam.cz, mobil: 605 789 648 • Zdarma
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