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Jak jsme volili poslance
Výsledek předčasných parlamentních voleb 2013 v Lázu
e dnech 25. a 26. října se konaly v celé České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. V Lázu byli voleni zástupci stran a hnutí, kteří byli na kandidátních listinách pro
Středočeský kraj.
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 498 osob. V průběhu obou volebních dnů přišlo do volební místnosti
v budově Obecního úřadu Láz dát svůj hlas celkem 297 voličů, to znamená volební účast celkem 59,64 procent.
Z odevzdaných 297 hlasovacích lístků bylo platných 294. Z 19 politických stran, politických hnutí a koalic pro
letošní volby v ČR ve Středočeském kraji občané v Lázu hlasovali jen pro 16 z těchto volebních subjektů.
Pro ČSSD hlasovalo celkem 79 občanů („kroužkování“: nejvíc preferenčních hlasů – 7 – dostal Ing. Jaroslav
Vandas, 62 let, ekonom, Příbram), pro hnutí ANO 2011 Andreje Babiše 60 hlasů (4 preferenční hlasy Miloš
Babiš, 53 let, podnikatel, Mnichovice), pro KSČM také 60 hlasů (14 hlasů Ing. Josef Vondrášek, 63 let, starosta
Rožmitálu p. Tř.), pro TOP 09 celkem 32 (po 4 preferencích Ing. Miroslav Kalousek, 52 let, politik, Bechyně;
Mgr. Helena Langšádlová, 50 let, místopředsedkyně TOP 09, Černošice; Ing. Petr Digrin, 43 let, starosta Mníšku
p. B.; MUDr. Zdeněk Nováček, 59 let, chirurg, Čáslav; PhDr. Petr Vácha, 46 let, psychoterapeut, Příbram), Úsvit
15 hlasů (5 pro Tomia Okamuru, 41 let, předseda hnutí, Praha), ODS 14 hlasů (3 Ing. P. Bendl, 47 let, strojní
inženýr, Bratronice), Strana zelených 9 hlasů (po 3 Mgr. Václav Láska, 39 let, advokát, Rakovník a Lukáš Tůma,
26 let, ředitel ekocentra Rožmitál p. Tř.), KDU-ČSL 6 hlasů (3 Mgr. Josef Vacek, 54 let, odborný asistent,
Příbram), Česká pirátská strana 4 hlasy, Strana svobodných občanů 3 hlasy, Strana soukromníků ČR
a Suverenita po 2 hlasech a po 1 hlasu dostaly strany Hlavu vzhůru Jany Bobošíkové (Petr Jančura, 37 let,
podnikatel, Hamry), Lev 21 Jiřího Paroubka a SPO Zemanovci.
V letošním „supervolebním“ roce nás čekají ještě volby do Evropského parlamentu, a to 23. a 24. května
a pak na podzim volby do třetiny Senátu a zároveň komunální volby do místního zastupitelstva v Lázu.
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Václav Dvořáček

Proč jim vadil křížek?
Dva vandalové zničili na Rafandě pamětní křížek
e večerních hodinách, zřejmě po důkladné oslavě čehosi na lázské pile, se vydali dva její
pracovníci na cestu k domovu. Došli od pily až na rozcestí na Rafandě, kde se kříží silnice na
Nepomuk s lázskými struhami. Na tomto místě si všimli nedávno restaurovaného křížku, který
zde stojí už od roku 1935 a jeho oprava loni stála nemálo peněz z rozpočtu obce.
Křížek jim padl do oka nikoli pro svou krásu nebo význam jako místní památka, ale jako vhodný
objekt pro demonstraci jejich síly a obratnosti. Žulový postavec i s křížkem nejprve povalili na zem
a pak litinový krucifix rozmlátili na mnoho kousků. Jen ocelová vzpěra podpírající křížek jim odolala.
Kamenný podstavec někdo z projíždějících automobilistů odvalil ze silnice a někdo další tento
vandalský čin ohlásil.
Vandaly při jejich řádění nikdo nepřistihl, a tak se oba možná domnívali, že jim jejich silácký
kousek projde bez následků. Policie je ale zadržela ještě týž den večer na autobusové zastávce
v Jamkách.
Nyní bude obec po obou opilcích, kteří nejsou lázskými občany, vymáhat uhrazení nákladů na
výrobu a instalaci už jen kopie křížku (oprava není možná).
Stalo se na podzim minulého roku.
Václav Dvořáček
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce z 20. listopadu 2013
Usnesení 59/13: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) pověřuje ověřovateli zápisu Jaroslava Mrázka
a Marcelu Trefnou, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 60/13: ZO schválilo zařazení 5 bodů (10 až 14) do programu jednání.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 61/13: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 62/13: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. IP-12-6000259/3 Láz – NN B541 o zřízení
věcného břemene – pozemek p. č. 468 v k. ú. Láz – venkovního vedení NN IP-12-6000259/3 Láz
ve prospěch ČEZ Distribuce a. s., za 500,- Kč.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 63/13: ZO schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-6012743/1 Láz – kNN pro P549/5 o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 847 v k. ú. Láz – zařízení distribuční elektrizační soustavy
č. IV- 2- 012743/1 Láz – kNN pro P549/5 ČEZ Distribuce a. s., za 1000,- Kč.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 64/13: ZO přiděluje neinvestiční příspěvek pro Myslivecké sdružení Láz–Vranovice ve výši
10 000,- Kč na nákup zajíců. ZO pověřuje starostku obce uzavřením dohody o poskytnutí
neinvestičního příspěvku a dotace ostatním organizacím z rozpočtu obce. Poskytnutý příspěvek bude
předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 65/13: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se vydává požární řád obce
Láz.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 66/13: ZO určuje v souladu s nastavenými kritérii (hlavním kritériem pro výběr byla
navržená cena za realizaci) jako realizátora stavebních úprav v objektu občanské vybavenosti č. 219
firmu Karel Míka, 262 22 Hluboš 168 a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s vybraným
dodavatelem.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 67/13: ZO vybírá jako dodavatele zimní údržby v obci Láz v sezóně 2013/2014 firmu Radek
Kratochvíl.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 68/13: Nejprve byl podán návrh na hlasování o navržené vyhlášce o rušení nočního klidu
v předložené podobě. Pak byl ale vznesen protinávrh vyhlášky o rušení nočního klidu v předložené
podobě.
Hlasováno o protinávrhu: pro-3, proti-2, zdrželi se-2
Usnesení o protinávrhu nebylo schváleno
Usnesení 69/13: ZO schvaluje návrh vyhlášky o rušení nočního klidu v původní předložené podobě.
Hlasováno: pro-3, proti-3, zdrželi se-1
Usnesení nebylo schváleno
Usnesení 70/13: ZO schvaluje plán inventur majetku a závazků za rok 2013 sestavený starostkou obce
Láz 20. listopadu 2013 podle platné Směrnice o inventarizaci majetku a závazků obce Láz. Obec
zahájí inventarizaci 1. prosince 2013 a ukončí ji nejpozději do 31. ledna 2014 . Inventarizační komise:
předseda Jan Drozen, členové Petr Štika a David Vošmik.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
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Usnesení 71/13: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 401/1 v k. ú. Láz Aleně
Tulachové za cenu 100,- Kč / m2.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-2
Usnesení 72/13: ZO schvaluje žádost o snížení nájmu na provoz restaurace U Dubu Zdeňku Čičatkovi.
Hlasováno: pro-3, proti-4, zdrželi se-0
Usnesení nebylo schváleno
Usnesení 73/13: ZO zadává firmě PROKON Atelier vypracování projektové dokumentace podle
dodané nabídky. Jde o akci „Mateřská škola Láz – Stavební úpravy a vestavba podkroví“ v hodnotě 78
045,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdržel se-1
Usnesení 74/13: ZO schvaluje předložený rozpočtový výhled obce na roky 2014-2017, který bude
veřejnosti přístupný na Obecním úřadu Láz. Při zpracování dalších jednotlivých ročních rozpočtů se
bude vycházet z tohoto rozpočtového výhledu.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Schválená usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce z 18. prosince 2013
Usnesení 75/13: ZO pověřuje ověřovateli zápisu Petra Štiku a Josefa Šourka, zapisovatelem Davida
Vošmika.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 76/13: ZO schválilo zařazení dalších bodů 4 a 5 do programu jednání.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 77/13: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 78/13: ZO schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2014 v předložené podobě podle řádně
zveřejněného návrhu rozpočtu na úřední desce v období od 25. listopadu 2013 do 18. prosince 2013.
Příjmy v celkové výši 7 061 000,- Kč a výdaje v celkové výši 6 313 000,- Kč. ZO dále schvaluje
přebytkový rozpočet obce Láz ve výši 748 000,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou
uvedeny v příloze tohoto zápisu.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 79/13: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz příspěvkové organizace
Mateřská škola Láz v roce 2014 v celkové výši 200 000,- Kč, která bude vyplacena ve čtyřech
splátkách po 50 000,- Kč v každém kalendářním čtvrtletí.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 80/13: ZO schvaluje, že pokud by se při jednání s vybraným investorem objevily pro obec
nevýhodné podmínky, bude osloven další zájemce s nejbližší nejnižší navrženou cenou podle tabulky:
Dodavatel

Navrhovaná cena

Karel Míka, 262 22 Hluboš 168

1 208 267,- Kč vč. DPH

Torus Pb s. r. o., Příbram VI - 298

1 423 115,- Kč vč. DPH

STAVEKO s. r. o., Zdabořská 24, Příbram V

1 822 330,- Kč vč. DPH

Stavby JS, Klatovská 434, Příbram V

1 691 593,- Kč vč. DPH

INVESSALES s. r. o., Podskalská 22/152, Praha 2 1 543 240,- Kč vč. DPH
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
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Usnesení 81/13: ZO schvaluje prodej části pozemku 401/1 o výměře 57 m2 v k. ú. Láz podle
geometrického plánu 762-8/2013 za 100,- Kč/m2. Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce od
26. listopadu 2013 do 13. prosince 2013.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 82/13: ZO schvaluje vyhlášku o rušení nočního klidu v předložené podobě.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 83/13: ZO podporuje záměr zachování Vojenského újezdu Brdy v dosavadním rozsahu.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 84/13: ZO pověřuje obec osazením všech tří revidovaných mostů přes Litavku dopravními
značkami podle revizní zprávy firmy Valbek. Termín: co nejdříve.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-2
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/ v sekci Zápisy z jednání zastupitelstva.

Oznámení OÚ Láz:
Platbu za odvoz odpadu z popelnic za rok 2014 je možno provést od 1. února do 31. května 2014.

Láz č.p. 8

Foto Václav Dvořáček

Některé problémy české myslivosti – 2. část
Černá zvěř v české krajině
minulém příspěvku jsem se zaměřoval na důvody snižování stavů některé zvěře v naší
přírodě. Nyní bych se chtěl zaměřit na zvěř, která je populačně na vzestupu a způsobuje téměř
osmdesát procent škod v zemědělství. Je to prase divoké, nazývané také divočák nebo černá
zvěř. Úhrada škod způsobených divokými prasaty je požadována po uživatelích honiteb, nejčastěji po
mysliveckých sdruženích.

V
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Zamysleli se někdy naši zákonodárci nad příčinou tohoto stavu? Vždyť už od roku 1786 tzv.
Josefským patentem bylo povoleno chovat divočáky pouze v dobře uzavřených oborách. Mimo obory
pak byli hubeni jako každá jiná škodná. Za nerespektování tohoto císařského patentu byly udělovány
vysoké pokuty. V literatuře se uvádí, že poslední kus černé zvěře ve volnosti padl na Hluboké v roce
1801. Od 18. století vlastnila důkladně zabezpečené obory s divokými prasaty pouze šlechta, která se
svého výsadního práva na chov a lov oblíbené zvěře nechtěla vzdát.
Po druhé světové válce převzal obory národní podnik Státní lesy a statky, dnes Lesy České
republiky, s. p. Tento státní kolos však obory zřejmě neudržoval nebo úmyslně divočáky do volnosti
vypustil. Ve volném lese ale tato zvěř dělá jen minimální škody. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že je
pro les užitečná. Trvalo několik let, než se tato zvěř stala hrozbou pro zemědělce a noční můrou pro
myslivce. Škody by totiž měl vždy platit uživatel honitby, a to i v případě, že tuto zvěř v honitbě nemá
normovánu. Prvotním původcem těchto problémů však je někdo jiný - státní podnik.
Jako zajímavost uvádím, že je pro mne záhadou, jak to naši předkové v druhé polovině 18. století
dokázali, že v poměrně krátké době splnili úřední příkaz a černou zvěř ve volnosti opravdu odlovili
nebo uzavřeli do obor. Loveckou zbraní v té době byla křesadlová puška („ručnice křesačka“), málo
účinná, schopná zastřelit divočáka jen na 30-40 kroků. Úspěch lovu tedy zřejmě nazávisel na zbrani,
ale především na schopnostech myslivců. Hlavní příčinu úspěšného složení divočáka v oněch dobách
se dnes už asi nedovíme.

Foto archiv

Osamělá bachyně

V dnešní době je málo obor, ve kterých se divočáci chovají. Uvedu však jednu, která není příliš
daleko. Je to obora Květov na orlickém panství Karla Schwarzenberga. Tato obora má rozlohu 835 ha
a oplocení v délce 18 km vyrobené z pražcových sloupků a smrkových tyčí. Kmenový stav černé zvěře
zde byl v předešlých letech 384 kusů. Nemohu přesně vyčíslit, jak stoupne tento stav v jarním období
po narození selat. Troufl bych si však odhadnout, kolik škody vznikne zemědělcům, když třeba 50
kusů uteče přes oplocení ze smrkové tyčoviny, která rychle podléhá hnilobě. Udržovat a kontrolovat
stav oplocení po celém dlouhém obvodu obory není asi snadné a ani jednoduché. Ta prasata nejsou
označena visačkou obory Květov a jejich majitel tedy nemusí platit škody. Z toho důvodů jsou podle
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dosud platného zákona č. 449/2001 Sb. povinni platit škody nájemci sousedních honiteb, v našem
případě myslivecká sdružení. Naskýtá se tedy otázka, kdo je v tomto případě hlavní poškozený.
Pro nemyslivce ještě trochu názvosloví. Myslivci označují samce prasete divokého slovem kňour,
samice je bachyně. Mladá zvěř obojího pohlaví v prvním roce života je známa jako markazíni, letošáci
či selata, v druhém roce života jako lončáci. Trofej z prasete divokého jsou kly, mezi myslivci
označované jako zbraně, a to jak delší spodní páráky, tak kratší horní klektáky, jimiž rozzuřený kanec
klektá, tj. vydává cvakavé zvuky.
A nakonec jedna perlička pro starší myslivce (a nejen pro ně), jak se loví nejlepší kňouři
v některých našich oborách. Fígl spočívá v tom, že v oboře se zřídí tzv. separační obůrka o výměře 2030 ha, kde se soustřeďují nejsilnější kusy zvěře. U krmeliště, kde se pravidelně zvěři zakládá krmení,
je postavena prostorná kazatelna pro lovecké hosty. Když má oborník ohlášenou loveckou návštěvu,
aspoň jeden den předem nezaloží žádné krmení. Pak už stačí jen nasypat kukuřici, zaklepat
na plechový kbelík a přehlídka kapitálních kňourů za denního světla může začít. Zámožný sváteční
„lovec“ s moderní zbraní s optikou snadno „uloví“ kňoura III. věkové třídy (asi 115 bodů CIC)
za cenu 42 tisíc korun podle nabídkového listu státního podniku Lesy ČR. Je tohle ještě myslivost?
Může takového „lovce“ těšit tak snadno a tak draze získaná trofej?
Ve volné přírodě má zvěř i myslivec přece jen vyrovnanější šance. A možno říci, že u divočáků ty
šance dokonce převažují, protože pohyb černé v honitbě se děje převážně v noci, kdy lovec špatně vidí
a navíc většinou už doma bezstarostně spí.
Ladislav Punčochář

Okénko do Mateřské školy Láz
Závěr roku 2013 v lázské školce
mateřské škole nám konec podzimu a začátek zimy utekl velmi rychle. Viděli jsme ve školce
ukázku našich nejznámějších ptáků – dravců. Také jsme se vydali do Divadla A. Dvořáka
v Příbrami na Pohádku o strašidelném nádraží. Většinu času jsme strávili přípravami na
vánoční svátky, na které se všechny děti vždy těší. Začátkem prosince ve školce dětem nadělil
překvapení Mikuláš s andělem a čertíkem. Vánočně jsme vyzdobili s dětmi školku a děti připravily
vánoční stromeček také pro ptáčky na zahradě.

V

Foto MŠ Láz
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Povídali jsme si o našich tradicích a učili se vánoční písničky a básničky na vystoupení pro rodiče
a prarodiče, které se pak konalo v neděli 14. prosince v obecním sále. Ježíšek do školky přinesl dětem
nejdříve stromeček a když ho děti společně ozdobily, našly pod ním mnoho krásných dárků. Dne
19. prosince jsme se s rodiči a prarodiči našich dětí sešli ve školce na Vánočním tvoření. U čaje, kávy
a cukroví rodiče s dětmi vyráběli dekorace, svícny a přáníčka pro své blízké, a tím jsme se před
Vánocemi příjemně rozloučili.

Foto MŠ Láz

A na co se můžeme těšit v lednu?
Mezi už pravidelné aktivity pro děti ve školce patří kroužek
Angličtina hrou. Novinkou letošního školního roku je taneční kroužek,
kde děti mohou rozvíjet svůj smysl pro rytmus v podobě tanečků
a pohybových her a celkovou pohyblivost. Pokračujeme rovněž
v plaveckém výcviku pro předškoláčky v Plaveckém bazénu města
Příbram, kam jsme začali jezdit v listopadu. Kurz plavání obsahuje
devět lekcí a z úsporných důvodů jezdíme do Příbrami linkou MHD. Po
ukončení kurzu plavání budeme jezdit s dětmi do Solné jeskyně Ravak.
V lednu ve školce pracujeme podle Školního vzdělávacího programu na
téma Zimní království. Rádi bychom chodili také bobovat, stavět
sněhuláky a domečky ze sněhu. To nám zatím počasí neumožňuje, ale
snad se ještě i letos dočkáme. V lednu dále navštívíme pohádkové
představení v Divadle A. Dvořáka v Příbrami Cesta kolem světa
a přivítáme v naší školce děti a paní učitelky z 1. třídy ZŠ Bohutín.
Letos se chystá do první třídy od září šest předškoláků, Školu
v Bohutíně jsme navštívili v listopadu a nyní na oplátku přijedou
školáci k nám. Měsíc únor bude patřit tématům Masopust, karneval,
péče o zdraví, planeta Země atd.
Foto MŠ Láz

Děkuji občanům Lázu za vstřícný přístup k naší mateřské škole. Doba, ve které žijeme, není
snadná. Obzvlášť děkuji občanům, kteří nám pomáhají, a všem těm, kteří si uvědomují, že v dětech je
naše budoucnost. To, co dětem nyní věnujeme, co je naučíme, co pro ně vytvoříme, je investicí do
budoucnosti nás všech.

Za Mateřskou školu Láz šťastný rok 2014 Vám všem přeje
Martina Gonzálezová, ředitelka
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Zprávy ze Základní školy Bohutín
Podzimní a zimní činnost dětí v ZŠ Bohutín
aši základní školu v Bohutíně navštěvují také děti z Lázu. Spolupracujeme s lázskou
mateřskou školou, která k nám jezdí na různé kulturní akce. Předškolní děti se tak seznamují
s prostředím naší školy a my na oplátku jezdíme k nim v době před zápisem do základní školy.
Tak se jim vlastně přijíždí představit jejich budoucí paní učitelka 1. třídy. A lázští nyní už školáci se
zase rádi podívají do své bývalé školky a pochlubí se paním učitelkám svými úspěchy. Naše škola je
školou rodinného typu a velmi nám záleží na vytvoření dobrých vztahů mezi dětmi a učiteli i mezi
dětmi navzájem.
Letošní školní rok začal pro děti trochu nezvykle, protože přišly do nově zrekonstruované budovy.
A na podzim na ně čekala také spousta nových akcí. Navštívili jsme výstavu Stromy jako domy
v rožmitálském muzeu, poznávali jsme okolní obce a jejich obyvatele, účastnili jsme se soutěže
O nejkrásnější jablíčko. Děti také sbíraly kaštany a žaludy pro lesní zvěř. Již tradičně sbíráme během
celého roku plastová víčka a odpadový hliník.
Mezi zajímavé podzimní akce patřila jistě i mykologická přednáška, kde jsme se dozvěděli mnoho
nového o našich houbách. A s mladšími dětmi jsme byli v Příbrami na divadelním představení Čert
a Káča.
V listopadu naši školu již podruhé navštívilo plzeňské Divadýlko Kuba. Na představení o čertech
se přijeli podívat i předškoláci z lázské školky, kteří se zároveň podívali do prvních tříd. Starším
žákům byl určen hudebně vzdělávací pořad o Beatles. Mladší žákům přednesl zajímavé vyprávění
o včelách pan Šálek.
Zimní čas zahájili nadílkou čerti s Mikulášem – to mají na starosti už tradičně žáci 9. třídy.
Nadělovali dětem nejen v naší škole, ale i v okolních mateřských školách.

N

Po nadílce snímek

Foto autorka
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Většina tříd dále navštívila interaktivní výstavu Hravé Vánoce v muzeu v Rožmitále pod
Třemšínem. Vyvrcholením předvánočního času byla vánoční besídka a charitativní pořad Advent
slavíme s Kubíkem. Na tyto akce si děti z 1. stupně připravily pořad plný básniček, písniček a tanečků.

Tak honem, ještě tu básničku...

Foto autorka

Žáci z naší školy se také zapojili do kulturního programu při zahájení Adventu v Lázu. Na
samotný závěr roku 2013 vystoupili na adventním setkání s občany v bohutínském kostele a také
na návsi.
Lenka Malá, učitelka

Lampionový průvod
Děti se světýlky tentokrát zamířily na Žernovou
sobotu před svátkem sv. Martina mířily děti v doprovodu dospělých na lázskou náves.
V rukou držely zatím zhasnuté lampionky, v očích však měly očekávání jejich rozsvícení, až
se pak celý průvod vydá směrem k Žernové.
Starostka obce Vlasta Čechová setkání zahájila krátkým přivítáním účastníků, kterých v první
chvíli nebyl nijak velký počet. Když jsme se ale vydali na cestu, už při míjení hasičské zbrojnice
člověk stěží přehlédl řadu světýlek od čela průvodu až k jeho závěru. Cesta ubíhala za živého
rozhovoru účastníků, někteří měli pochod zpestřený neustálým zapalováním zhasínajícího lampionu,
jiné lampiony dokonce vzplály celé...
K rozcestí na Žernové, kde před několika málo lety tamější obyvatelé společnými silami obnovili
boží muka věnovaná Panně Marii Svatohorské (místu se říká U Panenky), dorazil průvod už za
setmění. Světýlka stále svítila, ale moc nezahřála. Proto se lidé brzy rozešli do svých domovů
s příslibem, že napřesrok bude pro všechny připravené hřejivé občerstvení. A tak Láz prožil další
příjemnou událost, kdy se občané setkali a beze spěchu strávili společný čas.
Pavel Kopecký

V
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Jubilanti obce Láz – zima 2013/2014
Listopad:

Karel Šimánek
František Karas
Jana Podhorová
Josef Pečený
Vladimír Kříž

80 let
82 let
70 let
84 let
80 let

Prosinec:

Marie Cinková
Olga Šmatláková
Ladislav Punčochář
Marie Očenášková

93 let
86 let
81 let
70 let

Leden:

Zdeňka Habadová
Blažena Kuníková
Ludmila Wiedermannová
Vladimír Šimánek

86 let
88 let
84 let
80 let

Únor:

Jarmila Palivcová

89 let

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

Opustili nás navždy
Říjen:

František Milec

74 let

Prosinec:

Josef Teska

88 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Kulturní a sportovní komise obce Láz

Jak jsme oslavili Advent
Zahájení Adventu v Lázu
ejkrásnější svátky v roce Vánoce jsou za námi a nastal nový rok, který, doufejme, přinese nám
všem jen to dobré. Pojďme si ale připomenout, jakým způsobem jsme v Lázu prožili uplynulý
adventní čas.
Kulturní a sportovní komise naší obce připravila na jednotlivé adventní víkendy bohatý program.
V neděli 1. prosince 2013 jsme v obecním sále zahájili toto předvánoční období a mohli jsme tak

N
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společně rozsvítit první svíčku na adventním věnci. Hudební vystoupení žáků Základní umělecké
školy Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem a pobočky Bohutín navodila příjemnou
atmosféru. Milým překvapením pro všechny přítomné byla pohádka s písničkami O dvanácti
měsíčkách v podání Divadelního spolku Láz. Tento amatérský soubor, který vznikl při místní
mateřské školce, si zaslouží velikou pochvalu a uznání, protože předvedený program stihl pod
vedením Anny Petruškové připravit za velmi krátkou dobu. Po skončení pohádky jsme se vydali ven,
kde byl již tradičně za slavnostních fanfár rozsvícen vánoční strom. Při této sváteční chvíli nechyběl
ani vánoční punč na zahřátí a ani cukroví, které asi nejvíc chutnalo dětem. Společně jsme si zazpívali
nejznámější vánoční písně a koledy a s pozvánkou na další adventní sobotu jsme se rozešli do svých
domovů.
Jana Klímová
Mikuláš v naší obci
a necelý týden patřil obecní sál Mikulášské nadílce. Než ale dorazila nebeská delegace
s poctivým doprovodem čertů, všichni přítomní se mohli potěšit představením všem dobře
známého souboru Zalezlíci, který tentokrát přivezl hru Slůně stůně. Setkání s Mikulášem a jeho
družinou pak zpočátku vyloudilo na tvářích některých dětí trochu obav, které se však rychle
rozplynuly.

Z

Zleva: čerti, andělé, hasič a Mikuláš

Foto Michal Holub

Děti měly za úkol připravit pro Mikuláše nějaké společné vystoupení, neboť i ke svatému muži se
donesla pověst o šikovnosti lázských dětí a chtěl je také slyšet naživo. Tak jak děti očekávaly, po
zazpívání písničky dostaly z rukou andělů balíčky s dobrotami. Po vyfotografování největších
odvážlivců s Mikulášem, anděly nebo čerty se celá družina s dětmi rozloučila. Mikuláš ale slíbil, že za
rok Láz opět navštíví.
Pavel Kopecký
Betlémy v obecním sále
řetí adventní neděli potěšily každého, kdo přišel do obecního sálu, děti vedené ředitelkou
Martinou Gonzálezovou a paní učitelkou z naší mateřské školy. Všichni, kdo jsme vystoupení
zhlédli, jsme obdivovali práci školky s našimi dětmi a s upřímným nadšením jsme tleskali
jejich výkonu. Při sledování vlastních ratolestí všichni rodiče jistě zapomněli na jakékoli problémy

T

12

a shon, které předvánoční čas přináší, neboť se na všech tvářích přítomných rozléval upřímný úsměv.
Název odpoledne Půjdem spolu do Betléma naznačoval ještě více. Ján Chvalník, známý betlémář žijící
v Lázu, postavil v sále jeden ze svých betlémů a pro ukázku přinesl ještě jeden starší ve vitríně.
Kdokoliv se neostýchal, mohl se přímo tohoto řezbářského mistra zeptat na cokoliv, co by ho
k betlémům a řezbářství na Příbramsku zajímalo. Když jsme se tentokrát loučili, odcházeli jsme již
naladěni na blížící se vánoční svátky.
Pavel Kopecký
Swingové odpoledne
neděli 22. prosince 2013 jsme se opět sešli v lázském obecním sále. Po zapálení poslední
svíce na adventním věnci se všem přítomným představil swingový orchestr For Evergreens ze
Základní umělecké školy J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem.
Na jmenované škole orchestr působí od září roku 2006. Členy jsou převážně žáci této školy, ale
také absolventi a žáci ZUŠ Březnice a jejich učitelé. Repertoár tvoří převážně swingové skladby 30.
a 40. let 20. století.
Podle textu na pozvánce hrál orchestr v první půlce programu zaplněnému sálu opravdu jen
k poslechu. Ale strhující rytmus a pěkné melodie zahraných skladeb přítomné posluchače přece jen
zvedly k tanci. A tak atmosféra vytvořená mladými hudebníky v lázském sále se velmi podobala té,
která panovala v původních swingových tančírnách a byla opravdu skvělá. Orchestr For Evergreens
vystoupil na tomto adventním odpoledni v Lázu už podruhé velmi úspěšně a tak se můžeme těšit na
další koncert tohoto souboru někdy zase u nás.
Zařazené neformální setkání zpěváků a zpěváčků vánočních písní a koled s názvem Zpívánky
u vánočního stromu mělo komorní ráz. Rodiče s dětmi i prarodiče si v krásném slunečném počasí
zazpívali za doprovodu housliček a flétničky malých hudebnic rodiny Kopeckých. Byla to milá,
pohodová tečka za adventním cyklem v naší obci.

V

lenové kulturní a sportovní komise děkují všem občanům za jejich účast na programech oslavy
Adventu. I když vidíme na našich akcích téměř vždy stejné tváře, doufáme, že příště budou
přicházet také další naši spoluobčané. Bereme to jako vyjádření zájmu o kulturní život v obci
a ocenění přípravné a organizační práce všech akcí. Závěrečné poděkování patří také těm členům
spolků naší obce, kteří připravili krásný vánoční strom.
Vlasta Čechová

Č

Sokol Vrtule Láz
Z hvězdného začátku až na jedenáctou příčku podzimní tabulky
odzimní část ročníku 2013/14 jsme začali vítězstvím v pohárovém utkání s účastníkem
okresního přeboru Spartakem Příbram „B“. První mistrovské utkání nového ročníku jsme
sehráli doma proti Trhovým Dušníkům s výsledkem 1:1. K dalšímu utkání jsme zajeli do
Drahlína, kde jsme domácí deklasovali 7:0. Pak ale doma s Dolními Hbity přišlo první zaváhání – 0:4.
V dalším utkání jsme v Narysově vyhráli 8:1. Pak ale nastal sešup z dosažených pozic. Další utkání
jsme prohrávali jedno po druhém. Doma s Obecnicí 1:2, venku ve Hvožďanech 1:3. Navíc nám
oznámil náš trenér, že odstupuje. V dalším utkání jsme doma prohráli se Zduchovicemi 2:5.

P
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Tuto kritickou situaci jsme se snažili nějakým způsobem vyřešit. Trénování se ujal Anton Šurik.
Ale účast na trénincích, zápasech a dřívější nasazení byly pryč. Ve Višňové jsme prohráli 1:4. Doma
v derby s Bohutínem 0:5. V Tochovicích prohra 2:4 a rázem jsme se ocitli v sestupových vodách –
osud si s námi pěkně pohrál. Ještě že jsme zabrali v domácím utkání s Březnicí „B“ a vyhráli 5:3.
V následujícím utkání jsme vyhráli v Milíně s jejich „B“ mužstvem 5:2. V posledním utkání jsme si
ale uřízli ostudu před domácím publikem prohrou s Kovohutěmi 1:9. Po podzimu je áčko jedenácté
s třinácti body.
Co k situaci ve Vrtuli dodat? Máme na marodce hráče, se kterými jsme počítali, ať je to Miroslav
Čížek, Lukáš Beňo nebo Jan Haas. Nejhorší úraz se stal Danovi Ngo, který si přetrhl vazy v obou
kolenou. (Je už po první operaci a my mu přejeme brzké uzdravení!) Tímto se naše základna hráčů,
vzhledem k fluktuaci vlivem zaměstnání beztak už malá, pro obě mužstva ještě zúžila. Na jaro musíme
zhodnotit, zda naše béčko, které v této situaci dokázalo uhrát osm bodů a je třetí od konce, dohraje
soutěž, nebo ho odhlásíme a soustředíme se na záchranu áčka. Doufáme, že chmury nad mistrovským
fotbalem alespoň trochu zahnala účast na Silvestrovském fotbálku.
V prvním čtvrtletí roku 2014 nás čeká několik tradičních akcí: 1. března spoluúčast na organizaci
Lázského nemehla, ve spolupráci s hasiči 2. března dětský karneval a 4. března masopustní průvod
masek obcí a 30. dubna pak pomoc s přípravou Čarodějnic.
Do nového roku přejeme všem sportovním příznivcům a občanům Lázu
hodně zdraví a spokojenosti.
Josef Vošmik

Putování Lázského nemehla po Brdech
2. ročník – pochod k památnému stromu
Kdy opět Nemehlo provětráme?
Kde a kdy začneme?
Jaká je trasa pochodu?

1. března 2014 (sobota)
na fotbalovém hřišti v Lázu,
prezence od 9.00 do 10.00 hod.
hřiště – Žernová – Pilská nádrž
(dvě varianty – kratší a delší)

Kratší varianta: Prokopská lesní cesta – Pilský potok – památný jilm – hřiště (asi 10 km)
Delší varianta: Slaninská lesní cesta – úpravna vody Kozičín –Pilský potok – památný jilm – hřiště
(asi 13 km)
Z vybraného dobrovolného startovného je hrazeno
občerstvení (na trase teplý nápoj, v cíli na hři-šti teplý
nápoj, uzenina z udírny, chléb, hořčice). Možnost využití
služeb klubové hospůdky.
Na teplý nápoj si nezapomeňte vzít hrnek!!!
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
Činnost lázských hasičů v závěru roku 2013
odzim u dobrovolných hasičů v Lázu stejně jako u jiných hasičských sborů probíhá ve znamení zazimovávání hasičské techniky
a přípravy na další rok.
Celoroční prověřování hasičské techniky a hasičských dovedností bylo
zakončeno námětovým cvičením okrsku č. 2, a to 19. října 2013 na Vysoké Peci.
Také toto cvičení bylo kladně hodnoceno a po jeho skončení se konalo v hasičské zbrojnici Vysoké Pece
přátelské posezení s bohatým pohoštěním za účasti členů obou sborů.
Jako každoročně se konaly u našeho sboru revize hasičské techniky, kontroly vybavení hasičské zbrojnice
a také revize celoročního hospodaření sboru. Rovněž proběhlo organizační zajištění výroční valné hromady
našeho sboru, která se bude konat 18. ledna 2014 a zajištění naší účasti na valných hromadách sborů okrsku č. 2.
Sbor dobrovolných hasičů Vysoká Pec uskutečnil valnou hromadu svých členů již 7. prosince 2013 v restauraci
Drmlovka a SDH Bohutín 14. prosince 2013 ve své zbrojnici.

P

V zimním období, v lednu, oslaví své životní jubileum – 80 let náš člen Vladimír Šimánek. Gratulujeme
a přejeme hodně zdraví a životní pohody.
Irena Svajčíková

Oznámení jubilantům
Vážení spoluobčané,
je již dlouholetou tradicí v naší obci potěšit naše seniory dárkem a návštěvou v jejich domovech.
Dovršený věk k oslavení jubilea (70, 75, 80 let a pak každý další následující rok) byl určen členy
předcházejících zastupitelstev obce Láz. Je to velmi hezký projev poděkování a vděčnosti za jejich
celoživotní práci pro rodiny i pro obec.
V tomto kalendářním roce 2014 se kulturní komise obce Láz rozhodla pozměnit formu
připomenutí jubileí našich občanů. Uskuteční jejich společné setkání v obecním sále restaurace
U Dubu v měsíci únoru. Všichni jubilanti roku 2014 z obce Láz obdrží písemnou pozvánku
na společné setkání.
Vlasta Čechová, starostka
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Kulturní a sportovní komise obce Láz zve na:
1.Setkání a besedování s betlémářem Jánem Chvalníkem o betlémech a řezbářství, které bude
v pátek 24. ledna 2014 od 17.00 hod. v obecním sále restaurace U Dubu
2.Tradiční Vynášení Mořeny ze vsi, které bude v sobotu 6. dubna 2014 od 10.00 hod.

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.

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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