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Drakiáda 2013
První říjnová sobota patřila v Lázu drakům a dračicím. Sešli se na návsi u obecního sálu v půl
desáté ráno celí nedočkaví, kdy už budou vypuštěni, aby pěkně z výšky obhlédli lázské zahrádky.
Po úvodním slově, kdy se účastníci dračího reje dozvěděli něco málo o historii pouštění papírových
draků (tedy před tisíci lety hedvábných s bambusovou kostrou
a se zajímavým úkolem, totiž plašit ptáky nad poli, přinášet
hojnost a požehnání nebes), se statečné a odhodlané děti vydaly
se svými dráčky na louku k „Jilmě“, kde se očekávaly nejlepší
letové podmínky.
Jak už to bývá, pouštění draků a krásné slunečné počasí často
nejdou dohromady. Mladí i ti starší museli předvést velkou
dávku umění, jak draky přesvědčit, aby na obloze setrvali déle
než jen po dobu, za kterou přeběhnete louku shora dolů. O přízeň
publika pak také usilovali dva draci akrobaté, kterým je spojení
se zemí jednou šňůrkou málo, své majitele za to odměnili
podivuhodnými kousky, při nichž se tajil dech. Tradičně se
potom nenechali zahanbit ani draci vzniklí pod šikovnýma
rukama tatínků osvědčenou technologií dřeva, provázku
a papíru. I tito nakonec shlíželi na naši obec ze slušné „letové
hladiny“.
Foto autor
Tak leť!
Pořadatelé letošního klání správně předpokládali, že není třeba děti, rodiče či prarodiče ani draky
motivovat k účasti na drakiádě odměnami za úspěch v jakýchsi dračích disciplínách. Radost do tváří
všech přinesla každá chvíle, kterou jejich drak se vznášel ve vzduchu. Památku na společně strávené
dopoledne si nakonec přece jen odnesl každý, neboť děti z naší mateřské školy s pomocí paní učitelek
připravily krásné papírové dráčky na špejli. Děkujeme jim tedy za to, že se nám doma budou dráčci
vznášet i v bezvětří, byť jen deset centimetrů nad květináčem.

Pavel Kopecký

Předčasné parlamentní volby
Starostka obce Láz Vlasta Čechová podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon), oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 25. října
2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin.
2. Místem konání voleb pro občany celého Lázu je volební okrsek č. 1 ve volební místnosti
obecního úřadu v Lázu
Volič má právo hlasovat poté, co prokázal svou totožnost a státní občanství České republiky, a to
platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
Každému voliči budou dodány do místa jeho trvalého bydliště nejpozději 1 den přede dnem voleb
hlasovací lístky (lhůta byla zkrácena podle § 55 zákona). Opět bude možno „kroužkovat“ kandidáty poprvé ale až čtyři jména.
Občané Lázu, jste srdečně zváni vyjádřit svoji svobodnou volbu. Volební právo je právem
svobodného člověka v demokratické společnosti a tím také občanskou a lidskou povinností.
Přijďte všichni!
Vlasta Čechová, starostka

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
nejprve bych velmi ráda popřála všem školákům a studentům dobrý
a úspěšný školní rok 2013/2014. Podle slov J. A. Komenského totiž:
"Škola je místo, kde základ k svému štěstí položiti můžeš."
Prožití příjemné dovolené a krásných prázdnin nám všem přineslo
načerpání tolik potřebných nových sil. Ráda se ještě vrátím ke chvilkám
letošního opravdu teplého léta. Děti z Lázu i jejich kamarádi nebo jen
návštěvníci naší obce je mohli strávit mj. i na veřejném hřišti zřízeném
pro děti do 14 let u budovy obecního úřadu. Nové hrací komponenty
vytvořily kvalitní a krásné zázemí pro děti z MŠ Láz i pro další děti
našich mladých rodin. Řada občanů ocenila práci zastupitelů obce na podporu bezpečného vyžití
lázských dětí.
Jsou ale také věci, které se v obci řešit nedaří. Poslední veřejná zasedání zastupitelstva byla Vámi
bohužel málo navštívena. Víme, že některá jednání nemají úspěch, některá jsou z různých příčin
zdržována a tolik chtěný výsledek se pak nedostavuje. Je to např. přístavba obecního úřadu
u restaurace U Dubu, která „přešlapuje na místě“ pro dosud neuzavřenou smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi obcí a majitelem pozemku. Musíme hledat nové řešení, byť i za cenu časové ztráty, což
škodí MŠ Láz, která tak dál zůstává ve stísněných prostorách.
V tomto podzimním období se chystáme zazimovat své zahrady, sekat poslední travnatý porost
apod. Zkuste se podívat, vážení spoluobčané, také kolem svých domů, a to i za plot, na tzv. „obecní“,
a uklidit i tam - pro lepší vzhled naší obce.
Letošní finanční příspěvek firmy EKO-KOM za vytřídění odpadů byl nižší o 8 365 korun oproti
loňsku. V hodnocení sběrové sezóny jsme se tak od předních míst vzdálili. Toto a mnohá další témata
života obce můžeme společně s Vámi prodiskutovat na listopadovém zasedání zastupitelstva obce.
Na závěr si Vás ještě jednou dovoluji pozvat k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Přeji Vám pěkné podzimní dny a pevné zdraví.
Vlasta Čechová, starostka
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce z 19. června 2013
Usnesení 35/13: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) pověřuje ověřovatelem zápisu Josefa Šourka
a Petra Štiku, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 36/13: ZO schválilo zařazení bodů 9, 10 a 11do programu jednání.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 37/13: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 38/13: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Láz a závěrečný účet obce Láz za rok 2012,
včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Láz za rok 2012 - bez výhrad.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 39/13: Účetní závěrka obce Láz podává věrný a poctivý obraz účetnictví za rok 2012. ZO
schvaluje účetní závěrku obce Láz za rok 2012.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 40/13: ZO schvaluje prodej pozemku parcelní číslo (p. č.) 408/37 v katastrálním zemí. (k. ú.)
Láz o výměře 330 m2 za cenu 100 korun/m2. Záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední desce od
4. března 2013 do 23. března 2013.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdržel se-1
Usnesení 41/13: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 408/42 v k. ú. Láz o výměře 394 m2 za cenu 100
korun/m2. Záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední desce od 6. května 2013 do 27. května 2013.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdržel se-1
Usnesení 42/13: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 408/1 v k. ú. Láz za cenu 300 korun/m2.
Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce od 4. března 2013 do 23. března 2013.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdržel se-1
Usnesení 43/13: ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce zastupitelce obce Láz Marcele Trefné
ve výši 437 korun s účinností od 1. července 2013.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 44/13: ZO schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 08/29, 30, 31, vše v k. ú.
Láz a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Láz
a AlenouTulachovou.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 45/13: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek SDH Láz na oslavu 125. výročí založení ve výši
11 000 korun na účel uvedený v žádosti o poskytnutí příspěvku. ZO pověřuje starostku obce
uzavřením Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku a dotace ostatním organizacím z rozpočtu
obce. Poskytnutý příspěvek bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdržel se-1
Usnesení 46/13: ZO pověřuje starostku obce, aby vyzvala Policii ČR k častějším kontrolám
dodržování pravidel silničního provozu v obci Láz.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 47/13: ZO schvaluje zvýšení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněné starostky obce na
17 347 korun s účinností od 1. července 2013.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Schválená usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce z 21. srpna 2013
Usnesení 48/13: ZO pověřuje ověřovatelem zápisu Josefa Šourka a Petra Štiku, zapisovatelem Jana
Drozena.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 49/13: ZO schvaluje přidání bodů 6 – 8 do programu jednání.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
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Usnesení 50/13: ZO schvaluje provedení opravy obecní cesty p. č. 848 (u pozemku Bedřicha Lantory)
ještě před přestavbou budovy obecního úřadu.
Hlasováno: pro-3, proti-1, zdržel se -1
Usnesení nebylo schváleno
Usnesení 51/13: ZO schvaluje nabídku Radka Kratochvíla na provedení opravy obecní cesty p. č. 848
(u pozemku Bedřicha Lantory).
Hlasováno: pro-1, proti-1, zdrželi se-3
Usnesení nebylo schváleno
Usnesení 52/13: ZO schvaluje provedení výběru firmy, která zorganizuje výběrové řízení na
dodavatele realizačního projektu kanalizace v obci Láz.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 53/13: ZO schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 408/42 v k. ú. Láz Vladimíře Seifertové
za cenu 300 korun/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce od 4. března 2013 do 23.
března 2013.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 54/13: ZO schvaluje aktualizovanou zřizovací listinu pro zásahovou jednotku SDH Láz.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 55/13: ZO schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele realizace přestavby budovy
obecního úřadu.
Hlasováno: pro-4, proti-1, zdrželi se-0
Usnesení 56/13: ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro Alenu Tulachovou za cenu 20 000 korun
s podmínkou, že částka bude zaplacena jednorázově převodem na účet obce, a to ještě před podpisem
smlouvy.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 57/13: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jindřichem
Šimánkem a obcí Láz na pozemku p. č. 27/1 na zřízení žumpy a kotelny pro restauraci U Dubu a nové
prostory obecního úřadu za úplatu.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 58/13: ZO schvaluje opravu pískového hřiště u fotbalového hřiště za cenu 30 000 korun bez
DPH.
Hlasováno: pro-3, proti-0, zdrželi se-2
Usnesení nebylo schváleno
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/ v sekci Zápisy z jednání zastupitelstva.

Vítání občánků
Už celou řadu let se do obce Láz vítají nově narození občánci. Tato velice hezká a pro všechny
zúčastněné významná událost má už tradiční program. Tak tomu bylo i 8. června 2013 v 10 hodin
v obecním sále.
Starostka obce Vlasta Čechová přivítala všechny rodiče s jejich novorozenci a také ostatní
přítomné. Mezi ně patřil i zástupce místního Sboru dobrovolných hasičů.
Následovalo krátké hudební vystoupení dětí z Lázu. Zazpívaly písničky, přednesly básně, zazněla
i vlastní tvorba k oslavě narození děťátka. Starostka ve své gratulaci rodičům mimo jiné zdůraznila
důležitost harmonického soužití v rodině pro výchovu dítěte. Členové kulturní komise předali pamětní
listy, dárky věnované obecním úřadem Láz a květiny maminkám.
Závěrem této pěkné akce bylo fotografování u praporu obce a poděkování vystupujícím a kulturní
komisi za přípravu a průběh celé slavnosti.
Do obce Láz byli přivítáni: Karolína Koukolová, Taťána Jurová, Marcela Raisová, Vít Sláma,
Ladislav Klug, Jan Šmatlák a Ondřej Kašparů.
Za obec Láz všem narozeným přejeme hodně zdraví. Ať je pro ně obec Láz místem bezpečí
a porozumění, kamkoliv je život zanese.
Vlasta Čechová, starostka
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Jubilanti obce Láz – podzim 2013
Září:

Jiřina Stösselová
Blažena Štoková
Václav Vachata

83 let
86 let
75 let

Říjen:

Eduard Jahelka

70 let

Listopad:

Jana Podhorová

70 let

Všem našim občanům, kteří během podzimu 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
Červenec:

Jiří Petrovic

57 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Některé problémy české myslivosti – 1. část
V současnosti se stále častěji připomíná mj. i otázka legislativních změn týkajících se provozování
myslivosti. Samotní myslivci ale některé navrhované úpravy nevidí jako účelné a odpovídající
požadavkům dnešní doby. Lobbistické skupiny v naší republice totiž dokážou pro svůj partikulární
zájem ovlivnit poslance, senátory a další politiky. Naši zákonodárci pak nejsou ochotni a mnohdy ani
schopni brát v úvahu všechny odborné aspekty a obecný zájem a nakonec rozhodnou neobjektivně
a ke škodě věci.
Jaká je například situace v české myslivosti a především jaký je stav naší zvěře, o kterou se
opravdoví myslivci dobře starají? Lovná zvěř se bohužel stala hlavním cílem zájmu tzv. myslivecké
lobby, které jde především o skolení co největšího počtu atraktivních kusů. V celé střední Evropě
radikálně klesly stavy především drobné zvěře. Tato zvěř jen stěží přežívá ve stále se zhoršujících
podmínkách dnešního stavu naší přírody. Životní podmínky zvěře zhoršuje především člověk, který se
snaží velkoplošným moderním zemědělským hospodařením, nasazováním stále větších strojů na
obhospodařování zemědělské i lesní půdy a používáním chemických prostředků vytěžit ze svěřených
pozemků co nejvíc.
Uvedu jen několik příkladů negativního vlivu na zvěř. Před válkou se lovilo v Československé
republice 2,5 mil. kusů koroptví ročně. Dnes se koroptve ve volné přírodě už téměř nevyskytují.
Příčina je podle mého názoru v nedostatku živočišné potravy u čerstvě narozených koroptvích kuřat,
který je ovlivněn používáním tzv. neškodných chemických přípravků v zemědělství. A koroptve se
bez dostatku živočišné potravy jen velmi obtížně uměle odchovávají.
Rovněž zajíci se z honiteb vytrácejí. Ještě v roce 1975 se jich lovilo a odchytávalo přes 1,2 mil.
kusů. Nepomáhá ani umělý klecový odchov a zpětné vypouštění do honiteb. Podle mého názoru za to
může kromě jiných negativních vlivů opět chemie, dlouhodobě používaná v zemědělství. Ta má
zřejmý vliv na snižování jejich reprodukční schopnosti. Další hrozbou pro zajíce jsou přemnožené
lišky a kuny, které se při úbytku ostatní drobné zvěře zaměřují právě na zajíce. Nepříznivě působí také
vysoké stavy divokých prasat a některé další dosud přesně neobjasněné faktory.
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Radikálně se snižují také počty kusů divoké populace bažantů. Podle mého názoru je tento
nepříznivý stav zaviněn nedostatkem přirozeného přírodního krytu, který by napomohl k bezpečnému
hnízdění a odchovu bažantích kuřat. Také intenzivní umělý odchov a křížení několika poddruhů
bažantů dovezených ze zahraničí, např. z Mongolska, Japonska, Číny a dokonce až z Kuby, neměly
valné výsledky. Několik desítek let uskutečňovaný umělý odchov a výběr kříženců, kteří mají největší
snůšku vajec, možná způsobil, že tito bažanti částečně ztrácejí přirozené instinkty, nutné pro přežití
v přírodě. Kříženci také postrádají základní vlohy pro hnízdění a odchov jejich kuřat. Nepomohli ani
bažanti dovezení z volné přírody v Maďarsku a zapojení do našich chovů, kteří měli tyto vlohy
českým bažantům vrátit.
Nejsnadněji uměle odchovatelná pernatá zvěř je kachna divoká. Myslivecká sdružení, která mají
v honitbě vhodné vodní plochy, toho s úspěchem využívají. Má to však opět jednu stinnou stránku.
Odchovny divokých kachen totiž pro zvýšení snůšky vajec a tím zvýšení rentability zařadily do
chovných hejn poddruh této kachny
divoké, tzv. kampbelku (Khaki
Campbell
–
nosné
plemeno
vyšlechtěné v Anglii z indických
běžců, rouanské kachny a kachny
březňačky). Tato kachna výrazně
zvýšila snůšku, ale na druhou stranu
ztrácí instinkty divokých kachen
březňaček, a tak na podzim často
vůbec neodlétá na jih. Tyto křížence
pak můžeme spatřit, jak se společně
s migrujícími kachnami, které přiletěly ze severní Evropy, po celou zimu
pohybují u tekoucích vod a také
v blízkosti měst, kde je lidé (nejčastěji
na zimních procházkách s dětmi)
přikrmují.
Foto archiv
Plemeno Khaki Campbell
V posledním období dochází také k poklesu stavů srnčí zvěře. Snižuje se její hmotnost i její odlov.
Přitom právě tuto spárkatou zvěř mají myslivci v honitbě rádi a navíc v zemědělství i lesnictví
způsobuje minimální škody. Snižování stavů jsme dříve přisuzovali úhynům po spásání řepky v jarním
období. Dnes tyto úhyny tak časté nejsou, a proto musíme hledat pravý důvod tototo stavu jinde.
Jediná spárkatá zvěř, která je už léta populačně na vzestupu, jsou divoká prasata. Černá zvěř se
dobře přizpůsobila životu v našich polních a smíšených honitbách. Nemá zde také mimo člověka
žádného predátora. Vinu na tomto stavu má také člověk. Vždyť tato zvěř využívala pro svůj život les,
a to především les smíšený s vysokou úživností. Dnes však ve smrkových monokulturách nachází jen
velmi málo obživy, proto jde do polí s obrovskými lány řepky a po její sklizni přechází do ještě
větších lánů kukuřice. Tam má klid, dlouhodobý žír (potravu) a jediným nebezpečím, které ji může
ohrozit, je vlastně jen člověk, a ten se k ní účinným způsobem nedostane.
Ladislav Punčochář

Okénko do Mateřské školy Láz
Mateřská škola Láz zahájila 2. září. 2013 provoz v novém školním roce 2013/2014. Provozní doba
mateřské školy je pondělí až pátek od 6.30 do 16.00 hodin. Ke školní docházce od 1. září 2013 je
přihlášeno 27 dětí, což je maximální kapacita místní mateřské školy. Snažíme se postupně dětem
zlepšovat prostředí mateřské školy a její okolí. Cílem je, aby se děti ve školce cítily dobře a bezpečně,
aby sem chodily rády a vyrůstaly v hezkém a přátelském prostředí. Školní vzdělávací program
v Mateřské škole Láz je zaměřen především na ohleduplný vztah člověka k přírodě a na výchově dětí
k vážení si všech forem života.
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Foto autor

Kdo to ví?

Září bylo v mateřské škole věnováno především adaptaci dětí na denní režim ve školce po
prázdninách a pomoci novým dětem se zvykáním na prostředí mateřské školy. Koncem měsíce nás
navštívila logopedka Lucie Šťovíčková, která spolupracuje s naší školkou při zjišťování správné
výslovnosti dětí od 4 let. V září byly zahájeny také zájmové kroužky Angličtina hrou s B. Karasovou,
Tanečky s M. Dobešovou a pro děti od 7 let zahájil svou činnost Divadelní spolek Láz s A.
Petruškovou, který má také zázemí v mateřské škole.

Foto autor

Napjatá pozornost
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Na co se můžeme s dětmi na podzim těšit?
Na podzim je výuka v mateřské škole zaměřena na tradiční podzimní témata, jakými jsou sklizeň
ovoce, podzimní práce na zahradě a na poli, počasí a další změny v přírodě před zimou. Učíme děti
všímat si barev podzimu, sbíráme žaludy a kaštany, navštěvujeme les a stavíme domečky pro skřítky.
Ve školce tvoříme, hrajeme si, zpíváme, recitujeme, jezdíme za kulturou a na výlety. V říjnu s dětmi
pojedeme na výlet do Březnice, budeme cestovat autobusem a vlakem. Dále se v říjnu už teď moc
těšíme na hudební pořad O malé čarodějnici s Lenkou Hamajdovou, který se bude konat v naší školce.
Listopad zahájíme Lucerničkovou slavností a zakončíme symbolickým Zamykáním lesa na zimu
formou obdarování lesních zvířátek, pro které sbíráme žaludy a kaštany. Koncem listopadu nás ještě
čeká Ukázka sokolnictví a dravců, návštěva divadelního představení Čert a Káča v divadle Antonína
Dvořáka v Příbrami a návštěva ZŠ Bohutín. Děti z mateřské školy mají možnost se od 27. listopadu
2013 účastnit plaveckého výcviku pro předškoláky. Po skončení lekcí plavání se budeme snažit
podporovat zdraví a imunitu našich dětí prostřednictvím pobytů v zařízení Solná jeskyně Ravak
v Příbrami.
Dobrou náladu a krásný, barevný podzim Vám přeje
Martina Gonzálezová, ředitelka MŠ Láz

Oznámení Obce Láz
*Protože v naší obci došlo v poslední době ke třem požárům, kdy musely zasahovat jednotky SDH
Láz, jednotky okolních obcí a útvaru Příbram, připomínáme, že podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
občan je povinen na své náklady provádět kontrolu a čištění spalinových cest (komínů)
domovních topidel.

*ČEZ Distribuce jako každoročně upozorňuje na nutnost odstraňovat a klestit porosty v bezprosřední
blízkosti nadzemního vedení elektrického proudu. Toto proveďte v období vegetačního klidu do 15.
listopadu 2013.

*Na sobotu

26. října 2013 Obec Láz opět objednala přistavení velkokapacitního kontejneru na
nebezpečný odpad, a to od 8.00 do 11.00 hodin dopoledne. Upozorňujeme proto občany, aby v této
době sami uložili nebezpečné odpady přímo do kontejneru, a nikoli na zem! Pro upřesnění termínu
„nebezpečný odpad“ uvádíme nejčastější příklady nebezpečných předmětů a materiálů: staré barvy
a laky, ředidla, motorové oleje, olejové filtry, brzdové a chladicí kapaliny, rozpouštědla, kyseliny,
hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné
akumulátorové baterie, monočlánky a zářivky.
*Na obecním úřadu je možné si prohlédnout a v případě zájmu objednat z pěti nových leteckých
snímků částí obce Láz. Cena za 1 snímek je 240,- Kč.

Foto Václav Dvořáček

Láz č.p. 7
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Kulturní a sportovní komise Obce Láz
a
Mateřská škola Láz
srdečně zvou všechny děti, rodiče i prarodiče na

Posvícenský koláč
Koná se v sobotu 19. října 2013 od 15.00 hod.
v lázském obecního sále
Ochutnávka koláčů, zdobení
hnětynek a dobrá zábava

Kulturní a sportovní komise Obce Láz
srdečně zve občany i děti
na

Lampionový průvod
Sejdeme se u vchodu do obecního sálu
restaurace U Dubu
v sobotu 9. listopadu 2013
v 16.30 hod.

Sokol Vrtule Láz
V ročníku třetí třídy 2012/13 fotbalové soutěže skončilo lázské A mužstvo se 49 body na
čtvrtém místě při odehraných 26 zápasech a skóre 76:60. B mužstvo bylo šesté při odehraných
18 zápasech se 24 body a skóre 42:49. Děkujeme všem našim příznivcům za velkou podporu
a doufáme, že v ročníku 2013/14 nás znovu přijdou hlasitě a slušně povzbuzovat!
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Rozlosování A mužstva - podzim 2013
- Spartak „B“
17:00 (pohár)
- Trhové Dušníky
17:00
- Vrtule Láz
17:00
- Dolní Hbity
17:00
- Vrtule Láz
17:00
- Obecnice
16:30
- Vrtule Láz
16:30
- Zduchovice
16:00
- Vrtule Láz
16:00
- Bohutín
15:30
- Vrtule Láz
14:30
- Březnice
14:00
- Vrtule Láz
13:30
- Kovohutě
13:30

17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
15. 9.
21. 9.
28. 9.
5. 10.
12. 10.
19. 10.
27. 10.
2. 11.
10. 11.
16. 11.

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

Vrtule Láz
Vrtule Láz
Drahlín
Vrtule Láz
Narysov
Vrtule Láz
Hvožďany
Vrtule Láz
Višňová
Vrtule Láz
Tochovice
Vrtule Láz
Milín
Vrtule Láz

1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
12. 10.
20. 10.
26. 10.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO

Rozlosování B mužstva - podzim 2013
Drahlín
- Vrtule Láz „B“
17:00
Vrtule Láz „B“ - Jince „B“
17:00
Pičín „B“
- Vrtule Láz „B
17:00
Vrtule Láz „B“ - Věšín
16:30
Bohutín „B“ - Vrtule Láz „B“
16:30
Vrtule Láz „B“ - Rožmitál p. Tř. „B“ 16:00
Jablonná
- Vrtule Láz „B“
16:00
Vrtule Láz „B“ - Sedlice
15:30
Vrtule Láz „B“ - Hluboš
14:30

Letošní horké a suché léto nám způsobilo velké obavy o hrací plochu. Každý den jsme museli
kropit, aby se tráva nespálila. A podařilo se – trávník máme snad ještě lepší než ve Wimbledonu.
V rámci mimosportovní činnosti jsme během léta v klubovně zbudovali nový krb, zajistili natření
„vagónu“ a připravili dřevo na zimu.
První velkou prázdninovou akcí byl pátý ročník turnaje Lázské bodlo. Turnaje se zúčastnilo 16
mužstev z celého okresu. Vítězem se stal tým Jihočeské restaurace, ve kterém byli zastoupeni i naši
borci - Jirka Burian, Milan Šimánek a Petr Hejduk. Druzí skončili Bambáni z Dobříše, kterým se
nepodařilo obhájit loňské prvenství a třetí místo obsadilo Pobřeží Kocoviny. Turnaj s velmi kvalitním
obsazením a skvělou atmosférou střelecky opanoval Martin Valsa z týmu Bambáni, který soupeřům
nastřílel 8 branek. Nejlepším
gólmanem turnaje byl vyhlášen
Karel
Smetana
z Pobřeží
Kocoviny a celkově nejlepším
hráčem turnaje byl zvolen
Marek
Pinta
z Bambánů.
„Děkujeme všem, kteří se
podíleli na tom, aby účastníci
netrpěli žízní ani hladem, dále
všem
rozhodčím
turnaje
a hlavně všem hráčům za skvělé
výkony v duchu fair play," řekl
za pořadatele David Vošmik,
který
společně
s Jirkou
Burianem a Michalem Čížkem
celý turnaj připravili.
Josef Vošmik
Foto archiv
Úsměvy vítězů – Jihočeská restaurace
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Dne 27. července 2013 se na hřišti TJ Sokol Vrtule Láz uskutečnil jubilejní 30. ročník tradičního
nohejbalového turnaje trojic. Při rekordní účasti 16 týmů, po celodenním lítém, ale férovém boji,
zvítězil tým hostů z Líhy. V obrovském vedru hráči i diváci přivítali možnost si odpočinout
v postaveném prostorném stanu. Hojně byla využívána i polopřírodní sprchová lázeň, kterou
obstarávaly postřikovače na hřišti Sokola. Součástí turnaje byla také chvíle vzpomínek na předchozí
ročníky, doprovázená výstavou dobových fotografií. Nad nimi jsme mohli zavzpomínat, probrat
a rozjasnit vzpomínky své i svých kamarádů, poklábosit i prodiskutovat a porovnat úroveň právě
hrajících týmů. Po vyhlášení výsledků bylo dalším bodem programu grilované sele, které bylo
příjemným bonusem pro všechny zúčastněné i pozvané. Obsluha byla vzorná, ceny mírné, pivo
i klobásky lahodily smyslům – prostě velká lázská paráda se vším všudy. A nám teď tedy nezbývá už
nic jiného, než se těšit na další ročníky s podobně kvalitní a početnou účastí. Veliký dík náleží
Františku a Petru Milcovým za zpřístupnění svého unikátního fotoarchivu, bez kterého by ona
překrásná nostalgická vzpomínka byla poloviční! Naše díky patří rovněž všem, kteří se nesmazatelně
zapsali do dějin lázského
nohejbalu a pomáhali svým
umem, šarmem a nadšením
tuto krásnou hru v Lázu
šířit a zaseli tak nohejbalové semínko v našich
srdcích. Děkujeme vám,
pánové, a na tomto místě
vám chceme vyjádřit, jak
nesmírně si vážíme toho, že
jste tolik dnů obětovali
právě nám a sportu, který
všichni milujeme!
Hynek Šimánek
Foto autor

Ať žije nohejbal… a nashle za rok!

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Pouťovou zábavou jsme vstoupili do druhé poloviny
roku. Menší účast na zábavě byla způsobena zřejmě
únavou z celodenní činnosti a nadměrně vysokou
teplotou.
Opravy klubovny v hasičské zbrojnici finišují a
klubovna je opět k dispozici hasičskému sboru.
Soutěžní činnost – dne 3. srpna proběhla hasičská
soutěž Me-moriál Josefa Říhy v Bohutíně. Naši hasiči
zde byli zastoupeni týmem žen a mužů.
Čas letí a v Lázu slavíme už 125. výročí založení
našeho sboru. Byl založen 20. prosince 1888 a měl tehdy
35 členů. Do vedení byli zvoleni: velitel Josef Volf,
jednatel Jan Volf, 1. náčelník Josef Habada a zbrojník
Jan Burian. Jako cvičitel byl z Bohutína povolán
František Volf. Technika a další vybavení bylo pořizováno z příspěvků členů, darů sponzorů a výtěžku
z tanečních zábav. Po prvním veřejném cvičení sboru v roce 1890 byla zakoupena první čtyřkolová
stříkačka a první motorová stříkačka až v roce 1935. Při příležitosti 60. výročí založení dostal sbor
perleťovou skříňku s hasičským emblémem. V roce 1949 byl lázským hasičům slavnostně předán
sborový prapor, který věnoval rodák František Stejskal. V roce 1960 vzniklo družstvo žáků a žákyň
a roku 1985 družstvo žen. V roce 1990 byl uspořádán 1. ročník memoriálu Václava Fialy, který se pak
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později konal každoročně pod názven Memoriál zasloužilých členů. Z některých významných zásahů
lázských hasičů možno jmenovat např. v roce 1914 – velký požár v Dolním Lázu, 1924 – požár
v Horním Lázu, 1932 – třídenní stráž při velké povodni, v letech 1888/1938 sbor zasahoval u 40
požárů a u několika povodní, 1980 – při povodni majetek zachraňovalo 15 členů sboru, 2000 – pomoc
při požáru v Bohutíně, 2002 – velká povodeň na Litavce v Lázu.
Při příležitosti oslav 125. výročí založení lázského hasičského sboru jsme na sobotu 14. srpna
připravili pestrý program. Slavnost byla spojena s uspořádáním 6. ročníku Memoriálu zasloužilých
členů.
Hasiči z Lázu i hosté se zúčastnili průvodu obcí, který začal ve 13.00 hod. u zbrojnice a pokračoval
k pomníku našich občanů padlých v první a druhé světové válce, kde byl položen věnec. Průvod pak
prošel obcí za doprovodu hudby a mažoretek na fotbalové hřiště. Tam pokračoval odpolední program
a samotné hasičské soutěže. Závodů se zúčastnilo 14 týmů mužů a 6 týmů žen. Proběhla také ukázka
hašení s historickou stříkačkou. Dětská družstva hasičů z Lázu a z Rožmitálu pod Třemšínem
předvedla své hasičské dovednosti. Ženy obsadily pěkné 2. místo a muži 7. místo. Trofeje za první
místo si odnesli muži ze Starosedlského Hrádku a ženy z Vysoké Pece. Oslava se vydařila. Hasičský
sbor děkuje všem občanům, kteří se slavnosti zúčastnili a tím podpořili oslavu 125. výročí založení
našeho sboru. Lázský betlémář a numismatik Ján Chvalník vytvořil a vlastním nákladem vydal
stříbrné a bronzové pamětní medaile.
Teď nás ještě čekají soutěže podle pozvánek a v říjnu tématické cvičení okrsku č. 2, které bude
v Lázu. Tím bude uzavřena sportovní činnost našeho sboru v tomto roce.
Irena Svajčíková

S praporem v Tachově 1949

Valná hromada 1978

Slavnostní pochod Lázem 1978
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Před restaurací U Dubu v roce 1988

Avers pamětní medaile Jána
Chvalníka
Dnešní technika

Revers medaile
Všechny fotografie archiv redakce

Historická stříkačka z roku 1890

Sdělení redakce
Vážení čtenáři,
na základě diskusí v redakci i mimo ni jsme se rozhodli poněkud upravit vzhled našeho (Vašeho) obecního
zpravodaje. Ke změnám jsme dospěli po mnohých úvahách a nápadech jak zlepšit obsah i formu tohoto
informačního média obce Láz. Od vydání prvního čísla už uplynulo několik let a možná je čas na změnu.
Myslíme si, že zpravodaji prospěje jak změna názvu, tak i posunutí vydávání o měsíc později, uvádění autorství
fotografií, větší šetření místem atd. Změny to jsou pro Vás možná nepodstatné, ale posuďte je sami a případně
nám sdělte svůj názor. Přivítali bychom i Vaše návrhy na jinou úpravu nebo doplnění, a to jak co do vzhledu,
tak i obsahu. Předem děkujeme.
Václav Dvořáček, šéfredaktor
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Hledám – Nabízím
Hledám:
*Koupím 2 m3 tvrdého palivového dříví. Zavolejte na č. mobilu 605 789 648.
*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.
*Daruji stolní počítač TEAC – procesor AMD 1,3 GHz, RAM 1 Gbyte, HDD 40 Gbyte, bez periferií (bez
klávesnice, myši, monitoru, tiskárny). Volejte 605 789 648.
*Prodám použité, nepoškozené, kvalitní obkladačky RAKO I, 20x20 mm/6 mm, prove-dení šedobílý mramor,
celková plocha 30 m2. Cena dohodou. Volejte 605 789 648. *Prodám jednoosý víceúčelový zahradní traktor, bez
přívěsu, s motorem Honda 5,5. Cena dohodou. V případě zájmu volejte č. mobilu 606 683 221.

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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