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Petice občanů
Vzhledem k faktu, ţe se jiţ dlouhá léta nedaří v naší obci zahájit proces výstavby kanalizace
a čistírny odpadních vod (ČOV), rozhodlo se 1. dubna 2013 několik občanů Lázu pro podání petice.
Prostřednictvím této petice ţádali zastupitelstvo obce Láz, aby se všemi dostupnými zákonnými
prostředky zasadilo o zřízení kanalizace a ČOV pro naši obec, a to ještě v tomto roce. Ten je totiţ
posledním rokem přidělování dotací z evropských fondů na tyto účely ve výši aţ 80 %.
Byl vytvořen petiční výbor ve sloţení Antonín Kropáč, Ing. Václav Dvořáček a Vítězslav
Karas st. Dále byly sestaveny tři dvojice sběratelů podpisů. Poté, kdyţ během 10 dnů petici podepsalo
312 občanů, petiční výbor akci zastavil a petiční archy s průvodním dopisem byly předány na obecní
úřad. Vzhledem k tak velkému (a po pravdě řečeno nečekanému) zájmu o konečné vyřešení
problému odpadních vod v obci, rozhodlo zastupitelstvo obce zařadit toto téma jako poslední bod hned
na příštím veřejném zasedání obecního zastupitelstva.
Zasedání proběhlo 24. dubna 2013. Problematiku zřízení kanalizace a ČOV v Lázu otevřela
starostka obce Mgr. Vlasta Čechová. V asi hodinové diskusi pak přítomným občanům vysvětlili dva
pozvaní odborníci reálné moţnosti obce a navrhli postup řešení.
Ing. Václav Dvořáček

Den dětí v Lázu
V sobotu 1. června jsme v naší obci oslavili svátek všech dětí. Původně se měl
plánovaný program uskutečnit na zahradě místní mateřské školky, ale deštivé počasí nám to
bohuţel nedovolilo. Proto byla tato akce přesunuta do obecního sálu. Pro děti zde byly
připraveny, podle jejich věku, stanoviště s nejrůznějšími disciplínami. Menší děti si tak mohly
vyzkoušet například hod míčkem na cíl, skákání v pytli či oblíbenou Kimovu hru, při které si
procvičily krátkodobou paměť. Větší děti se zahřály skákáním přes švihadlo, manuální
zručnost prokázaly zatloukáním hřebíků. Poznávaly některé druhy květin, bylinek a stromů.
Asi největším oříškem pro ně byla zajímavá skládanka, která potrápila i přítomné rodiče.
Po splnění kaţdého úkolu obdrţely děti malou sladkou odměnu, která je motivovala
do dalších soutěţí. Na samotném konci čekal na kaţdého dárek, který předávala naše starostka
Mgr. Vlasta Čechová. Ten věnovala obec Láz a příbramská společnost Internet Pb.
Věříme, ţe jsme touto akcí všem zúčastněným dětem i rodičům zpříjemnili jedno
pošmourné odpoledne. Děkujeme za pečlivou přípravu jednotlivých stanovišť ředitelce MŠ
Martině Gonzálezové a také zaměstnankyním školky a rovněţ všem těm, kteří pomohli
s přípravami a organizací.
Všem dětem přejeme krásné a prosluněné letní prázdniny.
Za kulturní a sportovní komisi obce Láz
Jana Klímová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce z 24. dubna 2013
Usnesení 20/13: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) pověřuje ověřovatelem zápisu Josefa Šourka
a Petra Štiku, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 21/13: ZO schválilo zařazení bodu „Změna vyhlášky č. 4/2004― do programu jednání.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 22/13: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
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Usnesení 23/13: ZO schvaluje pořízení komponentů dětského hřiště na obecních pozemcích v areálu
MŠ v částce do 260.000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou TR Antoš,
s.r.o.
Hlasováno: pro-4, proti-2, zdrţeli se-0
Usnesení 24/13: ZO sestavuje pracovní skupinu ve sloţení: David Vošmik (zastupitel, předseda
finančního výboru), Ing. Jaroslav Mrázek (zastupitel, předseda kontrolního výboru), Radka Nováková
(účetní obce) a pověřuje tuto pracovní skupinu zajištěním všech přípravných prací a podkladů
ke schválení účetní závěrky obce Láz za rok 2012.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 25/13: Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Láz (dále jen MŠ) podává
věrný a poctivý obraz účetnictví za rok 2012. ZO schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2012.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli-0
Usnesení 26/13: ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ, který činí 61,47 Kč.
ZO schvaluje přidělení této částky do rezervního fondu a bude pouţita na nákup výukových a herních
potřeb pro děti z MŠ.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 27/13: ZO schvaluje zřízení věcného břemene: kabelové vedení NN, stavba: Láz, KNN,
č. p. 66 – MUDr. Jaroslav Korsa na pozemku parc. č. 466/5 v k. ú. Láz a pověřuje starostku obce
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Láz a MUDr.Korsou a MUDr. Korsovou.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 28/13: ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku pro SDH Láz na činnost dětského
druţstva ve výši 18.000,- Kč na provozní náklady a na nákup materiálu a sluţeb uvedených v ţádosti
o poskytnutí příspěvku. ZO pověřuje starostku obce k uzavření Dohody o poskytnutí neinvestičního
příspěvku a dotace ostatním organizacím z rozpočtu obce. Poskytnutý příspěvek bude předmětem
vyúčtování.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 29/13: ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 859/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Láz za cenu
100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce od 3. dubna 2013 do 3. května 2013.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 30/13: ZO schvaluje směnu části pozemku parc. č. 433/28 o výměře 369 m2 za část pozemku
parc. č. 377/1 o výměře 369 m2 (vše v k. ú. Láz), a to bez doplatku. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn
na úřední desce od 3. dubna 2013 do 3. května 2013.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrţel se-1
Usnesení 31/13: ZO schvaluje směnu pozemku parc. č. 471 o výměře 259 m2 a pozemku parc. č. 27/2
o výměře 3 m2 za část pozemku parc. č. 377/1 o výměře 262 m2 (vše v k. ú. Láz), a to bez doplatku.
Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce od 3. dubna 2013 do 3. května 2013.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 32/13: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 408/42 v k. ú. Láz o výměře 394 m2 za
cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 33/13: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 408/1 v k. ú. Láz za cenu 300,Kč/m2. A dále části pozemku parc. č. 408/58 o výměře 116 m2, pozemku parc. č. 408/59, o výměře
357 m2, pozemku parc. č. 408/60 o výměře 155 m2, pozemku parc. č. 408/61 o ploše 579 m2 (vše
v k. ú. Láz).
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrţeli se-0
Usnesení 34/13: ZO schvaluje změnu vyhlášky č. 4/2004 O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty
při chovu a drţení zvířat na území obce Láz. Článek 1 – Pohyb zvířat, bod 1 se pod písmenem a) nově
zakazuje „volné pobíhání drůbeţe na plochách veřejné zeleně, na veřejných prostranstvích a veřejně
přístupných prostorech a na všech dětských a sportovních hřištích―.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrţel se-1
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/ v sekci Zápisy z jednání zastupitelstva.
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Jubilanti obce Láz – léto 2013
Červen:

Květuše Poláková
Vladimír Gaţa
Ladislav Kovářík
Růţena Poláková

80 let
70 let
83 let
75 let

Červenec:

Marie Klímová
Jaroslav Polák

85 let
81 let

Srpen:

Marie Šourková
Václav Očenášek
Marie Tesková
Jarmila Bělková

83 let
75 let
83 let
86 let

Všem našim občanům, kteří během jara oslaví svá ţivotní výročí, srdečně gratulujeme.
Přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Kulturní a sportovní komise obce Láz

Brdy v proměnách poslední stovky let
(podle dostupných materiálů a vlastních vzpomínek)
Brdská vrchovina je jediným velkým komplexem lesů ve středu české kotliny, který můţe
konkurovat hvozdům našeho pohraničí. Tyto lesy jsou zdrojem čistého vzduchu, čisté vody a jsou také
oázou klidu pro zlepšení našeho zdraví ohroţeného různými civilizačními vlivy. Souvislý pás lesů od
jihozápadu na severovýchod, od spálenopoříčské Bradavy aţ k levému břehu Vltavy u Zbraslavi,
pokrývá oblast dlouhou přibliţně 70 km. Střední a jiţní část, kde les je nejhlubší a také nejmalebnější,
je však dlouhodobě vyuţívána jako vojenský výcvikový prostor (VVP) s omezeným vstupem pro
veřejnost.
Důvodů, proč byl tento úsek Brd vybrán pro vyuţití armádou, bylo několik. Především jeho
poloha ve středu Čech a tím i v blízkosti Prahy, z čehoţ vyplývaly i nízké náklady na přesuny vojsk
a techniky. A také výhodné ţelezniční spojení, dobrá silniční síť, malý počet obyvatel a tím i relativní
bezpečnost. Původní rozsah vybraného cvičiště byl 23,6 x 12,8 km. V pozdější době byl prostor,
mj. v souvislosti se zvyšováním poţadavků na dlouhý dostřel moderních děl, postupně rozšiřován
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o některé okrajové části. Celková plocha dosáhla dnešních 260,09 km2. Při výběru tohoto vojenského
prostoru hrály roli mj. i majetkové poměry. Tuto oblast původně obhospodařovaly převáţně jen
velkostatky soukromých vlastníků – Dobříš a Zbiroh (Colloredo-Mansfeld), Hořovice (HannauSchaumburg), Hluboš (Wallenstein-Oettingen) a Roţmitál pod Třemšínem (Arcibiskupství praţské).
Tzv. záborový Zákon o pozemkové reformě č. 215/1919 Sb. umoţňoval státu za úplatu vyvlastnit
pozemky nad 150 ha zemědělské půdy a nad 250 ha lesa majitelům rozsáhlých pozemků, a to za velmi
nízké ceny, čímţ byl šetřen státní rozpočet. Jako příklad uvádím odprodej lesních pozemků od Josefa
kníţete Colloredo-Mansfelda, kde podle trhové smlouvy ze 4. ledna 1928 činila cena lesní půdy
2.700,- Kč/ha (tj. 27 haléřů za m2), coţ podle tehdejších cen představovalo hodnotu 20-30 vzrostlých
stromů. Docela by mě zajímalo, jaký by asi byl postup a ceny při vykupování pozemků státem dnes
(viz případ pozemků pro dálnici od farmářky Havránkové).
Proti zřízení vojenského prostoru v Brdech se tehdy především v kulturní a odborné veřejnosti
zvedla vlna odporu. Psala se různá memoranda, vyšlo mnoho článků v denním tisku i vědeckých
publikacích. Ozvali se zástupci okolních obcí, botanici, lesníci i turisté. Protestovalo 150 spisovatelů - například Alois Jirásek, Antonín Sova, Karel Václav Rais, Eliška Krásnohorská a Antal Stašek.
A navíc: v Brdech měl být uţ od roku 1920 podle některých zahraničních vzorů zřízen národní park.
Vláda ČSR však od svého rozhodnutí neustoupila, a tak ministerská rada 19. února 1926 projekt
dělostřelecké střelnice v Brdech schválila (zřejmě tehdy chyběli demonstranti s transparenty a aktivisté
připoutaní řetězy k brdským velikánům).
Hlavní přípravné práce byly zahájeny odlesňováním cílových ploch Tok, Jordán a Brda, kaţdá
o velikosti okolo 415 ha. Vzhledem k poţadavku, aby práce byla vykonána v průběhu jediného roku,
byli na tuto náročnou činnost v těţko prostupném terénu povoláni dřevorubci ze Slovenska
a Podkarpatské Rusi. Samozřejmě bez dnešní mechanizace – jen pila a sekera, lidské ruce a koňský
potah.
Ve VVP Brdy byla postupně vybudována tato zařízení: dělostřelecká střelnice, protitankové
střelnice Padrť a Kolvín, letecké zkušební střelnice Jordán a Tok, protiletadlová střelnice, tanková
střelnice Bahna a některá další zkušební, cvičební a technologická přísně utajená zařízení jako např.
podzemní sila a sklady raket s jadernými hlavicemi u Míšova.
V prvních létech po zřízení VVP armáda nikomu vstup do prostoru nezakazovala a mimo
cílové (dopadové) plochy tu vládl poměrně čilý turistický ruch. Doba, kdy se měly konat ostré střelby
(původně pouze dopoledne a v noci), byla oznamována obcím v okolí vţdy osm dní před jejich
zahájením. Přístupové cesty a silnice byly v té době uzavřeny závorami a označeny červenými prapory
(někde červenobílými koši). U Lázu to bylo na Ţernové u rozcestí k lázské pile a na silnici z Lázu do
Nepomuku v místě, kde končí hornolázské Obciny. S přísným zákazem vstupu do VVP přišla aţ
německá armáda, která obsadila VVP Brdy hned po okupaci Československa v březnu 1939. V roce
1940 Němci rozšířili vojenský prostor o území obcí Přední a Zadní Záběhlá, Padrť, Kolvín, Skořice,
Příkosice, Hořice, Vísky, Trokavec, Štítov a Myť. Objekty v zabraných obcích však nacisté ponechali
a po skončení války bylo umoţněno všem vystěhovaným se do svých domovů vrátit. Po válce se
střelnice v Brdech začala opět vyuţívat jako před válkou. Vstup do VVP pro veřejnost se obnovil
v předválečném rozsahu. Jak se v té době rozvíjela turistika a návštěvnost Brd jsem okrajově popsal
ve svých příspěvcích v č. 9 a 10 Informačních listů v článcích o nádrţích Láz a Pilská.
V roce 1950 byl zřízen usnesením vlády na území střelnice Brdy Vojenský újezd Brdy. V roce
1952 bylo rozhodnuto o rozšíření vojenského újezdu o území obcí Velcí, Hrachoviště, Přední a Zadní
Záběhlá, Padrť a Kolvín a pak aţ na drobné výjimky byly civilní objekty zbourány a obyvatelé
vystěhováni. Ti se později organizovali v takzvaném Svazu vyhnanců z Brd
a poţadovali navrácení pozemků. Stát jim však nevyhověl a vojenská činnost zde probíhá dodnes.
Chtěl bych zmínit ještě dvě smutné události, ke kterým došlo u závory nedaleko našeho
rodinného domku na Ţernové. Jednou v zimě při dvacetistupňovém mrazu v noci u závory umrzl
voják na stráţi. Asi usnul a to se mu stalo osudným. Armáda to tehdy utajila. Zavedla však opatření,
aby u závor stáli vţdy dva vojáci. Později zde měli i přenosný telefon napojený na telefonní linku
nataţenou lesem kolem celého vojenského prostoru. Další politováníhodnou nehodou byl smrtelný
úraz motocyklisty z Lázu, který zahynul po nárazu do spuštěné závory (p. Mach).
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Vzhledem ke zmenšujícímu se objemu výcviku vojsk po několikerém sníţení početního stavu
armády v posledních dvaceti letech a především z ekonomických důvodů se vláda rozhodla určitý
počet vojenských zařízení a prostorů na území ČR zrušit. Mezi zrušená výcviková území byl zařazen
i VVP Brdy, a to uţ k datu 31. prosince 2015.
Byly zpracovány různé analýzy, šetření a návrhy na vyuţití a proběhly nekonečné debaty,
porady a jednání orgánů na nejrůznějších úrovních s nejrůznějšími kompetencemi (odborníci z oblasti
přírodních věd, lesního hospodářství, myslivosti, vědecké instituce, obce, kraje, ministerstva atd.).
Nejrozumnějším východiskem pro Brdy a jejich budoucnost je zřejmě návrh, který ve
spolupráci s ministerstvy obrany, vnitra a zemědělství vypracovalo Ministerstvo ţivotního prostředí
České republiky. Dne 2. května 2013 MŢP ČR předalo všem 34 dotčeným městům a obcím a také
krajům středočeskému a plzeňskému oznámení pro obce a kraje o předloţení návrhu na vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Brdy, návrhu na vymezení zón ochrany a oznámení o moţnosti seznámit se
s návrhem plánu péče. V dotčených obcích a tedy i v Lázu má být oznámení vyvěšeno na dobu 15 dnů
na úřední desce a byla stanovena lhůta pro moţné vyjádření do 90 dnů ode dne, kdy obec toto
oznámení obdrţela.
Statut chráněné krajinné oblasti (CHKO), kdyţ pomineme pouze teoretickou moţnost zřízení
národního parku, je nejvyšším moţným stupněm ochrany přírody, který pomůţe zabránit nejrůznějším
„podnikatelům― udělat si z našich Brd prostor pro realizaci svých developerských záměrů na výstavbu
chat, hotelů, akvaparků, sjezdovek apod. Reţim CHKO zároveň vyhovuje i poţadavkům na turistické,
hospodářské, myslivecké a další vyuţití tohoto území pro obyvatele okolních obcí i pro další
veřejnost.
Na závěr bych chtěl čtenářům sdělit ještě jeden postřeh. V současném přechodném období
bylo po obvodu VVP zřízeno 10 zón (od 0,24 km2 zóna E – Trokavec aţ po 16,93 km2 zóna I – Věšín)
a byly vyznačeny cyklistické stezky. Nemohu však pochopit, jaký význam mají tabulky na stromech
uprostřed lesa s upozorněním, ţe jsme sice ve Vojenském újezdu Brdy, a to ve zpřístupněné části, ale
ţe tam můţeme být pouze v sobotu, neděli a ve svátek. Jednu takovou tabulku mi pověsili na náš
strom za včelínem. To však není to hlavní, čemu se divím. Tyto kvalitní, silnostěnné, proti korozi
speciálně chráněné tabulky, které pro armádu vyrobila firma Jast Doudleby nad Orlicí, jsou
umisťovány na stromy vţdy 50-60 m od sebe téměř po celém obvodu VVP. Vymezují tak oněch
10 zón pro veřejnost zpřístupněných o sobotách, nedělích a svátcích. A samozřejmě na vnitřní straně
tohoto okrajového pásma jsou umístěny na stromech další tabulky, které nás upozorňují, ţe jsme jiţ
v místech, kam máme vstup a vjezd zakázán. Kdyţ se v lese setkám s návštěvníky Brd – houbaři
a turisty, ptám se jich, jestli se někdy řídili nápisem na tabulkách uprostřed lesa a co si o tom myslí.
Neptejte se, jaké výrazy slyším o uţitečnosti a účelnosti tabulek a zvlášť o autorech této „výzdoby―
lesa. Byla to však jistě lukrativní zakázka. V daních ji zaplatili občané, stejně jako platí mnoho dalších
„výhodných― nákupů, které armáda uskutečňuje bez řádného výběrového řízení a bez uváţení potřeby
a účelnosti. A navíc: ţivotnost tabulek je minimálně 20 let, ale uţ za rok nebo dva je budeme
likvidovat a půjdou do šrotu ...
Ladislav Punčochář
Pozn. redakce: plné znění návrhu CHKO Brdy včetně map vymezených zón, honiteb atd. je možno získat na
internetových stránkách na adresách www.mzp.cz nebo www.praha.nature.cz.

Okénko do Mateřské školy Láz
Školní rok 2012/13 nám všem ve školce utekl velmi rychle. A byl jedinečný a svým způsobem
náročný. Ve školce proběhlo mnoho změn a připravují se další, zejména zvětšení interiéru mateřské
školy o prostory, kde dosud sídlí obecní úřad. Současné prostory jsou pro 27 dětí stísněné
a nevyhovují současným metodám vzdělávání předškolních dětí.
Největším a z mého pohledu velmi prospěšným krokem bylo schválení rekonstrukce dětského
hřiště na zahradě obecního úřadu. Pro děti tu jsou uţ nainstalovány nové komponenty včetně
houpaček, multifunkční sestavy ve tvaru lodi a lanové stezky. Dále se opravila obě pískoviště, kde

6

jsou vyměněny obvodové rámy, v pískovištích byl kompletně vyměněn písek. Také se maluje
a upravuje stará korba z hasičské avie, ze které vznikne dětský domeček. Budeme jej s dětmi vyuţívat
k výuce a dětskému tvoření při pobytu venku hlavně v nepříznivém počasí. U domečku máme také
novou zahrádku, kde budeme s dětmi pěstovat rostliny.
Děkuji tímto za děti z mateřské školy a všem vám, kteří jste pomohli s realizací doplnění
dětského hřiště o nové komponenty a snaţíte se podle svých moţností zlepšovat podmínky pro ţivot
dětí a obyvatel v Lázu.
A co jsme na jaře ještě zaţili a na co se můţeme dále těšit …
DUBEN - Dne 11. dubna 2013 proběhl zápis do Mateřské školy Láz. Pro školní rok 2013/14 přišlo
k zápisu 11 dětí, 10 z nich s trvalým pobytem v Lázu. Z kapacitních důvodů mohlo být vyhověno
v přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Láz pouze 4 ţádostem. Podle stanovených
kritérii bylo sestaveno pořadí dětí, které získaly nejvyšší počet bodů. Toto pořadí bude respektováno,
kdyţ se v průběhu školního roku 2013/14 nějaké místo uvolní.
- Výlet za zvířátky na statku v Dubně - prohlídka statku, pozorování domácích zvířat a jejich mláďat,
krmení zvířat, jízda na koni
- Klaun Ála v naší školce - představení s písněmi a klaunem na téma „ Jaro―
- Návštěva policie ve školce - bezpečný pohyb dětí v dopravním provozu, prevence úrazů, přilba,
reflexní vesty a znaky na oblečení, vidět a být viděn
- Dopravní školička v MŠ – zručnost při jízdě na koloběţce a odstrkovadle
KVĚTEN - Vystoupení dětí ke Dni matek v lázském obecním sále

- Kanisterapie se Stehlíkovými, návštěva pejsků cvičených pro pobyt mezi dětmi, učíme se,
jak se k pejskům chovat a rozumět jim
ČERVEN - Den dětí v obecním sále – odpoledne se soutěţemi o sladké ceny, oslavy svátku
dětí
- Ukázková lekce angličtiny pro předškoláky - 11. června se rozloučíme před prázdninami
s angličtinou při poslední ukázkové lekci, zkusíme si, co jsme se naučili, mohou se přijít podívat
i rodiče našich dětí
- Společné foto - 14. června fotografování dětí na zahradě mateřské školy
- Celodenní výlet do ZOO a Dinoparku Plzeň – 18. června společný výlet pro děti, sourozence a rodiče
- Rozloučení s předškoláky a se školkou - 26. června šerpování, opékání špekáčků na zahradě
mateřské školy, rozloučení se školkou před prázdninami.
Přerušení provozu školky o prázdninách - od 1. července do 30. srpna 2013.
Přejeme Vám všem, obyvatelům obce Láz, krásné a slunečné letní dny plné pohody a radosti.
Martina Gonzálezová, ředitelka MŠ Láz

Poděkování našim maminkám
Letošní druhá květnová neděle, tak jako kaţdý rok, patřila oslavě našich maminek. Jiţ tradičně
byly všechny naše maminky a babičky pozvány do obecního sálu, aby si vyslechly přání a poděkování
z úst jejich dětí.
Dobře víme, ţe slova často k vyjádření nestačí, proto se stalo hezkým zvykem maminkám
připravit krátký kulturní program, ze kterého se můţou potěšit. Ředitelka naší mateřské školy Martina
Gonzálezová připravila se „svými― dětmi roztomilé vystoupení pro lázské maminky. Potěšení ale tento
program samozřejmě přinesl všem přítomným v sále.
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Zpestřením nedělního odpoledne bylo také vystoupení dvou tanečních skupin ZUŠ J. J. Ryby
z Roţmitálu p. Tř. pod vedením učitelky Martiny Dobešové. Po něm následovala pěkná hudební
vystoupení lázských dětí, jeţ hrají na různé hudební nástroje. Tento den hráli všichni svým
maminkám. Neţ děti rozdaly uvázané kytičky a přáníčka vyrobená také v naší MŠ, zazněla báseň Jana
Skácela. Ta mohla mnohým aspoň vzdáleně připomenout rodný dům, tedy domov, který kaţdému
z nás vytvořila naše maminka.
Pokud jsme během roku zapomínali svým maminkám vyjadřovat vděčnost za ţivot, který nám
daly, a za péči, s níţ nás provázely v počátcích naší ţivotní cesty, opět po roce jsme se ze všech sil
snaţili tento dluh odčinit. A ani tentokrát jsme nezapomněli na „nejstarší maminku Lázu―, Marii
Cinkovou, které zástupci obce předali v jejím domovu kytici a přání připravené v mateřské škole.
Všem maminkám přejeme pevné zdraví, radost ze ţivota a ať je na jejich ţivotních cestách
provází mnoho štěstí.
Můj dům by měl dveře bez petlice
a okna nezasklená,
aby každý mohl vejít dovnitř,
slepice s kuřaty,
déšť, vítr, mlha,
moje milá,
s radostí žal i vážná, tichá chvíle.
Nikdo by třikrát klepat nemusel,
nikdy by zámek nezaskřípěl.
(úryvek z básně Jana Skácela Dům)
Mgr. Pavel Kopecký

Jakou čističku?
Obec Láz před přibliţně 12 lety si nechala od Projektové a inţenýrské kanceláře Vítek
zpracovat projekt kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) a loni nechala projekt aktualizovat.
Teprve letos se na základě petice občanů současné zastupitelstvo obce rozhodlo pozvat na své veřejné
zasedání 24. dubna dva experty, aby vysvětlili občanům a zastupitelstvu nutnost zřízení kanalizace
a ČOV v Lázu. Občany nebylo třeba přesvědčovat. A nyní i zastupitelé si zřejmě uvědomili
nezbytnost, ale i reálnost stavby. Hlavní otázkou byla úhrada nákladů stavby. Experti Ing. Petr Plichta
st., CSc. (jednatel fy PROVOD) a dále Ing. Morávek (zástupce fy VEOLIA), kteří se předem
seznámili s projektem a finanční situací obce, po poměrně obsáhlé informaci zcela jednoznačně
vyzvali Láz, jako poslední obec v okolí bez kanalizace a ČOV, k urychlenému vyřízení náleţitostí
k zadání ţádosti o dotaci. To znamená zorganizovat výběrové řízení pro zhotovení územního
rozhodnutí, zpracování územního rozhodnutí, výběrové řízení pro zpracování stavebního řízení,
výběrové řízení na zhotovení realizačního projektu, výběrové řízení na zhotovitele stavby, ţádost
o přidělení dotace atd. Sdělili také moţnost, ţe by všechny uvedené náleţitosti mohla zpracovat a na
Státní intervenční zemědělský fond podat jedním výběrovým řízením určená odborná firma, ale
bohuţel zřejmě aţ v dalším dotačním období, tj. v létech 2014-2020.
Základní projekt počítal s náklady asi 45 mil. Kč bez DPH. Kanalizace podle projektu by měla
mít délku potrubí asi 6,8 km, ve svaţitém terénu - gravitace s pouze třemi výtlačnými místy. Pro 700
ekvivalentních obyvatel Lázu se počítalo s mechanicko-biologickou čističkou. Ta má být postavena na
pozemku, zakoupeném obcí jiţ dříve pro tento účel, o rozloze asi 5.060 m2. Leţí na otevřeném
prostranství (louka) mezi silnicí do Příbrami a říčkou Litavkou asi 200 m východně od posledního
stavení obce.
Myslím, ţe nyní je ještě čas rozhodnout, jaký typ čističky zvolit. Na základě prostudování
dostupných materiálů, shlédnutí konkrétních příkladů a získání přímých informací od současných
provozovatelů, jsem nejen já sám došel k názoru, ţe kořenová čistírna odpadních vod (KČOV) by byla
pro naši obec vhodnější neţ původně navrţená mechanicko-biologická (M-BČOV).
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Pro stavbu KČOV při srovnání s M-BČOV hovoří více důvodů, ale nejdůleţitějším z nich je
zřejmě důvod finanční. Hospodaření současného zastupitelstva obce je zdravé a kaţdoročně si vytváří
rezervy, coţ potvrzují roční uzávěrky rozpočtu a pravidelné kontroly z finančního úřadu. Avšak
vzhledem k záměru vynakládání prostředků na splácení půjčky v příštích létech (hrazení rozdílu mezi
výší dotace a konečnou cenou celé stavby kanalizace a ČOV) musíme myslet na budoucí příjmy
a výdaje obce. A proto je třeba očekávané příští výdaje sníţit na únosné minimum.
M-BČOV má mít o něco niţší pořizovací náklady, i kdyţ při vhodných podmínkách realizace
stavby KČOV je moţno dosáhnout prakticky stejné ceny. Hlavním faktorem, který můţe stavbu ČOV
prodraţit nebo naopak zlevnit, je vzdálenost dovozu stavebních hmot a odvozu vybagrované zeminy.
Kdyby se dováţel štěrk z blízkého lomu a vytěţená zemina uloţila podél celé západní hranice
pozemku jako jakýsi protipovodňový val, vyšla by stavba KČOV dokonce levněji neţ původně
projektovaná M-BČOV.
Nejdůleţitějším nedostatkem M-BČOV je bezesporu neustálá celoroční spotřeba elektrického
proudu pro motor aeračního dmychadla a příp. další elektrické spotřebiče. Také nároky na obsluhu
jsou zde nepoměrně vyšší, coţ představuje vyšší nároky na mzdové výdaje. S dalšími výdaji je třeba
počítat na pravidelné revize mechanických a elektrických zařízení a dále na opravy jejich případných
poruch. A rovněţ je třeba počítat s náklady na obměnu uvedených zařízení po skončení jejich
ţivotnosti. Vyšší výdaje si také vyţaduje větší hloubka výkopů pro technologické části a nutné
betonování proti podzemní vodě.
Z hlediska dlouhodobého pouţívání je bezesporu mnohem lacinější provoz „kořenovky― –
KČOV. Ta nepotřebuje elektrický proud a nevyţaduje přítomnost speciálně vyškolené obsluhy. Při
součtu pořizovacích nákladů a provozních nákladů za dobu např. 20 let vychází provoz KČOV u obce
velikosti Lázu téměř 2 x laciněji.
Pro zachování vyrovnané rozpočtové bilance obce i v příštích létech je tedy zřetelně
výhodnější variantou stavba kořenové ČOV.
KČOV navíc na rozdíl od M-BČOV nemá ţádné větší nadzemní stavby, v zimě nezamrzá,
nevadí jí ani vyšší pokrývka sněhu nebo občasné přelití povodňovou vodou a nevadí jí ani výkyvy
v objemu přítoku splaškové vody. — Jen je třeba kontrolovat a občas vyvézt lapač pevných sloţek
splaškových vod, příp. odstranit nějaké větší předměty uvízlé na přítokových česlích. Jednou ročně
pak posekat a zlikvidovat uschlé části rostlin. A jednou za 20 aţ 30 let provést generální obnovu
filtračního loţe.
Doufám, ţe zastupitelstvo obce se ve své většině rozhodne pro KČOV.
Ing. Václav Dvořáček

Láz č.p. 6
9

Čarodějnice v Lázu
Nejen vlaštovky se kaţdé jaro vracejí tam, kde se jim
v minulém roce líbilo.
V podvečer letošního 30. dubna totiţ přiletěly
i čarodějnice. Zřejmě jim v paměti zůstala loňská krásně strašidelná
atmosféra, naší obce, a proto si za cíl svého rejdění opět vybraly
lázské fotbalové hřiště. Na hrací ploše jich letos přistálo celkem
osm. Vybaveny košťaty a platnými leteckými průkazy si tentokrát
zařádily na hudbu z filmu ―Ať ţijí duchové!―. Za své vystoupení
byly odměněny nejen potleskem přihlíţejících, ale dokonce
i uzenou klo-báskou a pivkem. Doufáme jen, ţe jim za alkohol
v krvi nebylo při zpáteční cestě odebráno povolení k řízení košťat
a ţe se s nimi v Lázu setkáme i příští rok.
Vá

Holky, už jste viděly tu jejich hranici???

Sokol Vrtule Láz
Příprava na jarní část soutěţe sice
probíhala snad nejintenzivněji v historii
Vrtule, ale vlivem nepříznivého počasí
letošního jara se tabulka stala poněkud
nepřehlednou. Některá utkání musela být
odloţena, hřiště je podmáčené, na ploše, kde
stojí voda, nejde ani trénovat. Ze stejného
důvodu nelze zatím provést ani její
připravované zpevnění.
Hrát jsme začali po dvou odloţených
kolech aţ 6. dubna na zmrzlém hřišti v Lázu.
Nad Obecnicí jsme vyhráli 3:2. Následovalo
další utkání doma s muţstvem ze špice Dolními Hbity - s výsledkem 3:1. Pak ale přišlo obdobné zaváhání jako loni na podzim a podlehli jsme
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Kovohutím 2:7. Zvlášť zodpovědně jsme se připravovali na derby s Bohutínem. Utkání po první půli
skončilo výsledkem 2:1 a vypadalo to na dobrý výsledek. Na začátku druhé půle ale hosté vyrovnali
a v 50. minutě přišla průtrţ mračen i s kroupami. Utkání bylo přerušeno a uţ se nedohrálo. A pak
1. května jsme s Milínem odehráli první odloţené utkání s výsledkem 3:2. Potom jsme ale v domácím
prostředí podcenili muţstvo z dolní části tabulky a s Pečicemi prohráli 1:2. V opakovaném derby
s Bohutínem nepadla ţádná branka, skončilo výsledkem 0:0. K dalšímu utkání, tentokrát s muţstvem
ze špice tabulky, jsme nastoupili v Luhách. Domácí, ač hnáni profesionálními hráči 1. FK Příbram
bratry Pilíkovými, nám ale nakonec podlehli 2:3. Zajímavé bylo následující utkání doma s Trhovými
Dušníky. Prohrávali jsme 0:2 a pak i 1:3, ale v závěru se nám podařilo vyrovnat na 3:3. Zatím jsme
v tabulce mezi pěti nejlepšími muţstvy s minimálními rozdíly v bodech, ale na postup do okresu to
zatím nevypadá. Museli bychom v posledních čtyřech utkáních naplno bodovat. Béčko hraje se
střídavými úspěchy a pohybuje se ve středu tabulky.
V oblasti mimofotbalové činnosti jsme se podíleli na pořádání Pálení čarodějnic a turnaje
v petanque. Štěstí na počasí měli účastníci akce Brdská 25, zorganizované Internetem Pb na lázském
hřišti a jeho okolí. Koncem dubna jsme uspořádali sběr ţelezného šrotu. Děkujeme touto cestou všem
občanům, kteří nám nějaké to ţelezné haraburdí připravili. V nejbliţší době nás čeká úprava fotbalové
hrací plochy, která spočívá v napíchání a rozvezení 30 tun drobného písku a jeho roztaţení po celém
hřišti.
Josef Vošmik

Mladí hasiči a další zprávy SDH
S příchodem jarního, potaţmo letního počasí se pro nás mnoho věcí nezměnilo. Počasí nám ve
většině víkendů nepřálo, byla zima a pršelo. Bohuţel jsme tedy nemohli absolvovat kvalitní tréninky
venku a klubovna v hasičské zbrojnici je stále ještě v rekonstrukci … Těšili jsme se na výlet na kole,
ale ten nám počasí také zkazilo. Doufejme, ţe konečně přijdou ty pravé teplé letní dny a my budeme
moci začít pořádně trénovat na letní soutěţe. :o)
Povodně 2013 překvapily všechny z nás. Starostka Lázu telefonicky konzultovala situaci
s Povodím Vltavy a zároveň s naším SDH, který byl během povodní v pohotovosti. Velitel a starosta
byli rovněţ v kontaktu s Povodím Vltavy a měli tedy přesné informace o průběhu upouštění vody
z Lázské nádrţe (hrázný Pavel Kopáč). Pro případ ohroţení záplavou bylo v hasičské zbrojnici vše
připraveno pro plnění pytlů pískem a jejich rozvezení na kritická místa v obci. V naší obci naštěstí
nebylo třeba zasahovat, i přesto všem zúčastněným patří velké díky za připravenost.
Na závěr bych chtěla všechny pozvat na letošní výročí 125 let zaloţení SDH Láz, které
proběhne 10. srpna 2013 na fotbalovém hřišti. :o)
Kristýna Jurová

Sbor dobrovolných hasičů Láz
V zimních měsících byl ţivot lázských hasičů zaměřen především na kulturní a společenské
akce. Jaro a léto nám však poskytují moţnost rozvíjet hlavně soutěţní, reprezentační a také
brigádnické práce a činnosti.
Na den 11. května byla naplánována a také proběhla brigáda na úklid hasičské zbrojnice
a jejího okolí. Byla vyklizena klubovna, kde probíhají opravy řízené obecním úřadem. Po úklidu
následovalo společné posezení spojené s občerstvením.
V průběhu kaţdého týdne probíhal nácvik poţárního útoku našeho druţstva muţů a ţen, který
pak vyvrcholil účastí v základní hasičské soutěţi okrsku č. 2, a to 18. května v pěkném prostředí
lázského fotbalového hřiště. Okrsek č. 2 představil po dvou druţstvech (muţi, ţeny) z Bohutína,
z Lázu a z Vysoké Pece. Umístění:
muţi nad 15 let – 1. místo Láz
ţeny nad 15 let – 1. místo Vysoká Pec
muţi nad 15 let – 2. místo Bohutín
ţeny nad 15 let – 2. místo Bohutín
muţi nad 35 let – 1. místo Vysoká Pec
ţeny nad 15 let – 3. místo Láz
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Putovní pohár za nejlepší dosaţený čas v útoku získalo soutěţní druţstvo muţů z Vysoké
Pece.
Na den 15. června připadá 100. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů Vysoká Pec. Na
oslavy byli pozváni i členové našeho sboru se svým historickým praporem, který bude dekorován
pamětní stuhou. V rámci těchto oslav bude na břehu Vysokopeckého rybníka předvedena historická
hasičská technika, budou oceněni zaslouţilí členové a provedena ukázka hasičských dovedností.
Oslavy zakončí společná večerní zábava.
Dne 26. července budou na bohutínském koupališti místní hasiči pořádat jiţ tradiční hasičskou
slavnost zvanou „Fontána―, a to s výpomocí lázských i vysokopeckých hasičů. Večer bude zakončen
velkým ohňostrojem. Potom v neděli 28. července bude následovat bohatý program na hřišti
v Bohutíně s vystoupením mladých hasičů z Bohutína, Lázu a Vysoké Pece a další pořad.
V následujících měsících bude pokračovat soutěţní činnost podle pozvánek od jednotlivých
spřátelených hasičských sborů. Také se budeme připravovat na oslavy 125. výročí zaloţení Sboru
dobrovolných hasičů Láz. Akce bude spojena s Memoriálem zaslouţilých členů 10. srpna 2013.
Jubilanti našeho sboru:
červenec
Jiřina Kochová
srpen
Václav Očenášek
Irena Svajčíková

Letos 8. května, stejně jako kaţdý rok, se u pomníku padlých sešli občané Lázu, aby
uctili památku zahynulých z obou světových válek. Starostka obce Mgr. Vlasta Čechová
v krátkém proslovu věnovala vzpomínku obětem válečného násilí a spolu s přítomnými
zakončila pietní slavnost českou státní hymnou. U pomníku drţeli čestnou stráţ naši hasiči ve
slavnostních uniformách.
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
srdečně zve
všechny občany z Lázu a celého okolí na tradiční

Pouťovou zábavu

Koná se v sobotu 27. července 2013 v obecním sále
- restaurace U Dubu
Začátek ve 20.00 hod.
Hraje „A je to“
Přejeme dobrou zábavu a pohodu

Oznámení obecního úřadu
*Zveme občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 19. června 2013
od 18 hod. v lázském obecním sále.
*Upozorňujeme tímto občany, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz komunálního odpadu poplatek
za psa, ţe podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 a č. 2/2011 ze dne 31. října 2011 s účinností
od 1. ledna 2012 můţe správce poplatků při nezaplacení poplatníkem poplatek zvýšit aţ na
trojnásobek.
*Obecní úřad v měsíci červenci a srpnu bude fungovat omezeně vzhledem k čerpání dovolených
zastupitelů i paní učetní Radky Novákové. Změny v úředních hodinách budou vyvěšeny na Obecním
úřadě Láz a na webových stránkách obce.
Všem obyvatelům obce Láz přejeme krásné léto a zasloužený odpočinek na dovolených. A našim
dětem sluníčko a veselé zážitky na cestách.

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 na č. mobilu 605 789 648.

Nabízím:
*Prodám 6 ks nepouţitých 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 na č. mobilu 605 789 648.
*Prodám pouţité, nepoškozené, kvalitní obkladačky RAKO I, 20x20 mm/6 mm, prove-dení šedobílý mramor,
celková plocha 30 m2. Cena dohodou. Volejte na č. mobilu 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 váţíme všech Vašich příspěvků a uvítáme kaţdý další. Příspěvky zasílejte e-mailem na
adresu listylaz@seznam.cz
nebo je přineste sepsané na OÚ.
Informační listy obce Láz • Vydává OÚ Láz, zařizuje i tisk a distribuci • Uzávěrka čísla 12: 10. června 2013
Vydáno: 14. června 2013 • Náklad: 260 výtisků • Kontakt: e-mail listylaz@seznam.cz, mobil: 605 789 648
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