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Prezidentské volby 2013
V lednu letošního roku občané České republiky poprvé v historii samostatného českého
i československého státu, tj. od roku 1918, volili přímou volbou prezidenta republiky, a to z celkem
devíti kandidátů. Volba proběhla ve dvou kolech, protože v prvním kole žádný z kandidátů neobdržel
nadpoloviční většinu všech odevzdaných platných hlasů.
K prvnímu dni prvního kola voleb, tedy k 11. lednu 2013, bylo v naší obci na seznamu voličů,
celkem 487 osob. V průběhu obou dnů prvního kola přišlo volit do volební místnosti v budově
Obecního úřadu Láz celkem 317 voličů. Z odevzdaných hlasovacích lístků bylo 313 platných.
Pro Miloše Zemana hlasovalo celkem 88 lázských občanů, pro Karla Schwarzenberga
71 hlasů, pro Jiřího Dienstbiera 65, pro Jana Fischera 45, pro Vladimíra Franze 19, pro Taťanu
Fischerovou 9, pro Janu Bobošíkovou 7, pro Přemysla Sobotku 6 a pro Zuzanu Roithovou 3 hlasy.
Druhé kolo prezidentských voleb se konalo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. K prvnímu dni
druhého kola bylo na lázském seznamu voličů celkem 478 osob. Z nich přišlo volit jen 296 a pouze
jeden hlasovací lístek byl neplatný.
První přímé volby prezidenta České republiky v Lázu dopadly podle očekávání. Již po prvním
kole vedl levicový kandidát a druhé kolo voleb jen potvrdilo takovéto rozložení politických názorů
v Lázu. Pro Miloše Zemana hlasovalo 176 občanů, zatímco Karel Schwarzenberg zde dostal
119 hlasů.
Ing. Václav Dvořáček

Slovo starostky
Vážení občané Lázu,
ráda Vás prostřednictvím jarního čísla Informačních listů
obce Láz srdečně zdravím. Hned na začátku Vám chci poděkovat
za účast v 1. a 2. kole přímé volby prezidenta České republiky.
Obec v současné době řeší především dvě nejdůležitější
otázky. Jak a kdy bude obnoven provoz prodejny v obci Láz? Kdy
začne rekonstrukce volných prostor objektu občanské vybavenosti
- restaurace U Dubu?
Místní prodejna neodmyslitelně patří k obci nejen proto, že
mnozí dosud žijící občané Lázu si vlastníma rukama před lety
v akci Z tuto budovu postavili. Po kolaudaci pak převzal objekt
podnik Jednota Příbram. V roce 1993 prodejnu začal provozovat Bohumil Milec. Svoji podnikatelskou
činnost ukončil 31. prosince 2012. Od té doby Jednota upravuje vnitřní prostory. Jako dočasnou
náhradu zajistil Obecní úřad Láz pojízdnou prodejnu potravin. Po dohodě s jejím majitelem
Miroslavem Plavcem z Horčápska dojíždí prodejna do Lázu vždy v úterý a ve čtvrtek. Tyto dva dny
určené pro nákup jsou i příjemnou chvilkou pro setkání občanů (většinou žen) a možností dozvědět se
o nových událostech v obci – s trochou nadsázky je možné říct, že je to jakési „kulturně-informační
potravinové centrum“ ve středu obce. Podle posledních zpráv Ing. Mertové bude rekonstrukce
prodejny hotova do konce března 2013. Mezitím budou na základě přihlášek vybráni zaměstnanci.
Prodejna by tak mohla opět zahájit provoz už od začátku dubna.
Rekonstrukce volných prostor budovy restaurace U Dubu se nachází v současné době ve fázi přípravy
projektu. Jak je známo, nově upravené prostory budou sloužit k činnosti Obecního úřadu obce Láz.
Dodavatel projektu byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva obce 26. listopadu 2012. Realizátor
stavebních úprav byl vybrán členy zastupitelstva na zasedání dne 20. února 2013. Majitelem pozemků,
kterých se úpravy týkají, je Jindřich Šimánek. S ním jako starostka obce jednám o jeho souhlasu
k provedení stavby. K tomu bylo nutné podle nových směrnic Stavebního úřadu Příbram vypracovat
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smlouvu o právu provést stavbu. Věřím, že všechno se zdaří. Uvolněné prostory současného OÚ Láz,
samozřejmě po další rekonstrukci, využije mateřská škola. O podstatných novinkách v průběhu stavby
Vás budu prostřednictvím Lázských listů ráda informovat.
Nastávající jaro by nám všem mělo přinést radost, mj. i ze všech akcí, které pro Vás připravili
členové kulturní a sportovní komise. K tomu přidáme akce spojené s oslavou 125. výročí trvání spolku
dobrovolných hasičů v Lázu a s činností Sokola Vrtule Láz. Těším se na připomínky, názory a nové
podněty od Vás občanů ke všem událostem v naší obci.
Přeji všem v následujícím čase pevné zdraví.
Mgr. Vlasta Čechová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce z 19. prosince 2012
Usnesení 68/12: Zastupitelstvo obce Láz (dále je ZO) pověřuje ověřovatelem zápisu Josefa Šourka
a Petra Štiku, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 69/12: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 70/12: ZO schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2013 se změnou v paragrafu 2310, který se
tímto navyšuje na 190.000,- Kč. ZO schvaluje přebytek rozpočtu obce Láz ve výši Kč 1.233.000,- Kč.
Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v příloze úplného znění tohoto zápisu.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 71/12: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na provoz Mateřské školy Láz ve výši
200.000,- Kč, která bude vyplácena ve čtyřech splátkách v každém kalendářním čtvrtletí.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 72/12: ZO schvaluje plán inventur majetku a závazků za rok 2012, schválený starostkou
obce Láz 14. prosince 2012 podle platné směrnice o inventarizaci majetku a závazků obce Láz. Obec
zahájí inventarizaci 31. prosince 2012 a ukončí ji nejpozději do 8. února 2013. Inventarizační komise
bude pracovat ve složení: Ing. J. Drozen, P. Štika, D. Vošmik.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Schválená usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce z 20. ůnora 2013
Usnesení 1/13: ZO pověřuje ověřovatelem zápisu Josefa Šourka a Petra Štiku, zapisovatelem Davida
Vošmika.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 2/13: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 3/13: ZO souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví obce Láz. Jedná se o pozemkové
parcely číslo 509/3, 509/4 a 509/5 v k. ú. Láz od Pozemkového fondu České republiky.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 4/13: ZO bere na vědomí výsledky provedené inventarizace majetku a závazků za rok 2012.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 5/13: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro SDH Láz v celkové výši 12.000,- Kč na
provozní náklady a nákup materiálu a služeb.
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, zdrželi se-0
Usnesení 6/13: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sokol Vrtule Láz ve výši 50.000,- Kč na
nájem tělocvičny, nájem umělé plochy, startovné na soutěže, praní dresů, správcovství kabin, materiál
na údržbu hrací plochy, hnojivo, pohonné hmoty na sekání, sekání a správcovství hrací plochy.
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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, zdrželi se-0
Usnesení 7/13: ZO schvaluje zpevnění hrací plochy hřiště v Lázu a dokončení propojení
zavlažovacího systému. Materiál v celkové výši 21.000,- Kč uhradí obec Láz ze svého rozpočtu
a provedení zajistí Sokol Vrtule Láz bez nároku na odměnu.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 8/13: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro Sokol Vrtule Láz ve výši 1.500,- Kč na
občerstvení účastníků akce Putování Lázského nemehla po Brdech.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 9/13: ZO schvaluje záměr směny bez doplatku pozemků p. č. 471 o výměře 259 m2
a pozemku p. č. 27/2 o výměře 3 m2 za část p. p. č.377/1 o výměře 262 m2, vše v k. ú. Láz.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 10/13: ZO schvaluje záměr směny bez doplatku části pozemku p. č. 433/28 o výměře 369 m2
za část pozemku p. č. 377/1 o výměře 369 m2, vše v k. ú. Láz.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
.Usnesení 11/13: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 859/1 o výměře 27 m2 v k. ú. Láz za
cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 12/13: ZO schvaluje finanční příspěvek organizaci Ochrana fauny České republiky o. s. se
sídlem ve Voticích ve výši 1.500,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 13/13: ZO schvaluje návrh stavebních úprav prostor hasičské zbrojnice v obci Láz (zvětšení
dveřního otvoru, podhled, zateplení).
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 14/13: ZO vybírá jako realizátora stavebních úprav prostor hasičské zbrojnice v obci Láz
Františka Čížka a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 15/13: ZO určuje firmu Oknoplastik jako dodavatele dveří a okna do hasičské zbrojnice
v obci Láz a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 16/13: ZO schvaluje provedení stavebních úprav v objektu občanské vybavenosti č. 219 –
úprava stávajících prostorů k využití jako nové prostory Obecního úřadu Láz.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-2
Jako první bylo hlasováno o protinávrhu Mgr. Vlasty Čechové na vybrání firmy Sapiko.
Hlasováno: pro-1, proti-5, zdrželi se hlasování-0
Usnesení 17/13: ZO určuje v souladu s nastavenými kritérii (kritériem pro výběr byla navržená cena za
realizaci) jako realizátora stavebních úprav v objektu občanské vybavenosti č. 219 firmu Invessales
a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se hlasování-2
Usnesení 18/13: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 408/1 za cenu 300,- Kč/m2 čtvereční,
části pozemku p. č. 408/58 o výměře 116 m2, pozemku p. č. 408/59, o výměře 404 m2, pozemku p. č.
408/60 o výměře 107 m2, pozemku p. č. 408/61 o ploše 579 m2, vše v k. ú. Láz.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení 19/13: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 408/37 o výměře 330 m2 v k. ú. Láz za
cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro-5, proti-1, zdrželi se hlasování-0

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 – jaro 2013
Všechny příští jubilanty, kteří v dalších čtvrtletích oslaví „kulaté“ životní jubileum 70, 75, 80
a po osmdesátce pak každý další rok svého života žádáme, aby nám laskavě sdělili své výslovné přání
nezveřejňovat údaje o jejich výročí na našich stránkách. Toto své rozhodnutí včas sdělte redakci
Listů nebo obecnímu úřadu
Březen:

Duben:

Květen:

Marie Sadílková

83 let

Václav Sláma

84 let

Josef Teska

88 let

Olga Habadová

86 let

Josef Šourek

84 let

Jaroslava Čížková

80 let

Vladimír Janiš

75 let

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

Opustili nás navždy
Listopad:

-

Prosinec:

Vladimíra Havejová

50 let

Leden:

František Nusl

60 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
5

Včely a včelaři v našem okolí
V současné době se chovatelé včel sdružují v základních
organizacích Českého svazu včelařů o. s. (ČSV). Včelaři z Lázu jsou
organizováni v ZO ČSV v Bohutíně. Tato naše organizace nedávno oslavila
již 90 let od svého založení, ke kterému došlo 25. prosince 1922.
Na slavnostní výroční schůzi, konané 3. února 2013 v restauraci
Plzeňka v Bohutíně, se vzpomínalo, jak se dříve včelařilo. Byla také
uspořádána výstavka historie našeho včelaření od založení spolku až po
současnost. Byli vzpomenuti zakládající členové a funkcionáři spolku.
Prvním předsedou byl římskokatolický farář Rudolf Šuchman. V roce 1923
měl spolek 35 členů s 96 včelstvy. V té době naše včelařská organizace
zasahovala území od Bohutína až na Březové Hory, Zdaboř, Vysokou, Třebsko a Láz.
Činnost naší základní organizace je dnes směřována k zajištění moderního způsobu včelaření,
kterému odbornými články vydatně napomáhá každým členem odebíraný časopis Včelařství.
Informuje mj. o léčení včelstev určenými veterinárními přípravky. Pomáhá a radí novým mladým
členům, kterých je však stále velmi málo. Průměrný věk členů už přesáhl 60 let.
Zamysleme se nyní nad historií toho malého
užitečného tvora – včely, která žije na naší planetě miliony
let, tedy podstatně déle než člověk. Včela se rozvíjela
společně s rozvojem kvetoucích rostlin, kterým zajišťuje
opylování, a tím také možnost jejich další existence na Zemi.
Včely až do 15. – 16. století našeho letopočtu
nepotřebovaly člověka. Žily a množily se díky květům rostlin
a stromů. Sídlily hlavně v lesích, a to převážně listnatých
pralesního typu. Přestárlé tzv. doupné stromy byly domovem
nejen ptáků, ale také včel.
Avšak v 18. a 19. století člověk ve střední Evropě pro
účely průmyslu změnil druhotnou skladbu lesů. Vytvořil
smrkové a borové monokultury, které již neposkytují vhodná
hnízdiště pro některé ptáky a včely.
Člověk je však
tvor přemýšlivý a proto
začal budovat pro včely nová hnízdiště – nejdříve kláty z dutých
stromů, pak úly ze slaměných provazců (tzv. košnice), později také
bedněné úly různého typu. Začal je také umísťovat v blízkosti
svého obydlí pro snadnější obsluhu. Zřejmě si uvědomil důležitost
včel nejen pro získávání jejich medu a vosku, ale především pro
opylování některých rostlin a stromů, které jsou pro člověka
životně důležité.
Představme si, jak by naše příroda vypadala bez kvetoucích
rostlin, stromů a následně jejich plodů. Zřejmě by přežily jen ty,
které se opylují pylem roznášeným větrem (jako například
jehličnaté stromy) nebo takové rostliny, které se rozmnožují vegetativně. Můžeme si živě představit, že kdyby vyhynuly včely, a to
se týká i čmeláků, stala by se z naší krajiny nehostinná pustina,
která by neuživila zvířata a nakonec ani člověka
Sv. Ambrož patron včelařů
Bez včel by tedy naše vlast nebyla tou zemí „oplývající mlékem a strdím“, jak vypráví Alois
Jirásek ve svých pověstech („strdí“ je voští naplněné medem, které vytvořily včely), ale holou pouští,
které by se praotec Čech se svým lidem určitě velikým obloukem vyhnul.
Proto tedy – včelám a čmelákům zdar!
Ladislav Punčochář
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Okénko do Mateřské školy Láz
Co jsme v zimě zažili a na co se můžeme v brzké době těšit …
Zimních radovánek a stavění sněhuláků jsme si s dětmi letos bohatě užili a už se všichni
těšíme na příchod krásného, jarního období. Ve školce každý den zpíváme, hrajeme si, tvoříme
a učíme se. Snažíme se příjemně si užít společně prožitý čas. Děti jsou velmi šikovné, od září udělaly
obrovský pokrok a z toho máme všichni velkou radost. Zlepšují se v sebeobsluze při oblékání
a stolování. Vytvářejí první přátelské vztahy se svými vrstevníky, učí se respektovat pravidla
vzájemného soužití ve školce, která jsou nezbytná pro zajištění jejich zdraví a bezpečí a pro získávání
lidských hodnot, na kterých je založeno soužití v naší společnosti. Mezi další pravidelné aktivity ve
školce patří cvičení jógy s Jitkou Červenou, což mají děti zdarma, a „Angličtina hrou“, kterou
přihlášeným dětem hradí rodiče. Děti hravou formou získávají první zkušenosti s cizím jazykem. Při
angličtině si děti hrají a při tom mají možnost slyšet a opakovat si správnou výslovnost nových slov.
Cílem při seznamování předškolních dětí s jiným než rodným jazykem je, aby dítě porozumělo
lektorovi, učilo se jazyk tzv. slyšet. To je výborný základ pro vytváření předpokladu pro aktivní
používání cizího jazyka v dalším životě dítěte.
V lednu jsme ve školce pracovali na téma „Sněhové království“. Také jsme chodili krmit na
školní zahradu ptáčky. K lesu a do blízké ohrady jsme nosili zvířatům kaštany a žaludy, které děti na
podzim nasbíraly. Chodili jsme bobovat, stavěli jsme sněhuláky a domečky ze sněhu. Přivítali jsme ve
školce děti a paní učitelky z 1. třídy ZŠ Bohutín. Naši předškoláci měli možnost seznámit se s paními
učitelkami, se kterými se hned za týden setkali při zápisu do 1. třídy ZŠ. Na oplátku jsme se s dětmi
vydali na návštěvu do ZŠ Bohutín. Navštívili jsme kamarády a starší sourozence našich dětí přímo ve
třídách při vyučování. Děti měly možnost prohlédnout si školu i školní družinu a potom jsme společně
se školními dětmi shlédli divadelní představení „Není drak jako drak“. V lednu jsme ve školce také
začali třídit odpad. S dětmi jsme vyrobili vlastní barevné papírové krabice. Také se učíme, proč je
důležité chovat se k přírodě ohleduplně.
A přišel měsíc únor. Hlavním tématem byl v Lázu každoročně slavený tradiční Masopust
s průvodem masek po
vsi. Také k nám do
školky
nás
přišel
navštívit
veselý
masopustní
průvod
s hudbou a dětem se
masky moc líbily.
V únoru jsme rovněž
zahájili dojíždění do
Příbrami na pravidelné
pobyty dětí v solné
jeskyni III. polikliniky
Ravak. Z úsporných
důvodů dojíždíme do
Příbrami a zpět MHD. Konec měsíce února patřil karnevalu v mateřské škole, který jsme si všichni
báječně užili.
Měsíc březen ve školce věnujeme tématu „Jaro je již za dveřmi“. Program a všechny činnosti
jsou zaměřeny na příchod jara a Velikonoc. Do tvoření na Velikonoce se mohou zapojit i rodiče
s dětmi, a to prostřednictvím soutěže „Velikonoční aranžmá“. Výrobky přihlášené do soutěže budeme
vystavovat v prostorách školky. Až do poloviny března jsme jezdili s dětmi každé pondělí do již
zmíněné solné jeskyně. V měsíci dubnu bude nejdůležitější událostí zápis dětí do školky v Lázu.
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Zápis dětí do Mateřské školy Láz
Termín zápisu je čtvrtek 11. dubna 2013 od 15.30 do 17 hodin. V současné době navštěvuje
školu 26 dětí. Stanovená kapacita MŠ Láz je 27 dětí. Máme 3 předškoláky, kteří jdou v září do školy.
Takže od září 2013 budou v mateřské škole 4 volná místa. Podle ustanovení školského zákona č. 561 /
2004 Sb., § 34 odst. 4 bude přednostně přijato dítě 1 rok před nástupem povinné školní docházky.
Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Láz překročí počet volných míst,
postupuje ředitelka při přijímání dětí podle jí stanovených kritérií. Tato kritéria jsou následující: 1.
Dítě s trvalým bydlištěm v Lázu, 2. Dítě, jehož sourozenec do MŠ již dochází, 3. Věk dítěte (starší děti
mají přednost). Formuláře k přihlášení dítěte a potvrzení od lékaře jsou k dispozici v Mateřské škole
Láz, na Obecním úřadě Láz a ke stažení jsou na internetových stránkách školky http//mslaz.sweb.cz.
Při zápisu je třeba předložit: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, písemné
vyjádření odborného lékaře pro děti a dorost.
Na měsíc květen plánujeme téma „Domácí zvířata a jejich mláďata“. Chystáme výlet na
ekofarmu Čapí hnízdo v Olbramovicích, zúčastníme se s dětmi kulturního programu ke Dni matek v
sále lázského obecního úřadu a navštívíme divadlo A. Dvořáka v Příbrami. V červnu budeme společně
s kulturní komisí OÚ Láz organizovat Den dětí. Dále plánujeme pozvat rodiče našich dětí na další
společný výlet, tentokrát do ZOO Plzeň. Ke konci měsíce se rozloučíme s našimi předškoláky
a rozejdeme se všichni na prázdniny.

Přejeme Vám všem, dětem, rodičům a obyvatelům obce Láz,
pevné zdraví, dobrou náladu,
a
KRÁSNÉ A SLUNEČNÉ JARNÍ DNY
Martina Gonzálezová
ředitelka MŠ Láz
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Láz na internetu
Obec Láz má nové webové stránky. Adresa ovšem zůstala stejná, a to www.obeclaz.eu.
Změna byla vyvolaná přechodem k jiné firmě, která stránky hostuje. U původní firmy stál provoz
20.000,- Kč ročně a k dispozici bylo pouhých 200 MB. Nově jsou stránky za 1.200,- Kč ročně
hostovány u firmy InternetPb a využít můžeme až 1 GB prostoru.
Nové stránky nám dávají kromě úspory peněz i některé nové možnosti. Například se dají
dobře zobrazit i na mobilních zařízeních a tabletech, protože rozložení položek se přizpůsobuje
velikosti zobrazovacího zařízení.
Je tu také možnost přihlásit se k odběru novinek. Při zařazení nového příspěvku na stránky,
všichni přihlášení dostanou na svůj mail zprávu obsahující informaci o tom, že byl zařazen nový
příspěvek a přímo i odkaz na něj. To je vlastně náhrada informačního systému pro občany, který se
nám nepovedlo pořádně rozběhnout.
Zásadním problémem zůstává aktuálnost obsahu stránek. Pokud nebudou takzvaně „živé“,
nebudou už po čase nikoho zajímat. Prosím všechny občany Lázu, pokud budou mít zajímavou
informaci (fotografie, článek apod.), která by měla být na webových stránkách obce uveřejněna, aby ji
poslali na adresu e-podatelna@obeclaz.eu. Společně by se nám mohlo podařit udržet stránky obce
zajímavé a aktuální.
Ing. Jan Drozen

Láz č.p. 5
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2013
(předběžný plán Kulturní a sportovní komise OÚ Láz)

17. 3.

neděle

30. 4.

úterý

Vynášení Mořeny

10:00
bude

Pálení čarodějnic
upřesněno

8. 5.

středa

18:00

Vzpomínka na padlé

12. 5.

neděle

16:00

Den matek

1. 6.

sobota

14:00

Den dětí

8. 6.

sobota

10:00

Vítání občánků

5. 10.

sobota

09:30

Drakiáda

19. 10.

sobota

15:00

Posvícenský koláč

9. 11.

sobota

16:30

Lampiónový průvod

1. 12.

neděle

16:30

Zahájení Adventu

8. 12.

neděle

16:00

Mikulášská nadílka

15. 12.

neděle

15:00

Betlémy Příbramska

22. 12.

neděle

17:00

Swingová tančírna

23. 12.

pondělí

18:00

Zpívánky u vánočního stromu

Kulturní a sportovní komise OÚ Láz připravila na společné schůzce, která se uskutečnila
14. února 2013, předběžný plán kulturních a společenských akcí pro letošní rok. Bližší informace
a programy jednotlivých akcí naleznete na webových stránkách naší obce, v dalších vydáních
Lázských listů a samozřejmě na plakátech.
Přijměte tak naše srdečné pozvání a přijďte si odpočinout od každodenních starostí. Rádi
přivítáme Vaše nové nápady a tipy. Pokud byste nám chtěli jakýmkoliv způsobem pomoci, kontaktujte
nás.
Na setkání s Vámi se těší Mgr. Vlasta Čechová, Jana Klímová, Mgr. Pavel Kopecký, Irena
Luspajová a Vendula Šourková.
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Putování Lázského nemehla po Brdech 9. března 2013
Původní myšlenka – položit základ vzniku nové tradice v Lázu – se opravdu mění ve
skutečnost. Po loňském 0. ročníku putování Lázského nemehla po Brdech, kdy účastníci pochodu
obešli Pilskou a Lázskou vodní nádrž, byl letošní 1. ročník zaměřený na říčku, která je s Lázem
nerozlučně spjatá – Litavku. Ačkoliv počasí neukázalo svoji nejlepší tvář, začali se první nedočkaví
turisté na hřišti scházet již po deváté hodině. Překvapením byl příjezd autobusu, z jehož útrob
vystoupilo na 30 mužů a žen vážících cestu až z Blovic.

Všechny přítomné přivítal hlavní pořadatel akce a informoval je o podmínkách a trase
pochodu. Ti, kteří dosud neměli představu o tom, jak Lázské nemehlo vlastně vypadá, pak měli
možnost prohlédnout si jeho zmenšeninu - maskota pochodu. A nejen to. Čekalo je další milé
překvapení v podobě vystoupení skupiny poutníků z Bohutína, Vysoké a Zavržic, kteří ozdobeni
symbolem nemehla - vemenem s pěti cecíky, s chutí zazpívali parodii na známou skladbu „Já už jdu,
du, du ...“ s názvem Lázská štrapáce. Pak už jen přání šťastné cesty a návratu a pochod dvou stovek
zúčastněných k pramenům Litavky mohl začít. Přestože trasa nebyla úplně jednoduchá, neboť sníh
a led z Brd ještě zdaleka nezmizely, cesta ubíhala nečekaně rychle. Občerstvovací stanice, umístěná
v polovině trasy, tak byla v obležení žíznivých turistů poměrně brzy. Dosažení cíle pochodu – jednoho
z pramenů Litavky, bylo stvrzeno zápisem do knihy návštěv, umístěné do schránky u pramene. Po
návratu na základnu u hřiště všem přišla vhod klobása právě vytažená z udírny. Tím ovšem akce
neskončila. Pro turisty, kteří v letošním roce dovršili minimálně 70 let a nestyděli se tento údaj uvést
na prezenční listině (klobouk dolů před 92letou účastnicí), si pořadatelé připravili dárek v podobě
knih. Knihy si jako poděkování za zpestření dne odnesli i aktéři kulturního vystoupení a nejmenší
účastníci pochodu obdrželi plyšáky a jiné drobné dárečky. Úsměvy na tvářích zúčastněných a jejich
slova uznání svědčila o úspěšnosti celé akce. Děkujeme sponzorům – Oknoplastik Příbram, PB tisk,
OÚ Láz a Sokol Vrtule Láz – za finanční příspěvky a věcné dary.
Vá
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Sokol Vrtule Láz
Příprava na jarní část soutěže 2012/13 začala od prosince loňského roku pronájmem
tělocvičny na III. ZŠ v Příbrami. Zpestřením byl tradiční silvestrovský fotbálek na hřišti, kterého se
zúčastnilo asi 25 borců. Od února letošního roku máme k tělocvičně pronajatý ještě tunel na VII. ZŠ.
V termínu 15. – 18. února se uskutečnilo v Rejštejně na Šumavě soustředění hráčů, zaměřené
především na zvyšování kondice. Po soustředění se budou hrát každý víkend přátelská utkání na umělé
trávě jak na Spartaku, tak na 1. FK Příbram.
Rozlosování „A“ mužstva (domácí mistrovská utkání se budou hrát vždy v sobotu odpoledne):
23. 3. So
Vrtule „A“
- Milín „B“
15.00
31. 3. Ne
Rožmitál „B“ - Vrtule „A“
16.30
6. 4. So
Vrtule „A“
- Obecnice
16.30
13. 4. So
Vrtule „A“
- Dolní Hbity
17.00
20. 4. So
Kovohutě
- Vrtule „A“
17.00
27. 4. So
Vrtule „A“
- Bohutín
17.00
4. 5. So
Hvožďany
- Vrtule „A“
17.00
11. 5. So
Vrtule „A“
- Pečice
17.00
18. 5. So
Luhy
- Vrtule „A“
17.00
25. 5. So
Vrtule „A“
- Trhové Dušníky
17.00
1. 6. So
Drahlín
- Vrtule „A“
17.00
8. 6. So
Vrtule „A“
- Tochovice „B“
17.00
16. 6. Ne
Narysov
- Vrtule „A“
17.00
„B“ mužstvo:
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
1. 6.
9. 6.
16. 6.

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne

Pičín „B“
Vrtule „B“
Březnice „B“
Vrtule „B“
Drahlín „B“
Vrtule „B“
Sedlice
Vrtule „B“
Vrtule „B“

- Vrtule „B“
- Bohutín „B“
- Vrtule „B“
- Hluboš
- Vrtule „B“
- Jablonná
- Vrtule „B“
- Věšín
- Dolní Hbity

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Jménem nás všech, kteří se staráme o sport v naší obci, bych rád pozval všechny příznivce
lázského fotbalu na všechna naše jarní utkání. Věřím, že uvidí dobré sportovní výkony v boji o špici
tabulky III. třídy.
Přestože hlavní náplní činnosti našeho klubu je fotbal, snažíme se aktivně zapojovat i do
dalších akcí probíhajících v obci. V poslední době o tom svědčí např. spolupráce se sborem
dobrovolných hasičů při zajištění dětského maškarního karnevalu a průvodu masek obcí a také naše
účast při organizování akce Putování Lázského nemehla po Brdech.
Josef Vošmik

12

ŘÍKANKA
Otloukej se, píšťaličko,
otloukej se, mízo-lízo,
nebudeš-li se otloukati,
budu na tě žalovati
krajskýmu pánu,
z korbele do džbánu,
ze džbánu ke studnici,
přijdou na tě čtyři vlci,
pátá liška, šestej pes,
sežerou tě ještě dnes,
mízo-lízo,zčerstva lez!
Převzato z Kalendáře 2013 časopisu Chatař a chalupář

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Svou letošní činnost zahájil lázský hasičský sbor výroční valnou hromadou dne 19. ledna
2013. Zde si vytyčil úkoly na rok 2013:
-

během roku opravy a úklid v hasičské zbrojnici, doplňování inventáře
Dětský karneval 10. února a Masopust 12. února ve spolupráci s obecním úřadem a se Sokolem
Vrtule Láz
tradiční lázský Hasičský ples 23. února
účast na výroční valné hromadě okrsku č. 2 dne 9. února na Vysoké Peci
oprava a čištění koupaliště po dohodě s obecním úřadem (květen, červen)
zajištění organizace a průběhu základní hasičské soutěže okrsku č. 2 v Lázu
podle pozvánek účast mužů, žen a mladých na hasičských soutěžích
zajištění 5. ročníku Memoriálu zasloužilých členů v rámci oslav 125. výročí založení
dobrovolného hasičského sboru v Lázu
návštěvy u členů sboru při příležitosti jejich významných životních jubileí
další úkoly vyplývající z poslání hasičského sboru – zásahová činnost a pomoc občanům při
živelných pohromách.

Na valné hromadě byl přítomen i ředitel územního odboru Příbram HZS Středočeského kraje
plk. Ing. Heinrich, který předal několika členům HZS Láz čestná uznání a učinil pamětní zápis do
hasičské kroniky našeho sboru.
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Gratulace Milanu Matějíčkovi
Dětský karneval se velmi vydařil. Přišlo mnoho dětí, kterým jejich rodiče připravili krásné
masky. V různých soutěžích a za tanečky dostaly děti hezké ceny.
Masopustní kolotoč začal dopolední obchůzkou obce s hudbou, která vedla průvod po
jednotlivých staveních. V kabinách u fotbalového hřiště byla zastávka se zvláštním programem, pak
průvod masek pokračoval až do večerních hodin a skončil jako vždy v místní hospodě U Dubu.
Smyslem zastávek u každého domu je pozdravení jeho obyvatel, přání stálého zdraví a životní
svěžesti, zatancování si s hospodyní, občerstvení atd.
Také atmosféra hasičského plesu byla veselá a příjemná.
Na výroční valné hromadě okrsku č. 2 na Vysoké Peci se účastnili zástupci SDH Láz, Bohutín,
Vysoká Pec a také starosta obce Bohutín Ladislav Turek. Kromě jiného bylo stanoveno datum konání
těchto akcí:
-

okrsková soutěž – 18. května 2013 v Lázu
spolupráce při zajištění oslav 100. výročí založení hasičského sboru na Vysoké Peci – 15. června
2013
pomoc při zajištění slavnosti Fontána – před poutí v Bohutíně
propagace hasičské činnosti, podpora mladých hasičů a práce s mládeží
rámcové úkoly pro zajištění oslav 125. výročí založení hasičského sboru v Lázu – 10. srpna 2013
zajištění prověřovacího cvičení – říjen 2013 na Vysoké Peci
slavnostní gratulace našim členům – jubilantům (v dubnu Vladimír Janiš)
Irena Svajčíková
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Dětský karneval
Dne 10. února 2013 proběhl v Lázu tradiční Dětský karneval. Na jeho konání přispěl obecní
úřad 1.500,- Kč na ceny pro soutěžící a pronájem sálu. I přesto, že bylo období chřipek, zúčastnila se
ho spousta zajímavých masek. Dětský karneval v Lázu je příjemným zpestřením předmasopustního
dne a účastní se ho i lidé, kteří nejsou z naší obce. Jistě k tomu přispívá i úroveň karnevalu, která je
rok od roku dokonalejší. Alespoň během posledních tří let, kdy i my karneval navštěvujeme je
organizace lepší. Za to si zaslouží uznání především Kristýnka Jurová, která akci moderovala
a připravila pro děti zajímavé soutěže. Děkujeme a těšíme se na příští rok.
MB

Oznámení obecního úřadu
1. Platba za odvoz odpadu z popelnic za rok 2013 končí 31. května 2013. Možno platit hotově
přímo na obecním úřadu nebo elektronicky převodem z účtu na účet obce. V případě
bezhotovostní platby je možno si vyzvednout v pokladně obecního úřadu potvrzení
o zaplacení v podobě samolepky vždy v pondělí v 9 – 12 a večer v 18 – 19,30 hod.
2. V měsíci květnu bude pokladna obecního úřadu otevřena i ve středu, a to vždy v 18 – 19.30
hod. pro možnou platbu za tuhý komunální odpad a za psa.

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.
*Věnuji použitou dveřní ocelovou zárubeň, typ 80 L, i s prosklenými dveřmi. Volejte č. mobilu 775 026 147.

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.cznebo je přineste sepsané na OÚ.
Informační listy obce Láz • Vydává OÚ Láz, zařizuje i tisk a distribuci • Uzávěrka čísla 11: 10. března 2013
Vydáno: 14. března 2013 • Náklad: 260 výtisků • Kontakt: e-mail listylaz@seznam.cz, mobil: 605 789 648
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