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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
hezké pocity a krásné zážitky z prázdnin a dovolených v nás
ještě přetrvávají. Nově navštívená místa nás mohou inspirovat
k upravení a zkrášlení míst v obci i jejím okolí. Rádi si Vaše nové
nápady vyslechneme nebo si o nich na obecním úřadě (OÚ) společně
pohovoříme.
Touto cestou přeji všem žákům a studentům, aby se jim vstup do
nového školního roku vydařil. Studijní výsledky, kterých dosáhnou, ať
těší především je samotné a samozřejmě i jejich rodiče. Přání úspěšného
roku směřuje především k prvňáčkům, kteří začínají školní docházku a rovněž těm, kteří nastupují do
prvních ročníků středních škol a učilišť.
Letní měsíce na OÚ pracovně znamenaly mj. i dořešení nákupu restaurace U Dubu a vybrání
nového nájemce. Od 5. září 2012 je toto místo obsazeno panem Zdeňkem Čičatkou z Příbrami. Přejme
si, aby jeho široký podnikatelský záměr uspokojil nejen stálé hosty, ale aby do restaurace U Dubu
přilákal i nové návštěvníky.
Další personální změnou v obci je obsazení místa ředitelky MŠ Láz. Konkurzní řízení
proběhlo na OÚ Láz ve čtvrtek 6. září 2012. Uchazečka byla pouze jedna. Splnila všechna požadovaná
kritéria a pětičlenná komise jí dala plný počet hlasů. Obec Láz, která jako zřizovatel MŠ má
rozhodující slovo při obsazování místa ředitele, však pověřila řízením MŠ na školní rok 2012/2013
Martinu Gonzálezovou. Po 17 letech má totiž MŠ šanci mít ve funkci ředitelku s trvalým bydlištěm
v Lázu. Ta se během jednoho roku působení v naší MŠ jako učitelka představila především rodičům
dětí a navázala s nimi velmi dobré vztahy. Po celou dobu prázdnin připravovala a zařizovala
současné prostory školky nově a čistě podle možností, které měla k dispozici. V červnu 2013 OÚ Láz
vypíše nový konkurz na místo ředitele/ředitelky MŠ, kterého se Martina Gonzálezová hodlá zúčastnit.
Vážení občané, ráda bych Vám sdělila informaci firmy pro využití odpadů EKO-KOM. Naše
obec totiž v roce 2011 vytřídila a předala k využití 12,85 t odpadu. Od této společnosti za odpad
obdržela 30.751,- Kč. Nejsme v hodnocení sběru odpadů a tedy i ochrany přírody na předních místech.
Naše obec však přímo sousedí s přírodou brdského lesa, a proto bychom ji měli chránit a všichni
dodržovat čistotu a pořádek co možná nejvíc. Současná finanční částka za vytříděný odpad by nám
měla být motivací pro příští sběrovou sezónu.
Na téma čistoty v obci zaznívá od občanů stále více stížností na neupravené plochy
v soukromém vlastnictví, na volný pohyb zvířat na veřejném prostranství a rovněž na znečišťování
Litavky a na chybějící kanalizaci. V této oblasti nás čeká ještě mnoho práce.
Chtěla bych poděkovat oběma hlavním spolkům naší obce:
Sokolu Vrtule Láz za přípravu a uskutečnění významného 80. výročí jeho trvání a působení.
V pátek 20. července se konalo zvlášť srdečné setkání s bývalými členy a pozvanými osobnostmi,
které bylo důkazem ocenění této akce. Následující program v sobotu i v neděli byl naplněn sportovní,
ale i kulturní tematikou.
Sboru dobrovolných hasičů Láz, který se opět aktivně podílel na zábavném programu
Zpívající fontána v areálu požární nádrže SK Litavan Bohutín. Ve všech dalších soutěžích byl sbor
úspěšný a čestně reprezentoval obec.
A také oběma spolkům děkuji za pravidelné informace do tohoto listu.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat k volbám do zastupitelstva Středočeského kraje, které se
budou konat ve dnech 12. a 13. října 2012.
Všem občanům Lázu přeji ještě hezké „babí léto“. A pokud se objeví houby, tak hodně radosti
z plných košíků. Hlavně ale přeji všem pevné zdraví.
Mgr. Vlasta Čechová
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. června 2012
Usnesení 21/12A: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) pověřuje ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava
Mrázka a Josefa Šourka, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 22/12: ZO schvaluje zařazení těchto bodů do programu jednání: bod 5 – Rozdělení výsledku
hospodaření příspěvkové organizace MŠ Láz za rok 2011 do rezervního fondu, bod 6 – Pořízení
dopravních zrcadel na pozemní komunikace v Lázu, bod 7 – Prodej části parc. č. 467 v kat. území Láz.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 23/12: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 podle předloženého návrhu.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 24/12: ZO schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Láz za rok 2011 včetně
zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Láz za rok 2011 - bez výhrad.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 25/12: ZO schvaluje záměr pronájmu restaurace „U Dubu“, objektu občanské vybavenosti,
Láz, budova č. p. 219 (dále jen restaurace „U Dubu“). Přesné podmínky výběrového řízení na nájemce
restaurace „U Dubu“ budou vyvěšeny na úřední desce obce Láz nejpozději dne 29. června 2012.
Přihlášky do výběrového řízení na nájemce restaurace „U Dubu“ je možno podávat od 2. července
2012 do 16. července 2012 na OÚ Láz.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 26/12: ZO schvaluje žádost o finanční příspěvek na realizaci oslav 80. výročí založení klubu
Sokol Vrtule Láz v souhrnné výši 22.000,- Kč.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 27/12: ZO schvaluje žádost Sokola Vrtule Láz ze dne 13. června 2012 č. j. Láz 256/2012 na
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 50.000,- Kč.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 28/12: ZO schvaluje přidělení částky z výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Mateřská škola Láz (dále jen MŠ), která činí 13.063,69 Kč, do rezervního fondu. Tyto prostředky
budou použity na nákup výukových a herních potřeb pro děti z MŠ.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 29/12: ZO schvaluje pořízení dopravních zrcadel na pozemní komunikace v Lázu od firmy
PROZNAK Příbram s. r. o. za cenu 39.800,- Kč a pověřuje Petra Štiku dojednáním termínu dodání
a montáže zařízení uvedenou firmou a následnou kontrolou provedení.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 30/12: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 467 v k. ú. Láz o velikosti 50 m2
za cenu 100,- Kč za metr čtvereční.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Schválená usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. července 2012
Usnesení 31/12: ZO pověřuje ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Mrázka a Petra Štiku, zapisovatelem
Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se -0
Usnesení 32/12: ZO schvaluje program zasedání ZO v předložené podobě.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 33/12: ZO schvaluje vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele v příspěvkové
organizaci Mateřská škola Láz se sídlem Láz 7, 262 41 Bohutín. Přihlášku s příslušnými doklady je
možno zaslat nebo doručit nejpozději do 31. července 2012 na Obecní úřad Láz, Láz 7, 262 41
Bohutín. ZO stanovuje termín zasedání konkurzní komise na 22. srpna 2012 ve 13.00 hodin.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
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Usnesení 34/12: ZO schvaluje změnu úředních hodin Obecního úřadu Láz v termínu 10. července až
31. srpna 2012. V uvedeném období jsou úřední hodiny OÚ Láz stanoveny vždy na pondělí 18.00 –
19.30 hod.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 35/12: ZO pověřuje Ing. Jana Drozena zajištěním nabídek firem na vypracování projektu na
výměnu oken, výměnu topení a zateplení budov restaurace „U Dubu“ a obecního sálu, aby bylo
možno tento projekt umisťovat do dotačních programů. Termín: do 15. září 2012.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Schválená usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. července 2012
Usnesení 36/12: ZO pověřuje ověřovatelem zápisu Josefa Šourka a Petra Štiku, zapisovatelem Davida
Vošmika.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 37/12: ZO schvaluje zařazení bodů programu zasedání: bod 2 – Schválení pořízení střešní
krytiny na přístavek u kabin, bod 3 – Sestavení konkurzní komise pro výběr přihlášených zájemců
o místo ředitele/ředitelky MŠ Láz a bod 4 – Stanovení měsíční odměny pro neuvolněnou funkci
starostky obce.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 38/12: ZO schvaluje záměr pronájmu restaurace „U Dubu“, objektu občanské vybavenosti,
Láz, budova č. p. 219 (dále jen restaurace „U Dubu“) za minimální nájemné 4.000,- Kč/měsíc bez cen
energií, vodného a stočného, tuhých paliv apod. od 1. září 2012. Přesné podmínky výběrového řízení
budou vyvěšeny na úřední desce obce Láz nejpozději dne 6. srpna 2012. Přihlášky je možno podávat
od 7. srpna do 31. srpna 2012 na OÚ Láz.
Hlasováno o protinávrhu: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 39/12: ZO schvaluje návrh na pořízení střešní krytiny na přístavek kabin fotbalového hřiště
v majetku obce Láz, a to do výše 15.000,- Kč.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 40/12: ZO pověřuje starostku obce jmenováním komise pro konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Láz.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 41/12: ZO stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněné starostky obce Láz na 16.108,Kč měsíčně s platností od 1. srpna 2012.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/ v sekci Zápisy z jednání
zastupitelstva.

Láz č. p. 3
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Pozoruhodná vodní díla v okolí Lázu – minulost a současnost (2.
část)
Rozšiřování těžby rud a zařízení na jejich úpravu v okolí Příbrami v 19. století vyžadovalo
stále větší množství vody, a proto bylo hledáno místo pro založení dalšího báňského rybníka. Byla
vybrána lokalita severně od Lázského rybníka, a to na horním toku potoka nazývaného
dnes Bohutínský, dříve Pilský a ještě předtím Pstruhový. Na sklonku 17. století byl po přehrazení
potoka v blízkosti dnešní hráze založen menší rybník a u něho pila. Rybník byl nazván
„Vrchnostenský rybník u pily“. Lidé mu však jednoduše říkali Pilský nebo Pilka.
Když bylo toto území vybráno a vykoupeno od knížete Colloredo-Mansfelda, došlo k likvidaci
pily a v roce 1851začala stavba hráze. Obdobně jako na Lázském rybníku, i tady představovala
výstavba úmornou lidskou dřinu. Největší prací byla doprava materiálu koňmi, a to kamene z vrchu
Zavírka a jílovito-písečné zeminy z okolí stavby pro jádro hráze. Jádro bylo zhutňováno dřevěnými
tlouky. Na hrázi pracovalo mimo zimní období několik stovek lidí – byly to hlavně ženy, někdy i děti
a pak také havíři „po šichtě“. Pro udržení pravidelného rytmu hutnění zeminy pomocí tlouků jim hrál
flašinet. Původně byl rybník pojmenován Žofínský na počest arcivévodkyně Sofie Habsburské, ale
tento název časem úplně zanikl. Z rybníka byla voda vedena povrchovým vodovodem – Struhami –
po úbočí vrchu Zavírka do Lázského rybníka v délce 3,2 km.
Stavba Pilského rybníka byla dokončena v roce 1853. Brzy se však ukázalo, že hráz byla
provedena nepříliš kvalitně. Už příští rok, kdy se po velkých deštích rybník naplnil, nesnesla hráz
nápor vody a začala se trhat. Blížící se katastrofa byla včas zpozorována, a tak mohli být obyvatelé
v místech možného zatopení na nebezpečí upozorněni včas. V noci 22. června 1854 se hráz skutečně
zcela prolomila a příval vody z vysoko položeného rybníka způsobil ohromné škody v lese, na
přilehlých pozemcích a stavbách. Jedna žena poblíž toku neslyšela varování a utonula i s dítětem. Až
v roce 1856 byla protržená hráz opravena, bylo však zjištěno, že na několika místech propouští vodu.
Z toho důvodu byl upraven nový výtok a rybník byl napouštěn jen na polovinu původně plánovaného
objemu.
Postupem času příroda zahojila lidmi rozrytou a povodní poničenou krajinu a rybník se stal
cílem výletů lidí z blízkého i dalekého okolí. Voda v tomto rybníce byla čistá a průhledná do
několikametrové hloubky. Zcela oprávněně byly Lázský a Pilský rybník přirovnávány k horským
jezerům.
Rád jsem chodíval k Pilskému rybníku na představení ochotnického divadla v přírodě.
Pozvolný svah hráze tvořil přirozené hlediště a na rovině přisypané tzv. zatěžovací lavice bylo jeviště.
Zázemí pro herce a kulisy bylo v dřevěné palubkové chatě. Po vyhlášení zákazu vstupu do Vojenského
prostoru Brdy v pozdějším období jsem tuto chatu pomáhal rozebírat svému tchánovi, který byl
zaměstnancem podniku Rudné doly n. p., a proto dostal možnost chatu odkoupit. Při této práci na mne
padl tak trochu smutek, že tím končí jedno pěkné období v historii tohoto rybníka. Srovnána se zemí
byla i chalupa nad hrází, kde podle spisovatele Františka Zpěváka (kniha Havíři - Obrázky z kraje
Horymírova) žil horník Josífek Král se svou početnou rodinou. Ten byl v širokém okolí znám tím, že
trhal bolavé zuby svým kamarádům a jejich dětem.
Na tomto rybníce nebylo tolik vhodných míst ke koupání nebo postavení stanů jako na
Lázském. Také voda zde byla znatelně chladnější.
Nedávno se mne zeptal jeden známý, proč se těmto vodním dílům vlastně říká rybníky, když
tam nejspíš ryby nejsou. Musel jsem mu odpovědět, že při vzniku obou nádrží tam ryby byly a později
tam byly i vysazovány. Šlo hlavně o okouny, pstruhy a v menší míře o kapry a štiky. Na některé
úlovky se pamatuji.
Ladislav Punčochář
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Vodní dílo Pilská

Jubilanti obce Láz – podzim 2012
Září:

Jiřina Stösselová
Marie Seitlová
Blažena Štoková
Antonín Vesecký

82 let
70 let
85 let
70 let

Říjen:

Karel Polák

75 let

Listopad:

František Karas
Marie Vlachová
Josef Pečený

81 let
70 let
83 let

Všem našim občanům, kteří během léta oslaví svá životní výročí, srdečně gratulujeme.
Přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Kulturní a sportovní komise obce Láz
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Opustili nás navždy
Květen:

-

Červen:

-

Červenec:

-

V poslední době jsme do redakce obdrželi opožděnou zprávu o úmrtí Pavla Podhory. Tento
občan původně bydlel v Lázu č. p. 114 a později žil ve Spolkové republice Německo, kde letos 20.
března zemřel. Jeho pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Okénko do Mateřské školy Láz
Letní prázdniny skončily a začal nám nový školní rok 2012/2013. Mateřská škola v Lázu
zahájila svou pravidelnou činnost už 27. srpna. Provoz mateřské školy zůstává stejný, a to od pondělí
do pátku vždy od 6.30 do 16.00 hodin. Měsíční příspěvek rodičů je 200,- Kč.
Ke školní docházce od 1. září 2012 je přihlášeno 27 dětí, což je maximální kapacita místní
mateřské školy. V současné době není ve školce jediné volné místo. Pokud by se během školního roku
nějaké místo uvolnilo, budeme o tom veřejnost ihned informovat na našich webových stránkách:
http://mslaz.sweb.cz/.
Velká změna se udála v personálním obsazení funkcí v mateřské škole. Ke dni 10. července
2012 ukončila svůj pracovní poměr paní ředitelka Eva Čechová a k 31. srpnu 2012 ukončila také svůj
vedlejší pracovní poměr jako vedoucí školní jídelny. Při této příležitosti bych ráda prostřednictvím
tohoto informačního zpravodaje - Lázských listů - bývalé paní ředitelce za nás všechny poděkovala za
všechno dobré, co pro naši mateřskou školu v Lázu udělala. Děkujeme a přejeme jí mnoho štěstí
a úspěchů v novém zaměstnání. V poslední době proběhlo konkurzní řízení na pracovní místo
ředitelky Mateřské školy Láz.
Další personální změnou je, že u nás nastoupila na trvalý pracovní poměr, a to jako školnice,
paní Jana Bělková z Lázu. V současné době k nám ještě chodí na pedagogickou výpomoc paní
učitelka Anežka Grosmanová, která ve zdejší školce mnoho let učila. Chodila nám pomáhat i během
uplynulého školního roku, takže většina dětí ji zná a paní učitelka dobře zná prostředí a okolí školky.
V září nastoupily do naší mateřské školy nové dětičky, které zahájily proces tzv. adaptace
(zvykání na školku). Nástup dítěte do školky je v jeho životě veliká a náročná změna. Všichni
společně, rodiče a učitelky, se snažíme novým dětem maximálně pomáhat, aby jejich nástup do školky
byl klidný a radostný. Období adaptace trvá přibližně čtyři týdny. Děti jsou šikovné, zvídavé a do
školky se těší, zvykání probíhá velmi dobře a z toho máme všichni radost.
Na co se můžeme v nejbližší době těšit?
V následujícím období bude výuka ve školce zaměřena na podzimní témata. Například sklizeň
ovoce, podzimní práce na zahradě a na poli, změny v přírodě na podzim, podzimní počasí, příprava
lesních zvířátek na zimu, vnímání barev podzimu, pouštění dráčků se školkou, Lucerničková slavnost,
sběr přírodnin a obdarování lesních zvířátek, dětské tvoření z přírodnin apod.
V září je potřeba se soustředit především na proces adaptace. Poznáváme naši školku a život
v ní, učíme se nová pravidla, aby nám v novém prostředí bylo dobře a bezpečně. Poznáváme školní
zahradu, blízké okolí školy a obec Láz. Navazujeme vztahy s novými kamarády, s paní učitelkou,
s paní kuchařkou a s paní školnicí. Učíme se bezpečné chůzi ve dvojicích při vycházkách.
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Navštívíme zdejší prodejnu, pro kterou děti namalují obrázky. Učíme se říkanky a písničky,
cvičíme, malujeme, posloucháme pohádky a příběhy. Pozorujeme přírodu a změny v ní, které
probíhají s blížícím se podzimem. Dne 14. září pojedeme na první dětské divadelní představení
„Červík Jiřík a světluška Liduška“ do MŠ Vranovice.
Od října, to už děti budou na školku zvyklé, začínáme s úplnou novinkou. Podařilo se
domluvit pro děti v naší školce zájmový kroužek „Angličtina hrou“ s paní lektorkou Blankou
Karasovou a cvičení „Jóga pro děti“ pod vedením paní cvičitelky Jitky Červené. Tyto dva kroužky
plánujeme časem rozšířit o hudební a výtvarnou oblast, aby všechny děti měly možnost získávat
podněty z oblastí, které pro svůj optimální vývoj potřebují. Dne 9. října pojedeme na hudební pořad
„Námořník Bořík“ s paní Lenkou Hamajdovou.
Během září a října chceme zajistit ještě
další akce školky. Plánujeme postupně navštívit
dýňovou farmu Bykoš, ekofarmu v Orlově,
ekofarmu Čapí hnízdo v Olbramovicích a divadlo
v Příbrami. Plánů a nápadů máme mnoho a věříme,
že společně s Vámi se nám bude dařit je realizovat.
Naším cílem je, aby se děti ve školce cítily dobře,
aby chodily do školky rády a trávily svůj čas v
laskavém a krásném prostředí. Obec Láz se nachází
uprostřed nádherné přírody. Lidé ze širokého okolí
k nám jezdí za aktivním odpočinkem a zdejší kraj
a přírodu obdivují. Také my v naší mateřské škole
chceme učit děti vážit si přírody a všech zvířátek i
rostlin.
Ve školce na písku

Přejeme Vám, rodičům, prarodičům a všem obyvatelům obce Láz příjemné „babí
léto“, slunečný podzim a především dobrou náladu a životní optimismus.
Martina Gonzálezová, ředitelka MŠ

Křížek na Rafandě z roku 1935, renovovaný na náklady obce v létě 2012
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Kulturní a sportovní komise Obecního úřadu Láz
Vás zve na

POSVÍCENSKÝ KOLÁČ
Akce se koná v sobotu 20. října 2012 od 15.00 hod. v obecním sále
(ochutnávka posvícenských koláčků s doprovodným programem)

Sokol Vrtule Láz
Na prázdninové období si Vrtule naplánovala několik organizačně náročných akcí. Začínali
jsme turnajem Lázské bodlo. Na tento tradiční turnaj přijely týmy z celého okresu. Celkem se
zúčastnilo patnáct mužstev. Vítězem se stali Bambáni z Dobříše. Druhé místo obsadili borci
z Jihočeské restaurace a třetí byla domácí Vrtule. Turnaj se vydařil a počet jednotlivých účastníků
přesáhl 140.
Další akcí byl 29. ročník nohejbalového turnaje. Ten patří k akcím s nejdelší tradicí v okrese.
Za příznivého, jen poněkud větrného počasí mezi sebou soupeřilo sedm trojic hráčů. Vítězem se stalo
družstvo David Vošmik, Petr Milec a Zdeněk Mráz. Škoda jen, že o tento sport zatím nejeví zájem
mladší sportovci. Záporem je stále se zhoršující kvalita asfaltového hřiště na Rafandě. Pro příští –
jubilejní 30. ročník by bylo dobré pokusit se za podpory obce o zprovoznění pískového hřiště, na
kterém se původně nohejbal hrát začínal.
Největší akcí byla oslava 80. výročí založení sportovního klubu v Lázu. Proběhla ve dvou
dnech. V pátek se v obecním sále sešlo na 70 účastníků setkání (veteránů, bývalých funkcionářů,
současných platících členů, sponzorů a hostů). Nad vystavenými historickými fotografiemi
a kronikami na své působení v klubu zavzpomínali např. nejstarší člen Josef Šourek nebo dlouholetá
funkcionářka Marie Melicharová. Zástupci klubu ve svém vystoupení poděkovali nejen jim, ale
i dalším třem desítkám veteránů, příznivců a bývalých funkcionářů. Byla oceněna také dlouholetá
úspěšná činnost fotbalových a hokejových legend.
Poděkování patřilo především lázským rodákům Vladimíru Šimánkovi, Václavu Očenáškovi,
Františku Stehlíkovi, Jindřichu a Františku Milcovým, Ladislavu Šimánkovi a také přespolním Františku Kubovi a Janu Šťastnému. Posledně jmenovaný vážil cestu až z Rakovníka a podle jeho slov
rozhodně nelitoval. Slovy chvály za realizovanou myšlenku oslav výročí však nešetřili ani ostatní
přítomní. Bývalý činovník klubu Josef Bělka pak byl za dlouholetou činnost v klubu uveden in
memoriam do síně slávy klubu.

Pánové, sledujte dobře, takhle se kope desítka levou nohou
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V sobotu odpoledne jsme se sešli na hřišti. Program otevřeli svým utkáním místní žáci. Pak na
hrací plochu nastoupily ženy. Urputnost a sportovní zápal, se kterým proháněly míč, by mohly být
inspirací pro naše soutěžní mužstva. Ovšem kromě závěru, kdy se všechny hráčky sesypaly na
rozhodčího Svajdu a inzultovaly ho, protože nebyly spokojeny s jeho rozhodováním.

Inzultace rozhodčího
Poté se na hřišti vystřídaly všechny generace hráčů, kteří v Lázu kdy hráli. Během utkání
veteránů bylo možno vidět vysoké nasazení. Nikdo z přihlížejících často nepoznal, že řadu bývalých
fotbalistů tíží už šest křížků. A došlo i k historické události. Vláďa Ježek, snad největší legenda klubu,
vstřelil v dresu Vrtule svůj dvoustý gól.
V průběhu programu se mohli i diváci zúčastnit soutěží jako byla např. dražba živé husy.
Následoval vrchol odpoledne. „Ačko“ se utkalo s týmem osobností, za které nastoupil např. herec
Miroslav Šimůnek nebo komentátor Petr Vojnar, jenž celé utkání moderoval z brány. Vítězné mužstvo
pak bylo odměněno krásným dortem s logem Vrtule. Výtěžek z utkání byl věnován na charitativní
projekt „Radost dětem“ pro podporu dětí v dětských domovech a handicapovaným a dlouhodobě
nemocným. Věříme, že celé odpoledne se asi stovce přítomných diváků i přes nepřízeň počasí líbilo.
Oslava výročí byla zakončena večer taneční zábavou v obecním sále, kde hrála kapela Forte ke
spokojenosti všech přítomných až do brzkých ranních hodin.
Podzimní rozlosování „Áčka“:
18. 8.
26. 8.
1. 9.
9. 9.
15. 9.
22. 9.
26. 9.
29. 9.

SO
NE
SO
NE
SO
SO
ST
SO

Petrovice „B“
Milín „B“
Vrtule „A“
Obecnice
Dolní Hbity
Vrtule „A“
Vrtule „A“
Bohutín „A“

- Vrtule „A“ 17.00 - pohár
- Vrtule „A“ 17.00
- Rožmitál „B“ 10.15
- Vrtule „A“ 17.00
- Vrtule „A“ 16.30
- Kovohutě
10.15
- Nový Knín „B“ 17.00 - pohár
- Vrtule „A“ 16.30
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6. 10.
14. 10.
20. 10.
27.10.
3. 11.
10. 11.
17. 11.

SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

Vrtule „A“
- Hvožďany
Pečice
- Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Luhy
Trhové Dušníky- Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Drahlín
Tochovice
- Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Narysov

10.15
16.00
10.15
14.30
10.15
14.00
10.15

Podzimní rozlosování „Béčka“:
25. 8.
2. 9.
8. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.

SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Jablonná
- Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Sedlice
Věšín
- Vrtule „B“
Dolní Hbity „B“- Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Pičín „B“
Bohutín „B“ - Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Březnice „B“
Hluboš
- Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Drahlín „B“

17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00 (hřiště v Trh. Dušníkách)
15.30
Josef Vošmik

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Po absolvování okrskových soutěží náš sbor zaměřil svou činnost na různé soutěžní
i mimosoutěžní akce. Předně to bylo v červnu čištění hasičské nádrže, která slouží v létě jako
koupaliště. Pak 20. července před poutí výpomoc na bohutínském koupališti při „Fontáně“. Tato
každoroční podívaná je nádhernou souhrou hasičského umění, vodních proudů a světelných efektů za
doprovodu nádherné hudby Smetanovy Mé vlasti, což přítomní diváci vždy ocení dlouhotrvajícím
potleskem.
Hasičská činnost našeho sboru pokračovala účastí týmů mužů a žen v Bohutíně 4. srpna na
Memoriálu Josefa Říhy. Soutěžního zápolení se tady zúčastnilo celkem 11 družstev mužů a 4 týmy
žen. Po výborném výkonu naše ženy vystoupily na stupínek nejvyšší – 1. místo, muži skončili sedmí.
O týden později v Lázu proběhl již 5. ročník Memoriálu zasloužilých členů. Zúčastnilo se
celkem 6 týmů mužů a 5 týmů žen. Zdařilé soutěžní odpoledne zahájili mladí hasiči z Lázu úspěšným
útokem. Ve výsledku pak naše ženy obsadily pěkné 2. místo a muži byli čtvrtí. Vítězství získali hasiči
z Vysoké. Za naší účasti pak ještě proběhla hasičská soutěž ve Lhotce u Dobříše (lázští muži 5. místo, ženy - 3. místo).
Pravidelně každý rok probíhá soutěž o Pohár OSH žen, která se letos koná v Narysově 15.
září. Soutěž se prolíná s hasičskou soutěží ve Vysoké. Jelikož hasiči z Vysoké podporují každoročně
naše soutěže svou účastí, předvedou naši muži a ženy recipročně svou hasičskou dovednost také na
Vysoké. Přejeme hodně zdaru. Na podzim nás ještě čeká tematické cvičení okrsku č. 2 v Bohutíně
(o termínu bude rozhodnuto na okrskové schůzi 27. září).
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Nástup mužů k pořadové přípravě

Příprava stavební plošiny před útokem družstva mužů

Příprava družstva žen

Příprava stavební plošiny před útokem družstva žen
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Již deset let uplynulo od katastrofálních povodní v Čechách. Tehdy 25. srpna 2002 odjeli také
lázští hasiči na pomoc obci Hořín u Mělníka. Jako upomínku a poděkování jsou do Hořína zváni
příslušníci všech sborů (a tedy i našeho SDH), kteří v té době podali pomocnou ruku, aby v nouzi
nejvyšší chránili životy a majetek obyvatel této obce.
Nesmíme zapomenout ani na naše jubilanty. V září to je Jiří Mach – 65 let a František Haas –
50 let, v říjnu Petr Koch – 65 let a v listopadu Bedřich Lantora – 60 let. Všem přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Irena Svajčíková

Letní činnost nejmenších lázských hasičů
Letní prázdniny jsou časem dovolených a letních táborů, proto činnost dětských hasičů není
tak pestrá jako během školního roku. Prázdniny jsme zahájili cyklo-koupacím výletem. I přes horké
letní počasí účast byla skvělá. První koupací zastávka byla na koupališti v Bohutíně. Všichni jsme se
zde vyřádili a vyrazili na zmrzlinu. Koupání pokračovalo v cíli naší trasy, tedy na koupališti v Lázu.

Odpočinek ve stínu
Starostou Bohutína jsme byli osloveni, aby se nejmladší hasiči zúčastnili netradiční hasičské
exhibice. Zde se opět ukázalo, že děti z Lázu jsou nesmírně šikovné. Odnesly si odtud svůj první pohár
a medaile.
Závěr letní aktivity tvořila účast na hasičském memoriálu v Lázu. Bohužel nepřijela žádná
dětská družstva. Starší děti předvedly bezchybný útok. Mají našlápnuto na skvělé výsledky do
budoucna. Mladší kategorie také předvedla něco skvělého. Děti vytvořily improvizované družstvo
a odběhly útok s „nehasičem“ Vojtou (dvaapůl roku). Obě družstva si odnesla poháry a zasloužené
medaile.
Od září začíná další ročník celostátní hry Plamen, držte nám všichni palce, abychom se
v letošním ročníku umístili lépe než loni. 
Kristýna Jurová

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.
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Oznámení obecního úřadu
*Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo 5. září 2012 v lázském obecním sále. Zápis
z tohoto jednání bude jako obvykle do 10 dnů vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách
obce. Přijatá usnesení budou uvedena v č. 10 našeho čtvrtletníku Informační listy obce Láz.
*Cvičení žen bylo po prázdninové přestávce opět zahájeno 5. září 2012 (vede Šárka Nosákovcová
každé úterý od 18.00 hod. a od 19.00 hod.).

Oznámení redakce:
-

do naší rubriky Hledám – Nabízím stále ještě přijímáme bezplatnou, maximálně
dvouřádkovou inzerci
uzávěrka č. 10 Informačních listů obce Láz bude začátkem prosince 2012

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.
Informační listy obce Láz • Vydává OÚ Láz, který zařizuje tisk a distribuci • Uzávěrka čísla 9: 10. září 2012
Vydáno: 14. září 2012 • Náklad: 280 výtisků • Kontakt do redakce: e-mail listylaz@seznam.cz, mobil: 605 789 648
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