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Hledám - Nabízím
Hledám:

*Koupím 2 m tvrdého palivového dříví. Zavolejte na č. mobilu 605 789 648.
*Hledám přechodné ubytování zde v obci. Výše nájemného dohodou. Pomohu s pracemi na domě
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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.

Slovo starostky
Vážení občané Lázu,
před námi je léto. Především pro školáky i studenty je to čas
krásných letních prázdnin. Ať si je užijí podle svého, někdo pasivním,
někdo aktivním odpočinkem, ale hlavně ať naberou síly pro
další studium. Dospělým při jejich zasloužené dovolené přeji krásné
počasí a šťastnou cestu v tuzemsku nebo i v zahraničí. Všichni si
užívejte sluníčka, letních sportů, houbaření, grilování a všeho, co ke
správnému létu patří.
Vaše Mgr. Vlasta Čechová

Láz č.p. 2
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce

Schválená usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. dubna 2012
Usnesení 10/12: Ověřovateli zápisu zvoleni Ing. Jaroslav Mrázek a Petr Štika, zapisovatel David
Vošmik.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení 11/12: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje vypuštění bodu č. 8 z programu ZO.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 12/12: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 podle předloženého návrhu.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 13/12: ZO schvaluje ponechání přebytku hospodaření MŠ Láz ve výši 13 063,69 Kč a použít
jej pro nákup herních a výukových potřeb pro děti z MŠ.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 14/12: ZO schvaluje dodatek č. 1 k vyhlášce o místním poplatku za komunální odpad.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 15/12: ZO schvaluje žádost o převod pozemku KN 127/3 v katastrálním území (dále jen
k. ú.) Láz od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Láz.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 16/12: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku 433/2 v k. ú. Láz. Pozemek 433/2 v k. ú. Láz
bude přednostně nabídnut majitelům sousedních pozemků, kteří mají tento pozemek zahražený, a to za
100,- Kč za metr čtvereční. Nabídka bude platná do konce roku 2012.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 17/12: ZO schvaluje smlouvu na koupi budovy v Lázu č. p. 219 - restaurace U Dubu od
Pavla Slámy za 2 500 000,- Kč a pověřuje starostku obce uzavřením kupní smlouvy, která určí splátky
na: 1 000 000,- Kč v roce 2012, 500 000,- Kč v roce 2013, 500 000,- Kč v roce 2014 a 500 000,- Kč
v roce 2015.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 18/12: ZO schvaluje neinvestiční dotaci pro SDH Láz ve výši 16 000,-Kč na sportovní
činnost. ZO pověřuje starostku obce uzavřením dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku
a dotace z rozpočtu obce ostatním organizacím v obci. ZO schvaluje navýšení neinvestiční dotace již
schválené usnesením ZO č. 8/12 pro dětský oddíl SDH o 15 000,- Kč na celkových 35 000,- Kč. ZO
pověřuje starostkuobce uzavřením dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku a dotace

z rozpočtu obce ostatním organizacím v obci ve výši 35 000,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 19/12: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene užívání pozemku mezi obcí Láz
a Antonínem Kropáčem na pozemku 443/2 v k. ú. Láz za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav
vodovodního řadu včetně ochranných pásem, a to bezúplatně. ZO ukládá starostce obce uzavřít
smlouvu o zřízení věcného břemene, kde povinným z věcného břemene je Antonín Kropáč
a oprávněným z věcného břemene je obec Láz.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 20/12: ZO schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 859/1 za část pozemku č. 828
s doplatkem 100,- Kč za metr čtvereční mezi obcí Láz a Františkem Nuslem a Marií Nuslovou.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 21/12: ZO schvaluje změnu výše výpočtu odměňování zastupitelů tak, aby byla v souladu
s platnou legislativou, a to s platností od 1. května 2012.
Hlasováno: pro-6, 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
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Vítání občánků v obci Láz

Tradiční slavnost se konala ve vyzdobeném obecním sále v sobotu 9. června 2012. Pozvání
obecního úřadu přijalo šest rodičů se svými děťátky. Třem rodičům, kteří dosud nemají trvalé bydliště
v obci, ale slavnosti se chtěli zúčastnit, jsme vyšli vstříc a jejich děťátka byla také přivítána. Všichni
přítomní zatleskali vystoupení dětí z MŠ Láz pod vedením ředitelky Evy Čechové a učitelky Martiny
Gonzálezové. Veselé písničky o zvířátkách, básničky o radosti z narození dítěte nás velmi potěšily
a příjemně naladily. Starostka obce popřála novým občánkům především pevné zdraví a radostné
okamžiky rodičům při výchově jejich dětí. Zdůraznila, že obec Láz by pro ně měla být místem bezpečí
a porozumění i kdyby je osud života zanesl kamkoliv. Na závěr slavnosti obdrželi rodiče nových
občánků od obce Láz dárek, pamětní list a maminky květinu. Hodně se fotografovalo, sdílely se dojmy
z celé slavnosti. I tato chvíle patřila k příjemnému setkání občanů. Děkuji za účast zástupcům lázských
hasičů a členům kulturní komise za pomoc při přípravě a realizaci.
Mgr. Vlasta Čechová

Jubilanti obce Láz – léto 2012
Červen:

Ladislav Kovářík

82 let

Červenec:

Marie Klímová
Jindřich Milec
Jaroslav Polák

84 let
75 let
80 let

Srpen:

Marie Šourková
Jaromíra Davídková
Marie Tesková
Jarmila Bělková

82 let
70 let
82 let
85 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

Opustili nás navždy
Únor:

-

Březen:

Štěpán Braun

Duben:

-

85 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Pozoruhodná vodní díla v okolí Lázu – minulost a současnost
(1. část)

V okolí obce Láz jsou známá vodní díla – Lázský rybník a Pilský rybník (nyní oficiálně
nazývané Vodní dílo Láz a Vodní dílo Pilská). Tyto objekty jsou v poslední době hodně navštěvovány
a obdivovány místními občany i cykloturisty ze širokého okolí. Částečně to bylo též umožněno
zpřístupněním okrajových částí vojenského újezdu Brdy.
Pokusím se uvést trochu historie těchto objektů s použitím některých písemných podkladů
a z části i vlastních vzpomínek.
Příbramské rudné doly potřebovaly vždycky hodně vody pro pohon těžních zařízení, vypírání
rudy na úpravně a pro hutní provozy.
Při největším rozvoji dolů na Příbramsku bylo v letech 1855–1945 vytěženo a upraveno 2 491
087 kg stříbra a 14 446 800 kg olova.
K zajištění dostatku vody byly budovány báňské rybníky. Nejstarším je Vysokopecký rybník
(„Pecovák“). Tento rybník brzy svou kapacitou nestačil, a proto byl založen další – Lázský rybník.
S jeho stavbou se začalo v roce 1818 a byl dokončen v roce 1822. Na stavbě, kde nebyla žádná
mechanizace v dnešním pojetí, pracovalo denně mimo zimní období 700 a později ještě více lidí. Byli
to kopáči hloubící základy hráze, povozníci přivážející koňmi kámen nalámaný v blízkém vrchu
Žernovák a jíl z okolí stavby. Jílové jádro hráze utloukaly ručními dřevěnými tlouky hlavně ženy. Do
taktu jim vyhrával flašinetář. Na dochované litografii vidíme obraz nepředstavitelné lidské dřiny.
Současně byl budován více než 12kilometrový povrchový vodovod – nasucho zděné „struhy“
– vinoucí se po vytyčené vrstevnici s mírným spádem až k Drkolnovu na okraji dnešní Příbrami. Dále
byla voda již rozváděna krytými struhami a potrubím. První práci pod hrází rybníka na těchto struhách
vykonala voda pro na tehdejší dobu moderní lázskou pilu. Zde poháněla s několikametrovým
převýšením (tzv. ventil) turbínu s generátorem, který pak vyráběl elektrický proud pro provoz pily.
Rybník léta dodával vodu bez problémů až do roku 1857, kdy došlo k havárii výpusti
a narušení střední části hráze. Rybník byl proto vypuštěn. Byla opravena a zpevněna hráz. Dále byla
vyražena ve skalním masivu štola dlouhá 170 m do nejhlubšího místa rybníka.
V dalších letech došlo pouze k dílčím úpravám a opravám výpusti a v roce 1919 k instalaci
násosky přes hráz, jako druhé výpusti pro případ poruchy v původní odpadní rouře.
Tento rybník nesloužil jen jako zásobárna vody pro doly a úpravnu, ale před 2. světovou
válkou a krátce po ní také k rekreaci. V okolí rybníka bylo postaveno osm soukromých chat a na jeho
severní straně na pěkné louce bývalo tábořiště skautů, většinou z Prahy-Dejvic. Skauty zde navštívil
mj. i zakladatel českého skautingu prof. A. B. Svojsík. Sám jsem jako člen skautského oddílu
v Bohutíně prožil hezké chvíle u vody Lázského rybníka ve velmi jednoduchém stanu z vojenských
stanových dílců. Po roce 1948 zde byl založen pionýrský tábor (základy provozní budovy jej
připomínají dosud). Několik chat bylo též postaveno v meandrech říčky Litavky pod lázskou pilou
a později také východně od rybníka na Žernové (ty jsou zde po různých rekonstrukcích dosud).
U budovy hlídače-hrázného nad dnešním splavem stával rozsáhlý dřevěný altán, kde hráli
hudebníci, především harmonikáři, a rozléhající se hudba vytvářela po celém okolí kulisu pohody.
Hrázná zde prodávala lahvové pivo a limonády. Hrázný byl zaměstnancem Rudných dolů Příbram
a měl na starosti nejen rybník samotný. Musel také pravidelně kontrolovat stav struh až k Drkolnovu
a zpátky až k Pilskému rybníku. Posledními hráznými byli Karel Dočekal a Václav Dušek.
Tato idyla skončila po jednom letním dni, kdy byl rybník obležen koupajícími se lidmi, když
náhle doprostřed vody spadl zbloudilý dělostřelecký granát z právě probíhajících ostrých střeleb.
Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale po této události následovala likvidace blízkých chat a hlavně zákaz
koupání, a tak nám pamětníkům zbývají už jen vzpomínky na nejčistší, i když poměrně chladnou vodu
brdských lesů.
Ladislav Punčochář
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Vodní dílo Láz

Odemykání Fabiánovy stezky
Starostové 17 obcí se na jedné z pravidelných schůzek Svazku obcí Podbrdského regionu
dohodli, že budou každý rok teprve nedávno slavnostně otevřenou Fabiánovu naučnou stezku
pravidelně na jaře odemykat a na podzim zamykat.
První slavnostní otevření Fabiánovy naučné stezky se konalo v Bohutíně 30. června 2011
v 11.00 hod v západní části obce. Fabiánova naučná stezka je projektem, který byl realizován za
účelem turistického propojení obcí, které jsou ve Svazku sdruženy. Stezka má celkem 28 mapových
podkladů, které jsou umístěny na zčásti nových informačních panelech (celkem 14) a zčásti na
stávajících.
Letošní „odemykací“ výlet se konal v sobotu 12. května 2012. Zahájení bylo na počátku
stezky ve Vysoké u Příbrami u obecního úřadu. Po návštěvě památníku Antonína Dvořáka s malým
výkladem z historie místa jsme na kolech odjeli směrem na Bohutín, Podlesí, Lhotu, Trhové Dušníky
a Bratkovice až do Křešína. Zastávku v jednotlivých obcích vždy věnoval tamní starosta představení
své obce se všemi místními zajímavostmi. V některých obcích bylo připraveno malé občerstvení
k doplnění sil pro úspěšné zvládnutí celé jízdy. Zájemci se mohli připojit na kterémkoli místě trasy,
která celá měří přibližně 35 km. Závěr výletu byl na hřišti ve Felbabce, tentokrát s bohatým
občerstvením. Pro ty, kteří se chtěli zpět do Příbrami vrátit jinak než na kole, byl v Jincích v 16.44
hod. připraven speciální vagón pro přepravu kol.
Byla to určitě velmi zdařilá akce. Ale velmi studené počasí s drobným deštěm na začátku od
účasti odradilo hodně zájemců a příznivců jízdy na kole. Účastníky, které špatné počasí neodradilo,
jsem také já pozdravila při zahájení a otvírání trasy ve Vysoké. Předsedu Svazku obcí Podbrdského
regionu Ing. Martina Matunu jsem požádala o případné příští zahájení nebo ještě letošní podzimní
zamykání Fabiánovy stezky v obci Láz. Také naše obec má ve své historii řadu zajímavých momentů
pro sdělení účastníkům. A oba spolky, jak Sbor dobrovolných hasičů Láz, tak i Sokol Vrtule Láz jsou
spolu s obecním úřadem schopny připravit a realizovat zastavení na Fabiánově naučné stezce. Mapa
„stezky“v Lázu se nachází u hasičské zbrojnice.
Pro ty, kteří milují podbrdskou přírodu a obce v jejím okolí, je v nastávajících letních měsících
tento článek pozvánkou na cestu po Fabiánově naučné stezce jako tip na hezký a zajímavý výlet.
Mgr. Vlasta Čechová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Blíží se konec školního roku a je čas hodnotit. - Tento školní rok byl svým způsobem tak
trochu krokem do něčeho nového, nevyzkoušeného, neboť v mateřské škole došlo k několika změnám.
Jak jsme již dříve oznámili, pedagogický tým byl obměněn. Přišla učitelka Martina Gonzálezová
a školnici Zdeňku Klugovou zastupovala Jana Bělková. Do mateřské školy dojíždělo mnoho dětí
z okolních obcí. Zvýšený počet dětí tak umožnil nárůst finančních prostředků, a tím i zajištění
plynulého chodu školy. Tuto možnost jsme všichni uvítali, protože nebylo nutno žádat OÚ Láz
o dofinancování prostředků na platy zaměstnanců. Námi vyžádané navýšení kapacity školy o dvě děti
tak přineslo potřebný efekt.
Dne 19. dubna proběhl zápis do mateřské školy a výsledek je takový, že bylo nakonec
vyhověno všem písemným žádostem. Podaných žádostí bylo devět, z toho osm dětí s trvalým pobytem
v Lázu a jedna žádost pro dítě s trvalým pobytem v Bohutíně. Od září máme tedy plný stav dětí, ale
vzhledem k tomu, že v průběhu roku dochází běžně k migraci dětí, je možné, že nějaké místo pro další
dítě se ještě uvolní.
Co jsme zažili a co nás ještě čeká
Březen:
Vítání jara – příprava v obecním sále a pak průvod s Moranou k Litavce - připojení se
k akci kulturní komise
Brouhádka (broukpohádka) - návštěva divadelního představení v Divadle A. Dvořáka
v Příbrami
Duben:
Velikonoce na Malé scéně - vystoupení dětí se ZUŠ Příbram - Divadlo A. Dvořáka
v Příbrami
Výstava Spejbl a Hurvínek - galerie Rožmitál pod Třemšínem
Květen:
Návštěva farmy v Orlově - krmení zvířátek
Vystoupení dětí na Svátku matek (spolupráce s OÚ Láz)
Červen:
Den dětí v naší mateřské školce - den plný her a odměn (1. června). Jak se peče
pohádka - divadlo v MŠ Vranovice (7. června). Fotografování dětí na zahradě
mateřské školy (7. června). Výlet do Pohádkové kovárny v Selibově - celodenní výlet
(14. června). Loučení s předškoláky, opékání vuřtů s rodiči, přivítání nových dětí školní zahrada (21. června)
Informace pro rodiče:
Mateřská škola Láz bude během letních prázdnin uzavřena, a to
v době od 9. července do 24. srpna 2012 včetně.
Přejeme všem rodičům
a obyvatelům obce Láz krásné
a dlouhé letní dny plné pohody
a lásky.
Touto cestou chceme
poděkovat všem, kteří mateřské
škole pomáhají, kteří si cení naší
práce s nejmenšími dětmi a také
těm, kteří nám vyslovují uznání
a dík.
Eva Čechová, ředitelka MŠ Láz
Loňské opékání vuřtů na školní zahradě

7

Padlý velikán
Letos je to možná už pět let, co některému z prudkých poryvů jarních větrů podlehl vysoký,
statný jilm, kterému v Lázu nikdo neřekl jinak než „jilma“. V té době byl strom sice už zcela uschlý,
ale svou mohutností stále budil zaslouženou pozornost lidí, kteří se ubírali ze vsi polní cestou nahoru
k lesu. Slovo jilm je v Lázu poprvé (avšak pouze jako příjmení) zaznamenáno v zápisu z roku 1565,
a to jako „osedlý Mach Jilmův čili Jilem“ na gruntech dnešních č. p. 1
a 5 a dále také v zápisu z roku 1654 „Václav Jilem na č. 1“.
Lázský kronikář Antonín Kubík v roce 1968 psal, že podle
starých pamětníků (citace z almanachu ze sjezdu bohutínských
rodáků v roce 1921) se věk památného stromu na kamenité výšině
nad Lázem pohybuje kolem 500 let. To je samozřejmě velmi
přehnaná cifra, nicméně náš jilm se mohl dožít střízlivým odhadem
200 a možná i více let.

Silueta jilmu z roku 2000
od spisovatele Jana Čáky

Dnešní stav padlého jilmu

Je však ironií osudu, že tabule s nápisem „Památný strom“ byla k lázskému jilmu instalována
teprve, až když tento starý vykotlaný strom padl. V naší společnosti se totiž stává, že zaslouženou
poctu a obdiv velikánovi projevujeme pozdě, většinou až po jeho smrti
Ing. Václav Dvořáček

Vzpomínka na padlé
Také letos jsme se sešli u pomníku
padlých, abychom uctili památku lázských
občanů, kteří položili své životy v obou
světových válkách. Po položení kytice
drželi u pomníku čestnou stráž zástupci
Sboru dobrovolných hasičů obce Láz ve
slavnostních uniformách. Starostka Mgr.
Vlasta Čechová ve své krátké řeči
vzpomněla nejen padlé na válečném poli,
ale i oběti totalitních režimů nacismu
a komunismu. Na závěr pietní slavnosti
zazpívali přítomní občané českou státní
hymnu Kde domov můj.
Ing. Václav Dvořáček

Starostka a čestná stráž u pomníku
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Jarní posezení
Obecní úřad v naší obci se snaží na svých webových stránkách zaznamenávat dění v Lázu
i činnost zastupitelstva a sdělovat další informace, zajímavé pro občany. Ale ne každý má počítač a ne
každý může sledovat pravidelně stránky obce. Proto vznikl nápad uspořádat neformální setkání
s občany, kde by se promítaly fotografie nebo i krátké filmy z různých akcí v obci. Případně by si zde
občané mohli vyměnit informace nebo různá sdělení se zastupiteli obce nebo si jen tak popovídat.
Také bylo zvykem, že obecní úřad zval občany na setkání s občerstvením a hudbou k poslechu
i k tanci.
S tímto záměrem uspořádal obecní úřad 21. dubna 2012 jarní posezení v obecním sále.
Vystoupil dechový soubor ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu p.Tř. „Šumařinka". Viděli jsme fotografie
z akcí jako třeba Vynášení Morany, Pálení čarodějnic, Den dětí, Na kolech do Brd, Zahájení Adventu
nebo Mikulášská nadílka. Doprovodné slovo měli účastníci akcí, přítomni byli členové SDH i SVL,
snímky promítal Ing. Jan Drozen. Na hezky ozdobených stolech nechybělo občerstvení, byla příjemná
atmosféra, zpívaly se lidové i populární písničky (repertoár Šumařinky je bohatý …).
Děkujeme všem těm, kteří se na tomto setkání podíleli. A pro příště bychom byli rádi, aby
větu z pozvánky „Všichni jste srdečně zváni!“ využilo co nejvíce našich spoluobčanů.
Mgr.Vlasta Čechová

Jak nás letos opustila Zima
Vynášení Mořeny se stalo v Lázu již tradicí. Po první spíše rodinné akci před dvěma lety
a následném loňském společném pokusu značné části obyvatel naší obce jsme se letos opět setkali
v obecním sále, abychom pomohli vyhnat z naší vesnice Mořenu, symbol zimy, a uvolnili tak cestu
nastupujícímu jaru.
Dne 25. března dopoledne jsme zahájili výrobu Mořen, které měly být později vhozeny do
koryta Litavky, aby je říčka odnesla a symbolicky tak vyprovodila paní Zimu z naší obce. Přistrojili
jsme také jednu větší – obecní Mořenu, kterou jsme pak obcí nesli v čele průvodu.
Každá lidová slavnost je odnepaměti doprovázená různými písničkami, básničkami či
popěvky. Proto jsme i my zapátrali v chytrých knihách a naučili se některé z nich. Aby nám cesta
k mostu lépe ubíhala, ale také pro pobavení přihlížejících, jsme je pak opakovaně recitovali či zpívali.
Jedna z básniček se spíš podobala koledě, což přineslo své ovoce, neboť paní Bezoušková děti za
jejich výkon odměnila sladkostmi.
Litavka letos odnášela slaměné postavy ochotně, takže nikdo o konci zimního období
nepochyboval. Konec zimy jsme pojistili ještě tzv. lítem (větvičky břízy, vrby a lísky ozdobené
vyfouklými vajíčky a mašličkami). Ještě po týdnech od oné neděle jsme mohli vedle zastávky u hřiště
vidět, jak do země zapíchnuté větvičky obráží.
S odstupem ale vidíme, že se Zima přece jen nevzdávala své vlády ochotně a „bez boje“.
Květnové mrazíky byly letos opravdu silné, a kdo ví, jestli za to nemůže těch několik slaměných
panenek, které jsem viděl zasazené v zahradách nebo vystavené v oknech domů. Dětem bylo zřejmě
líto jejich vyšňořené Mořenky hodit do proudu ...
Mgr. Pavel Kopecký
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Pálení čarodějnic
Noc z 30. dubna na 1. května je odnepaměti označována za noc magickou. Říká se, že v tuto
dobu se mimo jiné slétají čarodějnice na svůj sabat, v kotli s jedem vaří hady a žáby, tančí divoké
tance a domlouvají se, jak škodit lidem. Aby si na čarodějnice létající v povětří pořádně posvítili
a chránili se proti jejich zlým kouzlům, scházejí se lidé u velkých ohňů, které zapalují zpravidla na
vyvýšených místech. Nejinak tomu bylo 30. dubna i
v Lázu.
Každé dítě asi ví, jak taková čarodějnice
vypadá, ale ne každé už mělo možnost ji vidět
„naživo“, sáhnout si na ni, anebo od ní dokonce
dostat bonbón. Ten, kdo přišel vpodvečer na místní
hřiště, však tuto příležitost dostal. Na hrací plochu
jich vyběhlo dokonce devět, aby za zvuků známé
„Saxany“ předvedly přihlížejícím své čarodějnické
vystoupení. Ve výstroji jim nechyběl černý klobouk,
létací koště a našli se i pavouci a hadi.
Kromě zvuků hudby doprovázel jejich rejdění silný vítr, blesky a hřmění hromu a na zem
spadly i první kapky deště. Zkrátka atmosféra taková, jaká k čarování patří. Aby měly jistotu, že po
vystoupení přece jenom nebudou
upáleny na připravené bytelné
hranici, rozdaly dětem úplatky
v podobě bonbónů. Jako odměnu za
to, že svoji úlohu s přehledem
zvládly, pak obdržely všechny
čarodějnice letecký průkaz. Takže –
možná, že 30. dubna příštího roku
zase přiletí ...
Vá

Ještě foto, honem ven, nastartovat koště a letí se

Naše díky vyjádřila poezie a hudba
Letošní Svátek matek připadl na neděli 13. května. Pozvali jsme tedy všechny maminky,
babičky a prababičky do obecního sálu, abychom jim mohli veřejně projevit úctu a uznání za životní
úkol, který na sebe vzaly.
Slova často nestačí, aby vyjádřila vděčnost, jakou ke svým maminkám cítíme. Děti z lázské
mateřské školy vystoupily s roztomilým programem věnovaným, komu jinému, než právě maminkám.
Vystoupily také děti, které si pod vedením svých učitelů ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu připravily
pestrý hudební pořad a bylo znát, že všechny děti hrály se zaujetím a od srdce. Pílí, kterou věnovaly
přípravě, tak alespoň symbolicky poděkovaly maminkám za všechno, co ony pro ně v životě dnes
a denně dělají.
Všem maminkám přejeme do dalšího roku života mnoho sil, pevné zdraví a radost ze života.
Mgr. Pavel Kopecký
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Den dětí v Lázu
V sobotu 2. června 2012 se uskutečnil v Lázu Dětský den, který připravili členové kulturní
a sportovní komise obce ve spolupráci se Sokolem Vrtule Láz. I když akce oproti původnímu plánu
neproběhla ve stylu „Pohádkového lesa“, i tak doufáme, že se dětem líbila.
Samotný program začal ve 14:00 hodin. Menší či větší děti, většinou ve skupinkách nebo za
doprovodu rodičů a prarodičů procházely postupně devíti stanovišti umístěnými na trase z fotbalového
hřiště do lesa za lávkou, nad bývalý lom, pod bývalý lom a zpět na fotbalové hřiště. Během této
dobrodružné cesty absolvovaly děti pět sportovních úkolů, jako např. skákání v pytli, házení šišek na
terč nebo oblíbené proplétání kroužku provázkem. Na dalších čtyřech stanovištích je čekaly hádanky
a zpívánky zaměřené na les a zvířátka. Také si mohly vyzkoušet hru na xylofon a na závěr složit
dětské puzzle.
Po splnění jednotlivých úkolů a dokončení trasy na hřišti obdržely všechny děti zaslouženou
sladkou odměnu nebo také pastelky a omalovánky.
Děkujeme všem dětem, rodičům a prarodičům, kteří se této akce zúčastnili. Poděkování patří
především všem těm, kteří pomohli při přípravě a samotném průběhu. Těšíme se na příští rok.
Jana Klímová

Sokol Vrtule Láz
Jarní část sezóny 2011/12 začala pod novým trenérem přípravou v tělocvičně a v tunelu na
7. ZŠ v Příbrami. Následovaly přátelské zápasy na umělém povrchu na Spartaku, které pro nás
skončily příznivě i se soupeři z vyšších soutěží. Vše naznačovalo, že by se měl na jaře v Lázu hrát
pohledný fotbal.
Skutečnost splnila očekávání a Vrtule se roztočila na plné obrátky, což dokazují výsledky
dosud sehraných zápasů:
Vrtule - Milín“B“
4:1
Tochovice “B“ - Vrtule 2:3
Vrtule - Zduchovice
2:2
Bohutín - Vrtule
1:2 derby!
Vrtule - Trh. Dušníky 6:2
Hluboš - Vrtule
3:0 zatím jediné zaváhání
Vrtule - Drahlín
3:1
Hvožďany - Vrtule
1:3
Vrtule - Pičín
4:2 diváci aplaudovali při odchodu hráčů do kabin
Vrtule - Narysov
4:2 otočili jsme z 0:2 a tímto posledním vítězstvím jsme se dostali na druhé
místo v soutěži.
Tyto výsledky jsou velmi cenné, protože v každém utkání hraje jiná sestava vzhledem k tomu,
že v nynější době je u hráčů na prvním místě zaměstnání a zajištění rodiny, a tak se sestava často
mění.
„Béčko“ se na jaře potýká hlavně s nedostatkem hráčů k utkání. Vytíženost hráčů v „Áčku“ je
veliká, proto se jim nechce ještě pomáhat „Béčku“. Doufejme, že ve zbývajících utkáních „Béčka“
přece jen dojde ke zlepšení.
Na jaře jsme zorganizovali sběr železného šrotu v obci a také jsme se podíleli spolu s obecním
úřadem na přípravě a provedení dalších akcí jako bylo Pálení čarodějnic a Den dětí.
Na 20. a 21. července 2012 chystá Sokol Vrtule Láz oslavu 80 let od jeho založení. Příprava
této slavnosti je pro nás časově náročná a vyčerpávající.
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Výhled na další sezonu je zatím nejasný. Finanční situace je totiž pro Vrtuli kritická. Dotace
od ČSTV na činnost klubů padla. Fotbalový svaz zatím příspěvky nepřiděluje, naopak sám vyžaduje
příspěvek od klubů a ani výše dotace od obecního úřadu není stále ještě vyřešena. Snadno se proto
může stát, že žádná družstva nebudeme moci do soutěže přihlásit (termín 24. června.) a v Lázu se už
fotbal hrát nebude. Je to sice až ta poslední možnost, ale je reálná.
Josef Vošmik

Letošní sestava „Áčka“ Sokola Vrtule Láz

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Právě probíhající období můžeme označit za úspěšné. Náš sbor dobrovolných hasičů se
i nadále s dobrými výsledky zúčastňuje okrskových soutěží a celková činnost spolku je na dobré
úrovni.
Letošní první okrsková soutěž se konala 19. května v Bohutíně na školním hřišti a pořádajícím
sborem byla Vysoká Pec. Účastnila se družstva žen (Bohutín, Láz a Vysoká Pec) a mužů (rovněž
Bohutín, Láz a Vysoká Pec). Hlavními disciplínami byly požární útok a běh na 100 m. Muži přivezli
pohár za 1. místo a ženy za 2. místo. Obě naše družstva předvedla skvělý útok a s dosaženými časy
mají naději na postup do okresního kola.
Jako každoročně, tak i letos se připravujeme na účast v soutěžích podle pozvánek od
jednotlivých hasičských sborů v rámci okresu nebo i mimo. Maximální úsilí chceme věnovat přípravě
na uspořádání Memoriálu zasloužilých členů, který se bude konat 11. srpna 2012 v Lázu.
Náš hasičský sbor i nadále pořádá ve spolupráci s obecním úřadem různé kulturní
a společenské akce a udržuje kontakty s okolními hasičskými sbory. Velkým a stálým problémem
však zůstává nedostatek příznivců, kteří by mohli věnovat svůj volný čas požární ochraně.
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Závěrem nutno konstatovat, že ne vždy je činnost našeho spolku bez problémů. Po zdolání
krizových situací však lázští hasiči i nadále pracují ve prospěch celé obce a plní své základní poslání.
Irena Svajčíková
Mladé hasičské naděje
S příchodem jarního počasí pro nás nastala veliká změna. Přesunuli jsme se ze studené
hasičské zbrojnice ven „na vodu“. V březnu jsme se zúčastnili naší první velké soutěže. Jednalo se o
štafetu a tzv. hasičskou všestrannost. Štafetu obě družstva, mladší i starší, zvládla bravurně. Klobouk
dolů před výkonem, který obě družstva předvedla v hasičské všestrannosti. Kategorie do 11 let věku
běžela okruh dlouhý dva kilometry, kategorie do 15 let poté tři kilometry dlouhou trasu. Zde na
jednotlivých stanovištích plnila družstva zadané úkoly, např. střelbu ze vzduchovky, zdravovědu,
vázání uzlů, lezení po laně … Počasí nám bohužel nepřálo, byla veliká zima, ale děti jsou velmi
šikovné a předvedly senzační výkon.

Nejmladší lázští hasiči v útoku
Dne 26. května 2012 proběhlo v Bohutíně zakončení celoročních činností v rámci celostátní
hry Plamen. Tato soutěž zahrnovala útok s překážkami podle pravidel CTIF a klasický požární útok.
Požární útok podle CTIF jsme si pouze jednou vyzkoušeli. Tato disciplína je jedna z nejsložitějších
z celé hry Plamen, ale děti se s ní dokázaly „poprat“ a předvedly něco úžasného. Mladší kategorie se
umístila na 13. místě z 19 přihlášených družstev a starší děti obsadily krásné 18. místo mezi 25
družstvy. Za klasický požární útok by si obě družstva zasloužila velikánskou jedničku. Velké
poděkování patří Františku Nademlejnskému, Bohumilu Milcovi, Jirkovi Humlovi a manželům
Karasovým. Bez jejich pomoci bychom se soutěže nemohli zúčastnit. Také děkuji rodičům za jejich
podporu při soutěži. Z hodnocení celoroční činnosti jsme si odnesli diplom za poslední místo, neboť
jsme se s dětmi přihlásili až v polovině školního roku, čímž jsme ztratili hodně bodů. Věřím, že
následující školní rok pro nás bude jistě úspěšnější.
Ráda bych Vás pozvala na Memoriál zasloužilých členů, který proběhne druhou sobotu
v srpnu. Letos poprvé zde bude kategorie dětí. Přijďte nám všichni fandit.
Kristýna Jurová
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Oznámení obecního úřadu
Dne 13. června 2012 se v lázském obecním sále konalo veřejné zasedání obecního
zastupitelstva. Zápis z tohoto jednání bude jako obvykle do 10 dnů vyvěšen na úřední desce na budově
úřadu a na internetových stránkách obce. Přijatá usnesení budou uvedena v našem podzimním vydání
čtvrtletníku Informační listy obce Láz č. 9.
(došlo po uzávěrce tohoto čísla)

Oznámení redakce:
-

do naší rubriky Hledám – Nabízím stále ještě přijímáme bezplatnou, maximálně
dvouřádkovou inzerci
uzávěrka č. 9 Informačních listů obce Láz bude začátkem září 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 8: 10. června 2012
Vydáno: 15. června 2012 • Kontakt do redakce:
e-mail listylaz@seznam.cz,
mobil: 605 789 648
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