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Slovo starostky
Vážení občané Lázu,
jsem ráda, že Vás prostřednictvím tohoto jarního čísla Informačních listů
mohu opět pozdravit. Velmi krásné období jakým je jaro, přináší do
lidských obydlí radost ze sluníčka, těšíme se z delšího dne, zpěvu ptactva
a změn v přírodě.
Vyčerpávající program posledního zasedání zastupitelstva Vám,
kteří jste se ho zúčastnili, ukázal, jak velké změny nastaly v hospodaření
s rozpočtem naší obce, který se stal přebytkovým. Při čtení usnesení
z jednotlivých zasedání zastupitelstva se o tom mohou přesvědčit všichni
občané Lázu. Uspořené finance chceme s velkou zodpovědností dále
investovat do projektů ke zlepšení vzhledu naší obce.
V současné době se aktualitou dne v Lázu stalo přijetí nabídky na
odkoupení restaurace U Dubu obecním úřadem. Restaurace neodmyslitelně
patří k obci, protože hodně žijících občanů Lázu vlastníma rukama tuto budovu v 80. letech pomáhalo
stavět. Nyní jsme začali realizovat první právní kroky pro zdárný postup odkoupení.
Pokud budou obecnímu úřadu vycházet všechny další plánované akce, můžeme se těšit na
konečný výsledek. V popředí stále zůstává realizace projektu kanalizace v obci.
Samozřejmě je stěžejní znát záměry na zlepšení činnosti stavebního charakteru, ale důležité
jsou i pozitivní změny v oblasti společenské, ve sportu, kultuře apod. Těším se na nové názory
a podněty od Vás, občanů Lázu, a to v podobě písemné, e-mailové nebo i při osobních návštěvách na
obecním úřadu.
Na závěr s velkým potěšením všem, kdo našli a dále budou nacházet ochotu pracovat ke
zlepšení života v naší obci, děkuji. Přeji Vám krásné svátky jara a radost ze všech událostí, které
v těchto měsících v naší obci proběhnou.
Mgr.Vlasta Čechová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. prosince 2011
Usnesení 64/11: Ověřovateli zápisu zvoleni Ing. J. Mrázek a P. Štika, zapisovatel D. Vošmik. Program
schválen.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení 65/11: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje rozpočtové opatření č. 6 podle
předloženého návrhu.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 66/11: ZO schvaluje rozpočet obce Láz na rok 2012 v předložené podobě.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 67/11: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na
projekt přístavby obecního sálu v Lázu – Etapa 1 – dostavba sociálního zařízení a schvaluje závazek
obce Láz spolufinancovat uvedenou akci.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 68/11: ZO schvaluje smlouvu s firmou Rumpold na odvoz komunálního odpadu na rok 2012
v navržené podobě.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 69/11: ZO schvaluje prodej obecních pozemků v katastrálním území Láz parc. č. 433/44
o výměře 36 m2 M. Muranskému a parc. č. 433/39 o výměře 3 m 2 a parc. č. 433/40 o výměře 38 m2
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PhDr. J. Bernáškovi - viz příloha geometrický plán 711-38/2011. Cena za 1 m 2 byla stanovena na
100,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 70/11: ZO schvaluje záměr směny pozemků s doplatkem mezi obcí Láz a Z. Kolofovou.
Cena doplatku za 1 m2 je stanovena na 100,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Schválená usnesení z 11. zasedání ZO ze dne 15. ledna 2012
Usnesení 1/12: Ověřovateli zápisu zvoleni Ing. J. Mrázek a P. Štika, zapisovatel D. Vošmik. Program
schválen.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se hlasování-0
Usnesení 2/12: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 podle předloženého návrhu.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 3/12: ZO schvaluje smlouvu s MěÚ Příbram o poskytování hostované spisové služby.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 4/12: ZO schvaluje smlouvu s MěÚ Příbram o poskytování informačních služeb.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 5/12: ZO schvaluje příspěvek pro jubilanty ve výši 500,- Kč na osobu.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 6/12: ZO schvaluje příspěvek pro sdružení Ochrana fauny ČR o.s. ve výši 1500,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 7/12: ZO schvaluje směnu pozemků s doplatkem mezi obcí Láz a Z. Kolofovou. Z. Kolofová
nabývá podle geometrického plánu 708-90/2011 těchto pozemků: parc. č. 440/18 o výměře 167 m 2,
parc. č. 440/19 o výměře 30 m 2. Obec Láz nabývá díl a ze st. parc. č. 8/1 o výměře 25 m 2 a díl b z parc.
č. 440/3 o výměře 2 m2. Cena doplatku za 1 m2 byla stanovena na 100,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 8/12: ZO schvaluje dotaci pro nově vzniklé dětské družstvo SDH Láz, na jeho provoz
a vybavení pro soutěže. Výše dotace byla stanovena na 20.000,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Kompletní zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/ v sekci Zápisy z jednání
zastupitelstva.

Láz č.p. 1

Jubilanti obce Láz – jaro 2012
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Březen:

Marie Sadílková
Václav Sláma
Josef Teska
Olga Habadová

82 let
83 let
87 let
85 let

Duben:

Josef Šourek
Václav Turek
Květoslava Valkounová

83 let
70 let
75 let

Květen:

-

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:

Marie Karasová

Prosinec:

-

Leden:

František Wiedermann

81 let

89 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Cvičení žen
„Tak ahoj, dobrou noc a zase za týden ...“ Tato slova může u místní restaurace slyšet náhodný
kolemjdoucí každé úterý krátce před 20. hodinou. To se zde vzájemně loučí skupinka žen. Ty před
hodinkou v příjemně vytopeném obecním sále vystřídaly cvičenky aerobiku, aby pod vedením Šárky
Nosákovcové absolvovaly protahovací cvičení - powerjogu. Od září 2011 totiž pokračuje cvičení,
které pro lázské ženy zajistil obecní úřad. V úvodu letošního roku se sice zdálo, že 2. skupina „zajde
na úbytě“, protože se pravidelně scházely pouze 3 – 4 ženy, naštěstí ale díky cílené náborářské
činnosti se počet více než zdvojnásobil.
O tom, že úterní setkávání při powerjoze získává mezi ženami stále větší oblibu, svědčí i ta
skutečnost, že i v největších mrazech, které tuto zimu panovaly, se snažily žádnou hodinu nevynechat.
Věřme, že o prospěšnosti tohoto cvičení se přesvědčí i ty z Lázovaček, které pro sebe chtějí něco
udělat, jen zatím ještě nepřekonaly svoji lenivost. „Tak ahoj v úterý ... “
Vá

Plán kulturní a sportovní komise OÚ Láz na rok 2012
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Na schůzce kulturní a sportovní komise 9. ledna 2011 byla v jejích řadách přivítána jako nová
členka Jana Klímová. Členové zhodnotili činnost komise v uplynulém roce a rozhodli se většinu akcí
zopakovat i v roce letošním, byť v poněkud odlišné podobě. Tak byl vytvořen následující plán činnosti
na rok 2012:
Akce

Termín

Místo

Poznámka

Cvičení žen

každé úterý

obecní sál

vede Šárka Nosákovcová Sport
Klub Příbram

Vynášení
Morany

25. března

obecní sál, průvod
obcí

lidové písně a říkadla spojená
s vynášením Smrtky ze vsi

Pálení
čarodějnic

30. dubna

u fotbalového hřiště

společně se Sokolem Vrtule
Láz

Vzpomínka
na padlé
z naší obce

8. května 18 hod.

Pomník padlých

slavnostní proslov, státní
hymna

Den matek

13. května 16 hod.

obecní sál

krátký kulturní program,
poděkování maminkám

Den dětí

2. června 14 hod.

fotbalové hřiště, les

program společně se Sokolem
Vrtule Láz

Vítání
občánků

10. června

obecní sál

krátký program

Posvícenský
koláč

20. října

obecní sál

společné zdobení hnětynek
a další zábava

Zahájení
Adventu

1. prosince

obecní sál

rozsvícení vánočního stromu
s programem

Mikuláš
v Lázu

2. prosince 16 hod.

obecní sál

mikulášská nadílka spojená
s divadelním představením

Všem čtenářům Informačních listů obce Láz
přejeme krásné prožití
Velikonočních svátků

Za kulturní a sportovní komisi Mgr. Pavel Kopecký

Dětský maškarní karneval
Převlékání se do kostýmů, líčení, zahalování tváří atd. (i když jen na malou chvíli), to je svět,
který láká hodně dětí. Proto každoročně v Lázu hasiči a sportovci připravují dětem maškarní karneval.
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Pořadatelem toho letošního byl Sokol.
V obecním sále se 26. února 2012 ve 14 hodin
objevilo s rodičovským i jiným doprovodem
hodně známých i méně známých postav
a postaviček. Zastoupení měly princezny,
šaškové, berušky, muchomůrky, pejskové,
myslivci, kočičky, supermani, přišel i
kouzelník a další. Po krátkém korzování
masek, za účelem představit se všem v sále,
následovaly tanečky. Vedlejší salonek byl
vyhrazen pro soutěže a samozřejmě i sladkým
odměnám za účast v nich. Šikovně se navlékaly korálky, stavěly kostky, házely papírové koule na
určené místo, nechybělo velmi populární malování pastelkami. Mašinka vytvořená maskami projela
všemi prostory, tancovali rodiče i prarodiče. Veselení a dovádění v maskách se dětem vydařilo.
Mgr. Vlasta Čechová

Osoby a osobnosti z Lázu a okolí
V této rubrice bychom si chtěli povšimnout některých lidí, jejichž život se určitým způsobem dotýká naší obce nebo
jejího okolí. Nemá to být podrobný životopis. Spíše jen připomenutí, že tu žijí mezi námi.
Redakce Informačních listů obce Láz.

František Sadílek - Dne 4. února 1951 se v Lázu narodil a dodnes v Lázu žije. Řeklo by se obyčejný
život obyčejného člověka v jedné malé vsi pod Brdy. Ale skutečnost je mnohem zajímavější, než by se
na první pohled mohlo zdát.
Do 1. až 9. třídy chodil v Bohutíně. Po škole nastoupil do učení na obor strojní zámečník
v Příbrami. Pak vojna v Praze. A tady poprvé usedl za volant autobusu. Přesto, že to měla být jen
krátká epizoda během vojenské služby, práce řidiče autobusu se mu stala životním povoláním,
posláním i koníčkem. Jak sám říká, tahle práce ho vždycky těšila a dělal ji rád. Od mládí měl smysl
pro zodpovědnost, která je při tomto zaměstnání bezpodmínečně nutná. V dnešním rušném provozu na
silnicích, a většinou s několika desítkami cestujících za zády, si nikdy nemohl dovolit byť jen na chvíli
polevit v pozornosti. Jezdí takhle už 40 let u jednoho podniku - ČSAD Praha-západ (později jako
ProboTrans Beroun) až do současnosti. Celkem už 2 miliony kilometrů, a navíc bez nehody! A tak
nejen proto byl nyní vyznamenán zlatou medailí IRU – Mezinárodní unie dopravců.
Kromě řízení motorových vozidel jezdí také rád na kole a v zimě na běžkách. V roce 1988 si
opatřil psa – sibiřského husky. Pak ještě další tři a naučil
je tahat saně. Několik let měl dokonce chovnou stanici
saňových husky. Jako registrovaný člen Českého svazu
sportů psích spřežení v kategorii LT1 (3-4 psi) se
zúčastnil mnoha závodů v celé Evropě. V roce 1993 byl
3. na ME na Šumavě a letos v únoru 2. na ME ve
Švýcarských Alpách. To už ale ne jako musher (vůdce
psího spřežení), ale jako manažer, protože trénink
a závodění převzal syn František, profesionální hasič
v Příbrami. Mladší syn Václav (jako pomocník - co se
týče psů) je automobilový inženýr.
František Sadílek se svou ženou Svatavou
postavil dům, zplodil dva syny a zasadil nejen ve své
zahradě řadu stromů. Řekněte sami – není to správný
muž?
Ing. Václav Dvořáček

Konec vojenského újezdu Brdy
Přestože nebyl dosud stanoven termín zrušení Vojenského újezdu Brdy, je známo, že
o ukončení jeho existence vláda již rozhodla. Dne 16. února 2012 se sešla Komise pro optimalizaci
vojenských újezdů za účasti zástupců ministerstev obrany, vnitra a životního prostředí, újezdního
6

úřadu Brdy, vojenských lesů a statků, krajů středočeského a plzeňského a starostů 13 obcí s újezdem
přímo sousedících. Ze zápisu vyplývá, že

-

-

-

se jedná o zprovoznění silniční komunikace Obecnice – Zaječov (zatím neprůjezdná – probíhá
uvnitř VÚ Brdy)
se jedná o katastrálním rozdělení újezdu i o změnách společné hranice mezi krajem Plzeňským
a krajem Středočeským
se jedná o převodu vodohospodářské infrastruktury na obce. Vodojemy, jímací místa
a vodovodní řady přejdou na obce, ale pozemky pod nimi zůstanou v majetku státu
se jedná o rozdělení katastrálního území zaniklých obcí na území újezdu
v případě vyhlášení Chráněné krajinné oblast Brdy starostové dotčených obcí preferují
vyhlášení CHKO ve stávajících hranicích újezdu a nesouhlasí s tzv. velkou variantou
ministerstva životního prostředí (území i mimo újezd)
katastrální rozdělení újezdu by se podle ministerstva vnitra řídilo historickými katastry z roku
1949 a dále z hlediska rozvodí – starostům byla předána mapa rozdělení (Obecnici by
připadla asi 1/10, Lázu jen asi 1/100 celkové rozlohy újezdu)
vystoupil Ing. Matuna jako předseda Svazku obcí Podbrdského regionu s požadavkem na
zřízení přírodního parku s maloplošnými zvlášť chráněnými územími
starosta Křešína požádal o předložení dalších alternativ ochrany přírody, nikoli jen CHKO,
a to s možností vyjádření všech dotčených obcí
ministerstvo životního prostředí svolá další jednání s obcemi v březnu
starostové předají do 16. března vyjádření k předaným materiálům
starostové budou ministerstvem obrany oficiálně požádáni, aby návrh katastrálního rozdělení
újezdu schválila zastupitelstva obcí jednotlivě
zástupce újezdního úřadu Brdy objasnil institut stavební uzávěry v oblasti budoucího
chráněného území.
Ing. Václav Dvořáček

Okénko do Mateřské školy Láz
Od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 107/2005 Sb, která předepisuje limity
na stravování. V mateřské škole tak stojí celodenní stravování pro jedno dítě 29,- Kč a za dítě
s odloženou školní docházkou se platí 32,- Kč.
V současné době navštěvuje školu 23 dětí a čtyři místa je možno ještě do konce školního roku
obsadit. Tato situace není neobvyklá a stává se na všech mateřských školách. Děti se stěhují, uvolní se
pro ně místo blíže k jejich bydlišti nebo nastane jiná situace.
Opět se už přiblížil termín zápisu dětí do naší mateřské školy. Předběžně jej plánujeme na 19.
dubna 2012. Upozorňujeme rodiče dětí z Lázu, aby sledovali internetové stránky školky
http//mslaz.sweb.cz, kde bude termín zápisu včas oznámen. Zároveň bude vyvěšen i v mateřské škole
a na informační tabuli obce.
Mateřská škola navázala spolupráci s kulturní komisí OÚ Láz a předběžně se dohodla
o pořádání nebo účasti našich dětiček na některých akcích.
Kde jsme všude byli a co jsme viděli?
Leden
Únor

návštěva muzea dolu Řimbaba - malé betlémy apod.
kouzelník v Mateřské škole Vranovice
povídání o chovu domácích zvířat Ekofarma Orlov
návštěva Ekofarmy Orlov
Masopust v Lázu

Na co se těšíme?
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Březen
Duben
Květen, Červen

Vítání jara
Brouhádka
Velikonoce v mateřské škole
Velikonoční program na Malé scéně v Příbrami
další akce, jako např. program a přáníčka na Den matek, budou pořádány
spolu s OÚ Láz

Přejeme našim dětem, rodičům i všem obyvatelům obce Láz krásné a sluníčkové jarní dny
plné pohody, vzájemné úcty a lásky a hlavně zdraví.
Eva Čechová, ředitelka školy

Děti u oveček v Orlově

Masopustní maškary a děti

Masopust a Velikonoce
Velikonoce jsou jak známo svátky netypické, pohyblivé. Nemají pevné datum a každý rok
připadnou na jiný termín, který se může lišit až o měsíc.

8

Letos připadnou Velikonoce, tedy Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční), na 8. dubna.
Tento termín není ani příliš brzký, ani zvlášť pozdní. Datum Velikonoc se totiž určuje podle
následujícího pravidla: Velikonoční neděle připadne vždy na neděli následující po prvním jarním
úplňku daného roku. A první jarní úplněk nastane, když měsíc v úplňku vyjde v den jarní
rovnodennosti, tj. 21. března nebo později. Jediná výjimka je, když první jarní úplněk bude v neděli,
pak se Velikonoce slaví až neděli následující. Podle těchto pravidel může Velikonoční pondělí
připadnout na den v rozmezí od 23. března do 25. dubna.
Sedm týdnů před Velikonocemi začínal půst. Po období povánočního blahobytu, které
vrcholilo tzv. Tučným čtvrtkem („Tučňák“) a končilo po pěti dnech o následujícím Masopustním
úterý, začínala Popeleční středou doba střídmého jídla a vynechání masa. První neděle po Masopustu
se nazývala Černá, druhá neděle Prašná, třetí byla Píchavá, čtvrtá Družebná nebo také Družební, pátá
Smrtná nebo Smetná a šestá neděle po Masopustu je Květná neděle. Pak už následuje Škaredá středa,
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a jako sedmá neděle po Masopustu přichází Velikonoční
neděle a pak Velikonoční pondělí.
O Velikonocích se skoro v každé rodině dodnes barví vajíčka a malují kraslice a na řadě míst
se ještě zachovávají staré zvyky a obyčeje. Kromě Vánoc jsou Velikonoce jedním ze svátků, který
potěší děti i dospělé. Jaro je už totiž velmi blízko!
Že křesťané drželi půst právě zjara, souviselo historicky s nedostatkem jídla na konci zimy.
Proč se ale i dnes v čase plných supermarketů někteří lidé řídí tímto náboženským kalendářem?
A nedrží jen půst od masa, ale omezují se v mlsání sladkostí, pití alkoholu, vysedávání u televize,
kouření atd. Většina z nich si zřejmě chce procvičit svou vůli, získat odstup od přílišného
konzumování, otestovat svou závislost nebo si prostě jen pročistit své tělo a duši před příchodem jara.
Že byste to zkusili i vy?
Ing. Václav Dvořáček

Putování Lázského nemehla po Brdech
Víte, kdo nebo co je Lázské nemehlo a jak reagovat,
když Lázováka někdo nazve nemehlem? Ten kdo odpovídá
„ano“, se zúčastnil buď a) vystoupení lázských maškar
o Masopustu nebo b) pochodu po Brdech. Kdo odpověděl
„ne“, může litovat. Obě akce totiž za účast rozhodně stály.
Je všeobecně známo, že nejlepší nápady vznikají
v hospodě. Nejinak tomu bylo i v případě Pochodu Lázského
nemehla po Brdech. Popravdě, myšlenka se v hlavě hlavního
protagonisty rodila dlouhou dobu, ale právě v hospůdce
u hřiště v plné síle vyrazila na povrch. A protože se jeho
nápad spolusedícím velmi zamlouval, nebylo od myšlenky
k činu daleko. Stačily tři schůzky přípravného výboru, jedna
cvičná procházka po trase, vzorný přístup pořadatelů
k samostatné domácí práci a 25. února 2012 mohla být akce
„Pochod Lázského nemehla po Brdech – 0. ročník – vodní
nádrže“ uskutečněna. Trať o přibližné délce 13 kilometrů nepatřila k úplně nejlehčím, ale počasí
účastníkům přálo. A kdo nasadil ostřejší tempo, mohl vidět pochodující, spokojeně se tvářící
a rozprávějící nebo ve skupinkách se občerstvující turisty, či vesele pobíhající psy. Na své si přišli
nejen milovníci buřtíků, ale i ti, kdož lačnili po poznání, neboť především pro ně pořadatelé připravili
informační brožurku. O tom, že práce spojená s organizací pochodu nebyla zbytečná, svědčí nejen 123
zaregistrovaných účastníků (nejstarší ve věku 72 let, nejmladšímu byly teprve 3 roky), ale především
9

pochvala z úst zúčastněných. Ti se hned po příchodu do cíle letošního pochodu hlásili k účasti na
pochodu v roce příštím.
A tak doufáme, že se původní myšlenka – položit základ vzniku nové tradice – snad opravdu
promění ve skutečnost. Proto všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli a také sponzorům –
OÚ Láz a Sokolu Vrtule Láz – za to patří dík.
Vá
Další informace a foto z akce najdete na internetové adrese www. nemehlo.eu

Myslivecké sdružení Láz – Vranovice
Po mrazivé zimě konečně přichází jaro a všichni ho určitě netrpělivě očekáváme. Těšíme se na
slunečné dny a procházky probouzející se přírodou, Ale nejen lidé začínají být s jarem aktivní. Vracejí
se k nám zpět tažní ptáci ze svých zimovišť, rodí se první zajíčata a začínají hnízdit kachny březňačky
a jiní ptáci. Srnčí, ale i ostatní spárkatá zvěř, je v tuto dobu v pokročilém stadiu březosti, a proto
bychom měli být ohleduplní a nenechat své čtyřnohé kamarády v přírodě jen tak volně pobíhat, aby
zvěř zbytečně nehonili a tím ji vysilovali.

V březnu také končí myslivecký rok a od 1. dubna začíná nový. V tomto období myslivci
svolávají výroční členské schůze, vyhodnocují výsledky hospodaření uplynulého roku a plánují
činnosti na rok následující. V plánu našeho mysliveckého sdružení tak jako každý rok nebude chybět
sběr nebezpečného odpadu v okolí obce. Z dalších plánovaných činností proběhne vypuštění zajíců na
oživení krve zdejší populace zaječí zvěře, které jsme naplánovali na tříleté období. Dále pak chystáme
vypouštění bažantů, ozdravovací akce spárkaté zvěře, výsadbu stromků a další činnosti podle možností
našeho sdružení.
Krásné jarní dny přeje Myslivecké sdružení Láz – Vranovice.
Zbyněk Turek, myslivecký hospodář

Sokol Vrtule Láz
Jarní sezónu roku 2012 začal fotbalový oddíl Vrtule „fotbálkem“ již na Silvestra. Jinak trénuje
každý pátek v tělocvičně na III. ZŠ v Příbrami a k rozvoji obratnosti využívá tunel na VII. ZŠ.
V přípravě slouží i umělý povrch na 1. FK a Spartaku Příbram k přátelským zápasům s Tochovicemi
a Rožmitálem. Soutěž začíná 24., resp. 25. března.
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Tabulka rozlosování jarní části soutěže
24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
29. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
3. 6.
9. 6.
16. 6.

- 25. 3. 15.00
- 1. 4. 16.30
- 8. 4. 16.30
- 15. 4. 17.00
- 22. 4. 17.00
- 28. 4. 17.00
- 6. 5. 17.00
- 13. 5. 17.00
- 20. 5. 17.00
- 27. 5. 17.00
- 3. 6. 17.00
- 10. 6. 17.00
- 17. 6. 15.30

Vrtule A
Tochovice B
Vrtule A
Bohutín
Vrtule A
Hluboš
Vrtule A
Hvožďany
Vrtule A
Vrtule A
Pečice
Vrtule A
Luhy

-

Milín B
Vrtule A
Zduchovice
Vrtule A
Trhové Dušníky
Vrtule A
Drahlín
Vrtule A
Pičín
Narysov
Vrtule A
Dolní Hbity
Vrtule A

Vrtule B
Jablonná
Vrtule B
Bohutín B
Vrtule B
Sedlice
Vrtule B
Rosovice B
Vrtule B
Vrtule B
Dobříš C
Vrtule B
Věšín

-

Březnice B
Vrtule B
Višňová B
Vrtule B
Rožmitál B
Vrtule B
Obořiště
Vrtule B
Pičín B
Jince B
Vrtule B
Stará Huť B
Vrtule B

V letošním roce oslavuje Sokol Vrtule Láz 80. výročí svého založení. Jenom příprava této
oslavy, která proběhne o pouti, zabere hodně času. Žádáme občany, kteří mají doma nějaké fotografie
nebo psanou zmínku o SKF - později Sokolu Láz, aby nám je zapůjčili k vytvoření kopií. Z plánu
práce máme již některé body splněny a nyní pracujeme na rekonstrukci webových stránek.
I v průběhu letošní sezóny se při utkáních budeme snažit předvést našim fandům kvalitní
fotbal a doufáme, že i oni nás přijdou v hojném počtu podpořit slušným vystupováním. „Vrtule, do
toho!“
Plán činnosti Sokola na rok 2012

termín

splněno

1. Zajistit oslavu 80. výročí Sokola Vrtule
Láz
21. 7.
2. Turnaj v pétanque
*
3. Turnaj v nohejbale
*
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4. Turnaj v malé kopané
*
5. Dětský karneval + Masopust (spolu
s OÚ a SDH) 26. a 21. 2. splněno
6. Sběr železného šrotu
*
7. Pálení čarodějnic (spolu s OÚ a SDH)
30. 4.
8. Dokončit hřiště na pétanque
*
9. Nalajnovat tenisové hřiště
co nejdříve
10. Rekonstrukce umýváren (v rámci dotace
OÚ)
*
11. Dokončit a zapojit zavlažování (nádrž –
hřiště)
*
12. Oprava poklopů na jímce
*
13. Podílet se na organizaci Dětského dne
*
14. Uspořádat drakiádu
*
15. Vyčistit strouhu za valem
*
16. Natřít zábradlí + přidělat polici
*
17. Podílet se na organizaci pochodu Láz.
nemehla 25. 2.
splněno
18. Zajistit gratulace jubilantům
průběžně
19. Zhotovit světlo a výztuhy v přístěnku na
dřevo
*
20. Pokračovat v Dětské sportovní lize
duben – říjen
21. Natřít vagon
*
22. Získávat sponzory
průběžně
23. Vybírat členské příspěvky
průběžně
24. Dokončit inventuru majetku
*
25. Rekonstruovat webové stránky Vrtule
co nejdříve
*Termín splnění bude stanoven později

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Založení dobrovolného hasičského sboru v Lázu se datuje ke dni 20. prosince 1888. A tak
v příštím roce oslaví náš sbor už 125. výročí svého trvání.
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Naši hasiči za dobu svého působení udělali pořádný kus práce. Nejen při zdolávání požárů
a živelních pohrom, ale i při zvelebování obce a při kulturních akcích a v neposlední řadě na
jednotlivých hasičských soutěžích v rámci okresu. Letos svou činnost zahájili výroční valnou
hromadou. Na základě zhodnocení minulého roku byl sestaven plán činnosti sboru na rok 2012:
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptace a rozšíření klubovny v hasičské zbrojnici
Spolupráce na akcích Obecního úřadu Láz
Příprava a provedení prověřovacího cvičení
Propagace hasičské činnosti a podpora práce s mládeží
Podpora kulturních a sportovních akcí, návštěvy jubilantů atd.

Dne 11. února 2012 jsme uspořádali hasičský ples a dále ve spolupráci se Sokolem Vrtule Láz
i dětský karneval a tradiční Lázský masopust. Na Vysoké Peci se 17. února konala výroční valná
hromada okrsku č. 2 za účasti členů sborů Bohutín, Láz a Vysoká Pec a také starostů Lázu a Bohutína.
Ze setkání vyplynul požadavek na spolupráci jednotlivých sborů s jejich obcemi a pro SDH Vysoká
Pec úkol uspořádat 19. května základní hasičskou soutěž okrsku č. 2. Pak bude podle pozvánek
následovat účast na dalších hasičských soutěžích. Dne 26. května 2012 se naši mladí zúčastní
v Bohutíně hry Plamen.
Nezapomínáme ani na naše členy-jubilanty. V dubnu to bude Václav Turek – 70 let. V květnu
Bohumil Milec – 55 let a Milan Matějíček – 65 let.
Irena Svajčíková
Členové sboru dobrovolných hasičů nezahálejí ani v zimním období. Až na nějakou výjimku
se scházíme s dětmi každou sobotu v hasičské zbrojnici. Chladné počasí nás přimělo vymyslet
venkovní zimní aktivity, neboť za silných mrazů současné topení nestačí zbrojnici vyhřát. Jednu
sobotu jsme byli bobovat a druhou bruslit na koupališti za zbrojnicí. Kluci hráli hokej a děvčata „jen
tak“ bruslila. Nechyběly ani zahřívací hry, které všechny pobavily. Zbylé soboty jsme vyplnili učením.
Trénujeme vázání uzlů, učíme se hasičské značky, ukazujeme si základy první pomoci atd., protože
naše první soutěž, která proběhne na konci března, bude zaměřena na hasičskou všestrannost. Držte
nám všichni palce!  Mimo jiné aktivity si také vedeme kroniku, na které se podílejí všichni členové,
a nově jsme založili i fotokroniku.
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Hasičský ples každoročně uzavírá plesovou sezónu u nás v obci. Ani letos tomu nebylo jinak.
K tanci i poslechu nám hrála hudební skupina Sekvence, která je v okolí velmi oblíbená. Letošní
zábavu jsme pojali trochu jinak. Z důvodu nově zavedeného zákona jsme byli nuceni tombolu zrušit,
protože poplatek za pořádání byl pro nás zrušen v pozdním termínu. Připravili jsme pro hosty
občerstvení v podobě chlebíčků a domácího medovníku, který hostům zachutnal natolik, že poslední
dort byl vydražen za 1.000,- Kč. Dále manželé Karasovi připravili program pro hosty. Jednou
z disciplín byl tanec páru s pomerančem. Věřte mi, není to snadná věc, ale pobavili jsme se u toho
všichni. Dalším složitým úkolem bylo poznat podle chuti několik druhů piva.
Na plese se všichni přítomní velice dobře bavili. Jediná věc, která kazila atmosféru zábavy,
byla malá účast. Tolik prázdných stolů snad ještě lázský obecní sál nepamatuje. Mrzí mě to – počet
členů SDH Láz na této akci by hravě zvládl spočítat i prvňák. Je nepsaným pravidlem, že hasič se
zúčastní hasičské zábavy. Je mi líto, že toto pravidlo dodržuje tak málo členů. Přesto všem přítomným
hasičům i „nehasičům“ děkuji za účast a doufám, že se příští rok na hasičském bále opět sejdeme, a to
ve větším počtu než letos.
 Kristýna Jurová

Oznámení obecního úřadu
1. Pro občany Lázu se připravuje dodávání teplých obědů až do domu. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadu, kde obdrží další informace.
2. Končí prodej knih ze zrušené obecní knihovny. Naposledy se budou zbylé knihy prodávat v sobotu
17. března v obecním sále v 10-14 hod. Cena byla stanovena na 10,- Kč za svazek. Neprodané
výtisky převezme městská knihovna v Dobříši.
3. Platba za odvoz odpadu z popelnic v roce 2012 končí 31. května. Kdo zaplatil elektronicky
převodem, obdrží zelenou samolepku vždy v pondělí v 9-12 a 18-19,30 hod. na obecním úřadu.
4. Na prostranství před hasičskou zbrojnicí budou 21. dubna od 9 hod. přistaveny kontejnery pro
odvoz nebezpečného odpadu.

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
3

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.

Oznámení redakce:
-

do naší rubriky Hledám – Nabízím stále ještě přijímáme bezplatnou, maximálně
dvouřádkovou inzerci
uzávěrka č. 8 Informačních listů obce Láz bude začátkem června 2012
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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 proto 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 7: 10. března
2012
Vydáno: 15. března 2012 • Kontakt do redakce: e-mail listylaz@seznam.cz,
mobil: 605 789 648

15

