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Krásné Vánoce
a spokojený
nový rok 2012
všem občanům Lázu
přeje
Obecní úřad Láz

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. září 2011

Usnesení 40/11: Ověřovateli zápisu zvoleni Ing. Jaroslav Mrázek a Petr Štika, zapisovatel David
Vošmik. Program schválen.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 41/11: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje rozpočtové opatření č. 3 podle
předloženého návrhu.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 42/11: ZO schvaluje záměr výměny celého obecního pozemku parc. č. 408/46 o výměře
935 m2 , části obecních pozemků parc. č. 433/1 o výměře 2222 m 2 a 433/9 o výměře 2772 m2, za části
pozemků Milana Slámy a Miroslavy Slámové 360/1 o výměře 579 m 2 a 360/2 o výměře 1038 m2
a celou parcelu parc. č. 360/3 o výměře 1827 m2.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 43/11: ZO zadává firmě PROKON Atelier vypracování projektu přístavby obecního sálu
v Lázu podle cenové nabídky schválené usnesením 35/11.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 44/11: ZO schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městem Příbram podle návrhu.
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Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 45/11: ZO schvaluje zahájení pilotního provozu Informačního servisu obce Láz, který bude
zajišťovat zasílání potřebných informací občanům formou SMS zpráv a emailů.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-1 (Petr Štika)
Usnesení 46/11: Návrh Ing. Jana Drozena na odprodej pozemku 408/1 o výměře 2.170 m 2 za cenu
450,- Kč/m2.
Protinávrh podal David Vošmik, navrhl cenu 400,- Kč/m2.
Hlasováno o protinávrhu: pro-4, proti-1 (Ing. Jan Drozen), zdrželi se-0
Schválená usnesení z 8. zasedání ZO ze dne 31. října 2011

Usnesení 47/11: Ověřovateli zápisu zvoleni Ing. Jaroslav Mrázek a Petr Štika, zapisovatel David
Vošmik. Program schválen.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 48/11: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 podle předloženého návrhu.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 49/11: ZO schvaluje směnu pozemku parc. č. 408/46 o výměře 935 m 2, pozemku parc. č.
433/38 o výměře 2222 m2 a pozemku parc. č. 433/43 o výměře 2772 m2, za pozemky Milana Slámy
a Miroslavy Slámové parc. č. 360/9 o výměře 42 m2 , parc. č. 360/8 o výměře 537 m 2 a parc. č. 360/10
o výměře 1038 m2 a parc. č. 360/3 o výměře 1.827 m2 bez doplatku.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 50/11: ZO schvaluje záměr prodeje obecních pozemků v katastrální území obce Láz parc. č.
433/44 o výměře 36 m2 Milanovi Muranskému a parc. č. 433/39 o výměře 3 m2 a parc. č. 433/40
o výměře 38 m2 PhDr. Josefu Bernáškovi - viz příloha geometrický plán 711-38/2011. Cena za 1 m 2 je
stanovena na 100,- Kč.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 51/11: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psa a určuje
její platnost od 1. ledna 2012. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce a na webu obce Láz.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 52/11: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za svoz
tuhého komunálního odpadu.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 53/11: ZO přijímá nabídku firmy Kratochvíl na zimní údržbu obecních komunikací v Lázu
na sezónu 2011/2012.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 54/11: ZO vybírá firmu ČNES za dodavatele oprav obecních komunikací.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 55/11: ZO schvaluje provedení stavebních úprav Láz, kNN pro 124/5, IV-12-6013310; Láz,
TS, kNN pro 426/43; Láz, kNN pro P589/3 a IV-12-6012746 tak, jak byly předloženy.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 56/11: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 408/1 o celkové výměře 2.170 m2
za cenu 300,- Kč/m2. Záměr platí pro majitele domů č. p. 61, 66, 67, 68 a je časově omezen do konce
roku 2012. Nabídka prodeje pozemku za daných podmínek je platná pouze v případě, že všichni
zúčastnění uzavřou do 31. prosince 2012 s obcí Láz smlouvu rezervační nebo smlouvu o smlouvě
budoucí na prodej požadované části pozemku.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Schválená usnesení z 9. zasedání ZO ze dne 28. listopadu 2011
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Usnesení 57/11: Ověřovateli zápisu zvoleni Ing. Jaroslav Mrázek a Petr Štika, zapisovatel David
Vošmik. Program schválen.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 58/11: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 podle předloženého návrhu.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 59/11: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku ze psa
v novém znění a určuje její platnost od 1. ledna 2012. Vyhláška bude vyvěšena na úřední desce a na
webu obce.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 60/11: ZO schvaluje změnu v obecně závazné vyhlášce č. 2/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v novém znění a určuje její platnost od 1. ledna 2012. Vyhláška bude vyvěšena na úřední
desce a na webu obce.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 61/11: ZO schvaluje s účinností od 1. prosince 2011 vnitřní směrnici Odepisování
dlouhodobého majetku.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 62/11: ZO schvaluje s účinností od 1. prosince 2011 vnitřní směrnici pro provedení
inventarizace.
Hlasováno: pro-6, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 63/11: ZO schvaluje proplacení faktury firmy Sehaz za požární materiál s podmínkou, že
o částku překračující rozpočet SDH Láz na rok 2011 bude snížena dotace obce Láz pro SDH Láz na
rok 2012.
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.

Jubilanti obce Láz – zima 2011
Prosinec:

Marie Cinková
Olga Šmatláková

91 let
84 let

Leden:

Zdeňka Habadová
Blažena Kuníková
Ludmila Widermannová

84 let
86 let
82 let

Únor:

Ing. Václav Dvořáček
Zdeněk Kunc
Jarmila Palivcová

70 let
70 let
87 let

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

Sdělení příštím jubilantům
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Žádáme všechny občany Lázu, kteří v dalších čtvrtletích oslaví „kulaté“ životní jubileum 70,
75, 80 a po osmdesátce pak každý další rok svého života, aby nám laskavě sdělili své výslovné přání
nezveřejňovat údaje o svém výročí na stránkách Informačních listů obce Láz. Toto své rozhodnutí
včas sdělte redakci Listů nebo Obecnímu úřadu Láz.
Redakce

Opustili nás navždy
Červenec:

František Novotný
Jiří Týr

94 let
64 let

Září:

Josef Melichar

50 let

Říjen:

Jiří Huml

56 let
Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Informační listy obce Láz – anketa
Vážení čtenáři,
těžko se mi píšou následující řádky, ale považuji za důležité zpravit Vás o výsledku ankety,
která proběhla prostřednictvím anketních lístků vložených do minulého čísla Listů.
Jako redakce jsme neočekávali nijak vysokou návratnost vyplněných lístků, ale když přišly
pouhé dva, přece jen nás to poněkud zarazilo. Považte, že do schránek roznášíme na 260 výtisků!
Děkujeme za vyjádření názoru alespoň oněm dvěma občanům, kteří investovali trochu času na to,
abychom my mohli svou práci pro Vás všechny vylepšit. Vynasnažíme se jejich připomínkám vyhovět.
Říká se, že mlčení znamená souhlas. To by nám samozřejmě lichotilo. Vkrádá se však
myšlenka, jestli toto mlčení nevyjadřuje spíše lhostejnost, a tedy, že práce redakce přináší pouze
minimální užitek.
Pavel Kopecký

Sokol Vrtule Láz – výsledky fotbalového podzimu
Na začátku podzimní části fotbalové soutěže A mužstva jsme si vzali velké sousto. Pozvali
jsme si na přátelský zápas Tochovice přesto, že druhý den jsme hráli pohár s Milínem. V tomto
dvojutkání (které jsme ještě navíc prohráli) došlo ke zranění několika našich hráčů a tento fakt ve
spojení s fluktuací hráčů ovlivnil prakticky výsledky celého podzimu. Slovy Jiřího Krampola jsme
„přetáhli nápřah“.
Samotná hra sice někdy odpovídala přísnějším kriteriím, ale vzápětí třeba i ve stejném utkání
klesla do podprůměru. Chtěl bych věřit, že to bylo způsobeno jen nedostatečným sebevědomím. Až
závěr soutěže - mluvím stále o III. třídě - vše napravil.
Výsledky:
Milín B
SV Láz
3:1
SV Láz
Zduchovice
SV Láz
Trhové Dušníky
SV Láz
Drahlín
SV Láz
Pičín
Narysov
SV Láz
Dolní Hbity
SV Láz

-

Tochovice B
SV Láz
Bohutín
SV Láz
Hluboš
SV Láz
Hvožďany
SV Láz
SV Láz
Pečice
SV Láz
Luhy

5:3
3:2
1:2
6:2
2:2
3:1
5:1
2:0
3:0
5:1
0:2
3:2

Mužstvo A tedy v konečné tabulce III. třídy po podzimu skončilo na devátém místě s šestnácti
body a pasivním skóre 29:32. Béčko, kterému se také příliš nevedlo, v tabulce skončilo předposlední
před Sedlicí.
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V podzimní části jsme tak sehráli celkem 28 utkání. Doufáme, že jsme během nich naše
„slušně“ fandící diváky naší hrou alespoň trochu pobavili.
Kromě fotbalových utkání jsme také pořádali i jiné sportovní soutěže. Byl to turnaj
v nohejbale, petanque a o pouti v malé kopané.
V rámci mimosportovní činnosti se nám například podařilo z vlastních prostředků
zrekonstruovat WC v domácí umývárně a s přispěním Ing. Klímy zabudovat do klubovny krbovou
vložku. V současné době jednáme se sponzorem o úhradě obkladového materiálu pro rekonstrukci
sprch. I ve druhém pololetí roku 2011 jsme pomáhali při organizaci některých akcí obecního úřadu
(cyklistická výprava rodičů s dětmi, drakiáda, zahájení Adventu).
Na závěr bych chtěl všem našim hráčům, fandům, sponzorům a občanům Lázu popřát hodně
zdraví, klidné vánoční svátky a veselý Nový rok.
Josef Vošmik

Okénko do Mateřské školy Láz
Kde už jsme všude byli a co je pro nás nové
Září – zatím se učíme znát svoji školičku a obec Láz, svoji značku, paní učitelky, paní kuchařku i paní
školnici, nové kamarády, školní zahradu a všechno je tak nové … Také se učíme naslouchat, zpívat,
recitovat a pozorovat …
Říjen – les a vše, co v něm roste a žije,
pole a jeho plodiny, předvedení
traktoru panem Jozefem Luspajem,
pohádka O líné Čiperce v mateřské
škole Vranovice (Divadlo Čiperka).
Listopad – co umí vítr a déšť, dáváme
pozor, abychom nenastydli, staráme se
o zvířátka, Čtvero ročních období –
hudební
pořad
lidových
písní
v mateřské škole Vranovice, ukázka
volně žijících dravců, návštěva kravína,
fotografování s vánoční tématikou,
návštěva myslivců, loutková pohádka
Perníkové divadlo a také návštěva
v hasičské zbrojnici v Lázu.
Prosinec – zúčastnili jsme se programu Mikulášské nadílky v lázském obecním sále a do konce roku
ještě chceme navštívit hornický domek nebo betlémy na Svaté Hoře a na 21. prosince 2011 chystáme
vánoční posezení s rodiči.
Děkuji manželům Veseckým za sponzorský dar 1.000,- Kč – dětem byla zaplacena ukázka
volně žijících dravců a zakoupeny cukrovinky.
Poděkování patří i Jozefu Luspajovi, Zbyňku Turkovi a Václavu Heřmanovi za spolupráci
s mateřskou školou.
Děkuji také rodičům našich dětiček, a to paní Kubíkové, Burianové, Pastyrikové, Hrabušové,
Turkové a Linhové za věcné dary v podobě zavařenin, kompotů a ovoce do jídelny nebo upečených
dortů na oslavy dětí. A omlouvám se rodičům, které jsem zapomněla jmenovat.
Eva Čechová, ředitelka Mateřské školy Láz

Historie Lázu
(převzato z článku V. Matouška Z dějin Horního Lázu uveřejněného v časopisu Ze stříbrných hor)

6

Těsně za hranicemi příbramského okresu leží obec Horní Láz na území okresu blatenského
(soudní okres a berní okres březnický). Jeho obyvatelé mají však více styků s okresem příbramským
než s březnickým. Jsou přifařeni do Bohutína, tam chodí jejich děti do školy a tam je také jejich pošta.
I zaměstnání nacházejí většinou na příbramském okresu, zvláště v době rozkvětu březohorských dolů.
Obec Dolní Láz je na půdě okresu příbramského; obě obce takřka splývají v jednu.
Původně byla tu osada L á z bez označení H o r n í a D o l n í, na př. v popisech r. 1379
a 1390 a ještě r. 1654. Již v XIV. stol. dělila se však ve dvě části, jež náležely dvěma různým
vrchnostem, jak se tehdy stávalo. Část při horním toku potoka, nazvaná proto v stol. XVIII. H o r n í
Láz, náležela k panství rožmitálskému (páni z Rožmitála), pak rytíři Grispekové a od r. 1623
arcibiskupové pražští), část níže při potoku, nazvaná proto D o l n í Láz, měnila častěji své pány.
Počítaly se však stále za jednu osadu, ač patřily i k různým krajům. S hranicemi panství byly zde
totožné i hranice krajů, prachenského a podbrdského, nazvaných pak písecký a berounský kraj. Když
bylo zavedeno číslování domů, měly oba Lázy číslování jednotné, na př. podle josefského katastru
byla čísla 1-21 v Horním Lázu, č. 22-38 v Dolním Lázu, č. 39-43 v Horním L., č. 44 v D. L., č. 45-55
v H. L., č. 56 -59 Žernová. Myslivna Bor počítala se k Lázu, nyní k Nepomuku.
Nejstarší obyvatelé, jsou známi, zaznamenáni jsou r. 1379 v popisech arcibiskupských zboží
(tehdy patřila polovice rožmitálského panství arcibiskupům): byli tu Okřínek, Blažek, Býval a Kubec,
kteří drželi po čtvrt lánu a platili po 8 groších; krom nich byl tu pastýř, celkem tedy pět stavení.
Nynější Dolní Láz měl šest osedlých: Přibek, Vojslav, Vít, Štěpán, Vávra a Mikeš; měli úhrnem 4 lány
18 ½ jitra rolí a platili 1 kopu 54 groše.
Od r. 1379 máme jen skrovné zprávy o H. i D. Lázu, neboť staré zápisy z těch dob se ztratily.
Teprve od r. 1565 můžeme nepřetržitě až na naše časy sledovati vývoj obou obcí a sepsati dějiny
starých gruntů.
Registra rožmitálského panství jmenují v Horním Lázu r. 1565 šest osedlých; byli to: Jíra
Bernášek, rychtář, jenž držel grunt dnešní čísla 9 a 10 (jež tehdy byly jednou živností, která byla
později rozdělena). Mach Jilmův čili Jilem měl dnešní č. 1 a 5. Jíra Káš, též řečený Jiroušek, měl
dnešní č. 4. Jan Švec, byl snad i řemeslem švec, od něhož dostal příjmení, jak se tehdy často stávalo,
měl č. 3. Jan Tomek, jinak Vlk; jeho dům drželi jeho potomci, ale zanikl za třicetileté války, - z toho
gruntu neplatí se nic, praví „že ho ani znamení není a že pustý jest“. V této knize jsou další držitelé
těchto usedlostí do r. 1654, kdy byla založena nová registra, která nám zvláště ukazují smutný stav
našich obcí za zlé války třicetileté.
R. 1654 byli v H. Lázu: Matěj Bernášek v č. 9 a 10. Václav Jilem na č. 1 a 5. Jan Mlynář na
č. 7 a 6. Matěj Otčenášek na č. 4. Daniel Kukla na č. 3; toto číslo měl r. 1642 Jakub Burle, jenž ujal tu
čtvrt pustou beze všech přídavků za 27 kop grošů; Daniel Kukla z toho gruntu „zběhl“, t. j. utekl, když
nemohl povinnosti na živnosti zastávati (robota, platy vrchnosti, císaři, knězi a j.); r. 1666 ujal tu čtvrt
„na stavení zpustošenou“ Jan Ježek za 27 kop gr. V č. 4 „zběhla“ hospodářova dcera Voršila, utekla
snad proto, že nedostala povolení k službě neb vdavkám na cizím panství. Toho roku obdělávali osedlí
60 korců polí, z nichž polovic osetých a 5 korců porostlin, což svědčí o velmi skrovném jejich
hospodářství.
Jinou velmi důležitou knihou bývalého panství rožmitálského je Urbarium z r. 1740 od Petra
Pavla Stumfa, hejtmana. Tehdy bylo v H. Lázu 7 chalup: Šimon Jilem na č. 1. – Václav Jilem na č. 5.
– Václav Dražan na č. 3. – Mikuláš Očenášek na č. 4. – Matěj Bernášek na č. 9. – Chalupa sirotčí
Bernáškova č. 8. – Jiřík a Vojtěch Mlynář na č. 7 a 6. – Krom nich bylo tu 9 chalup podružských, které
stály dílem na obecní půdě, dílem na půdě některých chalup: Jiří Kortán, Šimon Beran, Pavel
Bernášek, Jiřík Očenášek, Dorota Hájková, Jiřík Švec, Václav Kolář, Matěj Dražan (dvě).
Někteří z těchto podruhů byli povinni vybývati vrchnostenskou robotu, krom toho sedlákům
neb kontribuentům týž vsi Lázu letního času 2-4-6 dní dělati povinni byli. Krištof Hájek slibuje svému
tchánovi Havlu Bernáškovi r. 1710 v čas dělní podle možnosti s prací přispěti. Jiřík Švec vystavěl si
chaloupku na gruntu Šimona Jilma r. 1735; byl „svobodný“, t. j. nerobotoval, ale Jilmovi měl letního
času dělati pomoci, neméně jemu i přináležející obuv jakožto švec spravovati povinen jest“. Matěji
Dražanovi dovolil Mikuláš Očenášek vystavěti na svém gruntě chaloupku „z lásky kmotrovské“;
robota skrze pilařství se mu „pasíruje“, t. j. odpouští. Jak skromné byly tyto chaloupky vysvítá z toho,
že některé z nich byly „ošacovány“ (odhadnuty) na 10 zl. i méně, tedy na cenu poměrně velmi malou.
O majetku a povinnostech chalupníků nás informuje tato ukázka: Václav Dražan na č. 3 měl
roli 12 strychů 2 věrtele, luk pod 3 a půl vozu, platil úroku svatojiřského 32 groše a 4 denáry,
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svatohavelského též tolik; roboty potažní 3 dny v týdnu neb dvě osoby „pěší“ též tři dny; žita, ječmene
a ovsa po 2 měřicích p. faráři Třepeckému. Té doby nebylo katastrálních map a pozemky byly
v knihách takto popsány: Obciny Lázské. Počnouce nad Václava Dražana loukou „bez koutů“ tak
řečenou za 1. odtud jdouce zhůru proti potoku k malýmu potůčku, kterej svůj počátek pod
„Kvíčalnou“ bere, 15 provazců 15 loket, 2. odtud vlevo po něm k mezníku v staře pod cestou
vsazenému, 3. od toho vlevo po cestě lázské až na cestu „Čihadlo“ 20 provazců, 4. pořád po lazské
nadjmenovaný cestě k mezníku pod Bernaškovskou loukou v staře vsazenému, odtud běží obciny
lázské po cestě až do „Vohrady“ a tam se skonávají. (Provazec je stará míra délková=52 lokte; loket=něco přes ½ m.)

AUTODOPRAVA + ZEMNÍ PRÁCE
RADEK KRATOCHVÍL
Firma RADEK KRATOCHVÍL se sídlem v Lázu provozuje autodopravu a provádí veškeré
zemní práce, demoliční práce a vrtání oplocení. Provádí terénní úpravy všeho druhu, např. výkopové
práce, hutnění nebo nakládku a odvoz zeminy atd.
Firma rovněž zhotovuje veškeré elektrické, vodní a kanalizační přípojky. Provádí i různé
zámečnické práce. Dodává a instaluje odpadní jímky. V zimní sezóně provádí údržbu pozemních
komunikací.

Radek Kratochvíl
Láz 180
262 41 Bohutín u Příbrami

mobil: 775 301 201
e-mail: kratochvil73@seznam.cz
IČ:
42728291
DIČ:
CZ7303301159

Firma Radek Kratochvíl má kromě běžného nářadí, nástrojů, strojů a zařízení k dispozici tuto
techniku:
Kolové rypadlo JCB 4CX
Smykový nakladač UNC 750
Pásové minirypadlo 3 t
Hutnicí technikaWACKER
Pila pro řezání živičných povrchů WACKER
Traktor Zetor 9540

Myslivecké sdružení Láz – Vranovice
Myslivecké sdružení Láz - Vranovice vykonává právo myslivosti a ochrany přírody v katastru
obcí Hoděmyšl, Rožmitál pod Třemšínem, Nesvačily, Strýčkovy, Láz a Vranovice od roku 1993. Má
pronajatou honitbu od Honebního společenstva Vranovice.
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Činnost mysliveckého sdružení v roce 2011
Na práci mysliveckého sdružení se podílí sedmnáct členů mysliveckého sdružení a dva adepti.
Mimo společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě v souladu se schváleným plánem
mysliveckého hospodaření a lovu a podmínkami nájemní smlouvy, myslivecké sdružení v zimním
období přikrmuje zvěř v celkem patnácti krmných zařízeních, která jsou umístěna v honitbě. Ročně se
při této činnosti spotřebuje několik stovek kilogramů objemových, dužnatých a jadrných krmiv.
Celoročně je v těchto zařízeních zvěři předkládána kamenná sůl a minerální lizy.
V lednu byla v honitbě provedena veterinárně léčebná akce, kdy byl ve vybraných krmných
zařízeních přidán do krmiv nakoupený medikovaný premix pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře.
Myslivecké sdružení již několik let na jaře a na podzim provádí úklid odpadků
a nebezpečného odpadu převážně v katastru a okolí obce Láz. Tento úklid je prováděn ve spolupráci
s Obecním úřadem Láz, a to konkrétně s místostarostou Petrem Štikou. Při této činnosti bylo již
uklizeno několik tun odpadu, naposled byla odvezena skládka starého eternitu a skla z místa u lesíka
naproti autobusové zastávce „Jamky“ Sem totiž tento odpad vyvezl s největší pravděpodobností jeden
z našich spoluobčanů z Lázu.
Myslivecké sdružení nakoupilo a vypustilo do honitby v katastru obce Vranovice a v katastru
obce Láz celkem 6 kusů zaječí zvěře a v katastru obce Vranovice celkem 45 kusů bažantí zvěře.
V tomto vypouštění nakoupených jedinců do volné přírody bude MS pokračovat i v následujícím roce.
Členové mysliveckého sdružení ve
spolupráci s Obecním úřadem Láz postavili
pro své spoluobčany před pohostinstvím
„U dubu“ vánoční strom, který byl
slavnostně nasvícen při zahájení Adventu.
Myslivecké sdružení jako již tradičně
pořádalo poslední listopadovou sobotu
Mysliveckou zábavu.
Myslivecké sdružení celou svou
činnost
hradí
z vlastních finančních
prostředků, které tvoří členské podíly
a členské příspěvky.
Co nás trápí?
Znepokojuje a trápí nás přístup
některých našich spolu-občanů, kteří
bezohledně vyvážejí odpadky do přírody,
jezdí bezdůvodně po lese a polích terénními
auty a motocykly a nechávají své psy volně
pobíhat po honitbě.
Dále nás trápí škody na zvěři
způsobené střetem s vozidly, především
na silnici č. I/18 (intenzita 4592 vozidel za
den) a na silnici č. III/0181(intenzita 928
vozidel za den). Při nich je usmrceno
mnohokrát více zvěře, než kolik se uloví. Samozřejmě, že ne vždy se dá střetu vozidla se zvěří
zabránit. Většina řidičů, kteří mají tuto zkušenost, však může potvrdit, že střetu se zvěří se dá v řadě
případů vyhnout.
Přání na závěr roku
Vánoční svátky jako z pohádky a vše nejlepší v novém roce 2012 Vám za Myslivecké
sdružení Láz – Vranovice přeje Michal Holub, předseda sdružení.
Myslivosti zdar!

První podzimní sešlost lázských paní a dívek
Původně jsme si myslely, že to bude čistě holčičí výlet, taková dámská jízda, ale jak by k tomu
přišly ty naše dětičky, kdyby zůstaly doma. Takže nakonec šly jak zralé ženy, tak mladé ženy, slečny,
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děti školkovní i ty školou povinné a i jedno batole se v kočárku vezlo. Tím pádem věkový průměr
účastnic je fakt sympatické numero, zvláště pro některé.
Takže od začátku. Toho 1. října 2011 bylo počasí naprosto úžasné, slunečno, bez mráčku. Sraz
v 13.00 hod. u Dubu. Trochu jsme se posilnily, Mirka Slámová si kvůli nám odskočila od plotny
a otevřela na chvilku hostinec. No a pak jsme vyrazily Žernovákem nahoru, kolem Lázského rybníka
a na Skelnou. Cestou jsme klábosily, chvílemi šly lesem
a sbíraly houby a cesta nám
pěkně plynula. Na Skelné Huti
jsme si opekly buřty, špekáčky
a i klobáska byla. Děti si lokly
vody a my polkly něčeho
silnějšího. Pak došlo k rozdělení celé naší skupiny. Slabší
a hodně zaměstnané se vrátily
zpět a my ostatní (silné a málo
zaměstnané) jsme se vydaly
dál. Cestou jsme se zastavily
u studánky, doplnily tekutiny,
a pak Pilská nádrž a dolů kolem její nové betonové hráze
a lesem zpátky do vsi. Prošly
jsme kolem chat, koukly na
vodníka a vílu u mlynářojc
rybníčka a pomalou chůzí jsme okruh uzavřely opět na terase restaurace U Dubu. Bylo kolem 17. hod.,
v nohách asi 12 km. No, byla to pěkná, pohodová vycházka. Dobrá věc se podařila. Těšíme se na další
výšlap někdy příště. Takže babičky, maminky, děti, junioři i batolata v kočárku i bez - pojďte se příště
s námi také projít!
Šárka Kyzrová

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Každým rokem se ověřuje úroveň spolupráce hasičů okrsku při tzv. tematickém cvičení.
V případě požáru v místě či blízkém okolí obce je nutný rychlý a koordinovaný zásah, který je
nacvičen a ověřován především na pravidelných cvičeních hasičů okrsku. V letošním roce proběhla
tato prověrka hasičské dovednosti našeho okrsku dne 15. listopadu v Lázu.
Hlavním úkolem hasičského sboru před příchodem zimy je zabezpečení hasičské techniky
a také úklidové práce v hasičské zbrojnici a v jejím okolí. V současné době je však třeba především
postavit nový sušák na hadice, starý opotřebovaný se zřítil při velkém náporu větru. Dále budou
probíhat revizní prohlídky a kontroly hasičského inventáře a revize hospodaření sboru v roce 2011.
V zimním období se konají výroční valné hromady jednotlivých sborů našeho okrsku, a to:
SDH Bohutín – 10. prosince 2011 v 18.00 hod. – hasičská zbrojnice Bohutín
SDH Vysoká Pec – 17. prosince 2011 v 18.00 hod. – restaurace Drmlovka Bohutín
SDH Láz – 14. ledna 2012 v 18.00 hod. – obecní sál Láz
Od letošního října se pod vedením Kristýny Jurové a Mileny Karasové začala scházet nová
generace budoucích hasičů. Oficiálně zahájí svoji činnost začátkem roku 2012. V kolektivu jsou
evidovány tyto děti: Aleš Bělka, Nikolka a Tomáš Burianovi, Matěj Hodouš, Michal Bena, Anička,
Eliška, Milan a Štefan Jurovi, Míša a Verča Shrbených, Anička a Lucka Týrovy a Ondra a Vojta
Urbanovi. Přejeme malým hasičům a hasičkám hodně zdaru a samozřejmě vítáme případný zájem
dalších dětí z Lázu.
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V rámci kulturní činnosti sboru ve spolupráci s ostatními složkami v obci konáme i letos už
tradičně Lázský masopust a pro děti se podílíme i na přípravě Dětského karnevalu a Mikulášské
nadílky.
Hasiči nezapomínají ani na své jubilanty. K významným životním výročím přicházejí s malým
dárkem a hezkým blahopřáním, což oceňují zejména starší členové sboru.

V závěru roku přejeme všem našim spoluobčanům spokojené Vánoce a hodně zdraví do
nového roku 2012.
Irena Svajčíková
Sbor dobrovolných hasičů v Lázu
srdečně zve
všechny občany Lázu a celého okolí na tradiční

Hasičský ples

který se koná dne 11. února 2012 v obecním sále
– restaurace U Dubu
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Začátek ve 20.00 hod. Hraje „SEKVENCE“
Přejeme dobrou zábavu a pohodu

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. Neměl by to být podrobný životopis. Spíše jen připomenutí, že tu žijí mezi námi.
Redakce Informačních listů obce Láz.

Ján Chvalník – Teprve v poslední době se do Lázu přistěhoval bývalý horník a nyní již delší
dobu důchodce, starosta spolku Příbramští betlémáři.
Narodil se v Čechách, ale dětství a mládí prožil v horách v dědince Štiavník u Žiliny. Jako
v Karviné vyučený horník nastoupil v roce 1971 po vojenské službě v Klecanech u Prahy do
Uranových dolů Příbram, kde se později vypracoval na předáka. Práci v dolech ukončil v roce 1989,
kdy se mohl už naplno věnovat své rodině (tři děti a čtyři vnoučata) a svým koníčkům. Z těchto zálib
ho nejvíce zaujala práce se dřevem a později hlavně vyřezávání figur, a to nejen pro betlémy.
Ján Chvalník
se s jesličkami – betlémy setkal poprvé
jako chlapec, když
o Vánocích za zpěvu
koled obcházel štiavnické sousedy s přenosným betlémem. A
pak až později, když
jako od ražení přeřazený horník ve skladu
střeliva z dlouhé chvíle obyčejným nožíkem opravoval porouchané jesličky, které
mu kamarádi přinesli.
Chybějící figurky byo třeba doplnit, a tak
začal i vyřezávat. Práce s řezbářským náčiním se mu zalíbila a také stále více dařila. Až do současné
doby stále z lipového dřeva vyřezává, a to nejen klasické „daráčky“ do betlémů, ale vytváří i původní
lidové madony příbramského i zalánského typu, skulptury podle vlastního návrhu a v neposlední řadě
i hračky pro svá vnoučata.
V roce 1991zakládá Ján Chvalník spolu s dalšími, především příbramskými řezbáři a nadšenci
pro betlémy spolek, jehož je od samého počátku vedoucí osobností – starostou. Pod jeho vedením
Příbramští betlémáři jako spolek pro zachování betlémářské tradice v Příbrami a okolí vyvíjejí
celoročně bohatou činnost. Každým rokem instalují 8 až 10 výstav betlémů nejen po celé republice,
ale i v zahraničí (Belgie, Itálie, Rakousko …). Jen v Příbrami je vždy jedna výstava v Zámečku
(Ernestinum) a dvě na Svaté Hoře. Pravidelně také třikrát do roka vydávají čtyřicetistránkový
zpravodaj spolku, ročně vždy jednu vánoční medaili s betlémy z kostelů Příbramska atd.
Ing. Václav Dvořáček

Výběr z kultury v adventním a vánočním čase
Divadlo A. Dvořáka Velká scéna
18., 19. a 20. 12. 2011 Andělské Vánoce s Ginevrou a jejími hosty – koncert 19:00
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21. 12. 2011 Česká mše vánoční - koncert 19:00
22. a 23. 12. 2011 Vánoční koncert Big Bandu – koncert 19:00 hod.
Rožmitál pod Třemšínem
Společenské centrum – 23. 12. v 18:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby a Jaroslav Svěcený s Václavem
Máchou
–17. 12. v 16:00 Dobrým přátelům – koncert Dechového orchestru
mladých ZUŠ J. J. Ryby
Zpěváci a hudebníci z Rožmitálu a okolí zvou na Českou mši vánoční „Hej, mistře“
Tradiční provedení České mše vánoční „Hej, mistře“ Jakuba Jana Ryby v podání zpěváků a hudebníků
z Rožmitálu a okolí se uskuteční na Štědrý den ve 22 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém
Rožmitále a na svátek sv. Štěpána v 17 hodin si mohou lidé přijít poslechnout Rybovu Českou mši
vánoční do kostela sv. Jana Nepomuckého v Rožmitále. Nový rok se provedením nejslavnějšího
Rybova díla už tradičně oslavuje v kostele sv. Máří Magdalény v Bohutíně a 8. ledna na svátek Křtu
Páně zazní Česká mše vánoční „Hej, mistře“ při mši svaté u sv. Jakuba v Nepomuku u Plzně, kde
Ryba prožil dětství.
Svatá Hora u Příbrami
19. 12. 2011 od 16:00 vernisáž výstavy betlémů. Výstava otevřena od 20. prosince 2011 do 2. ledna
2012 v Mníšecké kapli a také ve Svatohorském poutním muzeu denně od 10.00 do 16.00 hod.
22. 12. 2011 v 18:00 - Přinesení betlémského světla, Svatá Hora – bazilika
26. 12. 2011 16:30 - Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru - J. J. Ryba: Česká mše
vánoční, koledy.
Hornické muzeum Příbram
Do 21. 12. probíhají Vánoce v hornickém domku - ve všední dny od 9 do 15 hodin, o víkendech od 10
do 17 hod.
8. 12. 2011 - 8. 1. 2012 – výstava PŘÍBRAMSKÉ BETLÉMY - Betlémy řezbářů Antonína a Františka
Máchy ve výstavní síni Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum.

Drakiáda
O jedné podzimní neděli se nebe nad loukou za fotbalovým hřištěm v Lázu zaplnilo
roztodivnými tvory. Vzpomínáte na ty netopýry, dračí školku, tygry či Bořky stavitele? Jejich
„krotitelé“ totiž využili pozvání Obecního úřadu Láz, aby spolu změřili síly v disciplínách jako
nejvyšší dosažená letová výška, největší výdrž nebo originální design.
Počasí, které bylo pro pořádání této akce zdánlivě až příliš hezké, asi některé potenciální
účastníky odradilo. Přesto se ale sešla pěkná řádka dětí i dospělých s draky, kteří se pak na obloze
často seznamovali velmi zblízka. Podle očekávání dorazilo více dračích „krotitelů“ (tedy závodníků
s draky koupenými), nicméně se našli i tři „chovatelé“, tedy vlastnoruční výrobci svých dráčků. Ti
všichni byli nezávislou porotou oceněni za své umění, neboť i v málo příznivých povětrnostních
podmínkách přesvědčili své draky k dlouhému letu.
Příjemné odpoledne zakončily děti opékáním buřtů, však jim notně vyhládlo. Na závěr se sluší
poděkovat všem, kteří tuto akci připravili či podpořili, a přejme si, aby v příštím roce účast na
podobných setkáních v naší obci jen rostla.
Pavel Kopecký
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Zahájení Adventu
Už tradičně naplánoval obecní úřad společné slavnostní zahájení adventní doby. Pomocnou
ruku přiložilo mnoho našich spoluobčanů, ať už soukromě či jako členové místních spolků, a tak byl
připraven nejen adventní smrk před hostincem U Dubu, ale také bohatý hudební program.
O první
neděli adventní
tohoto
roku
jsme se sešli
v obecním sále,
kde pro nás
ZUŠ J. J. Ryby
v Rožmitále
pod Třemšínem
se
svými
pobočkami
v Bohutíně
a Milíně
nachystala
hudební
žně
nejen pestrostí
nástrojů, na něž
žáci hráli, ale
také bezesporu
délkou celého
programu.
Pokud některé
z přítomných
dětí
doposud
váhalo, kterému hudební-mu
nástroji
obětovat kus svého volné-ho času, jistě našlo inspira-ci, a třeba už teď spěchá s přihláškou do hudební
školy. Soudě podle upřím-ného potles-ku se po roce opět líbilo i představení skupiny nej-menších dětí
nazývané Zpívánky v Lázu.
Punč, který pro všechny návštěvníky připravily členky kulturní a sportovní komise, také zahřál
po těle. Nic už tedy nebránilo, abychom se shromáždili okolo adventního stromu, a po několika
melodiích pěkně provedených žesťovým souborem jsme se dočkali rozsvícení symbolu Adventu
a předzvěsti Vánoc. Svítí nám teď každou noc, abychom nezapomínali, že prožíváme vzácné období
přípravy na svátky, kdy budeme všichni obdarováni.
Pavel Kopecký
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Mikuláš v Lázu
Nejen děti mají jistě v paměti nedávný svátek sv. Mikuláše. Obecní úřad naší obce má určitě
dobré známé v těch nejvyšších kruzích, neboť se mu podařilo domluvit návštěvu tohoto muže ještě
v„předtermínu“, a to na neděli 4. prosince.
Na družinu sv. Mikuláše čekal to odpoledne plný sál dětí, rodičů, prarodičů, ale také hostů,
kteří se postarali o krátký hudební program, jímž se všichni naladili na očekávaný příchod štědrého
muže. Největší radost nám však udělalo vystoupení dětí z místní mateřské školy. Náladu na příchod
Mikuláše navodily hrou na bicí soupravu a xylofon žákyně ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu. Sálem to
zahučelo, když konečně vstoupil důstojný vousatý pán v červeném rouchu s mitrou a berlou za
doprovodu sličného anděla a nezvykle krotkého, jen málo brblajícího čerta. Kdo čekal z úst Mikuláše
slova chvály nebo pokárání, byl zklamán. Kdo se však těšil na jeho dary, dočkal se. Děti si tak
vysloužily za obvyklou básničku či písničku balíček s nějakými těmi dobrotami.

Na závěr si dovolím poznamenat, že se sv. Mikuláši v Lázu určitě líbilo, a tak se na něj
můžeme za rok zase těšit.
Pavel Kopecký

Výzva k uhrazení povinných poplatků
Na základě obecně závazné vyhlášky obce Láz č. 1/2007 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vyzýváme tímto poplatníky, kteří dosud nemají uhrazen uvedený
poplatek, aby tak neprodleně učinili.
Poplatek můžete zaplatit
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1) převodem na účet obce č. 10823211/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné

Vašeho domu. Pokud možno, uveďte v poznámce platby slovy i účel platby (např.
„Odpad“) pro snadnější identifikaci Vaší platby nebo
2) v hotovosti v pokladně obecního úřadu – pokladní hodiny jsou vždy v PONDĚLÍ 9-12
a 18-19,30 hod.
Pro rychlejší vyřízení administrativních zápisů doporučujeme způsob 1).
Obecní úřad Láz

Oznámení:
-

příští veřejné jednání zastupitelstva obce se koná ve středu 28. prosince 2011 v 18.00 hod. na
obecním úřadě
do naší rubriky Hledám – Nabízím stále ještě přijímáme bezplatnou, maximálně
dvouřádkovou inzerci
uzávěrka č. 7 Informačních listů bude začátkem března 2012

Hledám - Nabízím
Hledám:

*Koupím 2 m tvrdého palivového dříví. Zavolejte na č. mobilu 605 789 648.
*Sháním použité i neočištěné pálené cihly. Odvezu. Nabídněte na č. 775 026 147.
*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.

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

Zvlášť děkujeme sponzorům, kteří uhradili náklady na tisk tohoto i několika
minulých čísel Informačních listů obce Láz.
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