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Veškeré náklady spojené s vydáním tohoto čísla
Informačních listů obce Láz uhradila firma Karla
Čefelína

1. NÁBYTKÁŘSKÁ s.r.o.
Slovo starostky
Vážení občané Lázu,
opět Vás prostřednictvím Informačních listů obce Láz srdečně
zdravím. Čas krásných letních dovolených a školních prázdnin je za námi
a já věřím, že byl pro všechny velice příjemný. První podzimní měsíc září
je také krásný a barevný. A pro školáky je výraznou změnou v životě.
Chci proto všem žákům popřát dobrý školní rok, který jim přinese nové
poznatky. Prvňáčkům, kteří vstoupili do budovy školy poprvé, přeji radost
z nové práce a úspěchy ve vzdělávání. Všem studentům prvních ročníků
středních škol a učilišť přeji, ať úspěšně studují pro realizaci svých snů
v budoucí profesi.
Ráda konstatuji, že obecní úřad v letních měsících pracoval ve
všech stanovených úředních hodinách. Pouze se nekonala veřejná
zasedání zastupitelstva obce. Ale zářijové zasedání má na programu už
zase dost zajímavých a důležitých témat spojených se životem naší obce.
Výrazně diskutovaným tématem v naší obci, která sousedí s Vojenským újezdem Brdy, je
návrh na jeho zrušení. Starosta města Příbram vyzval ke schůzce zástupce obcí, kterých se tato
problematika týká, poprvé 14. července 2011. Na konec velmi rušné debaty byl vypracován návrh
prohlášení (viz strana 5). Starosta Příbrami MVDr. J. Řihák byl pověřen, aby tento návrh prezentoval
vládě ČR, Ministerstvu obrany ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR.
Následovalo další setkání se starosty v Jincích dne 11. srpna 2011. Hosty byli ministr obrany
Alexander Vondra a ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Oba potvrdili, že rozhodnutí vlády
ČR o zrušení VÚ Brdy se nemění a do konce roku 2015 se bude postupně realizovat. Ministr obrany
ujistil přítomné, že nebezpečí nevybuchlé munice v prostoru není vážné. Bude proveden průzkum
jejího odstranění a cílové plochy nebudou přístupné. Ministr životního prostředí prosazoval záměr
vyhlásit na území Brd chráněnou krajinnou oblast (CHKO). Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky zaslala na obecní úřady informace o podmínkách pro vyhlašování CHKO. Další podrobnosti
záměru budou diskutovány na příštích setkáních s představiteli obcí na podzim.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, pevné zdraví a pohodu v osobním životě. Ať jsou Vaše
další dny naplněny spokojeností. Problémy v naší obci můžeme řešit lépe a rychleji jen s Vaší pomocí.
Proto se s Vámi rádi setkáme, a to nejen v úředních hodinách na obecním úřadě.
Vaše Vlasta Čechová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
(schválená usnesení na 6. zasedání, které se konalo dne 27. června 2011)

Usnesení 33/11: Ověřovateli zápisu zvoleni Ing. Jaroslav Mrázek a Petr Štika, zapisovatel David
Vošmik.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se hlasování-0.
Usnesení 34/11: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen „ZO“) schvaluje Provozní řád obecního dětského
hřiště v areálu OÚ Láz v předložené podobě. Tento řád bude vyvěšen na viditelném místě v těsné
blízkosti dětského hřiště, a to do deseti dnů ode dne konání tohoto 6. zasedání ZO.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se hlasování-0.
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Usnesení 35/11: ZO pro přístavbu obecního sálu v Lázu vybralo nabídku firmy PROKON Atelier
v podobě, v jaké byla předána OÚ Láz. V první fázi bude objednána studie a po jejím schválení může
následovat objednávka na vypracování projektu přístavby.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0.
Usnesení 36/11: ZO s c h v a l u j e celoroční hospodaření obce Láz a závěrečný účet obce Láz za rok
2010 včetně zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Láz za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření. Dále schvaluje směnu obecního pozemku parcelní č. 64/1
a přijímá toto opatření: ZO zajistí řádné plnění povinností při schvalování prodejů i směn pozemků
a ostatního majetku obce. Termín: červen 2011.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdrželi se-1 (Petr Štika).
Usnesení 37/11: ZO vyslechlo zprávu o možnostech rekonstrukce obecního rozhlasu a rozhodlo se na
návrh Ing. Jana Drozena odložit rozhodnutí a začít hledat nový způsob, jak zajistit informovanost
občanů obce.
Hlasování o návrhu: pro-4, proti-0, zdrželi se-1 (Petr Štika).
Usnesení 38/11: Zastupitelstvo obce Láz přijalo rozpočtovou změnu č. 2 v podobě, v jaké byla
předložena.
Hlasování o návrhu: pro-4, proti-0, zdrželi se-1 (Petr Štika).
Usnesení 39/11: ZO uděluje povolení ke kácení stromů u chaty č. 004 Zdenky Vršecké a u č. 005 Jany
Hovorové za předpokladu, že Petr Štika zjistí na Odboru životního prostředí MěÚ Příbram, že
povolení ZO stačí.
Hlasování o návrhu: pro-5, proti-0, zdrželi se-0.
Kompletní zápis z jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/

Návrh prohlášení starostů obcí a měst okresu Příbram, které
sousedí s Vojenským újezdem Brdy
My, starostové obcí a měst z okresu Příbram, které sousedí s Vojenským újezdem (VÚ) Brdy
prohlašujeme:
Neztotožňujeme se s návrhem na zrušení VÚ Brdy. V případě, že ke zrušení VÚ Brdy dojde,
vyzýváme vládu České republiky, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR
a Středočeský kraj, aby důsledně zajistily na území VÚ Brdy účinnou ochranu přírody, zabránily
poškození zdrojů kvalitní pitné vody, zajistily bezpečnost občanů a zamezily devastaci a zcizení
majetku.
Území VÚ Brdy je od roku 1926 neobydlené. Stalo se významnou enklávou čistého životního
prostředí uprostřed České republiky. Celá oblast je pro všechna podbrdská města a obce životně
důležitým zdrojem kvalitní pitné vody. Na území Brd se zachovala jedinečná rostlinná a živočišná
společenstva. Je proto naší povinností zajistit další nerušený rozvoj této jedinečné brdské přírody.
K prosazení našich cílů navrhujeme:
− Ještě před zrušením VÚ Brdy zřídit na celém území Chráněnou krajinnou oblast.
− Provést inventarizaci majetku a posouzení hospodářských a ekologických škod vzniklých
působením vojsk.
− Provést komplexní monitoring území s cílem zjistit místa s výskytem nevybuchlé munice.
Následně pak zabezpečit tato místa na náklady státu tak, aby zde nedošlo k ohrožení zdraví a životů
občanů.
− Zachovat územní celistvost VÚ Brdy. Ponechat VÚ Brdy ve Středočeském kraji, nepřipustit změnu
parcelace území.
− Ponechat hospodaření v lesích na státem řízené organizaci.
− Zajistit stavební uzávěru na celém území VÚ Brdy s cílem zabránit chaotické realizaci
developerských projektů. Budoucí rozvoj území navrhujeme realizovat pouze v souladu
s ekologickou legislativou EU a až po zajištění ochrany přírody a vodních zdrojů na území Brd.
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Pověřujeme starostu Příbrami MVDr. Josefa Řiháka prezentací našich požadavků a jejich
předáním výše zmíněným institucím.
Zároveň starostu Příbrami MVDr. Josefa Řiháka pověřujeme dalším svoláváním společných
jednání a koordinováním našeho společného postupu v problematice dalšího osudu VÚ Brdy.
Vyzýváme občanské organizace, spolky i jednotlivé občany, kterým není lhostejný budoucí
osud Vojenského újezdu Brdy, k podpoře našich návrhů.
V Příbrami dne 14. července 2011

Jubilanti obce Láz – podzim 2011
Září:

Blažena Štoková
Václav Bauer

84 let
75 let

Říjen:

Hedvika Šimánková
Štěpán Braun
František Vlach
Jana Pečená

70 let
85 let
75 let
75 let

Listopad:

František Karas
Josef Pečený
František Wiedermann

80 let
82 let
88 let

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

Opustili nás navždy
Červen:
Červenec:

Jiřina Machová
František Novotný
Jiří Týr
-

81 let
93 let
64 let

Všem pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Okénko do Mateřské školy Láz
Mateřská škola v Lázu byla v novém školním roce 2011/2012 pro děti opět otevřena již od
29. srpna.
Provoz mateřské školy zůstává jako dosud od pondělí do pátku, ale nově byl denní provoz
rozšířen na dobu už od 6,30 hod. do 16,00 hod.
Ke školní docházce od 1. září bylo přihlášeno celkem 27 dětí, z nichž 14 začalo do školky
chodit poprvé. Od 1. září byl zvýšen měsíční příspěvek rodičů na 200,- Kč. Rovněž od 1. září se zvýšil
denní příspěvek ve školní jídelně na 27,- Kč, a to na celodenní stravování (2 svačiny a oběd). Pro děti
s odloženou školní docházkou činí denní stravné 29,- Kč.
Z chystaných výletů a návštěv máme zatím připravenou jen „Dýňovou slavnost na farmě“.
Další akce školky budeme zajišťovat během měsíce září a dále.
Jak jsme již dříve oznámili, ukončila
v uplynulém školním roce svoji záslužnou
činnost paní učitelka Anežka Grosmanová,
která u nás pracovala celých deset let - od
roku 2001. Za nás i za všechny děti, které
učila, jí ještě jednou opravdu od srdce
děkujeme.
Od 29. srpna 2011 k nám nastoupila
nová paní učitelka Martina Gonzálezová
z Lázu. V uplynulé době prováděla na naší
mateřské škole náslech ke svému studiu na
Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém
Janu pod Skálou. Tak vlastně začala její
spolupráce s naší mateřskou školou. Dnes už
má praxi jak v mateřské škole, tak i na
základní škole. Těšíme se na dobrou
spolupráci a přejeme jí další pedagogický
vývoj v naší školičce.
Eva Čechová, ředitelka MŠ

Sabinka Pastyriková při práci ve třídě

Lázské bodlo 2011
V sobotu 23. července 2011 se na lázském fotbalovém hřišti za krásného, slunného počasí
konal už třetí ročník turnaje v malé kopané pod názvem Lázské bodlo 2011. Turnaje se zúčastnilo 16
týmů, které byly rozlosovány do čtyř skupin a po jejich dohrání všechna mužstva postoupila do
osmifinále play-off proti soupeřům určeným jejich výsledky ve skupinách. Mezi účastníky turnaje
byla jak družstva z malé kopané, tak mužstva firemní nebo složená z hráčů kopané velké i mužstva již
neaktivních hráčů, kteří si přišli jen tak kopnout pro žízeň.
Turnaj byl zahájen přesně v 9.00 hodin a družstva vkročila do bojů o putovní pohár prvními
zápasy na čtyřech perfektně připravených hřištích. Každá skupina měla své hřiště, zápasy na sebe
navazovaly s pětiminutovými přestávkami, takže základní skupiny byly dohrány poměrně brzo.
Skupina A nepřinesla žádné velké překvapení, loňští finalisté A je to!, ač ve slabším složení
a bez stálého gólmana, skupinu vyhráli, k čemuž jim dopomohla dvě vítězství a jedna remíza s druhým
v pořadí, jímž byl už tradiční účastník Lázského bodla – Rychlý válec. Třetí skončilo družstvo Profi
group a čtvrté Hellas, jež všechny své zápasy prohrálo, ale v další fázi se postaralo o jedno
z největších překvapení turnaje.

5

Skupinu B suverénně vyhrálo družstvo Jihočeské restaurace, které mělo ve svých řadách hned
tři hráče lázské Vrtule, druzí skončili Dark players, třetí Legendy – družstvo složené z bývalých
i nedávných hráčů Vrtule. Čtvrté místo bez zisku bodu obsadilo mužstvo Geo.
Ve skupině C jsme měli naše mužstvo Vrtule, složené většinou z aktivních hráčů lázského Atýmu, které tuto skupinu opanovalo, a to bez jediného inkasovaného gólu a bez ztráty bodu. Na
druhém místě skončilo družstvo Cag, třetí Hokejky a čtvrté Psk.
Poslední skupina D hrála ve vzdálenějším rohu u valu, tak trochu zastrčená, ale podle
výsledků se dalo tušit, že jak první Brdský krávové, tak druhý Mobydick, ve kterém hrálo
několik mladíků z 1. FK Příbram, budou mužstva, na která si v play-off bude třeba dát pozor. Třetí
místo ve skupině D obsadilo družstvo Kotláři a čtvrtí skončili Březohoráci.
Osmifinále probíhalo zpočátku bez překvapení. A je to!, Jihočeská restaurace i Brdský
krávové svá utkání v pohodě zvládli, nicméně čtvrtý vítěz skupiny opět nepřekročil svůj stín a přes
průběžné vedení 2:0 nad outsiderem skupiny A, týmem Hellas, dokázal nakonec tento zápas ztratit, na
penalty prohrát 2:3 a opět tak vypadnout už v osmifinále. A o kom, že je tu řeč? Samozřejmě jde
o Vrtuli, která stejný scénář zopakovala již potřetí v řadě a stává se jednoznačně smolařem celé
dosavadní historie Lázského bodla.
V dalších zápasech osmifinále Mobydick přejel lázské Legendy a spolu s ním dále postoupili
Cag, Rychlý válec a Dark players.
Ve čtvrtfinále zdolali hráči Jihočeské restaurace po lítém boji Rychlý válec a Mobydick
poměrně překvapivě přešel přes A je to!. Tažení Hellasu turnajem utnulo na penalty družstvo Dark
players a Cag také na penalty nečekaně zdolalo do té doby suverénní mužstvo Brdský krávové.
V semifinále si Jihočeská restaurace pohrála s Dark players a Mobydick až po penaltovém
rozstřelu porazil Cag.
Zápas o třetí místo ovládli borci z Cag a tým Dark players vyprovodili rozdílem třídy.
Zato finále bylo mnohem vyrovnanější. Rozhodně mu nechybělo nasazení či vzruch před
brankami nebo střelecké pokusy, ale snad střelci příliš podléhali tíži okamžiků nebo gólmani byli
prostě nad jejich schopnosti, zkrátka zápas skončil v řádné době 0:0 a šlo se na penalty. V těch byli
úspěšnější hráči Jihočeské restaurace a stali se tak třetími vítězi turnaje Lázské bodlo. O kvalitě týmu
Jihočeská restaurace a o tom, že si vítězství bezesporu zasloužil, svědčí fakt, že za celý turnaj tento
tým neinkasoval ani jeden gól!
Nejlepším střelcem letošního turnaje se stal Michal Budínský z družstva A je to!, nejlepším
hráčem turnaje byl vyhlášen Filip Řezáč z mužstva Mobydick a nejlepším gólmanem turnaje byl
vyhlášen Láďa Pártl z Cag.
David Vošmik

Úspěšní hráči týmu Jihočeská
restaurace – vítěz 3. ročníku
turnaje Lázské bodlo
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Naše společnost je výhradně českým výrobcem nábytku různých specifikací a přímým
pokračovatelem firmy “TRUHLÁŘSTVÍ Čefelín“. Máme už více než desetiletou praxí
v truhlářské výrobě a stálé sídlo v podbrdské obci Láz.
Naše firma se prezentovala inovací v roce 2010, má však stále stejné vedení
a rozrůstající se zázemí. Nový plášť společnosti následovala modernizace výroby novými
technologiemi, které umocňují kvalitu poctivého, řemeslného zpracování výrobku. Přesné,
počítači řízené technologie umožňují nový rozhled ve zpracování nábytku. Přesnost, krátké
dodací termíny, kvalita a samozřejmě více možností v moderním designu jsou hlavními
přednostmi naší firmy.
Nemalý podíl na jakosti výrobku a designu s ní spojeném mají používané materiály
a doplňky pro konečnou funkčnost díla. Proto pro výrobu používáme jen kvalitní komponenty
a materiály, které uspokojí zákazníka v jakémkoli objemu a prostředí. Dodržet požadavky
a ctít názory zákazníka je pro společnost prioritou, a proto se snažíme naložit se zakázkou
odběratele tak, aby se stala jeho spokojeností.
Své stálé, ale i nové zákazníky dokážeme uspokojit jak výrobky z přírodních
materiálů, jako je dřevěný masiv, tak i z umělých, jako jsou laminované desky a další.
Sortiment našich výrobků je široký. Zasahuje nejen oblast kuchyňského nábytku,
kancelářského nábytku, laboratorního nábytku, vestavěných skříní atd., ale i unikátní díla
podle zvláštních přání jednotlivého zákazníka.
1. NÁBYTKÁŘSKÁ s.r.o.
Tel/fax: +420 318637083
E-mail: obchod@prvninabytkarska.cz
IČ: 29018803

Láz 119, 262 41 Bohutín
GSM: +420 773637083
www.prvninabytkarska.cz
DIČ: CZ29018803

Kuchyňské linky
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Kancelářský nábytek

Individuální nábytek

Ženská kopaná v Lázu
Jako počátek ženské (dívčí) kopané v Československu bývá uváděn 8. listopad 1966, kdy byl
v pražské Slávii založen oddíl ženské kopané. Krátce nato (asi tak po 20 letech) také paní a dívky obce
Láz zakládají svoje družstvo kopané, a to pod hlavičkou Sokola Vrtule Láz.
Ženská kopaná v Lázu vznikla spontánně, bez dlouhých debat a příprav, zkrátka tak, jak to
umí jen ženy. Jednou před poutí se domluvily a už o pouti se konalo první utkání. Nejprve jako
předzápas před utkáním mužů Dolní Láz proti Hornímu Lázu, později zase jako předzápas ženatých
proti svobodným. A soupeřem jim bývalo žákovské družstvo Lázu. Žáci se na utkání pokaždé velmi
těšili – hrát se ženskými je pro kluka vždycky velký zážitek. Někteří z nich se ale museli dost krotit,
protože hráli proti svým maminkám.
Hrálo se nejčastěji o pouti, trénovalo se nejčastěji před poutí. Ale konaly se i přátelské zápasy
se ženskými družstvy ve vzdálenějším okolí – např. v Obecnici, Drahlíně a jednou také v Kosově
Hoře, která tehdy hrála pravidelnou soutěž v okrese Benešov.
Systém hry byl zcela jednoduchý. Trenéři sice vymýšleli a předváděli děvčatům nejrůznější
varianty a kombinace obrany či útoku, ale ženský temperament velel: „Kde je míč, tam jdeme
všechny!“ Při jednom utkání (prý to bylo v Drahlíně) dokonce jedna z lázských bojovnic v zoufalé
snaze zabránit gólu chytila míč oběma rukama. Samozřejmě následovala desítka a tak gól stejně padl.
A výsledky zápasů tomu odpovídaly. „Sem tam se vyhrálo, sem tam vlastňák, ale zahrály jsme si, …“
vzpomínají dnes bývalé hráčky.
Postupem doby byly naše fotbalistky vybaveny jednotnými dresy Sokola Vrtule Láz, dostaly
i kopačky a i v jejich hře bylo prý vidět zlepšení a systém. Jednou se vracely z (prohraného) utkání
z Kosovy Hory a zastavily se v hospodě v Oborách. Byly ještě v dresech a kopačkách, protože
v Kosově Hoře tehdy ještě neměli sprchy. V hospodě sedělo několik štamgastů, mezi nimiž byli
i někteří místní fotbalisté a všichni ta lázská děvčata se zájmem okukovali a komentovali, že něco
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takového tu ještě nebylo. A nato hospodská proslovila na adresu přítomných mužů památnou větu:
„Chlapi, tak proti těmhle holkám umíte úplný h….!“
Na utkání lázských děvčat v tom nejlepším věku (od 18 do 40 let) chodívalo mnoho diváků,
někdy dokonce víc než na zápasy mužů. A není se co divit. Dnes občas některý z fotbalových
odborníků prohlásí po skončeném zápase: „Byla to pohledná hra.“ Ale my, fotbaloví neodborníci,
můžeme při prohlížení zašlé fotografie lázských fotbalistek říci: „Byla to pohledná děvčata.“

Na snímku, který byl pořízen asi v roce 1991, jsou shora odleva: Mirka Slámová, Vlaďka
Habadová, Vendula Kodatová, Jarka Vymlátilová ml., Jarka Vymlátilová st., Božena Jaríčková,
Vendula Šourková, Alena Kubová a Jana Slámová. Dole odleva: Pepa Luspaj, Věra Bělková, Irena
Luspajová, Lenka Pátková, Jarka Sedláčková, Mirka Šmatláková, Irena Svajčíková, Jitka Šolínová
a Jirka Bezouška. Na snímku nejsou další tehdejší lázské fotbalistky jako Broňa Bezoušková, Jiřina
Kochová, Martina Šebíková, Radka Luspajová a možná ještě další.
Někdy kolem roku 1994 začal družstvo trénovat Pepa Vošmik a postupně přicházely nové
hráčky jako Jitka a Martina Matějíčkovy, Alena a Martina Vackovy, Ilona a Jitka Dolejšovy, Ivana
Svajčíková, Veronika Šourková, Šárka Matějková, Katka Lantorová, Martina Kvapilová, Radka
Tomášková a další.
Dá-li si někdo z Vás, milí čtenáři, tu práci a spočítá shora uvedená jména, dojde k číslu 32. To
však neznamená jen počet karet v mariáši, jak by asi napadlo nejednoho zdejšího karbaníka. Je to
obdivuhodný počet mladých žen a dívek, které se v tak malé obci, jako je ta naše, věnovaly tehdy ještě
málo rozšířenému sportu – ženské kopané. A to nejen pro své vlastní sportovní vyžití, ale i pro
potěchu oka tehdejších fotbalových fanoušků.
Ing. Václav Dvořáček

Letní střílení ze vzduchovek
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V neděli 17. července 2011 odpoledne za krásného letního počasí proběhl v Lázu turnaj ve
střelbě ze vzduchovek, tradičně pořádaný Střeleckým spolkem Láz. Na Žernové v lomu se sešlo třicet
střelců. Tento počet hezky korespondoval s tím, že turnaj byl v pořadí už třicátým, tedy jubilejním od
roku 1999, od kdy jsou tyto turnaje v Lázu pořádány. Střelba probíhala na obvyklou vzdálenost deset
metrů a soutěžilo se v pěti disciplínách – kruhový terč, terč „liška“, dvojí střelba na prázdné brokové
nábojnice (patrony) a na balónek. Patrony i balónek jsou divácky zajímavé – je hned vidět, jak je který
střelec úspěšný. Turnaj probíhal osvědčeným způsobem souběžně na pěti stanovištích.
Na prvním místě skončil Ing. Jan Drozen s celkovým výsledkem 144 bodů. Na prvním terči
měl 44 bodů, na lišce plný počet 50 bodů, trefil čtyři patrony z pěti, pak i balónek a na poslední
„vyřazovací“ disciplíně nezaváhal a potvrdil sestřelením všech pěti patron. K maximálnímu možnému
nástřelu, který jsme vždy počítali spíš jako teoretický, než prakticky dosažitelný, mu chybělo pouhých
11 bodů. Na druhém místě skončil Zbyněk Turek, také s mimořádným výsledkem 141 bodů. Třetí byl
Milan Šimánek se 117 body. Zabodovala také Štěpánka Turková, která soustředěným výkonem
dosáhla 91 bodů a obsadila místo čtvrté. Nejmladším střelcem byl devítiletý Aleš Zelenka, nastřílel 31
bodů.
Týden po turnaji byla v Bohutíně pouť se střelnicí, ale jak se vedlo našim účastníkům ve
střelbě na papírové růže, jsme se už nedozvěděli. Věříme však, že i naše klání přispělo k tomu, že byli
náležitě připraveni a nějakou tu růži si odnesli.
Další turnaj proběhne v neděli 25. září 2011 od 13.00 hodin, v případě nepřízně počasí se bude
střílet ve stejný čas o týden později. Zveme dospělé i děti a těšíme se na setkání.
Václav Bernášek za Střelecký spolek Láz

Na snímku uprostřed Antonín Shrbený ml. nabíjí Antonínu Shrbenému st., který má z očekávání výsledků své
střelby dost těžkou hlavu (nakonec krásné 6. místo)

Výzva k občanům obce Láz
Vážení občané, naše obec vydala před čtyřmi lety obecně závaznou Vyhlášku obce Láz
č. 1/2007. Tato vyhláška určuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Oznamujeme, že obec jako účetní jednotka
evidovala ke dni splatnosti 31. července 2011 za odvoz odpadu pohledávku za poplatníky celkem
134.052,- Kč. K 31. srpnu se pohledávka snížila jen o málo, a to na 119.027,- Kč.
Podle článku 3, písmeno a) vyhlášky uvedené výše platí:
- Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 450,- Kč/rok. Za domácnost může být
poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem
domu nebo správcem domu.
-

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 500,- Kč/rok.
Má-li k této stavbě právo více osob, jsou povinny platit tento poplatek společně
a nerozdílně.

Vážení občané, obec Láz vyzývá Vás, tedy poplatníky, kteří za tento rok a také za všechny
roky minulé dosud nezaplatili poplatek uvedený výše, abyste tak učinili nejpozději do 30. září 2011.
Můžete tak učinit zaplacením v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Láz v úředních hodinách, tj.
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vždy v pondělí a ve středu od 18.00 hod. do 19.30 hod. Dále můžete dlužnou částku zaplatit také
převodem na bankovní účet obce č. 10823211, kód banky 0100, jako variabilní symbol uvedete číslo
popisné Vaší nemovitosti, příp. její číslo evidenční. Pokud možno uveďte i text o platbě v poznámce
platby.
V následujících dnech bude obec Láz činit kroky směřující k zaplacení neuhrazených
pohledávek.
Zastupitelstvo obce Láz

Kulturní komise informuje
V nadcházejících měsících se budou v naší obci konat následující akce:
 Drakiáda – 2. října ve 14.00 hod. bude setkání draků, dětí, rodičů a prarodičů i dalších
účastníků při soutěží v létání draků doma vyrobených i koupených
 Zahájení Adventu – 27. listopadu 2011 v 16.00 hodin na tradičním místě a s tradičním
programem
 Mikuláš – 4. prosince 2011 v 16.00 hodin v obecním sále. Srdečně zveme děti na společné
setkání s Mikulášem, anděly a čerty. Rodiče prosíme, aby s sebou přinesli za každé dítě, které
přivedou, symbolický dárkový balíček pro jiné dítě. Balíčky budou bez jmenovky, aby je mohl
Mikuláš náhodně rozdávat přítomným dětem

Sbor dobrovolných hasičů obce Láz
Činnost našeho hasičského sboru během léta pokračovala účastí na Memoriálu Josefa Říhy
v Bohutíně dne 6. srpna 2011. Soutěže se zúčastnilo devět týmů mužů a pět týmů žen. Naše družstvo
žen předvedlo výborný výkon a obsadilo 1. místo. Družstvo mužů skončilo na pěkném 2. místě.
Další hasičskou sportovní akcí byl 4. ročník Memoriálu zasloužilých členů, který proběhl
v Lázu dne 13. srpna 2011. Účastnilo se celkem pět týmů mužů a tři týmy žen. Naše ženy opět
obsadily 1. místo a družstvo mužů skončilo na 4. místě. Putovní pohár získalo soutěžní družstvo
z Bolkova. Soutěž byla zkrácena o jeden útok z důvodu zranění mladé hasičky z týmu SDH Vysoká
Pec. Naštěstí šlo jen o bolestivé zhmoždění zad. Děkujeme všem občanům, kteří přišli podpořit naše
hasiče.
O týden později odjeli naši hasiči na soutěž do Bolkova. Ženy tam vybojovaly 2. místo, muži
skončili na 6. místě.
Dále náš sbor obdržel pozvánku na soutěž o Pohár OSH žen, která se koná 10. září ve Věšíně.
Až podle podmínek se rozhodne, zda se této soutěže zúčastní také naše ženy.
Na 9. září se plánuje schůze okrsku č. 2 v Bohutíně. Tam se stanoví datum tematického
cvičení hasičů okrsku č. 2, tj. SDH Láz, Bohutín a Vysoká Pec. Toto cvičení probíhá každoročně
v září nebo začátkem října. Letos se má akce konat u nás v Lázu. Vytyčením trasy a sestavením celého
cvičení jsou pověřeni velitelé hasičského sboru.
Dne 10. září 2011 jsme se zúčastnili Memoriálu zasloužilých členů ve Tmani. I když po
štafetě měli muži z Lázu velice slibný náskok, zradou techniky nedokončili útok a boj pro ně skončil.
Ženy ve štafetě zaostávaly za prvním týmem o 4 vteřiny, ale předvedly velice povedený útok a
obsadily první místo. O jednu příčku si proti loňsku polepšily.
Pro propagaci hasičského sboru byl sestaven kalendář na rok 2012 s našimi mladými
hasičkami. Je to malá prezentace našeho soutěžního družstva žen. Kalendáře jsou zájemcům
k dispozici a lze je zakoupit za 150 Kč za kus. Bližší informace získáte u starosty SDH Láz Vítězslava
Karase ml.
Irena Svajčíková, Vítězslav Karas ml.

Vítání nových občánků obce Láz
Letos poprvé se slavnost Vítání občánků do obce Láz konala v obecním sále. Pozvání
obecního úřadu na 25. června 2011 přijalo 9 rodičů se svými děťátky. Přítomni byli i zástupci Sboru
dobrovolných hasičů Láz a Sokola Vrtule Láz. Kulturní vystoupení dětí ze školky pod vedením
ředitelky Evy Čechové bylo veselé, milé a velice hezky zapůsobilo na všechny přítomné v sále.
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Starostka obce Mgr. Čechová ve svém úvodním slově popřála novým občánkům především pevné
zdraví a dodala, že obec Láz by pro ně měla být místem bezpečí a porozumění. Rodičům pak popřála
při výchově trpělivost a radost ze všech chvil, které rodina a její okolí s dítětem sdílí. Na závěr
slavnosti obdrželi rodiče nových občánků od obecního úřadu pamětní list a dárek a maminky květinu.
Novými občánky Lázu jsou: Barbora Bezoušková, Viktorie Hrabušová, Vanesa Pastyriková,
Alžběta Turková, Alžběta Vondrášková, Kamil Linha, David Procházka, Milan Krejčí a Ondřej Musil.
Kulturní a sportovní komise

Výběr z akcí pořádaných v našem okolí


















Expedice středověk – interaktivní výstava pro celou rodinu, trvá do 13. listopadu 2011, Podbrdské
muzeum v Rožmitále pod Třemšínem
Tvorba v souvislostech – salon výtvarných fotografií, trvá do 30. září 2011, Podbrdské muzeum
v Rožmitále pod Třemšínem
Kámen a nit - výstavka souboru paličkovaných krajek s mineralogickou tematikou v uměleckém
pojetí příbramské výtvarnice Markéty Sloupové, trvá do 30. října 2011, Hornické muzeum
Příbram, Březové Hory - budova mineralogických sbírek
Příbramská svatohorská šalmaj - slavnost hudby, tance, divadla a lidových řemesel na nádvoří
Svaté Hory, 17. září 2011 od 10.00 do 23.00 hodin
Hudba v nezvyklých souvislostech – koncert pro dvoje varhany, 25. září 2011 v 17 hodin, Svatá
Hora
Ani gram uranu sovětským okupantům - výstava historických dokumentů k událostem z roku 1968
v Příbrami, trvá od 13. září do 31. prosince 2011, Památník Vojna, Lešetice
Zmizelá Vltava - Orlická přehrada - výstava dobových fotografií k 50. výročí vodního díla Orlík
ze sbírek Prácheňského muzea v Písku, trvá od 7. listopadu 2011 do 29. ledna 2012, Březové Hory
- důl Vojtěch
Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole - od 5. do 21. prosince 2011, Březové
Hory - hornický domek a důl Anna
Příbramské betlémy - tradiční výstava betlémů z hornického regionu, trvá od 8. prosince 2011 do
8. ledna 2012, Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum, Příbram
Skupina Olympic – 19. října 2011 v 19 hod., Divadlo A. Dvořáka, Velká scéna
Klubový večer Ginevry - Večer plný písní a povídání s možností diváckých dotazů na skupinu
i její hosty, 14. října 2011 v 19 hodin, Malá scéna Divadla A. Dvořáka
Radůza - koncert osobité písničkářky s kapelou, Krasohledění 2011, 24. října 2011 v 19.00 hodin,
Velká scéna Divadla A. Dvořáka
Zalánský motokros - Sedlčansko-Slapský pohár, 1. října 2011 v 10.00 hodin, Planý vrch, Zalány

Myslivecké zvyky, tradice a myslivecká mluva
Každodenní život myslivců, zejména pak některé významnější události, které jsou spojeny
s lovem zvěře, měl vždy svá pravidla, zvyky a také mluvu.
Některé zásady lovu a péče o zvěř se dochovaly po staletí a myslivci se je snaží jako tradici po
svých předcích zachovat i pro své následovníky.
Většina dodnes dodržovaných mysliveckých zvyků a pravidel má i své praktické důvody.
Například střelná zbraň se nenosí hlavněmi vzhůru z důvodu tradice, ale pro větší bezpečnost při
honech. Nosí se na levém rameni, protože myslivci nosívali v pravé ruce hůl a také proto, že její
sejmutí z levého ramene pravou rukou je podstatně snazší a rychlejší. Také oděv, který myslivci na
hony nosí, by měl odpovídat tradici myslivosti, i když v poslední době ke zvýšení bezpečnosti na
naháňkách se někdy požaduje zvýraznění červenou nebo žlutou barvou oděvu.
Důležité při honech je náležité zacházení s ulovenou zvěří, jejíž stavy stále klesají. Po každé
leči se dělá výlož (přehledné uložení ulovené zvěře na zem), po skončení honu následuje výřad
(celkové přehledné uložení). Výřad není jen věcí evidence a přehledu, ale také úcty, kterou vzdávají
myslivci ulovené zvěři. Zvěř se pokládá na pravý bok, a to ve stanoveném pořadí podle druhu zvěře.
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Spárkatou zvěř (sudokopytníci srnec, jelen, daněk a další) musí myslivec umět vyrušit
(vyvrhnout) bez vyhrnování rukávů. Ulovený kus dostává do svíráku (huby) větvičku nazývanou
„poslední hryz“ jako projev úcty lovce k ulovené zvěři. Jednovýhonkovou větvičku lovec vloží do
místa vstřelu. Silnější větvička se vkládá do otevřeného zámku (rozříznutá spona pánve) a do tělní
dutiny. To má spíše praktický důvod – aby nedošlo k zapaření zvěřiny. Při ulovení spárkaté zvěře si dá
myslivec třívýhonkový úlomek smočený v barvě (krvi) zvěře na pravou stranu klobouku, kde ho nosí
až do západu slunce. Pokud je střelcem lovecký host, předává úlomek hostovi lovecký průvodce.
Mnohé tradice se přenesly i do posledních lečí. Jsou to přátelská posezení v dobře vytopené
hospodě s občerstvením po honu. Na přípitek „Lovu zdar“ se připíjí levou rukou – snad proto, že je
blíže k srdci. Výklady tohoto zvyku jsou též jiné, trochu kurióznější. Také tzv. myslivecký soud je
spíše veselé a často nepravdivé zhodnocení chyb a nedodržování tradic jednotlivými myslivci, kteří
jsou pak na místě „odsouzeni“ k pokutě – zaplacení něčeho ostřejšího. Přestupky se proto často zjevně
zveličují a podobně také obhajují. Pořad souzení má být zábavný a vtipný. Vyhodnocuje se také
nejúspěšnější lovec – král honu.
Také přijímání mezi myslivce nebo pasování při prvním ulovení některého druhu spárkaté
zvěře je tradice, kterou je vhodné udržovat.
O úlomku větvičky se třemi výhonky a o jeho použití se zmiňuji výše. Ještě je třeba doplnit,
co je to zálomek. Jde o větvičku větší, s různým počtem výhonků podle určení a použití. Zálomek je
vlastně výrazem z němé myslivecké mluvy, kterou se lovci v lesích dorozumívali už od dávných dob.
Dodnes se někde, třeba v jelenářských oblastech, používají zálomky k označení nástřelu, směru
odchodu poraněné zvěře, stopy s barvou a podobně. To často usnadňuje následné úspěšné nalezení
postřelené zvěře.
Ještě trochu o myslivecké mluvě, která se jako tradice udržuje a je pro „nemysliveckou“
veřejnost někdy až nesrozumitelná. Pro zajímavost se pokusím popsat některé výrazy mysliveckou
mluvou, a to na naší typické místní zvěři – jelenu.
Hlava jelena má větrník (nos), svírák (hubu), v něm lízák (jazyk), světla (oči), slechy (uši),
nahoře pučnice (kostní výrůstky) a na nich vyrůstají parohy. Z chrupu jsou nejznámější špičáky
v horní čelisti nazývané kelce, které jsou také mysliveckou trofejí. Cennější jsou kelce více obroušené
– vypálené. Pohlavní úd se nazývá žíla, varlata ráže a dohromady to jsou kratiny (laň má svírku).
Jelení lůj je běl, žaludek se nazývá trávník. V srdci se někdy najde zvláštní chrupavčitá kůstka
nazývaná myslivci hubertka, která je rovněž loveckou trofejí. Moč se nazývá rez. Ocas je kelka. Páření
je říje, v říji jelen troubí a v době říje se mu na spodní části břicha tvoří tmavší skvrna zvaná spála,
která páchne prkem (silným specifickým zápachem). Jelení zvěř se ráda kaliští (chladí v bahně).
Laním a kolouchům se říká zvěř holá. A takových mysliveckých pojmenování je ještě celá řada.
Jednou z podivných zvláštností starého mysliveckého či loveckého života bývaly různé
pověry, kouzla a čáry. Většinou měly zajistit, aby lovec zvěř při pochůzce nezradil (nevyplašil) a aby
jeho zbraň přesně střílela. Dnešní myslivci tyto praktiky už nepoužívají. Jsou většinou zkušenými
lovci a jejich zbraně a optika jsou na vysoké technické úrovni, a tak dnes už zvěř nemá velkou šanci
uniknout jako v dřívějších dobách. Proto je třeba spíš se o zvěř víc starat, chránit ji a chránit také
prostředí, ve kterém žije, aby se zachovala i pro příští generace. A lovit ji jen v rozumné míře.
Ještě o jedné záležitosti ovlivňující zdravotní stav zvěře, a to především srnčí, bych se chtěl
zmínit. V zimním období tato zvěř potřebuje naši pomoc. Jde především o přikrmování. O seno tato
zvěř moc nestojí, ale chutná jí ovoce, suchý neplesnivý chléb, z obilí je to oves a důležitá je také sůl.
Proto jsou myslivci vděčni návštěvníkům, kteří tyto věci do korýtek a krmelců přinesou.
Největším nepřítelem pro zvěř není mráz a sníh, ale lidská bezohlednost. Jsou to motorkáři,
jezdící po lese mimo silnice a cesty a především majitelé psů, kteří své psy nechají v lese volně
pobíhat. Zvěř se v zimě instinktivně jen málo pohybuje, aby neztrácela energii a uchovala si tukové
zásoby, získané v podzimních měsících. Pes v lese však srnčí zvěř vyplaší a ta před ním utíká. Slabší
nebo často rušení jedinci se pak nedokážou vyrovnat s tak velkým výdejem energie a hynou na
celkové vysílení nebo na záněty dýchacího ústrojí.
Ladislav Punčochář
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Vážení spoluobčané, od roku 2003 existuje a funguje podle zákona o obcích dobrovolné

sdružení brdských obcí, nazvané Svazek obcí Podbrdského regionu. Naše obec se v minulosti také
stala jeho členem a přispívá do peněžního fondu částkou 6 Kč ročně za každého občana s trvalým
bydlištěm v Lázu. Sídlo svazku je na Obecním úřadě Bohutín. Předsedou je od 18. listopadu 2010 Ing.
Martin Matuna, místostarosta obce Bohutín. Svazek má své webové stránky www.podbrdsko.com.
V současné době plánuje Svazek vydání publikace o regionu Podbrdska. Obracím se na Vás,
vážení spoluobčané, s prosbou, abyste nám, zastupitelům obce, pomohli shromáždit texty
a fotografie, které by v uvedené publikaci co nejlépe představily naši obec.
Příspěvky a nápady posílejte na e-mailovou adresu obce nebo je doručte na obecní úřad.
S pozdravem za spolupráci předem děkuje Mgr. Vlasta Čechová, starostka

Oznámení:
-

-

zářijové veřejné jednání zastupitelstva obce se koná ve středu 21. září v 18.00 hod.
1. října 2011 se koná První podzimní sešlost žen. Sraz u restaurace U Dubu ve 13.00 hod.
Upřesněny ještě budou: trasa pochodu, počet km, buřtů atd.
cvičení žen pokračuje od 13. září vždy v úterý od 18.00 a od 19.00 hod.
od 3. října má pokladní OÚ Láz Radka Nováková hodiny pro občany vždy v pondělí 9-12 hod.
a 18-19.30 hod. nebo podle dohody na tel. 318 676 031
rozprodej knih ze zrušené obecní knihovny bude 30. září a 1. a 2. října a také ještě za týden 7.,
8. a 9. září v obecním sále
do naší rubriky Hledám – Nabízím stále ještě přijímáme bezplatnou, maximálně
dvouřádkovou inzerci
uzávěrka zimního č. 6 Informačních listů bude začátkem prosince 2011

Hledám – Nabízím
Hledám:

*Hledám přechodné ubytování zde v obci. Výše nájemného dohodou. Pomohu s pracemi na domě i na
zahradě. Volejte č. mobilu 605 789 648.

*Koupím 2 m

3

tvrdého palivového dříví. Zavolejte na č. mobilu 605 789 648.

Nabízím:

*Za odvoz dám barevnou televizi SONY, úhlopříčka 52 cm. Volejte 605 789 648.
*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
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listylaz@seznam.cz nebo je přineste sepsané na OÚ.
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