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Veškeré náklady spojené s vydáním tohoto čísla
Informačních listů obce Láz
uhradily rodinné firmy

Penzion KUNC a Sádrokartony KUNC
Slovo starostky
Vážení občané Lázu,
mám radost, že Vás mohu opět prostřednictvím Informačních listů
pozdravit a vyjádřit se k uplynulým událostem v naší obci.
Všímám si, že občané chodí stále častěji na obecní úřad se svými
problémy či požadavky. Jménem zastupitelstva obce mohu říci, že se
snažíme každou žádost vyřešit co možná nejrychleji. Pokud není
zastupitelstvo kompetentní v dané věci rozhodnout, odcházíte alespoň
s radou, kam se obrátit a jak pokračovat v řešení Vašeho případu. Jsem
ráda, že některé vleklé problémy se už podařilo vyřešit k Vaší spokojenosti,
například přijetí změn územního plánu obce. Dále také podstatně vzrostla
informovanost občanů prostřednictvím zkvalitněných webových stránek
obce.
Život v obci nám zpestřuje program připravený kulturní a sportovní komisí, které významně
pomáhají místní spolky. Uskutečněné akce považuji za zdařilé, potěšila mě Vaše účast, ale zároveň
přijímám i konstruktivní připomínky k jejich průběhu. Vnímám je totiž jako důkaz toho, že Vám dění
v obci není lhostejné.
Jistě víte, že již delší dobu se řeší otázka zprovoznění místního rozhlasu. Podařilo se soustředit
více nabídek, z nichž brzy vybereme konečného dodavatele. Jedním z hlavních úkolů, které před námi
stojí, je vybudování kanalizace v obci. Na nejbližším zasedání zastupitelstva bude této otázce věnován
dostatečný prostor. Vyzývám Vás proto k účasti na tomto zasedání, neboť se jedná o problém týkající
se nás všech. Využívejte, prosím, možnosti diskutovat, Vaše nápady jsou pro zastupitelstvo velmi
cenné a často jsou námětem k naší další práci.
Před námi je velmi krásný čas dovolených pro nás dospělé a pro děti doba letních prázdnin.
Naši obec v létě jistě navštíví mnoho turistů. Byla bych ráda, kdybychom je mohli přivítat v upravené
obci, kde si lidé udržují kolem svých domů pořádek.
Přeji všem hezkou dovolenou, mnoho nových zážitků a radosti z cestování. Ať jsou pro Vás
navštívená místa zajímavou inspirací pro další všední dny.
Vaše Vlasta Čechová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
(vybraná schválená usnesení z 5. zasedání zastupitelstva ze dne 23. května 2011)

Usnesení 23/11: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen „ZO“) bere na vědomí: a) předkládací zprávu
o projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Láz (dále jen „Z2ÚP“), uvedenou v příloze
tohoto usnesení, b) sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu Z2ÚP nebyly uplatněny
námitky dotčených osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona), c) sdělení pořizovatele, že
k projednávanému návrhu Z2ÚP byly uplatněny 4 připomínky právnických či fyzických osob nebo
veřejnosti podle § 52 odst. 3 stavebního zákona, které jsou vyhodnoceny v Opatření obecné povahy
č. 1/2011.
Usnesení 24/11: ZO ověřilo návrh Z2ÚP podle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a konstatuje, že není v rozporu s Politikou
územního rozvoje České republiky 2008, schválenou dne 20. července 2009, není v rozporu
s Územním plánem velkého územního celku okresu Příbram, schváleným usnesením zastupitelstva

2

Středočeského kraje dne 12. 6. 2002 a rovněž není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů
a stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo v předkládací zprávě a dokumentací Z2ÚP.
Usnesení 25/11: ZO vydává Z2ÚP (zhotovitel Ing. arch. Jarmila Zahradníková, autorizovaný architekt
ČKA 02 103) postupem podle § 171 a následujících §§ zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění
a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 stavebního zákona, jako opatření obecné povahy
č. 1/2011 uvedené v příloze tohoto usnesení.
Usnesení 26/11: ZO ukládá starostce a) oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu vydání
Opatření obecné povahy č. 1/2011 – Z2ÚP v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a vyznačit jeho
účinnost, b) poskytnout dokumentaci Z2ÚP a Opatření obecné povahy č. 1/2011 opatřené záznamem
o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému úřadu
Středočeského kraje, c) zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané Z2ÚP
a o místech, kde je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit tuto informaci jednotlivě dotčeným
orgánům neuvedeným v předchozím bodu, d) zpracovat registrační list Z2ÚP a podat návrh
Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti,
e) zabezpečit archivování úplného elaborátu Z2ÚP, včetně dokladů a písemností dokládajících proces
pořizování.
Usnesení 28/11: ZO schvaluje přílohu č.1 k provoznímu řádu obecního sálu v Lázu (ceník)
v předložené podobě. Dokument bude vyvěšen v obecním sále v Lázu spolu s provozním řádem a také
na webu obce Láz a bude k nahlédnutí na Obecním úřadě Láz.
Usnesení 29/11: ZO schvaluje směnu pozemku parcely č. 64/1 za pozemek č. 387/2 bez doplatku.
Usnesení 31/11: ZO souhlasí s prodejem a výměnou pozemků u čp. 40.
Usnesení 32/11: ZO ukládá Obecnímu úřadu Láz zajistit dodatečnou kolaudaci vodovodních řadů I, B
a F.
Kompletní zápis z jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/

Kanalizace v Lázu
Bývalo zvykem, že se lidé zbavovali nepotřebných tekutin tak, že je prostě vylévali z okna na
ulici nebo na dvůr. V případě těch cennějších, jako byla močůvka a kejda, je vyváželi na svá pole pro
zvýšení úrody. A ty ostatní samovolně vytékaly do příkopu, na louku, do rybníčku nebo do potoka. To
ale bylo v dobách, kdy i v Lázu lidé produkovali jen tekutiny pro své okolí téměř nezávadné, se
kterými si příroda dovedla poradit. Dodnes jsou v obci pamětníci, kteří se slzou v oku rádi
zavzpomínají, jak v mládí chytali v Litavce pstruhy a raky a koupali se v jejích tůních. Od těch dob ale
lidstvo nezahálelo. Byla vynalezena umělá hnojiva, syntetické barvy a rozpouštědla, pohonné hmoty
a mazadla, univerzální prací prášky, léčiva, antikoncepce a mnohé další pomůcky pro ulehčení těžkého
života moderního člověka, jejichž zbytky se stále vypouštějí do přírody.
A co tomu říká Litavka? – Volá o pomoc! Křišťálově čistá a chutná voda, která pár kilometrů
nad obcí pramení v oblasti posledního zachovaného lesnatého pohoří Středních Čech – Brdech, se
v naší obci často mění ve smrdutou stoku s kameny pokrytými odporným slizem. Na to se dívají
dnešní pamětníci, opět se slzou v oku, teď ale se slzou hněvu a bezmoci. Příroda je sice mocná
čarodějka a dělá, co může, ale tady si ani ona neporadí. Pomoci můžeme zase jen my, lidé. A tady
v Lázu je to každý, kdo v naší obci žije trvale nebo i jen občas. Každý přece musí mít zájem na kvalitě
prostředí, ve kterém žije a které bude jednou předávat svým potomkům. Ochrana přírody musí být naší
morální povinností!
V Lázu se situace v oblasti vypouštění odpadních vod dlouhodobě vyvíjela dost nepříznivě.
Byly zde sice domácnosti, které si pravidelně či nepravidelně nechávaly vyvážet jímku (žumpu,
septik), ale všichni ostatní „tak jako odjakživa“ vypouštějí odpady do přírody vesele dál. Proto pár let
po sametové revoluci za starostování Aleny Vackové se zastupitelstvo obce rozhodlo pro zpracování
projektu kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV). Ten byl zadán Projektové a inženýrské kanceláři
Vítek a jeho vypracování stálo obec nemalé prostředky. Projekt byl předán obci v květnu 2001
a předpokládal vybudování kanalizace pro celý Láz za zhruba 35 mil. Kč a mechanicko-biologické
čistírny za 10 mil. Kč. Realizaci však nebylo schopno zajistit ani zastupitelstvo pod vedením Aleny
Vackové, pak ani Libuše Oharkové a nakonec ani Jitky Říhové. Po deseti létech jsme tedy stále na
počátku a situace je stále kritičtější.
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Vážení občané, obracím se na Vás, abyste podpořili záměr vybudování kanalizace a ČOV
v Lázu. Je totiž nejvyšší čas na získání podpory z evropských fondů či příspěvků z Fondu ochrany
životního prostředí. O další prostředky je možno žádat krajský úřad, ministerstva zemědělství, příp.
pro místní rozvoj nebo pro životní prostředí a nakonec i o půjčku v některých bankovních ústavech.
Také je nutno již nyní vypsat konkurz na výběr dodavatele pro zřízení kanalizace a ČOV. Podle
mnohaletých zkušeností z blízkých obcí je možno doporučit jako nejlepší a nejlevnější, bez nároku na
obsluhu a elektrickou energii, čističku kořenovou. Jsem přesvědčen, vážení občané, že zbudování
kanalizace v Lázu všichni bez výjimky podpoříte.
Ing. Václav Dvořáček

Jubilanti obce Láz – léto 2011
Červen:

Ladislav Kovařík
Vladislav Stoklasa

Láz čp. 192
Láz čp. 175

81 let
70 let

Červenec:

Libuše Oharková
Libuše Šimánková
Miroslava Kodatová
Marie Klímová

Láz čp. 249
Láz čp. 153
Láz čp. 158
Láz čp. 137

70 let
75 let
75 let
83 let

Srpen:

Helena Milcová
Marie Tesková
Jarmila Bělková
Marie Šourková
Dagmar Braunová

Láz čp. 43
Láz čp. 2
Láz čp. 59
Láz čp. 115
Láz čp. 101

75 let
81 let
84 let
81 let
70 let

Všem našim občanům, kteří v létě oslaví svá životní výročí, srdečně blahopřejeme.
Přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Dodatečně oznamujeme, že Anna Roušalová z Lázu čp. 149 letos 19. února oslavila krásných 90 let.
Kulturní a sportovní komise obce Láz

Oslava Dne dětí
V neděli 5. června 2011 dopoledne byl pro děti v Lázu na místním fotbalovém hřišti připraven
zábavní program. Více než 60 dětí z Lázu a okolí, které přišly v doprovodu svých rodičů či prarodičů,
mělo možnost porovnat své dovednosti s kamarády v různých disciplínách. Smyslem akce samozřejmě
nebylo, aby děti mezi sebou jen soupeřily, ale především, aby se hezky pobavily, a snad také, aby si
vyzkoušely činnosti, pro které nemají doma podmínky. Dospělí jistě zažívali mnoho radosti z úspěchů
svých nejmladších ratolestí, které
překonávaly překážky, běhaly slalom
s naloženým kolečkem či házely
míčky do kruhu. Starší děti se pak
zapotily při fyzicky náročnějších
disciplínách jako skákání v pytlích, při
trojboji dvojic (trakař, přenášení na
zádech, společný běh zády k sobě)
nebo při přetahování na laně. Zvláště
posledně jmenovaná disciplína byla
okořeněná určitou soupeřivostí jak
mezi jednotlivci, tak také mezi
družstvy.
Vyvrcholením programu byla
ukázka požárního útoku družstva žen
ze Sboru dobrovolných hasičů Láz,
Dětí se chystají k tanečku na závěr oslavy
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které z hadic zkropily odlehlou část hřiště. Zaslechl jsem hlasy, že by za tak pěkného počasí vůbec
nevadilo osvěžit vodou i přítomné účastníky. Děti si pak mohly také prohlédnout hasičské auto zblízka
nejen zvenku, ale i uvnitř.
Tečkou za příjemně stráveným dopolednem byla „spanilá jízda“ kočárků s nejmladšími
občánky a odměňování dětí drobnými dárky, které poskytli sponzoři celé slavnosti, jmenovitě Jana
Slámová a Česká spořitelna Rožmitál p. Tř.
Jménem kulturní a sportovní komise upřímně děkuji všem, kteří pomohli s přípravou i při
samotném průběhu oslavy Dne dětí.
Mgr. Pavel Kopecký

Okénko do Mateřské školy Láz
V průběhu měsíce května proběhl zápis dětí do mateřské školy.
Ředitelka Mateřské školy Láz požádala Krajskou hygienickou stanici v Příbrami o schválení
navýšení kapacity pro MŠ. Této žádosti bylo vyhověno, ale vzhledem k malým prostorům školy, je
možno kapacitu zvýšit pouze o dvě děti, tedy na celkem 27 dětí. Ředitelka zároveň požádala OÚ Láz,
který je zřizovatelem mateřské školy, o změnu v Rejstříku škol.
Plán akcí školky na konec školního roku:
− 23. května – Divadlo A. Dvořáka – Jak se budí princezny
− 25. května – ekologický seminář - Život ve vodě
−
9. června – výlet do ZOO Plzeň
− 16. června – opékání vuřtů - pro děti s rodiči
− 21. června – hudební koncert a návštěva keramické dílny ZŠ Bohutín
− 28. června – rozloučení s předškoláky
V tomto školním roce ukončí svoji činnost paní učitelka Anežka Grosmanová, která zde
pracuje od roku 2001. Za její práci s dětmi a originální výzdobu celé mateřské školy jí moc děkujeme.
V sobotu 25. června 2011 od 10 hod. proběhne v lázském obecním sále tradiční Vítání
občánků. Pro tuto slavnostní příležitost si mateřská škola připravila malé kulturní vystoupení.
Mateřská škola bude v době letních prázdnin uzavřena, a to od 11. července do 26. srpna 2011.
Všem rodičům a obyvatelům obce Láz přeji krásné a dlouhé letní dny plné pohody a lásky.
Eva Čechová, ředitelka MŠ

Děti s paní ředitelkou Evou Čechovou a paní učitelkou Anežkou
Grosmanovou. Snímek byl pořízen
u kapličky na Řimbabě na Vysoké
Peci během výletu mateřské školy
v květnu.

Oslava Dne matek
Jedním z krásných a u nás přitom dlouho opomíjených svátků je Den matek.
V Československu se poprvé slavil v roce 1923 na popud Alice Masarykové (dcery prezidenta T. G.
Masaryka) a pak pod názvem Svátek matek vždy každou druhou květnovou neděli.
Z historie Dne matek víme, že v roce 1914 ve Spojených státech byl oficiálně prohlášen za
národní svátek – den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Ten den maminky nepracovaly,
nevařily a ani neuklízely, všechno obstarávaly děti. Dospělí posílali maminkám pozdravy
a blahopřání. Lidé se zdobili květinou – bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní.
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Každou maminku určitě potěší, když si na ni v tento den její ratolest (bez rozdílu věku)
vzpomene malým dárkem, kytičkou nebo přáníčkem a vyjádří tím svůj dík za lásku, výchovu,
obětavost a řadu dalších, na pohled obyčejných věcí, které při péči o děti zvládne jen máma.
Letošní Den matek připadl na 8. května. Na tento sváteční den pozval Obecní úřad v Lázu
všechny maminky i jejich blízké do obecního sálu, kde pro ně byl připraven odpolední program. Kdo
přišel, jistě nelitoval. Setkání zahájilo vystoupení souboru Zpívánky v Lázu. Nejmenší děti uvily pod
vedením Mgr. Aleny Kopecké kytičku z písniček, básniček a tanečků. K slavnostní náladě pak přispěli
svými básničkami a hrou na hudební nástroje i žáci Základní umělecké školy Rožmitál pod
Třemšínem – pobočka Základní školy Bohutín a děti ze Základní umělecké školy Příbram. Celé
setkání uváděla a vystoupení dětí na klávesy doprovázela starostka obce Mgr. Vlasta Čechová.
Všechny přítomné maminky nakonec dostaly od dětí obrázek a malou kytičku.
Oslava Dne matek v Lázu se opravdu vydařila. Úsměvy na tvářích účinkujících i všech dalších
přítomných při odchodu ze sálu po skončení oslavy byly toho důkazem.
Vá

Poděkování a symbolický dárek s kytičkou samozřejmě
patřil i babičkám.

PENZION KUNC I a II**
Marie a Zdeněk Kuncovi
Láz 215
262 41 Bohutín
tel., fax
318 676 319
mobil
604 567 910
www.penzionkunc.cz

SÁDROKARTONOVÉ VESTAVBY KUNC
Petr Kunc
Školní 73
261 01 Příbram
Mobil 603 804 869
www.sadrokartony-kunc.cz
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Vážení přátelé,
představujeme Vám rodinné firmy Penzion Kunc I a II a Sádrokartonové vestavby
Kunc, které asi všichni znáte. V cestovním ruchu působíme od roku 1990. Naše ubytování má
certifikaci a je registrováno Svazem venkovské turistiky. Jsme členy sdružení Asociace hotelů
a restaurací České republiky – www.ahrcr.cz. Spolupracujeme s dalšími místními ubytovateli.
Každoročně se zúčastňujeme mezinárodního veletrhu cestovního ruchu GOREGIONTOUR v Brně a také středoevropského veletrhu cestovního ruchu pod záštitou
ministerstva pro místní rozvoj HOLIDAY WORLD. Tady na stánku Svazu venkovské
turistiky osobně propagujeme tento svaz, naše ubytovací zařízení v Lázu a celý podbrdský
region.
S přáním všeho dobrého Vaši Marie a Zdeněk Kuncovi a Petr Kunc

Penzion Kunc I

Sádrokartony Kunc
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A máme po čarodějnicích!
Letos se nám ty čarodějnice, myslím, velice povedly, a tak je možná na místě si připomenout,
jak to všechno proběhlo.
V pátek se konalo tradiční svážení dřeva na hranici, kterého se letos i přes oslovení řady
místních občanů zúčastnilo z počátku jen pouhých devět lidí. Není třeba zacházet do podrobností, je
na místě zmínit snad jen to, že byly přivezeny tři valníky krajin z pily a hlavně plný valník kulatin
z obecního lesa na stavbu tradiční hranice a také májka. Začalo se v pět, končilo až v devět, ale
nakonec bylo pohromadě všechno, co je ke stavbě hranice potřeba, takže nakonec pohoda.
V sobotu od devíti započala stavba hranice. Postavení kůlů, nařezání kulatin na roubení
a vyplnění hranice drobnými špalky a chvojím byla práce, která si vzala svůj čas. V půl druhé byla už
ale hranice hotova a po krátké přestávce se mohlo začít s přípravami na postavení májky a ohně na
opékání buřtů pro naše nejmenší. Do půl šesté bylo vše připraveno pro večerní vyvrcholení oslav.
Nejdříve jsme postavili májku, která se nám letos povedla. Byla přes 13 metrů vysoká a i přes
značný počet protichůdných rad jako: „Víc doleva!“ a taky „Víc do vsi!“, „Ale ne, doprava, copak to
nevidíte!“ poměrně rovně stojící, bohužel ale poněkud krátce.
V noci po oslavě totiž zaúřadoval dost trapný lázský zvyk, obnášející podřezávání obecní
májky místními. Když kdokoli neobeznámený s poměry v naší obci zaslechne, že se něco takového
opakovaně děje, tak si klepe na čelo a ptá se: „Jste tam u vás normální?“ – Co na to říct?
Přesto asi jen málokdo bude na letošní pálení čarodějnic alias Filipojakubskou, Valpuržinu
noc či chcete-li Beltine vzpomínat jinak než jako na akci, která se vydařila. Děti se vyřádily, hranice
byla výstavní, muzika výborná a zábava prostě skvělá, takže oslava této výjimečné noci byla, jak má
být. Takhle nějak by to mělo probíhat vždycky, tento svátek si to jistojistě zaslouží.
Nezbývá než poděkovat všem, kdo přišli a věnovali během pátku a soboty několik hodin
svého času nezištné práci pro zábavu lidí z celé obce. Velké díky patří brigádníkům Tondovi
Shrbenému, Jirkovi Humlovi, Aleši Hálovi, Honzům Skalickému a Drozenovi, Davidovi Vošmikovi,
Martinovi Bezouškovi, Láďovi Benovi, Romanovi Burianovi, oběma Petrům Štikovým a Martinovi
Sadílkovi.
Nesmíme ale zapomenout na další lidi, bez kterých by tato akce nemohla být tak skvělá, jako
jsou Pepa Luspaj a Franta Nademlejnský, kteří pečlivě vykonávali hasičský dohled okolo ohňů, Pavel
Kopecký, který jakožto předseda kulturně sportovní komise zajišťoval část večera, Josef Vošmik,
který svou pomocí sám zastoupil všechny členy Sokola Vrtule Láz, dále Milan Jura, který ochotně
traktorem přihrnul hromadu dříví tak, aby mohla bez problémů celá shořet a v neposlední řadě také
Standa Týr, který vyjednal a naložil tři valníky dříví z pily.
Nezbývá než si přát, aby podobných společných zábav bylo co nejvíc a aby se víc lidí
odhodlalo přijít na pomoc s přípravou dalších akcí – pomocných rukou není nikdy dost!
David Vošmik

Vzpomínka na padlé
Kytice či věnce položené k pomníkům a pamětním deskám padlých patří k tradicím českých
vesnic, které vznikly krátce po skončení první světové války v roce 1918. Nikdo si zřejmě tehdy
nedokázal představit, že volné plochy na kamenných deskách a kvádrech po 27 letech zaplní jména
obětí 2. světové války.
Jsou dny, kdy se k těmto tragickým obdobím 20. století vracíme a na historii válečných let se
díváme pohledem našich současných názorů, starostí a obav. Patří k nim i svátek, kterým je den
osvobození od fašismu v květnu roku 1945. V České republice se slaví Den vítězství 8. května, tedy
den, kdy hitlerovské Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci.
V předvečer tohoto svátku, 7. května, uspořádala kulturní komise Obecního úřadu Láz
lampionový průvod. Lidé se shromáždili u fotbalového hřiště a pak se průvodem vydali k pomníku
padlých. V čele šli, jako již tradičně, členové místního hasičského sboru ve slavnostních uniformách.
Za nimi následovali lázští občané, z větší části rodiče se svými ratolestmi. Děti se těšily
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z rozsvícených lampionů a milou bezprostředností navodily příjemnou a uvolněnou náladu plnou
pohody.
Podvečerní tichou slavnost u pomníku padlých uvedla starostka obce Mgr. Vlasta Čechová
a PhDr. Josef Bernášek přednesl vzpomínkovou řeč. Byla věnována našim spoluobčanům, kteří v obou
světových válkách svou obětavostí přispěli k těžce nabyté svobodě. Za ni také položili své životy.
O tom, že jejich odkaz není zapomenut, svědčila i odezva slov společně zazpívané naší národní hymny
v závěru a poměrně velká účast na této vzpomínkové slavnosti.
PhDr. Josef Bernášek

Cvičení žen v Lázu
Nové vedení Obecního úřadu Láz nabídlo letos v březnu ženám i dívkám cvičení v obecním
sále. Současně se obrátilo na Šárku Nosákovcovou, cvičitelku ze Sport klubu Příbram, která se žádostí
obecního úřadu souhlasila. A tak už 15. března 2011 od 18 hod. se uskutečnila první hodina cvičení.
Zájem žen byl značný. Během dalších hodin, které probíhají každé úterý, se vždy vybrala
náplň a zaměření cvičení. Dále se pravidelné úterní cvičení rozšířilo ještě o další část, a to od 19 do 20
hod. V této hodině je cvičení zaměřeno především na protažení celého těla se základy powerjógy.
Powerjóga totiž pracuje s páteří a znamená pomalý a řízený pohyb, který uvolňuje tělo a snižuje stres
a napětí. Cvičení je vhodné především pro starší generaci. V obou hodinách se cvičí podle hudby,
vestoje či vleže na podložce. Z původně dohodnutého termínu do konce května se pro velký zájem
cvičení prodloužilo až do konce června.
Účastnice kurzu

Retro-cyklo-trasa Láz-Tok-Láz
V průběhu prvního červnového týdne po náhlém hnutí mysli několika štamgastů restaurace
U Dubu uzrál něčí nápad uspořádat hned v sobotu 4. června výlet do přírody brdských lesů. Neměla to
však být poklidná procházka brdskými luhy a háji s obdivováním zdejší jedinečné flóry a fauny. Byl
připraven náročný bicyklistický etapový okruh Dub-Tok-Dub. Nikoli však na dnes běžných horských
a všelijakých jiných závodních a terénních kolech s třemi až div ne s třiceti převody, gelovými sedly,
měkce vystlanými cyklotrenýrkami, kosmickými helmami z karbonových vláken a jinými
vymoženostmi dnešní techniky. Ne, účastníci měli za úkol doma či ve svém okolí najít a pro jízdu
připravit co možná nejstarší produkty továren na výrobu velocipedů minulého století. Ale ne každý,
kdo hledal, takový stroj našel. A když našel, třeba už ani neopravil a musel si vzít kolo bohužel už
modernějšího typu.
A tak se sjelo za krásného sobotního letního předpoledne před hospodou U Dubu již kolem
11. hod. na předetapové ladění okolo třiceti pánských i dámských kol, každé ve stáří asi tak od 10 do
70 let. Přibližně stejné bylo i rozpětí věku účastníků zájezdu. Přesně v poledne, po krátké, ale
intenzívní poradě a pořízení dokumentárních fotografií, byl podnik odstartován. V čele jelo
doprovodné mnohoúčelové terénní motorové vozidlo zn. Nissan s výstražným majáčkem. Jeho
posláním bylo především vést kolonu, při kontrole ukázat povolení k průjezdu a dále sloužit jako
pojízdná restaurace, vyprošťovací agregát, opravna velocipedů i ošetřovna a záchytná stanice.
Trasa okruhu byla náročná. Obávaný Žernovák všechny prověřil hned na začátku a donutil
většinu velocipedistů sestoupit ze sedel. Mnozí se obávali, že takhle to bude pořád, ale nebyla to
pravda. Několikrát se jelo po vrstevnicích, tedy po rovině, a několikrát i s kopců.
První zastávka byla u Pilského rybníka, další na vrcholu stoupání cesty na Obecnici, pak pod
Tokem a pak ještě mnohokrát. Vždy se počkalo, až dojel závěr kolony, proběhlo určení další trasy
a především občerstvení, kterého s ubývajícími silami cyklistů rovněž přímo úměrně ubývalo. Na
Carvánce u chaty Vojenských lesů byla asi hodinová zastávka na opékání buřtů a pak se jelo na už
nedaleký vrchol celých středních Čech – Velký Tok. Na tomto krátkém úseku ale došlo k největší
zkoušce sil celé výpravy. Terénní doprovodný automobil totiž zapadl v louži asi 100 m od nivelační
značky 865 m nad mořem. A tak slavné terénní vyprošťovací vozidlo bylo třeba z terénu vyprostit.
Opět se ukázalo, že kde končí jemná technika, musí nastoupit hrubá lidská síla. Účastníci zájezdu
neohroženě naskákali do louže a po pás v bahně táhli a tlačili, až dostali utopené auto i s jeho osádkou
na schůdnější cestu.
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Pak v oblaku bahenní vůně se sjíždělo dolů na Houpák (793 m) na ploše Jordán, ke dvěma
betonovým bunkrům. Po jejich prohlídce následovalo kochání se krásným výhledem na velký kus
Čech. Nedaleko nad Hejlákem byla bouřka s hromy blesky a deštěm, ale na výpravu se sneslo jen pár
osvěživých kapek. A pak zase nahoru směr Koruna (834 m) a zase prudké sjezdy, z nichž v jednom
před ostrou zatáčkou si jeden cyklista lehce přibrzdil a už byl v příkopu. Zadní kolo ohnuté do pravého
úhlu, krvavý loket, ale největší ztrátou byl roztržený bleděmodrý klubový dres. Naštěstí
v doprovodném vozidle se už nějakou dobu vezl značně znavený účastník zájezdu i se svým kolem,
které teď výborně posloužilo havarovanému jezdci. Po vyhodnocení situace se pokračovalo na Bor,
Pilský rybník (částečná dezaktivace od bahenního odéru), pak už jen zastávka u obrázku na Žernové
k vydání nezbytných pokynů pro závěr jízdy a slavnostní sjezd obcí k Dubu, kde v 17.30 hod. byl
okruh uzavřen. Pak se opékalo maso, jež zajistilo, naložilo a chutně upravilo vedení zdejší restaurace.
Následovalo důkladné prodebatování průběhu celého podniku a doplňování dehydratovaných
organismů účastníků zájezdu se protáhlo dlouho do noci.
Ing. Václav Dvořáček

Z bláta do louže

Sokol Vrtule Láz
Po důkladné zimní přípravě se obě naše fotbalová mužstva s vervou pustila do jarních
mistrovských utkání. Obě mužstva – Sokol Vrtule Láz A i Sokol Vrtule Láz B se pohybují v horní
části tabulky jak III., tak i IV. třídy.
Mužstvo A neodstartovalo letos na jaře příliš dobře. Začalo to nešťastnou prohrou doma proti
Sedlici 0:3, kdy se hrálo 80 minut na jejich polovině, ale v závěru jsme odpadli. Další porážka se
zrodila v Tochovicích, a to v poměru 1:2. Pak jsme vyhráli doma se Zduchovicemi 3:0. V Milíně
s jejich „béčkem“ jsme prohráli 1:2. Ale další dvě utkání už naznačila, že máme na víc. Domácí
remíza s Trhovými Dušníky 4:4 to sice ještě nepotvrdila, ale vítězství venku nad Hluboší 4:1 už
naznačilo zlepšení výkonu celého kolektivu.
Mužstvo B vyhrálo 4 zápasy ze 6. Doma s Klučenicemi to byla výhra 2:1. Pak ve Hvožďanech
porážka 1:3 a doma s Jincemi B výhra 3:2. Venku po slabém výkonu v Pečicích prohra 1:3 a pak
následovaly dvě výhry doma s Obořištěm 5:1 a s Březnicí B 3:2.
Víkend ze 30. dubna na 1. května 2011 se zvlášť vydařil. „Áčko“ s přehledem vyhrálo venku
nad Hluboší 4:1. „Béčko“ mělo doma pernou práci s „profesory fotbalu“ z Březnice, ale také vyhrálo,
a to poměrem 3:2.
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Další utkání fotbalových mužstev Sokola Vrtule Láz v květnu a červnu 2011 jsou rozlosována
takto:
mužstvo A

14. 5. v Dolních Hbitech
21. 5. derby doma s Bohutínem
28. 5. doma s Drahlínem
4. 6. v Jincích
11. 6. doma s Višňovou
18. 6. v Kovohutích Příbram
mužstvo B
15. 5. doma s Věšínem
21. 5. v Pičíně s Pičínem A
29. 5. doma s Pičínem B
5. 6. v Rosovicích
12. 6. doma s Rožmitálem B
18. 6. v Jablonné.
Všechna utkání začínají v 17.00 hodin. Přijďte slušně povzbudit naše borce, vždyť
reprezentují všechny občany Lázu.
Z plánu naší tělovýchovné jednoty, který je v tomto roce dost obsáhlý, se nám zatím podařilo
splnit tyto připravované činnosti:
Na 5. březen tentokrát vyšel dětský maškarní bál a 8. března na Masopustní úterý následoval
průvod masek obcí (podrobněji článek Mgr. V. Čechové na str. 14 v minulém čísle Listů). Obě akce
byly pořádány v rámci Masopustu ve spolupráci s lázskými hasiči.
Na 6. duben byl stanoven sběr železného šrotu. I když se sebrané množství šrotu rok od roku
snižuje, děkujeme všem občanům, kteří nám sběr připravili.
Na 30. duben jsme společně s Obecním úřadem Láz připravili oslavu „Pálení čarodějnic“.
U místního fotbalového hřiště si po 19. hodině děti začaly opékat buřty a pak následovalo stavění
májky ozdobené místními občany. Úderem 20. hodiny dali hasiči z hasičského auta signál a na louce
za hřištěm zapálili připravenou vysokou hranici se dvěma čarodějnicemi na vrcholu. K poslechu
(a také k tanci) hrála pro pobavení účastníků a přilétajících čarodějnic romská hudba. Velká účast
občanů svědčí o tom, že se večer opravdu vydařil.
V neděli 5. června jsme se na fotbalovém hřišti podíleli na další akci obecního úřadu Dětském dnu.
Zatím se nám sice nepovedlo rozjet tradiční Sportovní ligu mládeže, která měla v minulém
roce úspěch, vše se ale budeme snažit dohonit v příštích měsících. V pátek 24. června pořádáme
„dokopnou“. Na sobotu 16. července připravujeme turnaj v nohejbale a pak za týden turnaj v malé
kopané.
Josef Vošmik

„Kapr v síti“
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Sbor dobrovolných hasičů obce Láz
Lázský dobrovolný hasičský sbor zahájil svou letošní soutěžní činnost základní hasičskou
soutěží dobrovolných hasičských sborů okrsku č. 2 (Láz, Bohutín, Vysoká pec). Nejen muži, ale i ženy
se zapojily do základní soutěže s ambicí na postup do okresního kola. Našim mužům šlo o obhájení
prvenství z minulého roku a tím i o získání putovního poháru. Soutěž proběhla 14. května 2011 na
školním hřišti v Bohutíně za účasti čtyř družstev mužů a tří družstev žen. Muži získali 1. místo a tak
obhájili titul z loňska a také naše ženy byly úspěšné – obsadily rovněž 1. místo. Dosažené časy (přes
35 vteřin) sice nepatří k nejlepším, ale ten den se nedařilo žádnému ze soutěžních družstev.
V rámci pracovních činností proběhlo v květnu čištění požární nádrže - koupaliště v Lázu.
Děkujeme tímto všem, kteří přišli pomoci.
Dne 4. června 2011 proběhla oslava Dětského dne, kde družstvo lázských hasiček předvedlo
ukázku útoku. Děti si pak mohly prohlédnout hasičské auto zvenku i zevnitř.
Na sobotu 25. června od 14.00 hod. je plánována brigáda na úklid hasičské zbrojnice a jejího
nejbližšího okolí. Večer pak bude následovat posezení s pohoštěním. Srdečně zveme všechny naše
hasiče, jak na úklid, tak i k posezení.
Další soutěže budou probíhat podle došlých pozvánek od jednotlivých partnerských sborů.
Zatím je znám pouze termín konání Memoriálu Josefa Říhy v Bohutíně – 6. srpna 2011, kterého se
pravidelně zúčastňujeme. Čtvrtý ročník Memoriálu zasloužilých členů se uskuteční 13. srpna 2011.
Zveme všechny občany a těšíme se na jejich podporu při našich soutěžích.
Náš hasičský sbor obdržel pozvánku na společnou oslavu 125. výročí založení dvou sborů
dobrovolných hasičů – z Březových Hor a z Příbrami 1, která proběhne ve dnech 24. a 25. června
2011. Náš sbor se slavnosti zúčastní se svým historickým praporem.
V sobotu 25. června od 8.00 hod. se koná sraz hasičů na náměstí J. A. Alise na Březových
Horách, pak se pokračuje slavnostním pochodem s hudbou na Hořejší Oboru. Zde bude dekorován
historický prapor SDH Láz. Oslavy jsou nejen pro hasiče, ale zváni jsou všichni občané.
Irena Svajčíková

Sbor dobrovolných hasičů v Lázu srdečně zve
všechny občany Lázu a celého okolí na
tradiční

Pouťovou zábavu
dne 23. července 2011 v obecním sále –
restaurace U Dubu
Začátek ve 20.00 hod.
Hraje „SEKVENCE“
Přejeme dobrou zábavu a pohodu
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Myslivost v Lázu na konci 20. a na začátku 21. století
Jestliže chceme třeba jen velmi stručně popsat českou (československou) myslivost v období
po 2. světové válce, musíme uvést ještě dvě etapy. Obě přímo souvisejí s vydáním tehdy nových
zákonů o myslivosti. Prvý zákon č. 23/1962 Sb., byl vydán dne 23. února 1962 a druhý č. 449/2001
Sb., byl vydán 27. listopadu 2001.
Každý z obou uvedených zákonů pojednává o myslivosti a tvorbě honiteb naprosto odlišně.
Podle prvého zákona nepřísluší právo myslivosti každému vlastníkovi honebního pozemku tak, jako
tomu bylo dříve, ale výhradně socialistickým organizacím, jimž okresní národní výbor uznal honitbu,
oboru nebo bažantnici. O schválení honitby žádala organizace, která měla ve správě nebo užívání
vhodné pozemky, příslušný okresní národní výbor. Prováděcí směrnice stanovila nejnižší výměru
honitby na 500 ha a jako optimální výměru 1 200 až 1 500 ha. Láz byl tehdy zařazen do honitby
Vranovice. Tato honitba měla výměru 2 272 ha, z toho lesní plocha měla 692 ha a vodní plocha 35 ha.
Nájem z této honitby byl stanoven na 3 160 Kčs. Myslivecké sdružení Kosov–Vranovice, které tuto
honitbu provozovalo, mělo v té době průměrně 46 členů. Po myslivecké stránce měla tato honitba
dobré předpoklady pro chov i lov veškeré zvěře. Nedostatkem byla velká rozloha honitby a s tím
spojená organizační náročnost všech akcí mysliveckého sdružení. Vždyť jen obvod honitby, který
vedl od Lázu na Vysokou, Nesvačily, Rožmitál, Zalány a dále po hranicích vojenského újezdu Brdy
zpět do Lázu, výstižně ukazuje rozlehlost honebního pozemku.
Počátkem druhé etapy provozování myslivosti v Lázu je vydání zákona o myslivosti
č. 449/2001 Sb. Honitbu podle tohoto zákona vytváří honební společenstvo vlastníků pozemků
a schvaluje ji příslušný úřad. Nejmenší výměra honitby musí být 500 ha. Honební společenstvo
Vranovice má schválenou honitbu o výměře 861 ha, z toho lesní pozemky 76 ha. Tuto honitbu
pronajalo Mysliveckému sdružení Láz–Vranovice za roční nájem 4 000 Kč. Honitba je převážně polní
a s velmi nízkým stavem drobné zvěře, průměrným stavem srnčí zvěře a v posledním období se
zvýšenou migrací černé zvěře. Pohybuje se zde částečně také jelení zvěř, kterou mohou členové
sdružení lovit pouze, pokud je tato zvěř v I. věkové kategorii. Naše myslivecké sdružení má
v posledních letech průměrně 17 členů, kteří se ve svém volnu nezabývají jen myslivostí. Pomáhají
také při akcích pořádaných Obecním úřadem Láz, Zemědělským družstvem Bohutín apod.
Z kulturních akcí je možno jmenovat především pořádání dnes už pravidelných a oblíbených
mysliveckých zábav s bohatou tombolou především pro občany Lázu a Vranovic.
Ladislav Punčochář

Upozornění
Vážení občané, červen je již tradičně měsícem myslivosti a ochrany přírody. V této době se
v přírodě, a to znamená i v okolí naší obce, vyskytuje velké množství bezbranných zvířecích mláďat.
Proto Vás Myslivecké sdružení Láz-Vranovice žádá, abyste své pejsky nenechávali bez dozoru volně
pobíhat po okolí. A pokud Vy sami někde najdete zdánlivě opuštěné mládě, nesahejte na ně a už
vůbec ho neberte domů. Věřte, že se k němu jeho rodiče vrátí. Za pochopení jménem všech členů MS
děkuje
Zbyněk Turek, myslivecký hospodář

Oznámení:
-

-

pro dlouhodobé studijní zaneprázdnění členky redakční rady Informačních listů obce Martiny
Brettlové byl osloven PhDr. Josef Bernášek, který s členstvím v redakční radě Listů souhlasil
uzávěrka č. 5 Informačních listů bude začátkem září 2011
do naší rubriky Hledám – Nabízím stále ještě přijímáme bezplatnou, maximálně
dvouřádkovou inzerci
jubilejní 30. turnaj ve střelbě ze vzduchovky bude v neděli 17. července 2011 od 13.00 hod.
v lomu na Žernové. Pozvánky budou rozneseny
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Hledám – Nabízím
Hledám:

*Koupím 2 m

3

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

Nabízím:

*Obklady,

dlažby, SDK, rekonstrukce, zámkové dlažby apod. Další informace na internetu
www.zateplovani-fasady.kvalitne.cz nebo na č. tel. 603 859 138 nebo 606 208 524.

*Prodám 6 ks nepoužitých PVC trubek. Délka 2 m, vnější průměr 5 cm, síla stěny 1 mm, barva šedá.
Volejte 605 789 648.

Výzva redakce
pro organizace, spolky a 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 4: 13. června
2011
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