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Slovo starostky
Vážení občané Lázu,
dostáváte do rukou jarní číslo Informačních listů. Ráda využívám této příležitosti, abych Vás
pozdravila jako Vaše nová starostka. V situaci, kdy od začátku roku je bývalá starostka Jitka Říhová
dlouhodobě nemocná, byl výkon obecního úřadu podstatně omezen. Vzniklou situaci bylo třeba řešit.
Změny, ke kterým ve vedení obce došlo, jsou uvedeny v usneseních z posledního jednání
zastupitelstva obce.
Poznala jsem, že členové zastupitelstva chtějí pro rozvoj naší obce opravdu pracovat. A proto
jako svůj důležitý úkol chci hlavně podporovat jejich nadšení pro práci pro obec. Zároveň očekávám
i od Vás, všech občanů Lázu, že budete za námi přicházet s novými podněty ke zlepšení života v obci.
Doufám, že se budeme pravidelně setkávat na veřejných jednáních zastupitelstva i mimo ně. Jsme
Vám k dispozici také v úředních hodinách Obecního úřadu Láz. Aktuální informace nejsnáze najdete
na úřední desce OÚ nebo na webových stránkách obce www.obeclaz.eu.
Přeji Vám krásné a veselé Velikonoce prožité ve zdraví a pohodě.
Vaše Vlasta Čechová

Usnesení z jednání zastupitelstva
Vybraná usnesení ze zasedání zastupitelstva č.4/2011 ze dne 31. 3. 2011:
Usnesení 04/11: MŠ Láz bude poskytnuta neinvestiční dotace na provoz ve výši, v jaké byla
předložena.
Usnesení 05/11: Sokolu Vrtule Láz bude poskytnuta dotace ve výši 100.000,- Kč. Podmínkou pro její
poskytnutí je uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi OÚ Láz a Sokolem Vrtule Láz.
Usnesení 06/11: SDH Láz bude poskytnuta dotace ve výši 106.500,- Kč. Podmínkou pro její
poskytnutí je uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi OÚ Láz a SDH Láz a rozdělení
položek v žádosti na provozní a sportovní.
Usnesení 07/11: Rozpočet obce na rok 2011 je přijat se změnami, které navrhl Ing. Jan Drozen. ZO
schválilo příjmy ve výši 4.948.000,- Kč, výdaje ve výši 4.442.000,- Kč. ZO schválilo přebytkový
rozpočet. Závazné ukazatele jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.
Usnesení 08/11: ZO ukládá OÚ Láz, aby v co nejkratší době začal v souladu s platnou vyhláškou
postupovat proti neplatičům.
Usnesení 09/11: Návrh smlouvy na svoz komunálního odpadu na rok 2011 je přijat.
Usnesení 10/11: Zařazení dalšího bodu Personální změny ve funkcích v zastupitelstvu do programu
jednání.
Usnesení 11/11: Zastupitelstvo obce Láz dle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
odvolává Jitku Říhovou z funkce starosty obce.
Usnesení 12/11: Zastupitelstvo obce Láz určuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, že pro výkon funkce starosty nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, tato funkce
bude vykonávána jako neuvolněná.
Usnesení 13/11: Zastupitelstvo obce dle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích volí
do funkce starosty obce Mgr. Vlastu Čechovou.
Usnesení 14/11: Zastupitelstvo obce Láz v souladu s § 104, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
svěřuje stávajícímu místostarostovi zastupování starosty v technických záležitostech, případně
v dalších záležitostech, pokud ho starosta pověří.
Usnesení 15/11: Zastupitelstvo obce Láz v souladu s § 104, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
zřizuje funkci 1. místostarosty. Ten bude zastupovat starostu ve všech administrativních záležitostech,
případně v dalších záležitostech, pokud ho starosta pověří.
Usnesení 16/11: Zastupitelstvo obce Láz v souladu s § 104, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
volí Ing. Jana Drozena do funkce 1. místostarosty.
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Usnesení 17/11: Zastupitelstvo obce Láz v souladu s § 119, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
odvolává Ing. Jana Drozena z funkce člena finančního výboru a v souladu s § 117 zákona č. 128/2000
Sb. o obcích volí do této funkce Josefa Šourka.
Usnesení 18/11: Zastupitelstvo obce Láz v souladu s § 72 a § 84, odst. 2, písm. n) zákona o obcích
a nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, stanoví odměnu
za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 14.869,- Kč měsíčně.
Usnesení 19/11: Zastupitelstvo obce Láz v souladu s § 72 a § 84, odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, stanoví odměnu
za výkon funkce 1. místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2.000,- Kč
měsíčně.
Usnesení 20/11: Zastupitelstvo obce Láz ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu usnesení ZO,
a to do 30. dubna 2011.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva obce Láz najdete na:
http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/

Jubilanti obce Láz – jaro 2011
Březen:

Duben:

Květen:

Marie Sadílková
Láz čp. 131
81 let
Václav Sláma Láz čp. 82
82 let
Josef Teska
Láz čp. 2
86 let
Olga Habadová Láz čp. 73
84 let
Růžena Šáchová
Láz čp. 182
70 let
Josef Šourek
Láz čp. 115
82 let
Marie Ježková Láz čp. 179
83 let
(nyní Domov důchodců – Rožmitál pod Třemšínem)
Marie KarasováLáz čp. 133
81 let

-

-

-

Všem oslavencům k jejich životnímu jubileu upřímně gratulujeme.
Přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších let.
Kulturní a sportovní komise obce Láz

Vynášení Morany v Lázu
Po několika letošních téměř teplých jarních dnech v březnu a dubnu se paní Zima vždy zase
vrátila, aby ukázala, že se své vlády ještě nevzdává. Po vzoru svých dávných předchůdců z keltských
dob se tedy děti v Lázu rozhodly vynést Zimu ze vsi. A tak se v neděli 10. dubna 2011 v 10 hodin
dopoledne sešly se svými rodiči (některé i s dědou nebo babičkou) v lázském obecním sále, aby Zimu
v podobě Morany (také Morena, Mořena, Mořenka, ale i Mařena i Mařenka) vlastnoručně vyrobily
a vynesly ji z obce.
V úvodním slově starostka Mgr. Vlasta Čechová krátce pohovořila o původu tohoto
starobylého lidového zvyku vynášení Morany (Zimy, Smrtky) z obce a uvedla program celé slavnosti.
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Pak děti ze souboru „Zpívánky v Lázu“ pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Kopecké
zazpívaly písničky a předvedly tanečky, které s nimi pro tuto slavnost nacvičila. Přidávaly se i ostatní
děti. Slyšeli jsme písničky „Uvíjíme věneček“, „Pásla ovečky“, „Travička zelená“ a mnohé další.
Předseda kulturní a sportovní komise pan učitel Mgr. Pavel Kopecký vysvětlil a názorně
předvedl, jak je možno z přinesených hadříků a starých dětských šatiček, slámy, krepového papíru,
proutí a vejdumků (vyfouknutých vajíček) vyrobit figuru Morany.
Vlastní práce dětí při výrobě velké Morany – Mařeny i malých Mařenek se zúčastnili
i přítomní rodiče, prarodiče a další přítomní občané. Loutky se všem opravdu povedly.
Slavnost pokračovala písničkami a říkadly „Zpívánek v Lázu“ k vynášení Zimy z obce, jako
např.: „Dupu, dupu“, „Neseme Mořenu“, „Smrt chodí po vsi“ a další.
Závěrečným vystoupením dětí v sále byla hra s barevnými šátky – „Vyhánění Zimy“.
Děti i s přítomnými dospělými se pak vydaly průvodem s písničkami a říkadly vsí od obecního
sálu nejprve přes most na levý břeh Litavky a pak po jejím proudu dolů až k novému mostu, kde stojí
socha sv. Jana Nepomuckého. V čele průvodu nesl pan učitel velkou Moranu s bílým obličejem
Smrtky v červeném šátku, bílé jupce, červené sukni a kostkované zástěře. Kolem krku měla náhrdelník
ze dvou řad korálů z vyfouknutých vajíček a také řádku hlemýždích ulit jako symbolu smrti. Za
Moranou si děti nesly každý svou malou Mořenku. Cestou se děti zastavily u Klímů a tam po
zazpívání písničky „Od města k městu, neseme nevěstu, jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme“
dostaly od paní Broni Bezouškové bonbóny a další sladkosti.
Za zpěvu a říkadel děti odstrojily loutky a postupně z mostu do vody naházely malé Mořenky
i onu velkou Moranu, aby se Zima letos už nemohla do vsi vrátit. Některé děti se nemohly se svými
Mořenkami rozloučit, a tak si je odnesly domů.
Poděkování patří
paní starostce Čechové za uspořádání celé slavnosti a za úvodní slovo
-

manželům Kopeckým za nacvičení písniček a vystoupení dětí a za organizaci a řízení
průvodu

-

mysliveckému sdružení Láz-Vranovice za dodání slámy a větví

-

sboru dobrovolných hasičů obce Láz za posílení proudu Litavky

-

členům zastupitelstva a kulturní a sportovní komise, kteří pomohli při přípravě celé
slavnosti, úklidu sálu, fotografování atd.

Nakonec je třeba pochválit celou slavnost jako velmi povedenou a přát si, aby tím byla zahájena nová
tradice setkávání lidí v obci.
Ing. Václav Dvořáček
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Vynášení Morany ze vsi

Okénko do Mateřské školy Láz
Školní rok 2010/11 v Mateřské škole Láz
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, co je pro nás nové, také se učíme naslouchat,
zpívat, recitovat a pozorovat.
Říjen: les a vše, co v něm roste a žije, pole a jeho plody, „Svatováclavská aneb „Plášť a hrubá
halena“ – loutková pohádka v mateřské škole ve Vranovicích.
Listopad: co umí vítr a déšť, dáváme pozor, abychom nenastydli, staráme se o zvířátka, Liduščino
divadlo „O čtyřech ročních obdobích“ – loutkové divadlo s herci v mateřské škole ve Vranovicích.
Prosinec: „Hudební žerty s Mikulášem a čerty“ – představení dětí ze ZUŠ Příbram, Mikulášská
nadílka v mateřské škole, „Tři vlasy děda Vševěda“ – představení s herci v mateřské škole ve
Vranovicích, vánoční nadílka dárků v naší mateřské škole.
Leden: sněhové radovánky, staráme se o lesní zvířátka, návštěva předškoláků ze ZŠ v Bohutíně,
připravujeme se na zápis do školy.
Únor: učíme se o zvířátkách a o ročních obdobích, už umíme vyjmenovat všechny dny, měsíce a roční
období, „Hudební pořad aneb zpívání s kytarou a flétnami“ v mateřské škole ve Vranovicích.
Březen: držíme tradici Masopustu a těšíme se na návštěvu lázských masopustních masek, vítáme jaro
písničkami a básničkami o kytičkách.
Duben: navštěvujeme poštu v Bohutíně a dovídáme se, jak zde vše funguje, zveme kamarády
z mateřské školy ve Vranovicích na kanisterapii a společně s nimi se od „pejskové tety“ učíme, jak se
starat o pejsky a jak se chovat k neznámému pejskovi.
Květen a červen: připravujeme návštěvu divadla v Příbrami (2 představení), vystoupení dětí v Lázu,
„Pohádková země skřítků“, „Život ve vodě“ – výukový program z Centra ekologické výchovy –
Ochrana fauny ČR, loučení s předškoláky, opékání vuřtů, výlet do ZOO v Plzni.
Eva Čechová, ředitelka Mateřské školy Láz
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Osazenstvo školky na zemi

Mateřská škola Láz, Láz čp.7, 262 41 Bohutín
IČ: 709 92 436, tel: 318 676 121

V Y H L A Š U J E
termín pro odevzdání žádosti o přijetí dítěte
do mateřské školy, a to nejpozději do

6. května 2011
Tiskopisy pro přihlášení a potvrzení od lékaře jsou k dispozici v MŠ Láz.
Podmínka pro přijetí dítěte je dovršení 3 let dítěte ve školním roce 2010/11.

Do mateřské školy budou přednostně přijímány:
- děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (podle § 34, odst. 4 zákona
č. 561/2004 Sb.)
- děti s trvalým pobytem v Lázu
- děti s celodenní docházkou
- děti zaměstnaných rodičů
- sourozenci dětí, které docházejí do naší MŠ

Rodiče, přineste s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, vyplněnou přihlášku,
potvrzení od lékaře.
Eva Čechová, ředitelka MŠ
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(pro účastníky z Lázu: do Rožmitálu se každý dopraví po vlastní ose, a to do 9.00 hod., návrat z Narysova do
Lázu zajištěn autobusem pořadatele).
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Srdečně všechny zveme na

koncert z díla W. A. Mozarta a jeho současníků,

který připravuje soubor Musica Podberdensis
společně s příbramským smíšeným sborem Codex Temporis.

Koná se 27. května 2011 od 21 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami na náměstí
TGM.

Zveme Vás jako zakládající členové Musica Podberdensis. O našich aktivitách se více
dozvíte na www.podberdensis.cz.
Alena a Pavel Kopeckých
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Plán kulturní komise OÚ Láz na rok 2011
Na schůzce kulturní komise dne 10. února. 2011 byl vytvořen následující plán činnosti
na rok 2011:
Akce
Cvičení pro ženy

Místo konání
Obecní sál

Pálení čarodějnic

Termín
Podle domluvy 1x za
týden
Neděle 10. dubna od
10.00 hod.
30. dubna

Lampiónový průvod

7. května podvečer

Den matek

8. května v 16.00 hod.

Průvod ze hřiště
k Pomníku padlých
Obecní sál

Vítání občánků
Den dětí
Výlet na kolech pro
všechny
Zahájení Adventu

2. polovina května
5. června (?)
září, říjen (?)

MŠ Láz
Fotbalové hřiště (?)
(?)

27. listopadu

Obecní sál

Mikuláš

4. 12. od 16.00 hod.

Obecní sál

Vynášení Mořeny

Obecní sál, průvod
obcí
Fotbalové hřiště

(?) – bude upřesněno

Za kulturní komisi Mgr. Vlasta Čechová

Všem čtenářům Informačních listů obce Láz
přejeme krásné prožití
Velikonočních svátků
Vaše redakce
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Masopustní průvod maškar v Lázu 2011
Tradice masopustní maškarády v Lázu trvá už téměř osmdesát let a má hodně
shodného s masopustními průvody v okolních obcích. V něčem se však lázský průvod masek
liší od ostatních. Stejně jako v pražském Divadle Járy Cimrmana se totiž jako masky účastní
… (tajenka viz níže). Iniciátorem maškarního průvodu v naší obci byl dodnes je Sbor
dobrovolných hasičů Láz. Než byla postavena dnešní hospoda U Dubu, vycházel průvod
masek vždycky od bývalé Palivcovic hospody (dnes je tady provoz truhlárny – první stavení
vpravo při vjezdu do naší obce od Bohutína).
V posledních letech na Masopustní úterý kolem 10. hodiny dopoledne se od hospody
U Dubu vydává vesnicí okolo dvaceti lidí v maskách. Za dobu konání masopustních průvodů
chodívaly masky Kominíka, Řezníka, Smrti, Medvěda, Vodníka, Myslivce, Žida a dalších.
V průvodu bývá i maska Pytláka, která pytlem sena vyplácí kolemjdoucí. Než se průvod vydá
na cestu, musí se občerstvit – dnes již málo dodržovanou tradicí bývala tmavá zabíjačková
polévka, zvaná prdelačka. Směr průvodu udává a zastavení u jednotlivých chalup řídí muž
v masce Kecala nebo jiná maska. Za doprovodu harmoniky, bubnu a někdy i saxofonu, trubky
či bendža u navštíveného domu vždycky zazněla písnička podle řemesla, kterým se hospodář
v chalupě živil. Většinou to byli havíři a rolníci, ale také řezník, kovář, hospodský atd. S paní
domu si i dnes některá z masek zatancuje a pak hospodyně přinese pohoštění. Tradičně to
bývaly koblížky s mákem, ale později většinou s povidly. Dnes jsou to různé jednohubky,
klobásky, uzené apod., ale hlavně štamprlička něčeho ostřejšího. A tak obejít celou ves
v tento den je pro každého účastníka úkol nadmíru náročný – vydrží jen opravdu odolný
jedinec.
Průvod masek i dalších přihlížejících se kolem 18. hodiny večer vrací zpátky
k hospodě. Tam se od 19. hodin obvykle konávala maškarní merenda. Ta končívala dříve než
ostatní zábavy, protože Masopustní úterý i následující Popeleční středa jsou stejně jako jiné
všední dny pracovními dny. A v čem se naše maškaráda od jiných liší? Liší se v tom, že
masopustního průvodu v Lázu se účastní … a konečně je tady tajenka: pouze muži. Ale
masky babek s nůší, zdravotních sester či lehkých žen v podání lázských mužů nesmějí
chybět. Nováček, který jde v průvodu poprvé, skládá masopustní slib a po splnění dalších
podmínek - pití syrového vejce ze skořápky (jež se solí a pepří) tak, aby ve skořápce nezůstal
žádný zbytek - a následném vypití velkého panáku je pasován na lázského Maškarádu. Pokud
vejce vybryndá či nedokáže celé ze skořápky vysát, pije znovu. V případě, že se mu to ani po
několika pokusech nepovede, pasován není a následující ročník, který absolvuje, pije znovu.
Existují jedinci, kteří pili vejce ve třech ročnících, a přesto pasováni nebyli.
Nikdo z dosud žijících pamětníků a účastníků lázského Masopustu nepamatuje, že by
se průvod nekonal, nebo že by se do hospody nakonec nedošlo. I když někdy byly podmínky
a situace podle slov pamětníků velmi náročné.
Poslední roky se vytvořila skupina lidí, kteří si vždy předem připraví pro závěr
maškarády výstup, jenž se odehraje u fotbalového hřiště na Rafandě. Názvy a náměty hraných
scének jsou různé, např. Stínání kobyly, Domácí zabíjačka, Stínání kohouta, Lázské nemehlo,
Lázské mouly, Kolo štěstí nebo Tahání řepy.
Přejeme pořádajícím hasičům i ostatním občanům Lázu, aby tradice masopustního
průvodu pokračovala dál.
Podle vyprávění přímých účastníků a pamětníků zpracovala Mgr. Vlasta Čechová
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Zastavení u Matějíčků

Sbor dobrovolných hasičů obce Láz
Na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů obce Láz, která se konala
22. ledna 2011, odstoupil na vlastní žádost z funkce starosty sboru Bedřich Lantora.
Na členské schůzi, která se konala 12. března 2011, byl navržen a schválen do funkce
starosty Sboru dobrovolných hasičů v obci Láz Vítězslav Karas ml.
Dne 14. května 2011 ve 13.00 hod. proběhne v Bohutíně základní kolo hasičské
soutěže – okrsková soutěž. Účastní se družstvo mužů i družstvo žen. Naši hasiči – muži budou
obhajovat svůj loňský titul.
Irena Svajčíková

Včely a včelaři v Lázu
Včely žijí na naší planetě již několik desítek milionů let a jejich život je úzce svázán
s vývojem kvetoucích rostlin. V dnešní době jsou včely nezastupitelné při opylování
některých, pro člověka životně důležitých plodin. Med a vosk získává člověk od včel již celá
tisíciletí. Med je nejstarším sladidlem. Jeho konzumace je zdrojem okamžitého posílení
organismu a má i léčebné účinky. Dávno před tím, než byla známa výroba piva a vína
v dnešním pojetí, byla již vyráběna medovina. Zaslíbená země musela již v pradávných
dobách oplývat mlékem a strdím, tj. medovými plástvemi, které byly včelám odebírány.
Slovanské obyvatelstvo, které sídlilo na území dnešních Čech a Moravy, se od počátku
věnovalo včelařství, i když velmi primitivním způsobem. Med a vosk byly v určité době
i platidlem. V současné době je chov včel modernizován v úlech s rozběrným dílem.
V Lázu je dnes sedm včelařů, kteří obhospodařují v průměru celkem 75 včelstev.
Snůška medu v naší obci je přímo závislá na periodicky se vyskytující medovici z blízkých
lesů, někdy na kvetoucí řepce v okolí obce, na květech ovocných stromů a luk. Největším
problémem v chovu včel je v současné době roztoč Varroa destructor, parazitující na včelách
a jejich plodu. Zatím se jeho výskyt na území naší včelařské základní organizace Bohutín daří
úspěšně tlumit.
Ladislav Punčochář

Myslivost v obci Láz po 2. světové válce
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Myslivost po 2. světové válce byla řízena pouze vyhláškou ministerstva zemědělství,
a to až do vydání nového zákona o myslivosti č. 225/1947 Sb. Tento zákon považoval
myslivost za hospodářskou a kulturní hodnotu, která je odvětvím zemědělské a lesní
prvovýroby. Právo myslivosti bylo nerozlučně spjato s vlastnictvím honebních pozemků.
Honitby byly uznávány buď jako honitby vlastní nebo honitby společenství, pokud jejich
výměra a ostatní náležitosti vyhovovaly uvedenému zákonu. Nejmenší výměra honitby pouze
s drobnou zvěří byla 150 ha; honitba se spárkatou zvěří musela mít výměru nejméně 400 ha.
Pozemky v katastru obce Láz byly začleněny do honitby Bohutín, jejíž výměra tak
měla 920 ha. O schválení honitby rozhodoval odbor zemědělství Okresního národního výboru
v Příbrami. Nájemcem této honitby byla myslivecká společnost, jejíž stanovy byly rovněž
odsouhlaseny odborem zemědělství ONV Příbram.
V honitbě Bohutín byla lovena především tato zvěř: zajíc, divoký králík, koroptev,
bažant, srnčí a jelení zvěř, škodná srstnatá a pernatá zvěř uvedená v zákoně.
Zajímavá statistika celostátního lovu některé zvěře v letech 1957 a 2009 (pro srovnání
uvedeny počty i za předválečný rok 1935):
rok
1935
zajíc
1 400 235
koroptev
2 567 714
bažant
380 714
kachna divoká
47 234
srnčí zvěř
56 977
černá zvěř
1 983

1957
669 738
240 957
283 328
28 325
61 841
2 989

2009 (bez Slovenska)
83 334
528 711
286 024
131 876
121 690

Z uvedené statistiky je vidět, že odlov bažanta a divoké kachny stoupl především
vlivem intenzívního polodivokého odchovu, zatímco dříve lovená koroptev se v honitbách už
téměř nevyskytuje. Její polodivoký odchov je totiž velmi náročný.
Rovněž nárůst lovu černé zvěře a její populační exploze po zrušení většiny obor
s touto zvěří vlivem velkoplošného zemědělství a rozšíření plodin jako je řepka a kukuřice je
výrazný. Velmi zajímavé by bylo také srovnání odlovu škodné pernaté a srstnaté zvěře
vyjmenované výše uvedeným zákonem se současným stavem.
Ladislav Punčochář

Střelecký spolek Láz
Střílení ze vzduchovky má v Lázu už svou tradici. V roce 1999, přesně
4. dubna, se nás na místě zvaném Turkovy záhony, podél silnice vedoucí z Lázu
do Jamek, sešlo sedm. K zakládajícím členům Střeleckého spolku Láz patřili
Michal a Martin Holubovi, Láďa Bezouška, Zbyněk Turek, Pavel Novotný,
Vašek Sadílek a Vašek Bernášek.
Stříleli jsme vzduchovkou vleže i vstoje, na terče, špejle a prázdné
patrony do brokovnice. Zásahy i rány vedle se zapisovaly a tento sumář tvoří první
historickou výsledkovou listinu s počtem bodů a umístěním. Akce měla úspěch a velký ohlas
a ten rok jsme se sešli celkem čtyřikrát, naposledy na podzim. Tehdy jsme už soutěžili ve
větším počtu, protože jsme začali roznášet pozvánky po celém Lázu. Pozvánku dostal každý,
o kom jsme věděli, že by mohl mít o střílení zájem. Vedle dospělých už střílely i děti.
Když se podíváme na listinu z 29. dubna 2000, kde je uveden i ročník narození
účastníka, zjistíme, že nejstarší byl Josef Štofíra, ročník 1936. Dnešních dnů se bohužel
nedožil. Nejmladším pak byl Petr Štika, ročník 1990. Jeho deset bodů svědčí o tom, že pušku
tehdy sotva udržel. Ale uběhlo pár let, všechny nás přerostl a například loni skončil na turnaji
už druhý.
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Výsledkové listiny jsou všechny zachovány a až po letech lze docenit některé detaily,
které by si dnes už málokdo pamatoval. Například, že 2. října 1999 na turnaji funkci
prodavače piva zastával Martin Holub, Jan Hrubý byl jeho zástupce a operátor s municí byl
Petr Milec. Výsledkové listiny ukazují, že turnajů už bylo uspořádáno 29, každý rok jeden až
čtyři podle toho, jak byla zrovna nálada a čas. Turnajů se zúčastnilo mnoho lidí z Lázu a také
z blízkého i vzdáleného okolí. Nejvzdálenější účastník byl Klaus Lachner z Německa v srpnu
2000, host Standy Týra, který střílel na naše povely „Schiessen!“.
Za dobu, kdy turnaje pořádáme, byla největší účast 35 střelců, a to několikrát. Na
prvních turnajích jsme stříleli vzduchovkami značky Slavia, vyrobenými v šedesátých až
devadesátých letech minulého století a střelci se střídali o těch několik málo pušek, které byly
k dispozici.
Když se scházíme dnes, jsou tu k vidění už i nové a výkonnější španělské zbraně
GAMO nebo Norica s optikou. Lepší zbraň však neznamená vždycky vítězství v soutěži.
Scházíme se v různém složení, popovídáme si, někdy zapálíme oheň a opečeme buřty.
Zastřílíme si, nejlepší dostanou diplom a jako symbolickou cenu láhev vína nebo něčeho
ostřejšího, pivo nebo třeba čokoládu. Na ceny přispějí všichni účastníci a někdy i obec.
Výsledková listina bývá umístěna v krámu, hospodě nebo i na vývěskách a už od prvních
turnajů ji vždycky přinášíme každému střelci z Lázu až domů.
Každý turnaj má vlastní disciplíny, které nejsou předem známé, inspirujeme se
lovectvím či military. Také přísně dodržujeme bezpečnostní pravidla při zacházení se zbraní.
Zveme Vás na jubilejní 30. turnaj na Žernovou, u pily v bývalém lomu. Termín soutěže
dáme včas vědět.
Václav Bernášek, Střelecký spolek Láz

Nabídka na obsazení 2 pracovních míst
1) správce obecního sálu
2) práce na obci (sekání trávy, úklid, drobné opravy)
Bližší informace obdržíte na OÚ.
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Oznámení Obecního úřadu Láz:
-

8. dubna 2011 byla ustavena redakční rada Informačních listů obce ve složení Ing.
Václav Dvořáček (šéfredaktor), Martina Brettlová a Mgr. Pavel Kopecký
v sobotu 16. dubna proběhl v obci sběr šrotu jako „Železná neděle“
uzávěrka č. 4 Informačních listů je v pátek 13. května 2011
od č. 4 Informačních listů se zřizuje rubrika Hledám – Nabízím, kde mohou občané
Lázu bezplatně uveřejnit své inzeráty (max. dvouřádkové)

Výzva redakce
pro organizace, spolky a naše čtenáře
Děkujeme všem, kteří přispěli svým článkem do tohoto vydání našich listů. Velmi si vážíme
všech Vašich příspěvků a uvítáme každý další.
Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu
listylaz@seznam.cz
nebo je přineste sepsané na OÚ.
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