Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době, kdy čtete tyto řádky, by již měla být naplno rozběhnuta výstavba splaškové kanalizace a čističky odpadních vod v Lázu. Původní termín zahájení byl již na
podzim loňského roku, ale několikrát se z různých důvodů posunul. Dlouho jsme čekali na uvolnění finančních prostředků Státního fondu životního prostředí a nyní zase situaci
komplikuje skutečnost, že kompetentní orgány nám umožní zahájit práce
na hlavní silnici, která tvoří dopravní páteř naší obce, nejdříve v měsíci
září, kdy by měla být ukončena uzavírka silnice I/18. Také liknavost
a někdy i záměrná neochota některých občanů při uzavírání smluv, které
jsou podmínkou pro vydání stavebních povolení pro jednotlivé kanalizační
přípojky, brzdí naši práci. Pokud jde o časový harmonogram prací a s tím
spojenou informovanost občanů, jsme dohodnuti s dodavatelem stavby,
že zorganizujeme setkání s obyvateli v obecním sále. Tam se přítomní dozvědí bližší informace o celé výstavbě. Termín ještě bude upřesněn a písemné pozvánky budou včas distribuovány všem obyvatelům i majitelům rekreačních objektů.
Pokročili jsme rovněž v přípravě tvorby nového územního plánu. Máme
již uzavřenou smlouvu se zhotovitelem, je jím firma Atelier Daněk z Českých Budějovic, která zvítězila ve výběrovém řízení. Rád bych zde znovu
zopakoval, co tvrdím na jednáních obecního zastupitelstva v souvislosti
s novým územním plánem, že zastupitelstvo obce bude při schvalování žádostí o zařazení pozemků do územního plánu postupovat velmi zodpovědně
a zájmy obce budou nadřazeny zájmům jednotlivců, kteří vidí pouze zisky
z prodeje parcel, ale absolutně je nezajímá, jaké problémy a hrozby jsou
s tím spojené do budoucna.
Jasným příkladem jsou některé jen obtížně řešitelné problémy, které se
nyní objevují a jejichž společným jmenovatelem je nepromyšlená a nekoncepční změna územního plánu č. 2.
Musím se zde zmínit o jednom nepříjemném dědictví po minulých zastupitelstvech. Od roku 2000 do roku 2013 měla naše obec možnost zažádat si
o znovupřevedení svého historického nemovitého majetku, který byl v minulosti převeden na nejrůznější státní podniky a instituce, zpět na sebe.
Naše obec tak neučinila, přestože k tomu byla po celé výše zmíněné období
mnohokrát vyzývána. Čtyři předchozí zastupitelstva o vydání velkého
množství obecního majetku nezažádala a současné zastupitelstvo bylo nu-
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ceno kupovat v zájmu obce její vlastní majetek. Byl jsem na konci června
vyjednávat v Berouně, kde sídlí Státní pozemkový úřad pro Středočeský
kraj, o způsobu, jak získat další pozemky, které jsou pro obec důležité.
Ještě je šance se k historickému majetku dostat, ale bude to vyžadovat
hodně času a úsilí a není zaručeno, že se to podaří. Pokusíme se o to už
z toho důvodu, že by všechny pozemky byly postupně vydávány na pokrytí
restitučních nároků, které už jsou od původních restituentů dávno skoupené spekulanty a developerskými společnostmi. A to bychom neradi dopustili.
Mnozí jste si jistě všimli laviček v areálu u sportovního hřiště a u požární
nádrže. Chci zde poděkovat panu Štofírovi za to, jak nám zrestauroval
nejenom chátrající lavičky, ale také lavice a stoly na terase před obecní
hospodou. Nyní se chystá renovace pískoviště na zahradě u mateřské školy. A když jsem zmínil školku, tak nemohu opomenout, že o prázdninách
proběhne další etapa postupné rekonstrukce a ve školkové kuchyni dojde
k výměně sporáku za větší, nákupu nové velké digestoře a především konvektomatu. Dále ještě přibudou velké nerezové police. Pro zapojení nových
spotřebičů bude nezbytné udělat nové rozvody elektřiny.
V letošním roce jsme plánovali oplotit rekonstruované dětské hřiště
u sportovního areálu, ale vyhodnotili jsme, že v současnosti je mnohem
důležitější vybudování stožárů na záchytnou sí za fotbalovou brankou
kvůli zajištění bezpečí dětí při fotbalových zápasech a tréninkách. Proto
letos vybudujeme stožáry a až následně oplocení.
Na pozvání starosty obce Vysoká jsme se zúčastnili se členy SDH Láz
slavností u příležitosti 650 let od první písemné zmínky o obci. Zde jsem si
uvědomil, že jsme jednou z mála obcí, která nemá slavnostní prapor. Prapor je společně se znakem symbolem obce a měl by být nošen při slavnostních příležitostech. A občané Lázu by měli být na své obecní symboly hrdi.
Proto vidím jako nezbytné, abychom i u nás v Lázu měli důstojný obecní
prapor. Také pomník na pamě obětem světových válek by již zasloužil
větší rekonstrukci, obnovu písma a očistění od různých biologických
povlaků. Stát dává na obnovu památníků dotace a až bude nějaká výzva,
tak se přihlásíme. Také bych chtěl požádat občany naší obce, aby se vyjádřili, zda by nebylo vhodné stávající dva jehličnany u pomníku odstranit
a nahradit je jinými. Dejte nám vědět, váš názor nás zajímá.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál hezké léto, a žádám vás
o trpělivost po celou dobu výstavby obecní kanalizace.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÁZ
Obec Láz v současné době tvoří nový územní plán obce.
Uzávěrka přijímání návrhů na vklad pozemků
do územního plánu je

31. 8. 2017.

Na téma tvorby nového územního plánu proběhne
veřejná diskuse občanů se zhotovitelem
Ing. arch. Jaroslavem Daňkem a zastupitelstvem obce Láz.
Termín bude včas oznámen.
Na zařazení požadovaných pozemků do územního plánu
není právní nárok. O zařazení pozemků do územního plánu
rozhodne zastupitelstvo obce v souladu s koncepcí rozvoje obce
a hlavně v souladu se zdravým rozumem.
Mgr. Antonín Kropáč

Žádosti o dotace
V listopadu 2016 jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci požární
nádrže na Ministerstvo zemědělství. Příprava podkladů na tuto žádost
nám zabrala téměř 6 měsíců. Bohužel v červnu se nám z Ministerstva
zemědělství ozvali a doporučili odstoupit od podání žádosti o dotaci vzhledem k několika chybějícím dokumentům. Zároveň nám doporučili žádost
znovu podat v další výzvě, která by měla být vyhlášena v měsíci srpnu.
Věřím, že se nám podaří dát dohromady všechny potřebné doklady a tentokrát budeme úspěšní. ☺ Požární nádrž je v žalostném stavu a je nejvyšší
čas s tím něco udělat.
Dále čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálních
zařízení ve sportovních kabinách od Středočeského kraje. Snad budeme
v tomto případě úspěšnější.
Na podzim 2017 by měly být vyhlášeny nové výzvy k podání žádostí
o dotace. Uvidíme, které budou pro naši obec zajímavé.
Kristýna Jurová

5

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 24. dubna 2017
Usnesení č. 39/2017: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Ing.
Jaroslava Mrázka a Ivanu Petruškovou, DiS., zapisovatelkou zápisu Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 40/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 7) Smlouva o věcném břemenu
do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 41/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 8) Žádost o vodovodní přípojku
pro paní Kyzrovou do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 42/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 9) Schválení prodeje části
pozemku p. č. 480/1 v k. ú. Láz do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 43/2017: ZO Láz schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Likvidace nepotřebného majetku obce a MŠ
2) Schválení střednědobého plánu hospodaření MŠ
3) Určení komise pro otevírání obálek s nabídkami v rámci výběru zhotovitele
nového územního plánu obce
4) Určení hodnotící komise v rámci výběru zhotovitele nového územního plánu obce
5) Žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení sportovních kabin
6) Schválení zastupování pověřeného člena zastupitelstva pro tvorbu nového územního plánu obce
7) Smlouva o věcném břemenu
8) Žádost o vodovodní přípojku pro paní Kyzrovou
9) Schválení prodeje části pozemku p. č. 480/1
10) Různé
11) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 44/2017: ZO Láz schválilo převzetí do majetku obce od své příspěvkové
organizace nepotřebný majetek na základě návrhu likvidační komise Mateřské školy
Láz (dále jen MŠ Láz) ze dne 11. 4. 2017. Konkrétně se jedná o inv. č. 14 - mrazicí box
v pořizovací ceně 8400,- Kč. Obec převezme do svého majetku uvedený mrazicí box
k dalšímu využití na základě předávacího protokolu.
ZO Láz odmítá nabídku příspěvkové organizace MŠ Láz k převzetí do majetku obce
od své příspěvkové organizace nepotřebný majetek na základě návrhu likvidační
komise MŠ Láz. Konkrétně se jedná o tento majetek: inv. č. 25 - židle proutěný sedák
v pořizovací ceně 700,- Kč. Jedná se, jak pro MŠ, tak pro zřizovatele o nefunkční,
neopravitelný a nepotřebný majetek. Příspěvková organizace je povinna nepotřebný
majetek zlikvidovat ekologickým způsobem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 45/2017: ZO Láz schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Láz na období 2017 – 2019. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Láz na období 2017 – 2019 byl zveřejněn na webových stránkách příspěvkové organizace po dobu stanovenou zákonem minimálně 15 dní před jeho
schválením v zastupitelstvu. Příspěvková organizace je povinna mít návrh tohoto vý-
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hledu zveřejněn na svých webových stránkách až do doby než Příspěvková organizace
zveřejní tento schválený Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Láz na období
2017 – 2019, který je povinna zveřejnit nejpozději do 30 dní od jeho schválení.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 46/2017: ZO Láz schvaluje komisi na otevírání obálek ve výběrovém řízení
na zhotovitele nového územního plánu obce Láz v tomto složení: Mgr. Antonín
Kropáč, Bc. Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek, Zbyněk Turek, Petr Štika a jako
náhradníci: Ivana Petrušková, DiS., Radka Fiamová.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 47/2017: ZO Láz schvaluje hodnotící komisi ve výběrovém řízení na zhotovitele nového územního plánu obce Láz v tomto složení: Mgr. Antonín Kropáč,
Bc. Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek, Zbyněk Turek, Petr Štika a jako náhradníci: Ivana Petrušková, DiS., Radka Fiamová.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 48/2017: ZO Láz schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje
na rekonstrukci sociálního zařízení sportovních kabin v obci Láz č. p. 238 ve výši 80%
celkových uznatelných nákladů na tuto rekonstrukci. Předpokládaný rozpočet akce
je 300 730,- Kč s DPH.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 49/2017: ZO Láz určuje dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 49 odst. 1
a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, paní Bc. Kristýnu Jurovou jako zastupitelku, která
bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace ve správním
území obce Láz. V případě zdravotní indispozice zastupitelky Jurové ji bude zastupovat starosta obce Mgr. Antonín Kropáč.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 50/2017: ZO Láz schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6011229/VB/1 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Štika)
Usnesení č. 51/2017: ZO Láz schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020944-1
pro p. č. 137/3 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 52/2017: ZO Láz schvaluje žádost paní Šárky Kyzrové o vodovodní přípojky k domu č. p. 140 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 53/2017: ZO Láz schvaluje prodej pozemku p. č. 480/6 v k. ú. Láz o výměře 119 m2 za cenu 100 Kč/m2 a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy
s panem Radkem Vlkem a paní Ivetou Vlkovou. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn
v termínu od 11. 11. do 15. 12. 2016.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Štika)

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 26. května 2017
Usnesení č. 54/2017: ZO Láz určuje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Mrázka a Petra
Štiku, zapisovatelkou zápisu Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení č. 55/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 6) Schválení vodovodní přípojky
do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 56/2017: ZO Láz schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení dlouhodobého plánu hospodaření obce
3) Schválení finančního úvěru na dofinancování vybudování splaškové kanalizace a ČOV
4) Schválení vítězné nabídky z výběrového řízení na zhotovitele nového územního
plánu obce
5) Schválení záměru prodeje pozemku
6) Schválení vodovodní přípojky
7) Různé
8) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 57/2017: ZO Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 58/2017: ZO Láz schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období
2017 – 2032. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl řádně zveřejněn na fyzické
i elektronické úřední desce v období od 9. 5. 2017 do 25. 5. 2017. Po schválení střednědobého výhledu rozpočtu obec zajistí, aby byl schválený střednědobý výhled rozpočtu obce zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 59/2017: ZO Láz schvaluje smlouvu o úvěru mezi obcí Láz a Komerční
bankou a. s. včetně Všeobecných úvěrových podmínek banky a Úvěrové podmínky pro
fyzické osoby podnikatele a právnické osoby a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výše úvěru je 24 000.000,- Kč, účelem úvěru je financování projektu „Láz – ČOV
a kanalizace“. Banka bude evidovat svoji pohledávku jako investiční úvěr – municipální v Kč. Na základě smlouvy o úvěru je obec oprávněna požádat o poskytnutí úvěru
nejpozději do 31. 12. 2018 na základě dvou nebo více žádostí o čerpání úvěru. Splácení
úvěru bude probíhat v pravidelných měsíčních splátkách jistiny ve výši 150.000,- Kč
měsíčně. Termín první splátky je 31. 1. 2019, poslední splátka proběhne 30. 4. 2032.
Návrh smlouvy o úvěru včetně uvedených dokumentů je přílohou tohoto zápisu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 60/2017: ZO Láz schvaluje pořadí výběrového řízení na zhotovitele nového
územního plánu obce Láz: 1. Projektový ateliér AD s. r. o., 2. Břetislav Malinovský
- ARCHINVEST, 3. ATELIÉR VORLÍČEK s. r. o., 4. Ing. Arch. Jitka Brychtová,
5. Atelier „AURUM“, 6. IVAN PLICKA STUDIO s. r. o., 7. Ing. arch. Milan Salaba.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 61/2017: ZO Láz schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovitele
nového územního plánu obce Láz a to firmu Projektový ateliér AD s. r. o., Hosín 165, 373 41
Hluboká nad Vltavou / Husova 4, 370 05 České Budějovice s cenovou nabídkou 217 800,- Kč
vč. DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 62/2017: ZO Láz schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 408/35 v k. ú. Láz
o celkové výměře 888 m2 za cenu dle znaleckého posudku. V případě, že se v době
realizace prodeje uvedeného pozemku obec stane plátcem daně z přidané hodnoty
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(dále jen DPH), bude k prodejní ceně pozemku dle znaleckého posudku kupujícímu
ještě připočtena daň z přidané hodnoty v odpovídající sazbě DPH.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 63/2017: ZO Láz schvaluje žádost manželů Čechových o vodovodní
přípojku k domu č. p. 17 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 19. června 2017
Usnesení č. 64/2017: ZO Láz určuje ověřovateli zápisu Radku Fiamovou a Zbyňka Turka,
zapisovatelkou zápisu Bc. Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 65/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 8) Schválení přijetí dotace
na tvorbu nového územního plánu obce Láz do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 66/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 9) Schválení udělení výjimky
na průjezdnost cesty 844/1 k. ú. Láz do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 67/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 10) Schválení smlouvy s firmou Syrakus do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 68/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 11) Schválení neinvestičních
příspěvků pro spolky v obci do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 69/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 12) Přijetí dotace do programu
zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 70/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 13) Závěrečný účet Svazku
pro vodovody a kanalizace do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 71/2017: ZO Láz schvaluje přidání bodu č. 14) Závěrečný účet DSO ORP
do programu zasedání ZO. Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 72/2017: ZO Láz schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření č. 4
2) Schválení účetní závěrky MŠ Láz za rok 2016
3) Schválení účetní závěrky obce Láz za rok 2016
4) Schválení závěrečného účtu obce Láz za rok 2016
5) Schválení prodeje pozemků
6) Schválení záměru prodeje pozemku
7) Povolení připojení k obecnímu vodovodu
8) Schválení přijetí dotace na tvorbu nového územního plánu obce Láz
9) Schválení udělení výjimky na průjezdnost cesty 844/1 k. ú. Láz
10) Schválení smlouvy s firmou Syrakus
11) Schválení neinvestičních příspěvků pro spolky v obci
12) Přijetí dotace
13) Závěrečný účet Svazku pro vodovody a kanalizace
14) Závěrečný účet DSO ORP
15) Různé
16) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 73/2017: ZO Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 74/2017: ZO Láz schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Láz za rok 2016 včetně výsledku hospodaření, kterým je zisk 16 942,26 Kč.
Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 75/2017: ZO Láz schvaluje přidělení výsledku hospodaření Mateřské
školy Láz za rok 2016, který činí zisk ve výši 16 942,26 Kč do rezervního fondu.
Finanční prostředky přidělené do rezervního fondu může příspěvková organizace
čerpat pouze zákonným způsobem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 76/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016. Výsledkem
hospodaření je zisk ve výši 1 690 545,94 Kč. Předložené doklady ke schválení účetní
závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky
schvalujícího orgánu. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné
skutečnosti. Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného
a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se
Usnesení č. 77/2017: ZO Láz vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Láz
bez výhrad a schvaluje závěrečný účet obce Láz za rok 2016 včetně Zprávy Krajského
úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, o výsledku přezkoumání hospodaření obce Láz za rok 2016 a to bez výhrad.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 78/2017: ZO Láz schvaluje prodej pozemku p. č. 408/35 v k. ú. Láz o rozloze 888 m2 za cenu dle znaleckého posudku. V případě, že se obec stane plátcem
DPH v průběhu realizace prodeje pozemku, bude cena navýšena o sazbu DPH v souladu se zákonem o DPH. Záměr prodeje byl zastupitelstvem schválen usnesením
č. 62/2017 ze dne 26. 5. 2017 a byl řádně zveřejněn na úřední desce v období od 30. 5.
2017 do 19. 6. 2017. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 79/2017: ZO Láz schvaluje prodej pozemku p. č. 440/5 v k. ú. Láz o rozloze 24 m2 za cenu 100,- Kč/m2. V případě, že se obec stane plátcem DPH v průběhu
realizace prodeje pozemku, bude cena navýšena o sazbu DPH v souladu se zákonem
o DPH. Záměr prodeje byl zastupitelstvem schválen usnesením č. 35/2017 ze dne
13. 3. 2017 a byl řádně zveřejněn na úřední desce v období od 30. 5. 2017 do 19. 6.
2017. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 80/2017: ZO Láz schvaluje prodej části pozemku p. č. 859/1 v k. ú. Láz
o rozloze 60 m2 za cenu 100,- Kč/m2. V případě, že se obec stane plátcem DPH v průběhu realizace prodeje pozemku, bude cena navýšena o sazbu DPH v souladu se zákonem o DPH. Záměr prodeje byl zastupitelstvem schválen usnesením č. 36/2017
ze dne 13. 3. 2017 a byl řádně zveřejněn na úřední desce v období od 30. 5. 2017
do 19. 6. 2017. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 81/2017: ZO Láz schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 824 v k. ú. Láz
o výměře 313 m2 za cenu dle znaleckého posudku. V případě, že se obec stane plátcem
DPH v průběhu realizace prodeje pozemku, bude cena navýšena o sazbu DPH v souladu se zákonem o DPH.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 82/2017: ZO Láz schvaluje žádost o připojení k obecnímu vodovodu paní
Ambrožové k domu č. p. 37 v obci Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 83/2017: ZO Láz schvaluje přijetí mimořádné dotace na tvorbu nového
územního plánu obce Láz z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 270 000,- Kč,
č. j. 115497/2016/KUSK.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 84/2017: ZO Láz schvaluje udělení výjimky průjezdnosti komunikace
844/1 v k. ú. Láz pro vozidla nad 3,5t.
Hlasováno: pro 0, proti 6, zdržel se 0 – usnesení nebylo schváleno
Usnesení č. 85/2017: ZO Láz schvaluje Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu s firmou Syrakus, o. s. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 86/2017: ZO Láz schvaluje neinvestiční dotaci pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Láz ve výši 20 000,- Kč na provozní účely spolku a pověřuje starostu
obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy s SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Láz.
Příspěvek bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 87/20107: ZO Láz schvaluje neinvestiční dotaci pro Sokol Vrtule Láz, z. s.
ve výši 50 000,- Kč na provozní účely spolku a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy se Sokol Vrtule Láz, z. s. Příspěvek bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 88/2017: ZO Láz schvaluje neinvestiční dotaci pro Myslivecký spolek, z. s.
ve výši 10 000,- Kč na provozní účely spolku a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Mysliveckým spolkem Láz – Vranovice, z. s. Příspěvek bude
předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 89/2017: ZO Láz schvaluje přijetí dotace ve výši 43 476 830,46 Kč od
Státního fondu životního prostředí Program 11531 – Operační program životního
prostředí 2014 – 2020, na výstavbu kanalizace a ČOV v obci Láz na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační č. 115D312010073. Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 90/2017: ZO Láz bere na vědomí závěrečný účet Svazku pro vodovody
a kanalizace.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 91/2017: ZO Láz bere na vědomí závěrečný účet DSO ORP.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 29. 6. 2017 bude zveřejněn
v dalším vydání Lázských listů.
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Jubilanti obce Láz
Červenec:

Libuše Šimánková
Jindřich Milec
Jaroslav Polák
Miroslava Kodatová
Marcela Týrová

81 let
80 let
85 let
81 let
70 let

Srpen:

Helena Kováříková
Marie Šourková
Věra Mičianová
Jaromíra Davídková
Helena Milcová
Marie Tesková

82 let
87 let
75 let
75 let
81 let
87 let

Září:

Jiřina Stösselová
Marie Seitlová
Blažena Štoková
Václav Bauer
Antonín Vesecký

87 let
75 let
90 let
81 let
75 let

Všem našim spoluobčanům srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví,
štěstí a spokojenost do dalších let.
V případě, že si nepřejete být uvedeni v této rubrice, informujte
prosím předem redakci Lázských listů.
Kulturní komise obce Láz

Opustili nás navždy
Duben:

Marie Vlachová

74 let

Redakce Lázských listů přeje Všem čtenářům

krásné letní dny a příjemné prožití prázdnin
a dovolených .
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Výlet na zámek Orlík
V sobotu 21. května
2017 jsme po osmé
hodině ranní vyjížděli
mikrobusem z Lázu
na plánovaný výlet na
zámek Orlík. Cesta
proběhla bez potíží
a poměrně rychle, takže
v 9 hodin jsme už vystoupili na parkovišti
u zámku. Prohlídka
byla objednána na 10.
hodinu, takže jsme měli
dost času na procházku
po zámeckém parku. Obdivovali jsme i krotkého páva, který se moc rád
nechal fotografovat.
Část výletníků se oddělila a zamířila ke vzdálenější hrobce. Větší skupinka se zastavila v přívozu, kde jsme se občerstvili u stánku s dobrotami
a rovněž zjistili, jak vyjíždějí lodě na okružní plavbu ke Ž ákovskému
mostu.
Vrátili jsme se k zámku a vydali se s průvodkyní na prohlídku. Nejprve
jsme vyslechli zajímavou historii o střídání různých majitelů. Pak už následovaly jednotlivé pokoje s výkladem.
Po prohlídce jsme zašli do domu s akvárii, kde jsme si prohlédli sladkovodní ryby žijící v našich vodách. Provozovatel nám poutavě vyprávěl
o výlovech a vorařích za starých časů, mohli jsme shlédnout autentické
fotografie.
Pak už byl čas na oběd v zámecké restauraci U Toryka. Domluvili jsme
se tam, že máme ještě dost času na projíž ku lodí a společně ji absolvovali. Byl to zase jiný pohled na zámek z vodní plochy. Naštěstí nám počasí
přálo, bylo příjemně po celou dobu.
Po malé svačince a odpočinku v parku jsme nasedli do mikrobusu a vydali se na cestu domů.
Výlet jsme si hezky užili. Škoda jen, že nás jelo málo. Věříme, že se
k nám příště přidají další občané naší vesnice, aby se ze společných výletů
mohla stát tradice. Další výlet plánujeme na září, kdy se pojedeme podívat
do Mníšku pod Brdy, na zámek a barokní areál Skalka.
Radka Fiamová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Jarní měsíce byly plné akcí pro děti.
Jezdili jsme dva týdny na kolech a koloběžkách, v květnu jsme se s dětmi vypravili na celodenní výlet do plzeňské
ZOO. Přidali se k nám i mnozí rodiče,
kteří doplnili prořídlé řady dětí. Jejich
společnost jsme velmi vítali a těšili se
ze společně stráveného dne.
V mateřské škole proběhl zápis pro
následující školní rok. Bylo přijato
9 dětí k předškolnímu vzdělávání a kapacita MŠ je zcela naplněna.
Rodiče budou začátkem září pozváni
na třídní schůzku, termín i další důležité informace jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách mslaz.cz.
Děti absolvovaly dvouměsíční plavecký kurz. Pro příští školní rok máme
opět zarezervovaný termín, tentokrát o několik měsíců dříve, abychom
kurz stihli dokončit před plánovanou rekonstrukcí plaveckého bazénu.
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Poctivě jsme s dětmi trénovali na zahradní slavnost. Děti předvedly rodičům
divadlo, pásmo básniček, písniček a tanečků na téma ROK. Společně jsme strávili velmi příjemné odpoledne.
Poslední akcí letošního školního roku
bylo loučení a šerpování předškoláků
(fotografie na straně 28). Společně jsme
hledali poklad, opékali vuřty, užili si
večerní diskotéku na školní zahradě
a nocovali ve školce.

Co nás čeká ...
Během prázdnin proběhne částečná rekonstrukce a modernizace školní
kuchyně. Od srpna bude moci paní kuchařka využívat např. konvektomat,
který je ve školním stravování obrovským přínosem. Tímto bych chtěla poděkovat panu starostovi Mgr. Antonínu Kropáčovi a obecnímu úřadu za
uvolnění financí na tuto rekonstrukci.
Ráda bych Vám popřála krásné letní prázdniny a na děti se budeme těšit
od 28. srpna 2017.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Trocha údajů z historie a současnosti obce Láz
pro naše mladší spoluobčany a možná i ty „naplavené“
Život dělnické a hornické rodiny ani na začátku 20. století nebyl jednoduchý a snadný. Měsíční nominální mzda dělnické skupiny obyvatel byla
v roce 1926 – 553 Kč. Havíři pracující v dole na čelbě (lamači) měli průměrný plat kolem 780 Kč. V pomocném provozu v dole byl však plat nižší.
Pracovní podmínky havířů byly náročné hlavně pro nedostatečné odvětrávání a vysokou prašnost. Proto měli vyšší nemocnost především na silikózu (plicní onemocnění způsobené prachovými částicemi v průduškách
a plicních sklípcích), rozedmu plic a další typicky hornické nemoci. Někteří se také nedočkali zaslouženého důchodu nebo byli nuceni ze zdravotních
důvodů přejít na méně placené práce na povrchu dolu.
Pro srovnání uvádím z dostupné odborné literatury tehdejší ceny některých potravin:
1 kg hovězího masa – 14 až 18 Kč
1 kg vepřového masa – 16 až 20 Kč
1 kg másla – 20 až 26 Kč
1 kg brambor – 0,60 až 0,70 Kč
Index životních nákladů průměrně početné rodiny byl 716 Kč měsíčně.
To znamená, že alespoň ještě jeden člen rodiny musel hledat třeba krátkodobé sezonní zaměstnání. V naší vesnici to byly třeba práce při obnově lesa
pro ženy. Říkalo se tomu, že chodí „na kopání“, protože se jednalo o pěstování a výsadbu lesních stromků.
Odrostlé děti v početných rodinách se také zapojovaly do různých příležitostných prací. Bylo to například zhotovování růženců, fabiánků, holubiček ze štípaného dřeva a dalšího pouového zboží pro Svatou Horu.
Také u hornické a dělnické chalupy byl obvykle kousek pole pro brambory a kus louky pro domácí zvířata (koza, králík a podobně). V období žní
chodili někteří občané vypomáhat sedlákům a získali tak za odměnu obilí
pro slepice, které byly u každé chalupy.
S rozvojem průmyslové tovární výroby lidé z vesnic odcházeli za lepším
životem do měst. Láz je dnes typickým příkladem vylidňované části staré
obce. Ještě v roce 1921 žilo na venkově 54 % obyvatel. Tento počet později
stále klesal. Příbram měla v roce 1921 jen 15.667 obyvatel, dnes jich má
asi 32.594. Ovlivnila to také rychle se rozvíjející hornická činnost Uranových dolů.
Zajímavé je také to, že původně rozdělené obce Dolní Láz a Horní Láz
měly společně více obyvatel, než má dnešní Láz. Vždy jen část obce, která
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patřila k okresu Blatná, měla 87 domů a 569 obyvatel. Byly zřejmě početnější rodiny, protože to tehdy vychází na 6,5 člověka na jeden dům. Horní
Láz s vysokým osídlením na jeden dům nebyl výjimkou. Okres Blatná
(Okresní hejtmanství Blatná) měl v té době 47.563 obyvatel žijících v 7.850
domech, což tedy představuje 6,06 osoby na jeden dům. V té době bylo také
velmi málo trvale neobydlených domů sloužících jen k rekreaci.
Jako zajímavost uvádím, že do obce Horní Láz (Lazy Horní) byla v té
době také připojena sousední vesnička Rafanda (28 domů – patřila k panství hrádeckému), dále osada Žernová (4 domy – patřila k panství dobříšskému) a myslivna Bor (patřila k velkostatku rožmitálskému).
V současné době má Láz kolem 614 obyvatel, kteří mají trvalý pobyt
v 196 domech. Skoro jedna čtvrtina domů z celkového počtu není trvale
obydlena a slouží pouze k rekreačním účelům jejich majitelů. Přibližně
v 40 domech bydlí trvale pouze 1 osoba. Toto číslo se zdá být velmi vysoké,
ale někde jsem četl statistické údaje, podle kterých více než ve čtvrtině
českých domácností žije pouze 1 osoba. Osamělost se stává epidemií moderní doby. Být sám se zdá být docela dobré, ale v životě někdy nastanou
situace, kdy potřebujeme mít někoho vedle sebe …. Různé generace v rámci rodiny dnes žijí často odděleně, málo se vzájemně navštěvují. Příbuzenské vztahy zůstávají na okraji našeho zájmu, na přátele většinou „nemáme čas“ a před sousedy zavíráme dveře …. Tak to je ta současná konzumní společnost, kdy peníze a kariéra jsou vždy na prvním místě.
Musíme si však uvědomit ještě jednu souvislost a to, že obec dostává
přidělen finanční rozpočet především v závislosti na počtu trvale žijících
občanů. Musí však zajišovat některé potřeby i pro ty občany, kteří využívají nemovitosti pouze k rekreaci. Otevřením CHKO Brdy a dalším snížením počtu starších občanů, kteří zde dožívají, tento problém bude ještě
narůstat.
Obyvatelé v popisovaném období měli také podstatně menší životní standart a snažili se co nejvíce šetřit. Topilo se převážně dřevem, samozřejmě
celoročně, které získávali z okolních lesů. Dostávali jej přednostně zaměstnanci Lesní správy a také někteří sedláci, kteří hlavně v zimním období
pomáhali s koňským potahem při vytahování a odvozu dřeva na pilu
a šachty.
O tak podřadné dřevo, jako je chvoj z vytěžené paseky, se někdy dokonce
i losovalo, protože stromy na okrajích nebo solitéry měly nejsilnější větve
– suky, tedy více vhodného dřeva na pálení.
Dnes, při vysoké mechanizaci těžby dřeva, jej část zůstává mnohdy ležet
v lese a ani po desítkách let se nepřemění na vhodný lesní humus. Takzva-
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ná nahodilá těžba vývratů a zlomků po zimě je pro lesní hospodáře finančně velmi náročná, proto je také často nevyužitá. O tom se mohou přesvědčit návštěvníci Brd, především náruživí houbaři.
Výraznou nákladovou položkou v dnešní době je spotřeba elektrické
energie, která v popisované době ve vesnicích nebyla zavedena, proto nebyly ani její spotřebiče.
Jak fyzicky náročné byly v té době žně na vesnici, si dnes málokdo dovede představit. Obilí se ručně posekalo, svázalo do snopů a postavily se
panáky na dosušení. Pak se teprve sváželo, naskládalo ve stodole do perny
a postupně na mlátě vymlátilo cepy. Vymlácené obilí se čistilo mlýnkem,
kterým se oddělily plevy. Někteří sedláci však již měli mlátičku – výtřasku, která se poháněla žentourem taženým koňmi. Ten si mnozí naši občané ještě pamatují u stodoly paní Hrdinové, když chodili kolem k čekárně
na autobus. Koně u sedláků vykonávali tu nejtěžší práci, u větších chalupníků to byla kráva, někdy dvě. Proto si jich jejich majitelé tak vážili
a nechávali se s nimi i fotografovat, jak jsem již dříve uváděl ve svém příspěvku.
Na vesnicích v té době nebyl žádný blahobyt. Četl jsem k tomu výstižné
rčení: „Sedlák má kuře k obědu, když stůně kuře, nebo sedlák.“
Ladislav Punčochář

Uctění obětí I. a II. světové války
Dne 8. května 2017 proběhlo v naší obci Uctění památky obětí válek.
Při slavnostním kladení symbolické smuteční kytice k místnímu pomníku
vystoupil dechový soubor Astoria Brass. Průvodu se zúčastnili zástupci
místních spolků a i občané Lázu.
Foto Kristýna Jourová
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Dům č. p. 25

Dům č. p. 26

Foto Jana Klímová
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Fotbal
Jako by nestačilo, že jsme jarní část soutěže
zahájili bez hráčů zraněných už z podzimu, postupně došlo ke zranění dalších klíčových hráčů. Výjimkou nebyl ani předseda našeho klubu, který utrpěl zlomeninu kotníku. Je proto neuvěřitelné, že mančaft, který v některých zápasech těžko dával dohromady hráče
potřebné ke hře, se nakonec v soutěžním ročníku 2016/17 III. třídy sk. A
umístil na výborném druhém místě s 59 body, 20 vítěznými zápasy a 6
porážkami se skóre 100:57. Nepamatuji, že by někdy naše mužstvo za sezónu nastřílelo 100 branek. Michal Čížek se podílel 22 brankami, Milan
Haas 20 a Petr Procházka za jaro 11 brankami.
Pracovní aktivity
• Koncem dubna jsme sebrali po obci železný šrot, děkujeme lázským
občanům za spolupráci.
• Během jarních měsíců došlo k protržení nádoby na zalévání hřiště. Než
jsme přišli na to, proč nádoba teče, nastala velká vedra a nezalévaný
trávník hřiště je místy vypálený. Děkujeme našim členům J. Seitlovi
a F. Bečvářovi za obětavost při řešení tohoto problému. Věříme, že realizací náhradního řešení způsobu zalévání se stav hřiště zlepší.
• Ve spolupráci s OÚ máme naplánované umístění ochranné sítě mezi fotbalovým a dětským hřištěm. OÚ zajistí ocelové stožáry a Vrtule je zabuduje, koupí sí a nainstaluje ji.
Prázdninové aktivity
• Dne 15. července proběhl další ročník Lázského bodla.
• Na pou 22. července máme pozvané fotbalové mužstvo z Rakouska,
se kterým si Vrtule od 16 hodin zahraje přátelské utkání. Od 20 hodin
proběhne pouová zábava, k tanci a poslechu zahraje skupina Forte.
• Na 19. srpna je naplánován tradiční Nohejbalový turnaj. Očekáváme, že se ho zúčastní
hlavně Lázská družstva, pro která byl vždy
určen.
Dále už nás 26. srpna čeká start do nového
ročníku III. tř. sk. A 2017/18. Děkujeme našim
příznivcům, hlavně skupině Sokol Vrtule Láz
Fans a těšíme se na jejich povzbuzování.
Josef Vošmik / Foto Tobias Melichar
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Vrtuláčci – ohlédnutí za jarní částí sezóny
Váša rozehrává od branky na Honzíka, ten posouvá míč Adámkovi,
Adámek zpracovává, přihrává Milánkovi, ten Kryštofovi, tvrdá střela vedle hostujícího brankáře a góóól! Střídáme, křičí trenér. Nastupuje nová
pětka. Matouš rozehrává od branky na Štěpíka, ten přihrává Rá ovi,
který sklepne na Tomíka, klička doleva, přiuknutí na Marase, klička
doprava a góóól!
To není úryvek z knihy Klapzubova jedenáctka od Eduarda Basse.
To jsou lázští vrtuláčci, kteří se celé jaro, víkend co víkend, snažili vítězit
nad svými soupeři. Povedlo se jim to celkem sedmkrát, tři zápasy skončily
prohrou. Myslím, že to není špatná bilance.
Vrtuláčci ale nebyli vidět pouze na poli fotbalovém. Začátkem dubna se
zúčastnili úklidové dobrovolnické akce s názvem „Ukli me svět, ukli me
Česko“. V okolí hřiště a hlavně v nedalekém lese sesbírali deset velkých
plastových pytlů odpadu a dvě kolečka starého linolea, železa a podobného
harampádí. Za tento počin bych chtěl všem dětem a jejich rodičům poděkovat. Více informací o této akci naleznete na http://www.uklidmecesko.cz/
event/15201.
Závěr jarní části sezóny patřil již tradičně dokopné. Malí fotbalisté nejdříve vyzvali rodiče na vzájemné poměření fotbalových dovedností, poté si
zahráli „na dvě“ proti sobě. Touto hezkou tečkou byla zakončena jarní
část sezóny. Věřím, že se všichni těší na tu další, podzimní.

Vrtuláčci – Prostřední Lhota
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8. dubna 2017
– akce
Uklime česko

Více informací najdete na www.vrtulacek.webnode.cz.
Výsledkový přehled jarní části soutěže:
Vrtuláčci – Višňová
Vrtuláčci – Bohutín
Stará Hu – Vrtuláčci
Vrtuláčci – Pičín
Prostřední Lhota – Vrtuláčci
Višňová – Vrtuláčci
Bohutín – Vrtuláčci
Vrtuláčci – Stará Hu
Pičín – Vrtuláčci
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Martin Bezouška
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
V dubnu uspořádal náš sbor spolu s hasiči z Bohutína a Vysoké Pece
„Hasičskou taneční zábavu okrsku č. 2“. K tanci i poslechu nám hrála
skvělá kapela HRAČKY a všichni jsme si to moc užili.
Nastala příprava na sezónu. První hasičská soutěž proběhla v Bohutíně
21. května 2017 v podobě základního kola Okrskové soutěže okrsku č. 2.
Této soutěže se bohužel nezúčastnilo naše dívčí družstvo. Hoši se umístili
na třetím místě. Tato soutěž je spíše rodinného charakteru. Jsme rádi,
že se můžeme sejít a všechny sbory máme soutěž jako první trénink před
začátkem sezóny.

V červnu jsme se zúčastnili
oslav ve Vysoké u Příbramě.
Jednalo se o výročí založení
obce a zároveň výročí založení
místního sboru dobrovolných
hasičů. Sboru jsme předali
hodnotný dar a načerpali
inspiraci, nebo příští rok
oslavíme 130. výročí založení
SDH Láz. Tradičně v červnu
proběhlo čištění požární ná-
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drže. Děkujeme všem, kteří nám přišli pomoci. Nádrž jsme vyčistili právě
včas před začínajícím parným počasím.
V červenci budeme jako každý rok vypomáhat při pouové oslavě v Bohutíně při pořádání „Zpívající fontány“ v pátek 21. července 2017.
Dále už nás čeká jen náš „X. ročník Memoriálu zasloužilých členů“,
který se bude konat v sobotu 12. srpna 2017 od 18 hodin. Jedná se
o hasičskou soutěž, kdy se první požární útok běží za světla a druhý
po setmění. V předešlých letech byla tato soutěž oblíbená. Věříme tedy, že
i v letošním roce si k nám ostatní sbory najdou cestu. Všichni jste srdečně
zváni a přij te podpořit naše družstva.
Kristýna Jurová

Tradiční

ZPÍVAJÍCÍ VODNÍ
FONTÁNA

proběhne

v Bohutíně při pouové oslavě,
u požární nádrže
v

pátek 21. července 2017
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Obec Láz pořádá zájezd do divadla
na muzikál podle Shakespearova Othella

I AG O
v pátek 10. 11. 2017
Divadlo Hybernia, Praha
začátek představení v 18 hodin
vstupenka 690 Kč
Doprava zdarma.
Odjezd v 16 hodin od prodejny COOP.
Předprodej vstupenek – OÚ Láz
Tel. 318 676 031

„Geniální klasické milostné drama, moderně zpracované a přenesené
hudbou do žhavé současnosti. Vyprávěné tak, jak ho prožívá
Shakespearův nejslavnější zloduch IAGO.“

JANEK LEDECKÝ

– hudba a texty

Hrají:

Janek Ledecký, David Gránský, Milan Peroutka, Dasha,
Michal Novotný, Petr Vondráček, Anna Slováčková,
Lukáš Adamec, Lucie Černíková, Martin Pošta a další.
více na www.hybernia.eu
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Kulturní a společenské akce
Červenec
15. 7.
22. 7.

LÁZSKÉ BODLO / fotbalové hřiště
POUŤOVÁ ZÁBAVA / ve 20 hodin, obecní sál
Zahraje hudební skupina FORTE. Vstupné 100 Kč.

Srpen
12. 8.

X. ROČNÍK MEMORIÁLU ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ SDH
v 18 hodin, fotbalové hřiště
NOHEJBALOVÝ TURNAJ / fotbalové hřiště

19. 8.
Září

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / obecní sál
VÝLET ZA KRÁSAMI NAŠÍ ZEMĚ
Zámek Mníšek pod Brdy a barokní areál Skalka
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na pozvánkách,
plakátech a webových stránkách obce.

Sokol Vrtule Láz, z. s. p o ř á d á

POUŤOVOU ZÁBAVU
v

sobotu 22. července 2017

ve 20 hodin

Hospůdka U Dubu – obecní sál
K tanci a poslechu hraje hudební skupina FORTE.
Vstupné 100 Kč
Uzávěrka podzimního vydání Lázských listů bude 30. září 2017.
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