Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali jara, ale to neznamená, že jsme
zimu proleželi a nyní se probudili ze zimního spánku.
Kdo sleduje činnost obecního zastupitelstva ví, že tomu
tak není. Jsou podány žádosti o finanční dotace a připraveny projekty pro podání dalších žádostí. Pořádání kulturních a společenských akcí jsme neskončili adventem, ale plynule jsme
navázali dalšími akcemi. Je škoda, že se jich neúčastní ti, kteří rozšiřují
informace, že se v Lázu nic neděje, zato jinde to žije. Těmto vzkazuji,
že mají možnost se zapojit a ukázat, jak se „to“ má dělat, protože jejich
řeči jsou jen plivnutím do tváře všem, jež se snaží život v obci obohatit
a jimž zde moc děkuji za jejich obětavou práci.
Výstavba kanalizace pokračuje podle časového harmonogramu. Děkuji
občanům za vstřícnost a trpělivost s dočasnými potížemi, jimž se bohužel
nelze vyhnout. Někteří občané, zjevně bez zlých úmyslů, nerespektují pokyny obecního úřadu a pracovníků stavební firmy a tím nezodpovědně
vytváří zbytečná ohniska problémů. Smutnější ovšem je, že mezi námi žijí
i občané, jimž přináší radost, mohou-li jakýmkoli možným způsobem „házet klacky pod nohy“ při akcích pro celou obec prospěšným. Nevím, zda si
uvědomují, že nepoškozují pouze obec a ostatní spoluobčany, ale i sebe
samé. Také se nám v obci objevil nový typ vandalismu. Zatím neznámí
„hrdinové“ naházeli v noci před ranním vyvážením odpadků popelnice
občanů a mateřské školy do potoka a někteří občané nalezli své popelnice
na ledě uprostřed požární nádrže. Je dosti pravděpodobné, že šlo o připravený záměr, protože ještě odpoledne led pevně držel, ale na druhý den ráno
již byla hlášena prudká obleva a dalo se předpokládat, že na led se již nikdo
neodváží vstoupit. Proto bych chtěl poděkovat místní zásahové jednotce
hasičů za promyšlenou a profesionálně provedenou akci, kdy se podařilo
plné nádoby vytáhnout na břeh a zabránit kontaminaci vody v nádrži
odpadem z domácností.
Rovněž práce na tvorbě nového územního plánu jsou v plném proudu,
přestože mnozí žadatelé, kteří usilují (občas i velmi nestandardně) o zařazení svých pozemků do plánu jako pozemků stavebních, jsou netrpěliví
a rádi by již své nově nabyté bohatství zpeněžovali. Jejich představa
je jasná – „Přimalujte mi to tam (nechápu, proč vám to tak dlouho trvá),
a už to můžu výhodně prodat. A je už pak jenom váš problém, jak se
s tím vším, co to celé obci přinese, popasujete. Vždy já v Lázu nebydlím,
tak co je mi do toho…“ Tady je třeba si uvědomit, jak jednoduché je
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do územního plánu naplácat nové plochy pro výstavbu, aniž by se někdo
snažil domýšlet důsledky do budoucnosti, a jak je pak obtížné se s těmi
důsledky vypořádat. Většina obyvatel Lázu netuší, jaké problémy přinesla
a stále přináší některá v minulosti neuvážená zanesení pozemků pro výstavbu rodinných domů do územního plánu. Přijte na veřejná jednání
zastupitelstva a já o tom povyprávím. Argumenty, že je třeba vytvořit podmínky pro další výstavbu a že Láz bude růst jen ku prospěchu, jsou jen
plané žvásty. V Lázu je nyní stovka rekreačních objektů, ve kterých není
nikdo přihlášen k trvalému pobytu. V současnosti je v České republice
trend, že městští lidé, kteří mají dostatečné finanční prostředky, si staví
na vesnicích rodinné domy a využívají je pouze rekreačně jako chalupy
a chaty. To už máme i v Lázu. Ale musím všechny upozornit, že finanční
prostředky, jež každá obec dostává od státu, jsou rozdělovány tzv. „na hlavu“, to znamená podle počtu obyvatel v obci trvale hlášených (daně z firem působících v obcích jdou přímo do státního rozpočtu, takže počet
firem v obci nemá na příjmy do obecních rozpočtů vliv). Obrazně řečeno –
jeden dům s trvale přihlášenými lidmi má pro obec větší přínos než stovka
stavení, které jsou trvale neobydlena. A otázka na závěr tohoto tématu:
Komupak asi prodá majitel stavebních pozemků parcelu? Nejspíše tomu,
kdo mu za ni nabídne víc peněz, to je logické. A je další otázkou, zda
to bude cizí investor s volnými finančními prostředky nebo místní mladá
rodina s omezenými příjmy. Pokud by pozemky prodávala obec, bude sledovat i jiné přínosy než maximální zisk za každou cenu a stanoví takový
klíč, aby šance všech byly vyrovnanější. Proto bych chtěl vyzvat všechny
občany Lázu, aby přišli na veřejné projednávání návrhu nového územního
plánu v co nejhojnějším počtu a sami veřejně vyjádřili své názory a postoje.
Mgr. Antonín Kropáč, starosta obce

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
V pátek 20. dubna 2018 v 18 hodin
proběhne v obecním sále veřejné jednání na téma kanalizace.
Hlavním bodem bude projednání probíhajících pracích na kanalizaci
a připojování jednotlivých domů.
Je důležité, abyste se zúčastnili.
Inzerce:

Josef FOLTA • výkopové práce - ruční • tel. 604 137 345.
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Dotace 2018
V letošním roce jsme již podali dvě žádosti o dotaci. Již po několikáté
byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci sportovních kabin ze Středočeského kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence v programu Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit. Výše dotace činí až 80 % z celkových uznatelných nákladů. Rozpočet na tuto akci
je 1.021.171,- Kč vč. DPH. Příjem žádostí byl ukončen ke dni 31. ledna 2018.
Tudíž by během měsíce dubna mohlo být zveřejněno vyhodnocení výzvy.
Druhou podanou žádostí o dotaci byl projekt na Revitalizaci zahrady
v přírodním stylu při Mateřské škole Láz ze Státního fondu životního prostředí v programu Environmentální prevence. Výše dotace činí až 85 %
z celkových uznatelných nákladů. Rozpočet na revitalizaci zahrady činí
574.895,20 Kč vč. DPH. Zahrada je dnes velmi dobře vybavena herními
prvky, ale chybí zde funkční ekovýchovné prvky. Tím jsou také značně
omezeny možnosti pro děti, co mohou na zahradě dělat. V rámci zpracování projektu byl proveden dendrologický průzkum stávajících dřevin a vyhodnocení jejich zdravotního stavu a perspektivy. Projekt navrhuje úpravu zahrady tak, aby bylo možné používat zahradu za účelem environmentální výchovy dětí mnohem více a lépe. Mimo jiné by došlo k vybudování
venkovní učebny, domečku na hračky a nářadí, vrbové chýše, bylinkové
spirály, ohniště s lavičkami, vyvýšených záhonů. Byly by vysazeny ovocné
stromy a drobné keře apod. Příjem žádostí byl také ukončen k 31. lednu
2018. Doufám, že v nejbližších dnech se dozvíme, zda jsme byli s žádostmi
úspěšní.
V měsíci březnu měla být také vyhlášena výzva Ministerstva vnitra –
Dotace pro jednotky SDH obcí na nákup nového dopravního automobilu.
Výše dotace činí až 450.000,- Kč. Výhodou této výzvy je, že je tu možnost
dofinancování nákupu vozidla z fondu Středočeského kraje. V takovém
případě by obec dofinancovala „pouhých“ 150.000,- Kč. Je třeba konstatovat, že současné zásahové vozidlo JSDH Láz je v havarijním stavu a obec
vynakládá ročně nemalé výdaje na jeho opravu.
Dále také pracujeme na přípravě žádosti o dotaci na rekonstrukci požární
nádrže. Když jsme před dvěma lety začali s myšlenkou podání žádosti o dotaci na tento projekt, nikdo z nás netušil, kolik úsilí a času nám to zabere.
A teprve nyní se blížíme k cíli a čekáme, až Ministerstvo zemědělství vyhlásí
výzvu, která měla být vyhlášena již na podzim 2017. Udělejte si čas a dojděte se podívat, v jakém havarijním stavu je požární nádrž po zimě.
Dne 19. dubna 2018 proběhne v Plzni školení na téma Dotace 2018, kterého se zástupci obce zúčastní, abychom byli připraveni na další dotační
výzvy.
Kristýna Jurová
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OZNÁMENÍ
Obecní úřad Láz v y z ý v á občany,
kteří mají své nemovitosti podél lázské hlavní silnice
(komunikace 181/III) a plánují se připojit
na obecní vodovod, aby tak učinili ještě v letošním roce.
Na komunikaci bude položen nový povrch a po dobu několika let
nebude ze strany Správy a údržby silnic Středočeského kraje vydáno
nikomu povolení k překopání asfaltového povrchu.

V Ý Z VA
Obecní úřad Láz vyzývá majitele živých plotů, stromoví
a křovin, jejichž větve přesahují hranice pozemků
a zužují tím sousední komunikace, aby si větve ořezali.
Jestliže tak neučiní a přesahující větve budou ohrožovat bezpečnost
chodců, vozidel a silničního provozu vůbec, bude odstranění provedeno
obecním úřadem bez ohledu na vzhled a tvar porostu.
Pokud jsou porosty na obecních pozemcích, může dojít i k jejich vykácení.

MÍSTNÍ POPLATKY
Připomínáme, že místní poplatky (za odvoz komunálního odpadu
z popelnic a za psy) jsou splatné do 31. května 2018.
Platby můžete zasílat na účet č. 10823211/0100, jako variabilní symbol
uvádějte číslo popisné.
Pokud možno uvete v textu vaše jméno pro snadnější identifikaci platby.
Poplatek za odpady činí 600 Kč za každou trvale žijící osobu
v obci nebo za rekreační objekt. Poplatek za 1 psa činí 100 Kč,
za každého dalšího psa 150 Kč.

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ
Úřední hodiny
Pokladní hodiny

Pondělí
Středa
Pondělí

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

Tel. 318 676 031, 318 676 038
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18.00 – 19.30
18.00 – 19.30

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne v sobotu 12. května
2018. Kontejner bude přistaven u požární zbrojnice.
V sobotu 21. dubna 2018 se uskuteční

SVOZ ŽELEZNÉHO

ODPADU. Železný šrot můžete připravit před své domy.
Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 29. ledna 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)

Usnesení č. 3/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření č. 1
2) Schválení podání žádosti o dotaci
3) Prodej domu č. p. 121
4) Schválení smlouvy s firmou 1. SčV, a. s.
5) Různé
6) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4/2018: ZO Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/2018: ZO Láz schvaluje podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukce zahrady Mateřské školy Láz“ ze Státního fondu životního prostředí
České republiky v Národním programu Životní prostředí. Předběžný rozpočet na rekonstrukci je 574.895,20 Kč s DPH, výše dotace činí 85 %.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/2018: ZO Láz schvaluje podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukce sportovního zázemí Láz“ z Programu 2018 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného
času a primární prevence. Předběžný rozpočet na rekonstrukci je 1.021.171,- Kč
s DPH, výše dotace činí 80 %.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Předsedající seznámil přítomné s návrhem občanů o možnosti koupě domu
č. p. 121 a vybudování kulturního centra v tomto domě. Obec Láz má předkupní právo na tuto nemovitost. Rekonstrukce daného objektu musí probíhat
v souladu s vyjádřením památkového ústavu. V současné době zastupitelé
vidí koupi této nemovitosti nereálně.
Usnesení č. 7/2018: ZO Láz schvaluje návrh smlouvy s firmou 1. SčV a. s.
Smlouva na zajištění technického a legislativního poradenství při plnění
povinností spojených s veřejnou kanalizací a zkušebním provozem ČOV
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 12. března 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)

Usnesení č. 9/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje přidání
bodu č. 5) Rozpočtové opatření č. 2 do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/2018: ZO schvaluje přidání bodu č. 6) Žádost o dotaci
na požární automobil do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/2018: ZO schvaluje přidání bodu č. 6) Žádost o dotaci
na dofinancování kanalizace v ČOV do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/2018: ZO schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Smlouva o výpůjčce
2) Revokace usnesení ZO č. 121/2016
3) Záměr směny pozemků
4) Schválení žádostí o připojení na obecní vodovod
5) Rozpočtové opatření č. 2
6) Žádost o dotaci na požární automobil
7) Žádost o dotaci na dofinancování kanalizace a ČOV
8) Různé
9) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/2018: ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce se spolkem Sokol
Vrtule Láz, z. s., jejímž předmětem výpůjčky je hudební sestava a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/2018: ZO schvaluje revokaci usnesení č. 121/2016.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/2018: ZO schvaluje záměr směny pozemků: pozemek p. č. 440/31
o výměře 7 m2, pozemek p. č. 440/28 o výměře 21 m2, pozemek p. č. 442/3
o výměře 251 m2, pozemek p. č. 408/1 o výměře 558 m2, pozemek p. č. 408/35
o výměře 888 m2, pozemek p. č. 408/73 o výměře 1834 m2 za pozemek p. č. 7/3
o výměře 27 m 2, pozemek p. č. 13/3 o výměře 1 m 2, pozemek p. č. 45/2
o výměře 69 m2, pozemek p. č. 45/3 o výměře 303 m2, pozemek p. č. 45/6
o výměře 165 m2, pozemek p. č. 27/1 o výměře 1237 m2, pozemek p. č. 289/2
stav. o výměře 443 m2, pozemek p. č. 315/1 stav. o výměře 251 m2, pozemek
p. č. 371/4 o výměře 529 m2, pozemek p. č. 310/16 o výměře 534 m2, vše v k. ú.
Láz bez doplatku.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16/2018: ZO schvaluje žádost paní Bernáškové o vodovodní přípojku k domu č. p. 6 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 17/2018: ZO schvaluje žádost pana Slámy o vodovodní přípojku
k domu č. p. 82 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/2018: ZO schvaluje žádost pana Pátka o vodovodní přípojku
k domu č. p. 176 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 19/2018: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 20/2018: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na dofinancování
nákupu dopravního automobilu pro JSDH Láz z Fondu Středočeského kraje.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/2018: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na dofinancování
kanalizace a ČOV v Lázu z fondu Středočeského kraje.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Jubilanti obce Láz
Duben:

Josef Šourek
Květoslava Valkounová
Jaroslava Čížková
Vladimír Janiš

89 let
81 let
85 let
80 let

Květen:

Jaroslava Punčochářová
Miroslav Sak

83 let
70 let

Červen:

Květuše Poláková
Vladimír Gaža
Ladislav Kovářík
Jindřich Šimánek

85 let
75 let
88 let
70 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
Leden:

Marie Šourková

88 let
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Masopust 2018
Maškarádi se letos sešli před
osmou hodinou ranní v restauraci U Dubu. Jak se již stalo pěknou tradicí, v 9 hodin jim starosta obce předal masopustní právo
a povolil masopustní obchůzku.
Kladl jim na srdce, aby žádné stavení v Lázu Dolním i Horním
a taktéž na Žernové nevynechali,
všude radost a veselí rozdávali a žádných škod na majetku či na zdraví
nezpůsobili. Masopustní průvod se poté vydal na náročnou pochůzku
od stavení ke stavení. V letošním roce se pochůzky zúčastnilo opět více než
dvacet Maškarádů včetně dvou muzikantů. Harmonikář Pepík Janoušek
(jinak kapelník Rožmitálské Venkovanky a šéf dnes již velmi známého
hudebního uskupení s více jak patnáctiletou tradicí "Toulavá kapela")
s nimi absolvoval lázský Masopust už podeváté a příští ročník pro něj tak
bude jubilejní. Počasí nám obzvláště přálo, a protože i chalupníci nebyli
na koledu pro Maškarády nijak skoupí, nikdo své účasti na pochůzce určitě nelitoval.
Přes sto lázských občanů se přišlo podívat na podvečerní taškařici, která
se i letos uskutečnila na hřišti s obzvláště bohatým programem, jemuž na
kvalitě snad ani zásadně neubrala sice nová, ale zatím ne zcela dobře fungující zvuková aparatura. Poprvé, a snad ne naposled, se taškařice zúčastnil Dětský divadelní soubor Láz, jehož členové detektiv Daniel Víčko a jeho
pomocník Cyril Krumpáč zachránili letošní lázský Masopust, když vypátrali ukradeného masopustního čuníka. Díky obětavosti představitelů obce
měli diváci možnost, občerstvit se teplým nápojem a ochutnat klasický
masopustní koblížek, a žádostivé paničky i čerstvou "medvědí krev" z namístě uloveného, především pro přítomné dámy nebezpečného a rozvášněného medvěda. Děti svým potleskem pomohly princezně ze mlejna vybrat
mezi čertem, vodníkem a knížetem krásného ženicha Jindru. Lázský masopust navštívil i pan prezident, aby osobně poděkoval všem osvíceným
Lázovákům za své znovuzvolení a rozdával zdarma své volební lístky
k příštím prezidentským volbám. Po páté hodině večerní se maškarní průvod vydal zpět do restaurace U Dubu, aby se Maškarádi spolu s přítomnými hosty rozloučili s dobou hojnosti a připravili se na dlouhý čtyřicetidenní půst. Někteří jedinci vydrželi až do ranních hodin Popeleční středy.
Úspěšný Masopust 2018 je minulostí: „A žije Masopust 2019!“
Ing. Petr Milec
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V neděli 18. 3. 2018
zavítala do Lázu
po delší době
Loutkoherecká
skupina

ZALEZLÍCI
s divadelním
představením
„Míček Flíček“.
Veselá a napínavá hra s písničkami mile pobavilavšechny přítomné menší
i větší děti s rodiči.
Tato loutkoherecká skupina má v Příbrami dlouholetou tradici. Její
domovskou scénou je Dům dětí a mládeže v Příbrami, kde v dramatickém
kroužku vychovává své
nové členy z řad dětí
a mládeže. Současný repertoár souboru tvoří
na 14představení. Pokud
jste v Lázu nestihli to
březnové, přijte se podívat do obecního sálu
v neděli 17. června
2018 v 16 hodin na další pohádku.
Jana Klímová

Foto Kristýna Jurová
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Jarní koncert dětí z Lázu
Při svém působení na Základní umělecké škole v Rožmitále pod Třemšínem a v Příbrami jsem byla překvapena počtem dětí, které se učí hrát na
hudební nástroj a bydlí v Lázu. To byl hlavní důvod k rozhodnutí, uspořádat v místním obecním sále koncert pro veřejnost. K jeho realizaci jsem
vybrala jeden z jarních dnů – sobotu 24. března 2018.
Vystupující děti navštěvují v současné době ZUŠ Jakuba Jana Ryby
v Rožmitále pod Třemšínem, pobočku této školy v Bohutíně a Milíně, ZUŠ
T. G. M. v Příbrami a Gymnázium a Hudební školu hlavního města Prahy
na Žižkově. Ve všech jmenovaných školách se učí hře na hudební nástroj
17 dětí z naší obce. Na koncertě jich vystoupilo celkem 14.
Děti se představily ve hře na klavír, housle, altovou flétnu, akordeon,
kytaru, violoncello, a xylofon. Příjemným zážitkem byl poslech skladby
ve hře na hoboj. Hudební výkony všech vystupujících byly úžasné. Zaplněným sálem se nesly tóny skladeb klasických, populárních i skladeb současných autorů. Nejmladší hráči prvních ročníků i ti nejstarší, kteří jsou
v závěru svého studia hry na hudební nástroj, byly po zásluze odměněny
dlouhým potleskem. Obecní úřad připravil pro účinkující dárek a po skončení koncertu i občerstvení. Velkou oporou těchto dětí ve vzdělávání jsou
jejich rodiče i prarodiče. Jim po zásluze patří velké poděkování.
Sobotní odpoledne bylo velmi příjemným hudebním zážitkem pro všechny přítomné v sále. Současně i velkou nadějí v hudební život naší obce.
Vlasta Čechová
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Krásy lázské a brdské přírody na obrázcích
PaedDr. Mgr. Dagmar Drmotové
V pátek 23. března 2018 byla zahájena slavnostní
vernisáží v salónku restaurace U Dubu výstava obrázků paní Dagmar Drmotové pod názvem „Krásy lázské
a brdské přírody“. Výstava byla přístupná po celý
následující týden až do neděle velikonoční 1. dubna.
Přilákala spoustu lázských občanů, kteří si přišli prohlédnout motivy Lázu a jeho okolí – obrázky malované
s láskou k domovu a přírodě.
Požádala jsem jejich autorku, zda by mohla do připravovaného jarního
vydání Lázských listů napsat několik vět o sobě, o svém vztahu k Lázu
a samozřejmě o malování. Paní Drmotová ráda a s ochotou souhlasila.
„Celý svůj život prožívám v Lázu a jeho okolí. Od dětství jsem byla vedena s láskou ke krásám zdejší přírody – nedělní pikniky ve Smrčí, posezení
na Pahorku, pěšky ze školy z Bohutína po lukách – představte si, že zde
rostly vstavače, my jim říkali kukačky, pozorování pstruhů a raků v tůních meandrů Litavky pod Lázem, zakládání sena do jesliček srnkám,
koupání v Lázkém.... Nezůstalo ale jenom u Lázu, protože Brdy byly
a snad i budou oázou klidu v překrásných údolích potůčků s pramenitou
vodou, se svahy kopců, kde se modrají borůvky pod partiemi lesů, ale
i paroviny vrcholků pokrytých vřesovišti, kapradím a brusinčím“
To vše jsem měla touhu podchytit mým pohledem, mými barvami. Jedinečnou příležitost k naplnění mého snu jsem viděla v odchodu do důchodu,
což se na podzim 2015 stalo skutečností a otázka jak smysluplně vyplnit
čas byl jasný, to starořecké – harmonie těla a duše - sportování a nejen
malování, ale i studium literatury, návštěva individuálních kurzů a dva
roky výtvarného oboru ZUŠ daly základ mé tvorbě. No a hlavně ty obrázky
přírody a květin, které důvěrně znám, které my dělají radost a těší a zpříjemňují domovy i mým známým.
Když mě na podzim 2017 oslovila paní Vlasta Čechová se svým nápadem
uspořádat jarní koncert lazských dětí, který by mohl být doplněn mými
obrázky lázské a brdské přírody, zprvu jsem si myslila, že to nebude nikoho zajímat. O to větší je překvapení zájmu, se kterým jsem se setkala.
Snad výstava v některých z Vás vzbudila vzpomínky, připomenula krásná
místa našeho domova a snad i pohladila po duši. Děkuji, že jste přišli.“
Vkusně nainstalovaná výstava obrázků paní Drmotové příjemně oživila
a ozdobila salónek restaurace. A jak jsme se dozvěděli z proslovu pana
starosty při vernisáži, plánuje obecní úřad tento prostor využívat v budoucnu častěji, právě k pořádání výstav, přednášek a dalších akcí komornějšího typu.
Jana Klímová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Od začátku nového roku jsme s dětmi prožili mnoho zajímavých věcí.
Navštívil nás ve školce myslivec a paní logopedka Mgr. Lucie Šovíčková,
která provedla diagnostiku řeči přítomných dětí. Užili jsme si dětský karneval, masopust a dvě výstavy („CHKO Brdy“ a „Obojživelníci“). Stále
jezdíme jednou týdně do Příbrami na plaveckou výuku, ale máme zajištěný
program ve školce i pro děti neplavající nebo po nemoci. Každé úterý
po obědě mohou děti starší 4 let chodit na výtvarný kroužek a vyzkoušet
si různé, i složitější, výtvarné techniky.

Dětský karneval

Stále plaveme...

Výtvarný kroužek nás moc baví
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Navštívili jsme Dům NATURA
v Příbrami

Vystoupení Lenky Hamajdové ve školce

V březnu jsme se byli podívat v bohutínské škole a zacvičili si v opravdové tělocvičně. Prvňáčci navštívili i nás a ukázali nám, co vše se už ve škole naučili. Viděli jsme hudební vystoupení Lenky Hamajdové na téma
„Hody, hody, doprovody“ a také jsme si užili společné velikonoční tvoření
s rodiči v sále. V průběhu měsíce března nám skončil projekt ze šablon
na asistenta pedagoga, ale abychom i do budoucna mohli co nejvíce naplňovat individualizované vzdělávání vzhledem k nízkému věku většího
množství přihlášených dětí, plánujeme začít nový projekt během září
příštího školního roku.

Co nás čeká …
V dubnu pojedeme do příbramského divadla na pohádku „O princezně,
která ráčkovala“ a na celodenní výlet do pražské ZOO. Ráda bych
pozvala rodiče předškolních dětí k zápisu, který proběhne 10. 5.
2018 od 10.00 do 16.00 hodin. Přihlášku a potvrzení od lékaře je možné
stáhnout z webových stránek mateřské školy (mslaz.cz), které jsou pravidelně aktualizovány nebo vyzvednout přímo v mateřské škole či na obecním úřadě. Pro školní rok 2018/2019 se předpokládá pouze 5 volných míst.
S dětmi se pomalu začínáme připravovat na vystoupení na vítání občánků, které proběhne 13. května 2018. V květnu nás čeká školka v přírodě,
společně strávíme 5 dní na Monínci. Pro děti máme připravený bohatý
program.
V červnu se mohou rodiče i děti těšit na šerpování předškoláků, noční
školku a zahradní slavnost, kde budou děti vystupovat.
Ráda bych Vám popřála pohodové a slunečné jarní dny.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Co člověk ještě potřebuje pro život
Hledání energie budoucnosti (úvaha)
Na střídání světla a tmy, dne i noci, jsme na naší Zemi zvyklí po tisíciletí.
Nejenom lidé, ale i zvířata a rostliny tento cyklus ke svému životu potřebují. Hlavním zdrojem světla a tepla je Slunce. Studené světlo na Zemi
posílá i Měsíc, pokud je k nám obrácen osluněnou částí.
Člověk je však nespokojený tvor a někdy si chce den prodloužit a k tomu
nutně potřeboval i jiný zdroj světla.
Nejstarší osvětlení bylo ohněm hořícím někde v blízkosti jeho obydlí.
V pozdější době si naši předci svítili loučemi. Byly to třísky 50 – 60 cm
dlouhé z pěkného štěpného dřeva. Při svícení se upevnil svazek těchto třísek do zvláš upraveného svěráku na stojanu. Na zapálení se původně používala ocílka, křesadlo a troudník. Pod tuto hořící louč z třísek dali nádobu s vodou, aby do ní padaly a hasly oharky. Při takto slabém světle
konali všechny domácí práce.
Někde v literatuře jsem viděl obrázek visutého krbu používaného
na Chodsku, který byl obdobně umístěn uprostřed místnosti a odvod kouře byl vyveden do půdního prostoru. Takto se svítilo a vařilo ještě v roce
1970 v těžko přístupných oblastech hor s názvem Prokletie v Černé Hoře
u hranic s Albánií. Zjistil jsem to tím, že na střechách domů nebyly komíny a místní obyvatelé mi to potvrdili.
Později se začaly používat olejové kahany a svíčky. Svíčky, původně z včelího vosku, měly nevýhodu, že se teplem často roztékaly, ale při hoření pěkně
voněly. Teprve po zavedení parafinu na výrobu svíček a knotu, který se při
hoření kroutil a postupně upaloval, bylo možno takto svítit dlouhodoběji.
V následující době byly používány petrolejové lampy, které měly někdy
namontované odrazové zrcadlo k nasměrování světla. Petrolej se v Lázu
prodával v krámu u Pečených nebo u Kubů. Nevýhodou tohoto osvětlení
byl zápach z hořícího petroleje.
Podstatně lepší osvětlení bylo karbidkou, kterou si havíři obvykle donesli ze šachty. Při vyfárání z dolu nahlásili, že jim spadla do sypu nebo na ni
padla velká flec. Pak obdrželi náhradní. Rovněž karbid si donesli ze šachty. Tato lampa dávala velmi jasné světlo a používala se v dolech často jako
doplňkový zdroj světla i v období zavedení elektrických osobních lamp.
Karbidka byla také velmi dobrý zdroj k zapálení „luntů“ (zápalných šňůr)
při střelné práci v dole, protože nebylo riziko jejího nečekaného zhasnutí.
V současné době si jen těžko dokážeme představit, že bychom některý
z uvedených druhů osvětlení mohli dlouhodoběji používat. Náhradou, podstatně kvalitnější, je nám napojení na elektrický rozvod a různé světelné,
tepelné a další spotřebiče, které nám usnadňují a zlepšují náš život.
A těchto spotřebičů v domácnostech je tolik, že se ani na prstech obou ru-
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kou nedají spočítat. Jako zajímavost uvádím, že do některých sousedních
obcí po Brdy se zaváděl rozvod elektrického proudu až po roce 1945.
Teprve tehdy, když napadne najednou 30 cm vlhkého sněhu, nebo se přižene vichřice rychlostí přes 100 km/hod. a začnou padat stromy na venkovní rozvodnou sí (1. března 2016 a 29. října 2017) si uvědomíme,
k čemu všemu tu elektřinu vlastně potřebujeme. Vypadá to pak tak, jako
by se zastavil život a pokud tento krizový stav trvá dlouho, způsobí to
mnoho nepříjemností i následných škod.
Takže bez elektrické energie se dnes neobejdeme, proto se nabízí otázka,
jak ji snadno ale také lacino získat. Jako zajímavost uvádím, že podle
údajů Mezinárodní energetické agentury nemá v současnosti pětina naší
populace na Zemi přístup k elektřině, což se nám určitě zdá až neuvěřitelné.
Když použiji údaje z dostupných odborných zdrojů, zdá se, že sluneční
energie je nadějná, ale drahá. Sluneční záření přináší na Zemi astronomických 180.000 TW (terawattů), což je výkon devadesáti milionů Temelínů.
(Pro porovnání: Jaderná elektrárna Temelín za celý rok 2016 vyrobila
celkem 12,1 TWh, Dukovany 11,9 TWh.) Jeho využití však představuje
technologický i ekonomický problém. Jedna kilowatthodina elektřiny z fotovoltaického článku je několikanásobně dražší než z jaderného reaktoru.
Další modernizací se však předpokládá v budoucnu zlevnění. Neodstranitelnou nevýhodou tohoto zdroje však je, že Slunce nesvítí celodenně.
Energie vznikající spalováním uhlí, ropy a zemního plynu chce lidstvo
omezit, aby zabránilo nadměrnému vzniku oxidu uhličitého, který uniká
do atmosféry a zadržuje tím teplo. Předpokládá se, že by jinak docházelo
k velkým klimatickým změnám ovlivňujícím život člověka. Také obrovský
nárůst automobilové a letecké dopravy zvyšuje nadměrně množství skleníkových plynů a prachu v ovzduší.
Vodní elektrárny dodávají asi 3 procenta světové spotřeby elektřiny
a nepředpokládá se ani v budoucnu její podstatné zvýšení.
Větrné elektrárny jsou závislé na síle větru, který je velmi rozdílný mezi
vnitrozemím a okrajovými částmi kontinentů. Je to prostě nespolehlivý
zdroj energie.
Jaderná energie, jejímž využitím nevznikají skleníkové plyny, se zdá být
nejvhodnější. Dostupný uran by měl vystačit asi na 150 let. Pak by už měl
být vyvinut a ověřen způsob spalování vyhořelého jaderného paliva v tzv.
„rychlých reaktorech“.
A poslední, nejperspektivnější, ale dosud plně nevyvinutý a ověřený projekt je výroba energie tzv. „jadernou fúzí“, při které by jako palivo sloužil
vodík, kterého je na Zemi dostatek. Ve Francii se nyní staví Mezinárodní
jaderný reaktor (JTER), na němž se prověří, jestli je tento způsob výroby
energie reálný. Výsledků se pravděpodobně dočkají až naši vnuci.
Hlavně a bezchybně funguje aspoň to, co dnes máme k dispozici.
Ladislav Punčochář
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Fotbal
Rok 2018 jsme zahájili tradičním turnajem Spartak Cup se střídavými
výsledky. V prvním utkání se Spartakem "B" jsme vysoko prohráli. Ve druhém s Milínem jsme vyhráli a třetí utkání se neuskutečnilo pro nemoc
v týmu Petrovic. Následovalo nepochopitelné rozhodnutí pořadatelů (důvod nám nevysvětlili), že budeme hrát se Žebrákem o poslední místo. Tento zápas jsme vyhráli. Poslední přípravné utkání "A" mužstva se hrálo na
Spartaku s Luhy. Vlivem vrtošivého počasí se první kolo celého okresu
odložilo. Hrály jen kluby, které měly způsobilé hřiště. Druhé kolo jsme
měli hrát doma s klubem Hvožan. Ještě v úterý to vypadalo, že se vzhledem k nezpůsobilému povrchu zápas na našem hřišti hrát nebude, ovšem
odhodlání už s jarní částí sezóny začít, vykonalo své. Hrát se bude! Nakonec to dopadlo dobře. Vyhráli jsme a hřiště moc neutrpělo.
Rozpis
8. 4.
14. 4.
22. 4.
28. 4.
1. 5.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
27. 5.
9. 6.
16. 6.

utkání jarního kola:
NE
Třebsko
SO
Vrtule
NE
Rožmitál "B"
SO
Vrtule
ÚT
Nečín
SO
Višňová
SO
Vrtule
SO
Pičín "B"
NE
Bohutín
SO
Pečice
SO
Vrtule

Vrtule
Dol. Hbity
Vrtule
Zduchovice
Vrtule
Vrtule
Stará Hu
Vrtule
Daleké Dušníky
Vrtule
Milín "B"

Instalace sítě

16.30 hod.
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Foto Jan Drozen
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Naši Vrtuláčci – starší přípravka, využili možnosti trénovat v bohutínské sokolovně. První zápas jarní sezóny sehráli 1. dubna v Bohutíně.
Jejich další aktivity – viz samostatný příspěvek.
Pracovní aktivity
Odvolané kolo fotbalové III. třídy sk. "A" jsme využili k instalaci sítě mezi
fotbalovým a dětským hřištěm. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili.
Opět jsme „rozhýbali“ naše webové stránky (www.vrtule.net), jejichž
prostřednictvím informujeme o aktuálním dění klubu.
Činnost dalších oddílů Sokola
Turistický oddíl 3. března 2018 zorganizoval 6. ročník Putování Lázského nemehla po Brdech – viz samostatný příspěvek.
Členové oddílu volnočasového a rekreačního sportu pravidelně využívají
pondělní podvečery k hraní volejbalu v tělocvičně PB-tisku v Bohutíně, ve
středu se scházejí v obecním sále k hraní stolního tenisu. Aktivně se podíleli na zavěšení ochranné sítě u fotbalového hřiště.
Josef Vošmik

Vrtuláčci na Velikonočním turnaji v Příbrami
Lidová vyprávění přisoudila Velkému pátku tajuplnou moc. Věřilo se, že
tento den se konají reje nadpřirozených bytostí, kouzla a čáry, země se otvírá, aby vydala své poklady ukryté v hlubinách.
Letos se však na Velký pátek konal na Spartaku Příbram rej malých
fotbalových bytostí, kterého se zúčastnili i lázští Vrtuláčci v rámci Velikonočního turnaje fotbalových přípravek. Měli tak skvělou příležitost zúro-
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čit zimní přípravu, kterou absolvovali během chladných měsíců v tělocvičně v Bohutíně.
Hned od prvního hvizdu byli fanoušci svědky hráčských kouzel s balónem, brankářského čarování a otevírání pevných soupeřových obran.
Ve velké konkurenci deseti mužstev obsadili Vrtuláčci sedmé místo, za které si odnesli poklad plný sladkostí. Už te se těší na jarní část sezóny,
která startuje 1. dubna zápasem v Bohutíně. Všichni příznivci jsou zváni!
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Přehled
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo

zápasů jarní
neděle 1. 4.
neděle 8. 4.
sobota 14. 4.
neděle 29. 4.
úterý
1. 5.
neděle 6. 5.
úterý
8. 5.
neděle 13. 5.
neděle 20. 5.
sobota 26. 5.
neděle 3. 6.
neděle 17. 6.

části sezóny:
10.00 SK Litavan Bohutín – Vrtuláčci Láz
10.00 Vrtuláčci Láz – TJ Tatran Sedlčany
10.00 TJ Sokol Dublovice – Vrtuláčci Láz
10.00 Vrtuláčci Láz – 1.FK Příbram B
10.00 Vrtuláčci Láz – MFK Dobříš
10.00 SK Tochovice – Vrtuláčci Láz
10.00 Vrtuláčci Láz – SK Tochovice
10.00 MFK Dobříš – Vrtuláčci Láz
10.00 Vrtuláčci Láz – SK Litavan Bohutín
10.30 TJ Tatran Sedlčany – Vrtuláčci Láz
10.00 Vrtuláčci Láz – TJ Sokolo Dublovice
10.00 1.FK Příbram – Vrtuláčci Láz
Martin Bezouška

Staò se Vrtuláèkem
Sokol Vrtule Láz poøádá

nábor
malých fotbalistù
a fotbalistek
pro roèníky 2014 a starších
Kdy:

nedìle

22. 4. 2018 od 10.30 hodin

K d e : høištì Sokola Vrtule Láz
Vezmi tatínka nebo maminku a pøijï si hrát
a sportovat. Rádi tì pøivítáme mezi námi!
K o n t a k t : Jiøí Burian, tel. 777 693 332
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Putování Lázského nemehla po Brdech,
tentokrát po stopách brdských studánek
V týdnu konání 6. ročníku Lázského nemehla se teploty nemilosrdně blížily místy až
k – 20 °C a nás stále trápila myšlenka, jak
asi bude v tu naši sobotu 3. března 2018…
Přípravy začaly, jako každý rok, již v podzimních měsících loňského roku. Administrativní přípravou této akce se zabývá téměř
výhradně naše kamarádka Maruška Vošmiková, která už z předchozího období ví, kam
a za kým jít, a komu napsat, aby náš pochod
měl vše, co má mít. Za to jí i touto cestou
chceme všichni moc poděkovat.
Sobotní ráno bylo sice ještě mrazivé, ale
tu a tam již prokukovalo sluníčko na první
účastníky našeho letošního pochodu. Jako
vždy prezence, mapky, medaile, pár přátelských vět a s přáním hezkého
zážitku z pochodu se mohlo jít. Ti zkušení si na cestu dali „Brdský svařáček“ a mohli rovněž s úsměvem vyrazit po kratší (13 km) nebo delší (14,5 km)
trase k brdským studánkám. První z nich se nachází na Skelné Huti.
Další studánka Nad Perkanskou (Nad Pilskou) je již více udržovaná –
je zakryta starší dřevěnou boudičkou. Zřejmě nejznámější je Pilská studánka, která má nově opravenou dřevěnou stříšku. Najdete zde i několik
porcelánových hrnečků a kopii rozboru zdejšího pramene. Dalšími zastaveními byla studánka nedaleko rozpadliště bývalé samoty Nad Pilkou
a studna v těsné blízkosti chatové oblasti Žernová pod lesní cestou Struhy,
která je zakryta a opatřena ruční pumpou. Toto bylo poslední zastavení
plánované naším pochodem. Tím ovšem nelze říci, že jsou vyčerpány všechny možnosti návštěv místních studánek – viz Lázské listy č. 17 z roku
2014.
Kolem 13 hodiny začali přicházet na hřiště první vracející se účastníci
pochodu a všichni se již těšili na báječnou klobásku z udírny či grilu.
Nechyběl ani teplý čaj, který mezitím přivezla „občerstvovací hlídka“
z trasy pochodu. I sluníčko se dalo vidět a tak byl zážitek téměř dokonalý.
Náš obdiv nad výkonem nejstarších účastníků jsme vyjádřili předáním
dárkových poukazů na masáž. Pro zpestření zážitku si mohly přicházející
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děti vymalovat
Lázské nemehlo
či brdského Fabiána.
Obrázky
byly uveřejněny
na portále ObjevBrdy.cz s možností veřejného
hlasování. Třem
nejúspěšnějším
malířům pak byly
24. března 2018
v salónku obecní
hospůdky v Lázu,
za účasti zástupců redakce ObjevBrdy.cz, předány drobné ceny.
(Vítězové dětské
soutěže: 1. místo
– Ondřej Kalivoda, 2. místo –
Pavla Štěpánková a 3. místo –
Olda Sláma.)
Díky všem, kteří
našli chu udělat
něco pro sebe a
své zdraví. To byl
hlavní cíl našeho
snažení.
V závěru bychom rádi poděkovali
našim
sponzorům: Povodí Vltavy, ČUS
- Sportuj s námi, ObjevBrdy.cz, Aleš Fous masáže, Láz.cz, Internet PB,
PBtisk.
Jana Slámová
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TIP NA VÝLET - NOVÁ NAUČNÁ STEZKA
v okolí Rožmitálu pod Třemšínem
POLOHA NAUČNÉ STEZKY
Naučnou stezku objevíte až na samém
okraji Rožmitálu pod Třemšínem nebo
spíše až za ním, na konci areálu bývalých kasáren. Pokud si za výchozí bod
zvolíte rožmitálské infocentrum nebo
blízké parkoviště na náměstí, cesta
k začátku Naučné stezky je přibližně
2,9 km dlouhá. Až k výchozímu bodu
stezky je ovšem možné zajet autem
a v improvizovaných podmínkách zde
také zaparkovat.
Na procházku doporučujeme vhodnou
obuv, trasa vede po lesních cestách, pěšinkách, v lesním terénu a zvláště pak na
vyhlídkách narazíte také na kamenitý podklad. Cesta je pro pěší, je jen
cca 2,5 km dlouhá a je vhodná pro rodinnou procházku. Vzhledem k charakteru terénu však není vhodná pro pohyb s dětským kočárkem.

TRASA NAUČNÉ STEZKY
Začátek stezky je v místě, kde místní komunikace u výjezdu z bývalých
kasáren pokračuje lesní cestou do lesního porostu. Prochází lesními úseky
pod vrcholem Štěrbina s nadmořskou výškou 753 m.
Na začátku naučné stezky je umístěno kryté odpočinkové sezení a informační tabule s údaji o stezce. Dále pokračujeme asi 400 m vzhůru, až
na křižovatku, kde si na informační tabuli můžete prohlédnout ptáky žijící
na Rožmitálsku. Pokračujeme prostřední cestou a míjíme další dvě
informační tabule. U informační
tabule smrku odbočíme doprava,
kde nás čeká 300 m dlouhé prudší
stoupání.
Po vystoupání narazíme na rozcestník. Rovně a mírně doleva pokračujeme k šestibokému altánu
na Drtiči, kde je krásný výhled na
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Rožmitál a okolní vesnice. Také zde
jsou instalovány informační tabule
a orientační mapa. U strmého kamenitého svahu je třeba dávat dobrý
pozor na děti.
Po prohlídce se vrátíme zpět k rozcestníku a odbočíme doleva směrem
na Bílou skálu. Na Bílé skále na nás
čeká odpočinkové sezení. Prohlédnout si můžeme také informační tabule a níže pod Bílou skálou další.
Pak pokračujeme lesní linkou po svahu, kde nás rozcestník navede doprava na lesní cestu. Po pravé straně míjíme vodárnu, která je jedním ze zdrojů
pitné vody pro Rožmitál. Po 150 metrech dojdeme k poslední informační
tabuli a vrátíme se do místa, odkud jsme vycházeli.
Kromě informačních tabulí jsou na některých místech stezky nainstalovány
také ptačí budky. Pokud nebudete hluční a budete mít trochu štěstí, možná uvidíte i jejich opeřené obyvatele.
Ing. Petr Jarosil
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
Tato značka vám říká, že maximální povolená rychlost je
130 kilometrů za hodinu a víc nesmíte. Stejný počet křížků
mají na krku i hasiči v Lázu. Letos slaví 130 let od svého založení. Ale rozhodně to neznamená, že více, než 130 nemohou. Je to jen jedno z mnoha výročí, která byla a budou.
Po celou dobu měl sbor více či méně členů, ale stále fungoval a my pevně
věříme, že i nadále fungovat bude. Členů sice ubývá, ale ti, kteří zůstávají,
dělají svou hasičskou činnost dobře a s láskou. Také aby ne. Často se
hasičské poslání dědí v rodinách z otce na syna a ne zřídka u hasičů působí celé rodiny. Spousta z nás, aktuálních členů, přebrala štafetu po našich
předcích.
Ale abychom dali najevo, jak moc si vážíme toho, že v naší vesnici mohou hasiči existovat, pomáhat v případech pro hasiče typických, pomáhat
obci, pomáhat s údržbou nejen hasičských věcí a snažit se přinést i nějaká
kulturní povyražení, oslavíme společně s veřejností a spřátelenými hasičskými sbory naše stotřicáté výročí. Den oslavy jsme stanovili na poslední
sobotu v červnu – 30. 6. 2018. Budeme doufat, že nám počasí bude přát,
a že i místní občané odloží své odjezdy na dovolené o jeden den, a půjdou
se podívat na připravený program. Je složité takovou akci naplánovat
a připravit, ale nás to baví, těšíme se na to a věříme, že naše nadšení přeneseme i na lidi, kteří se přijdou podívat na hřiště TJ Sokol Vrtule Láz,
nebo se zúčastní slavnostního průvodu a podpoří tak lázské hasiče a užijí
si spoustu zábavy.
Jak jsem se již zmínil, celá akce začne slavnostním průvodem hasičských
jednotek za doprovodu hudby. Průvod se přesune na fotbalové hřiště, kde
bude připraven další program. Ukázky od hasičů, ukázka historické techniky a náš pověstný výjezd k hašení požáru se starou koňskou stříkačkou, kde se hasiči při pumpování vody často i pěkně zapotí. Budou ukázky
kynologie, vystoupení mažoretek a jiných zajímavých činností. Na místě
budou připraveny i atrakce pro děti – velký skákací hrad, cukrová vata
a podobně. Občerstvení bude samozřejmostí, takže i při parném dni si budete moci dopřát chlazené pivo, víno a nealkoholické nápoje. Po celou dobu
bude na místě vystupovat živá hudba, připravujeme i soutěže pro děti
i dospělé. Večer celá akce neskončí, ale bude se pokračovat venkovní
Oldies party. Hudební žezlo po naší živé muzice převezme DJ, který bude
hrát hity staré, starší i novější.
Organizace bude určitě složitá, ale věříme, že se s tím popereme statečně. Pokud by nám chtěl někdo pomoci, budeme jen rádi. Obsluhovat vý-
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čep, kantýnu, udírnu, organizaci na hřišti a jiné nezbytně nutné věci, zabere spoustu času a bude vyžadovat dostatek lidí. Pokud budete mít zájem,
podílet se na pomoci při výročí, stačí nám napsat na sdhlaz@gmail.com.
Už te se těšíme na setkání s Vámi, na zábavu, kterou si všichni užijeme
a vzpomínky, které nám zůstanou.
Pořádání výročí nebude naší jedinou letošní náplní. Dále se budeme věnovat i jiným činnostem jako každý rok. Určitě uspořádáme jarní posezení přímo v hasičské zbrojnici, kde bude na pořadu dne jarní úklid, kontrola vybavení, strojů a společné posezení. Ačkoliv je hasičská nádrž v dost
špatném stavu a letošní velké mrazy a silný led tomu moc neprospěly, naopak se stav znatelně zhoršil, doufáme, že ještě bude reálné nádrž vypustit
a vyčistit. Termín případného čištění včas oznámíme a budeme rádi
za každou pomocnou ruku a na oplátku se můžete těšit na občerstvení
v podobě dobrého pití a vuřtů pečených přímo na ohni. Po čištění koupaliště už se budeme muset plně věnovat našemu výročí. Po něm nás čeká
ještě jedna akce na fotbalovém hřišti, a to náš Memoriál zasloužilých členů. Jako již několik let po sobě bude memoriál dvoukolový, kdy jedno
kolo proběhne za světla a druhé za tmy, kdy hřiště a dráhy osvětlíme velkým množstvím loučí a jiných ohnivých zářičů světla. Taková akce vždy
vypadá opravdu impozantně a mezi sbory se těší velké oblibě. I zde bude
o zábavu postaráno.
Jak vidíte, naše činnost v obci je pestrá a to jsem zde vyjmenoval jen
část aktivit, kterým se věnujeme. Jsme rádi za každého hasiče, protože tím
vzniká opravdu dobře fungující spolek s lidmi, kteří rádi pomohou obci,
které baví být hasičem, a kteří si díky tomu užijí i spoustu zábavy. Náš
spolek není nijak uzavřen. Pokud by si někdo chtěl tu naší pravou lázskou
„hasičinu“ užívat s námi, budeme jen rádi a s radostí přivítáme nové členy. Přijte se podívat na naše akce a uvidíte, že kromě povinností je to
i zábava a zajímavá činnost. Třeba se rozhodnete, stát se členem lázského
spolku, který funguje nepřetržitě již 130 let. A i to svědčí o tom, že funguje dobře.
Vítězslav Karas, starosta spolku

Plán akcí SDH Láz:
• Zahájení sezóny, posezení v požární zbrojnici, nábor nových členů
– 28. dubna 2018
• Základní kolo okrskové soutěže okrsku č. 2 – 26. května 2018
• Čištění požární nádrže – červen 2018
• Oslava 130 let výročí založení SDH Láz – 30. června 2018
• Zpívající fontána Bohutín – 20. července 2018
• XI. ročník Memoriálu zasloužilých členů Láz – 11. srpna 2018
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SDH Láz

pořádá

NÁBOR HASIČŮ
V K AT E G O R I Í C H :

•
•
•
•
•

PŘÍPRAVKA
MLADŠÍ DĚTI
STARŠÍ DĚTI
DOROST
DOSPĚLÍ - ŽENY A MUŽI

3 - 6 let
6 - 11 let
11 - 15 let
15 - 18 let
18 - 99 let

28. 4. 2018
od 16 hodin

POŽÁRNÍ
ZBROJNICI
v

NENECHTE SI UJÍT
v

sobotu 21. dubna 2018 od 19 hodin
proběhne v obecním sále neobvyklá akce.

Křest a pilotní vystoupení
hudební rockové skupiny PART.
Přítomni budou i známé osobnosti.
Vstup je zdarma! Přijte se pobavit a v hojném počtu!
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Dům č. p. 30

Dům č. p. 31

Foto Martina Brettlová
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Kulturní a společenské akce
Leden
26. 1. VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH LÁZ / v 18 hodin,restaurace U Dubu
Duben
21. 4. KŘEST A PILOTNÍ VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ ROCKOVÉ SKUPINY
„PART“ / 19 hodin, obecní sál
28. 4. SOUTĚŽ „LÁZSKÝ UTOPENEC“ / restaurace U DUBU
28. 4. VÝLET DO PRAHY – ZÁMEK TRÓJA A BOTANICKÁ ZAHRADA
Odjezd z Lázu v 7.45 hodin od prodejny COOP.
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC / na louce za hřištěm
Květen
8. 5. UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VÁLEK
Průvod obcí a položení smuteční kytice k místnímu pomníku.
11. 5. VYSTOUPENÍ FOLKOVÉ SKUPINY „NEBEZEMĚ“ / ve 20 hodin,
salónek
13. 5. OSLAVA SVÁTKU MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / obecní sál
Při příležitosti oslavy Svátku matek, spojené s vítáním občánků, bude v sále
uspořádána výstavka obrazů Jitky Šolínové a vystoupí děti z MŠ Láz.
Červen
2. 6. DEN DĚTÍ / oslava svátku dětí s herními aktivitami
17. 6. PŘEDSTAVENÍ LOUTKOHERECKÉ SKUPINY ZALEZLÍCI
obecní sál, v 16 hodin
30. 6. OSLAVA 130 LET VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH LÁZ
Červenec
MUZICÍROVÁNÍ U JILMY
Začátek prázdnin bude oslaven amatérským muzicírováním u táboráku.
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.

POZVÁNKA
Obecní pohostinství U Dubu pořádá

v sobotu 28. dubna 2018 – soutěž

„Lázský utopenec“

o nejchutnější podomácku vyrobenou tradiční českou pochoutku – utopence.
Bližší informace o přijímání soutěžních utopenců Vám podají pracovníci pohostinství.
Zvána je široká veřejnost a nejenom jako soutěžící.

Uzávěrka jarního vydání Lázských listů bude 30. června 2018.
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