Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět se s Vámi setkávám na stránkách Lázských listů,
abych Vám v krátkosti přiblížil činnost obecního zastupitelstva za minulé tři měsíce. Je tomu již rok, kdy byla
fyzicky zahájena výstavba splaškové kanalizace, a přítomnost pracovníků firmy, která realizaci stavby provádí, se stala každodenní všedností. Od počátečního opticky rychlého postupu prací na páteřní komunikaci obce se stroje a dělníci přesunuli do těch
částí obce, kde je provádění výkopových prací mnohem obtížnější. Zejména
v úseku na struhách je situace velice komplikovaná a již nyní je zřejmé,
že právě tento úsek bude pro obec finančně nákladný a celková cena díla se
tím navýší. Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo zadání projektu
zatrubnění struh. Tím by byl vyřešen odvod dešové vody z této trvale
zamokřené oblasti a rozšířila by se komunikace. Všichni, kdo v Lázu žijeme, tak dobře víme, v jakém stavu struha, která již dávno neplní funkci
přivádět vodu k pohánění strojů v březohorském podzemí, v současnosti
jsou. Smradlavá a páchnoucí stoka není žádnou okrasou a ojedinělé názory, že by se stavba vodního díla měla uvést do původního stavu, nemají
žádné opodstatnění. Jestliže se struha nezatrubní nyní, pak v budoucnu
už sotva.
Právě podél struh se vyskytly největší dosavadní komplikace. Způsobily
je přívalové deště na konci května. Příroda nám nepřála, protože termín
pro práci v této zamokřené lokalitě byl záměrně vybrán na období, kdy se
suší sena a je předpoklad, že budou minimální srážky. Bohužel letos to
bylo úplně jinak.
Na počátku roku podala obec Láz na Středočeský kraj žádost o dofinancování výstavby kanalizace. Společně s místostarostkou jsme navštívili
hejtmanku kraje, abychom ji o všech problémech v naší obci informovali.
Žádali jsme o 5 milionů Kč a z rozhodnutí zastupitelstva kraje nám bylo
přiděleno cca 2,2 milionu Kč. Nemá cenu si nic nalhávat, je to málo,
i vzhledem k tomu, že ještě před 2 a více lety dostávaly obce srovnatelné
s Lázem v našem kraji na dofinancování výstavby kanalizací a ČOV
až 10 milionů Kč.
Přívalový déš v červnu způsobil, že museli zasahovat místní hasiči
a kromě čerpání vody ze sklepů obytných domů museli čistit i za mnoho
let zeminou a kameny zanesené šachtice dešové kanalizace. Chtěl bych jim
za jejich zásah poděkovat, stejně jako za každoroční čištění požární nádrže, které letos proběhlo dříve než v jiných letech.
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Sbor dobrovolných hasičů v Lázu oslavil na konci června 130. výročí
svého založení. Oslavy nejstaršího spolku v obci byly důstojné, jen je škoda, že na večerní taneční zábavu v areálu sportovního hřiště přišlo málo
místních občanů. Nevím, jaká je přesná příčina toho, že kulturní akce jsou
v poslední době málo navštěvovány, ale vím, že pokud by pořádány nebyly,
zvedne se vlna kritiky. Chci jen věřit, že v případě pouové taneční zábavy
v místním společenském sále bude návštěvnost vyšší, a že lidé na chvíli
opustí své počítače a televizory a půjdou se zase bavit naživo, tak jako se
bavily dlouhé generace lidí před námi.
Rád bych Vám všem popřál příjemně strávené letní období, hezké zážitky
z dovolených a dětem pohodové prázdniny.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

V pátek 20. dubna 2018
proběhlo v obecním sále v pořadí
druhé veřejné jednání
na téma kanalizace.
I tentokrát byl ze strany
lázských občanů o nové informace
velký zájem.

Foto Kristýna Jurová
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Komunální volby 2018
Prezident republiky vyhlásil termín konání komunálních voleb na dny
5. a 6. října 2018. Podle § 21 odst. 3 zákona o volbách mohou být podány kandidátní listiny registračnímu úřadu do 31. července do 16 hodin.
Občané, kteří mají zájem kandidovat do obecního zastupitelstva na volební období 2018 - 2020, mají tedy nejvyšší čas, aby podali kandidátní
listiny. Věřím, že se v obci najdou lidé, jimž obecní záležitosti nejsou lhostejné, mají chu podílet se na zlepšování kvality života všech občanů Lázu
a berou členství v obecním zastupitelstvu jako veřejnou službu.
Mgr. Antonín Kropáč

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 23. dubna 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)

Usnesení č. 26/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření č. 3
2) Schválení směny pozemků
3) Schválení záměru směny pozemků
4) Schválení neinvestičních příspěvků
5) Schválení vodovodních přípojek
6) Likvidace nepotřebného majetku
7) Různé
8) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/2018: ZO Láz schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 28/2018: ZO Láz schvaluje směnu 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 m2, pozemek p. č. 13/3 o výměře 1 m2, 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.
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Láz bez doplatku. Záměr směny daných pozemků byl schválen 12. 3. 2018
usnesením č. 15/2018 a byl zveřejněn na úřední desce v termínu od 15. 3.
2018 do 31. 3. 2018. Cena směňovaných pozemků bude dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o směně
pozemků.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 29/2018: ZO Láz schvaluje záměr směny pozemku p. č. 680/18
o výměře 2677 m2 za pozemek p. č. 408/36 o výměře 953 m2 v k. ú. Láz bez
doplatku.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 30/2018: ZO Láz schvaluje záměr směny pozemku č. p. 201 o výměře 18 m2 za pozemek p. č. 442/5, 440/26, 440/29 o celkové výměře 106 m2
v k. ú. Láz bez doplatku.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 31/2018: 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. 32/2018: ZO Láz schvaluje neinvestiční dotaci pro SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Láz ve výši 30.000,- Kč na pořádání oslavy
130. výročí založení sboru 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. 33/2018: 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. 34/2018: ZO Láz schvaluje neinvestiční dotaci pro Myslivecký
spolek Láz-Vranovice, z. s. ve výši 15.000,- 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. 35/2018: ZO Láz schvaluje žádost manželů Chaloupkových
o vodovodní přípojku k pozemku p. č. 640/4 v k. ú. Láz z vodovodního
řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 36/2018: ZO Láz schvaluje žádost pana Kunce o vodovodní přípojku k domu č. p. 15 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 37/2018: ZO Láz schvaluje vyřazení majetku obce z užívání
a z evidence majetku na základě návrhu likvidační komise na jeho vyřazení ze dne 9. 4. 2018. Jedná se konkrétně o majetek: Inv. č. 477 – telefon
Asus v hodnotě 3.290,- Kč, inv. č. 478 – telefon Asus v hodnotě 3.290,- Kč,
inv. č. 404 – PC stolek v hodnotě 3.126,- Kč, inv. č. 83 – přímotop v hodnotě
5.900,- Kč, inv. č. 66 – kontejner zamykací v hodnotě 6.039,- Kč. Uvedený
majetek bude řádně zlikvidován ekologickým způsobem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 28. května 2018
(uvádíme od usnesení schváleného programu)

Usnesení č. 41/2018: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje
následující program zasedání ZO:
1) Schválení přípojky k obecnímu vodovodu
2) Dodatek smlouvy o výpůjčce s MŠ
3) Určení počtu členů zastupitelstva
4) Zvolení přísedícího Okresního soudu
5) Navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu
6) Různé
7) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 42/2018: ZO Láz schvaluje žádost pana Krále o vodovodní přípojku k domu č. p. 127 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 43/2018: ZO Láz schvaluje žádost manželů Turkových o vodovodní přípojku k domu č. p. 178 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 44/2018: ZO Láz schvaluje žádost paní Říhové o vodovodní
přípojku k pozemku p. č. 385/18 v k. ú. Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 45/2018: ZO Láz schvaluje žádost paní Křivonoskové o vodovodní přípojku k domu č. p. 89 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 46/2018: ZO Láz schvaluje žádost pana Novotného o vodovodní přípojku k domu č. p. 74 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 47/2018: ZO Láz schvaluje žádost pana Františka Sadílka
o vodovodní přípojku k domu č. p. 200 v obci Láz z vodovodního řádu
obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 48/2018: ZO Láz schvaluje žádost pana Václava Sadílka o vodovodní přípojku k pozemku p. č. 549/30 v k. ú. Láz z vodovodního řádu
obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 49/2018: ZO Láz schvaluje žádost pana Františka Sadílka
o vodovodní přípojku k pozemku p. č. 549/5 v k. ú. Láz z vodovodního
řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 50/2018: ZO Láz schvaluje žádost paní Faitové o vodovodní
přípojku k domu č. p. 61 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 51/2018: ZO Láz schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce
s Mateřskou školou Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 52/2018: ZO Láz schvaluje zachování dosavadního počtu členů
zastupitelstva, tedy 7 členů, ve volebním období 2018 – 2022.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 53/2018: ZO Láz pověřuje pana Stanislava Herala přísedícím
u Okresního soudu v Příbrami za obec Láz.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 54/2018: ZO Láz schvaluje navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro občany, kteří nezaplatili poplatek ve stanové lhůtě
na 700,- Kč / osobu s trvalým bydlištěm v obci a 700,- Kč za rekreační
objekt s účinností od 1. 9. 2018.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 25. června 2018 bude
zveřejněn v dalším vydání Lázských listů.

INZERCE:

Daruji kolena kanalizačního potrubí:
průměr 150 mm, 3x 30° a 3x 45°
Tel. 728 178 687
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Jubilanti obce Láz
Červenec:

Srpen:

Září:

Libuše Šimánková
Jiřina Kochová
Jaroslav Polák
Miroslava Kodatová
Helena Kováříková
Václav Očenášek
Helena Milcová
Marie Tesková
Jiřina Stösselová
Blažena Štoková
Václav Bauer
Václav Vachata

82 let
70 let
86 let
82 let
83 let
80 let
82 let
88 let
88 let
91 let
82 let
80 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
Květen:

František Vlach

81 let

Předběžný plán akcí kulturní komise obce Láz
Říjen a listopad 2018
Říjen:
Vystoupení Loutkoherecké skupiny Zalezlíci
Bazar oblečení a drobností (13. 10., obecní sál)
Drakiáda
Listopad: Lampionový průvod
Představení nové hry „Tlustý pradědeček“ – Dětský divadelní
soubor Láz (23. 11., obecní sál)
Na říjen nebo listopad plánujeme také zájezd do divadla v Praze.
Přesné termíny a informace k jednotlivým akcím budou uvedeny
na pozvánkách, plakátech a webových stránkách obce.
Ivana Petrušková
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Výlet do Tróji
Na sobotu 28. dubna 2018
byl naplánován výlet do
zámku Trója a blízké Botanické zahrady v Praze. Vyjížděli jsme jako obvykle od
obecního úřadu před osmou
hodinou. Opět jsme cestovali s osvědčeným dopravcem minibusem. Cesta ubíhala hladce a rychle, takže
jsme před zámkem stanuli
už před devátou. Ovšem
prohlídka byla pro jistotu
možných komplikací po
cestě dohodnuta na desátou
hodinu. Času jsme tedy využili k porozhlédnutí a procházce podél parku k řece,
kde jsme sledovali přívoz.
Pak už nastal čas na zakoupení vstupenek. Paní
průvodkyně nás přivítala a započala prohlídka komnat. Výklad byl poutavý, prostory zámku pěkné. Mohli jsme navštívit i sklepení, kde je
umístěna sbírka velmi starých soch z pražských parků z důvodu jejich
záchrany a zachování v dobrém stavu.
Po skončení prohlídky jsme se odebrali do parčíku před vstupem do zoo
a posadili se v restauraci k obědu. Většina z nás si pochutnala na staročeském jídle, které se kuchařům moc povedlo.
Po obědě jsme se vydali do Botanické zahrady. Výstup do kopce byl poněkud náročnější, ale zvládli jsme ho všichni. Část z nás kromě venkovních prostor navštívila i skleník Fata Morgana. Měli jsme štěstí, nebo
ještě probíhala výstava tropických motýlů, kteří volně poletovali mezi
krásnými květinami. Občas si i na někoho sedli.☺
Po odpočinku ve stínu v zahradě - ten den bylo velice teplo - jsme se
přemístili na smluvené stanoviště, kde nás mikrobus naložil a bezpečně
zavezl nazpět do Lázu.
Výlet se všem moc líbil.
Radka Fiamová
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Uctění památky obětí válek
Dne 8. května 2018 proběhlo v Lázu
Uctění obětí I. a II. světové války. Význam
těchto událostí a důležitost jejich každoročního připomenutí zdůraznil ve svém projevu starosta obce. Hudební doprovod k celé
akci zajistili učitelé a žáci ze ZUŠ Antonína Dvořáka z Příbrami. K místnímu pomníku byla položena symbolická kytice.
Na závěr tohoto setkání zazpívaly národní
hymnu Hana Kopecká a Irena Brodníčková.
Děkujeme všem, kteří se této vzpomínkové akce zúčastnili.

Květnové přívalové srážky zkomplikovaly výkopové práce na výstavbě
splaškové kanalizace v obci. Silné deště zvedly hladinu Vodní nádrže
Láz.
Foto Kristýna Jurová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Letošní jaro pro nás bylo plné zajímavých akcí a nových zážitků. Dokončili jsme plavecký kurz, navštívili jsme příbramské divadlo, společně s rodiči jsme jeli na celodenní výlet do pražské ZOO. Ráda bych tímto poděkovala za hojnou účast, v letošním roce jsme se do autobusu téměř nevešli.☺
V květnu proběhl zápis. Pro následující školní rok je kapacita školy,
i přes navýšení na výjimku ze 24 dětí na 28, opět zcela naplněna. Přestože do školky docházelo velké množství mladších, zejména tříletých dětí,
zvládly vystupovat na Vítání občánků a ke Dni matek.
Na konci května jsme s dětmi staršími tří let jeli na 5 dní na školu
v přírodě na Monínec. Celý pobyt se nesl v duchu knihy Myšákova dobrodružství. S dětmi jsme objevovali vesmírné planety, hráli mnoho nových
her, zkoumali okolní
přírodu, sportovali, dělali táborák. Měli jsme
krásné počasí, které
jsme náležitě využili a
koupali se nejen ve
vnitřním, ale i venkovním bazénu. Ubytování bylo skromné, ale
plně vyhovující našim
potřebám. Ke každému apartmánu patřilo
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vlastní sociální zařízení a koupelna. Využívali jsme klubovnu k večernímu setkávání a jídelnu, kde nám připravovali výborné jídlo 5x denně.
Snídaně byla podávána formou švédských stolů, takže si každý přišel na
své. Děti měly pestrý, bohatý a perfektně připravený program. I ty
nejmenší zvládly odloučení od rodičů na jedničku s hvězdičkou. Čas, který jsme s dětmi strávili, nás posunul na mnohem osobnější a vyšší úroveň vztahu, což hodnotím velmi pozitivně. Celý týden proběhl bez sebemenšího úrazu. Pro příští školní rok již máme zarezervovaný termín,
opět na Monínci. Doufáme, že pojede ještě více dětí než v roce letošním.
V červnu děti vystupovaly
na zahradní slavnosti. Rodičům předvedly pásmo básniček, písniček, tanečků a zahrály divadlo, vše na téma
„Zvířata ze statku“. Společně
jsme opékali vuřty a strávili
hezké odpoledne. Proběhlo
také šerpování předškoláků
a loučení na noční školce.
V červnu jsme také s dětmi
viděli krásné vystoupení žongléra CIK CAK a mažoretek.
Navštívili jsme velmi zajímavý výukový program příbramské knihovny, chodili jsme do
přírody a na borůvky.
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Na konci školního roku
byla do mateřské školy
nově pořízena interaktivní
tabule. Tento didaktický
nástroj bude využíván v rozumné míře na podporu
jednotlivých oblastí individuálního rozvoje dětí, ale
i např. na logopedickou prevenci. Cílem je i tímto způsobem umožnit dětem objevování, tvoření, zkoumání
a hledání řešení.

Co nás čeká …
V průběhu letních prázdnin bude prováděna rekonstrukce kuchyně. Dojde
k výměně dlažby a obkladů
tak, aby splňovala veškerá
hygienická nařízení. Dále
bude vyměněna kuchyňská
linka. Tímto bych ráda poděkovala obci Láz, jmenovitě panu starostovi Mgr. Antonínu Kropáčovi, místostarostce Bc. Kristýně
Jurové a zastupitelstvu za
schválení financování této
rekonstrukce.
Pracujeme na vyřízení dotací Šablony II, aby i v následujícím školním roce
mohla v mateřské škole
pracovat asistentka pedagoga, a my jsme tak měli
možnost zajistit individualizované vzdělávání v takto
početné třídě.
Ráda bych Vám všem popřála krásné a slunečné léto. Na děti se budeme těšit od 27. srpna 2018.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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„Už mi, lásko, není dvacet let …“
Úvaha na téma „Lázské listy“
Tuto píseň nazpíval Jiří Zmožek asi před třiceti lety a zdá se mi, že pro
mne má dnes i trochu symboliky.
V uvedené době jsem byl již ve starobním důchodu, který jsem se snažil
využít k tomu, na co jsem dříve neměl dost času. Věnoval jsem se tedy více
chovu včel, různých domácích zvířat a také velmi aktivně myslivosti.
To byl také asi hlavní důvod, proč za mnou přišel na podzim v roce 2010
člen zastupitelstva naší obce Petr Štika s požadavkem, zda bych jako dlouholetý a aktivní myslivec napsal něco o historii myslivosti do nově vydávaných
Informačních listů obce Láz. A tak už ve druhém čísle byl uveřejněn můj příspěvek. Protože byl zájem redakce, abych v psaní pokračoval, tak těch
příspěvků již uveřejněných a několika připravených bude více než třicetpět.
Těm občanům, kterým se nelíbily, se dodatečně omlouvám a těm ostatním děkuji, že měli trpělivost a přečetli je snad až do konce. Myslím si, že
převážná část občanů naší vesnice je podstatně mladší, proto ji třeba minulost už tolik nezajímá. Určitě by ji zajímalo něco úplně jiného. Je tedy
třeba hledat dopisovatele mezi těmi mladšími spoluobčany.
Protože všechno někdy končí, tak i já musím s tímto druhem psaní skončit. Důvodem je hlavně stáří, vždy z mužské části obyvatel Lázu jsou pouze čtyři o něco málo starší než já. Také zdraví, ovlivněné dlouholetou prací
v podzemí Uranových dolů se stále více negativně projevuje. Už nezvládám
aktivně mysliveckou činnost, tak jak jsem byl zvyklý téměř šedesát let.
Omezuji také druhý zájmový koníček, a to jsou včely a práce kolem nich.
Mám uložen ještě jeden úkol od vnoučat, který už asi obtížně splním.
Je to 130 stran, zatím nepopsaných v knize pro uchování vzpomínek
nazvané „Dědečku vyprávěj“.
Myslím si, že hlavní úkol Lázských listů by měl být v tom, aby občané
dostávali pravidelné informace od zastupitelů obce o plnění úkolů, s kterými šli do voleb, nebo i těch, které v průběhu volebního období je nutné
řešit a plnit. To jistě zajímá nejširší okruh místních občanů, a to od těch
mladých po ty nejstarší.
Informace o činnosti jednotlivých zájmových organizací a o pořádání
různých kulturních, společenských a sportovních akcí jsou také velmi
důležité. Napomáhají popularizaci činnosti i mimo vlastní okruh obce.
Na poslední, doplňkovou náplň Lázských listů by asi bylo vhodné se zeptat přímo občanů, a to by měl být úkol pro členy redakce, s jehož výsledkem by pak občany seznámili a snažili se přání občanů plnit.
Lázským listům a jejich redakci přeji zdar!
Ladislav Punčochář
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Střípky z historie Lázu
V souvislosti s oslavou 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v naší obci si můžeme připomenout i další spolky, které působily v Dolním
a Horním Lázu na počátku minulého století. Seznam těchto pěti spolků
je uveden v Pamětní knize obce Dolní Láz 1922 – 1949 na stranách 21
až 25. Dva spolky byly založeny na konci 19. století, tři po roce 1918,
po vzniku samostatného Československa.
Již zmiňovaný Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1888
a čítal 35 členů. Stříkačka byla zakoupena a vysvěcena v roce 1890.
Omladina odborný spolek sociálně demokratický vznikl v roce 1893
a měl 78 členů. Tento spolek byl za doby Rakouska – Uherska pod přísným dohledem. Po převratu byl v roce 1919 proměněn a přejmenován na
„Politickou organizaci horníků a hutníků“. Tato organizace měla při svém
vzniku 60 členů.
Dělnická tělocvičná jednota byla založena v roce 1919 a na svém počátku zahrnovala 103 členy. Nejprve byl o jednotu velký zájem především
ze strany mladých lidí. Později tento zájem ochabl a dokonce hrozil její
zánik.
Organizace lesních a zemědělských dělníků vznikla v roce 1919
a měla 20 členů.
Sdružení domkářů a malorolníků bylo založeno v roce 1920, kdy
čítalo 35 členů, ale na počátku roku 1925 přesahoval jejich počet stovku.
Toto sdružení bylo pro obec velmi důležité. Jak je zapsáno v kronice na
straně 25: … „neb čtyři členové postiženi požárem, obdrželi podpory
8.900 Kč k postavění nových domků“.
Jana Klímová

Při komunikaci vedoucí do Lázu byl u velkého jasanu umístěn nový kříž s malou soškou
Ježíše Krista. Kříž zde stával i v minulosti.
K tomuto zajímavému místu se váže hned
několik verzí původu, které kolují mezi občany. Redakce Lázských listů ráda získá další
informace, které budou otištěny v některém
z následujících čísel.
Těšíme se na možné odpovědi.
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
Fotbal
V soutěži III. třídy skupiny A jsme skončili na pěkném pátém místě
s 47 body, 16 vítězstvími, 10 porážkami a skóre 82:56. Začátkem jara se zdálo,
že se popereme o postup do okresu. Ve 20. kole jsme byli na prvním místě.
Pak jsme se štěstím vyhráli ve Višňové, ale poté nás doma rozebrala Stará
Hu. Po „povinném“ vítězství nad béčkem Pičína následovala porážka
v derby s béčkem Bohutína a snad největší domácí debakl s béčkem Dalekých Dušník 0:7. Z této porážky jsme se vzpamatovali až v posledním kole
v zápasu s béčkem Milína. V závěru můžeme konstatovat, že vzhledem
k tomu, jaká se na nás v sezóně áčka 2017/2018 valila marodka a jaká byla
fluktuace, jsme hráli fotbal ke koukání. Děkujeme našim skalním fanouškům (a není jich málo), že nás stále podporují a fandí našemu snažení.
Naši Vrtuláčci měli na jaře velice silnou skupinu - soupeře z Příbrami,
Sedlčan a Dobříše. Snažili se a hráli, co jim síly stačily. Příští sezónu budou mít konečně protivníky stejně staré, protože ve starší přípravce dorostou do staršího ze dvou ročníků této kategorie. V dubnu jsme založili
mužstvo nejmladších Vrtuláčků od ročníku 2014 a starších. Scházejí se
pravidelně na hřišti a zatím se soustře ují hlavně na obratnost a pohyblivost. Toto družstvo je stále otevřeno všem žáčkům z Lázu a okolí, proto
rodiče neváhejte a zkontaktujte Jirku Buriana na tel. č. 777 693 332, mailu
7.buracek@seznam.cz, a nebo rovnou přive te své ratolesti na hřiště!

Činnost dalších oddílů
Turistickému oddílu se podařilo získat dotaci na letošní Putování Lázského nemehla po Brdech a díky tomu mohla být z výtěžku pochodu

Foto Marie Vošmiková

Památník J. Žižky z Trocnova

Štola pod Lázským rybníkem
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350 let starý dub

zakoupena nová střecha na pártystan. Přístřešek jako první využili
místní hasiči při letošních oslavách výročí svého založení.
Začátkem června se členové oddílu zúčastnili cyklovýpravy k památníku Jana Žižky u Sudoměře, na 22. června se jim podařilo zajistit exkurzi
do útrob Vodní nádrže Láz pro 27 zájemců a začátkem července se ryze
"dámská" skupina vydala na krátký cyklovýlet k památným stromům
na Záběhlé. I tato součást Sokola mezi sebe ráda přijme další členy.
Oddíl volnočasových aktivit uspořádal 19. května v obecním sále turnaj
ve stolním tenise. Členové se pravidelně scházejí na hřišti k provozování
volejbalu (neděle 17:00) a nohejbalu (středa 18:00). Zájemci o tyto sporty
jsou vítáni.
Aktivity Sokola Vrtule Láz můžete sledovat na stránkách www.vrtule.net
Josef Vošmik

Vrtuláček – mini přípravka
V neděli 22. dubna 2018 proběhl nábor malých fotbalistů a fotbalistek
– ročníky 2014 a starší. Účast byla výborná, přišlo celkem 18 dětí. Tréninky nejmenších Vrtuláčků probíhaly každé úterý a neděli v počtu 8 až
12 dětí. Poslední trénink se uskutečnil 17. června a byl zakončen malým
pohoštěním pro všechny přítomné. Novou sezónu zahájíme v druhé polovině srpna.

Mladší a starší Vrtuláčci po společném zápase při dokopné. Foto Martin Bezouška

Chtěli bychom tímto poděkovat všem rodičům za jejich trpělivost a čas,
který tomu v dnešní době obětují. Dětem přejeme slunečné prázdniny
a rodičům příjemnou dovolenou.
Jiří Burian, Dušan Nusl a Jan Skalický
trenéři mini přípravky
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LÁZ
Oslavy 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů
v Lázu
Abychom mohli s Lázskými hasiči slavit tak krásné
výročí, bylo potřeba, aby
před lety začaly podobné
spolky vznikat. Po staletí
lidé bojovali s požáry neorganizovaně, neměli stanovená žádná pravidla a postupy. Až v 19. století se zrodila myšlenka na
založení organizovaného spolku, který by se zabýval likvidací požárů.
První hasičský sbor vznikl na našem území ve Velvarech v roce 1864.
Netrvalo dlouho a 20. prosince 1888 byl založen sbor hasičů v Lázu pod
názvem „Dobrovolný hasičský sbor Horní a Dolní Láz“.
Oslavy k jeho 130. výročí založení jsme se rozhodli uspořádat v sobotu
30. června 2018. Sbor funguje nepřetržitě po celou dobu, pomohl při mnoha požárech, povodních i jiných událostech a také pořádal kulturní akce.
Příprava oslav byla velice náročná a musím poděkovat všem, kteří se plánování, přípravě i pomoci při samotné oslavě zúčastnili. Trávili na tom
hodně svého volného času a vynaložili spoustu práce.
Oslavy začaly slavnostním obědem pro hosty a okolní sbory v obecním
sále. Na místě jsme si řekli pár informací k historii a programu. K vidění
byla výstavka starých kronik, fotografií, ocenění a získaných pohárů.
Po obědě následoval slavnostní průvod obcí za doprovodu hudby. Nesli
jsme věnce k pomníku padlým ve světových válkách, kde po položení zazněla česká hymna. Průvod pokračoval přes celý Láz až na hřiště Sokol
Vrtule Láz, kde se odehrál zbytek programu. Po příchodu dostali hosté
s prapory z okolních sborů slavnostní stuhu na prapor, byla předána vyznamenání lázským členům ke stému výročí české státnosti a předali jsme
upomínkové předměty hostům.
Mezitím na místo přijeli policisté se čtyřkolkami a terénním automobilem, kterým hlídkují v Brdech.
Další ukázkou bylo vyproštění zraněných po nehodě z osobního automobilu. Ukázku předvedli hasiči z Rožmitálu pod Třemšínem. Připravený
automobil pomocí hydraulických kleští a rozpínáků doslova rozporcovali,
aby byl snadný přístup ke zraněným. Celý postup krásně komentoval
do mikrofonu pan Polák z Rožmitálu. Další hasičskou techniku přivezli
profesionální hasiči z Příbrami, když přijeli úplně novou Tatrou.
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K vidění bylo několik družstev mažoretek. Vystoupily i mažoretky z Příbrami, které jsou mistryněmi České republiky. Proběhla ukázka kynologie a krásné vystoupení cvičených psů. Pro zpestření jsme objednali
6 zorbových koulí, o které jevily zájem nejen děti, ale i dospělí, kteří
uspořádali v těchto koulích fotbalový zápas. Po celou dobu byly na hřišti dva skákací hrady pro děti.
Jedním z lákadel byla ukázka hašení pomocí staré koňské stříkačky.
Ač z roku 1890, stále funkční. Zapálili jsme postavený papírový domek
a celé představení mohlo začít. Vše jsme pojali formou zábavy a tak celou tu
ukázku směřovali. Vše proběhlo bez problémů a k pobavení přihlížejících.
Kdo chtěl romantickou vyjíž ku v koňském kočáře, měl možnost. Téměř celý den byl k dispozici kočár s koňmi. Po celou dobu hrála hudba a
bylo připraveno výtečné občerstvení. Celý den jsme završili večerní zábavou pod širým nebem, která se táhla téměř do ranních hodin.
Kladné ohlasy od hostí i lidí byly pro nás tou největší odměnou v našem
úsilí, aby oslavy proběhly co nejlépe, organizovaně podle plánu a ke spokojenosti všech. Kdo měl zájem a chtěl podpořit lázské hasiče, mohl si zakoupit
upomínkové předměty jako tričko, půllitr, víno, propisky, otvírák a podobně.
Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným. Svou návštěvou nám vyjádřili
podporu a utvrdili nás v tom, že to co děláme, má smysl. I když máme problémy se získáním dotace na nový hasičský automobil, který opravdu
potřebujeme, a na opravu hasičské zbrojnice a požární nádrže (koupaliště), snažíme se naši činnost přizpůsobit aktuální situaci a fungovat i nadále. Jelikož se oslav zúčastnily okolní sbory, které také mají svá výročí,
byli jsme podpořit sbor hasičů ve Vranovicích. Dne 6. července 2018 jsme
vyrazili na jejich oslavy také 130. výročí od založení místního hasičského
sboru a zároveň 700. výročí založení obce. Po slavnostním průvodu, vysvěcení kapličky, nového automobilu a nového praporu proběhla na jejich
novém cvičišti hasičská soutěž, které se zúčastnilo jak naše družstvo
mužů, tak i družstvo žen.
Dále mi dovolte, pozvat Vás na XI. ročník Memoriálu zasloužilých členů
v Lázu, který se bude konat 11. srpna 2018 od 17 hodin na hřišti Sokol
Vrtule Láz. Opět to bude formou noční soutěže. Přij te podpořit naše
soutěžící družstva.
Přeji lázským hasičům, aby fungovali nadále, a aby zájem o „hasičinu“
v naší obci neutichl. A přicházejí noví členové, kteří se chtějí podílet na
takto dlouhé tradici hasičů v Lázu. Společně si přejme, abychom měli co
nejméně požárů a povodní, a pokud bychom museli k nějaké události vyjíždět, aby se nám dařilo vše, co nejlépe zvládat.
Vítězslav Karas
Oslavy výročí byly organizovány za podpory
obce Láz a Středočeského kraje.
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Dům č. p. 32

Dům č. p. 33
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Kulturní a společenské akce
Červenec
21. 7.

POUŤOVÁ ZÁBAVA / ve 20 hodin, obecní sál
K tanci i poslechu zahraje hudební skupina PART.

Srpen
11. 8.

XI. ROČNÍK MEMORIÁLU ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ SDH LÁZ
od 17 hodin, na fotbalovém hřišti

Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.

Tradiční

ZPÍVAJÍCÍ VODNÍ FONTÁNA
zahájí pouovou slavnost v Bohutíně

v

pátek 20. července 2018
u požární nádrže

Redakce Lázských listů přeje
Všem čtenářům
krásné léto a příjemné prožití
prázdnin a dovolených.
Uzávěrka jarního vydání Lázských listů bude 30. září 2018.
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