Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončilo zimní období a přiblížil se termín dokončení
prací na dosud největší investiční akci v naší obci výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.
Zbývá už jenom konečná úprava komunikací, které
byly stavbou notně poškozeny. Některé cesty budou mít úplně nový
asfaltový povrch, ty zbylé budou opraveny pouze v místě výkopu.
Vše nyní záleží na finančních prostředcích. Jenže nás v současnosti zastihla nepříjemná skutečnost, že ceny asfaltových směsí od začátku
nového roku šly prudce nahoru, a nebude vůbec snadné se s tím vyrovnat. Samotná oprava komunikací si vyžádá změny v dopravě po celém
území obce. Nebude to pro nikoho z nás příjemné období, ale není jiná
možnost než řešit dopravní obslužnost formou místních uzavírek a objížděk. Naše vesnice bohužel není zokruhovaná, proto je situace mnohem složitější než v jiných obcích. Na druhou stranu se již jedná o finální část stavby a celé dvouleté období výstavby kanalizace se chýlí ke
konci. Proto Vás všechny žádám o trpělivost a shovívavost. Souběžně
s dokončovacími stavebními pracemi jsme podnikli potřebné kroky
k zahájení koncesního řízení na provozovatele čistírny odpadních vod.
V současnosti běží zkušební provoz, během něhož je vypouštění splašků do kanalizace bezplatné. Po výběru provozovatele určí obecní zastupitelstvo, jak vysoká bude platba, tzv. stočné.
Kromě dokončení procesu tvorby nového územního plánu nás v nadcházejícím období čeká řešení problému dopravy. Bude vytvořen nový
pasport komunikací v obci a s tím i spojené nové dopravní značení.
Naším úmyslem je zapojit do této problematiky všechny občany, kteří
mají zájem na zlepšení stavu dopravy v Lázu. Je ovšem nutno upozornit, že prioritou jsou a budou veřejné zájmy, které přinesou užitek většině obyvatel, nad ryze osobními zájmy jednotlivců.
I nadále je naší prioritou dát do uspokojivého stavu současnou požární
nádrž. Stále se nám nedaří získat tolik potřebnou finanční dotaci pro
její opravu, přestože jsme o ni v průběhu minulého volebního období
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několikrát žádali. Bude proto nezbytné se do díla pustit i bez dotace,
nebo havarijní stav nádrže je alarmující.
Velice rád bych Vás chtěl všechny pozvat na oslavy 670. výročí první
zmínky o existenci naší obce. Budou se konat v sobotu 29. června 2019
od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti. Bude připraven bohatý program
pro malé i velké, zakončený tanečním večerem. Naší snahou je, aby se
pozvedla sounáležitost obyvatel Lázu k místu, kde žijí. Byli bychom
rádi, aby se první prázdninová sobota stala místem zábavy, pohody
a také osobním setkáváním všech, kteří během roku nemají příležitost
potkat své přátele, kamarády a známé. Tak se přijte pobavit.
Na závěr dnešního slova starosty Vám všem přeji hodně elánu a jarní
energie.
Mgr. Antonín Kropáč
starosta obce

Frézování hlavní silnice v Lázu

Foto Ing. Eduard Jahelka
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MÍSTNÍ POPLATKY
Připomínáme, že místní poplatky
(za odvoz komunálního odpadu z popelnic a za psy)
jsou splatné do 31. května 2019.
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.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne v sobotu 4. května 2019.
Kontejner bude přistaven u požární zbrojnice.

OBECNÍ ÚŘAD LÁZ
Úřední hodiny
Pondělí 9.00 – 12.00 a 18.00 – 19.30
Středa 9.00 – 12.00
Pokladní hodiny
Pondělí 9.00 – 12.00 a 18.00 – 19.30
Tel. 318 676 031, 318 676 038
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze zasedání zastupitelstva obce z 1. března 2019
(uvádíme od usnesení schváleného programu)
Usnesení č. 4/2019: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) schvaluje následující program zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření
2) Schválení prodeje části pozemku
3) Schválení podání žádostí o dotace
4) Schválení vyřazení majetku
5) Schválení žádostí o připojení na obecní vodovod
6) Prodej části pozemku
7) Zkrácení kanalizačního řádu
8) Různé
9) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 5/2019: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2
a schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/2019: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 848/2
o výměře 13 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/2019: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 848/3
o výměře 58 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/2019: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 848/4
o výměře 8 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 9/2019: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 848/5
o výměře 5 m2 v k. ú. Láz za cenu 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/2019: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Vybavení
jednotek SDH obcí věcnými prostředky požární ochrany - ochrana obyvatelstva ve výši 90.000,- Kč.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 11/2019: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Středočeského
kraje z Fondu sportu, volného času a primární prevence - Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit ve výši 210.511,- Kč na rekonstrukci sociálního zázemí ve sportovních kabinách.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/2019: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství - Rybníky
a malé vodní nádrže ve výši 1.000.000,- Kč na rekonstrukci požární nádrže.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/2019: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS kofinancování účelových investičních dotací v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí na rok 2019 - Pořízení nového dopravního automobilu
ve výši 300.000,- Kč.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/2019: ZO schvaluje podání žádosti o neúčelovou dotaci
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši
613.000,- Kč.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 15/2019: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci Středočeského
kraje ze Středočeského Infrastrukturálního fondu - Životní prostřední
na dofinancování kanalizace a ČOV v obci ve výši 5.000.000,- Kč.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 16/2019: ZO schvaluje vyřazení dvou kontejnerů na tříděný
odpad z majetku obce Láz. Jedná se o inventární číslo 54 a 49. Vyřazený
majetek bude předán do sběrného místa, kde bude zajištěna ekologická
likvidace.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/2019: ZO schvaluje žádost pana Haase o vodovodní přípojku k pozemku p. č. 387/ 4 v k. ú. Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/2019: ZO schvaluje žádost pana Hejny o vodovodní přípojku k domu č. p. 203 v obci Láz z vodovodního řádu obce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 19/2019: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 480/1 v k. ú.
Láz o výměře 119 m2 za cenu 100,- Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce od 26. 4. 2017 do 12. 5. 2017. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Láz a panem Vlkem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 20/2019: ZO schvaluje zkrácení kanalizační stoky D u domu
č. p. 234.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Lázský Masopust 2019
Další fotografie naleznete
na zadní straně obálky.
Foto Kristýna Jurová
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Jubilanti obce Láz
Duben:

Květen:
Červen:

Leokadia Filipovská
Josef Šourek
Květoslava Valkounová
Jiřina Koutná
Jaroslava Vachatová
Jaroslava Čížková
Vladimír Janiš
Jaroslava Punčochářová
Květuše Poláková

70 let
90 let
82 let
70 let
75 let
86 let
81 let
84 let
86 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
Únor:

Olga Habadová

91 let

Březen:

Ladislav Kovářík

88 let

Zveme Vás, Vaše příbuzné,
přátele a sousedy na

JARNÍ
SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
s příjemným hudebním doprovodem
harmonikáře Miloše Velíška
Drobné občerstvení zajištěno.

Akce se koná v neděli 14. 4. 2019
od 14 hodin v obecním sále v Lázu
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Lázský kvíz
Ctění čtenáři, možná jste zaznamenali, že 16. února proběhl v obecním
sále Lázský kvíz. Ten byl inspirován hospodským boomem 21. století –
Hospodským kvízem. Před šestou hodinou večerní přivítal soutěžící
projektor a několik připravených stolů. Snad nikdo netušil, o co vlastně
půjde. Parta odhodlaných jedinců se však rozhodla, že společně událost
navštíví a se zcela nulovou znalostí o průběhu, okusí kvíz. Chválím
nebojácné dobrovolníky, kteří byli součástí našeho vědomostního experimentu!
Nastalo ticho. Pivní pěna si pomalu klesala a zvědavé oči a napjaté uši
čekaly, co se bude dít. Po vysvětlení pravidel obdržel každý tým, který se
mohl skládat maximálně ze šesti členů, 4 záznamové lístky, kam se napsal
název týmu a číslo kola (pro jednotlivé kolo jeden lístek). Po skončení
kola se vždy lístek s odpověmi vybral. Po krátké pauze došlo k sečtení
bodů, které tým získal. Zároveň se soutěžící dozvěděli správné odpovědi.
Každé kolo mělo šest otázek na různé téma. Začali jsme velice originálně. Téma Láz. Ptali jsme se například na počet zastávek v naší vsi nebo
na jméno známého místa, kde leží padlý jilm.
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Ve druhém kole jsme soutěžícím zavařili hlavy uměním v Čechách. Kolik
našich spisovatelů získalo Nobelovu cenu za literaturu? Do jakého uměleckého směru byste zařadili Alfonse Muchu? Šňupal Hugo Haas kokain?
Třetí kolo si na starosti vzaly slavné osobnosti. Vedle Jaroslava Soukupa, Antonína Panenky nebo Marie Terezie zde stál i známý vrah Zodiac.
A nakonec metla lidstva, alkohol. Jak se správně míchá Zaželezobetonovaný Rumburak jste se mohli dozvědět ve čtvrtém kole.
Po uplynutí čtyř kol se týmu sečetli všechny body, které během večera
získal. Na první místo se dostal tým KOLIKA a jako výhru získal poukázku do pohostinství U Dubu. Kolika nejen že zvítězila v kvízu, ale také byla
nejblíže k odpovědi v otázce za panáky.
Z pohledu pořadatele mohu říci, že se akce i přes pár technických chybek povedla. Překvapil mě počet hráčů a potěšila mě jejich spolupráce.
Během kvízu nikdo nepodváděl a týmy se mezi sebou nerušily. Rozhodně
se těším na další Lázský kvíz, který je naplánován na sobotu 27. dubna.
Pevně doufám, že se všem zúčastněným soutěž líbila a znovu přijdou.
Zváni jsou samozřejmě i ti, kteří na prvním kvízu nebyli. Rozhodně
se nebojte nevědomosti a přijte!
Průběh a pravidla:
• v jednom týmu může být maximálně 6 hráčů
• 4 kola po 6 otázkách; pro každé kolo 1 záznamový lístek
• po každém kole si odpovědi vybere moderátor a po krátké pauze dojde
k vyhodnocení a k odhalení správných odpovědí
• během kvízu nerušte ostatní
• jedinými povolenými pomůckami při řešení je propiska (dodá moderátor) a vlastní vědomosti
• odpovědi nevykřikujte a zapisujte je na záznamový lístek
Pokud byste si i nadále nebyli jisti pravidly, před začátkem kvízu se ještě
jednou zopakují.
Tomáš Burian
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Jarní koncert a výstava výtvarných prací dětí
z Lázu
V sobotu 6. dubna 2019 se v obecním sále opět konal Jarní koncert dětí
z Lázu, které navštěvují výuku na hudební nástroj. Po mimořádném ohlasu loňského koncertu jsem se rozhodla přiřadit k mladým hudebníkům
děti, které navštěvují v Základních uměleckých školách výtvarný obor
a bydlí také v Lázu. Realizace výstavy byla možná. Tak návštěvníci celé
akce mohli shlédnout výtvané práce, které byly vhodně umístěny na malířských stojanech a na stolech doplněny výrobky z keramiky. Celkem
12 dětí z Lázu ukázalo svou výtvarnou dovednost pod vedením fundovaného pedagoga. Děti navštěvují výtvarný obor v ZUŠ J. J. Ryby na pobočce
Bohutín a v ZUŠ T. G. Masaryka Příbram.
Letošní koncert otevřel výstup sólového zpěvu. Následovalo celkem
16 hudebních čísel. Některé hráče jsme slyšeli zahrát i na 2 hudební
nástroje. Děti z nižších ročníků byly doprovázeny svými učiteli, což je pro
ně samotné velká opora při výstupech na veřejnosti. V Lázu jsme slyšeli
poprvé hráče z Hudební dílny. Pod vedením a doprovodem paní učitelky
hráli už ti nejmladší v seskupení. Zazněly 3 lidové písně ve hře na akordeon, zobcovou flétnu, housle a klavír. Dlouhý potlesk byl odměnou za hru
dítěte, které bylo doprovázeno na hudební nástroj jedním z rodičů.
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Závěr patřil těm dětem, které už mají několik let studia ve hře
na hudební nástroj
za sebou. Jejich výkony byly obdivuhodné
a po zásluze sálem
zněl dlouhý potlesk
a ovace. Během koncertu jsme si vyslechly
klasický i populární
repertoár. Nechyběly
i skladby současných
autorů.
Vedení obce věnovalo dětem pozornost a po skončení koncertu občerstvení. Doprovázejícím učitelům po zásluze květinu.
Velké poděkování patří rodičům i prarodičům dětí, kteří je podporují
v hudebním vzdělávání.
Společně s učiteli i posluchači v sále jsme vyjádřili slovně i potleskem
radost z celého podvečera. Těšíme se na další možnost poslouchat a sledovat lázské hudební a výtvarné mládí.
Vlasta Čechová
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Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí zpět …
Během zimního období jsme s dětmi dělali mnoho zajímavých činností
a podnikli různé akce.
Ve školce nás navštívili:
• Lenka Hamajdová se svým hudebním
programem „Čtvero ročních období“,
• pan Chocholoušek ze Záchranné stanice Votice s poutavou přednáškou
o ptácích,
• paní Mgr. Lucie Šovíčková kvůli
odborné diagnostice dětské řeči,
• myslivci s přednáškou o lesních zvířatech.
Bohatě jsme užívali sněhové nadílky a v lednu dokončili plavecký kurz.
S dětmi jsme postavili na zahrádce nové krmítko pro ptáčky a báječně
si užili dětský karneval i Masopust.
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V březnu jsme
se rozloučili se
zimou a přivítali
jaro. Děti zasadily nové kytičky
i bylinky a průběžně se o ně starají. Na zahrádce nám „vyrostl“
hmyzí domeček,
za který bychom
rádi ještě jednou
poděkovali panu
Drážanskému,
který nám ho
vyrobil na přání.
Děti prostřednictvím her, dramatizace a situačního učení získaly mnoho praktických vědomostí o ptácích, lesních zvířatech, hmyzu a rostlinách. Navštívili nás prvňáčci ze Základní školy Bohutín. Ukázali nám, co se za pár měsíců ve škole naučili a pohráli si s námi.
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Na začátku dubna
jsme uspořádali dětskou
burzu a velikonoční
jarmark. Moc děkujeme
rodičům, kteří se podíleli na přípravě výrobků.
Musíme Vám říct, že jste
báječní a dokážete vytvořit nádherné a pro nás
i inspirativní kousky.
Na autobusové zastávce u obecního sálu si nyní spravujeme vývěsní tabuli, kam budeme dávat to nejdůležitější z dění v mateřské škole a vkládat
různé pozvánky pro Vás, obyvatele Lázu. Ráda bych tímto poděkovala
Obecnímu úřadu Láz, jmenovitě panu starostovi Mgr. Antonínu Kropáčovi
za přenechání tabule do naší správy. Právě zde na konci dubna umístíme
historicky první tablo předškoláků, kteří po prázdninách vstupují do další
etapy svého života.

Co nás čeká…
Moc se těšíme na následující období, které je pro nás doslova nabité vzrušujícími akcemi. Na konci dubna pojedeme na výlet do Zvířátkova v Olešné, který budeme dětem hradit z výtěžku vánočního jarmarku. Čeká nás
návštěva bohutínské školy, mlýna, příbramské knihovny a vodárny. Pojedeme si pohrát do areálu Nového rybníka.
Ráda bych pozvala rodiče předškolních dětí k zápisu, který proběhne
9. května 2019 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 2019/2020 se předpokládá pouze
5 volných míst.
V úterý 7. května 2019 pojedeme na celodenní výlet do ZOO, kam jsou
zváni i rodiče, sourozenci a přátelé školy. V neděli 12. května budeme
s dětmi vystupovat na Vítání občánků v obecním sále. Během dvou týdnů
budeme v rámci dopravní výchovy každý den jezdit na kolech a koloběžkách. I letos se chystáme na školku v přírodě na Monínec, kam mohou jet
všechny děti od tří let a kam se velmi těšíme.
V červnu proběhne šerpování předškoláků s překvapením, noční školka
a zahradní slavnost, na které budou vystupovat všechny děti.
Ráda bych Vám všem popřála krásné jarní dny a srdečně Vás pozvala
na všechny pořádané akce.
Mgr. Kateřina Bysterská, ředitelka
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Co se všechno může stát
(Vyprávění o psech a jejich majitelích)
Budu vyprávět příběh, který se skutečně stal, a který bych mohl také
nazvat: „Jak se pes neurčité rasy přeměnil na loveckého psa a jaký byl
konec jeho života“.
Jednu starší paní se psem jsem téměř pravidelně potkával při svých
pochůzkách do lesa v hornolázských obcinách. Slušně jsem ji upozornil,
aby psa nenechávala volně běhat bez dozoru, hlavně když se věnuje hledání hub. Předvedla mi, jak je pes poslušný. Skutečně na písknutí nebo zavolání ihned přiběhl a sedl si jí k noze. Takovou poslušnost nemají ani psi
s loveckou upotřebitelností prokázanou na zkouškách, kterých jsem se
s vlastními loveckými psy mnohokrát zúčastnil.
Když jsem ji jednou na podzim opět potkal s košíkem na houby, ale bez
psa, ptal jsem se, proč tentokrát psa nevzala na procházku. Smutně mi
vyprávěla, že asi před měsícem v jedné huštině u Lázského rybníka sbírala
houby. Pes běhal kolem. Najednou však uslyšela zuřivý štěkot psa a potom
uviděla veliké divoké prase a před ním prchajícího psa, který hledal ochranu u jejích nohou. Ze strachu začala křičet, prase se zastavilo a pak se
vrátilo zpět.
Ptala se mne, co si myslím, proč to prase tak útočilo na psa. Řekl jsem
jí, že to asi byla bachyně, která jako správná máma bránila svá selata. Pes
po tomto střetu s divočákem ochrnul na zadní končetiny.
Tento příběh potvrzuje, že každá máma, nejen lidská, ale také zvířecí,
brání své děti.
U divokých prasat dochází v posledních desetiletích k tomu, že rodí selata i v jiném ročním období, než jen na jaře. Je to způsobeno nadbytkem
potravy z velkoplošně pěstovaných zemědělských plodin a to především
kukuřice. Mladé bachyňky tak rychleji pohlavně dospívají. Také vliv pravidelně se opakujících semenných roků dubu a buku zvyšuje kvalitu žíru
prasat v zimním období. Mírné zimy a předjaří navíc omezují úhyny ve
vrzích selat v tomto období.
Mám na videu natočené snímky selat v naší honitbě narozených koncem
března, ke kterým se připojilo několik malých selat narozených asi v červenci. Bachyně od těchto malých selat asi uhynula po srážce s autem pod
Lázem. Z toho je patrné, že bachyně může rodit a bránit svá selata v kterémkoli ročním období.
A nyní ještě několik poznámek k druhému živočišnému tvoru, o kterém
také píši – tedy psu. Pes je masožravec, který byl před domestikací lovcem
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zvěře. Tyto geny má stále více či méně zafixovány ve své povaze. Lovecké
geny jsou dokonce u loveckých plemen psů podporovány výcvikem. U plemen služebních a společenských psů jsou výcvikem podporovány jiné geny.
Pokud lovecká náruživost není zvládnuta výcvikem, může dojít i k vážným
poraněním psa. Je to třeba při použití psa při naháňkách, norování a podobně.
Nejhorší je, že někteří chovatelé psů nevěnují výcviku svého psa patřičnou pozornost, nemají k tomu mnohdy ani zkušenosti a potřebný čas.
Jinak by se nemohlo stát například to, co se dozvídáme v denním tisku,
že pes zmrzačil dítě nebo usmrtil matku chovatelky rotvajlerů.
Myslivci mají psy rádi, protože „myslivec bez loveckého psa je jen poloviční myslivec“. Dobrý, lovecky upotřebitelný pes je nepostradatelný při
dohledávkách a dosledech postřelené nebo jinak zraněné zvěře. Proto žádný myslivec a podle zákona jen myslivecký hospodář a myslivecká stráž
neradi vystřelí na toulavého psa, který mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásleduje zvěř. Raději se snaží domluvit majiteli, pokud jej samozřejmě
znají. Někdy je však tato domluva neúčinná.
Na závěr tedy pozor na nebojácné bachyně, které dokáží své děti ohlídat
a neplatí na jejich počínání žádné paragrafové omezení. A že dokáží být
nemilosrdné, tak o tom by mohli vyprávět někteří veterinární a humánní
lékaři.

Myslivosti zdar!
Ladislav Punčochář
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Sokol Vrtule Láz, z. s.
V úvodu jarní sezóny jsme se zúčastnili turnaje
Spartak Cup na „umělce“ v Příbrami. Celkově jsme
skončili na šestém místě. Po odehraných dvou utkáních jarní části
III. třídy (obě jsme prohráli – v Nečíni 0:4 a doma s Milínem „B“ 0:2)
se nacházíme v útlumu. Doufám, že další utkání doma s Višňovou už bude
z naší strany vítězné.
ROZLOSOVÁNÍ DOSPĚLÝCH JARNÍ ČÁSTI
13.
21.
27.
4.
11.
19.
26.
1.
8.
15.

4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.

SO
NE
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO

Vrtule
Rožmitál "B"
Vrtule
Stará Hu
Vrtule
Pečice
Daleké Dušníky "B"
Vrtule
Jince
Vrtule

-

Višňová
Vrtule
Zduchovice
Vrtule
Bohutín "B"
Vrtule
Vrtule
Věšín
Vrtule
Hvožany

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

ROZLOSOVÁNÍ VRTULÁČKA JARNÍ ČÁSTI
7. 4.
13. 4.
21. 4.
28. 4.
1. 5.
5. 5.
8. 5.
12. 5.
25. 5.
2. 6.
7. 6.
16. 6.

NE
SO
NE
NE
ST
NE
ST
NE
SO
NE
PÁ
NE

Sokol Vrtule Láz
1. FK Příbram
Sokol Vrtule Láz
Prostřední Lhota
Kosova Hora
Sokol Vrtule Láz
Sokol Vrtule Láz
Jesenice
Pičín
Sokol Vrtule Láz
Rožmitál
Sokol Vrtule Láz

-

Pičín
Sokol Vrtule Láz
Rožmitál
Sokol Vrtule Láz
Sokol Vrtule Láz
Kosova Hora
Jesenice
Sokol Vrtule Láz
Sokol Vrtule Láz
1. FK Příbram
Sokol Vrtule Láz
Prostřední Lhota

10:30
10:00
10:30
10:00
10:00
10:30
10:30
15:00
10:00
10:30
17:00
10:30

Pracovní část
V sobotu 6. dubna proběhl sběr železného šrotu. Před kabinami byla zahrnuta jímka a odstraněn smrk, kterému byly při výkopových pracech
poškozeny kořeny, a smrk pak nevydržel nápor větru. Za kabinami došlo
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k zahrnutí jámy po nádrži na vodu. Turistický oddíl se zhostil se ctí organizace 7. ročníku Putování Lázského nemehla po Brdech. Pokračujeme
v úpravě interiéru kantýny.
Naši Vrtuláčci se i letos zúčastnili akce Uklime Česko, nejmenší Vrtuláčci budou dál pokračovat v tréninku, aby mohli být na podzim přihlášeni do soutěže mladší přípravky.
Volnočasový oddíl upraví po zimě hřiště na volejbal a nohejbal. Zajistíme
zdárný průběh čarodějnic v areálu hřiště. Aktivně se budeme podílet
na přípravě oslavy výročí 670 let první zmínky naší obce. Bližší informace
o činnosti klubu průběžně zveřejňujeme na našich stránkách www.vrtule.net.
Josef Vošmik

Zimní střípky z Vrtuláčka
Čas běží a je tu znovu jarní část fotbalové sezóny starší přípravky Vrtuláčka.
V době zimní přestávky jsme nezaháleli. Každou neděli jsme v bohutínské tělocvičně poctivě pilovali fotbalové dovednosti a pracovali na fyzičce.
Naším prvním testem byl fotbalový turnaj 23. března na Spartaku Příbram. Zde jsme v boji o pohár Komise mládeže skončili na 4. místě v konkurenci osmi dalších týmů. Nejprve jsme ve skupině remizovali s pozdějším vítězem MFK Dobříš 2:2, pak postupně vyhráli nad Milínem B 7:1
a Sokolem Počepice 5:1. Ve skupině jsme nakonec skončili o
skóre na 2. místě a tak nás čekalo semifinále
s vítězem druhé
skupiny, a to
Kosovou Horou,
které jsme po
boji prohráli 3:1.
V zápase o 3.
místo jsme se
utkali s naším
tradičním soupeřem z posled-
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Foto Martin Bezouška

ních sezón Sokolem Pičín. Kluci bojovali až do konce, ale nakonec nám
pohár za 3. místo těsně unikl (prohráli jsme 2:1). Ukázalo se, že se nemusíme bát žádného soupeře, ale také je vidět, kde máme rezervy (trochu
nám docházely síly ve dvou rozhodujících zápasech).
V neděli 7. dubna proběhl 1. zápas jarní sezóny proti Pičínu. Z důvodu
termínu uzávěrky Lázských listů se dozvíte v příštím čísle, zda jsme soupeře porazili. Všichni Vrtuláčci se už nemohou dočkat, až se budou moci
předvést před svými fanoušky.
Václav Hašl

Lázské nemehlo 2019
První sobota v březnu je termín, který si turisté a milovníci Brd kroužkují v kalendáři již 7 let. Historie Putování Lázského nemehla po Brdech
se sice začala psát už v roce 2012, ale 0. ročník tehdy proběhl v únoru.
Letošnímu pochodu počasí příliš nepřálo. Probudili jsme se do kalného
rána, mrholilo, chvílemi i drobně pršelo. Kupodivu to však řadu příznivců
turistiky od plánovaného výšlapu do Němec kolem Lázské nádrže neodradilo. Oceňujeme účast 470 zaevidovaných účastníků, a smekáme před pra-
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videlnou účastnicí paní Terezou, která koncem roku dovrší úctyhodných
98 let věku, a ani letos si naši akci nenechala ujít.
Kromě tradičního občerstvení v podobě horkého čaje na trase a klobásy
nebo buřtíka po návratu, byl připraven i bohatý doprovodný program. Kdo
si prostudoval informační tabuli nebo pozorně poslouchal slova pořadatele, věděl, že před oficiálním startem vystoupí Dětský divadelní soubor Láz
s představením vysvětlujícím, jak se stalo, že Láz = Nemehlov. Za své
výkony byli aktéři odměněni nejen potleskem, ale i malými pozornostmi.
Po návratu z pochodu (tři varianty trasy) čekaly na vylosované účastníky
knihy, kalendáře a další ceny. Děti měly možnost vybarvovat obrázky zvířátek nebo soutěžit v poznávání brdské fauny a flóry, za což si odnesly
drobné odměny ve formě voskovek, propisovacích tužek, pastelek, fixů,
pamětních listů a barevných papírů. Dospělí dostali příležitost uplatnit své
znalosti a vědomosti v kvízu s brdskou tématikou. I jejich výkony byly
odměněny knihou. O tom, že se vyplatí vnímat předávané informace, se
přesvědčila jedna ze zúčastněných, která se podle pokynu pořadatele prokázala fotkou sněhuláka pořízenou na trase pochodu a získala tak mimořádnou knižní odměnu. Na závěr zazněla i tradiční nemehlácká hymna,
kterou její autor Jára i pro letošní rok zaktualizoval. Sluníčko sice tentokrát nezasvítilo, ale úsměvy na tvářích účastníků akce nám tento nedostatek vynahradily. Letošní ročník Putování Lázského nemehla po Brdech
se vydařil také díky všem partnerům, kteří naši akci podpořili finančně,
hmotně nebo mediálně.
Marie Vošmiková

Foto Marcela Kottová
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
V lednu 2019 proběhla Výroční valná hromada SDH Láz, kde byl vyhodnocen rok 2018, a byly stanoveny úkoly na rok 2019. Po zimním období
čeká náš sbor příprava na sezónu. V květnu proběhne v Lázu základní
kolo okrskové soutěže okrsku č. 2. V červnu se zúčastníme oslav v Bohutíně a v Lázu. V červenci nás tradičně čeká Zpívající fontána v Bohutíně.
Dne 10. srpna bude sbor pořádat Noční soutěž v požárním útoku. Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na Vaši účast na těchto akcích.
Kristýna Jurová

Foto Kristýna Jurová
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Dům č. p. 38

Dům č. p. 39
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Pohostinství
U Dubu
pořádá soutěž

sobota 13. 4. 2019
v 17 hodin

startovné 50 Kč
soutěž o hodnotné ceny

od 20 hodin bude hrát
kapela Slavíček - Aksamit a spol.
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Kulturní a společenské akce
Duben
13. 4. SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO LÁZSKÉHO UTOPENCE
v 17 hodin, pohostinství U Dubu / viz pozvánka
na straně 25
14. 4. JARNÍ SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
ve 14 hodin, obecní sál / viz pozvánka na straně 9
27. 4. LÁZSKÝ KVÍZ / v 18 hodin, obecní sál / viz pozvánka
na straně 27
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC / v 19 hodin, na louce za hřištěm
Květen
8. 5.

UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ VÁLEK / v 19 hodin,
sraz u hasičské zbrojnice

12. 5. DEN MATEK A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ / v 15 hodin,
obecní sál
V rámci programu vystoupí děti z Mateřské školy Láz.
13. 5. ZÁJEZD DO DIVADLA ABC V PRAZE
komedie „Oddací list“/ viz pozvánka na straně 27
Červen
1. 6.

DEN DĚTÍ / v 15 hodin

29. 6. OSLAVY 670. VÝROČÍ PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI LÁZ
od 14 hodin, na hřišti / viz pozvánka na straně 2
30. 6. MUZICÍROVÁNÍ U JILMY / v 19 hodin
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na plakátech
a webových stránkách obce.

Uzávěrka letního vydání Lázských listů bude 30. 6. 2019.
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