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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uplynuly už tři měsíce a, jak jste si jistě všimli, práce na rekonstrukci
obecní restaurace a sálu pokročily a blíží se ke svému závěru.
Zaznamenali jsme i ohlasy, že se oprava kulturních zařízení obce
zbytečně protahuje, ale skutečnost je jiná. Všechny činnosti na stavbě
pokračují opravdu v souladu s časovým harmonogramem, přestože se
v průběhu prací narazilo na bezpočet dříve neznámých skutečností, které
bylo třeba řešit navíc. Z minulosti se totiž nedochovala žádná stavební
dokumentace a na stavebníky při bouracích pracích tak občas čekalo
nejedno nemilé překvapení.
Následně nás čeká dlouho připravovaná rekonstrukce části požární zbrojnice, při níž bude do
budovy přivedena voda z obecního vodovodu a budou vybudovány odpady a jímka. Konečně se
členové SDH i příslušníci zásahové jednotky obce budou moci v „hasičárně“ umýt a použít toaletu
v objektu. Na tuto akci jsme zažádali o dotaci z krajského úřadu Středočeského kraje, ale žádost
nebyla úspěšná, a proto bude vše hrazeno z obecních finančních prostředků.
Výstavba obecní splaškové kanalizace a čističky odpadních vod je nyní ve fázi, kdy zastupitelé
budou na jednom z nejbližších jednání rozhodovat o přijetí nabídky na projektovou a inženýrskou
činnost. V případě její akceptace budou na podzim zahájeny prvotní geologické práce a zároveň
podána žádost na Státní fond životního prostředí ČR o dotaci. Důležitým krokem pro realizaci
splaškové kanalizace v horní části obce bylo podání žádosti o odkoupení pozemku p. č. 480/1 od s. p.
Povodí Vltavy. Jedná se o úsek bývalých struh včetně pozemní komunikace v úseku od tzv. budky
u Litavky k můstku za zahradou manželů Vlkových. Je poněkud smutné, že obec musí od státu
kupovat majetek, který jí historicky nezpochybnitelně patřil – není však jiné řešení.
Rovněž je plánována oprava místních komunikací a prostorů, kde jsou umístěny kontejnery na
tříděný odpad. V mateřské škole dojde k opravě elektroinstalace a výměně vodovodního potrubí.
Kromě výše uvedených akcí, každodenní administrativy spojené s jednáními na úřadech, účasti na
akcích organizací a spolků, jichž je obec Láz členem, se musíme zabývat i záležitostmi, které nejsou
příjemné, ale nemůžeme se jim vyhýbat nebo je přehlížet. Jednou z nich je možné soudní jednání, jež
má v úmyslu vyvolat současný nájemce obecní restaurace U Dubu z důvodu, že nebylo vyhověno jeho
žádosti o snížení či odpuštění nájmu. Další nepříjemností je jednání ředitelky mateřské školy ve
vztahu ke zřizovateli, v jehož důsledku došlo na podnět starosty a místostarostky k provedení kontroly
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ze strany České školní inspekce. Ta prokázala porušení zákona a vyhlášky ze strany ředitelky MŠ
v několika případech. Jelikož ředitelka MŠ poté, co jsem ji opětovně vyzval k předložení potřebných
dokumentů, náhle onemocněla a následně bude čerpat dovolenou, rozhodl jsem se odložit řešení
případu a vyvození důsledků na období po letních prázdninách. Občané budou poté informováni na
veřejných jednáních zastupitelstva obce i prostřednictvím Lázských listů, aby se jim dostalo
věrohodných a doložitelných informací namísto záměrně šířených lží a polopravd sloužících k zastření
skutečného stavu.
Na závěr chci všem občanům a zejména dětem popřát hezké léto a hodně příjemných
prázdninových zážitků.
Antonín Kropáč

Oznámení obce Láz:
*Obec Láz hledá správce obecního sálu. Vhodné pro důchodce
i pro ženy na mateřské dovolené. Bližší informace na OÚ.
*Obec Láz hledá pracovníka/pracovnici na veřejně prospěšné
práce. Možno i na částečný úvazek. Bližší informace na OÚ.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce z 11. května 2015
Usnesení č. 42/15: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) určuje zapisovatelkou Bc. Kristýnu Jurovou
a ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Mrázka a Petra Štiku.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 43/15: ZO schvaluje stažení bodu č. 2 Výměna vodovodního potrubí v MŠ Láz
z programu tohoto zasedání ZO a pověřuje starostu obce zařízením kontrolních odběrů vody v MŠ.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 44/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 5 Připojení k MAS Brdy do programu tohoto
zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 45/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 6 Nabídky střešní krytiny do projektu „Realizace
úspor energií“ do programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 46/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 7 Schválení neinvestičního příspěvku pro SDH Láz
do programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 47/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 8 Informace o CHKO Brdy do programu tohoto
zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 48/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 9 Schválení záměru prodeje části pozemku do
programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
395/3 v katastrálním území Láz během příštího zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 49/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 10 Schválení podání žádosti o dotaci ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS do programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 50/15: ZO schvaluje následující program tohoto zasedání ZO:
1) Schválení dodatku smlouvy k projektu „Realizace úspor energií“-schválení víceprací,
navrhované rozpočty.
2) Schválení nákupu pozemků u požární nádrže
3) Čarodějnice – příprava programu akce
4) Připojení k MAS Brdy
5) Nabídka střešní krytiny
6) Schválení neinvestičního příspěvku pro SDH Láz
7) Informace o CHKO Brdy
8) Schválení záměru prodeje části pozemku
9) Různé
10) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 51/15: ZO schvaluje přidání víceprací do projektu „Realizace úspor energií“. Jedná se
o opravu střešního pláště (583 146 korun), zámečnické konstrukce – schody a zábradlí (51 931 korun),
oprava terasy (325 647 korun), odpadní jímky (207 232 korun) – viz příloha č. 2 zápisu Rozpočtové
náklady jednotlivých prací. ZO pověřuje starostu obce uzavřením dodatku smlouvy se stavební firmou
Torus Pb, s. r. o.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 52/15: ZO schvaluje nákup pozemků u požární nádrže. Jedná se o pozemky p. č. 429/4
a 429/5 v katastrálním území Láz o celkové výměře 83 m2 za cenu 247 korun za m2 od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy
s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 53/15: ZO schvaluje připojení obce Láz k MAS Brdy (místní akční skupina pro rozvoj
regionu Střední Brdy. zapsaný ústav).
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 54/15: ZO schvaluje levnější variantu plechové střešní krytiny Zefir (celkem 120 157,50
korun) – viz příloha č. 3 zápisu.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 55/15: ZO schvaluje neinvestiční příspěvek pro SDH Láz v celkové
výši 20 000 korun na provozní účely a pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s SDH Láz. Poskytnutý příspěvek bude předmětem vyúčtování.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 56/15: ZO schvaluje projednání záměru prodeje části pozemku p. č. 395/3 v katastrálním
území Láz během příštího zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 57/15: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup zásahového vozidla z Programu
2015 pro poskytování dotací ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
Integrovaného záchranného systému a závazek spolufinancování v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů této akce.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce z 11. května 2015
Usnesení č. 58/15: ZO určuje Bc. Kristýnu Jurovou ověřovatelkou zápisu a Zbyňka Turka a Petra
Štiku ověřovateli zápisu.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Petr Štika)
Usnesení č. 59/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 11 Rozpočtové opatření č. 2 do programu tohoto
zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 60/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 12 Žádost o snížení nájemného v restauraci U Dubu
do programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 61/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 13 Uzavření nové smlouvy s honebním společenstvím
Vranovice do programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 62/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 14 Určení prodejní ceny obecních pozemků do
programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 63/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 15 Schválení záměru prodeje části pozemku p. č.
395/3 v katastrálním území Láz do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 64/15: ZO schvaluje stažení bodu č. 5 Schválení stavebního záměru a povolení sjezdu
z obecní komunikace na pozemku p. č. 889/7 z programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 65/15: ZO schvaluje následující program tohoto zasedání ZO:
1) Schválení podpisu smlouvy o přidělení dotace
2) Schválení rozpočtového opatření č. 2
3) Schválení zahájení budování kanalizace a ČOV
4) Schválení záměru získat koupí, směnou nebo jiným způsobem pozemky v katastrálním území
Láz, které jsou nezbytné pro chod obce
5) Schválení vybudování WC pro zaměstnance v prostorách předsálí v č. p. 236
6) Schválení povolení k výrobě odznaků se znakem obce Láz
7) Schválení přijetí nového pracovníka na VPP od 1. června 2015
8) Provedení změn v redakční radě obecního zpravodaje Lázské listy
9) Žádost o snížení nájemného v restauraci U Dubu
10) Uzavření nové smlouvy s Honebním společenstvem Vranovice
11) Určení prodejní ceny obecních pozemků
12) Schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 395/3 v katastrálním území Láz
13) Různé
14) Diskuse
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 66/15: ZO schvaluje smlouvu k přidělené dotaci na projekt „Realizace úspor energií“
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 67/15: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 68/15: ZO schvaluje zahájení budování kanalizace a čističky odpadních vod ještě
v letošním roce 2015.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 69/15: ZO schvaluje záměr získat koupí, směnou nebo jiným způsobem pozemky
v katastrálním území Láz, které jsou pro obec nezbytné.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 70/15: ZO schvaluje vybudování WC pro zaměstnance v prostorách předsálí č. p. 236
v rámci probíhajících stavebních úprav objektu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 71/15: ZO schvaluje povolení výroby 20 kusů odznaků se znakem obce Láz a pověřuje
starostu obce vyřízením odpovědi pro žadatele o povolení (sběratel odznaků obcí).
Hlasováno: pro 4, proti 2 (Mgr. Antonín Kropáč a Bc. Kristýna Jurová, zdržela se 1 (Ivana
Petrušková)
Usnesení č. 72/15: ZO schvaluje přijetí nového zaměstnance na veřejně prospěšné práce pro obec od
1. června 2015.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 73/15: ZO schvaluje pověření Mgr. Pavla Kopeckého technickým zajištěním dalšího
pokračování ve vydávání obecního zpravodaje Lázské listy.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 74/15: ZO schvaluje snížení (případně odpuštění) nájemného v restauraci U Dubu po dobu
stavebních prací v budově č. p. 236 Láz.
Hlasováno: pro 3, proti 4 (Mgr. Antonín Kropáč, Bc. Kristýna Jurová, Mgr. Pavel Kopecký a Ing.
Jaroslav Mrázek), zdržel se 0 – usnesení nebylo neschváleno.
Usnesení č. 75/15: ZO schvaluje uzavření nové smlouvy s Honebním společenstvem Vranovice
a pověřuje starostu obce její realizací.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 76/15: ZO schvaluje pověření Ing. Jaroslava Mrázka vypracováním jednotného určení
prodejní ceny obecních pozemků.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 77/15: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 395/3 v katastrálním území Láz až
po stanovení jednotné ceny obecních pozemků.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce z 10. června 2015
Usnesení č. 78/15: ZO určuje zapisovatelkou Bc. Kristýnu Jurovou a ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava
Mrázka a Ivanu Petruškovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 79/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 13 Výběrové řízení na projekt „Stavební úpravy
požární zbrojnice“ do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 80/15: ZO schvaluje vynechání bodu č. 11 Schválení organizačního řádu obce z programu
tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 81/15: ZO schvaluje následující program tohoto zasedání ZO:
1) Koupě pozemku 480/1 v k. ú. Láz
2) Dodatek smlouvy se Sokolem Vrtule Láz
3) Schválení účetní závěrky MŠ Láz
4) Schválení rozdělení výsledku hospodaření MŠ Láz do fondů
5) Schválení účetní závěrky obce
6) Schválení závěrečného účtu obce
7) Schválení vstupu do Svazku obcí při ORP
8) Schválení přerušení provozu MŠ Láz o letních prázdninách
9) Schválení rozšíření kapacity MŠ Láz
10) Žádost o prodloužení smlouvy s Marcelou Fedorkovou Cechlovou
11) Návrh na proplácení cest pro starší občany Charitě Příbram
12) Výběrové řízení na projekt „Stavební úpravy požární zbrojnice“
13) Různé
14) Diskuse
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 82/15: ZO schvaluje koupi pozemku p. č. 480/1 v k. ú. Láz a pověřuje starostu obce
jednáním s s. p. Povodí Vltavy.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 83/15: ZO schvaluje dodatek smlouvy č. 2 se Sokolem Vrtule Láz a pověřuje starostu obce
uzavřením tohoto dodatku – viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 84/15: ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Láz za rok 2014 včetně výsledku
hospodaření, kterým je zisk 9 471,74 korun. Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly
zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu.Účetní
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jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka Mateřská škola Láz
zpracovala účetní závěrku za rok 2014 s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Vypracovaný Protokol o schvalování účetní závěrky
příspěvkové organizace za rok 2014 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 85/15: ZO schvaluje přidělení zisku, který je výsledkem hospodaření Mateřské školy Láz,
ve výši 9 471,74 korun do rezervního fondu. Tyto prostředky budou použity na nákup výukových,
herních a provozních potřeb Mateřské školy Láz.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 86/15: Předložené doklady ke schválení účetní závěrky obce Láz byly zpracovány
v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu. Účetní jednotka
nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti. Účetní jednotka obec Láz zpracovala účetní
závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky. ZO schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2014
sestavenou ke dni 31. prosince 2014. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 2 047 758,01 korun.
Vypracovaný Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 87/15: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Láz a závěrečný účet obce Láz za rok
2014 včetně Zprávy Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru finanční kontroly, o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Láz za rok 2014 s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce a přijímá toto nápravné opatření:
Účetní jednotka obec Láz zaúčtuje dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji na SU 036. ZO
zajistí řádné plnění povinností při účtování majetku obce Láz a ostatních účetních případů. Termín:
červen 2015 a dále celoročně.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 88/15: ZO schvaluje vstup obce Láz do Svazku obcí při ORP (obec s rozšířenou
působností).
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 89/15: ZO schvaluje přerušení provozu MŠ Láz v termínu od 7. července do 21. srpna
2015.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 90/15: ZO schvaluje kapacitu MŠ Láz na 27 dětí na dobu neurčitou.
Hlasováno: pro 3, proti 1 (Mgr. Antonín Kropáč), zdrželi se 3 (Bc. Kristýna Jurová, Zbyněk Turek
a Petr Štika) – usnesení nebylo schváleno.
Usnesení č. 91/15: ZO schvaluje rozšíření kapacity MŠ Láz na 27 dětí na školní rok 2015/2016.
Hlasováno: pro 4, proti 3 (Ivana Petrušková, Mgr. Pavel Kopecký, Ing. Jaroslav Mrázek), zdržel se 0
Usnesení č. 92/15: ZO schvaluje odložit schvalování prodloužení smlouvy s Marcelou Fedorkovou
Cechlovou do některého z dalších zasedání ZO. K jednání bude přizván i investor.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 93/15: ZO schvaluje finanční příspěvek pro potřebné občany nejvýše do 500 Kč/měsíc na
jednoho potřebného občana. Tento příspěvek bude použit výhradně na proplacení sociálních služeb na
základě předložení dokladu o zaplacení celkové fakturované částky oprávněným žadatelem. Příspěvek
bude poskytnut pouze občanům, na které nikdo nepobírá příspěvek na péči.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 94/15: ZO schvaluje realizaci stavebních úprav požární zbrojnice a pověřuje starostu obce
realizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací v projektu Stavební úpravy požární
zbrojnice.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 95/15: ZO schvaluje komisi na otevírání obálek při výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu v projektu Stavební úpravy požární zbrojnice v tomto složení: Mgr. Antonín Kropáč,
Bc. Kristýna Jurová, Radka Nováková; náhradníci: Petr Štika, Ivana Petrušková.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 96/15: ZO schvaluje hodnoticí komisi při výběrovém řízení veřejné zakázky malého
rozsahu v projektu Stavební úpravy požární zbrojnice v tomto složení: Mgr. Antonín Kropáč, Bc.
Kristýna Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek, František Kuba, Vítězslav Karas ml.; náhradníci: Ivana
Petrušková, Petr Štika, Marek Šolín.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0

Schválená usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce z 29. června 2015
Usnesení č. 97/15: ZO určuje zapisovatelkou Bc. Kristýnu Jurovou a ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava
Mrázka a Petra Štiku.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 98/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 8 Rozpočtové opatření č. 3 do programu tohoto
zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 99/15: ZO schvaluje vynechání bodu č. 1 Schválení vítěze výbě-rového řízení konaného
dne 29. června 2015 z programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 100/15: ZO schvaluje vynechání bodu č. 2 Rozhodnutí o uzavření smlouvy s vítězem
výběrového řízení konaného dne 29. června 2015 z programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 101/15: ZO schvaluje přidání bodu č. 5 Žádost o prodloužení smlouvy s Marcelou
Fedorkovou Cechlovou do programu tohoto zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 102/15: ZO schvaluje následující program tohoto zasedání ZO:
1) Rozpočtové opatření č. 3
2) Žádost o finanční příspěvek pro MAS Brdy
3) Odpuštění poplatků za TKO (tuhý komunální odpad)
4) Prodejní cena pozemků v obci
5) Žádost o prodlužení smlouvy s Marcelou Fedorkovou Cechlovou
6) Různé
7) Diskuse
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 103/15: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 104/15: ZO schvaluje odklad projednání žádosti o finanční příspěvek pro místní akční
skupinu (MAS) Brdy do příštího zasedání ZO.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 105/15: ZO schvaluje odpuštění poplatku za TKO občanům, kteří předloží doklad
o zaplacení v jiném místě, které ale není rekreačním objektem.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 106/15: ZO schvaluje prodejní cenu pozemků v extravilánu obce Láz za cenu podle
znaleckého odhadu.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 107/15: ZO schvaluje prodejní cenu pozemků do 300 m2 v intravilánu obce: 100,- Kč/m2.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 108/15: ZO schvaluje prodejní cenu pozemků nad 300 m2 v intravilánu obce za cenu podle
znaleckého odhadu.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 109/15: ZO schvaluje vytvořít novou smlouvu o provedení stavby s Marcelou Fedorkovou
Cechlovou a pověřuje starostu obce jejím zpracováním.
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdržel se 0
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska
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Otvírání studánek
Měli bychom se začít starat o zdroje kvalitní pitné vody
studánkách v okolí Lázu a jejich stavu jsem už psal v minulých číslech Lázských listů. Jsou to
místa, kde podzemní voda vyvěrá na povrch a zde začíná svůj nový život - počátek koloběhu
vody v přírodě.
Studánkami byli inspirováni spisovatelé, básníci, hudební skladatelé a další umělci. Namátkou
uvedu Bohuslava Martinů a jeho libreto Otvírání studánek. Také Josef Václav Sládek, který často
pobýval v nedaleké obci Vysoká, musel o lesních studánkách něco vědět, když je obdivoval v místech,
"kde roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes".
Ono však to jarní otvírání lesních studánek je záležitostí ryze praktickou, znamenající vyčištění
studánky a odtokového potůčku od napadaného listí, jehličí a jiných přírodních nečistot. A taková
práce dříve působila především na mladé lidi i výchovně. Hlavně v nich pomáhala utvářet kladný
vztah k přírodě.
Dnes často známe už jen „zaručeně přírodní pramenitou vodu“ jako tu, která se někde plní do PET
lahví a v obalech po šesti kusech se posílá do obchodů, odkud se dostává k nám. Naneštěstí ony
prázdné PET láhve často končí v příkopech u silnic a někdy i v lese, přestože je na ně v každé obci
vyčleněn zvláštní kontejner.
Pokusil jsem se s několika spoluobčany (a byla s námi muži i jedna žena) obnovit studánku dříve
uvedenou pod č. 4, známou jako "U sv. Anny". I když se nám ji nepodařilo uvést do stavu, v jakém si
ji pamatuji z doby před více než 50 lety, přesto tam čistá pramenitá voda teče. Ze stromu, na kterém
tehdy visel obrázek sv. Anny, zůstal jen mohutný ztrouchnivělý pařez.
Ještě jsme rozhodnuti upravit studánku v Hornolázských obcinách popisovanou jako č. 2
v blízkosti seníku zdejšího mysliveckého spolku. Ta má velmi kvalitní vodu, jejíž poměrně silné
vyvěrání ji stále rozšiřuje do stran. Abychom tomu zabránili, pokusíme se ji obezdít kamenem. Odtok
potůčkem je dobrý. Práce na této studánce bude více, především s dopravou kamene.
Většinu lesních studánek, které jsem popisoval, si vytvořila příroda sama a existují od nepaměti.
Některé z nich upravovali a využívali už naši pradávní předkové, kteří odlesňovali území kolem říčky
Litavky (vytvářeli tím tzv. lazy) a založili zde osadu, kterou později nazvali jménem Láz.
Jsou však také studánky, kterým pomohli vyvěrat ze země lidé. Jsou to studánky „sklepní“. Znám
takové v Lázu nejméně dvě. Jedna z nich měla tak vysokou vydatnost, že stačila dodávat pitnou vodu
velmi početné skupině občanů, a to celoročně.
Ještě několik informací k obnovené studánce č. 4. První její větší a známé využití bylo při stavbě
Lázského rybníka v letech 1818-1822, kdy byla upravena a udržována pro získávání kvalitní pitné
vody pro pracovníky stavby. Po 2. světové válce bylo postaveno v okolí Lázského rybníka několik
chat, a tak i jejich obyvatelé využívali tuto studánku, především díky její blízkosti k příjezdové cestě.
Po likvidaci chat nařízené vojenskou správou už nebyl o vodu zájem, a proto tato studánka téměř
zanikla, především po provedené těžbě dřeva a devastaci jejího okolí. Vznikl zde mokřad zarostlý
kapradím a ostružiníkem. Jen silou vytékající vody z prameniště na sebe upozornila pracovníky
provádějící generální rekonstrukci hráze a úpravu koryta Litavky. Ti se rozhodli odvést vodu
z prameniště ocelovou rourou a mohli tak po jejím zasypání horninou přijíždět až ke korytu Litavky.
Tím tedy aspoň částečně studánku zachránili, i když její vodu nikdo dále nevyužíval.

O

Pověst ústně předávaná tvrdí, že tato voda měla být snad i léčivá. Proto tam prý někdo pověsil onen
obrázek a pod ním napsal:
"Kdo tuto vodu pravidelně pije,
ten se dlouhých let ještě dožije".
Na nemoci havířů pracujících v prašném a nedostatečně odvětrávaném podzemí asi více léčebně
působil čistý, pryskyřicí prosycený vzduch brdských lesů. Co bylo tehdy skutečnou léčivou silou, se
už nedozvíme. Můžeme si to ale ověřit dnes sami na sobě, když se tam vydáme napít, a s výsledkem
pak seznámíme ostatní. Hrnky na vodu jsou na místě připraveny.
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Měřitelná vydatnost po naší úpravě odtoku rourou je asi 40 litrů za minutu a v jarním období
stoupne až na 60 litrů za minutu.
Obě popisované studánky jsou v současné době řádně označeny směrovými šipkami a tabulkami
s nápisem.
Estetickou nedokonalostí obou popisovaných studánek je, že jsou nezakryté, a tak přímé sluneční
světlo podporuje růst zelených řas na kamenném obložení.
Na závěr bych chtěl ještě dodat, že les je jakýmsi chrámem naší přírody. Z něj a samozřejmě také
z lesních studánek a potůčků, které k němu neodmyslitelně patří, bychom neměli dělat smetiště
a odkladiště nepotřebných věcí. A chovat bychom se tam měli jako v chrámu – tiše a s úctou.
Ladislav Punčochář

Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí za školním rokem 2014/15

Foto autorka

My jsme kamarádi a máme se rádi…

kolní rok 2014/15 je pro Mateřskou školu v Lázu „nový“ hned v několika směrech. Po 22 letech máme za
sebou první rok fungování v celé budově, tedy v původních prostorách mateřské školy, bez obecního úřadu.
Ten se v loňském roce přestěhoval. Tato skutečnost zlepšila prostorové podmínky pro děti ve školce
i celkovou organizaci provozu školy. Vloni v létě také došlo k částečné rekonstrukci a úpravám vnitřních prostor
školy.

Š

Rekonstrukce třídy – červenec/srpen 2014

Foto autorka
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Rekonstrukce ložnice – červenec/srpen 2014

Foto autorka

V průběhu letošního prázdninového přerušení provozu školy dojde k výměně původních rozvodů vody
z kotelny do školní jídelny pro zlepšení kvality pitné vody a k plánovaným opravám závad na elektroinstalaci.
V příštím školním roce se podle zřizovatele plánuje pokračování v rekonstrukci rovněž původních dětských
záchodků a umývárny. Dobrou zprávou je, že se postupně daří zlepšovat vnitřní prostředí školy, kde děti
v průběhu pracovního týdne tráví více času než doma.
Další novinkou je, že výchovně-vzdělávací proces v mateřské škole je realizován od 1. září 2014 podle
nového Školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Na paloučku u lesa“. Program naší školy má specifické
zaměření na ekologii a výchovu ke zdraví. Na konci školního roku 2014/15 proběhne aktualizace ŠVP podle
odborných doporučení a současných trendů v oblasti předškolního vzdělávání.
V letošním roce odchází na základní školu devět dětí. Při zápisu do mateřské školy bylo přijato osm dětí.
Jedno místo je v tuto chvíli ještě volné, bude obsazeno později. Kapacita školy pro školní rok 2015/16 bude tedy
opět zcela naplněna – 27 dětí.
Přerušení provozu Mateřské školy Láz v době letních prázdnin je od 7. července do 21. srpna 2015.
Hezké léto a dobrou náladu přeje
Martina Gonzálezová, DiS.
ředitelka školy

Několik nepříjemných zkušeností
Výzva k majitelům často volně a bez dozoru pobíhajících psů
ětšina lidí v naší obci vlastní nějakého zvířecího mazlíčka, ať už je to pes, kočka nebo snad
i had. Všichni je máme rádi a ve většině případů je považujeme za členy rodiny. Tak tomu
bylo i u nás. A proto bych se chtěla podělit o pár bohužel nepříjemných zkušeností. První
ránou pro nás bylo, když jsme přišli o devítiletého kocourka, kterého u nás roztrhala smečka
tří loveckých psů. Majitel těchto psů se sám přišel omluvit, a tak jsme celou záležitost dál
neřešili. Pořídili jsme si pak jiného kocourka, a to plemene mainská mývalí kočka. Co čert nechtěl, po
pár dnech přiběhl odněkud jiný pes a našeho kocoura zle pokousal. Hned po dvou měsících od
prvního incidentu. Po majitelích psa jsme pátrali, našli je, ale ti samozřejmě popřeli, že by jim jejich
pes někdy utekl. A tak my, kdybychom chtěli cokoli vymáhat, bez hmatatelného důkazu máme
bohužel svázané ruce.
Při pátrání po majiteli psa, který pokousal našeho kocourka, jsem se dověděla o spoustě jiných
případů, kdy volně pobíhající psi způsobili škodu, a to jak citovou, tak i finanční. Např. naši sousedé
takto přišli o kocourka plemene Whiskas a další soused o pejska přímo u nich na zahradě. V obou
případech šlo rovněž o usmrcení volně pobíhajícím psem. Dále jsou tu případy, kdy takový pes
„pouze“ vyleká zvláště starší občany nebo malé děti či maminku s kočárkem. Je také dost lidí, kteří se

V
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bojí každého psa bez dozoru. A toto jsou případy jen v našem sousedství, v celé obci jich bude jistě
mnohem víc.
Přestože ze zákona jasně vyplývá, že majitel zvířete je za ně zodpovědný a stejně tak odpovídá i za
škodu, kterou zvíře způsobí, někteří občané tuto povinnost zjevně neplní.
Chtěla bych tímto apelovat na majitele především psů, aby si své miláčky dostatečně hlídali
a zajistili, aby jim psi neutíkali. Zabrání tak škodám a nepříjemným situacím a také „zlé krvi“ mezi
spoluobčany.
Hana Bíliková

Lázský obecní les
iniciativy starosty Mgr. Antonína Kropáče proběhla ve čtvrtek 4. června 2015 exkurze do obou
částí brdského lesa, které jsou majetkem obce Láz. Prohlídku vedl lesník Ing, Václav Hrubý
z Tochovic, odborný lesní hospodář, který má takto na starosti ještě lesy dalších dvanácti obcí
v okolí – celkem 1250 ha. Kromě starosty se této obhlídky zúčastnili i Petr Štika a Ing. Václav
Dvořáček.
Lesník s námi prošel les v Dolnolázských obcinách a poté i v Hornolázských obcinách – celková
rozloha 56 hektarů. Současná skladba je 94 % jehličnanů a 5,4 % listnáčů. V lese byly rozmístěny
lapače, které jsou během kůrovcové sezóny pravidelně jednou za deset dnů vybírány. Proti okusu
mladých stromků zvěří se provádí ochrana oplocením a sazenice se ošetřují chemicky. Při pěstění lesa
a těžbě se postupuje podle desetiletých plánů (nyní 2010/2019), kdy se zde vytěží asi 3600 m2 dřeva.
Vykácené plochy se znovu zalesňují především smrkem ztepilým, ale stále se zvyšuje podíl buků
a jedlí (nyní až 30 %).
V Hornolázských obcinách jsme přišli mj. na místo, kam bezohlední občané vyvážejí nepotřebný
materiál – stavební suť, kovový odpad, plasty atd. Tuto plochu o velikosti přibližně 500 m2 bude nutno
za nemalé prostředky rekultivovat – zavézt zeminou, osázet stromky a oddělit od lesní cesty plotem.
Závěrem bylo konstatováno, že les v majetku obce Láz je v poměrně velmi dobrém stavu.
Václav Dvořáček

Z

Lázské obciny – převzato z přehledové mapy s.r.o. Lesoprojekt Stará Boleslav
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Vyznamenaný občan Lázu
Bohatá umělecká činnost došla zaslouženého uznání
áš spoluobčan Ján Chvalník, o kterém jsme psali v č. 6 a v č. 15
lázského zpravodaje, byl v závěru loňského roku v Praze
vyznamenán. Hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera mu
udělil čestný titul Mistr tradiční rukodělné výroby Středočeského kraje
roku 2015 v oboru řezbář a betlémář. Tento titul, který je udělován jednou
ročně vždy jen jednomu umělci v daném oboru, obdržel Ján Chvalník za
dlouholetou vysokou úroveň znalostí a dovedností v oboru řezbář
a betlémář a za předávání těchto zkušeností následovníkům.

N

Chvalníkovy řezby, především betlémy, jsou vystaveny na mnoha
místech Čech, jako např. betlém, který tvůrce daroval do kostela ve
Višňové. Snad nejblíže k Lázu jsou k vidění jeho betlémy ve stálé expozici
betlémů v povrchové části muzea spolku Řimbaba v Bohutíně. Otevřeno
mají každý čtvrtek v 16.00 – 18.00 hod. a o sobotách v 9.00 – 12.00 hod. nebo po dohodě na č. tel.
720 679 271 a 736 521 400 nebo se lze obrátit přímo na Jána Chvalníka č. tel. 603 173 768 nebo
318 694 585.
O Jánu Chvalníkovi také víme, že
kromě výše uvedených činností, ale
především vyřezávání ze dřeva, se
věnuje navrhování a zhotovování
příle-žitostných medailí. V roce
2013 to byla mj. pamětní medaile
ke 125. výročí založení lázské
hasičské jednoty. Tuto medaili,
kterou tvůrce vytvořil a vlastním
nákladem vydal, v počtu 20 kusů
zdarma předal zdejším dobrovolným
hasičům. Dále se rovněž celoročně
jako šéfredaktor věnuje vydávání
občasníku „Zpravodaj příbramských
betlémářů“ a s dalšími členy spolku
pořádá výstavy betlémů po celé
republice a někdy i v zahraničí.
Jako zajímavost možno ještě
uvést
Chvalníkovy
miniatury.
Vytvořil betlémy ve skořápce
kokosového ořechu, ve skořápce
vlašského a později i lískového
ořechu a také osvětlený betlém
s důlním prostředím v žárovce (jsou
vystaveny
v expozici
dolu
Řimbaba).
Václav Dvořáček
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Čarodějnice 2015
Slet s problémy, ale dobrým koncem
ázské ženy, které se pravidelně jednou týdně
zúčastňují cvičení power jogy, si i v letošním roce
našly čas k nácviku dnes už tradičního vystoupení
u příležitosti sletu čaroděj-nic.
Nejprve se ovšem musely vypořádat s nemalým
problémem. Vzhledem k rekonstrukci obecního sálu
přišly o prostory ke cvičení a tím i k nácviku svého
vystoupení. Protože v naší obci nejsou žádné jiné vhodné
náhradní prostory, bylo jedinou „záchranou“ využití
místní školky. To však k jejich lítosti ředitelka MŠ
kategoricky odmítla. Konkrétní důvody svého
rozhodnutí nejprve nechtěla vysvětlit, ale v minulém
čísle Lázských listů se pak odvolávala na řadu vyhlášek
a zákonů. Kdo si však dal tu práci a prostudoval je, ke
svému překvapení zjistil, že žádná z nich vlastně cvičení
v MŠ nezakazuje. (A to je zřejmě důvod, proč s tím v jiných obcích problém nemají). Nabízí se proto
otázka, zda jenom nechyběla obyčejná chuť pomoci. Ale o tom ať si udělá obrázek každý sám.
Naštěstí se cvičitelce Šárce Nosákovcové podařilo zajistit prostory náhradní. Díky vstřícnému jednání
ředitelky základní školy v Bohutíně tam bylo možné ve cvičení i v přípravě na vystoupení pokračovat.
V podvečer 30. dubna se na ploše místního hřiště objevilo sedm postav na první pohled poněkud
zchátralého zevnějšku. Tento dojem však zmizel v okamžiku zaznění prvních tónů skladby „To máme
mládež“, v jejímž rytmu čarodějnice jakoby zázrakem ožily a přihlížejícím divákům předvedly
svižnou taneční kreaci. Za to byly odměněny nejen potleskem a malým občerstvením, ale obdržely
i čestná uznání České asociace čarodějnické. A protože jejich vystoupení mělo u diváků úspěch,
věříme, že se s nimi 30. dubna příštího roku v Lázu opět setkáme.
Vá

L

Foto Marie Vošmiková

Nástup k reji čarodějnic

Foto Marie Vošmiková
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Čarodějnice zmizela v ohni a dýmu

Jubilanti obce Láz – léto 2015
Červen:

Květuše Poláková
Ladislav Kovářík
Robert Čech
Červenec:
Zdeněk Zemek
75 let
Marie Klímová
87 let
Jaroslav Polák
Srpen:
Helena Kováříková
Marie Šourková
Marie Tesková
85 let
Marie Melicharová
Všem našim občanům, kteří během letošního léta
srdečně gratulujeme.

82 let
85 let
70 let

83 let
80 let
85 let
75 let
oslaví (nebo již oslavili) svá životní výročí,

Přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Kulturní komise obce Láz

Lázováci v Blovicích
Lázští turisté na pochodu v Západočeském kraji
Skupinka členů a příznivců turistického Klubu přátel Lázského nemehla při Sokolu Vrtule Láz
využila pozvání blovických turistů a zúčastnila se 20. června 2015 akce „Šlapem si to Blovickem“.
Nenechali se odradit nevlídným počasím, které ráno při odjezdu do Blovic panovalo, a nakonec
nelitovali. Celou asi desetikilometrovou trasu pochodu krásnou západočeskou krajinou nakonec
absolvovali v pohodě a provázelo je i sluníčko.
Vá

Foto Radek Pátek

Na a startu v Blovicích
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Sokol Vrtule Láz
Letní činnost našich sportovců
minulém vydání Listů jsem popi-soval
naše půso-bení na poli fotbalovém až do
třetího utkání jara. Kdo bude číst toto číslo
Listů a chodí fandit naší Vrtuli, jistě potvrdí, že
další působení áčka v soutěži nebyla žádná sláva.
Takže zaobírat se dalšími zápasy by bylo zbytečné.
Důležité je jen to, že jsme nespadli do „pralesa“.
Nakonec jsme skončili ve třetí třídě na 11. místě –
8x vítězství, 5x nerozhodně a 13x porážka – skore
58:62 s 29 body. Ani béčko, které máme jenom na doplnění áčka, si nevedlo moc dobře, skončilo na
12. místě – 8x vítězství, 2x nerozhodně a 14x porážka – skore 48:73 a 26 bodů.
Do ročníku 2015/16 jsme zatím přihlásili dvě mužstva s tím, že pokud nebude k dispozici 22 hráčů,
kteří se budou pravidelně zúčastňovat mistrovských soutěží, jedno družstvo odhlásíme ještě před
rozlosováním, které proběhne 24. července. K tomu nám navíc přibude nelehký úkol najít někoho, kdo
by se ujal trénování.
A nyní k příjemnějším věcem naší činnosti. Vrtuláček se na jaře rozjel jak v tréninku, tak už
i v přátelských utkáních. Dvakrát porazil věkově stejně staré družstvo Milína. Moc děkujeme
vedoucímu našeho Vrtuláčku Martinu Bezouškovi! Do budoucna je zřejmé, že nás čeká vybavení
tohoto družstva dresy; oslovujeme tímto případné sponzory, kteří by na nich chtěli umístit své logo.
V měsíci dubnu bylo dokončeno zázemí kolem nohejbalového hřiště (lavičky a poličky) a Vladimír
Gaža natřel autobusovou zastávku, která s tímto hřištěm sousedí.
V květnu jsme byli spolupořadateli velké celorepublikové akce Brdská 25, která měla zázemí na
našem hřišti. V jejím průběhu došlo v kabinách k havárii odpadů a ten problém jsme pak řešili dalších
14 dní.
Dali jsme také do plného provozu zásobník a propojení vody na hřišti. Dnes již máme dostatečnou
zásobu vody na zalévání, které je právě v těchto tropických dnech aktuální a ještě zásobu pro naše
hasiče pro případ požáru a také pro jejich soutěže.
V červnu se členové našeho turistického oddílu zúčastnili pochodu Šlapem si to Blovickem.
V současné době se rozběhla příprava Lázského bodla – turnaje v malé kopané, dnes už známého
po celém okrese, který proběhne 18. července a dále 25. července se uskuteční tradiční nohejbalový
turnaj. Téhož dne od 20.00 hodin se pak na hřišti koná pouťová taneční zábava, kterou organizujeme
společně s lázským Sborem dobrovolných hasičů. K tanci i poslechu bude hrát ROSSE BAND. Na
obě uvedené akce zveme nejen fotbalisty a příznivce Vrtule, ale i širokou veřejnost.
Další akcí bude každoroční soustředění ve sklípcích okolo Bílovic, které plánujeme na 8. srpna.
Přihlášky přijímá Michal Čížek.
Koncem měsíce (asi 22. srpna) nám začne soutěžní ročník 2015/16.
Josef Vošmik

V

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Letošní letní činnost lázských hasičů
éto nám přineslo krásné počasí a první polovina roku je už za
námi. Na jaře jsme prostřednictvím obec-ního zastupitelstva
požádali o dotaci na zakoupení hasičského záchranného
vozidla. Vyhodnocení žádostí o dotaci proběhne letos na podzim.
Dne 16. května se konala na Vysoké Peci soutěž okrsku č. 2. Soutěžilo se v pěkném prostředí na louce u lesa. Naše ženy po skvělém
výkonu zvítězily. Muži obsadili pěkné druhé místo.

L
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Dětské družstvo se poprvé veřejně představilo na Dětském dnu, kde děti ukázaly bravurní požární
útok. Jsou velkou nadějí našeho sboru.
Dva naši členové – Michaela Tomášková a Radek Muzikář 12. června na zámku v Březnici
vstoupili do svazku manželského. Po obřadu byl proveden hasičský zátah, při kterém byla prověřena
hasičská dovednost novomanželů. Do společného života jim přejeme hodně štěstí a pohody.
Čištění požární nádrže proběhlo 13. června v dopoledních hodinách. Děkujeme všem účastníkům
za pomoc. Soutěžní činnost se bude odvíjet od došlých pozvánek. Srpen se nese v duchu Memoriálu
zasloužilých členů. Tento memoriál se bude konat v Bohutíně 1. srpna. Následující sobotu 8. srpna
proběhne noční soutěž, pořádaná naším sborem na hřišti Sokola Vrtule Láz. Přijďte podpořit naše
družstva, mezi kterými bude i družstvo našich nejmenších členů. Soutěžní sezónu zakončí Prověřovací
cvičení okrsku č. 2. Termín bude upřesněn na valné hromadě okrsku č. 2 v září.
Každoročně se náš sbor účastní „Zpívající fontány“ v Bohutíně. Letos tato akce proběhne
24. července. Ve spolupráci se Sokolem Vrtule Láz bude pak uspořádána pouťová zábava 25. července
od 20 hod. na fotbalovém hřišti v Lázu. K poslechu i tanci hraje kapela ROSSE BAND. Je připraveno
bohaté občerstvení, mimo jiné i lázský pouťový šleh. Všichni jste srdečně zváni. Dětské družstvo bude
mít možnost předvést své dovednosti během „hašení požáru“ na fotbalovém hřišti v Bohutíně
26. července v odpoledních hodinách.
Krásné prožití léta, příjemné počasí a hodně nezapomenutelných zážitků za členy SDH přeje
Irena Svajčíková

Foto Dáša Mašková

Pod dozorem v útoku

Foto Kristýna Jurová

V hasičské avii
17

Foto Eliška Jurová

Ceny, poháry, diplomy
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Foto Václav Dvořáček

Láz č.p. 14

Hledám – Nabízím
Hledám:
*Hledám za sebe náhradu pro funkci šéfredaktora obecního zpravodaje Lázské listy. Kdo z lázských občanů má
zájem o převzetí péče o kompletní zpracování a vydávání tohoto čtvrtletníku, nechť zavolá na mobil 605
789 648.
*Hledám přechodné ubytování zde v obci. Výše nájemného dohodou. Pomohu s pracemi na domě i na zahradě.
Volejte č. mobilu 605 789 648.

Nabízím:
*Pro výkon funkce nového šéfredaktora Lázských listů nabízím předání zkušeností a i přímou pomoc ve formě
korektur, technického i tematického poradenství atd. Informace na 605 789 648
*Prodám zánovní postřikovač za traktor, objem nádrže 300 litrů, rozstřik až 8 m. Cena dohodou. Volejte na
mobil č. 721 677 451, Vysoká.
*Provádím zateplování rodinných domů certifik. materiálem a jeho prodej, obklady a dlažby, montáž SDK a jiné
stavební činnosti. Hampl&Šebesta,Rožmitál p.Tř. a Láz. Volejte 603 859 138.

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