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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
poprvé od zvolení do funkce starosty mám možnost Vás oslovit
prostřednictvím Lázských listů. Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat
jménem celého nově zvoleného zastupitelstva za projevenou důvěru.
Společně s ostatními zastupiteli se budu snažit ji nezklamat a pracovat ve
prospěch obce. Ukazuje se, že konání komunálních voleb v závěru roku je
velice nepraktické, zejména pokud dojde k výměně většiny členů
zastupitelstva. V praxi to znamená zvládnout spoustu úkolů, které se váží
ke konci kalendářního roku, jako je například příprava rozpočtu obce na
následující období, příprava a provádění inventarizace majetku obce,
vyhodnocování činnosti či zpracování statistických dat. A to vše bez potřebných zkušeností a možnosti
hlubšího proniknutí do obecní problematiky. Navíc nám naši práci notně zkomplikovala časová tíseň
pro splnění podmínek čerpání účelové dotace „Realizace úspor energie“ pro zateplení budovy
obecního sálu a restaurace U Dubu. Z tohoto důvodu proběhla dvě mimořádná zasedání obecního
zastupitelstva, celkem už čtyři od komunálních voleb. Bylo nezbytné vyhlásit opakované výběrové
řízení, neboť při první výzvě se přihlásila pouze jedna firma. Tím se zkrátila již tak minimální časová
rezerva do stanoveného termínu pro uzavření smlouvy o provedení stavebních prací, což je podmínkou
pro přidělení schválené dotace.
Závěr roku byl v Lázu již tradičně spojen s konáním celé řady kulturních akcí, jejichž příprava
a uspořádání si rovněž vyžádaly spoustu úsilí a času. Chci tímto poděkovat těm, kteří se na jejich
úspěšné realizaci podíleli. Trochu opožděně bych Vám, tedy všem občanům Lázu, rád popřál do
nového roku 2015 především pevné zdraví. Také bych Vás chtěl vyzvat ke zvýšenému zájmu o dění
v obci, k hojnější účasti na společenských akcích i těsnější spolupráci s celým novým obecním
zastupitelstvem.
Antonín Kropáč
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Foto Václav Dvořáček

Láz č.p. 12

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce z 5. listopadu 2014
Usnesení č. 1/14: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) určuje ověřovateli zápisu Ivanu Petruškovou
a Ing. Jaroslava Mrázka a zapisovatelkou Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 2/14: ZO schvaluje vyjmutí bodu č. 4 Schválení jednacího řádu z programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 3/14: ZO schvaluje přidání bodu č. 7 Výběr dodavatele údržby komunikací v obci v zimní
sezóně 2014/2015 do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 4/14: Usnesení č. 5/14: ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
volba starosty a místostarosty,
určení počtu místostarostů,
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona
o obcích),
určení způsobu volby starosty a místostarosty,
volba starosty,
volba místostarosty,
zřízení finančního a kontrolního výboru,
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určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
volba předsedy finančního výboru,
volba předsedy kontrolního výboru,
rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích),
výběr dodavatele údržby komunikací v obci v zimní sezóně 2014/2015.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 6/14: ZO schvaluje funkci pouze jednoho místostarosty.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 7/14: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, a to od 1. ledna 2015.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 8/14: ZO volí do funkce starosty Mgr. Antonína Kropáče.
Hlasováno: pro 6, proti 1, zdržel se 0
Usnesení č. 9/14: ZO volí do funkce místostarosty Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 10/14: ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 11/14: ZO volí do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Pavla Kopeckého.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 12/14: ZO volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jaroslava Mrázka.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 13/14: ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12 000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty do 31. prosince 2014.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 14/14: ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6000,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Hlasováno: pro 5, proti 1, zdržel se 1
Usnesení č. 15/14: ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1060,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č.16/14: ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce člena výboru zastupitelstva ve výši 750,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 17/14: ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 18/14: ZO schvaluje dodavatele údržby komunikací v obci pro zimní sezónu 2014/2015
Radka Kratochvíla.
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Schválená usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce z 20. listopadu 2014
Usnesení č. 19/14: ZO určuje ověřovateli zápisu Petra Štiku a Zbyňka Turka a zapisovatelkou
Kristýnu Jurovou.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 20/14: ZO schvaluje přidání bodu č. 3 Schválení plné moci pro firmu TENDR CZ s.r.o. do
programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 21/14: ZO schvaluje přidání bodu č. 4 Schválení termínu realizace stavby v době od
1. dubna do 31. července 2015 do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 22/14: ZO schvaluje přidání bodu č. 5 Schválení komise pro otevírání obálek při
výběrovém řízení do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 23/14: ZO schvaluje přidání bodu č. 6 Schválení hodnoticí komise do programu zasedání
ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 24/14: ZO schvaluje přidání bodu č. 7 Schválení mimořádného příspěvku pro MŠ na
provozní náklady na rok 2014 do programu zasedání ZO.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 25/2014: ZO schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Přidělení dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí–Realizace úspor energie
2) Schválení realizace využití získané dotace
3) Schválení termínu realizace stavby
4) Schválení udělení plné moci pro firmu TENDR CZ, s.r.o.
5) Schválení komise na otevírání obálek při výběrovém řízení
6) Schválení hodnoticí komise
7) Schválení mimořádného příspěvku pro MŠ na provozní náklady na rok 2014
8) Diskuse
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 26/14: ZO schvaluje přijetí získané dotace ze SFŽP v rámci Operačního programu
životního prostředí–Realizace úspor energie, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.21808, na realizaci
stavebních prací spojených se snížením energetické náročnosti objektu občanské vybavenosti, a to pro
objekt č.p. 219 v obci Láz. Objekt zahrnuje restauraci U Dubu se zázemím, víceúčelový sál a nově
vestavěný obecní úřad.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 27/14: ZO schvaluje realizaci stavby ze získané dotace spolu-financované podle
schváleného usnesení č. 26/2014 týkajícího se stavebních prací spojených se snížením energetické
náročnosti objektu občanské vybavenosti č.p. 219 v obci Láz. Objekt zahrnuje restauraci U Dubu se
zázemím, víceúčelový sál a nově vestavěný obecní úřad.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 28/14: ZO schvaluje termín realizace stavby, týkající se stavebních prací spojených se
snížením energetické náročnosti objektu občanské vybavenosti č.p. 219 v obci Láz. Objekt zahrnuje
restauraci U Dubu se zázemím, víceúčelový sál a nově vestavěný obecní úřad. Realizace stavby bude
spolufinancována ze získané dotace. Realizace proběhne v termínu od 1. dubna do 31. července 2015.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení č. 29/14: ZO schvaluje realizaci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Realizace úspor energie“ a schvaluje přidělení plné moci firmě TENDR CZ s.r.o., aby ve
věci výběrového řízení této veřejné zakázky malého rozsahu zastupovala obec Láz jako zadavatele
a organizačně zajišťovala průběh výběrového řízení. ZO pověřuje starostu obce podpisem této plné
moci.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 30/14: ZO schvaluje komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Realizace úspor energie“ ve složení: Mgr. Antonín Kropáč, Kristýna
Jurová, Ing. Jaroslav Mrázek. Náhradníci: Petr Štika, Zbyněk Turek, Mgr. Pavel Kopecký.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 31/14: ZO schvaluje hodnoticí komisi pro výběrové řízení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem „Realizace úspor energie“ v tomto složení: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav
Mrázek, Zbyněk Turek, Petr Štika a projektant daného projektu, příp. jiná osoba jím pověřená.
Náhradníci: Kristýna Jurová, Ivana Petrušková a Mgr. Pavel Kopecký.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 32/14: ZO schvaluje navýšení neinvestiční dotace na provozní výdaje příspěvkové
organizace Mateřská škola Láz v roce 2014 o částku 21 450,- Kč, která bude vyplacena na běžný účet
příspěvkové organizace v termínu do 19. prosince 2014.
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska

Je náš svět bezpečný?
Štědrodenní zamyšlení starého myslivce
ednou z mysliveckých tradic, předávaných staršími myslivci těm mladším, je obchůzka revíru
24. prosince, tedy na Štědrý den. Myslivec (většinou sám) jde navštívit honitbu a nese zvěři různé
dárky jako jsou žaludy, jablka, sušený chléb, zrní apod. Pokud je v této době ta správná zima, tedy
mráz a dostatek sněhu, může myslivec při cestě přírodou obeznávat stopy zvěře a těšit se, že zvěř
v tomto pro ni zvlášť obtížném období úspěšně přežívá. On sám pak v tento sváteční den vnímá nejen
krásu ztichlé zimní přírody, ale zamyslí se i nad průběhem uplynulého roku. Jestli sám dodržoval
psaná i nepsaná pravidla vztahů mezi lidmi, vztahu k přírodě a jestli neporušil nejen myslivecká, ale
také celospolečenská pravidla a zásady, a jaké by si měl vzít ponaučení do roku následujícího.
V dnešní době my myslivci jen obtížně nalézáme možnosti a postupy, jak zlepšit životní podmínky
pro základní druhy zvěře naší krajiny – zajíce, bažanty a srnčí zvěř. Vidíme, že mnohem lépe se daří
predátorům a druhům odolným proti civilizačním tlakům na přírodu. Jejich hlavním představitelem
u nás je dnes prase divoké. Ohrožuje ostatní druhy a hlavně jejich mláďata a jeho stavy stále stoupají.
Ale i mezi lidmi vidíme bezohledné predátory, kteří ohrožují ostatní a jejichž „stavy“ také stoupají.
Mezi těmito dvěma druhy predátorů je však zásadní rozdíl. Dravá zvěř potřebuje kořist, aby přežila.
Člověk-predátor ale kořist pro své přežití nepotřebuje a přesto ji chce a zmocňuje se jí velmi
nevybíravými a často velmi drastickými způsoby. Stačí si jen přečíst noviny nebo poslechnout zprávy
v televizi o tom, kolik majetku bylo nakradeno, kolik lidí zavražděno, kolik vojáků denně padlo
v současných válkách, kolik mladých lidských životů zbytečně skončilo…
Jako původ různých konfliktů a válek v dějinách se často uvádí náboženská nesnášenlivost. Ale
neexistuje žádný oficiální výklad kteréhokoli náboženství, který by přímo dovoloval vraždit
a utiskovat člověka, vyznávajícího jinou víru nebo bezvěrce. Je to právě naopak – každý by měl své

J
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bližní milovat. V minulých stoletích i v civilizované a kulturně tak vyspělé Evropě naši předkové
zbytečně umírali v tzv. náboženských válkách. A jejich potomci, tedy my, se dodnes nepoučili.
Důvodem těchto konfliktů však není různost náboženství, ale především mocenské a ekonomické
zájmy skupin i jednotlivců.
Náboženství a církve byly někdy zneužívány pro něco, co vůbec nebylo jejich hlavním posláním.
A v poslední době je to především islám a jeho různé odnože, jejichž velitelé a duchovní vůdci
dokáží zvlášť mladým lidem
zpracovat mozky až k neuvěření. Chlapec nebo dívka, kteří mají celý život před sebou, s trhavinou
kolem těla jdou tam, kde se shromžďují lidé s cílem zabít sebe a co nejvíce ostatních kolem, aby se
„ještě dnes octli v ráji“.
Jak toto nebezpečí hrozící militantní islamizace a válek vůbec zastavit? Snad jen nějaká
celosvětová epidemie nebo přírodní katastrofa donutí lidstvo více přemýšlet o smyslu života a začít se
konečně chovat k sobě navzájem jako lidé a ne jako dravci…
Neměl jsem ale vůbec v úmyslu v tomto vánočním čase míru a pokoje, obdivu pro krásnou zimní
přírodu a mysliveckou tradici hovořit o válečných hrůzách. Naopak, věřím stále v lásku a lidské
porozumění.
Přeji všem občanům Lázu pevné zdraví a životní pohodu také v roce 2015, hodně vzájemné úcty
a tolerance a co nejméně lidských predátorů.
Ladislav Punčochář

Jubilanti obce Láz – zima 2014/2015
Září
Prosinec:

Leden:

Únor:

Josef Novotný
Marie Cinková
Olga Šmatláková
Ladislav Punčochář
Anna Nováková
František Kratochvíl
Rosemarie Vesecká
Blažena Kuníková
Ludmila Wiedermannová
-

70 let
94 let
87 let
82 let
70 let
70 let
70 let
89 let
85 let

Všem našim občanům, kteří během letošní zimy oslaví (nebo již oslavili) svá životní výročí,
srdečně gratulujeme.
Přejeme pevné zdraví a spokojenost do dalších let.
Kulturní komise obce Láz
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Opustili nás navždy
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

Ladislav Král
Josef Pečený
Jarmila Bělková

58 let
85 let
87 let

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Kulturní komise obce Láz

Okénko do Mateřské školy Láz
Ohlédnutí za rokem 2014
dventní čas jsme ve školce prožili přípravami na Vánoce, na které se děti vždy velmi těší.
Učili jsme se o tradicích a zvycích, které s Vánocemi souvisejí. Zpívali jsme koledy, vyráběli
dárky pro rodiče a vánočně jsme vyzdobili školku. O Vánocích a narození Ježíška nám přijela
do školky také vyprávět a zpívat písničky Lenka Hamajdová s pořadem Vánoce přicházejí. Začátkem
prosince jsme navštívili divadelní představení ZUŠ v Rožmitále pod Třemšínem, kde jsme viděli
pohádku O Zlatovlásce. V pátek 19. prosince jsme se ve školce sešli s rodiči a prarodiči našich dětí na
vánoční besídce. Děti zazpívaly rodičům písničky a předaly jim dárky, které pro ně samy vyrobily.
Tím jsme se před Vánocemi společně příjemně rozloučili.

A

U stromečku

Foto autor
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Na co se těšíme v nejbližším období?
V lednu čeká naše předškoláčky zápis do 1. třídy základní školy. Na návštěvu do školky za námi
nejdříve přijedou děti a paní učitelky z 1. třídy ZŠ v Bohutíně, aby našim předškolákům ukázaly, co se
v 1. třídě již naučily. Paní učitelky předají budoucím školákům pozvánky k zápisu do školy.
Předškoláků, kteří se v září chystají do školy, máme letos devět. Zápis do Mateřské školy Láz
proběhne 8. dubna, bližší informace budou zveřejněny později.
Školní vzdělávací program pro leden má název Zimní království. Věnujeme se týdenním tématům:
My tři králové jdeme k vám, O dvanácti měsíčkách (nový rok, roční období, lidské vlastnosti - dobro ×
zlo), Paní Zimo, přines sníh, chceme jezdit na saních (zimní sporty, péče o zdraví) a Já jsem malý
mysliveček (zvěř v zimě). Měsíc únor bude patřit tématům: Masopust, Péče o zdraví, Planeta Země.
Rok 2014 byl pro lázskou školku a místní děti, rokem zásadním. Podařilo se uskutečnit návrat
školky do původních prostor po 22 letech, kdy budovu společně se školkou obýval Obecní úřad Láz.
V létě 2014 nám stihli provést několik nezbytných úprav v interiéru školy, vymalovat a vyměnit
původní lino a osvětlení ve třídě. Budeme si pro naše děti přát, aby rekonstrukce budovy mateřské
školy pokračovala i v letošním roce.
Na závěr mi dovolte vyjádřit díky Vám všem, kteří nám pomáháte v jakékoliv formě. Vážím si
toho. Na základě mých zkušeností mohu konstatovat, že to není vždy samozřejmostí. Setkávám se
i s názory, naštěstí jen výjimečně, že podporovat a pečovat o budovu místní školky není v zájmu
obyvatel obce. O to více si pak vážím Vás, kteří aspoň dobrým slovem či povzbuzením umíte pomoci.
Tímto děkuji Vlastě Čechové, Radce Novákové, Josefu Hlinkovi, Bohuslavu Etrychovi, Bedřichu
Lantorovi a Milanu Matějíčkovi za jejich práci pro školku. Děkuji rodičům dětí za jejich pomoc,
tatínkům za pomoc s vymalováním prostor školky po obecním úřadě, pánům Linhovi, Bezouškovi,
Turkovi, Fialovi, Burianovi a Bělkovi. A také zaměstnancům školky, kteří velmi pomohli při
rekonstrukci o letních prázdninách a mnoha dalším lidem za pomoc, dary a laskavý přístup.

Šťastný rok 2015 Vám všem přeje

Martina Gonzálezová
Ředitelka

Lampionový průvod
ampiony mají svůj dávný původ v Asii. Byly zhotovovány z papíru a bambusových tyček a sloužily nejen
jako dekorace už 250 let před naším letopočtem. Byly neodmyslitelnou součástí všech svátků. Lampiony
byly připevněné na domech nebo nošené jako lucerna nebo také vypouštěné jako horkovzdušné balónky.
Původ zvyku vypouštění lampionů je částečně založen na legendě, v níž čínský vojenský stratég Zhu Geliang
vypustil do tmy lampiony, aby zmátl nepřátelské astrology.

L

Výroba lampionů bývá záležitostí celé rodiny. Vyrábějí se z různých materiálů, různých tvarů a velikostí
nebo je možné je koupit v papírnictví. A pak v podvečer, když už se začíná stmívat, aby byla světýlka
v lampionech dobře vidět, se děti i s rodiči vydají na průvod.
Jeden takový lampiónový průvod proběhl již tradičně i u nás v obci, a to 8. listopadu 2014. K vidění bylo
nepřeberné množství všech různých lampiónů, lampiónků a světýlek. Účast byla hojná. Průvod se ubíral od
obecního sálu k památnému stromu na návrší zvané „U Jilmy“. Tam na děti čekalo trochu povídání o historii
tohoto místa. Atmosféra byla kouzelná. A tak už od teď se můžeme těšit na další ročníky. 
Kristýna Jurová
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Plán kulturních akcí obce Láz pro rok 2015
Na základě zkušeností z minulých let připravujeme pro rok 2015 tradiční kulturní akce, které si
v životě naší obce našly své stálé místo. Předpokládáme, že bude tento výchozí plán pravděpodobně
ještě obohacen o některé další akce, které vyplynou z iniciativy občanů. U některých bodů plánu
záměrně není uveden přesný čas konání jednotlivých akcí. Upřesnění těchto údajů se dozvíte z plakátů
a na webových stránkách obce.
Za kulturní komisi Ivana Petrušková a Pavel Kopecký

LEDEN

Setkání lázských jubilantů roku 2015
18.1.2015 v 15 hod. v obecním sále

ÚNOR

Dětský karneval
15.2.2015 v obecním sále

DUBEN

Pálení čarodějnic
30.4.2015

KVĚTEN

Vzpomínka na padlé
7.5.2015 u pomníku v Dolním Lázu
Den matek
10.5.2015 v obecním sále

ČERVEN

Den dětí
6.6.2015

ŘÍJEN

Vítání občánků
v obecním sále

LISTOPAD

Lampionový průvod
14.11.2015 zahájení u obecního sálu
Zahájení Adventu - rozsvícení vánočního stromu
29.11.2015 před obecním sálem

PROSINEC

Hra „O Mikuláši“ s nadílkou
6.12.2015 v obecním sále
Zpívánky u vánočního stromu
23.12.2015 před obecním sálem
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Advent v Lázu
d roku 2012 kulturní komise obce Láz připravovala na všechny neděle Adventu program.
Očekávání narození Ježíše vytváří především příjemné chvíle při setkání a sdílení radosti
z účasti na společných akcích. Náročná, ale radostná práce na přípravě adventních nedělí pro
děti i dospělé byla vždy veřejností oceněna. Ne vždy ale byla velká účast. Návštěvníky byli většinou
jen rodiče a příbuzní účinkujících nebo lidé z okolních obcí.
O první adventní neděli 30. listopadu 2014 již tradičně vystoupili žáci ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál
pod Třemšínem a její pobočky Bohutín. Zahájil soubor zobcových fléten a následující sóloví hráči na
klavír, kytaru, zobcovou flétnu byli většinou děti z Lázu. Závěr patřil instrumentálnímu
souboru z Bohutína. Zcela zaplněný sál tleskal adventním písním, melodickým, rytmickým i lehce
populárním skladbám. Výkony všech učinkujících měly vysokou úroveň a opravdu posluchače
nadchly a potěšily. Následné slavnostní troubení na návsi s rozsvícením stromu i společný zpěv koled
a adventních písní všem oznámily, že obec Láz očekává vánoční čas.
Poslední adventní neděle 21. prosince nebyla původně do programu zařazena. V roce 2012
i 2013 patřila vystoupení swingového orchestru For Evergreens ZUŠ J. J. Ryby. Obdivovatelé
a příznivci swingu v obci si letos tento hudební žánr znovu vyžádali, a tak se Swingová tančírna
v Lázu opět uskutečnila. Od samého začátku hraní tohoto mladého orchestru se posluchači v sále
výborně bavili. Po prvním hudebním bloku a krátké přestávce obsadily parket taneční páry. Úsměvy na

O

tváři, bavící se společnost u všech stolů, dlouhý potlesk a srdečné přání pokojných vánočních svátků a úžasná
atmosféra v sále svědčily o tom, že Swingová tančírna v Lázu se opět povedla.
Advent v Lázu má už svou tradici, ve které může pokračovat. Děkuji touto cestou všem občanům (a nebylo
jich málo), kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o prožití krásných okamžiků při adventních nedělích konaných
v obci Láz.
Vlasta Čechová

Mikuláš v naší vesničce
yl druhý adventní víkend a venku v pozdním sobotním odpoledni už padala tma. Z obecního
sálu se ozýval tlumený hovor občanů i občánků. Oči mladších i starších dětí byly plny
očekávání a napětí. Dnes měl přijít Mikuláš. Ten čekal jen na tu správnou chvíli pro svůj
příchod. Z povzdálí shlédl celé představení dětského divadelního souboru, a to pohádku Jak šli zajíci
do Betléma. Pohádka byla proložena známými vánočními písněmi, které si mohli zazpívat všichni
přítomní. A byla to právě závěrečná koleda Narodil se Kristus Pán, která Mikuláše přivolala dovnitř
sálu. Vážným krokem vcházel do sálu a dával dobrý pozor, jestli se všichni činí. Dva silní pomocníci
přinesli jeho velký koš plný voňavých balíčků a andílci pak každému dítěti jeden nadělili. Čert byl sice
strašidelný, ale andělé byli v přesile a Mikuláš byl spravedlivý.
Za Dětský divadelní soubor Láz Anna Petrušková

B

Foto Ilona Hordijenková
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Po nadílce ještě snímek…

Putování Lázského nemehla
po Brdech
Dne 7. března 2015 se s Lázským nemehlem vydáme k jezírku U poustevníka.

- prezence

na hřišti v Lázu od 9.00 do 10.00 hod.

- start

v 10.00 hod.

Trasa pochodu: hřiště  Žernová  Parkanská lesní cesta  Skelná Huť  jezírko  výběr kratší (1.)
nebo delší (2.) varianty:

1.  Zavírka, chaty na Žernové, hřiště (cca 9,5 km)
2.  Pilská vodní nádrž, lesní cesta Struhy, Žernová, hřiště (cca 13 km)

Stejně jako v minulých letech je z vybraného dobrovolného příspěvku účastníků (startovného) mimo
jiné hrazeno také občerstvení včetně teplého čaje. K dispozici bude i klubová hospůdka.
Ani letos doma nezapomeňte hrnek na teplý nápoj!!!
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Sokol Vrtule Láz
Lázský sport po Novém roce
Novým rokem přejeme všem občanům
Lázu hodně zdraví a kapičku štěstí (jak se
zpívá v muzikálu My Fair Lady), našim
příznivcům se budeme snažit ukázat lepší fotbal
než v roce minulém. Po skončení podzimní
části sezóny trénují naši dospělí hráči
pravidelně každý pátek od 18.30 hodin
v tělocvičně 3. ZŠ na Březových Horách, malí
Vrtuláčci se scházejí v sokolovně v Bohutíně.
Kalendářní rok 2014 jsme zakončili silvestrovským fotbálkem za účasti poměrně velkého počtu
fotbalistů i příznivců (viz foto).
V prvních měsících nového roku nás čekají i mimosportovní aktivity. Spolu se SDH Láz
uspořádáme dětský karneval a průvod masek o Masopustním úterý 17. února a pak ještě 7. března
jsme spoluorganizátory dnes už v širokém okolí známého Lázského nemehla.

S

Start do jarní části ročníku 2014/2015 nás čeká už koncem března.
Josef Vošmik
Rozpis utkání:

A mužstvo
21. 3.
28. 3.
4. 4.
11. 4.
19. 4.
25. 4.
2. 5.
10. 5.
16. 5.
24. 5.
30. 5.
6. 6.
13. 6.

SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO

Bohutín „A“ - Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Věšín
Dolní Hbity „A“- Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Kovohutě
Obecnice
- Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Hvožďany
Zduchovice
- Vrtule „A“
Tochovice „B“ - Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Milín „B“
Pečice
- Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Jince „B“
Drahlín
- Vrtule „A“
Vrtule „A“
- Narysov

15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Bohutín „B“ - Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Hluboš
Dolní Hbity „B“- Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Klučenice
Rožmitál „B“ - Vrtule „B“
VOLNO
Zduchovice
- Vrtule „B“
Březnice „B“ - Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Jablonná
Rosovice „B“ - Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Sedlice
Drahlín „B“
- Vrtule „B“
Vrtule „B“
- Pičín „B“

15.00
15.00
16.30
16.30
17.00

B mužstvo
22. 3.
29. 3.
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.
3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
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Snímky ze silvestrovského fotbálku - autoři Milan Haas a Josef Vošmik

Sbor dobrovolných hasičů Láz
Akce lázských hasičů v zimě 2014/2015
zimním období pokračujeme v běžné práci sboru, a to
především zazimováním hasičské techniky. Probíhají
opravy a úpravy na hasičské zbrojnici po ukončení
prověřovacího cvičení okrsku č. 2. Cvičení se konalo 18. října
2014 v Lázu za účasti SDH Bohutín, Vysoká Pec a Láz.
Dále budou probíhat kontroly hasičského inventáře a revize
hospodaření sboru v roce 2014. Dne 6. prosince 2014 na valné
hromadě okrsku č. 2 v Bohutíně byly předány podklady pro
konání výročních valných hromad našeho okrsku a bylo
upřesněno datum jejich konání včetně účasti:

V

SDH Vysoká Pec 13. prosince 2014 v 18 hod. – restaurace „Drmlovka“
SDH Láz 17. prosince 2015 v 18 hod. – restaurace „U Dubu“
SDH Bohutín 20. prosince 2014 v 18 hod. – hasičská zbrojnice Bohutín
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V letošním volebním období bude na schůzi sboru před výroční valnou hromadou sestaven výbor
sboru a jednotliví kandidáti budou předloženi k odsouhlasení výroční valnou hromadou 17. ledna
2015.
V roce 2014 byl náš sbor spolu se Sokolem Vrtule Láz pořadatelem Masopustu a Dětského
karnevalu v únoru 2014.
Výroční valná hromada okrsku č. 2 je stanovena na 7. února 2015 od 18.00 hod. na Vysoké Peci
v restauraci „Drmlovka“.
V zimním období oslaví výročí tito jubilanti: Josef Luspaj, Jaroslava Milcová a Vladimíra
Seifrtová. Blahopřejeme.
Dále bychom chtěli všechny občany pozvat na letošní hasičský ples, který proběhne 14. února 2015
od 20.00 hod. Poděkování sboru patří letošním pořadatelům mikulášské nadílky v obci, kteří vybrané
příspěvky věnovali dětskému hasičskému družstvu.
SDH Láz přeje všechno nejlepší do nového roku 2015.
Irena Svajčíková

SDH Láz
Vás srdečně zve
na

HASIČSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Zábava se koná v sobotu 14. února 2015 od 20.00 hod.
Hospůdka U Dubu - obecní sál
K tanci a poslechu hraje kapela

A JE TO!
Vstupné 100,- Kč
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Kulturní komise obce Láz srdečně zve na

setkání lázských jubilantů roku 2015
slavnost se koná v neděli 18. ledna 2015 v 15 hod.

v obecním sále

Hledám – Nabízím
Hledám:
*Hledám přechodné ubytování zde v obci. Výše nájemného dohodou. Pomohu s pracemi na domě i na zahradě. Volejte
č. mobilu 605 789 648.

Nabízím:
*Provádím veškeré stavební a zednické práce, časová flexibilita, cena dohodou. Bližší informace na telefonu č. 721 540 053.
*Prodám použité, nepoškozené, kvalitní obkladačky RAKO I, 20x20 mm/6 mm, provedení šedobílý mramor, celková plocha
30 m2. Cena dohodou. Volejte 605 789 648.
*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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