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Opět velmi dobrá účast
Výsledky voleb do obecního zastupitelstva Lázu a do Senátu ČR
e dnech 10. a 11. října 2014 se konaly v celé České republice komunální volby. V Lázu byly
zaregistrovány dvě volební strany, a to jako č. 1 Nezávislí (N) a č. 2 Sdružení nezávislých
kandidátů Láz (S).
Ke dni těchto voleb bylo v naší obci na seznamu voličů zapsáno celkem 492 osob. V průběhu obou
volebních dnů přišlo do volební místnosti v nových prostorách Obecního úřadu Láz dát svůj hlas
celkem 278 voličů, to znamená volební účast celkem 56,50 %. Tedy - jako již tradičně – mnohem lepší
účast než byl celostátní průměr ČR (45,54 %).
Po sečtení všech hlasů a předání výsledků voleb Registračnímu místu v MěÚ Příbram bylo
přiděleno Nezávislým celkem pět mandátů a Sdružení nezávislých kandidátů Láz dva mandáty. Pořadí
podle obdržených přednostních hlasů:
1. Zbyněk Turek (N)
235
8. Václav Heřman (S)
117
2. Mgr. Antonín Kropáč (N)
210
9. Denisa Skalická (N) 113
3. Ing. Jaroslav Mrázek (N)
207
10. Radka Fiamová (N)
77
4. Ivana Petrušková (N)
181
11. Josef Chýle (S)
73
5. Mgr. Pavel Kopecký (N)
173
12. Radek Vlk (S)
63
6. Petr Štika (S)
154
13. Libuše Melicharová (S) 41
7. Kristýna Jurová (S)
127
14. Radka Vlková (S)
29
Souběžně s komunálními volbami proběhlo v Lázu, s menší účastí (celkem 255 voličů), také
1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 18 Příbram. Nejvíc hlasů
dostal RSDr. Josef Hála (KSČM) - 55 a pak MVDr. Josef Řihák (ČSSD) – 43 hlasů. Za celý
příbramský obvod však do 2. kola, které bude 17. a 18. října 2014, postoupili MUDr. Vladimír Danda
(ANO) - 21,02% hlasů a Ing. Jiří Burian (ODS) – 19,36 %.
Shora uvedené výsledky voleb jsou zatím předběžné – platnosti nabudou až po uplynutí třítýdenní
lhůty pro podání a vyřízení případných protestů.
Václav Dvořáček
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v těchto slunných podzimních dnech vyvrcholilo volební období 20102014 zastupitelstva obce Láz a dospělo ke svému konci. Já, jako starostka
obce, jsem tuto funkci přijala na začátku roku 2011.
Mohu konstatovat, že vedení obce pro mě osobně bylo velikou životní
zkušeností. Poznala jsem hodně situací z každodenní práce a činnosti v životě
občanů Lázu. Ti naopak mohou vidět změny, ke kterým v naší obci v
uplynulém volebním období došlo. Přehled veškeré činnosti z let 2010-2014
mohli všichni shlédnout na posledním veřejném jednání zastupitelstva obce 1. října 2014. Tuto zprávu
je možno si přečíst ještě také v tomto výtisku našeho obecního zpravodaje na stránce 13 a přesvědčit
se, že činnost dosavadního zastupitelstva byla dosti výrazná. Samozřejmě, určité záměry a problémy
nedosáhly svého konečného řešení, ale to ani během čtyř let volebního období nebylo dost dobře
možné.
Děkuji za mnoho užitečných rad a především za náročnou a pečlivou práci zaměstnankyni
obecního úřadu paní Radce Novákové.
Děkuji za spolupráci a podněty, kterých se mi dostalo při řešení nejrůznějších problémů ode všech
členů minulého zastupitelstva.
Nově zvoleným členům do zastupitelstva obce Láz přeji především pevné zdraví. Ať opravdu
svoje místo v obecním zastupitelstvu vidí jako možnost obci pomáhat a řešit další často obtížné, ale
nutné problémy. Svůj volný čas věnovaný této práci ať vidí jako investici a vklad do vzhledu obce
i pro další generace.
Vám všem, obyvatelům Lázu, přeji nezbytně nutné zdraví a spokojenost v osobním životě. Užívejte
krásných podzimních dnů a mějte se dobře.
Vlasta Čechová, starostka

Foto Václav Dvořáček

Láz č.p. 11
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Schválená usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce z 18. června 2014
Usnesení 34/14: Zastupitelstvo obce Láz (dále jen ZO) pověřuje ověřovatelem zápisu Josefa Šourka
a Ing. Jaroslava Mrázka, zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 35/14: ZO schválilo stažení bodu č. 7 a zařazení nových bodů č. 7, 8, 9 a 10 do programu
jednání.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 36/14: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 37/14: ZO schvaluje technické zhodnocení objektu občanské vybave-nosti č. 219 - renovace
prostor pohostinství, připojení starého otopného systému na nová kamna vč. potřebné technické
infrastruktury, a to do výše 300 000,- Kč.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 38/14: ZO schvaluje návrh na opravu a rekonstrukci prostor MŠ Láz s cenou do výše
250 000,- Kč. Součástí rekonstrukce bude pokládka podlahové krytiny, pro kterou na základě
uskutečněného výběru ZO určilo firmu Podlahy
–Matějka za cenu 117 010,- Kč s DPH.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 39/14: ZO schvaluje vybudování vodovodní přípojky, jímky a sociálního zařízení v objektu
lázské hasičské zbrojnice podle předloženého projektu. ZO pověřuje starostku obce oslovením
možných dodavatelských firem, aby předložily cenové nabídky díla.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 40/14: ZO schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č. 407/18 v k. ú. Láz o výměře
250 m2 Bohuslavu Etrychovi za částku 600,- Kč/rok. Pronájem je na dobu neurčitou s možností
každoročního prodloužení s účinností od 1. září 2014. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce obce
od 21. července 2014 do 1. září 2014. ZO pověřuje starostku obce uzavřením nájemní smlouvy.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 41/14: ZO ruší usnesení ZO č. 42/13 (prodej pozemku p. č. 408/1).
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 42/14: ZO schvaluje věcné břemeno – služebnost a smlouvu o právu provést stavbu č. IV12-6017247/001 Láz kNN pro p. č. 387/2-10.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdržel se-1
Usnesení 43/14: ZO schvaluje prohloubení studny u fotbalového hřiště v Lázu firmou TRIX
Chomutov, a. s. - Cena za vrtné práce včetně výstroje a obsypu je 26 923,-Kč s DPH včetně dopravy.
Hlasováno: pro-4, proti-0, zdržel se-1
Usnesení 44/14: ZO schvaluje záměr směny částí pozemků p. č. 440/13 a 440/1 s doplatkem.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se -0
Usnesení 45/14: ZO schvaluje záměr koupě pozemků p. č. 429/4 a 429/5. Cena bude stanovena
jednáním, její výše bude minimálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé. ZO pověřuje starostku obce
jednáním o ceně.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 46/14: ZO schvaluje záměr vybudování chodníku kolem školky – parkoviště – hlavní
vchod. ZO pověřuje obecní úřad přípravou technických parametrů a následně pověřuje starostku obce
oslovením možných dodavatelských firem, aby předložily cenové nabídky.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-0
Schválená usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce z 1. října 2014
Usnesení 47/14: ZO pověřuje ověřovatelem zápisu Josefa Šourka a Ing. Jaroslava Mrázka,
zapisovatelem Davida Vošmika.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
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Usnesení 48/14: ZO schválilo stažení bodu č. 7 a zařazení nového bodu 7 a 8 do programu jednání.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 49/14: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 50/14: ZO schvaluje směnu částí pozemků p. č. 440/13 o výměře 105 m2 za část pozemku
p. č. 440/1 v k. ú. Láz o výměře 105 m2 s doplatkem 0,- Kč. Záměr prodeje byl schválen dne 20. srpna
2014 a byl řádně zveřejněn na úřední desce obce od 25. do 29. září 2014.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 51/14: ZO jmenuje v souladu s usnesením § 166, odstavce 2, zákona č. 561/2004 Sb.
Martinu Gonzálezovou bytem Láz č. p. 104, na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Láz. Den
nástupu do funkce je 1. říjen 2014.
Hlasováno: pro-5, proti-0, zdrželi se-2
Usnesení 52/14: ZO schvaluje směnu obecních pozemků p. č. 361/1 o výměře 994 m2 a p. č. 375/9
o výměře 177 m2 v k. ú. Láz za pozemky p. č. 433/59 o výměře 1138 m2 a p. č. 433/58 o výměře 33 m2
v k. ú Láz. Směna bude provedena s doplatkem 0,- Kč. Záměr směny byl schválen dne 20. srpna 2014
a byl řádně zveřejněn na úřední desce obce od 25. do 22. září 2014. ZO pověřuje starostku obce
podepsáním směnné smlouvy současně se smlouvou darovací, jež bude uzavřena na základě usnesení
ZO č. 53/14.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Usnesení 53/14: ZO schvaluje dar Radka Kratochvíla obci Láz. Jde o pozemky o výměře 586 m2, které
budou odděleny od pozemků Radka Kratochvíla p. č. 433/24 a p. č. 433/26 v k. ú. Láz tak, aby obec
získala celý nátok do požární nádrže. ZO pověřuje starostku obce podepsáním darovací smlouvy se
směnnou smlouvou, jež bude uzavřena na základě usnesení ZO č. 52/14.
Hlasováno: pro-7, proti-0, zdrželi se-0
Úplný zápis ze všech jednání ZO najdete na http://www.obeclaz.eu/uredni-deska/

Zpráva o činnosti obecního zastupitelstva od roku 2011 do října
2014
Aktivity zajišťované dosavadním ZO od 2011 do 2014
Zvýšení počtu a ceny nemovitostí vlastněných obcí, koupě pozemků
* výměna pozemků za část hřiště = bez potřeby posunování hřiště (1 mil. Kč), bez nutnosti platit
nájem (60 tisíc ročně), výrazný nárůst ceny pozemků v lokalitě, získán prostor pro dětské hřiště a malé
pískové hřiště = obec Láz 100% vlastní rozsáhlý sportovní areál pro všechny věkové skupiny
* koupě budovy restaurace U Dubu
* vestavba nového OÚ do objektu občanské vybavenosti, patřícímu obci Láz
* zakoupen pozemek před hasičskou zbrojnicí a na Žernováku
* jedná se o ceně dvou pozemků u požární nádrže se záměrem o koupi od vlastníka, kterým je Státní
pozemkový fond
Výrazná úspora financí
* neuvolněná starostka - snížené náklady na činnost obecního zastupitelstva
* zlepšený výběr poplatků od neplatičů
* výměna pouličního osvětlení
* nižší poplatky za webové stránky obce
* nižší platby za internet a telefony
Spolupráce s občany
* podařilo se získávat dobrovolníky z řad občanů ke spolupráci na kulturních činnostech i stavebních
činnostech, organizovaných obcí
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Transparentnost = občan v centru dění
* ZO zasedá v sále, jsou vyvěšována oznámení, každý občan se může zúčastnit
* o plánovaných akcích v obci jsou občané vždy informováni na ZO, na důležitá témata s výrazným
investičním dopadem přizváni odborníci, s občany vedena diskuse
* dodržováno pravidlo, že pozemky obce do 500 m2, které vzhledem k malé výměře nejsou
posuzovány jako stavební parcely, budou prodávány přednostně místním občanům, a to za 100,Kč/m2 (stejné jako např. v Bohutíně)
* na úřední desce a na webu obce jsou včas vyvěšovány všechny zápisy ZO, oznámení, nařízení,
vyhlášky
Řízení obce a pořádek v nakládání s obecním majetkem
* spolehlivé vyřizování běžných agend
* provozní řád sálu a dětského hřiště, pravidla chodu a správce obecního sálu
* úprava stávajících obecních vyhlášek (chov zvířectva, tuhý komunální odpad)
* poskytovány dotace všem třem spolkům v obci
* zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
* úprava stávajících ploch okolo kontejnerů „na návsi“
Kulturní a sportovní činnost
* Mořena, Čarodějnice, Lampionový průvod, Den dětí, Drakiáda, Výšlap žen, Advent, Mikuláš, Vítání
občánků, gratulace obce jubilantům v kalendářním roce, vydávání Lázských listů, Dětský divadelní
soubor
* Sezónní sportovní činnost - cvičení žen, stolní tenis, nohejbal, volejbal
Projektová činnost, investice do majetku
* projekty I a II na přístavbu obecního sálu
* projekt na dětské hřiště u asfaltového kurtu
* projekt na vestavbu OÚ do prostor restaurace U Dubu - realizováno
* projekt na zateplení restaurace a sálu a výměnu oken - získána dotace
* projekt na výstavbu dětského hřiště u MŠ - realizováno
* projekt na přístavbu hasičské zbrojnice – jsou oslovovány firmy
* projekt na rekonstrukci MŠ - částečně realizován
* projekt na půdní vestavbu MŠ - připravuje se
* dopracován projekt kanalizace pro potřeby územního a stavebního řízení
* realizována obnova pískového hřiště u fotbalového hřiště
* vybudován přístřešek u kabin fotbalového hřiště
Dotace
* zažádáno o dotaci na kanalizaci – nevybráni
* zažádáno o dotaci na dětské hřiště u asfaltového kurtu – nevybráni
* zažádáno a získána dotace na zateplení obecního objektu občanské vybavenosti ve výši cca 3 mil. Kč
Opravy a údržba stávajícího majetku obce
* pravidelné opravy obecních komunikací a údržba obecních ploch
* hasičská zbrojnice – oprava střechy, výměna okna a dveří
* obecní sál – oprava střechy
* restaurace U Dubu – úprava vnitřních prostor, změna otopného systému, postaven komín, zakoupena
kamna
* fotbalové hřiště – nový vrt, dokončeno připojení k zásobníku vody u kabin
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Doprava
* instalována nová zrcadla na silničních komunikacích v obci
* odborně posouzeny mosty v obci a instalováno odpovídající dopravní značení
* podány návrhy na úpravu dopravního značení
* proběhly konzultace s odborníky, Policií ČR, správními orgány
* dopravní značení v úseku před MŠ - bude realizováno v říjnu
* vodicí čáry na hlavní komunikaci - v jednání
Zlepšení podmínek pro bydlení v obci
* Dotažena změna Územního plánu č.2
* Zajištěna kolaudace vodovodu B, I a F
Porovnání klíčových výdajů 2010-2014
Odměny zastupitelů
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Cestovné
Celkem náklady ZO
Veřejné osvětlení
Dlužné TKO a psi

2010
683 274,- Kč
105 751,- Kč
56 117,- Kč
72 922,- Kč
918 064,- Kč
380 333,- Kč
46 480,- Kč

2012
293 686,- Kč
0,- Kč
26 215,- Kč
1 706,- Kč
319 901,- Kč
127 205,- Kč
11 771,- Kč

k 1. říjnu 2014
240 420,- Kč
0,- Kč
19 111,- Kč
4 852,- Kč
264 383,-Kč
vyúčt. až na konci roku
2 900,- Kč

Náklady na paragraf 6112–ZO sníženy k 1. říjnu 2014 o 653 681,- Kč proti roku 2010
Náklady na veřejné osvětlení sníženy proti roku 2010 o cca 250 000,- Kč!
Dlužné za TKO a poplatky za psy sníženo proti roku 2010 o 43 580,- Kč!
Stav účtu na konci roku 2010: 715 524,- Kč
Stav účtu k 1. říjnu 2014: 4 284 975,66 Kč!
Všechny výše vyjmenované činnosti byly realizovány bez dopadů na kvalitu služeb a bez potřeby
mít neuvolněnou starostku.
ZO splnilo všech 22 bodů svého volebního programu.
Zprávu zpracoval David Vošmik

Bude dost vody?
Studánky a prameniště v nejbližším okolí Lázu
aujal mě celostránkový odborný článek v Deníku ze 6. června 2014, který nás varuje: „Přichází
sucho. Česku se rychle krátí čas. Vědci varují před devastací přírody, která ztrácí schopnost
zadržovat vodu, postupné oteplování a extrémy počasí se zřejmě budou v budoucnu častěji
opakovat. Nejvyšší četnosti sucha budou v nejteplejších oblastech, k nimž patří i střední Čechy.
Mohou se vyskytovat období s nedostatkem vody a může se snížit také její kvalita. Průtoky v tocích
klesnou pod únosnou mez.“
Dnes, kdy stačí jen otočit kohoutkem a načerpat pitnou vodu podle potřeby nebo si ji koupit
balenou v supermarketu, občany tato situace příliš neznepokojuje. Byla však období i v minulém
století, kdy se voda ve studních při dlouhodobém suchu ztratila nebo byla znehodnocena přívalovými
srážkami, případně také náhlým roztátím velkého množství napadaného sněhu. To byla situace, kdy
také obyvatelé Lázu vyhledávali studánky, jejichž podzemní pramen jim poskytl v kritických situacích
kvalitní pitnou vodu z brdských lesů.
Pokusím se zde některé tyto studánky a prameniště poblíž Žernové popsat. Zjistil jsem jejich
současný stav a změřil vydatnost vytékající vody v litrech za minutu.

Z
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1. Studánka pod lomem v hornolázských Obcinách – dnes už zaniklá, bez vody. V minulosti
měla hodně vody, což dokazuje hluboké koryto vyhloubené tekoucí vodou směrem k obci.
Příčina ztráty vody je nejasná – snad zavezení celého prostoru lomu odpadem. I kdyby dnes
vodu měla, byla by určitě nekvalitní.
2. Studánka asi 100 kroků jihovýchodně od seníku mysliveckého sdružení v hornolázských
Obcinách. Je dnes nejlépe přístupná a má kvalitní vodu (v minulosti zjištěno rozborem).
Zasluhovala by postavit kolem kamennou zídku a případně i stříšku.
Vydatnost: 8-10 l/min.
3. Studánky a prameniště jižně od VD Láz pod úpatím kopce Čihadlo (705 m n. m.). V minulosti
ke dvěma studánkám vedla pěšinka od nedalekého domu obývaného zaměstnanci RD Příbram
(Dočekal, Dušek…) a několik chat v jeho blízkosti. Dnes jsou domek a chaty zlikvidovány,
pěšinky zarostlé mlázím, studánky neudržované, téměř nepřístupné. Vydatnost: 20-23 l/min.
4. Studánka „U svaté Anny“ východně od VD Láz, pod cestou na úpatí kopce Žernovák. Při
poslední generální opravě hráze, splavu a odtoku vody potokem Litavky byla studánka značně
narušena. Pracovníci provádějící úpravy v jejím okolí zajistili odtok vody ze studánky
ocelovou rourou, kolem které jsou však dnes velké průsaky do okolní půdy. V minulosti měla
velmi kvalitní vodu, určitě ji má i dnes. Má také ze všech studánek v okolí Lázu největší
odtok.
Vydatnost: 25-30 l/min.
5. Studánka „U Pily“ - v minulosti byla jediným vydatným zdrojem pitné vody pro lázskou pilu
a čtyři bytové jednotky v její blízkosti. Tato studánka kdysi vznikla při ražbě průzkumné štoly
v jejím okolí severním směrem, která přetnula a svedla pramen podzemní vody. Při bagrování
pro pokládku rour na dopravu vody z VD Láz do úpravny vody v Kozičíně v pozdější době
bylo toto prameniště silně narušeno, štola zavalena a množství vody přitékající do studánky
velmi sníženo. Proto Vojenské lesy a statky jako bývalý majitel pily a přilehlých bytovek byly
nuceny zajistit pitnou vodu hlubinným vrtem v její těsné blízkosti. Ze studánky nyní vytéká
jen malý pramínek a studánka samotná není nikterak udržovaná.
Vydatnost: 1 l/min.
6. Studánka nad „Prantem“, dříve udržovaná pro odchov bažantů v blízké, dnes už zrušené
voliéře. Je zarostlá, neudržovaná, okolí rozšlapané pasoucím se dobytkem. Vody měla málo,
ale vždy.
Vydatnost: dnes jen nepatrné průsaky
7. Studánka ve svahu mezi domem Stoklasových a domem Blažkových slouží jako zdroj pitné
vody pro blízkou rekreační chalupu (dříve hájenka). Studánku nikdo neudržuje, vodu má však
kvalitní.
Vydatnost: 4-5 l/min.
8. Prameniště „Na Bahnech“ a „U Olše“. Tyto zdroje vody jsou dnes využívány už jen pro
pasoucí se dobytek v okolí. Voda zde ani v minulosti nebyla kvalitní, protože prameniště leží
v rašeliništi. Vody tu bylo vždy dostatek, a to i v období velkého sucha. Odvod je
neudržovaný.
Vydatnost: kolísá
9. Prameniště „U černé země“ se nachází na několika místech v oblasti rašeliniště stejně jako
předcházející prameniště č. 8. Rovněž desítky let nevyčištěné strouhy, místy zavalené, zvyšují
průsaky vody do okolí, kde vznikají mokřiny. Potůčky z č. 8 a 9 se spojují před vtokem
k cestě obcí.
Vydatnost: neměřena, kolísá
O kvalitě a vydatnosti výše popsaných zdrojů vody se může každý sám přesvědčit. U nejlépe
přístupných studánek uvedených pod č. 2 a 4 (obě studánky jsou označeny tabulkou) na návštěvníka
čeká i zavěšený hrnek na ochutnání vody.
Jako zajímavost chci ještě dodat, že studánky s kvalitní pitnou vodou (pod č. 2, 3, 4 a 7) dodávají
celkem asi 65 litrů vody za minutu. To je za hodinu 3900 litrů a za den 93 600 litrů. Pokud by tedy
například dnešních asi 600 obyvatel Lázu veškerou tuto vodu pilo a jinak využívalo, měl by každý
z nich k dispozici asi 156 litrů vody na den. Pro srovnání: v Praze se celková spotřeba vody na
obyvatele odhaduje na 110 l/den.
Važme si kvalitní pitné vody z podzemních pramenů brdských lesů. Udržujme studánky tak, jako
naši předkové. Jak totiž dnešní situace vypadá, vodu z nich můžeme už brzy potřebovat. A to nejen
v naší obci, ale celosvětově. Někteří prorokují, že o pitnou vodu se bude někde i válčit!
Ladislav Punčochář
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Okénko do Mateřské školy Láz
Zahájení školního roku 2014/15 v lázské školce po částečné rekonstrukci
kolní rok 2014/2015 zahájily děti v Mateřské škole Láz v „novém“. Během letních prázdnin se
začalo s dlouho potřebnými úpravami a modernizací interiéru mateřské školy. Díky přestěhování
obecního úřadu do svých nově vybudovaných prostor, se mateřská škola po 22 letech mohla vrátit
do svých původních prostor. Ve školce došlo během léta k následujícím úpravám:

Š

* z části skladu jídelny se vybudovala úklidová komora
* výdejové okénko ze školní kuchyně se upravilo a snížilo pro potřeby dětí
* z kanceláře a šatny dětí se udělala provizorní dětská ložnice (pro 14 lůžek)
* ve třídě se zrušily staré zatahovací koženkové dveře (nebyly už bezpečné)
* z hygienických důvodů se muselo vyměnit původní (41 let staré) lino ve třídě
* pro splnění platných norem a hygienických předpisů pro osvětlení tříd v mateřské škole se vyměnila
svítidla ve třídě
* vymalovala se třída, ložnice, sklad potravin, šatna personálu, kancelář a prostory po obecním úřadu
* položila se omyvatelná podlaha v prostorech po obecním úřadu (podlaha je rozebíratelná pro případ
dalších úprav v interiéru).
Od 1. září 2014 je hlavní vchod do mateřské školy opět zepředu budovy od hlavní silnice. Zadní
vchod slouží pro zásobování školní kuchyně a jako únikový východ, který dříve mateřská škola
neměla. Prostory po obecním úřadu slouží jako šatna dětí. Bývalý archiv (knihovna) slouží jako sklad
pomůcek a malá třída (pro cca 6 dětí) pro činnosti předškoláků a kroužek angličtiny. Bývalá kancelář
účetní obce slouží jako kancelář ředitelky a učitelky a jako archiv školky. Velká třída je barevně
vymalovaná, působí vesele a útulně a je nábytkem rozčleněna do menších herních koutků pro zajištění
volné hry dětí v menších skupinkách. Demontáží zatahovacích dveří se třída opticky zvětšila, i když
ve skutečnosti zůstala prostorově stejná.

Kluci pečou asi štrůdl

Foto autorka

Z úprav, které se podařilo uskutečnit, máme radost. Je to potřebný krok k zajištění vhodných
podmínek pro děti v místní školce. Ráda bych zde poděkovala těm, kteří se o to zasloužili. Děkuji za
děti, které školku v Lázu navštěvují a v budoucnu budou navštěvovat, především starostce Lázu Vlastě
Čechové, obecnímu úřadu - zřizovateli mateřské školy a personálu mateřské školy, kteří významně
přiložili ruce k dílu. Díky patří rodičům dětí ze školky, kteří vymalovali prostory po obecním úřadu.
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V úpravách je potřeba, jistě s ohledem na možnosti obce, pokračovat i nadále. Je nutné vybudovat
ložnici podle parametrů a kapacity mateřské školy, tj. pro 27 lůžek. Také je zde původní, 41 let stará
školní kuchyně, sociální zařízení pro děti, rozvody elektřiny, vody, odpady atd. To vše je dnes
zastaralé a mnoho let za svou životností a bude třeba postupná výměna. Přejme si, aby se v obci vždy
našli lidé, kteří budou v dětech spatřovat budoucnost nás všech a budou se snažit zabezpečovat pro
pobyt dětí ve školce optimální a bezpečné podmínky.
V mateřské škole pracujeme od 1. září podle nového Školního vzdělávacího programu, který se
jmenuje „Na paloučku u lesa“. Program je zaměřen na ekologii a místní tradice. Provozní doba
mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin. Ke školní docházce je přihlášeno 27 dětí, což je maximální
kapacita naší mateřské školy.
Září bylo ve školce tradičně věnováno adaptaci dětí na režim ve školce po prázdninách a pomoci
novým dětem se zvykáním na prostředí mateřské školy. V září děti ve školce shlédly hudební pořad
Lenky Hamajdové „Malíř Barvička“.
V říjnu zahájily svou činnost zájmové kroužky pro děti ze školky: „Angličtina hrou“, „Tanečky
s Martinou Dobešovou“ a novinka letošního roku „Zpívánky s Alenou Kopeckou“. Během října
a listopadu budeme s dětmi jezdit každý pátek do Solné jeskyně Ravak v Příbrami. V říjnu nás čeká
výlet do Čechovy stodoly na podzimní tvoření, tzv. „Dýňování“, navštíví nás ve školce paní
logopedka Mgr. Lucie Šťovíčková, která spolupracuje s naší školkou při zjišťování správné
výslovnosti dětí od 4 let.
Podzimní období je pro výuku předškolních dětí velmi pestré, bohaté. Inspirujeme se v přírodě
a náš program je tomu přizpůsoben. Všímáme si proměn v přírodě, sklizně úrody a podzimních plodin,
zbarvování listí, příprav na zimu v životě lidí i zvířat. Aktuálně se s dětmi ve školce chystáme na
posvícení, kdy pečeme a zdobíme hnětynky. Ke konci měsíce zkusíme vyrobit s dětmi draky na
Drakiádu ve školce. V listopadu nás čeká Lucerničková slavnost a přípravy na příchod Adventu.
Dobrou náladu a krásný barevný podzim Vám přeje
Martina Gonzálezová, ředitelka MŠ Láz

V ZŠ Bohutín se pořád něco děje
Zahájení školního roku 2014/15 v bohutínské základní škole
letošním školním roce navštěvuje ZŠ Bohutín 189 žáků. Škola byla přes prázdniny
vymalována, vytvořila se nová místnost pro školní klub. Do něj mají možnost docházet starší
děti, které již nemohou navštěvovat školní družinu. Upravilo se také prostředí za školou –
vytvořila se místa pro stání kol, zpevnil se povrch a dvorek se zkrášlil skalkami. Rekonstruována byla
také školní jídelna a její okolí.

V

Škola prošla změnami nejen venku, ale i uvnitř. Do 1. třídy nastoupilo 25 prvňáčků, kteří se nově
budou učit čtení genetickou metodou. Celý 1. stupeň se vyučuje nejmodernější metodou matematiky
profesora Hejného. Na přání žáků se rozšířila nabídka volitelných předmětů na 2. stupni.
Jsme zapojeni do projektů Zdravá škola, Ekoškola a Rodiče do škol. Děti 1. stupně dostávají ovoce
a zeleninu v rámci projektu Ovoce do škol. Všichni žáci si mohou objednávat dotované mléčné
výrobky z programu Mléko do škol.
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Bohutínská škola a vybavení její zahrady

Foto autorka

V letošním roce jsme rozšířili spolupráci mezi dětmi projektem Matematiku učí žáci žáky, kde
starší děti předávají své zkušenosti s různými formami matematiky profesora Hejného svým mladším
kamarádům.
Učitelé i žáci budou zapojeni do projektu Děti, rodiče a škola na jedné lodi, kde chceme prohloubit
vzájemnou spolupráci s rodiči a přivést rodiče do školy v rámci rodičovských dílen nebo návštěv
rodičů v hodinách.
Dalším projektem, který se započne letos, je ICT do škol.
A jaké akce máme připravené pro naše žáky do konce roku? Malé děti začaly už chodit na plavecký
kurs, navštívili jsme interaktivní výstavu „ Jak se žije s handicapem“ v Rožmitále, větší žáci se
chystají do Techmánie v Plzni, proběhne již tradiční soutěž O nejkrásnější jablíčko, přijede k nám
Divadýlko Kuba a vyvrcholením letošního roku bude vánoční jarmark.
Další informace se dovíte na stránkách školy, které jsou pravidelně aktualizovány.
Mgr. Lenka Malá

Jubilanti obce Láz – podzim 2014
Září:

Jiřina Stösselová
84 let
Blažena Štoková
87 let
Říjen:
Listopad:
Karel Šimánek
81 let
Soňa Jahelková
70 let
Josef Pečený
85 let
Vladimír Kříž
81 let
Všem našim občanům, kteří během letošního podzimu 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
Červenec:
Marie Pátková
79 let
Říjen:
František Karas
82 let
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
Kulturní komise obce Láz

Zmizeli v neznámu, zůstala jen jména
běti I. světové války z Lázu

Foto Josef Bernášek

Fragment obsílky k odvodu
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Před sto lety, po zahájení první světové války v červenci roku 1914, takto vypadal nejobávanější
úřední přípis starostovi. Jeho součástí byla obsílka k odvodu. Pro řadu občanů Horního a Dolního
Lázu to byl nelítostný ortel, který se naplnil v zákopech a lazaretech.
Jejich smutný úděl spolu s rodinnými údaji zaznamenal v Pamětní knize obcí Horního a Dolního
Lázu kronikář, horník František Fous, který žil v domku čp. 33. Uvádí, že po převratu v roce 1918 se
ustavil výbor pro postavení pomníku zdejším padlým vojínům. Výbor také zjistil padlé a nezvěstné
vojíny.

Padlí z Horního Lázu:
Úbl Václav, kovář, ženatý, manželka roz. Muláčková, otec čtyř dítek
Hubený Jan, lesní dělník, svobodný
Šefrna Josef, lesní dělník, svobodný, syn Václava Šefrny, matka roz. Hořejšová
Dušek Karel, student, svobodný, šel na vojnu dobrovolně
Tureček František, horník, ženatý, manželka roz. Krejzarová, otec čtyř dítek
Turek Petr, horník, ženatý, manželka roz. Kocourková, otec jednoho dítka
Blažek Josef, zámečník, svobodný, syn Františka Blažka pod Žernovou
Nusl Karel, zámečník, svobodný, syn Františka Nusla
Suchý Jan, krejčí, svobodný, syn vdovy Suché, roz. Petýrkové
Pelčík Václav, obuvník, svobodný
Nykodým Josef, učitel, svobodný, syn Fr. Nykodýma, matka roz. Stehlíková
Dražan Antonín, zámečník, svobodný, matka roz. Blažková
Dražan Jan, zemědělec, svobodný, syn Josefa Dražana
Havelka Josef, horník, ženatý, syn Václava Havelky, matka roz. Blahnová
Kubík Alois, pekař, svobodný, syn vdovy Kubíkové roz. Faitové
Úbl Jan, kovář, svobodný zemřel na španělskou chřipku

Padlí z Dolního Lázu:
Filipovský František, řezník, svobodný, syn M. Filipovského, matka roz. Pečená
Jeníček Jan, horník, svobodný, syn vdovy Jeníčkové
Jilma Václav, horník, ženatý
Sadílek Václav, zemědělec, svobodný, syn Františka Sadílka
Kormunda Josef, truhlář, ženatý, otec dvou dítek
Milec František, železniční zřízenec, ženatý, otec jednoho dítka
Vimr Václav, krejčí, svobodný, na pomníku uveden mezi nezvěstnými

Nezvěstní z obou Lázů:
Bernášek Jan, rolník, svobodný, syn Vojtěcha Bernáška, zanikl v Rusku
Kratochvíl Jan, lesní dělník, svobodný, syn J. Kratochvíla, zanikl v Turkestánu
Dražan František, horník, ženatý, zanikl v neznámu, otec dvou dítek
Kocourek Alois, rolník, svobodný, zanikl u Driny v Srbsku
Kolář František, zemědělec, svobodný, zanikl v neznámu
Bernášek Josef, horník, svobodný, syn Františka Bernáška, zanikl v neznámu
Války se zúčastnilo z obou Lázů asi 140 vojínů. Tolik kronikář…
Připravil Josef Bernášek
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Sokol Vrtule Láz
Od podzimu s novými trenéry

novou fotbalovou sezónou
2014/15 a po prvních
utkáních znovu vyvstal
problém, jak se vyhnout starosti
s udržením III. třídy v Lázu.
Zároveň jsme museli vyřešit
i post trenéra, což se nám snad na
delší dobu podařilo až po třetím
utkání. Trénování se ujal tandem
Dan Ngo a Anton Šurik. Po šesti
odehraných zápasech máme 5
bodů, zatím se nám daří hlavně
na hřištích soupeřů. Apelujeme
proto na naše příznivce, aby nás na domácí utkání přišli ve větším počtu podpořit!

S

Rozlosování dalších zápasů podzimní části:
A mužstvo
4. 10.
11. 10.
19. 10.
25. 10.
1. 11.
8. 11.
16. 11.

SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE

Vrtule Láz
Vrtule Láz
Milín „B“
Vrtule Láz
Jince „B“
Vrtule Láz
Narysov

-

Zduchovice
Tochovice „B“
Vrtule Láz
Pečice
Vrtule Láz
Drahlín
Vrtule Láz

16.00
16.00
15.30
14.00
14.00
14:00
13.30

Vrtule Láz
Vrtule Láz
Jablonná
Vrtule Láz
Sedlice
Vrtule Láz
Pičín

-

Zduchovice
Březnice
Vrtule Láz
Rosovice
Vrtule Láz
Drahlín
Vrtule Láz

16.00
16.00
15.30
14.30
14.00
14.00
13.30

B mužstvo
5. 10.
12. 10.
18. 10.
26. 10.
1. 11.
9. 11.
16. 11.

NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE

Máme velikou radost z toho, že po prázdninách obnovil svoji činnost fotbalový kroužek Vrtuláček.
Kluci i děvčata se pod vedením Martina Bezoušky v hojném počtu scházejí na hřišti každou sobotu od
10.00 hodin.
V oblasti mimosportovní činnosti se stále snažíme nejen udržovat, ale i vylepšovat stav celého
sportovního areálu. V současné době dokončujeme už několik let rozdělaný vodovodní systém
v kabinách. Po vyčerpání vody ze studny jsme zjistili, že vrt, který ji zásoboval, se zavřel. Nový vrt do
stávající studny zajistil dostačující přítok, který bude znovu zásobovat kabiny a navíc i nádrž na vodu.
Ta bude sloužit nejen pro zalévání, ale i jako zdroj pro případné napojení hasicích zařízení. Děkujeme
obecnímu úřadu za finanční pomoc a Josefu Seitelovi za práci na propojení tohoto systému.
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Foto autor

Vrtací práce

Foto autor

Velín vodovodního rozvodu
Josef Vošmik
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Sbor dobrovolných hasičů Láz
Podzimní činnost lázských hasičů 2014

ako každoročně před poutí se náš hasičský sbor
spolu se sbory Bohutín, Vysoká Pec a Rožmitál
pod Třemšínem
zúčastnil dne 27. července
tradiční slavnosti Fontána u koupaliště v Bohutíně.

J

Vždy koncem léta a začátkem podzimu začínají
lázští hasiči svou činnost účastí na Memoriálu
zasloužilých členů v Bohutíně. Dne 2. srpna za
přítomnosti 15 soutěžících týmů mužů a žen obsadili
lázští muži 6. místo a ženy byly druhé společně
s dívkami z Vysoké Pece.
V odpoledních hodinách 9. srpna byl opět uspořádán Memoriál zasloužilých členů. První útok
proběhl ještě za denního světla a druhý potom večer za umělého osvětlení. Vyhodnocení soutěže bylo
uskutečněno až kolem půlnoci. Tato soutěž si našla své příznivce nejen mezi soutěžními týmy, ale
i mezi diváky. Prvenství v kategorii mužů si odnesli hasiči ze Starosedlského Hrádku a ženy z SDH
Suchdol. Lázské ženy si vybojovaly pěkné 2. místo, ale muži byli až sedmí. Soutěže se zúčastnilo
celkem 12 družstev mužů a 4 družstva žen.
Celý memoriál se nesl v duchu přátelské soutěže, nikdo nevznesl žádný protest a naštěstí nedošlo
ani k žádnému úrazu. Veliké poděkování patří několika málo členům sboru, kteří se podíleli na
průběhu celé soutěže. I přes několik zdánlivě neřešitelných problémů, které během večera nastaly,
jsme všechno zvládli. Chtěli bychom poděkovat Dáše a Jardovi Novákovým a Václavu Turkovi st.,
kteří nám vytrhli trn z paty svou pomocí při soutěži. Všechna družstva odjížděla spokojená
a pořadatelé si mohli oddechnout.
V sobotu 6. září jsme uspořádali úklid naší hasičské zbrojnice, který byl zakončen společným
posezením spojeným s malým pohoštěním.
Pro získání nových malých adeptů hasičského „řemesla“ zorganizovala vedoucí dětského družstva
hasičů Kristýna Jurová prohlídku hasičské techniky, celé zbrojnice a okolí. Starší děti pak v malé
ukázce předvedly použití vybrané
hasební techniky. Prohlídky se s dětmi zúčastnili i jejich rodiče. Ukázka se líbila a tak doufáme, že
příliv mladých do našich řad se nezastaví. Tréninky jsme si domluvili na pondělky od 16 hod. Větší
děti mají tréninky vždy v úterý. Případní další zájemci se mohou kdykoli přihlásit a budou vždy
vítaní.:-)
V Lázu se konala 12. září valná hromada SDH okrsku č. 2, kde byl mimo jiné stanoven termín
konání námětového hasičského cvičení. To se bude konat 18. října u lázské požární nádrže
(koupaliště).
Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat Jánu Chvalníkovi za jeho krásný dar našemu sboru
- medaile k loňskému 125. výročí založení SDH Láz. Děkujeme.
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Foto Kristýna Jurová

Hasičátka „v útoku“
Irena Svajčíková + Kristýna Jurová

Nákup v místě
Prodejna COOP v Lázu Vás zve na nákup potravin všeho druhu
- pečivo, mléčné výrobky, uzeniny, zelenina
- zákusky dorty, chlebíčky, ruská vejce
- objednávky potravin podle katalogů
- svačinové balíčky pro děti do školy
- dárkové koše podle přání
- připravíme Vám nákup předem do tašky
- každý měsíc nové akční zboží
Těšíme se na Vás každý den od 6.45 hod. Vaše dotazy a přání nám můžete sdělit i telefonicky.
Kontakt: 318 591 170
Pavlína Dintarová, vedoucí prodejny.
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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:
*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
listylaz@seznam.cz
nebo je přineste sepsané na OÚ.
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