Jak šel čas Lázem, aneb zajímavá data v historii obce
Dokument tehdejšího MNV s názvem „Zpráva o tom, co se v obci Láz udělalo po r. 1945 a s čím
se do budoucna počítá“):
1946

postavena autobusová garáž

1947

zahájena autobusová doprava

1948

postaven most přes potok v bývalém Dolním Lázu

1950

sloučení Horního a Dolního Lázu (575 obyvatel, 172 popisných čísel, 449 ha, při
slučování muselo dojít k přečíslování čísel popisných, protože 47 jich bylo
duplicitních)
vybudován rozhlas
započata stavba mateřské školky (U Haníků), 1. 9. zahájen její provoz

1951

uzavření 3 hostinců

1953-54

občané postavili prodejnu Jednoty na Rafandě

1955

vybudována ošetřovna za spolupráce s ČSČK, lékař dojížděl 1x týdně, 2x v měsíci
fungoval provoz dětské poradny

1957

založeno jednotné zemědělské družstvo
2x v měsíci v obci promítalo putovní kino filmy

1958

vybudováno 380 bm kanalizace na Rafandě a Ve statkách

1960

provedeno sloučení JZD Láz, Bohutín, Tisová, Kozičín pod hlavičku 25. únor
Bohutín

1961-62

zaveden telefon na MNV, započato s přípravou prací na sportovním hřišti (jeho
posunutí) a čekárně

1963-64

dobudováno dalších 200 bm kanalizace
dokončení úpravy sportovního hřiště a výstavby autobusové čekárny, v čekárně byla
zřízena veřejná telefonní stanice
vyasfaltováno dalších 620 bm místní komunikace

1964

odtržení JZD Láz a jeho začlenění do ČSSS Rožmitál
připraven projekt a rozpočet na vybudování koupaliště a hokejového hřiště za
spolupráce se všemi občany

Výhled na léta 1965 – 1967: oprava zdravotního střediska a vyasfaltování hlavních komunikačních
spojů v obci
V r.1964 bylo v obci 96 televizorů, 21 osobních automobilů, 40 motorek a v každém domě
rozhlasový přijímač

Hodnocení práce MNV od roku 1964 do r. 1971
(stejnojmenný dokument tehdejšího MNV)
1964

k 1. 9. dokončeno hřiště na Rafandě
provedeno rozšíření silnice u čekárny autobusu a současně přemístění dvou
elektrických sloupů
zabudovány 2 ks výbojkových těles a rozdělení okruhu veřejného osvětlení
provedena oprava silnice v délce 220 bm kolem mateřské školky a povrch zpevněn
živičným kamenem a polit asfaltem

.
1965

provedena oprava elektrické instalace v č. p. 20 – MNV, celkovým nákladem 8 000
Kčs
zřízena sběrna odpadových surovin
provedena oprava silnice a vykopání příkopu v celkové délce 300 bm v úseku
směrem Žernová
proveden výkop příkopu v délce 60 m na Žernová
vysázeny růže u pomníku padlých
provedena výměna rour na kanalizaci kolem mateřské školky
vybudován sklad civilní obrany, vymalována budova MNV
údržba jiných komunikací a zabudování dalších 2 ks výbojkových těles veřejného
osvětlení

1966

brigádnicky provedena generální oprava domu č. p. 87 (ošetřovna) celkovým
nákladem 17 000 Kčs
opraveno 480 m místní komunikace, poasfaltování v úseku Draha
zabudovány 3 ks těles veřejného osvětlení na úseku Žernová a 1 výbojkové světlo u
garáže autobusu
provedeno oplocení budov MNV
zajištěna veškerá dokumentace na zřízení koupaliště z rybníčka u č. p. 34, pro
nedostatek finančních prostředků a nezařazení do plánu ONV nebylo provedeno
rozšíření vozovky a vybagrování otevřeného příkopu úseku č. p. 9 – 46 a současné
vybagrování potoka u autobusové garáže v délce 200
zakoupena a zamontovaná nová siréna pro požární ochranu

1967

provedena úprava silnice v délce 150 m a vyčištění příkopu v délce 300 m na
Žernováku
provedena kanalizace úseku kovárna v délce 115 bm, provedly Silnice za pomoci
místních občanů
provedena oprava zábradlí na mostě u mateřské školky
provedeno rozšíření vozovky a veřejného prostranství u pomníku padlých a
zakoupeny 2 ks laviček
současně v tomto roce bylo přikročeno k vybudování vodní nádrže na Rafandě za
pomoci ČSSS, farmy Láz, která byla rozdělána, ovšem nebyla dokončena vzhledem
k tomu, že nebyl zajištěn žádný příjem vody a pro nedostatek finančních prostředků.
Bylo dohodnuto, že v r. 1968 se provede urovnání terénu vybagrovaného pozemku,
ovšem k tomu již nedošlo
při prvním asfaltování silnice v úseku Draha-Žernová, odpracovali občané 500
brigádnických hodin zdarma

provedena oprava masny vzhledem k tomu, že maso bylo dováženo pojízdnou
prodejnou
1968

v roce 1968 vzhledem k celostátní situaci se nic nepodnikalo kromě běžných prací na
údržbě - veřejné osvětlení a rozhlas, v začátku druhého pololetí

1969

provedena oprava veřejné studny u č. p. 19 nákladem 16 500 Kčs a to proto, že
studna ležící těsně u silnice byla v dezolátním stavu, dřevěné roubení shnilé a hrozilo
nebezpečí, že do ní někdo spadne. Dále byl vypracován odborem výstavby projekt na
výstavbu požární zbrojnice a ještě v tomto roce se započalo se stavbou. Základy,
nákup materiálu, vše v hodnotě 14 000 Kčs

1970

pokračováno ve stavbě požární zbrojnice s celkovým nákladem 54 000 Kčs. Na této
stavbě se zvlášť podíleli někteří členové PO (Sadílek, Fiala, Stehlík, Říha a jiní)
provedena generální oprava místní komunikace od mostu až na hranice voj. újezdu
Žernová v délce 1400 bm, u pomníku, obchodu a jiné nákladem 184 600 Kčs.
Veškeré náklady hrazené z prostředků ONV za aktivní pomoci finančního odboru.
započato s opravou sekunderní sítě – rekonstrukcí, kterou prováděly Rozvodné
závody Dobříš. Ku konci roku bylo nám ONV, odborem průmyslu, přiděleno na
opravu veřejného osvětlení a rozhlas 26 000 Kčs. Jedno ani druhé není v pořádku.
Schází zakoupit železné nebo betonové sloupy, na které nebyly přiděleny žádné
peníze a z vlastního rozpočtu to není možné krýt.
byla zakoupena autobusová čekárna do Jamek, je třeba udělat podlahu, položit roury
do příkopu, aby k ní byl bezpečný přístup

1971

postavena autobusová čekárna v Jamkách
uzavřením stávající mateřské školky byl MNV nucen přistoupit k tomu, že zahrne do
plánu na rok 1971 výstavbu nové mateřské školky. Projektová dokumentace je
hotova. Objekt, ze kterého se školka bude stavět, se vykupuje od manželů
Stehlíkových, bytem Přední Pořičí č. 3, za odhadní cenu 11 550 Kčs, dle odhadu
výstavby ONV. To vše by bylo v pořádku, ale narážíme na potíže, nemáme
dodavatele a pravděpodobně do konce roku zajištěn nebude.

Pozn.:
Převážná většina investičních a všechny neinvestiční akce byly tehdy budovány svépomocí občanů Lázu

