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ČÍ JSOU HODY? NAŠE!
ANEB
POSVÍCENÍ NA VSI
Tradice posvícení se zrodila při „posvěcování kostelů“, kdy každý
nový kostel byl vítaný radostnou slavností, jež se pak připomínala každý
rok. Vznikla z toho slavnost, na níž byli zváni příbuzní a přátelé k bohatě
prostřenému stolu a veselému hodování. Posvícení či hody se slavívaly
vždy v čase, kdy bylo možné na chvíli v hospodářství zvolnit tempo a
dopřát si krátký oddech, přičemž v každé farnosti a někdy dokonce
v každé vsi nebo osadě to bylo jiný den. Příbuzní, ale také chasa se rádi
navštěvovali – posvícení či hody k tomu byly vítanou příležitostí – a
takové návštěvy a veselé radovánky spojené s hodováním narušovaly
podzimní polní práce. Proto císař Josef II. vydal 12. října 1786 dekret
s nařízením, aby se hody slavily ve všech obcích jednotně třetí říjnovou
neděli. Odtud pochází název „císařské hody“.
Kam však na lid český, moravský i slezský s nějakým císařským
nařízením! Úředně stanovené hody byly poslušně slavené a místní
tradiční posvícení, moravské hody, památky či „hodky“, jak se říkalo na
Slovácku, zůstaly rovněž zachované. Slavila se tedy posvícení obě. Byla
také zavedena tradice, že posvícení a hody se konaly především na
podzim, zatímco masopust se slavíval v předjaří.
„Svatá Kateřina (25. 11.) ještě poskakuje, ale svatý Ondřej (30. 11.) již
zakazuje.“ Bylo to skutečně výstižné, neboť období adventu začíná
některý den mezi 27. listopadem a 3. prosincem. A adventní čas se
vyznačuje poklidem a rozjímáním – tak jaképak „poskakování“ neboli
tancování, které by posvátnost okamžiku rušilo!
(Z knihy Pavla Toufara – Český rok na vsi a ve městě)

Z jednání obecního zastupitelstva dne 29. 9. 2006
Přítomno bylo 5 členů obecního zastupitelstva a cca 30 občanů.
Informace o činnosti obecního úřadu přednesl Ivoš Vybíral. V obci
probíhá údržba zeleně, bylo provedeno vysečení revitalizačních výsadeb a
ve spolupráci s občanským sdružením Vesnice Lazinov instalovány dětské
prolézačky.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření 2/2006
- dispozice s obecním majetkem
- provedení zpevnění cesty k pozemku pana Hübela
- umístění dětského hřiště.

************************************
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci září oslavila životní jubileum 60 let paní Ludmila Brožková, 60
let oslavil také pan Milan Foler a šedesátileté jubileum oslavila i paní
Marie Urbánková.
V měsíci říjnu oslavila významné životní jubileum 85 let paní Jarmila
Doskočilová.
A v říjnu také oslavila životní jubileum 60 let paní Helena Doskočilová.
Jubilantkám a jubilantovi blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody a spokojenosti.
----V měsíci říjnu vstoupili do svazku manželského slečna Ivana Vítková a
pan Jiří Přichystal. Přejeme novomanželům Přichystalovým do
společného života vše dobré.
----Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea byla
zveřejňována v našem Zpravodaji, aby to laskavě sdělili vydavateli
Lazinovského zpravodaje. Děkujeme.

************************************

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2006
VÝSLEDKY VOLEB
Ve volbách do obecního zastupitelstva, které se konaly ve dnech 20. a
21. října 2006 se volilo do zastupitelstva naší obce 7 členů.
Voleb se zúčastnilo 121 ze 128 zapsaných voličů, to je 94,53%, což byla
nejvyšší volební účast v Jihomoravském kraji.
V naší obci byly zaregistrované 2 kandidátní listiny, a to Sdružení
nezávislých kandidátů a Prosperita.
Volební strana „Sdružení nezávislých kandidátů“ získala celkem 399
hlasů a 3 mandáty:
Josef Ondříček – 69 hlasů, 2. Zdenka Zobačová – 61 hlas, Jan Stránský 53 hlasy, Anežka Tihonová – 60 hlasů, Radka Košíková – 52 hlasy, Jiří Šváb
– 54 hlasy a Ivoš Vybíral – 50 hlasů.
Volební strana „Prosperita“ získala celkem 434 hlasy a 4 mandáty:
Pavel Novotný – 68 hlasů, Marie Štemberová – 61 hlas, František Doskočil
– 63 hlasy, Stanislava Brablecová – 56 hlasů, Miroslav Holas – 62 hlasy, Iva
Konupková – 67 hlasů a Jaroslav Vítek – 57 hlasů.
Členy obecního zastupitelstva se dnem vyhlášení výsledků voleb stali
následující kandidáti: Josef Ondříček, Zdenka Zobačová, Jan Stránský,
Pavel Novotný, Marie Štemberová, František Doskočil a Stanislava
Brablecová.

************************************
POZVÁNKY

SETKÁNÍ ŽEN
aneb „Dámská jízda“ se v letošním roce uskuteční v sobotu dne 25.
listopadu v 17.00 hodin v sále budovy obecního úřadu. Na programu je
netradiční módní přehlídka, výstava výrobků Hany Krejsové – hedvábí,
keramika a další výrobky, praktické ukázky dekorativní kosmetiky.
Jako každý rok, prosíme naše milé dívky a ženy, aby přispěly slaným
nebo sladkým občerstvením a nezapomněly přinést i recept. Dobrého není
v životě nikdy dost.
----LOUTKOVÉ DIVADLO
pro děti i dospělé se uskuteční v neděli dne 3. 12. 2006 v 16.00 hodin
v sále budovy obecního úřadu Lazinov. Připravená je klasická pohádka,ve
které dobro zvítězí nad zlem. Všichni jsou srdečně zváni.

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA
se vypravíme v sobotu dne 23. 12. 2006. S sebou vezměte něco dobrého
na zub pro lesní zvířátka – jablíčka, mrkev, seno, řepu, ořechy a jiné
dobroty. Sraz je ve 14.00 hodin na točně.
----ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
se v letošním roce uskuteční u naší nově opravené zvoničky na Štědrý
den 24. 12. 2006 ve 21.00 hodin. Přijďte si zazpívat krásné vánoční koledy
za hudebního doprovodu místních muzikantů.

************************************
SEDMDESÁTILETÉ MĚSTO LETOVICE

Městské kulturní středisko Letovice zve zájemce na výstavu
„Z HISTORIE LETOVIC“.
Výstava z historie města Letovice potrvá
od 30. října 2006 do 19. listopadu 2006
a bude otevřena v pondělí až pátek od 9.00 do 17.00 hodin,
17. listopadu a neděle od 14.00 do 17.00 hodin.

************************************
OZNÁMENÍ

Starosta obce Lazinov zve všechny občany na ustavující zasedání
zastupitelstva obce Lazinov, které se bude konat v pátek dne 3. 11. 2006
v 19.00 hodin v sále budovy obecního úřadu v Lazinově.
----Úřední hodiny Obecního úřadu Lazinov budou od října 2006 opět
každou středu od 14.00 do 18.00 hodin a každý pátek, a to v době
zimního času od 18.00 do 19.00 hodin a v době letního času od 19.00 do
20.00 hodin.
Materiály pro zpravodaj zpracovala Zdenka Zobačová.
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