Č. 6/2006

5. ročník prosinec 2006 (leden)
ADVENTNÍ VĚNEC

Starý rok je již nenávratně pryč, ale vraťme se ještě na chvíli k době
předvánoční.
V katolické křesťanské liturgii je advent přípravnou dobou před
příchodem vánočních svátků, dobou očekávání příchodu Spasitele.
Zvyk zapálených adventních svíček dnes spojujeme s ozdobným
věncem, který se objevil v lidové tradici teprve až v první polovině 19.
století v protestantské části Německa. Podle nejstarší písemně doložené
zprávy pověsil první adventní věnec roku 1838 Johann Heinrich Wichern
na dveře sirotčince v přístavním městě Hamburku. Byl to věnec ozdobně
vyřezaný ze dřeva a J. H. Wichern na tomto věnci každý den připevnil
zapálenou svíci. Pod věncem byla pokladnička na milodary pro sirotky.
Záhy se našlo i vysvětlení symbolů adventního věnce. Základem byl
jeho kruhový tvar. Představoval jednotu lidí a Boha. Pokud byl zhotovený
z čerstvých větviček jehličnanů, pak se tím symbolizoval věčný život,
který Ježíš Kristus přislíbil všem věřícím křesťanům. Zapálené svíce
představovaly plamen Kristovy lásky ozařující každého člověka.
Ze severního Německa se adventní věnec se čtyřmi svíčkami rozšířil do
dalších německy mluvících oblastí, přešel do Rakouska a v období mezi
dvěma světovými válkami se stal součástí také českého předvánočního
času. Stačí splést věnec ze zeleného chvojí a jako ozdobu zvolit šišky a
jeřabinové proutky. Hodně však záleží na svíčkách – pokud chceme
dodržet pravidla, pak musíme mít na paměti, že liturgickou barvou
adventu je fialová. Proto by také svíčky na adventních věncích měly být
fialové. Až na jednu, která je růžová. Vážnou a rozjímavou fialovou barvu
mešních rouch kněží totiž třetí adventní neděli nahrazují růžová mešní
roucha, která jsou symbolem radosti nad nadcházejícím svátkem narození
Spasitele. Však se také třetí adventní neděle jmenuje Gaudete z latinského
„Radujte se!“.
(Z knihy Pavla Toufara – Český rok na vsi a ve městě)
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Z jednání obecního zastupitelstva dne 29. 9. 2006
Přítomno bylo 7 členů obecního zastupitelstva a cca 50 občanů.
Jednání ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva zahájil
předsedající Josef Ondříček. Oznámil odstoupení dvou členek nově
zvoleného zastupitelstva, a to z volební strany „Prosperita“ – paní Marie
Šemberové a paní Stanislavy Brablecové. Na uvolněná místa
v zastupitelstvu obce nastoupili náhradníci pan Miroslav Holas ml. a paní
Iva Konupková. Nově zvolení členové zastupitelstva složili slib člena
obecního zastupitelstva. Starostou obce Lazinov byl zvolen pan Pavel
Novotný, místostarostou obce byl zvolen pan Miroslav Holas ml.

************************************
Z jednání obecního zastupitelstva dne 15. 12. 2006
Přítomno bylo 6 členů obecního zastupitelstva a cca 30 občanů.

Starosta Pavel Novotný sdělil občanům, že informace o činnosti
obecního úřadu najdou na vývěsce v zátoce a také na internetových
stránkách obce na adrese www.lazinov.cz. O tyto stránky se stará Jan
Stránský. Dále oznámil, že od 1. 3. 2007 bude místo Šárky Čhadimové na
Obecním úřadě v Lazinově zaměstnána paní Radka Košíková. Bude mimo
administrativních prací zpracovávat také účetnictví obce.
Pan Miroslav Holas ml. informoval o probíhající rekonstrukci vedení
nízkého napětí v Lazinově a připravovaném rozšíření příjezdové
komunikace do obce. Pan František Doskočil seznámil přítomné s pracemi
na osazování dopravního značení na obecních komunikacích.
Obecní zastupitelstvo dále schválilo:
- změnu obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz komunálního
odpadu, a to zvýšení poplatku na 350,- Kč na poplatníka z důvodu
zvýšených plateb firmám za svoz a uložení odpadu na skládku,
- rozpočtové opatření 3/2006
- vyplácení odměn členům obecního zastupitelstva ve výši 800,- Kč
měsíčně každému členu zastupitelstva
- rozpočet na rok 2007. Ve výdajích i v příjmech se počítá s částkou
1 388 700 Kč.
Zápisy z jednání obecního zastupitelstva si mohou občané přečíst
v době úředních hodin v kanceláři obecního úřadu.
UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek za psa je splatný do konce měsíce února 2007
a poplatek za odvoz odpadu ve výši 350,- Kč na poplatníka je splatný do
konce měsíce března 2007.

2

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Do Lazinova přibyl nový občánek, Tomášek Alexa, který se narodil
v měsíci listopadu 2006. Blahopřejeme rodičům a přejeme celé rodině
hodně zdraví, radosti a pohody s malým človíčkem.
----Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea byla
zveřejňována v našem Zpravodaji, aby to laskavě sdělili vydavateli
Lazinovského zpravodaje. Děkujeme.

************************************
SETKÁNÍ ŽEN

Již 3. ročník lazinovské „Dámské jízdy“ se uskutečnil v sobotu dne 25.
listopadu 2006. Krátký kulturní program si připravila Lucie Švábová a
Kristýnka Müllerová a poté měly ženy a dívky možnost shlédnout
netradiční módní přehlídku – oděvů ze šátků. Jako manekýnky se nám
předvedly Petra Oškrdová, Katka Stejkorová, Eliška Zobačová a Anetka
Ondříčková. Viděly jsme různé způsoby vázání šátků nejenom do vlasů,
na krk nebo do pasu, ale také jako halenku, šaty, sukni nebo kalhoty, které
pomáhala manekýnkám vázat Ivana Zobačová. Na výstavě jsme si mohly
prohlédnout nebo i zakoupit hedvábné malované a batikované šátky a
šály z dílny Hany Krejsové, a tak si hned vyzkoušet modely z módní
přehlídky. Pozvání Marie Štemberové na naše setkání žen přijaly
kosmetičky z Brna a předvedly nám praktické ukázky dekorativní
kosmetiky a masáže. Bylo krásné, že na tomto našem setkání se sešly
nejstarší a nejmladší občanky Lazinova – paní Jarmila Doskočilová a
miminko Valentinka Stránská. Všem ženám a dívkám, které se podílely
na zdárném průběhu akce patří poděkování a zejména Alence Oškrdové
za to, že před třemi lety měla ten báječný nápad uspořádat toto setkání.
----AD LIBITUM
Koncert komorního dechového souboru AD LIBITUM, který působí při
Základní umělecké škole v Letovicích pod vedením pana učitele
Vladimíra Pečinky, zorganizoval Jan Stránský. Pozval do Lazinova svoje
kolegy a společně nám 28. listopadu 2006 zahráli krásné melodie. Se
zajímavostmi ze života skladatelů uvedených hudebních děl posluchače
seznámila Romana Stránská. Doufejme, že za rok přijedou členové
souboru znovu a potěší nás svým hudebním uměním.
----LOUTKOVÉ DIVADLO 3. 12. 2006
Třetí pohádka loutkového divadla Jiřího Švába měla název Dlouhý,
Široký a Bystrozraký. Tentokrát byly hlavičky loutek vyrobeny Martinem
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Likem již zjara, ale na tělíčka od Jirky Švába čekaly až do pozdního
podzimu. A co teprve šaty pro loutky od Alenky Oškrdové. Ty byly ještě
horké od žehličky, když diváci přicházeli na představení. A divadelní
kulisy z ateliéru pana Zobače nestačily ani oschnout. Ale herci a hudebníci
- Jiří Šváb, Liduška Lujková, Zlatka Vybíralová, Ivana Milinková, Romana
Stránská, Vladimír Zobač a Milan Hakl - ti se připravovali na divadlo již
dávno. To jim bylo sedm nebo devět let, když tuto pohádku četli a říkali
si, že jednou ji zahrají všem hodným lazinovským dětem, rodičům a
prarodičům. Jistě mi všichni dají zapravdu, že se jim pohádka povedla.
A protože lazinovské děti jsou opravdu hodné, přišel za nimi i Mikuláš
a čerti donesli plno dobrot.

************************************
POZVÁNKA NA KONCERT

Ludmila Lujková a Milan Hakl srdečně zvou všechny občany na
novoroční koncert, který se uskuteční v sobotu dne 20. 1. 2007 v 16.00
hodin v sále budovy obecního úřadu v Lazinově. Přijďte prožít
příjemné odpoledne s krásnou hudbou.
----POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Od ledna roku 2007 se bude práci knihovnice v obecní knihovně věnovat
paní Jana Švábová. Knihovna bude otevřena v sobotu od 14.00 hodin do
16.00 hodin. Do knihovny jsou zváni nejen dospělí, ale i děti a mládež. Pro
všechny je připraveno mnoho pěkných knih.
----Příspěvky na internetové stránky obce je možné zasílat na adresu
jan@stransky.info
----Úřední hodiny Obecního úřadu Lazinov jsou 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.
----Občanské sdružení Vesnice Lazinov děkuje Nadaci města Letovice pro
rozvoj kultury a životního prostředí za poskytnutý příspěvek ve výši
10.000 Kč na vybudování dětského hřiště v Lazinově.
Materiály pro zpravodaj zpracovala Zdenka Zobačová.
Lazinovský zpravodaj vychází 1x za dva měsíce. Vydává Sdružení občanů Vesnice Lazinov, Lazinov
107, 679 62 Křetín, IČ: 26538571. Příspěvky pro další číslo přijímá Zdenka Zobačová do 15. 2. 2007
tel./fax: 516 470 731. Tisk Občanské sdružení Vesnice Lazinov. Náklad 120 výtisků. Zdarma. Evidenční
číslo MK ČR E 13 551.
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