
VENKOV

     K jedinečnému půvabu venkova patří, že neokouzluje geometričností 
tvarů a technickým finišem povrchů, které neumějí stárnout, ale přírodě 
blízkými  tvary  a  povrchy,  které  se  mění  v rytmu  dne  a  roku,  umějí 
stárnout důstojně a dokonce stárnutím nabývají  nových půvabů. Město 
má make-up, venkov má pleť. To je důvod proč se na venkov nehodí stěny 
ze skla, betonu a plastů: venkov se jimi ochuzuje. Ve městě ukazují pleť 
jen  mladičké  dívenky  a  starobylé  památky.  Na  venkově  ji  má  každá 
venkovanka,  každý strom,  každá stodola  a  zídka  podél  cesty.  Kameny 
v zídce  nad  cestou  jsou  každý  jiný.  Jejich  struktura  a  barevnost  jsou 
nekonečně  proměnlivé,  jakkoli  přitom  povrchy  i  odstíny  zůstávají 
v delikátním rozmezí. Betonové dlaždice a obrubníky jsou naproti tomu 
fádní, stejně hladké nebo stejně hrubé. 
                                     (Z knihy B. Blažka: Venkovy anamnéza, diagnóza, terapie)

************************************     
Upozornění na zánik platnosti povolení k odběru povrchových a 

podzemních vod a povolení k  vypouštění odpadních vod do 
povrchových a podzemních vod k datu 1. 1. 2008

     Podle ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. zaniká k 1. 1. 2008 
platnost  povolení  k odběru povrchových a  podzemních vod a  platnost 
povolení  k vypouštění  odpadních  vod  do  vod  povrchových  nebo 
podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001.
     Nezanikají povolení vydaná po 1. 1. 2002, povolení k odběru podzemní 
vody  ze  zdroje  určeného  pro  individuální  zásobování  jednotlivých 
domácností pitnou vodou = studny, které byly vybudovány po roce 1955 
(do roku 1955 nebylo provádění studní zákonem upraveno, tyto studny 
mohou být dále využívány pro individuální potřebu domácnosti), povolení  
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k odběru  povrchových  vod  pro  energetické  využití  ve  vodních  elektrárnách.  
Povolení je nutné v případě potřeby doložit. 
     Povolení  není  třeba pokud se  k odběru povrchové vody neužívá 
technické zařízení, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou 
(vodárenskou  či  kanalizační  společností,  obcí,  apod.)  V tomto  případě 
zajišťuje příslušné povolení vlastník zařízení.
     Žádost  o  prodloužení  povolení  k odběru  povrchových  nebo 
podzemních  vod  a  k vypouštění  odpadních  vod  do  vod  povrchových 
nebo podzemních je  možné podat nejpozději do 1. 7. 2007 včetně. Po 1. 7. 
2007 je možné žádat pouze o nové povolení k nakládání s vodami.
     Vypouštění  odpadních  vod  do  vod  podzemních  je  i  vypouštění 
nepřímé – přes půdní vrstvy – odpadní vody ze septiků.

     Vodoprávní úřad pro fyzické osoby nepodnikající  je Městský úřad 
Letovice – tel.: 516 482 252.
     Vodoprávní úřad pro ostatní subjekty je Městský úřad Boskovice – tel.: 
516 488  600  (mimo  odběr  či  vypouštění  vod  v souvislosti  s hraničními 
vodami nebo vypouštění odpadních vod ze zdrojů znečištění o velikosti 
10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více –  vodoprávní úřad je krajský 
úřad).
     Informace  k uvedené  problematice  najdete  na  internetové  adrese: 
www.zanikpovoleni.cz a bezplatné telefonní lince 800 101 197.
  

************************************     
IDS JMK – Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

     Od 4. 3. 2007 dochází k rozšíření IDS JMK na Boskovicko. Do systému 
bude  nově  začleněno  110  obcí  a  přibude  33  nových  regionálních 
autobusových  linek,  3  linky  vlakové  a  další  vlaková  linka  bude 
prodloužena.
     
     Zavedení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje je 
zásah  do  našich  zvyklostí.  Věřme,  že  až  se  seznámíme  se  všemi 
novinkami, bude tato změna k prospěchu všem, kteří veřejnou dopravu 
využívají.

     Jízdní řády linky 254 – Boskovice – Chrudichromy - Letovice, 255 – 
Boskovice – Svitávka - Letovice, 274 – Letovice,žel.st. – Křetín – Lazinov – 
Bohuňov je možné získat v kanceláři Obecního úřadu Lazinov. 
     Tarif IDS JMK je možné zapůjčit v kanceláři Obecního úřadu Lazinov.
     Informační telefon IDS JMK: +420 5 4317 4317 v pracovní dny 6:00 – 
18:00 hodin, v sobotu 8:00 – 15:30 hodin. Je vyzkoušeno, funguje dobře.
     Podrobné informace najdeme na internetové adrese: www.idsjmk.cz. 

     Připomínky k jízdním řádům a návrhy na případné změny a také 
další připomínky k IDS JMK předejte, prosím, do kanceláře Obecního 
úřadu Lazinov.
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************************************
Mládeži a jejich rodičům

     Letošní zima skoupá na sníh nezakryla všechen nepořádek, který lidé 
způsobují kolem komunikací, ale i na jiných veřejných prostranstvích. Při 
procházkách se jen divíme, jaké „poklady“ můžeme spatřit kolem sebe. 
     A což teprve naše autobusové zastávky. Slouží nebo by měly sloužit 
k ochraně před nepřízní počasí, čekáme-li na autobus. Využívají je  však 
také místní i přespolní mladí k „poradám nebo diskusním kroužkům“ a 
bohužel po těchto „akcích“ zůstávají zastávky v nepoužitelném stavu. 
     A tak cestujícím nezbývá nic jiného než vydržet déšť a vítr a doufat, že 
naše mládež se umoudří a nebude po sobě zanechávat spoušť. 
     Je to ostuda nás všech, že na tak malé vesničce si nedokážeme udržet 
pořádek a čistotu.

************************************
Tři králové

     Letošní  obchůzka  Tří  králů  –  Kašpara,  Melichara  a  Baltazara  se 
uskutečnila  za  vydatného hudebního  doprovodu.  Jan  Stránský hrál  na 
basu, Romana Stránská na flétnu, Vladimír Zobač ml. na klarinet a starší 
na housle a Jakub Stránský měl často sólo na kytaru. Přijel nás podpořit 
svým hudebním uměním i přespolní muzikant – Ota Stránský z Bučovic. 
Na závěr obchůzky se přidal s akordeonem i pan starosta. Hudba se nesla 
z jednoho  konce  vesnice  na  druhý  a  sluníčko  doprovázelo  hudebníky 
svými  hřejivými  paprsky.  To  v loňském  roce  mrzly  prsty  hudebníků  i 
jejich nástroje. Při obchůzce nás čekalo milé překvapení u Bartošků, kteří 
přivítali koledníky ve starodávném selském oděvu. Však se podívejte na 
fotografie, které pořídil Pavel Novotný, jsou na internetových stránkách 
obce.  Při  obchůzce  a  ještě  v dalších dnech  přispěli  občané koledníkům 
celkovou  částkou  6.215  Kč  a  tato  částka  bude  použita  na  obnovu 
lazinovského křížku.

-----
Novoroční koncert

     Ludmila Lujková a Milan Hakl pro nás připravili novoroční koncert, 
který se uskutečnil v sobotu 20. ledna 2007. Ludmila Lujková přednesla 
básně ze své tvorby a Milan Hakl zahrál a zazpíval své skladby a písně. 
Děkujeme za pěkný kulturní zážitek.
     Ludmila Lujková a Milan Hakl pořádají také benefiční koncerty, aby 
získali  prostředky  pro  různé  projekty,  např.  v říjnu  2006  se  uskutečnil 
benefiční  koncert  pro  nadaci  Rozum  a  cit  a  peníze  získané  na  tomto 
koncertě byly věnovány pěstounské rodině z našeho regionu na vybavení 
dětského pokoje.
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************************************
POZVÁNKY

Starosta obce Lazinov zve všechny občany na 1. veřejné zasedání 
obecního zastupitelstva v roce 2007, které se uskuteční 

v pátek 9. 3. 2007 v 19.00 hodin v sále budovy obecního úřadu.
-----

Loutkové divadlo Radost
V neděli 11. 3. 2007 navštíví rodiče s dětmi představení loutkového 

divadla Radost v Brně – Když jde kůzle otevřít. Divadlo začíná v 10.00 
hodin. Doprava je individuální nebo společně vlakem do Brna. Odjezd 
vlaku je v 8.02 hodin z Letovic. Dobu návratu upřesníme dle situace.

-----
Velikonoční pomlázky

Josef Ondříček, Vladimír Zobač a další zkušení pletači pomlázek zvou 
všechny kluky od 1 roku do 100 let na pletení pomlázek, které se 

uskuteční v sobotu 31. března 2007 v 15.00 hodin v sále budovy obecního 
úřadu. Budeme plést klasické pomlázky z osmi prutů, ale máme 

připravené i nové „vzory“. Materiál bude připraven.                           Dívky, 
přijďte také!

-----

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.

-----
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

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. 4. 2007 
tel./fax: 516 470 731. Tisk Občanské sdružení Vesnice Lazinov. Náklad 120 výtisků. Zdarma. Evidenční 
číslo MK ČR E 13 551. Zvoničku na úvodní stránku namaloval Zdeněk Skácel.
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