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 CESTA 
. 
 
     Všude tam, kde se člověk pohybuje v krajině, vytvářejí se následkem 
zvyku určité cesty a tyto prošlapané cesty se ukazují být mnohem 
pohodlnějším pojítkem než neproražené plochy mezi nimi. Jednou 
proražená cesta k sobě brzy začne přitahovat dopravu. Jak však doprava 
narůstá, přibývá i nároků na cestu. Brzo už nepostačí v té podobě v jaké se 
vytvořila chůzí (nebo jízdou), nýbrž vyžaduje umělou výstavbu. Z cesty 
se stává silnice, přičemž formy výstavby se mění se stavem techniky. Tím 
se silnice stále více odděluje od původní těsné vazby na krajinu, libovolně 
zasahuje do krajiny a podrobuje ji tvárné vůli člověka.  
     Silnice je vedena uměle. Vyrovnávají se nerovnosti povrchu země, 
odstraňují se z cesty překážky. Jakožto technické dílo se silnice z přírody 
vyčleňuje ostře vymezenou hranicí. Povrch silnice odděluje nohy od 
půdy. Ostře se rýsuje okraj silnice: to, co je za ním, je pro toho, kdo silnici 
používá, jiný svět, od něho jakousi skleněnou stěnou oddělený pouhý 
výhled, který se stoupající jízdní rychlostí vybledává a mění se v pouhé 
panorama. 
     Pěší stezka je v tom všem pravý opak. Nechce dosahovat svého cíle 
nejkratší cestou. Vine se krajinou, vyhne se překážce a tulí se ke krajinným 
tvarům tam, kde by je stavitel silnic svým rozhodným zásahem znásilnil. 
Půda tu není uměle pojednána. Leda že se pohodí pár kamenů, aby se 
přes promáčené místo dalo přejít suchou nohou nebo se přes potok položí 
lávka. Proto se ten, kdo se toulá, musí půdě přizpůsobit. Toulka je forma, 
kterou se člověk pokouší prolomit nadměrnou účelovost svého bytí. Dalo 
by se klidně říci, že je to únik: člověk se vydává na toulku, protože vyráží 
ze stísnění městy a z chvatu civilizačního bytí. 
      
                                     (Z knihy B. Blažka: Venkovy anamnéza, diagnóza, terapie) 
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KOMUNIKACE V LAZINOVÉ 

 
     V pátek 27. 7. 2007 se uskutečnila informativní schůzka k rozšíření 
místní komunikace. Pan Ing.arch. Stehlík seznámil přítomné s částí studie 
řešení veřejných prostor – zejména komunikací - v naší obci. Pan Stehlík 
pojal studii nejen jako návrh řešení místních komunikací a veřejných 
prostranství, ale také jako zdokumentování historického a stavebního 
vývoje naší obce.  
     (Další prezentace studie by měla proběhnout v měsíci říjnu. Je zajímavé 
poslechnout si výklad Ing. arch. Stehlíka.) 
     Poté pan starosta informoval o změnách v projektu, které vyplynuly ze 
studie pana Ing. arch. Stehlíka. Jedná se o následující změny: 

- stavební úpravy a dopravní značení točny autobusů se zatím 
odkládá 

- okraj vozovky bude řešen obrubníkem naležato a jedním pásem 
zatravňovacích dlaždic a travnatým pásem s výjimkou části 
vozovky kolem domu Tihonů  

- místo chodníku plánovaného podle zahrady Tihonů bude zelený 
pás 

- opěrné zdi budou řešeny nízkou zídkou z kamenů výšky cca 50 -
110 cm, pod domem Říhů bude železobetonová zeď porostlá 
popínavými rostlinami umístěná za průběžnou nízkou kamennou 
zídkou 

- zkratka od Holků k hlavní silnici bude řešena pomocí terasovitého 
klikatého schodiště z kamene s kovovým zábradlím 

- stezka kolem plotu zahrady Křenových, kde vede červená 
turistická značka, nebude zpevňována. Trasa červené turistické 
značky bude změněna. 

 
     Další informace budou poskytnuty na veřejném zasedání obecního 
zastupitelstva v pátek 14. 9. 2007. 
 

************************************ 
ZÁJEZD LOUTKOVÉHO DIVADLA 

     Loutkové divadlo Jiřího Švába hostovalo v neděli 29. července 2007 
v Osvětimanech. Přípravy na první vystoupení loutkového divadla mimo 
domovskou obec bylo sice provázeno zdravotními i jinými nesnázemi 
hercců a technického personálu, ale nakonec vše dobře dopadlo a soubor 
včas a kompletní dorazil na místo určení. Divadelní soubor zahrál dětem 
na letním táboře pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.  Smích a 
radost diváků a dlouhý potlesk po představení svědčí o tom, že 
představení se líbilo.  
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 „Vzpomínkou k životu“ 

     Den, na který se nezapomíná byl poslední letošní červnový den. Tento 
den se stal pro mnohé myslivce a spoluobčany ze širokého okolí určitě 
hezkým a neopakovatelným setkáním uprostřed naší krásné přírody. 
Myslivecké sdružení Ochoza Vlkov se sídlem v Meziříčku uskutečnilo u 
své myslivecké chaty pod nádherným hřebenem Ochozy slavnostní 
odhalení památníku věnovaného myslivcům a všem přátelům přírody. 
Uskutečnil se tak významný den, který byl určitým vyvrcholením a 
oslavou doby, po kterou již téměř tři generace našich myslivců pečují se 
vší svědomitostí a odpovědností dobrých hospodářů o svěřenou zvěř. 

     Lokality Lazinova a Meziříčka se také staly v šedesátých letech 
minulého století svědky znovuvzkříšení kultury české myslivosti v našich 
podmínkách. Díky nezapomenutelnému příteli Josefu Hejlovi a dalším, 
zrodila se tradice slavných posledních lečí, důstojných pasování na 
právoplatné myslivce, oslav při významných výročích a vysoká 
důstojnost ve chvílích posledního rozloučení. 

     Vybudováním památníku chceme dát poselství, že vzpomínkou k této 
historii chceme jít i dál vstříc novému plnému životu naplněnému tolik 
potřebnou úctou jednoho k druhému, k naší přírodě a všemu živému 
tvorstvu. Chtěli bychom, aby tento památník se stal místem vzájemného 
porozumění, krásných vzpomínek nejen nás místních myslivců, ale i Vás, 
kteří budete putovat těmito končinami. Vladimír Valouch, předseda MS 
(převzato z Letovického zpravodaje) 

----- 

MYSLIVECKÝ DEN 2007 

     Myslivecký den v Lazinově se stal již tradiční akcí pořádanou 
Mysliveckým sdružením. Letos se uskutečnil v sobotu 18. srpna 2007. Bylo 
připraveno výborné myslivecké občerstvení – opět z kuchyně paní 
Anežky Ondříčkové. Při příjemném posezení s přáteli a známými při 
hudbě u dobrého jídla a pití zapomeneme na starosti všedního dne a 
načerpáme energii do dnů příštích.  

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

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

Starosta obce Lazinov zve všechny občany na veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva, které se bude konat v pátek dne 14. září 2007 v 19.00 

hodin v sále budovy obecního úřadu v Lazinově. 

 
 



 4 

 
POZVÁNKA 

 
Ludmila Lujková a Milan Hakl srdečně zvou na 

4. benefiční koncert pro Nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích. 

Koncert se koná v neděli 16. září 2007 v 16.00 hodin  

v klášterním kostele Svatého Václava 

 

Účinkovat budou:  

Miloslav Krejsa – varhany, Smíšený pěvecký sbor B. Martinů pod 
vedením Miloslava Krejsy, TENALLE – smyčcové kvarteto, Vladimír 

Pečinka, Tomáš Poláček – zobcové flétny, Lubomír a Lukáš Bohatcovi – 
trubky, Ludmila Lujková – recitace, Milan Hakl – varhany, zpěv 

 

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

OZNÁMENÍ 

V sobotu 15. 9. 2007 od 9.00 hodin se uskuteční pracovní setkání při 
budování základu pod křížek a při natírání autobusových zastávek. 

Zájemci jsou srdečně zváni. Sraz je v 9.00 hodin v zátoce.  

 Bližší informace poskytne Jan Stránský. 

----- 

Firma HOLAS CZ s. r. o. nabízí možnost vyvezení odpadních vod z jímek 
a septiků  domácností. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit v kanceláři 

obecníhu úřadu u paní Košíkové nebo přímo v sídle firmy. 
----- 

     Byla bych ráda, kdyby do „Zpravodaje“ přispěli krátkou či delší zprávou i 
organizátoři dalších akcí, aby bylo zachyceno dění v Lazinově pro budoucí 
generace.                                                                                        Zdenka Zobačová 
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