Č. 5/2007 6. ročník říjen/ 2007
PRVNÍ SNÍH A JEŽÍŠEK
Okolní krajinou se prohání vítr severák a papíroví draci pomalu mizí
z oblohy. S jistotou si paní Zima říká o svoje vládcovství. Nastává
předvánoční čas. Čas rozzářených dětských očí, splněných i nesplněných
přání.
Jenže kam se posílají dětská přání? Spousty dětiček napíší své dopisy a
vhodí je do schránky s adresou Ježíška a potom se dozvídají z televize, že
mnoho přání zůstává na poště. A kde mají děti jistotu, že to není právě to
jejich největší přání?
A přitom je to tak jednoduché. Jde o to poslat své přání včas.
Ptáte se kdy je ten pravý čas? Já vám to povím.
Ježíška každý rok probudí z letního spánku první padající vločka.
Každoročně s prvním napadeným sněhem vytahuje své sáně a vyjíždí po
setmění na objížďku kolem oken. Stačí tedy pro Ježíška namalovat
obrázek a napsat své přání v den, kdy okolní krajinu pokryje třebas jen
poprašek sněhu, po setmění pootevřít okno a dopis za něj položit. A pak
už jen za zavřenými dveřmi pokoje čekáme, až si Ježíšek dopis vyzvedne.
Po chvíli se opatrně podíváme, abychom Ježíška nevyplašili, jestli je dopis
pryč. Když je okno prázdné – máme vyhráno.
Letos nám první sníh napadl již 20. října. Napsali jste svá přání
Ježíškovi?
(IM)

************************************
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Z jednání obecního zastupitelstva dne 14. 9. 2007
Přítomno bylo 6 členů zastupitelstva a cca 20 občanů.
Informace o I. etapě rozšíření místní komunikace přednesl starosta
Pavel Novotný. Byla vybrána dodavatelská firma Výstavba IS s. r. o.
Křetín. V letošním roce bude realizováno zpevnění svahu nad
komunikací, opěrné zídky, posun plotu do zahrady Tihonových dle
dohody. Stavební práce by měly probíhat v měsíci říjnu a listopadu. O
omezení dopravy v místě stavby budou občané informováni obecním
rozhlasem, případně na vývěsce obecního úřadu. Cena za stavební práce
provedené v letošním roce by měla být cca 1.360.000 Kč.
Pan Jan Stránský informoval o připravené brigádě na sobotu 15. září
2007 od 9 hodin. V plánu je provedení nátěrů autobusových zastávek a
vybudování základu pro lazinovský křížek..
Obecní zastupitelstvo schválilo:
- rozpočtové opatření 3/2007
- uhrazení příspěvků Sdružení vodovadů a kanalizací
- financování I. etapy stavby rozšíření místní komunikace.
K 12. 9. 2007 je na účtu obce 1.357.108, 77 Kč, v pokladně 49.645,- Kč,
z úvěru na stavbu budovy obecního úřadu zbývá splatit 130.108,52 Kč.
----KOMUNIKACE V LAZINOVÉ
Obec Lazinov podala dne 16. 10. 2007 na Městský úřad Letovice, odbor
výstavby a životního prostředí žádost o vydání stavebního povolení na
stavbu „Rekonstrukce místní infrastruktury a veřejných ploch v obci
Lazinov“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Jedná se o
opravu místních komunikací, chodníků a veřejných ploch. Městský úřad
v Letovicích, odbor výstavby a ŽP oznamuje zahájení stavebního řízení
a současně svolává ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
16. listopadu 2007 (pátek) v 8.30 hodin se schůzkou pozvaných na místě
stavby, Lazinov – obecní úřad.
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a
námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak
k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů
rozhodnutí (Mestský úřad Letovice, odbor výdstavby a ŽP, úřední dny:
Po a St 8 – 17 hodin).
Do projektu pro stavební povolení mohou občané nahlížet také na Obecním
úřadě Lazinov v úřední hodiny, to je ve středu v době od 14 do 18 hodin a v pátek
v době od 18 do 19 hodin.
V projektu jsou zahrnuty úpravy celého území stávající zástavby obce
Lazinov.
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************************************
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Autobusové zastávky v Lazinově byly do 15. září letošního roku
smutné a ušmudlané. Již na jaře Honza Stránský navrhl, že zastávky
vyzdobíme obrázky. Je přece škoda likvidovat majetek, který je téměř
nezničitelný. Vždyť ho můžeme „jen“ očistit a natřít a může sloužit další
léta. Také cena materiálu na nátěr je podstatně nižší (3.000,- Kč), než
pořízení nové zastávky (40.000,- Kč). Ale celé jaro a léto nebyl čas. Až
konečně v sobotu 15. září se rodiny Stránských, Švábova a Zobačova sešly
se štětci a barvami a vyzkoušely si své výtvarné umění. Nejvíce metrů
natřel Jirka Šváb, uměleckým vedoucím byl Honza Stránský. Dílo se
zdařilo a doufejme, že bude dlouho sloužit v neporušeném stavu.
Tak jsme z obecního rozpočtu ušetřili nemalou částku, kterou může
obec investovat jinde.
Dokončení nátěrů střech bude provedeno v jarních měsících příštího
roku.

************************************
LAZINOVSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO

Lazinovské loutkové divadlo po úspěchu na domácí scéně a po
úspěchu představení na letním táboře v Osvětimanech zahrálo 26. října
pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký také v Letovicích v sále základní
umělecké školy pro děti a rodiče z různých koutů naší vlasti. Největší
úspěch tentokrát sklidil Široký v podání Zlatky Vybíralové, ale i ostatním
členům divadelního souboru se dařilo. Děkujeme za pozvání a pohoštění
panu Vladimíru Pečinkovi. Diváci byli skvělí. Možná se za rok zase
sejdeme u zbrusu nové pohádky.

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

V měsíci říjnu oslavila životní jubileum 60 let paní Jana Švábová.
Blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, pohody a
hodně úspěchů a radosti při práci v obecní knihovně.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea byla
zveřejňována v našem Zpravodaji, aby to laskavě sdělili vydavateli
Lazinovského zpravodaje. Děkujeme.

************************************
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Starosta obce Lazinov zve všechny občany na 4. veřejné zasedání
obecního zastupitelstva, které se bude konat v pátek dne 14. prosince
2007 v 19.00 hodin v sále budovy obecního úřadu v Lazinově.

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

„DÁMSKÁ JÍZDA“
Již 4. ročník setkání lazinovských žen se uskuteční v sobotu 17.
listopadu 2007 od 17.00 hodin v sále budovy obecního úřadu
v Lazinově. Na programu bude opět malá módní přehlídka a
prodejní výstava tentokrát z dílny paní Marie Čigelské, která nás též
poctí svojí přítomností a předvede nám něco ze svého umění.
Zveme samozřejmě i ženy a dívky „přespolní“.
Prosíme naše milé ženy a dívky opět o přispění slaným nebo
sladkým občerstvením. Nezapomeňte recept.
Alena a Zdena
-----

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
Lazinovské loutkové divadlo má ve svém repertoáru již čtvrtou
pohádku, kterou zahraje dětem i dospělým v neděli 2. prosince
2007 v 16.00 hodin v sále budovy obecního úřadu v Lazinově.
Srdečně zveme všechny hodné i trochu zlobivé děti i s rodiči a
prarodiči.
-----

ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA
Jaká bude letošní zima? Bude sníh a mráz nebo déšť a teplo? Ať
tak nebo tak, zvířátka v lese musíme nakrmit, aby v zimě neměla
hlad. Za zvířátky do lesa se letos vypravíme 23. prosince 2007 ve
14.00 hodin. Sraz na zastávce u Boba a Bobka – na točně.
Nezapomeňte na seno, mrkev, řepu, kaštany, jablíčka a další
dobroty pro zvířátka.
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-----

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Sejdeme se 24. prosince 2007 ve 21.00 hodin u Lazinovské
zvoničky. O hudební doprovod se opět postarají místní muzikanti.

************************************
OZNÁMENÍ
SBÍRKA ŠATSTVA
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním
úřadem Lazinov vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látek, dále domácích potřeb jako je nádobí bílé i černé, skleničky a peří,
péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
Věci zabalené do igelitových pytlů nebo krabic odevzdejte, prosíme, do
30. 11. 2007 v úřední hodiny na Obecním úřadě v Lazinově.
----VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Upozorňujeme občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný od 1.
července 1964 do 31. prosince 1993, že jsou povinni si jej vyměnit do 31.
prosince 2007. K 16. 10. 2007 zbývá vyměnit 2874 dokladů z celkového
počtu 6744. Co musíte mít s sebou: platný doklad totožnosti (občanský
průkaz, pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm, řidičský průkaz,
kterému končí platnost. Lhůta pro výrobu nového řidičského průkazu je
20 dnů.
Řidičské průkazy vyřizuje Městský úřad Boskovice, odbor dopravy,
registr řidičů, nám. 9. května 2, Boskovice každý pracovní den od 8.00
do 14.00 hodin a v úřední dny až do 17.00 hodin.
Občané, kteří nebudou požadovat výměnu řidičského průkazu, mají
možnost vzdát se řidičského oprávnění. Tuto skutečnost musí oznámit
písemně, předložit občanský průkaz a odevzdat řidičský průkaz.
Dne 31. 12. 2007 bude Městský úřad Boskovice uzavřen.
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----VÝMÉNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ V ROCE 2007
V letošním roce se povinně vyměňují občanské průkazy vydané do 31.
12. 1998. Jedná se o průkazy typu karta, které ještě nemají strojově čitelné
údaje. Konec platnosti a povinnost výměny se vztahuje i na občanské
průkazy (dále jen OP) vydané do roku 1998, ve kterých je vyznačena
platnost „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“.
Vyjímku z této povinné výměny mají pouze občané narozeni před 1. 1.
1936, ale musí mít ve svém dokladu správné údaje např. o stavu, adrtese
trvalého pobytu, vyznačené státní občanství ČR a vyznačenou platnost
„bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“. Pokud je
některý z údajů nesprávný (nastala jeho změna), je potřeba OP vyměnit.
Žádost o výměnu je třeba poslat do 30. listopadu 2007. Dnem 1. 1. 2008
jsou tyto průkazy již neplatné. O výměnu lze požádat u kteréhokoli
obecního úřadu, kde je matrika (pro nás nejblíže Městský úřad Letovice)
nebo přímo na Městském úřadě v Boskovicích, odboru vnitřních věcí,
nám. 9. května 2, Boskovice. Výměna je bezplatná. Občan předkládá
dosavadní OP, jednu aktuální fotografii a vyplněnou žádost. Za občana
může podepsanou žádost o vydání nového OP podat osoba s plnou mocí,
tato nemusí být ověřená. Nový OP si však musí občan převzít osobně.
Jakékoli informace o výměnách OP získáte na tel. Číslech 516 488 726,
516 488 727.
----Úřední hodiny Obecního úřadu Lazinov jsou v době zimního času
každou středu od 14.00 do 18.00 hodin a každý pátek od 18.00 do 19.00
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. 12. 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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