
LAZINOVSKÝ KŘÍŽEK

     „Krajina,  tato  citlivá  kůže zemského povrchu,  trpělivě  snáší  další 
proměny, které přináší čas. Místo kapliček nad studánkami s průzračnou 
vodou se tyčí podél dálnic reklamy na minerální vodu Mattoni, která se 
prodává  v plastikových  lahvích,  a  studánky  nikdo  nečistí,  prameny 
v krajině rozjezdila těžká polní mechanizace a zanesla chemická hnojiva. 
Vytvářejí se nové dominanty u cest, aby je viděl i rychle projíždějící vůz, 
nad krajinou rozepjali svá křídla plechoví orli, obsadili ji obří bernardýni 
pojišťovny Winterthur, rozběhli se do ní koně s cejchem Marlboro. To jsou 
monumenty  našeho  času,  postmoderní  citace  a  totemy  naší  civilizace, 
nadané  pomíjivostí  na  rozdíl  od  dřívějších,  které  byly  „na  památku“. 
Hlavní  devizou  naší  doby  je  pomíjivost,  prchavost,  informace  upadá 
v zapomenutí,  je  to  obchod o  duši  a  tou zmítají  imaginace reklamních 
agentur  denně  novými  modely.  V tomto  kolotoči  mají  staré  drobné 
památky stabilitu nevídanou, nenabízejí totiž změny, ale jsou zastavením 
času,  jímž  obdarovávají  kolemjdoucí,  jsou  kotvami  bytí  člověka 
k pevnému základu domova.“ 
                     (Z knihy Tomáše Hájka a Ireny Bukačové-Příběh drobných památek)

     Lazinovský křížek byl postaven v roce 1860 v tehdejším středu obce 
nákladem lazinovských občanů. Je vysoký cca 3 m a skládá se ze tří dílů: 
paty podstavce, těla podstavce a profilované plinty. Dílo je zhotoveno z 
opuky  lokality  pravděpodobně  Opatovického  valu.  V plintě  je  vsazen 
litinový kříž, na ramenech kříže je litinový korpus Krista.
Křížek stával v místech, kde je dnes umístěna vývěska obecního úřadu. 
Dle dochovaných fotografií přežil i stavbu přehrady a ještě v roce 1980 stál 
na  svém původním místě.  Poté  však  došlo  k výstavbě  hřišť  v zátoce  a 
křížek byl odstraněn. Litinový kříž byl uschován v garáži místních hasičů 
a kamenná část byla uložena za garážemi. Pravděpodobně díky místním 
hasičům byl zachráněn.
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     Téměř po 25 letech jsme začali hledat místo, kam by křížek bylo možné 
po opravě umístit. Nebylo to snadné. Je to křížek lazinovských občanů a 
měl  by  být  v místě,  kde  se  lidé  scházejí,  ale  také  v místě,  kde  nebude 
snadno  zranitelný.  Po  dlouhých  úvahách  bylo  na  návrh  paní  Anežky 
Tihonové  a  pana  Josefa  Ondříčka  vybráno  místo  v zátoce  mezi  domy 
Neubauerů a Hladíků. Křížek je pěkně vidět ze všech stran a stojíme-li 
před ním, lípa v pozadí dotváří pěkné zákoutí, které zde vzniklo. 

     Na stavbě základu se podíleli Aleš Ondrák, Jan Stránský, Vladimír 
Pozdan,  Vladimír  Zobač  ml.  a  Vladimír  Zobač  st.  (zatímco  další 
zvelebovali  místní  zastávky).  Kamennou část  křížku,  která  byla  v dosti 
zuboženém stavu a nebyl na ní již vidět původní nápis, opravil sochař pan 
Jan Leitgeb z Blanska. Znění nápisu na křížku měl zaznamenané Ivo Pěta. 
Opravený křížek přivezl  z  Blanska Ivoš Vybíral  a  9.  prosince  2007 byl 
křížek  postaven na novém místě.  Jakmile  to  počasí  dovolí,  bude okolí 
křížku upraveno.                                                                         Zdenka  
Zobačová

************************************
     Z jednání obecního zastupitelstva dne 14. 12. 2007
     Přítomno bylo 7 členů obecního zastupitelstva a cca 25 občanů.

     Informace  o  postupu prací  na  rozšíření  místní  komunikace  podal 
Miroslav Holas. Požadované práce na stavbě byly dokončeny, stavba byla 
předána  obci.  V jarních  měsících  budou  provedeny  konečné  úpravy  a 
výstavba spojovacího chodníku.
     Další informace přednesl starosta Pavel Novotný. Obec podala žádost o 
dotaci z fondů Evropské unie. V měsíci únoru bude rozhodnuto, zda obec 
dotaci obdrží. V případě kladného vyřízení žádosti, začne 1. etapa celkové 
rekonstrukce infrastruktury obce, to znamená oprava komunikací ve staré 
části  obce.  Tam,  kde  je  v komunikaci  uložena  kanalizace,  bude  tato 
zkontrolována kamerou a  v případě potřeby bude opravena.  Likvidace 
odpadních   vod  v obci   bude  řešena  sdruženou  kanalizací  (v  trase 
zatrubněného  potoka)  s vyústěním  v zátoce,  kde  bude  vybudován 
dešťový  oddělovač.  Dojde  k přehrazení  zátoky  sypanou  hrází.  Septiky 
budou nahrazeny domovními  ČOV,  které  pořídí  obec  a  po  5  letech  je 
provozovatelům  (občanům)  odprodá.  Likvidace  odpadních  vod  v ulici 
nad přehradou bude řešena samostatně.  Toto  řešení  má tu výhodu,  že 
nebude nutné rozkopat vesnici a ušetří se mnohamilionové výdaje.
     Obecní zastupitelstvo dále projednalo:

- schválilo  změnu  kontrolního  výboru  –  Jaroslava  Vítka  nahradil 
František Doskočil

- schválilo rozpočtové opatření 2/2007 a 4/2007
- schválilo rozpočet na rok 2008 jako vyrovnaný, a to příjmy ve výši 

1.596.000 Kč a výdaje ve výši 1.596.000 Kč.
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************************************
SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA

     V měsíci prosinci roku 2007 oslavil krásné 75 narozeniny pan 
Antonín Ludvík. 
     V měsíci lednu oslavil významné životní jubileum 60 let pan 
Augustin Tihon.
     Blahopřejeme oběma jubilantům a přejeme hodně zdraví, štěstí a 
pohody do dalších let života.

     Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea byla 
zveřejňována v našem Zpravodaji, aby to laskavě sdělili vydavateli 
Lazinovského zpravodaje. Děkujeme.

************************************
    
     Ještě se vzpomínkou vrátíme k podzimním akcím roku 2007.

„Dámská jízda“

     Již tradiční akcí pořádanou v Lazinově se stala listopadová „Dámská 
jízda“. Tentokrát naše pozvání přijala paní Marie Čigelská ze Sulíkova a 
pro naši malou módní přehlídku zapůjčila výrobky, které vznikly v její 
dílně. Byly to šály, svetry, rukavice pletené z ovčí vlny a příze, šály a vesty 
tkané z ovčí vlny, lnu a bavlny, batikované košile a trika a další výrobky. 
Paní Čigelská si vlnu spřádá sama na kolovrátku a toto svoje umění nám 
také předvedla. A my jsme si mohly zkusit, jak naše babičky spřádaly ovčí 
rouno na vlnu. Není to vůbec snadné. Také jsme si vyzkoušely tkaní na 
stolním stavu a pletení hřebíčkovou metodou. 
     Při dobrém jídle z kuchyní našich šikovných žen a zajímavém povídání 
čas rychle ubíhal. 

     Ještě dva recepty na dobroty z dámské jízdy od paní Ondříčkové:

Smažené růže
     25  dkg hladké mouky,  6  dkg moučkového cukru,  6  dkg kakaa,  2 
žloutky, 3 lžíce mléka, 3 lžíce bílého vína, špetka soli
     Všechny  suroviny  smícháme  a  vypracujeme  těsto  jako  na  nudle, 
rozválíme na stéblo silně a vykrajujeme hvězdičky trojí velikosti. Potřeme 
je  uprostřed  bílkem  a  klademe  na  sebe.  Vařečku  omočíme  v mouce  a 
hvězdičky  uprostřed  stlačíme,  aby  se  lístky  zvedly.  Smažíme 
v rozpáleném tuku, zdobíme zavařeninou a sypeme cukrem.

Chrástí
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     40 dkg krystalového cukru, 6  bílků,  15 dkg nasekaných vlašských 
ořechů, 15 dkg nasekaných rozinek, 5-6 rohlíků
     Vyšleháme  tuhý  sníh  z bílků  a  cukru.  Vmícháme  na  drobounké 
kostičky nakrájené rohlíky, nasekané ořechy a rozinky. Na plech, vyložený 
pečícím papírem, klademe lžičkou malé hromádky směsi. Pečeme, spíše 
sušíme, v mírně teplé troubě. 

     Paní  Marie  Čigelská  založila  v Sulíkově  Studio  řemesel  Klára,  ve 
kterém pořádá řemeslné tvořivé úterky. Tam si můžeme vyzkoušet ještě 
mnoho dalších řemeslných technik.

-----

Předvánoční odpoledne pro děti

     Paní Radka Košíková připravila pro děti na jedno prosincové sobotní 
odpoledne předvánoční tvoření. Děti si mohly vyzkoušet práci s těstem na 
vizovické pečivo, vyrobit různé tvary s vánočními motivy podle předlohy, 
ale  také  tvary  dle  vlastní  fantazie.  A  tu  mají  děti  opravdu  velikou. 
Odpoledne se vydařilo ke spokojenosti všech.

-----

Za zvířátky do lesa

     Cílem vycházky za zvířátky do lesa byla tentokrát opět myslivecká 
chata. Zvířátkům jsme donesli seno, jablíčka, kukuřici, mrkev, slunečnici, 
hrách, ořechy a další dobroty. Ozdobili jsme jim stromeček a nezapomněli 
jsme ani na ptáčky. Ivana Postlová nám věnovala dvě dřevěná krmítka, 
která jsme zavěsili pod přístřešek u myslivecké chaty. Veverky jsme sice 
nepotkali, ale mohli jsme si vyzkoušet jaké to je lézt po kmeni vysokého 
smrku „jako veverka“.  Nemají  to  veverky jednoduché.  Po cestě  zpátky 
jsme si zahráli na „medvěda“ a domů jsme se vrátili až za soumraku.
     Děkujeme panu Tihonovi a panu Vítkovi za výborný čaj a kávu, které 
nám v myslivecké chatě připravili a také za příjemné posezení v teple.
     

-----

Zpívání pod vánočním stromem

     V roce 2007 se uskutečnilo již 5. zpívání pod vánočním stromem. U 
zvoničky  jsme  se  sešli  v podvečer  na  Boží  hod  vánoční.  Kromě  již 
známých místních muzikantů nám přišli  k našemu zpívání  zahrát  Jitka 
Ženatová na housle, Vladimír Pečinka na flétnu a Marek Jílek na lesní roh. 
Zazpívali jsme si známé koledy a opět jsme se naučili některé další, méně 
známé. Ti zpěváci, kteří  přišli o chvíli později, si mohli poslechnout, jak 
se zpěv a hudba nesla od zvoničky do celé naší vesnice.
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************************************
     Oprava chyby v příspěvku Ivany Zobačové „Zkuste si to!“ z minulého 
čísla Lazinovského zpravodaje.

„Tiskařský  šotek“  přehodil  písmena.  Správně  mělo  být  uvedeno: 
Architekti tuto skutečnost nazývají „genius loci – duch místa“.

     Autorce příspěvku se omlouvám. ZZ

     („Genius loci“ – Ochranné božstvo, dobrý duch místa. Genius – božská 
síla,  o  které  italské  kmeny,  později  Římané  věřili,  že  sídlí  v člověku, 
provází ho od narození až do smrti. Genius byl zárukou mužovy plodivé 
síly. Obětovalo se mu o narozeninách, svatbách apod. Svého génia měla i 
různá  sdružení,  vojenské  legie,  uctíván  byl  i  genius  populi  Romani  – 
genius  římského  národa.  Stejný  význam  měl  i  genius  loci.  Bývá 
zobrazován jako had požírající ovoce.. Dnes se obvykle užívá jako výraz 
pro  vyjádření  zvláštní,  typické  atmosféry  nějakého  místa  nebo 
zavedeného řádu v oblasti společenské nebo umělecké.)
            Z knihy Evy Kukátkové, Václava Marka a Jany Zachové - Moudrost věků)

************************************
POZVÁNKA

     Paní Radka Košíková zve všechny zájemce, děti, rodiče i prarodiče na 
sobotu 1. března 2008 na 14.00 hodinu do sálu budovy Obecního úřadu 
Lazinov. Budeme vyrábět různé drobnosti s velikonoční tématikou.

      

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

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

     Od 1. ledna 2008 dochází ke změně zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v tom, že v § 6 a v § 11 byly 
zrušeny koeficienty  0,3  a  0,6  přiřazené jednotlivým obcím podle počtu 
obyvatel. 
     Pro rok 2008 platí tedy pro naši obec koeficient 1,0. Touto změnou 
zákona  dojde  ke  zvýšení  daně  z nemovitostí  jak  u  pozemků,  tak  u 
staveb.
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     Poplatník  není  povinen  v tomto  případě  podat  daňové  přiznání, 
koeficienty budou opraveny automaticky finančním úřadem. Složenky na 
úhradu daně z nemovitostí obdrží poplatníci od finančního úřadu.

-----

Ve středu 20. 2. 2008 
nebudou na Obecním úřadu Lazinov úřední hodiny.

-----

     Upozorňujeme občany na termíny úhrady místních poplatků. Poplatek 
ze psa je splatný k 29. 2. 2008 a poplatek za svoz komunálního odpadu je 
splatný  k  31.  3.  2008.  Děkujeme  všem  občanům  za  včasnou  úhradu 
poplatků.

-----

Zastupitelstvo obce Lazinov

zve všechny občany na veřejnou informativní schůzku na téma:

Úprava, oprava a výstavba komunikací a veřejných ploch v obci.

Bude představena architektonická studie veřejných ploch autorů 
Prof. Ing. arch. Milana Stehlíka, CSc. a Ing. arch. Aleny Stehlíkové.

Schůzka se uskuteční v pátek 15. 2. 2008 v 18.00 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu Lazinov.

-----

     První  veřejné  zasedání  obecního  zastupitelstva  v roce  2008  je 
plánováno na pátek 14.  března 2008 v 18.00 hodin v zasedací  místnosti 
obecního úřadu Lazinov.

Materiály pro zpravodaj zpracovala Zdenka Zobačová. 
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