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”Potkáš-li starý strom, smekni”.

(malíř Jaroslav Turek)

Stromy produkují kyslík jako produkt fotosyntézy, ale také dýchají,
to znamená, že část kyslíku zase spotřebovávají. V součtu platí, že
rostliny, tedy i stromy, vyprodukují více kyslíku, než sami spotřebují.
Každý strom, který zasadíme, přidá svým růstem do ovzduší draho-
cenný kyslík, do svého kmene a listí naváže oxid uhličitý, nejvýznam-
nější skleníkový plyn. Tím se snižuje množství oxidů uhlíku ve vzduchu a
předchází klimatickým změnám, které s přibývajícími tzv. skleníkovými
plyny úzce souvisí. Jen malý příklad: například jeden 25 metrů vysoký
buk s korunou o průměru 14 metrů má prostor koruny 2700 m

3 a lis-
tovou plochu okolo 1600 m2. Takový strom vyprodukuje za vegetační
období tolik kyslíku, kolik stačí pro 10 lidí na celý rok. Je schopen
pohltit 1 tunu prašného spadu za rok a při fotosyntéze zlikviduje ste-
jné množství (stejný počet molekul) CO2 jako vyprodukuje kyslíku. V
průměru ochladí prostředí až o 3 �, zvlhčí vzduch odparem vody v ob-
jemu až 400 litrů denně. A nebo: odhaduje se, že stoletý listnatý strom
produkuje za hodinu až 1,7 kg kyslíku, což je množství, které potřebuje
k životu 10 lidí na dobu 24 hodin.
Stromy mají díky své dlouhověkosti a velikosti odedávna význam

jako duchovní symboly, kulturní památky i jako orientační body. Stromy
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se vysazují podél významných stezek, na rozcestích, u drobných sakrál-
ních staveb. Na hrázích rybníků především duby pomáhají zpevňovat
svými kořeny těleso hráze. Liniové výsadby stromů se často využívají k
pohledovému oddělení různých částí kulturní krajiny, ale také se podílejí
na omezení hluku a znečištění. V rovné krajině plní funkci větrolamů.
V naší krajině již bohužel není mnoho krásných, starých dřevin, které

upoutají na první pohled svým majestátem, krásou a přírodní silou,
která z nich vyzařuje. S tím, jak postupně dochází k přirozenému, ale
často i zbytečně předčasnému ukončení života stromů rukou člověka,
roste potřeba významné jedince jednotlivých druhů chránit. Navíc je
třeba postupně vyhledávat a chránit i nové, perspektivní stromy, aby
i naše děti a děti našich dětí mohly zažít ty nádherné pocity obdivu
a pokory k přírodním výtvorům. Vždyť pohled na zajímavě utvářený
strom, hru světla a stínu v listí koruny nebo na krajkoví větví v zimě,
kdy je strom zdánlivě holý a nezajímavý, si mnohdy nezadá s podobnými
pohledy na obdivuhodná díla vytvořená rukou člověka. zdroj: internet
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
13. 6. 2008

Přítomno bylo 5 členů obecního zastupitelstva a cca 25
občanů.

Informace z činnosti obecního zastupitelstva podal místostarosta
pan Miroslav Holas. Obec získala dotaci na rekonstrukci veřejných ploch
ve výši 4,5 mil. Kč, proběhlo výběrové řízení, které vyhrála firma HO-
LAS CZ. Stavební práce budou probíhat v měsících červen - prosinec
2008. Dále byla získána dotace z Jihomoravského kraje ve výši 155 tis.
Kč na sanaci sklepa u křížku a okolí křížku. Pan Holas poděkoval panu
Milanu Konupkovi za práci v místním obchodě.

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání:

� schválilo závěrečný účet za rok 2007
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� schválilo rozpočtový výhled pro roky 2008 - 2014

� pověřilo starostu a místostarostu k uzavření překlenovacího úvěru
v celkové výši 4,5 mil. Kč s možností splátky z přijaté dotace v
průběhu úvěru tak, aby maximální stav dluhu na úvěrovém účtu
nepřesáhl 4 mil Kč

� schválilo obecně závaznou vyhlášku 1/2008.

Závěrečný účet 2007 - příjmy obce v roce 2007 činily 2.416.000 Kč
- z toho přijaté dotace 260.000 Kč, počáteční stav peněžních prostředků
byl 897.000 Kč. Celkové výdaje obce v roce 2007 činily 2.830.000 Kč.
Stav peněžních prostředků na konci roku 2007 byl 483.000 Kč.

Obecně závazná vyhláška obce Lazinov 1/2008 ruší obecně zá-
vazné vyhlášky obce Lazinov č. 1/1994 a 1/1995, kterými byly stanoveny
koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí. Výpočet daně z nemovitostí
pro nemovitosti nacházející se v obci Lazinov a na jejím území se provádí
dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění.
Platné vyhlášky obce Lazinov najdete na www.lazinov.cz

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci červnu oslavil životní jubileum 60 let pan Bohuslav Šustr.
V měsíci červnu oslavila v plné svěžesti významné životní jubileum

85 let paní Marie Lhotská.
Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody

do dalších let života.

I smrt je bohužel součástí života. V měsíci červenci ukončila svoji
životní pouť paní Jarmila Doskočilová. Čest její památce.

Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea byla zveře-
jňována v našem Zpravodaji, aby to laskavě sdělili vydavateli Lazi-
novského zpravodaje. Děkujeme.
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Vážení čtenáři a posluchači krásné hudby, zajisté jste si všimli, že
koncert komorního souboru Ad libitum se v měsíci červnu nekonal.
Máme přislíbeno, že se koncert uskuteční v některém podzimním měsíci.
Termín bude včas oznámen.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

POZVÁNKA
II. BLEŠÁK V OLEŠNICI

Mateřské centrum Hastrmánek v Olešnici zve zájemce na II. bleší
trh, který se uskuteční v sobotu 27. září 2008 od 14.00 do 18.00 hodin na
sokolské zahradě kulturního domu v Olešnici na Moravě. Vše se dá pro-
dat, jen najít kupce. Co jsou pro někoho staré krámy, pro ostatní může
mít historickou hodnotu. Staré pohlednice, známky, zemědělské náčiní a
stroje, nábytek, kuchyňské náčiní, fotoaparáty, obrazy, porcelán, příbory,
gramofony, mince, karty, výšivky, knihy, časopisy, plnicí pera, uniformy,
vánoční ozdoby, fotografie, proutěné koše, nálepky, modlitební knížky,
ale i věci nové a nepoužívané. Po domluvě s rodiči mohou prodávat i
děti věci, které už ke hraní nepotřebují a případně je směnit za věci jiné.
Prodejci vstupné 50,- Kč - přineste si podložky na zboží (celty, deky)
Nakupující zdarma. Občerstvení zajištěno
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

OZNÁMENÍ

Třetí veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2008
se uskuteční v pátek 19. září 2008 v 19.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu Lazinov.

Ve dnech 17. a 18. října 2008 se budou konat volby do krajských
zastupitelstev. Informace sledujte na úřední desce Obce Lazinov
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