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NA PRAHU ROKU 2009

Krize - slovo tak často skloňované na konci roku 2008. Jak je to s
krizí a v čem vlastně vidíme krizi?
Zamysleme se nad názorem ekonoma Tomáše Sedláčka. Čeká nás

těžký rok?
”Rozhodně bych nečekal žádnou katastrofu. Pár let jsme jen zběsile

pádili kupředu a teď jen trochu zvolníme. Nic víc. Pokud tuhle krizi hod-
notíme čistě z pohledu ekonomického, nečeká nás nic tragického. Máme
se nejlépe jak jsme se kdy měli. Jak praví bible: Musíme z Hospodi-
nových rukou přijímat to dobré i to špatné. A tohle pořád není to špatné
- rozhodně ne tak, aby se politici museli předbíhat, kdo zlevní jídlo. V
novém roce nejspíš hodně zpomalíme, v nejhorším případě budeme sta-
gnovat, ale roku 2010 se podle všech předpovědí opět vrátíme k růstu.
Otázka ale je, jestli je to takhle správně. Ekonomové takové otázky
neřeší. Ekonomická věda bádá jen nad tím, jak maximalizovat růst.
Pokud jsme nyní svědky nějaké krize, tak je v krizi celá naše civi-

lizace. Tahle krize vyvěrá z deseti dvaceti let šíleného přežírání, šílené
nadspotřeby. To není čistě ekonomický problém.
Naše situace se v lecčems podobá římské říši před jejím zánikem:

máme relativně bezproblémový život, s nikým pořádně neválčíme, svých
ideálů jsme nějakým způsobem dosáhli a hlavním tématem našeho ži-
vota se stala ekonomie. V momentě, kdy jsme zekonomizovali úplně
všechno a kdy lidi zajímá leda to, jestli budou mít na výplatní pásce
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víc nebo míň, tak je to podle mě jistá známka dekadence. Zvlášť pokud
si uvědomíme, že z toho neexistuje cesta ven, protože politik dnes ve
všech státech vyhrává jen na základě ekonomie. Musí slíbit ještě větší
bohatství, jinak nemá šanci.
Pokud se máme skutečně vyléčit z krize, tak to chce celospolečenskou

změnu. Přestat se přecpávat. Nemusíme se zrovna svléknout do naha,
ale rozhodně bychom měli uzavřít těch několik posledních desítek let,
říkejme jim třeba Doba duhová. V USA, ale i v Evropě a u nás jsme
prostě spotřebovali víc, než kolik jsme si mohli dovolit. Rodiny, podniky,
banky, státy . . . všichni měli dluhy. Jakmile se to dělá ve velkém, už
to nelze udržet. Dlouho jsme balancovali na hraně, a teď jsme se o
ni pěkně pořezali. Dostali jsme se tak daleko, že standardní recepty už
selhávají. Státy nutí lidi do spotřeby, nutí banky, aby znovu dávaly levné
hypotéky - pokud možno všem - a pomalu se vracíme nazpátek do bodu
číslo jedna. Ale pokud se neuskrovníme na nějakou přiměřenější úroveň
konzumu, tak to jinak nepůjde. Vždyť my jsme nejbohatší civilizace na
tomto světě i v historii lidstva!
Asi bychom se měli zamyslet nad tím, jestli nám náhodou nestačí

to, co máme.”
(Ekonom Tomáš Sedláček byl roku 2006 na americké univerzitě Yale

vybrán mezi pět nejnadanějších mladých ekonomů světa.)
(Víkend, magazín Hospodářských novin, číslo 1/2009)

Ať je pro nás pro všechny rok 2009 krásným rokem, rokem plným
zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů, tolerance a přátelských
setkání, rokem, na který budeme jednou s radostí vzpomínat!

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

PŘEHRADA KŘETÍNKA

Hráz vodní nádrže Letovice nebo-li přehrady Křetínky čeká oprava.
Původně se měly práce odehrát v roce 2008, ale zdržela se příprava,
proto začnou až v roce 2009. Jedná se o opravu pláště návodní strany.
Oprava bude spočívat v položení nové asfaltové ochranné vrstvy. Vlny
naráží na návodní stranu hráze. Tam se posléze vytváří malé kaverny.
Rozhodlo se tedy o opravě výdutí. Oprava by měla proběhnout na jaře
roku 2009.
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Kvůli přípravám na opravy byla přehrada částečně vypuštěna. Hladi-
nu je potřeba snížit asi o pět metrů. Přes zimu zůstane přehrada upu-
štěná. Po provedené opravě hráze by mělo opět dojít k doplnění vody v
přehradě, aby nádrž mohla plnit svoji hlavní funkci, to je nadlepšování
toku řeky Svitavy. (Týdeník Zrcadlo Blanenska a Boskovicka )

⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci listopadu oslavila životní jubileum 65 let paní Anežka On-
dříčková, 65 let oslavil také pan Miloš Holek.
V měsíci prosinci oslavil životní jubileum 65 let pan Michal Kolařík

a 60 let oslavila paní Anežka Folerová.

Jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let života.

Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavili v roce 2008 manželé
Alenka a Zdeněk Brablecovi a také manželé Jarmila a Josef Vybíralovi.

Diamantovou svatbu - 60 let společného života oslavili v roce 2008
manželé Marie a Josef Lhotští.

Blahopřejeme a přejeme ještě hodně společně prožitých let v pohodě
a spokojenosti.

V roce 2008 uzavřeli manželství Alenka Rašková a Daniel Hynk a
také Jaroslav Vítek a Miroslava Dvořáková.
Manželství je jako pokladnička. Musí se do ní střádat, aby v pří-

padě potřeby bylo možné vybírat. Přejeme novomanželům, aby v životě
nastřádali jen to krásné a radostné. Potom společně zvládnou i méně
radostné životní chvíle.

V prosinci se manželům Marii a Jiřímu Štemberovi narodil syn To-
mášek. Přejeme všem hodně zdraví, radosti a pohody.

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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Dámská jízda 2008

Již pátá ”Dámská jízda”, nejen lazinovských žen a dívek, se uskuteč-
nila v sobotu 22. listopadu 2008. Program tentokrát připravila paní
Radka Košíková, Lenka Müllerová, Lída Holasová a Romana Stránská. S
lazinovskými dětmi připravili pohádkové představení ”O Budulínkovi”.
Po této úspěšně zahrané pohádce si přítomné ženy pod vedením paní
Šárky Bartoškové vytvořily krásný vánoční svícen. A poté již násle-
dovala jako obvykle dobrá zábava při dobrém pití a hlavně při dobrotách
z kuchyně lazinovských žen.

Loutkové divadlo ve Vranové

Premiéru nově nastudované pohádky ”O Majdalence a lesním skřít-
kovi”mohli vidět děti a rodiče ve Vranové v podání Lazinovského loutko-
vého divadla v sobotu 29. listopadu 2008. Jako obvykle při přípravě
představení jsme v naší domovské obci zapomněli část divadla. Ještě,
že nejezdíme hrát daleko a vždy se najde dobrá duše, která zajede pro
zapomenuté. Důležité je, že vše se vždy v dobré obrátí, divákům se
divadlo líbí a po skončení představení si děti vyzkouší jak se vodí loutky
a jaké je to za oponou. Možná, že se mezi nimi najdou noví divadelníci.

Mikuláš 2008 v Lazinově

Mikulášské odpoledne proběhlo v Lazinově v sobotu 6. 12. 2008.
Pohádku ”O Majdalence a lesním skřítkovi”zahráli lazinovští divadel-
níci pro radost dětem i dospělým. Na přípravě představení se podíleli
Jiří Šváb, Zlatka Vybíralová, Zuzana Vybíralová, Romana Stránská,
Alena Oškrdová, Marcela Bočková, Ivana Milinková, Vladimír Zobač
st. a Zdenka Zobačová. Po představení přišel Mikuláš i s čerty - fuj,
ti jsou rok od roku škaredější. Oškliví, ale hodní čerti nikoho do pekla
neodnesli, a tak jsou asi všechny lazinovské děti hodné. Proto jim také
čerti přinesli balíčky dobrot a když děti Mikulášovi zazpívaly písničku
nebo řekly básničku, nikdo neodešel s prázdnou.

Vánoční tvoření 19. prosince 2008

Na sobotní odpoledne připravila pro děti a rodiče paní Radka Koší-
ková inspiraci pro vánoční dekorace a různé vánoční ozdoby. Při vy-
cházce do lesa jsem se ptala dětí, jak se jim vánoční tvoření líbilo a co si
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vyrobily. A tady je odpověď: Filip Holas: ”Vyrobil jsem si hrad z papíru
a papírové řetězy a určitě příště přijdu zase.”David Šváb: ”A já jsem
si vyrobil vánoční hvězdy z papíru.”Z jednoduchého a dostupného ma-
teriálu lze vytvořit pěkné výrobky, děti se naučí různým dovednostem
a maminky si mohou odpočinout. Poděkování patří paní Košíkové.

Za zvířátky do lesa 23. prosince 2008

Občanské sdružení Vesnice Lazinov připravilo pro zájemce vycházku
do lesa za zvířátky.
V zimní době nemůžeme zapomenout na lesní zvířátka. A tak již

tradičně, vybaveni všemi možnými dobrotami pro zvířátka, jsme vyrazili
v jednu hodinu odpoledne do lesa. Tentokrát jsme šli k myslivecké chatě
trochu oklikou. Směrem na Meziříčko, za vepřínem doleva úvozovou ces-
tou do lesa. Když jsme vyšli až na kopec, čekal nás pan Vladimír Pozdan.
Provádí v lese těžební práce, a tak nám předvedl, jak se kácí strom a jak
se zpracovává dřevní hmota. Většina z nás (osm dětí a sedm dospělých)
viděla tuto práci poprvé. Nejdříve jsme všichni tipovali, jak asi vysoký
je strom, který má být pokácen. Přesnou míru uhodla Lucka Švábová
- 32,7 m. Zpovzdálí jsme pozorovali, jak je potřeba připravit zářezy na
stromě, aby se skácel tam, kam chceme. A to se také podařilo. Poté
pan Pozdan strom odvětvil, rozřezal na části a klády odtáhl na skládku.
K myslivecké chatě to bylo už jenom kousek, a tak jsme přidali do
kroku, protože studený vítr a sníh nám začal zalézat pod nehty. Díky
myslivcům, kteří nám půjčili svoji chatu a panu Miloši Holkovi, který
připravil občerstvení, jsme se zahřáli u kamen teplým čajem a posilnili
uzenou klobásou.
A teď přišel čas na ozdobení stromečku pro zvířátka. Na větve jsme

jako vždy navěsili jablíčka, ořechy, mrkev a seno jsme dali do jesliček a
pod stromy. Vždyť bez zvířátek, to by nebyl les!
Na prostranství před chatou si potom děti a někteří dospělí vyzkou-

šeli jízdu zručnosti traktorem, zahráli jsme si pohybové hry se švi-
hadlem. Najednou bylo půl páté, zešeřilo se a byl čas jít domů.

Vánoční zpívání 25. prosince 2008

Vánoční zpívání navázalo na tradici započatou Igorem Postlem v
roce 2003. Poprvé jsme zpívali v zátoce u vánočního stromu v patnácti
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stupňovémmrazu za doprovodu houslí Vladimíra Zobače st. a akordeonu
Michala Pozdana. Následující roky se přidávali další muzikanti a v roce
2006, jsme již v zpívali u opravené zvoničky za pestrého doprovodu
mnoha hudebních nástrojů.
Rok 2008 přinesl opět změnu. Vánoční zpívání proběhlo tentokrát

v sále obecního úřadu za hudebního doprovodu Romany Stránské -
varhany, Vladimíra Pečinky - flétna, Leonarda Kozohorského - viola,
Zdenky Špikové - flétna, Jana Stránského - kontrabas, Milana Jirgla -
kytara. Připravena byla teplá medovina. Ti, kteří si udělali čas a přišli
si zahrát a zazpívat nebo jenom poslouchat, jistě nelitovali. A ti, co
byli nemocní anebo z jiného důvodu nemohli, se mohou těšit na další
vánoční zpívání.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

UPOZORNĚNÍ
Upozornění pro občany, žádající příspěvek na provoz motorového

vozidla. Městský úřad Boskovice nebude tiskopisy žádostí rozesílat poš-
tou. Tiskopisy je možné si vyzvednou na Městském úřadě v Boskovicích,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebo na webových stránkách Bo-
skovic. Žádosti se mohou podávat v průběhu celého roku.

POZVÁNKY
Základní škola Křetín zve zájemce na den otevřených dveří,

který se uskuteční ve středu 21. ledna 2009 v době od 7.45 hodin do
15.00 hodin.

Městské kulturní středisko Letovice - Kulturní dům Letovice a Ta-
neční skupina VO CO GOU zvou všechny na slavnostní vystoupení
u příležitosti 15 let trvání taneční skupiny VO CO GOU v pátek
23. ledna 2009 v 16.30 hodin.

TJ Sokol Vranová Vás srdečně zve na 8. fotbalový ples, který se
koná v pátek 6. února 2009 v sále Kulturního domu Vranová.
Začátek je ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina SLZA.

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. 2. 2009 tel.: 516 470 731, e-mail: zoba-
cova@tiscali.cz. 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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