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PĚŠKY ZA ZDRAVÍM,
POHODOU A POZNÁNÍM
Většina z nás si již neumí představit život bez automobilu. Jezdíme
autem do zaměstnání, na nákup, do lesa na houby nebo na borůvky.
Na dovolenou jezdíme na Kanárské ostrovy, do Egypta, do Ameriky,
po celém světě a často ani neznáme naše nejbližší okolí. Vždyť naše
Česká republika je krásná jak po stránce přírodních krás, tak po stránce
historické a kulturní.
I pěšky se dostaneme na krásná místa v našem okolí. Chůze je nejpři
rozenější pohyb člověka. Je prospěšná pro tělo a při chůzi v přírodě
obohatíme také naši duši.
Zkuste zanechat auto i kolo doma, vezměte si dobré boty a vyšlápněte si. Třeba do Horního Poříčí přes Ústup a Veselku.
Cestu z Lazinova do Křetína k poště po červené turistické značce
(po silnici) znají všichni obyvatelé Lazinova. Od pošty se vydáme dále
po ”červené”vzhůru do lesa směrem na Ústup.
Ústup (katastr obce měří 273 ha) je malá ves pod vrcholem Špilberk, ležící při staré (císařské, Tereziánské) silnici do Čech, která však
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postavením železnice v roce 1848 ztratila svůj význam. Do té doby byla
obec významná z hlediska povoznictví, obchodu a dopravy vojsk při válečných operacích. Jméno obce je odvozeno od slova označujícího místo,
kam se ustupuje. Nikoli však z doby třicetileté války, jak se traduje v
pověstech o ústupu poraženého vojska Švédů. Svůj název nesla obec již
mnohem dříve. Války o rakouské dědictví byly dobou největšího střetnutí dvou vojsk v okolí. V roce 1742 se na polích mezi Ústupem a Olešnicí
odehrála bitva mezi saskými vojáky a rakouskými rejtary. V bitvě padlo
na 100 vojáků a 200 Sasů bylo zajato. Na památku bitvy je na trati
Oulehla postavena boží muka. Školu měla obec již od roku 1868, dnes
dojíždějí děti do školy do Olešnice. Je zde řada objektů zachovalé lidové
architektury. Ústup je v současnosti nejmenší obec na Boskovicku - má
47 obyvatel.
Dále pokračujeme po silnici směrem na Veselku. Asi po jednom kilometru se po pravé straně silnice na Zelenkově kopci nachází dřevěná
rozhledna odkud je krásný výhled do kraje.
Veselka (katastr obce měří 204 ha) je malá, původně samostatná
obec, dnes místní část obce Kněževes. Veselka podléhá památkovému
statutu venkovské památkové zóny, neboť je zde zachována řada roubených domů. Kolem Veselky pokračovala císařská silnice k Trpínu a dále
do Čech. V roce 1872 byla na návsi postavena kaplička, roku 1912 byla
postavena škola. V obci se nachází pomník italského legionáře V. Tintěry.
Z Veselky se pustíme neznačenou cestou dolů podle potoka do údolí
říčky Křetínky a dojdeme do Horního Poříčí. Odtud se do Lazinova
dostaneme buď autobusem nebo pěšky podél Křetínky. Použijeme-li v
závěru putování autobus, ujdeme asi 10 km. Z Horního Poříčí do Lazinova je přibližně 7 km.
Během celé vycházky máme možnost vidět kolem sebe malebnou
přírodu a mnoho krásných světských i církevních staveb.
Zdrávi došli!
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
10. 12. 2008
Přítomno bylo 7 členů obecního zastupitelstva a cca 30
občanů

Obecní zastupitelstvo na svém jednání projednalo a schválilo:
pořízení nového územního plánu pro obec Lazinov
rozpočet na rok 2009 ve výši 1.951.000 Kč (příjmy se rovnají výdajům)
rozpočtové opatření č.3/2008 ve výši 413.000 Kč (příjmy se rovnají
výdajům)
pravomoc pro starostu obce schvalovat rozpočtová opatření do
výše 20.000 Kč za měsíc s tím, že o takto schválených rozpočtových
opatřeních bude informovat na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce.
Obecní zastupitelstvo neschválilo námitky k zápisu z jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 19. 9. 2008 a které podala paní
Zobačová.
Obec Lazinov nabízí všem místním podnikatelům možnost umístění
kontaktních údajů a informace o druhu podnikání na webové stránky
obce. Bližší informace poskytne Jan Stránský.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V roce 2009 již nebude v Lazinovském zpravodaji společenská rubrika
z důvodu ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Pokud si občané přejí a dají souhlas k uveřejnění informace o narození
dítěte nebo o významném životním jubileu, bude jim to umožněno bezplatně v Lazinovském zpravodaji.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Mažoretky VO CO GOU Letovice
23. ledna 2009 oslavily letovické mažoretky VO CO GOU slavnostní přehlídkou 15 let činnosti. Kulturní dům v Letovicích byl zaplněn
diváky do posledního místečka. Na 80 dívek ve věku od 4 do 20 let ze
všech pěti skupin VO CO GOU předvedlo ve svých vystoupeních tolik
krásného tance, že se divákům až tajil dech. Překvapením pro všechny
bylo závěrečné taneční vystoupení vedoucích. Děkujeme všem, kteří se
na přípravě slavnostní přehlídky podíleli, a připravili tak všem divákům
nezapomenutelný zážitek.
Díky všem vedoucím - Dagmar Procházkové, Barboře Ondráčkové,
Kamile Novákové, Magdaleně Křížové a Renátě Bulové - mají děvčata
z Letovic a okolí možnost naučit se tancovat nejen jako mažoretky, ale
naučí se též klasickému tanci a baletu. Zúčastňují se soutěžních i nesoutěžních přehlídek mažoretek, vystupují při různých akcích v Letovicích
a okolí a také samy pořádají v Letovicích nesoutěžní přehlídky mažoretek,
na které zvou soubory z blízkého i vzdálenějšího okolí. Až budou v
Letovicích opět tancovat, přijďte se podívat a potěšit se krásným tancem
a hudbou.
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Křest Otylky
Ve středu 28. ledna 2009, v den svátku Otýlie, dorazilo do Lazinova
nové hasičské auto Tatra 148 CAS 32. Sbor dobrovolných hasičů Lazinov
pokřtil nové auto v sobotu 14. února 2009.
Věřme, že hasičské auto nebude nikdy potřeba při ”ostrém zásahu”v
Lazinově ani v okolí.

Lazinovské loutkové divadlo
Lazinovské loutkové divadlo účinkovalo po roce opět v Olešnici. Rádi
jsme přijali pozvání mateřského centra Hastrmánek a v neděli 8. března
2009 jsme dětem i dospělým zahráli pohádku nastudovanou v závěru
loňského roku ”O Majdalence a lesním skřítkovi”.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem ke změnám v zákonu o dani z nemovitostí žádá ﬁnanční
úřad v Boskovicích poplatníky daně z nemovitostí, aby neplatili daň
z nemovitostí na rok 2009 dříve, než obdrží daňovou složenku. Daňová
složenka bude na adresu trvalého pobytu poplatníka zaslána do poloviny
května 2009.
−−−−−
Upozorňujeme občany na termíny úhrady místních poplatků. Místní
poplatek ze psa je splatný do konce měsíce února 2009 a místní poplatek
za svoz komunálního odpadu je splatný do 31. března 2009. Děkujeme
všem občanům za včasnou úhradu všech poplatků.
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POZVÁNKY
Starosta obce zve všechny občany na 1. zasedání obecního
zastupitelstva v roce 2009, které se bude konat v pátek 13.
března 2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Lazinov.
−−−−−
Pletení pomlázek se letos uskuteční týden před Velikonocemi, v
neděli 5. dubna 2009 v 15.00 hodin. Všechny zájemce srdečně zve
Radka Košíková.
−−−−−
Fan club BOP-Křetínka zve všechny ochotné a obětavé dobrovolníky k jarnímu úklidu okolí přehrady Křetínka. Jarní
úklid je letos plánován na sobotu 18. dubna. Bližší informace
budou včas zveřejněny.
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