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OPYLOVAČI
Čmeláci patří spolu se včelami mezi nejdůležitější opylovače mnoha
zemědělských i divoce rostoucích rostlin v celém mírném pásu severní
polokoule. Úbytek čmeláků, včel a ostatního hmyzu za posledních třicet
let je obrovský. Například v 70. letech 20. století bylo na našem území
registrováno přibližně 900 000 včelstev. Dnes je to asi polovina. Také
volně žijícího hmyzu významného pro opylování, jako jsou čmeláci, včely
samotářky nebo motýli neustále ubývá. Nebudou - li opylovači, nebude
potrava pro živočichy včetně člověka.
Vraťme se ke čmelákům. V naší republice je známo 28 druhů čmeláků,
z nichž nejznámější je čmelák zemní. Čmeláci jsou společenský hmyz, žijí
ve velkých ”rodinách”, které tvoří jedna matka - zakladatelka rodiny,
dělnice, samečci a samozřejmě vajíčka, larvy a kukly. Čmeláci se od
příbuzných včel liší tzv. eusociálním způsobem života, tzn., že jejich
hnízdo na podzim zaniká a zimu přežívají pouze oplodněné samičky matky. Zimoviště je většinou pod povrchem země, pod kameny, kořeny,
v dutinách a chrání samičku před mrazem a vodou až do jarních měsíců.
Když se na jaře oteplí a začínají rozkvétat první živné rostliny, mladé
samičky opouštějí svá zimoviště, konzumují pyl a nektar a připravují
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se na založení hnízda. Hnízda všechny druhy čmeláků zakládají většinou nejpozději v druhé dekádě dubna. Jakmile se samičky dostatečně
nakrmí, začnou vyhledávat vhodné hnízdiště. Pro umístění hnízda vyhledávají samičky např. nory po myších, dutiny v kořenech a kmenech
stromů, opuštěné ptačí budky, mech, drny, střešní dutiny apod. Když
samička nalezne místo pro hnízdění, vystele ho vhodným stelivem z okolí
(tráva, srst, peří, mech apod.) a potom vystaví první plodovou buňku,
kam naklade vajíčka. Plodová buňka je z vosku jejích voskových žláz,
které jsou umístěny na břišní straně zadečku. Z vosku postaví také tzv.
medový džbáneček pro ukládání nektaru, který je zásobárnou potravy
za nepříznivého počasí.
Z vajíček se postupně vyvinou larvy, které samička krmí pylem a
zahřívá. V této fázi se o larvy musí postarat sama. Larvy se postupně
mění v kukly (kokony) opředené vlákénky ze slinných žláz. Prvním potomstvem v hnízdě jsou dělnice, které se vylíhnou přibližně 4 týdny od
založení plodové buňky. Během několika dní začnou dělnice vylétávat
pro potravu, samička přestane opouštět hnízdo a už jen klade vajíčka a
pečuje spolu s dělnicemi o plod. Tak se postupně hnízdo rozrůstá a ve
svém vrcholu může dosáhnout počtu až několika set jedinců. V další fázi
života společenství čmeláků dochází u samičky k postupnému snižování
počtu oplozených vajíček a přibývá vajíček neoplozených. Tato změna
se nazývá bod zvratu. Nastává období produkce dokonalých pohlavních
jedinců, tj. samiček-matek a samců (samci nemají žihadlo). Samička
postupně ztrácí svou nadvládu nad společenstvím, části dělnic se začnou rozvíjet vaječníky a kladou neoplozená vajíčka. V průběhu této
fáze samička-zakladatelka hyne a chod společenství řídí dělnice. Mladé
samičky-matky se zpočátku zdržují v hnízdě, ale posléze je opouští, aby
se spářily se samečky z jiných hnízd. Hnízdo se postupně dostává do
stádia rozpadu a stejně jako samička, tak nyní dělnice omezují kladení
a postupně hynou. Mladá, oplozená samička se ještě po spáření obvykle několik dní krmí a pak vyhledává vhodný úkryt k přezimování,
do kterého se uchýlí na dobu obvykle delší než 6 měsíců.
(RNDr. Jan Hofbauer, Mgr. Olga Komzáková - seminář MAS
Moravský kras)
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Každý z nás může přispět k udržení druhové pestrosti jak rostlin, tak
živočichů. Jen musíme znát jejich potřeby a životní rytmus. Například v
suchých kamenných zídkách najde útočiště mnoho druhů hmyzu včetně
čmeláků.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

VÝSTAVA ” REPUBLIKA ”
Národní muzeum, Senát Parlamentu České republiky a Vojenský
historický ústav pořádají výstavu ”Příběh Československé republiky”.
Výstava trvá již od 28. října 2008 a ukončena bude 6. července 2009.
Výstava vykresluje atmosféru období let 1918 - 1938 a ukazuje vše
podstatné, na co dnes s hrdostí navazujeme, ale také události, které se
v dnešní době příliš nepřipomínají. Vrací se do období 1. světové války,
která přinesla zásadní změny ve vývoji celé Evropy. Rozbití RakouskoUherska a vznik samostatného Československa tvoří základní kapitolu
našich novodobých dějin a tzv. první Československá republika je považována za zlatý věk české a slovenské státnosti.
Přímým vlakovým spojením se snadno dostaneme do Prahy i zpět
do Letovic.
Výstava určitě stojí za shlédnutí.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
13. 3. 2009
Přítomno bylo 7 členů obecního zastupitelstva a cca 35
občanů
Obecní zastupitelstvo na svém jednání projednalo a schválilo:
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začlenění katastrálního území obce Lazinov do Místní akční skupiny
Partnerství venkova
rozpočtové opatření č. 1/2009 ve výši 2 399 400 Kč (příjmy se
rovnají výdajům)
záměr zřídit místní pracoviště CzechPOINT a využít dotaci na
zřízení tohoto pracoviště
odpis pohledávky za panem Bednářem (cca 3.000,- Kč) a za ﬁrmou
EKOBOTAN s. r. o. (cca 350,- Kč).
Obecní zastupitelstvo neschválilo kácení jilmů na obecním pozemku
mezi domy Holků a Říhů.
−−−−−
Informace o investičních akcích podal starosta Pavel Novotný. Akce
”Rozšíření místní komunikace”z roku 2007 byla zkolaudována. Akce
”Rekonstrukce veřejných ploch - 1. část”z roku 2008 byla zkontrolována
pracovníky SZIF - státní zemědělský intervenční fond. Obec Lazinov
získala další dotaci ve výši 4,5 mil. Kč na stavbu ”Rekonstrukce veřejných ploch - 2. část.
Kdo uvažuje o provedení přípojky plynu, měl by tak učinit před
plánovanými pracemi na komunikacích.
Obec zakoupila hasičské auto, které bylo předáno do užívání členům
SDH Lazinov. Pro toto auto je potřeba vybudovat odpovídající hasičskou
zbrojnici. Stavba se bude provádět na obecních pozemcích v prostorách
okolo staré hospody. (V této lokalitě je plánováno též vybudování sběrného
dvora - www.lazinov.cz.) V současné době je zpracovávána projektová
dokumentace.
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Na katastrálním území Lazinov byly dle zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku zahájeny pozemkové úpravy. O termínu konání úvodního jednání, na kterém bude provedeno seznámení s účelem, formou a
předpokládaným obvodem pozemkových úprav, budou účastníci řízení
vyrozuměni písemně.
−−−−−
Czech POINT - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve
vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné zprávy, umožňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby ”obíhala data a ne občan”.
Czech POINT poskytuje např.: výpis z Katastru nemovitostí, výpis
z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona, výpis z bodového hodnocení řidiče a další doklady.
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou
určeny pro použití na území České republiky.
(zdroj: www.czechpoint.cz)
−−−−−
Obec Lazinov nabízí všem místním podnikatelům možnost umístění
kontaktních údajů a informace o druhu podnikání na webové stránky
obce. Bližší informace poskytne Jan Stránský.
−−−−−
Informace z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 15. 5.
2009 budou uvedeny v dalším čísle Lazinovského zpravodaje.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Má-li někdo z občanů zájem o uveřejnění informace o narození dítěte,
o uzavření sňatku nebo o významném životním jubileu, bude mu to
umožněno bezplatně v Lazinovském zpravodaji. Kontakty jsou uvedeny
na poslední straně Zpravodaje.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
Pomlázky
Pomlázky si mohli hoši i děvčata uplést pod vedením paní Radky
Košíkové v pátek 3. dubna 2009. Jak se pomlázky povedly, zjistily na
Velikonoční pondělí ženy a dívky nejen z Lazinova. Správně upletená
pomlázka a správně přiložená na tělo zaručí ženám a dívkám svěžest a
čipernost po celý rok.
Loutkové divadlo
Lazinovské loutkové divadlo se poprvé představilo divákům v Meziříčku v neděli 5. dubna 2009. Pohádkou ”O Majdalence a lesním skřítkovi”
zpříjemnilo nedělní odpoledne dětským i dospělým divákům. Bylo to
poslední představení divadelní sezóny. S novou pohádkou se těšíme na
setkání opět na podzim.
Úklid břehů přehrady
Již tradičně občané Letovic a občané vesnic v okolí přehrady na
Křetínce věnovali jedno sobotní dopoledne úklidu odpadků, které zde
zanechávají neukáznění návštěvníci. V letošním roce úklid připadl na
sobotu 18. dubna. Celé akce se zúčastnilo na 150 dobrovolníků a posbírali na 1500 kg odpadků. Úklid okolí přehrady organizuje Fan-club
”BOP Křetínka”, který pro účastníky brigády, společně s keltskou usedlostí ISARNO, připravil jako poděkování občerstvení a tombolu.
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Čarodějnice
Slet čarodějnic v Lazinově 30. dubna se obešel bez ztrát na ”čarodějničích”životech i bez zásahu hasičského vozu ”Otylka”. Počasí všem
přálo, roje čarodějnic ve vzduchu rozehnaly mraky, a tak dobrou zábavu
nic nepokazilo.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

POZVÁNKY
T.O.ZÁTOKA LAZINOV
pořádá 4. maškarní bál pro děti i dospělé
v sobotu 30. května 2009
13.30 - zápis dětí do soutěží a výdej hracích karet
14.00 - slavnostní zahájení příjezdem svatého Martina na bílém koni
Letošní námět:

” VESELÉ VÁNCOE ANEB ZIMNÍ POHÁDKA ”
Zveme všechny Mikuláše, čerty, anděly, sněhové vločky i královny,
ledové trpaslíky, lyžaře, sáňkaře, bruslaře, odklízeče sněhu, Nastěnky,
Mrazíky, eskymáky, tučňáky a další masky.
Co Vás čeká??? Závody sobích spřežení, pečení cukroví, stromeček,
koulovačka, lyžovačka, sáňkovačka, návštěva ledové jeskyně a iglů, Mrazík,
výstava betlémů, prodejní výstava fotograﬁí, dobroty z udírny
A samozřejmě vánoční jarmark, na kterém nakoupíte za Lazinovské
dukáty.
Překvapení, soutěže, tombola, průvod masek, štědrovečerní večeře.
Přijďte a uvidíte!!!
Za děti zodpovídají rodiče, vstupné dobrovolné, veškerý zisk jde na
příští ročník, kdy k Vám ”Přijede pouť aneb staré dobré časy”.
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−−−−−
Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 5. a 6.
června 2009.
Volební místností pro volební okrsek Lazinov je zasedací
místnost Obecního úřadu Lazinov.
V pátek 5. června 2009 bude volební místnost otevřena od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. června 2009 od 8.00 do
14.00 hodin.
−−−−−
Myslivecké sdružení OCHOZA VLKOV si dovoluje pozvat Vás na
sportovní a společenské setkání Mysliveckého sdružení a přátel myslivosti, které se koná v sobotu 13. června 2009 na fotbalovém hřišti v
Letovicích.
Od 12 hodin proběhne turnaj v malé kopané. Nástup mužstev je v
11.45 hodin, hrací doba je 2 x 10 minut, počet hráčů je 5 + 1, startovné
500,- Kč.
Od 18 hodin bude k tanci a poslechu hrát country hudba. Občerstvení zajištěno.
−−−−−
3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2009 se
bude konat v polovině měsíce června

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. 6. 2009 tel.: 516 470 731, e-mail: zobacova
@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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