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OPYLOVATELKY
Včelstvo - to je jedna královna a nějakých tisíc trubců. K tomu
přidejme na tři čtyři raději pět desítek tisíc dělnic, uložme je do
dřevěné bedýnky, otvor udělejme a za pár týdnů snad medu, vosku a
jiných věcí rozličných získáme. Ó, jak snadné!. . . . Však pozor na
žihadlo!
Historie včelaření sahá do hluboké minulosti. Prehistorický člověk
zpočátku náhodně objevoval - a možná i odpozoroval od medvědů zdroje medu divokých včel ukrytých v dutinách stromů, později - při
vzniku prvních civilizací - se může mluvit o jejich systematickém využívání. Nejdříve se jedná o vyhledávání divokých včel a chovu v dutinách
stromů (tzv. brtnictví). Divokým včelám se odnímaly celé plástve i s
medem (strdí), zpravidla na úkor jejich zničení, později, při zvýšené poptávce po tomto sladidle, je zde snaha o získávání medu a vosku stálou
produkcí. Vznikají zprvu napodobeniny přírody, různé duté špalky kláty, proutěné koše utěsněné hlínou nebo slaměné úlky s jednoduchým
dnem - ve kterých se opět strdí vylamovalo a med vymačkával. Že
med byl ceněnou potravinou, léčivem a kosmetickým přípravkem svědčí
nálezy ve starém Egyptě, Mezopotámii, Číně.
Také na našem území je od 5. století n. l. prokázán obchod s medem,
medovinou a voskem. Od 10. století zápisy z kronik a soupisů majetků
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panství je známo, že včelaření je na vysoké úrovni. Ve veliké oblibě
až do 16. století byla medovina a medové pivo, zpravidla s přísadou
chmele a koření, kterou později vytláčí levnější a rychlejší produkce
várečného piva. Tím dochází k úbytku včelaření. Teprve v 18. století se o
včelaření zajímá i stát, který včelaření podporuje. Vznikají různé druhy
úlů, roste vzdělání a deﬁnitivně se končí s brtnictvím. Není selského
dvora či mlýna, kde by neměli nějaké to včelstvo.
Tak jako ”není bylina aby na něco nebyla”, není živočich na této
planetě, aby netvořil cokoli pro jiný druh. Včela medonosná je tím
zářným příkladem. Má zcela nezastupitelné místo. Tvoří zcela unikátní
díla a produkty, bez ní by příroda byla velmi ochuzena. Většinu jejího
konání lidstvo dosud nedocenilo. Nevidí plně význam v opylení jako nevidí devastaci krajiny. Její návrat je dlouhotrvající a bolestný, a zatímco
člověk vidí jen přímý užitek v podobě medu, moudrý člověk vidí přírodu
jako celek. Umí se chovat k ostatním druhům ohleduplně, v symbióze, s
úctou a skromností. Neplýtvá. Ví, že co dnes investuje do přírody, zítra
od ní dostane zpět. Naučme se poznávat svět a jeho tajemná kouzla.
Svět včel je jedním z nich. Několik desítek tisíc jedinců vykoná hodně
práce. Produkce medu, pylu, vosku, propolis a trochu jedu je jen nepatrným zlomkem toho, co umíme ocenit.
(Jiří Zamazal: Kratochvilné povídání o včelách, . . . )
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
15. 5. 2009
Přítomno bylo 5 členů obecního zastupitelstva a cca 30
občanů.
Obecní zastupitelstvo na svém jednání projednalo a schválilo:
rozpočtový výhled na roky 2009 - 2014 (obec získala dotace, a to
na ”Rekonstrukci místní infrastruktury a veřejných ploch v obci
Lazinov - 2. část”- dotace ve výši cca 4,5 mil. Kč a dále na ”Vybudování odpočinkové zóny na návsi”- dotace ve výši 200.000 Kč)
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přijetí úvěru ve výši 5 mil Kč
rozpočtové opatření 2/2009 a 3/2009
zřízení věcného břemene k nově vzniklým parcelám 537 a 538 v k.
ú. Lazinov a předkupní právo pro vlastníky domu na st. parcele
č. 18/3 v k. ú. Lazinov.

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
19. 6. 2009
Přítomno bylo 6 členů obecního zastupitelstva a cca 40
občanů.
Obecní zastupitelstvo na svém jednání projednalo a schválilo:
jednací řád zastupitelstva obce Lazinov
závěrečný účet za rok 2008
uzavření dohody s městem Boskovice o partnerství k projektu
”Technologické centrum a elektronické spisové služby na území
obce s rozšířenou působností Boskovice”
prodej pozemku p. č. 2/5 (GP 235-11626/2008) v k. ú. Lazinov
rozpočtové opatření 4/2009.
Starosta obce informoval o přípravách na stavbu nové hasičské zbrojnice - je vypracován projekt a proběhne územní řízení. (Územní řízení
se konalo 11. 8. 2009.)
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
Nová hasičská zbrojnice má stát mezi bývalou hospodou a rodinným
domem paní Pozdanové. V návaznosti na stavbu hasičské zbrojnice má
být vybudován sběrný dvůr na odpad (železný šrot, PET lahve, stavební
suť a další). Jsem přesvědčena o tom, že toto není nejvhodnější místo
pro tyto dva objekty. Nacházejí se zde rodinné domy a je zde plánována
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výstavba dalších rodinných domů. Hasičská zbrojnice a sběrný dvůr
mají spíše průmyslový charakter a lépe by zapadly do průmyslové zóny
Lazinova. Umístěním na kraji obce by nerušily svým provozem občany.
A cena pozemku, který by bylo potřeba pro tyto stavby koupit by jistě
nebyla větší než zemní práce (odtěžení a odvoz zeminy), které bude v
navrhované lokalitě u bývalé hospody nutno provést.
(Zdenka Zobačová)
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

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.
Dětský den 2009 - 30. května
Vánoce v květnu! Kdo to kdy viděl! Paní Bartošková měla tyto vidiny
celý rok, kdy připravovala 4. maškarní bál pro děti i dospělé. A že se
jí vánoce v květnu vydařily! Zima bylo, bláto bylo jenom cigáně se nenarodilo (alespoň ne v Lazinově). Zato se narodilo spoustu zimních a
zmrzlých postav, které si zasoutěžily nakonec i pod hřejivými paprsky
sluníčka. Úderem druhé hodiny odpolední se už sluníčko nemohlo na
tu potopu dívat a zahřálo soutěžící, prodávající i obsluhu jednotlivých
soutěžních stanovišť. Jenom v ledové jeskyni bylo stále mokro a zima.
To ledová královna se nechtěla vzdát své vlády.
Těšte se na příští rok na maškarní bál na téma ”Přijela pouť”!
Cyklohřiště
V sobotu 11. července 2009 pozval pan Jiří Štembera všechny lazinovské děti na ”Odpoledne s kolem”. Akci zahájil přednáškou o tom, co
všechno musí mít kolo i cyklista, aby mohl vyjet na silnici. Potom byla
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pro děti nachystána překážková dráha, na které si mohly vyzkoušet svou
zručnost. Na závěr přijela Policie z Letovic a děti si mohly prohlédnout
výbavu jejich nového vozu a zeptat se na vše, co je zajímá.
(www.lazinov.cz)
Hasičské odpoledne
Hasičské sobotní odpoledne 8. srpna 2009 bylo zahájeno ukázkou
hasičské techniky současné i starší. Přijely hasičské sbory z Křetína,
Vranové, z Roubaniny a další. Hasiči z Roubaniny představili starý
hasičský vůz z roku 1954. Zájemci si mohli hasičskou techniku také
zblízka prohlédnout. Odpoledne zpříjemnilo všem vystoupení mažoretek letovické skupiny VO CO GOU. K tanci a poslechu zahrála večer skupina Slza.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆
Prázdniny skončily, všichni jistě načerpali energii do dalšího školního roku. Všem žákům, studentům, učitelům, ale i nám ostatním přeji
krásný nastávající školní rok. Vždyť učit se musíme, i když už nechodíme
do školy!
První prázdniny nového školního roku budou podzimní prázdniny
od čtvrtka 29. 10. 2009 do pátku 30. 10. 2009.

INFORMACE PRO OBČANY
Poskytování informací
Od 5. července 2009 platí pro poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., sazebník úhrad Obecního úřadu Lazinov. Úhrada se
vybírá za kopírování nebo skenování, za výstupy z PC - tisk z počítače, vypálení dat na CD, odeslání informace elektronickou poštou a za
vyhledání a zpracování informace.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to
i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
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Rezidenční karty
Od 24. srpna 2009 vydává Obecní úřad Lazinov rezidenční karty.
Rezidenční karta potvrzuje, že její držitel má bydliště, sídlo nebo garáž
v úseku místní komunikace v obci Lazinov, na který je zakázán vjezd s
dodatkovou tabulkou ”Mimo dopravní obsluhy”, a je dopravní obsluhou
ve smyslu 15, odst. 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb.
Dopravní obsluhou se myslí vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast
za značkou, vozidla s označením č. O 1, vozidla taxislužby a vozidla,
jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé, mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.
Kartu vydá bezplatně obecní úřad na základě písemné nebo osobní
žádosti oprávněného rezidenta do 14 dnů od podání žádosti.
Držitel karty má povinnost:
! umístit platnou kartu na viditelném místě v autě, se kterým potře-

buje v oblasti omezeného vjezdu parkovat,
! neplatnou kartu nepoužívat a vrátit ji neprodleně na Obecní úřad

Lazinov,
! neposkytnout platnou či neplatnou kartu cizí osobě, která není

návštěvou jeho nemovitosti,
! ztrátu karty oznámit neprodleně obecnímu úřadu nebo obecní

policii obce Lazinov.
⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆

POZVÁNKA
Starosta obce zve občany na 4. veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lazinov v roce 2009, které se bude konat v pátek 18. září 2009
v 19.00 hodin v zasedací místnosti budovy obecního úřadu v Lazinově.
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. 10. 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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