Pár slov starostky 3
Vážení občané.
Opět pár informací o dění v obci pro ty z vás, kteří se nezúčastnili zasedání ZO Lazníčky.
Především je na úřední desce obce vyvěšeno Územní rozhodnutí ke stavbě vodovodu, které nabude
platnosti po 15-ti dnech – tj. 28.10.2011. Dalším krokem bude práce na stavebním povolení. Vyjde-li
vše podle termínů a našich představ, budeme žádat v únoru 2012 o dotaci KÚ Olomouc.
Minulý týden jsem odevzdala na Městský úřad Přerov žádost o územní souhlas pro stavbu dětského
hřiště, včetně povinných příloh. Nyní čekám na vyjádření stavebního odboru. Poté budu hlídat termín
na podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Ve změně č.1 Územního plánu obce jsme byli nuceni na žádost Krajského úřadu Olomouc – Odboru
zemědělství a životního prostředí odsouhlasit vyjmutí některých navrhovaných nových ploch pro
bydlení, protože nový zábor zemědělské půdy byl příliš velký. Změna č. 1 územního plánu obce
Lazníčky byla iniciovaná minulým zastupitelstvem obce.
Po téměř půlročním dopisování a telefonování se mi podařilo domluvit se na podmínkách ošetřování
a dosazování živého plotu u sportovního areálu s firmou Vodafone. Živý plot byl v minulém týdnu
dosázen a obec bude po dobu 5-ti let dostávat peníze na jeho udržování. Stromky se budou muset
obsekávat ručně, aby nedocházelo k jejich poškozování. Ještě nakoupíme a dosadíme habry u nádrže
tak, aby se postupně živý plot propojil.
Jsem ráda, že se podařilo brigádnicky osekat potok a okolí, ještě jednou děkuji. Myslím, že obec je
hezky upravená, dík patří také občanům za to, že se starají o své okolí.
Popelnice na bio odpad je velmi využívaná, po vyúčtování všech plateb za odpad koncem roku
uvidíme , jak na tom finančně obec bude a rozhodneme, jak dál v oblasti odpadů a zda bychom dali
popelnici i do druhé části obce. Zatím mám pocit, že se velmi zlepšilo obtěžující spalování různých
zbytků ze zahrad a s tím spojené vykuřování sousedů. Pokud se týká plastů a papíru – prosím o
důsledné sešlapování obalů, kartonů a krabic tak, aby se do kontejnerů vlezlo co nejvíce odpadů.
Obec za pronájem kontejnerů platí a není řešením přidávat další kontejnery. Obec zaplatila přistavení
kontejneru na velký domovní odpad a nebezpečný odpad a pokud domácnosti opravdu třídí, neměly
by se objevovat pytle a hromady s dalším odpadem u popelnic na komunální odpad.
Začíná topná sezona a v této souvislosti vás všechny, kteří ještě topíte jiným médiem než plynem,
upozorňuji, že je zakázáno zákonem spalovat v domácích kotlích jiné než povolené druhy paliva. Je
nutné si uvědomit, že ze starých domácích kotlů unikají škodlivé a rakovinotvorné látky, které
poškozují zdraví nejen jejich majitelů, ale obyvatel celé vesnice.
Do vzduchu se dostávají těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, prach a síra. Oxidy síry leptají plíce a
polétavý prach, který utíká ven, má někdy částečky tak mikroskopických rozměrů, že přecházejí
rovnou do krve. Další informace na: www.ihned.cz /jak znečištěné ovzduší ničí lidské zdravízprávy.ihned.cz/
A trochu veseleji: Kulturní výbor zastupitelstva obce je aktivní a připravuje pro vás řadu akcí, o kterých
jste vždy informováni jak na webových stránkách obce /velký dík Pavlu Vítkovi za neustálé

vylepšování/, tak letákovou formou i rozhlasem. Nyní nejbližší termín je DRAKIÁDA tento pátek
21.10.2011 – těším se na setkání s vámi.
Také vedení lazníčského sportovního klubu LaSK připravilo na minulé sobotní odpoledne sportovně –
vzdělávací klání pro děti i dospělé na hřišti v netradičních soutěžích družstev. Patří jim také velký dík,
je hezké vidět, že obec žije a je aktivní, snad si v průběhu roku najde každý tu svou aktivitu, která mu
vyhovuje.
Všichni víte, že je vedle obecního úřadu zabydlený pes, který se noc a den potuloval po naší obci.
Pořád doufám, že se najde někdo, kdo by jej chtěl. Prosím všechny – poptejte se ve svém okolí, zda by
neměl zájem o mladou fenu německého ovčáka. Fenka je velmi milá a přátelská a jistě svému majiteli
přinese radost.
Omlouvám se, jestliže dnešní povídání bylo trochu víc nebádající, ale někdy je potřeba důležité věci
říci.
Hezké měsíce říjen a listopad.

V Lazníčkách dne19.10.2011
Dagmar Kubzová, starostka obce

