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Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s informacemi o aktuálním dění v naší obci. V nejbližší době se nás všech
dotkne výstavba multifunkčního sportoviště na bývalém fotbalovém hřišti, jehož realizátorem
a příjemcem dotace z MŠMT ČR je LaSK – Lazníčský sportovní klub. Staveniště se předává
realizační firmě 12.9.2012 a v následujících dnech a týdnech bude proto v obci zvýšený hluk a
také pohyb mechanismů stavební firmy. Prosím vás všechny o toleranci a rodiče malých dětí o
zvýšený dozor, aby nedošlo k jejich úrazu. Stavba tohoto sportoviště by měla trvat asi měsíc.
Podle situace na stavbě sportoviště, pokud možno hned po realizaci zemních prací a
odvodnění, započneme s výstavbou dětského hřiště – HŘIŠTĚ PRO RADOST. Stavba dětského
hřiště byla podpořena z dotace Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpory
obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci. Dotace ze státního rozpočtu MMR je 70% - 386 920,-Kč, náš podíl
30% - 165 824,- Kč, hodnota projektu celkem 552 744,- Kč. Tento dotační titul umožňuje,
abychom část finančních prostředků z našeho podílu nahradili dobrovolnou prací občanů a
snížili tak finanční náročnost pro rozpočet obce. S tím, že se do práce na stavbě hřiště zapojí i
občané, jsem počítala již při tvorbě projektu, který se přikládá k žádosti, a možná i díky tomu
jsme dotaci získali. Na úspěchu žádosti se podílely i naše děti, které namalovaly již v minulém
roce, v rámci dětského dne, obrázky se svou představou dětského hřiště. Tyto dětské kresby
se staly součástí žádosti. Výstavba bude z hlediska spoluúčasti obce a jejích občanů na
realizaci náročnější, v naší malé vesnici však vznikne poměrně velkorysé dětské hřiště, které
jistě přispěje spolu se sportovištěm k tomu, aby zde nejen naše děti, ale i my ostatní, žili
pohybem a žili zde rádi. Přestože ještě neznám přesné termíny prací, již teď prosím současné i
budoucí tatínky a dědečky dětí z obce, kteří chtějí a mohou pomoci při realizaci, aby nás
navštívili na OÚ, případně nás se svou ochotou pomoci oslovili telefonicky: 774 072 076,
581 033 033 nebo e-mailem na starostka@laznicky.cz. Obec musí svépomocí zajistit skrývku
zeminy, dočištění dopadových ploch, vykopání základových patek a jejich zabetonování,
položení podkladové geotextilie a společně s šéfmontéry zkompletovat prvky. Jedná se tedy o
fyzicky dosti namáhavou práci. Předem děkuji za vaši podporu a pomoc.

Přeji vám hezký zbytek léta.

V Lazničkách 11.9.2011

Dagmar Kubzová

