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Vážení občané,
jsou tu poslední týdny tohoto roku, a proto s nimi přijměte malou rekapitulaci
toho, co se v jeho průběhu v obci událo a co nás čeká.
V obci vyrostly dvě stavby, které změnily bývalé fotbalové hřiště na sportovní a
odpočinkovou zónu. Na stavbu dětského hřiště – Hřiště pro radost - jsme
obdrželi z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši téměř 400.000,- Kč.
Částka byla použita na úhradu herních prvků a šéfmontáž realizační firmy
Tomovy parky. Dobrovolná práce občanů byla autorizovaným technikem
oceněna na 127.000,-Kč. Obec se pak podílela na financování ostatního
materiálu. Takto sdruženými prostředky se nám podařilo společně vybudovat
dílo v hodnotě téměř 650.000,- Kč. A protože díků není nikdy dost – ještě
jednou děkuji všem, kteří se na akci podíleli.
Druhá stavba - multifunkční hřiště - byla sice investiční akcí Lazníčského
sportovního klubu, vyžadovala však také dohled a spolupráci ze strany obce,
jako např. koordinaci prací se stavbou dětského hřiště a při odvozu zeminy. Vše
bylo pod taktovkou Richarda Švarce perfektně zvládnuté, díky za nás všechny.
Další akcí, ze které mám velkou radost, je obnova historické třešňové aleje
podél polní cesty parc.
. 823/23. Mezi staré stromy, které zde zůstaly z původní aleje, bylo vysázeno 68
ks mladých třešní a ve spodní části aleje, která navazuje na obecní lesík, bylo
mezi vzrostlé náletové duby vysázeno dalších 17 ks stromků stejného druhu.
Výsadba stála celkem 77. 126,-Kč, přičemž z Programu péče o krajinu
Ministerstva životního prostředí nám byla přiznána dotace ve výši 65 557,-.
Zbytek do celkové částky doplatila ze svého rozpočtu obec.Nyní je ještě potřeba
vyčistit alej od náletových křovin a prořezat uschlé větve starých třešní. Obec je
povinna po dobu 5-ti let alej udržovat a případně dosazovat. Věřím, že se
obnovená alej opět stane místem vašich procházek, tak jako tomu bylo kdysi.
V souvislosti s plánovanou výstavbou vodovodu jsem byla během celého roku
v kontaktu s příslušným odborem na Ministerstvu zemědělství a konzultovala

tam možnosti přidělení dotací. To, co bylo možné ještě před několika lety, je,
zdá se, nenávratně pryč, a jak ze sdělovacích prostředků všichni víme, je situace
ke konci programového roku 2013 hodně špatná – peněz je málo a jejich získání
bude stále obtížnější. Proto se budeme snažit maximálně využít možnosti, která
se momentálně jeví jako jediná nadějná – podat opakovanou žádost na
Olomoucký kraj k termínu 28.2.2013. Za stálého sledování a vyhodnocování
situace a dotazování se na příslušných místech, i osobním kontaktem se
pokusím dosáhnout toho, aby kraj tentokrát naši obec podpořil.
K dotacím na kompostéry: V okamžiku, kdy byl vypsán dotační titul ze strany
MŽP na nákup kompostérů, jsem zjistila, že nemohu podat žádost pouze za naši
malou obec, protože čerpání dotace je limitováno minimální výší 500 000,- Kč.
Oslovila jsem proto obce DSO Mikroregionu Pobečví, jehož jsou Lazníčky
členem, a žádost nakonec podala společně s dalšími obcemi. Zda jsme byli
úspěšní, se dozvíme na jaře příštího roku.
Koncem měsíce října jsme se přidali k rekonstrukci veřejného osvětlení, kterou
provedly Lazníky ve své místní části Svrčov a v jejímž rámci bylo i na naší straně
na Pančavě vyměněno staré osvětlení za úspornější sodíkové. Pančava měla na
počet obyvatel největší spotřebu prosvícené elektrické energie Po dohodě se
na Pančavě odstavila svítidla na dvou sloupech, protože nové zdroje světla
zajistí osvětlení minimálně ve stejné míře, jako tomu bylo doposud.
Počátkem října byly také opraveny dvě kanalizační vpusti. Jedna u hasičské
zbrojnice, druhá u domu paní Pokorné. Kanalizace i kanalizační vpusti jsou
téměř všechny ve velmi špatném stavu, vše se však nedá opravit najednou.
Lazníčky byly také vidět na většině akcí, které pořádal DSO Pobečví /cyklovýlet
Buk/ a MAS Záhoří – Bečva. Snažím se také informovat prostřednictvím tisku o
tom, co se děje u nás v obci, pan místostarosta Vítek pohotově vše umisťuje na
web obce, který je, myslím, velmi čtivý a aktuální. Díky za nás všechny.
Na závěr se chci zastavit u práce žen kulturního výboru, které během celého
roku i s minimálním počtem členek, dokázaly připravit několik úspěšných akcí .
O minulém víkendu proběhla úspěšná vánoční výstava, 1.12. 2012 nás čeká
druhé rozsvěcení vánočního stromu, v týdnu poté bude,jako každý rok, chodit
od domu k domu Mikuláš a po něm je na 14.12.2012 objednáno, po velkém
loňském úspěchu, divadélko ÚSMĚV s vánoční pohádkou. Na 25.1.2013 se

připravuje ples a den poté dětský karneval. Další vzdělávací i kulturní akce
budou následovat. Velký dík ženám z kultury ale i všem pomocníkům, jejichž
přispění je v tak malé obci, jako jsou Lazníčky, nutné. Ale děláme to pro sebe.
Na obecním úřadě bylo v tomto roce setkání zastupitelů s občany, kde jste se
mohli ptát na to, co vás zajímá a sami jste mohli své názory zastupitelům sdělit.
Byl zde panem místostarostou představen web obce a také vyhlášeny nejlepší
čtenářky naší knihovny.
Další setkání – tentokrát – starostky se událo po Mši svaté s jejími účastníky.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří pomáhají mně a všem zastupitelům svou
fyzickou a duševní prací, ale také těm, kteří nám drží palce. Všichni jsme
zastupiteli – začátečníky a stále se učíme. Budeme rádi za každý váš nápad,
myšlenku – vše co by šlo v naší obci zlepšit, co udělat jinak a vůbec za každý váš
názor a podanou pomocnou ruku.
Přeji vám příjemné nadcházející adventní týdny.

Dagmar Kubzová

V Lazníčkách 29.11.2012

