Pár slov březen 2013 – INFORMACE STAROSTKY PRO OBČANY LAZNÍČEK
Tato zpráva je umístěna na webu obce Lazníčky, v infoskříních a pro ty, kteří
nemají přístup k internetu, budeme dodávat v listinné podobě. Tištěnou podobu si
můžete také objednat na kontaktech obecního úřadu: obec@laznicky.cz, anebo na
telefonu: 581 033 033
Vážení občané.
Jistě většina z vás netrpělivě očekává jakoukoliv zmínku o plánovaném vodovodu
v naší obci. Prozatím vám mohu sdělit, že jsem letos znovu, již s předstihem,
odevzdala opakovanou žádost o dotaci z Fondu pro obnovu vodohospodářské
infrastruktury na příslušný odbor OLOMOUCKÉHO KRAJE. Žádosti se přijímaly do
28.2.2013 a do konce dubna Rada OK doporučí některé z nich ke schválení
Zastupitelstvem OK. Zastupitelstvo bude o udělování dotací pravděpodobně
hlasovat na svém květnovém zasedání. Jiná možnost získání dotace se vloni ani
začátkem tohoto roku bohužel nenaskytla. Fondy na ministerstvech jsou již
vyčerpané. O výsledku hlasování zastupitelstva OK vás samozřejmě budu
neprodleně informovat.
Všichni jste zaznamenali, že naší obcí nezní hlas zvonu místní kaple. V důsledku
značného opotřebení některých částí mechanismu, kterým je zvon uváděn do
pohybu, došlo již na podzim minulého roku k jeho poruše. Vzhledem k tomu, že je
k pohonu i ostatním částem pohybového ústrojí velmi špatný přístup a řádnou
opravu nebylo možné v zimním období udělat, byla závada opravena jen
provizorně. Doufali jsme, že vše takto vydrží do doby příznivějšího počasí, kdy
bude možné vadné součásti vyměnit a udělat důkladnou opravu. Bohužel se tak
nestalo a nyní čekáme, až bude možné poměrně náročnou rekonstrukci
mechanizmu udělat. Pak se můžeme těšit, že se zvon opět rozezní.
Chci se vyjádřit také ke stavu kaple, kolem které denně chodíme a vidíme, že není
ozdobou centrální části naší obce. Již na podzim minulého roku jsem zjišťovala,
zda Ministerstvo pro místní rozvoj i v tomto roce otevře dotační titul na opravu
památek, s jehož pomocí /max. 400 000,-Kč/ bychom alespoň zabránili dalšímu
postupu vlhkosti. Bylo mi řečeno, že ano, že se mohu na žádost připravovat.
Oslovila jsem tedy tři firmy a požádala je o návrh řešení a rozpočet. Dvě z těchto
firem nabídku poslaly. Následně mě však ministerstvo informovalo, že pro tento
rok dotace na opravu památek nebude poskytovat. Olomoucký kraj dotuje

památky místního významu jen do výše 50 000,- Kč. Další možnost je žádat přes
MAS Záhoří –Bečva. Zde se však rekonstrukce musí celá financovat z vlastních
obecních zdrojů a teprve po kontrole a odsouhlasení správnosti výdajů je dotace
vyplácena zpětně. Při této variantě je tedy obec nucena vydat nemalé prostředky
na delší období a to bez jistoty jejich vrácení. Protože je momentálně prioritou
obce vodovod a přesně nevíme, jaké výdaje nás v této souvislosti čekají, rozhodla
jsem se společně se zastupiteli, po zvážení všech okolností a variant, opravu kaple
prozatím nerealizovat.
Dalším bolavým tématem naší obce je neutěšený stav budov bývalého vepřína a
kravína, který skutečně není hezkou vizitkou při vjezdu od Přerova. Již v červenci
roku 2012 jsem odeslala představenstvu společnosti Moravská zemědělská a.s.
dopis se žádostí o schůzku na místě samém a řešení vzniklé situace. Tento dopis
zůstal ze strany vedení družstva bez odezvy. Mezitím jsem obdržela podněty od
maminek, které sem chodí na procházky, a v poslední době i od dětí z místní části
Hýk, že se v budovách někdo zdržuje. Telefonicky jsem žádala pana Ing. Kretka –
předsedu představenstva družstva - o řešení této situace. Sešli jsme se v minulém
týdnu u nás a vše probrali s tím, že obec dostane písemné vyjádření. Včera jsem
zjistila, že jsou dveře obou objektů uzavřené a rozházená krytina a jiné věci kolem
budov uklizeny. Po několika následných prohlídkách objektů jsme se přesvědčili, že
se v nich již nikdo nezdržuje.
Věc, kterou jsem se začala zabývat v minulém roce, je divoká skládka
nebezpečného odpadu na okraji lesa při rozhraní katastrů Lazníček a Tršic směrem
k Zákřovu. Byly zde složeny kanystry od toluenu, stimulátorů růstu apod..
Upozornila jsem odbor životního prostředí MÚ Přerov, Policii Lipník, která
oznámení předala Policii ve Velké Bystřici. Počátkem tohoto roku jsem při
procházce viděla, že skládka ještě nebyla zlikvidována. Opět jsem tedy
kontaktovala Policii, která již případ odložila, ale po mé opakované žádosti
kontaktovala majitele, tj. Lesy ČR. Vedení lesů přislíbilo, že skládka bude nejpozději
do konce března odstraněna.
Od počátku roku se v obci udála celá řada akcí. Nejprve v lednu tradiční hodová
zábava, po ní úspěšný dětský karneval, v únoru pak následoval se zájmem
očekávaný koncert sólistů MD Olomouc, minulý týden výroba velikonočních ozdob
s výstavou v Lazníkách, poté proběhla cestovatelská přednáška o Austrálii. Na jaře
pro vás připravujeme s panem Zapletalem z Hambálku výjimečnou interaktivní

besedu o jeho práci - výrobě rekvizit pro zahraniční filmové produkce. Děti i
dospělí si budou moci některé z rekvizit, které hrály v historických velkofilmech,
osahat a vyzkoušet jejich funkci.
Ve dnech 11.-14.4.2013 bude v naší obci nezvykle živo. Ve spolupráci s ing. arch.
Janem Horkým se nám podařilo zorganizovat pracovní setkání (tzv. „workshop“)
studentů a doktorantů z fakult architektury z Brna a Liberce, jakož i dalších
přizvaných hostů z tohoto oboru, jehož cílem je vypracování architektonických a
urbanistických návrhů řešení některých částí obce. Přínos z této akce je pro obec
nevyčíslitelný, protože nám umožní, při minimálních nákladech, získat studie, které
mohou být v budoucnu podkladem pro úpravu a řešení některých částí obce. Celé
pracovní setkání předpokládá spolupráci občanů se studenty a vaši aktivní účast. O
všech krocích budete podrobně informováni a na jednotlivá setkání zváni
pozvánkami. Věřím, že vás obecní problematika zajímá a že se akce aktivně
zúčastníte.
Na závěr chci říci, že jsou všechny aktivity v Lazníčkách organizovány pro vás –
občany této obce. Chci vás proto požádat – dejte nám vědět, jak se vám tyto akce
líbí, s čím jste spokojeni anebo na co máte možná jiný názor. Věřte, že nejlepší
odměnou pro organizátory je, když na akce, které připravujeme, přijdete a třeba je
i pochválíte.
Chci Vás také poprosit o předjarní úklid obecních ploch anebo ploch, které jsou
majetkem správy silnic OK, v okolí vašich domů a předem vám poděkovat za vaši
práci. Je radost podívat se na hezké, upravené předzahrádky a jejich okolí. Z mé
strany také vyslovuji poděkování ženám z kulturního výboru a všem, kteří
pomáhají .
Přeji vám příjemné svátky velikonoční a krásné jarní dny 2013.

Dagmar Kubzová – starostka obce

