Vážení občané.
I v tomto roce vás chci pozdravit a zastavit se u některých aktivit uplynulého roku a zároveň vám
předat informace z obecního úřadu.
Rok 2013 byl ve znamení stavby vodovodu, k němu se průběžně vyjadřuji zvlášť. V těchto dnech
začínají poslední úpravy, které by podle plánu dodavatele stavby vodovodu fy Rovina měly skončit
koncem měsíce května finální úpravou povrchů komunikací. V současné době plánujeme slavnostní
otevření vodovodu, o jehož termínu budete včas informováni a budete všichni zváni. Na obecní úřad
a do budovy na hřišti byla přivedena přípojka pitné vody, zakoupeny elektrické ohřívače.
Konec roku 2013 byl ve znamení vánoční výstavy a také rozsvěcení vánočního stromu. V lednu 2014
se konala již tradiční hodová zábava a den poté dětský karneval, který navštěvují rády děti nejen z naší
obce, ale i z okolí. Organizátorky z našeho kulturního výboru připravují každý rok lepší akce. V únoru
a březnu jste měli možnost zůčastnit se svou přednášek – první z nich o čajích a koření, druhé o
přírodních zahradách. Snažíme se přivést aktivity přímo k vám a šetřit tím vaše peníze, vždyť jinak
každý z nás musí za kulturou odjet do většího města. Budu velmi ráda, dáte-li nám vědět, co vás
zajímá a jaký program pro vás v budoucnu máme připravit. Počátkem měsíce dubna měla svou
premiéru jarní výstava. Kulturní sobota pokračovala koncertem umělců z Moravského divadla
v Olomouci, tentokráte i s čerstvou soškou ceny Thálie, kterou v letošním roce získal pan Jiří Přibyl.
Další aktivity budou následovat během celého roku.
Voda nám již z kohoutků teče a nyní naše zastupitelstvo přemýšlí co dále. Trápí nás nevzhledná
kaple, ke které se sbíhají cesty směřujících do obce a její neutěšený vzhled tak vítá všechny příchozí.
Oprava kaple se také ukázala být důležitou i pro většinu z vás při dotazníkovém šetření .
Zastupitelstvo obce tedy na svém zasedání v únoru schválilo podání dvou žádostí o dotaci na
opravu kaple. První z nich na Ministerstvo pro místní rozvoj a druhou do Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. Pro žádost bylo nutno vypracovat projektovou dokumentaci a požádat o
stavební povolení. Před několika dny jsem obdržela informaci, že z Olomouckého kraje jsme ve své
žádosti o dotaci na opravu podpořeni, bohužel, nebyli. Jak budeme úspěšní na MMR budu vědět
počátkem měsíce května.
S koncem podzimu minulého roku byly doplněny poškozené nebo suché duby a třešně v obnovené
třešňové aleji. Budeme doufat, že se již uchytí. V horkém červenci 2013 se mi podařilo zajistit díky
dobré vůli a pochopení pana starosty z Velkého Újezdu hasiče, kteří stromy v největším suchu zalili.
Počet stromů stále podléhá kontrole Agentury ochrany krajiny a přírody. V minulých dnech provedli
Richard, Miroslav a Ladislav Švarcovi průklest přístupové cesty, ořezání suchých větví na starých
třešních a celkovou údržbu celé aleje, patří jim náš dík. Asi 4 stromy ještě dokoupíme a dosadíme na
podzim tak, aby alej byla kompaktní.
Celé období od 29.dubna 2011 bylo mimořádné počtem konaných voleb. Nevymyká se tomu ani
tento rok 2014 – 23. a 24.5.2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu a na podzim volby
komunální a do Senátu. Všechny vás na volby zveme.
Iniciovali jsme také návrh na znak a prapor obce, měli jste možnost se k němu vyjádřit. Nyní čekáme
na jeho schválení v podvýboru Parlamentu ČR.

Všichni jste byli osloveni s prosbou o doplnění údajů do chybějící části kroniky, která nebyla vedena od
roku 2002. Iniciativu přebrala paní Zdena Švarcová s Věrou Kubíkovou, které sbírají podklady, s jejichž
přepisem nám pomáhá Barbora Sýkorová. Všem jim také patří naše poděkování. Snad se nám podaří
do konce volebního období kroniku dopsat, ačkoliv se nám nepodařilo nahradit bývalého kronikáře
obce pana Mišáka.
Obec je součástí dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pobečví. 7.6. 2014 se budou konat již tradiční
Hry mikroregionu - tentokráte v Grymově. Vždy jsou připraveny sportovně-kulturní akce pro děti i
dospělé s cílem propojení všech obyvatel obcí mikroregionu – staňte se tedy i vy součástí soutěžního
družstva za obec Lazníčky a nebo alespoň přijďte svou obec podpořit. Dokažte, že i v naší obci žijí
aktivní lidé, kteří dokáží svou obec prosadit! Díky projektu Mikroregionu Pobečví jste si odvezli
zdarma kompostéry do svých domácností. Lazníčky jsou i členem Místní akční skupiny Moravská
brána se sídlem v Lipníku. V minulém roce se MAS transformovala, přijala mezi sebe některé další
obce a připravuje se nyní na nové programovací období do roku 2020, tak aby obce, podnikatelé i
neziskové organizace mohly s její pomocí čerpat dotace a plánovat svůj rozvoj. Obec se zapojila do
projektu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR. Zde můžeme společně s dalšími obcemi
našeho mikroregionu a MAS řešit odpadové hospodářství, sociální služby a další.
Připojila jsem svůj podpis k návrhu na podporu zákona o zveřejňování smluv. Proti návrhu zákona o
Registru smluv vystupují různé organizace, které jménem starostů prohlašují, že zveřejňování smluv je
velká zátěž pro starosty obcí. Budí to zdání, že starostové jsou obecně proti zvyšování
transparentnosti. Ale veřejnost by měla vědět, že návrh zákona odpovídá principům otevřené veřejné
správy a já sama jej podporuji.
Jarní práce na zahradách a sečení trávy právě začínají. Prosím vás, stejně tak jako každý rok o
ohleduplnost ke svým sousedům a zachovávání alespoň jediného dne – neděle - bez hluku sekaček,
křovinořezů, pil a ostatních zařízení. Také si vás dovoluji požádat o úklid dešťových svodů a
kanalizačních vpustí před vašimi domy, ačkoliv nejsou na vašem pozemku. Obec v letošním roce nemá
pracovníka na úklid obecních prostranství.
Náš obecní úřad má sice stanoveny úřední hodiny, ale nikdy vás neodmítáme s jakýmkoliv
problémem i mimo tuto stanovenou dobu. Na obecní úřad můžete volat na číslo 581 033 033, mobilní
telefon starostky je: 774 072 076.
Děkuji vám všem za pomoc a pochopení a přeji hezké jaro 2014.
Dagmar Kubzová – starostka obce

