PITNOU VODU V LAZNÍČKÁCH OSLAVILI

V SOBOTU 31.5.2014 SE V MÍSTĚ SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO AREÁLU
V LAZNÍČKÁCH SEŠLI MÍSTNÍ OBČANÉ A NÁVŠTĚVNÍCI, ABY SPOLEČNĚ OSLAVILI
ZPROVOZNĚNÍ VODOVODU .
Po létech čekání, kdy už mnozí nevěřili, že by se podařilo vodovod do obce dovést, se díky
finančním prostředkům z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury
Olomouckého kraje ve výši 5 milionů korun, vodovod v letošním roce v Lazníčkách dokončil.
Stavba začala začátkem měsíce září 2013, hlavní větev vodovodu byla dokončena do konce
roku 2013 a díky předčasnému uvedení vodovodu do provozu, již počátkem února tekla pitná
voda z vodovodních kohoutků v domácnostech. Asi jen ten, kdo nemá ve studni vodu žádnou
anebo ji má nepitnou, dokáže pochopit , co přivedení pitné vody do domu pro některé
občany znamená. Za pochopení toho, že malé obce, jako jsou Lazníčky, nemohou pouze ze
svého rozpočtu realizovat své infrastrukturní potřeby, patří poděkování Radě a Zastupitelstvu
Olomouckého kraje, kteří o přidělení dotace rozhodli. Důležitost této nejvýznamnější
investiční akce v obci Lazníčky zdůraznil program oslav, který byl spojen i s oslavami Dne
svátků dětí.
Po slavnostních proslovech panů náměstků hejtmana Olomouckého kraje Ing. Michala
Symerského a Mgr. Radovana Rašťáka, promluvila pár slov starostka obce k historii budování
vodovodu a poděkovala za podporu a pomoc zastupitelů a některým občanům, kteří
s realizací pomohli. Další program připravila taneční škola Atlas z Přerova, mažoretky Trixie
z Tršic, k výborné atmosféře přispěl strhující koncert hudební skupiny Arrhythmia. V dětské
části programu byly připraveny hry a již tradiční hledání pokladu, děti se mohly svézt na koni
z Veselíčka. Až do 22:00 hodin k dobré náladě hrála a zpívala hudební skupina Gaudeon.
Neustále obsazené dětské hřiště, které bylo dokončeno v roce 2012 s pomocí občanů,
mnohým dětem stačilo ke štěstí po celé odpoledne. Pro všechny dostatek dobrého jídla i pití,
připravený velkým týmem dobrovolníků – občanů, pod vedením dam z kulturního výboru
obce , přispěl ke spokojenosti s celým dnem oslav. Odpolednem provázel a celou akci
moderoval místostarosta obce pan Pavel Vítek.
Mé osobní poděkování patří všem, kteří pomohli ať už s přípravou celé akce, v jejím průběhu
nakupovali, vařili, obsluhovali, čepovali, udili, stavěli stany, odváželi je. Všechny zde
vyjmenovat nemohu – ale děkuji za podporu vám všem!
Dagmar Kubzová

