PÁR SLOV STAROSTKY
Vážení občané,
s radostí Vám oznamuji, že naše obec byla úspěšná ve své žádosti o dotaci NA OPRAVU KAPLE STĚTÍ
SV. JANA KŘTITELE a byla vybrána k získání podpory z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
OLOMOUCKÉHO KRAJE.
Žádost byla zpracována vlastními silami a byla nám přidělena maximální částka 300 000,- Kč. Nyní
připravuji výběrové řízení na dodavatele stavby, 7.5.2015 se uskuteční výběrové řízení. Předpoklad
zahájení opravy kaple je 25.5.2015 a termín dokončení 17.7.2015. Všichni víte, že kaple byla
podřezána v minulém roce, zdivo hezky vysychá, ale bohužel oltář je nasáklý vlhkostí, která tam byla
za minulá léta. Obrátila jsem se na odborníky na sanační práce, kteří kapli podřezávali , vlhkost v
oltáři přeměřili a navrhnou řešení tak, aby se proces vysoušení urychlil. Při této příležitosti se
podařilo dosáhnout toho, že nám ČEZ dovolil odstranit z kaple pevnou konzolu, která kapli hyzdí a
dráty vedení nahradit jedním kabelem. Tato jednání probíhala už dva roky a nakonec se dohody
podařilo dosáhnout panu Jiřímu Maňákovi, obec tak na realizaci ušetří – patří mu naše poděkování.
Nejlepší řešení by samozřejmě bylo v podzemním vedení celého uzlu, ale ČEZ tyto práce odhadl na
300 000,- Kč, které by obec bohužel musela dát ze svého, ale i dosažené řešení bude jistě lepší.
Kdo z Vás sleduje zasedání zastupitelstva anebo přišel na letošní setkání občanů se zastupiteli, jistě
zaznamenal, že se zastupitelé rozhodli 12.9.2015 oslavit 650 let výročí trvání obce zároveň se
setkáním rodáků. Na oslavách bude také slavnostně žehnáno novému praporu obce, který je právě ve
výrobě. Také na tuto akci jsem požádala o příspěvek z programu PODPORY KULTURNÍCH AKTIVIT
V OLOMOUCKÉM KRAJI. Bylo nám i v tomto případě vyhověno, obdržíme částku 30 000,- Kč. Jsem
ráda, že naše obec byla vybrána, každý rok je žádostí v rámci kraje hodně, ale podpořených aktivit jen
omezené množství. O přípravách na oslavy Vás včas budeme informovat a budeme rádi za jakoukoliv
Vaši pomoc, není pouze v silách zastupitelstva takovou velkou akci zorganizovat.
Dále jsem požádala a zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci z programu Péče o krajinu a přírodu na
drobné výsadby v obci. Mým záměrem bylo vysázet za obcí směrem k třešňové aleji - alej švestkovou.
Místo se k tomu hodí, ale po konzultaci s agronomem Moravské zemědělské a.s. jsem musela od
velkých plánů upustit, protože by zemědělci velkými stroji stromy zničili a na dalším obecním
pozemku se zase se stroji otáčejí. Takto dojde jen k drobným výsadbám na třech obecních parcelách.
Dále je tento rok v plánu odstranění zvlhlých opadávajících omítek na druhé straně chodby budovy
obecního úřadu a úprava omítek, které se částečně odstraňovaly vlastními silami už v roce 2011. Zdi
budovy staré školy jsou i přes neustálé větrání promáčené a budou si vyžadovat do budoucnosti
řešení.
Při setkání občanů se zastupiteli v lednu zazněly ze dvou stran obce stížnosti na to, že není slyšet
místní rozhlas. Nechala jsem rozhlas zkontrolovat a přeměřit, ale hlasitost je na maximu. Příčina bude
spíše v tom, že jsou dřevěná okna v domech vyměňována za plastová, která jsou těsnější a proto je
v zimě slyšitelnost horší. Jeden amplion rozhlasu se ještě přidal na sloup směrem k Hýku.
Naše obec bude prezentována se svou proměnou dětského hřiště na 7. Ročníku výstavy MÁ VLAST
CESTAMI PROMĚN - 2015. Slavnostní zahájení výstavy bude 9.5.2015 v Praze na Vyšehradě, poté

budete moci na webových stránkách o proměně hlasovat. Snad se podaří a výstava doputuje i k nám.
Obec tato prezentace nic nestojí, stačilo poslat text a podklady, opět přispěl Olomoucký kraj.
Jistě jste si všimli, že je naše obec o něco uklizenější než v minulém roce. V tomto roce jsem požádala
Úřad práce v Přerově o příspěvek na veřejně prospěšné práce pro jednoho pracovníka. Tato dotace
nám byla přiznána a o čistotu v obci se od 1.4. – 1.10.2015 stará pan Sušil. Máte-li podnět na to co by
se v obci mělo v budoucnu udělat, přijďte osobně za mnou anebo pište e-mailem na adresu:
starostka@laznicky.cz. Postupně budou práce prováděny.
Tak jako každý rok děkuji všem těm, kteří se starají trošku více o své okolí a uklízejí nebo sekají trávu i
před svými domy ačkoliv pozemek třeba není jejich, prostě jen proto, že nepořádek nemají rádi.
Na úplný závěr poprosím Vás všechny o respektování neděle a svátků jako dne klidu a prosím Vás –
nechejte tyto dny hlučné stroje ve svých garážích. Ať v Lazníčkách žijeme všichni rádi.
Děkuji Vám všem za pochopení a spolupráci, přeji radostné jarní dny.

Dagmar Kubzová – starostka obce

V Lazníčkách dne 28.4.2015

