PÁR SLOV STAROSTKY – LEDEN 2016
Vážení spoluobčané!
Skončily, pro někoho náročné, pro jiného klidné dny vánoční a novoroční, a před námi je rok 2016.
Všichni očekáváme, jaký bude a co nám přinese, ale dovolte mi, abych se ještě vrátila k událostem,
kterými naše obec žila v roce uplynulém.
Pro mě i pro zastupitele byl rok 2015 rokem snad nejnáročnějším ze všech let našeho působení ve
vedení obce. Po každoročním lednovém a únorovém vypracování různých statistických výkazů pro
ministerstva a jiné úřady, kterých neustále přibývá, a po proběhlých auditech a kontrolách – tentokrát i
z Ministerstva vnitra - jsme začali připravovat a realizovat akce, které jsme si na rok 2015 naplánovali.
První, velice příjemnou povinností loňského roku bylo pro mě 5. 3. 2015 slavnostní převzetí certifikátu o
udělení znaku a vlajky obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Symboly, tak jak byly přijaty,
vyjadřují historii naší obce a můžeme na ně být právem hrdi. Symboly jsou vyrobeny v nejvyšší kvalitě a
budou tak k dispozici mnoha příštím generacím.
V květnu proběhla úprava koryta potoka. Práce financovalo a provedlo Povodí Moravy, ale podle jeho
pozdějšího vyjádření budou muset být veškeré příští opravy a udržba potoka, a to v jeho částech
protékajících územím obce, zajišťovány a hrazeny obcí. Povodí Moravy totiž tento potok nemá
v majetkové evidenci. Pradoxní ovšem je, že ani naše obec nemá potok v inventurním soupise majetku.
Na jaře jsem začala se zastupiteli připravovat Hry Mikroregionu Pobečví, které se v naší obci uskutečnily
začátkem června. Tato akce je putovní a jejím pořadatelem je vždy některá z obcí, sdružených ve
zmíněném svazku. Pořádání her bylo pro naši malou obec velkou výzvou. K jejich přípravě a zvládnutí je
potřeba velký počet spolupracovníků a samotná organizace a průběh her jsou velmi náročné na
koordinaci všech činností a především osobní nasazení lidí, kteří se na akci podílejí. Nám se vše podařilo
zvládnout tak, že se účastníci i přes úmorné vedro dobře bavili a vše celkově klapalo podle našich
představ. Moc si vážím všech, kteří nezištně pomohli, a jsem ráda, že se jich našlo tolik. Podle četných
ohlasů ze zúčastněných obcí jsme si ostudu určitě neudělali. Ba naopak, Lazníčky se touto akci velmi
zviditelnily a návštěvníci jen chválili organizaci, pohostinnost i pěkné prostředí. Finanční náklady na
pořádání her nesl Mikroregion Pobečví a díky nezištné práci všech dobrovolníků se podařilo hry
uskutečnit za nejnižší cenu v jejich historii.
Po přípravě a předání žádosti o dotaci proběhlo v květnu výběrové řízení na zhotovitele opravy kaple.
Dotaci ve výši 300.000,- Kč jsme z Olomouckého kraje dostali a oprava v červnu začala. Jak všichni víte,
akce se značně protáhla a nakonec jsem hotovou stavbu převzala až den před zahájením oslav výročí
obce. Za opravu kaple jsme i s uznanými vícepracemi nakonec zaplatili necelý milion korun, a to včetně
výměny stávajícího pohonu zvonu za pohon lineární automatický.
Při opravě střechy byl vyzvednut z věže tubus, ve kterém byly uloženy dokumenty z roku 1885, kdy byla
stavba kaple dokončena. Naše zastupitelstvo k těmto původním dokumentům do tubusu pro příští
generace vložilo i náš dopis s informacemi o současném dění v obci.
Rekonstrukci elektroinstalace a všechny práce na vyklizení a následném úklidu kaple provedli dobrovolně
a nezištně místní občané, za což jim všem srdečně děkuji.
Po opravě byla kaple poprvé otevřena veřejnosti na slavnostní mši, konané v rámci oslav výročí obce dne
12.9.2015.

Myslím, že se oprava povedla a kaple je nyní důstojnou dominantou středu obce. V budoucnu chceme v
kapli ještě nechat zrestaurovat oltář, harmonium a lavice, protože je tento inventář silně napadený
červotočem.
Přípravy na oslavy 650. výročí obce, spojené se srazem rodáků a žehnáním nové vlajce, začaly již
počátkem roku podáním žádosti o podporu této významné události na Olomoucký kraj. Organizačně a
rozsahem byla akce srovnatelná se zmiňovanými hrami mikroregionu, a proto si vyžádala podobné úsilí a
nasazení velkého počtu dobrovolných pomocníků, kteří i zde odvedli kus poctivé práce. U příležitosti
oslav byl vydán pamětní tisk a propagační předměty obce, které nám dříve chyběly a které budou tuto
slavnostní chvíli připomínat i v budoucnu. Že se oslavy naší obce vydařily dokládají příznivé reakce
přítomných rodáků i ostatních návštěvníků. Vzhledem k dobrovolné práci všech organizátorů,
spolupracujících občanů a k dotaci obdržené z OK zatížily oslavy rozpočet obce pouhými čtrnácti tisíci
korunami.
Před oslavami se podařilo vylepšit vzhled středu obce odstraněním starých informačních tabulí u čekárny
a instalací nových na jiném místě. Nevím, zda jste si všimli - prostor se hezky otevřel a je zde nyní pěkný
pohled od kaple na parčík.
Dále jsem ráda, že byl po několikaletém jednání s Jednotou dohodnut pronájem plochy za prodejnou,
kde bylo na místě bývalé rozpadající se boudy postaveno estetické místo na sběr tříděných odpadů. Při
této akci se odpracovalo mnoho hodin bez nároku na odměnu, přičemž materiál na stavbu stál něco
málo přes padesát tisíc korun.
Během příprav na oslavy byla provedena základní údržba budovy staré školy. Byly vymalovány místnosti
v přízemí obecního úřadu a stěny chodeb byly s minimálními náklady obloženy sololitem. Bylo natřeno
topení i skříně, byly vyměněny staré vchodové dveře.
Ve sportovně-kulturním areálu byly vymalovány interiéry budovy, bylo v ní vyměněno osvětlení a uklidil
se altán.
Souběžně s opravou kaple byla opravena a s ní barevně sladěna zdevastovaná autobusová čekárna.
K tomu musím podotknout, že i na opravě čekárny byly některé práce provedeny svépomocí
dobrovolníky a neskutečně nám vadí, když se čekárna a její okolí opět stává špinavým a zapáchajícím
místem, kam se člověk štítí vstoupit! Přesto, že je na autobusových zastávkách ze zákona kouření
zakázáno, někteří spoluobčané tuto skutečnost nechtějí respektovat a zastávka je tak často plná
nedopalků, někdy i zvratků!
Na sklonku mimořádně suchého roku se podařilo osázet stromy a keři dvě drobné lokality za obcí. První
je v části úvozu za Pačlavicemi směrem do Březí a druhou bývalý úvoz za zahradami směrem k Pančavě.
Náklady na výsadbu ve výši necelých čtyřiceti čtyř tisíc korun pokryla z 90-ti % dotace Ministerstva
životního prostředí. Obec je teď povinna obě lokality pět let udržovat a doplňovat.
V této souvislosti bych se s Vámi ráda podělila o jeden nepěkný zážitek z třešňové aleje v Březí, která byla
revitalizována v roce 2012 a v následujících dvou letech dosazována. Během prohlídky nejmladších
stromků jsem na podzim zjistila, že některé z nich nějaký vandal olámal. Skutečně smutné! Dosadbu teď
bohužel musíme zapaltit penězi, které bychom mohli využít na něco jiného.
Listopad a prosinec byl již tradičně vyhrazen pečení perníků, chystání Mikuláše, rozsvěcení vánočního
stromu a vánoční výstavě. Tentokrát kulturní výbor navíc inicioval bazárek s oblečením. Za to, že takovou
porci práce všichni zvládli při svých zaměstnáních a péči o rodiny, často s malými dětmi, nedokážu ani
dostatečně poděkovat. A věřím, že jejich nasazení oceníte i Vy, naši spoluobčané, pro které jsou tyto akce
pořádané.

O všem významném, co se v obci děje, se snažím informovat prostřednictvím článků v regionálním a
krajském tisku, v rozhlase i televizi. Je důležité, aby se obec prezentovala nejen přímo svými aktivitami,
ale i jako součást Olomouckého kraje. Výstavba našeho dětského hřiště jako součást putovní výstavy MÁ
VLAST CESTAMI PROMĚN procházela od Pražského hradu na mnohá místa celého Olomouckého kraje při
různých významných událostech. Mohli si ji také prohlédnout cestující ve vestibulu nádraží v Olomouci
na sklonku roku a také provázela naše oslavy. Většinu příspěvků z médií najdete na webových stránkách
obce. Za tvorbu stránek a jejich správu chci poděkovat panu místostarostovi, který této ne vždy patřičně
doceněné práci věnuje hodně ze svého volného času.
Obec Lazníčky je součástí Místní akční skupiny Moravská brána a Mikroregionu Pobečví. Loni jsme se pak
stali členy nově vytvořeného Dobrovolného svazku obcí Moravská brána, který by měl mít větší váhu při
prosazování našich zájmů. Přes projekt MAS jsme pořídili 4 dotované kontejnery na bio odpad, za které
v tomto roce nebudeme hradit nájem.
V minulém roce se na nás obrátili někteří obyvatelé Pančavy se žádostí o zajištění dodávek pitné vody,
protože voda z jejich studní pitná není. Zastupitelstvo obce se těmito žádostmi bude v nejbližší době
zabývat.
V letošním roce obci končí povolení pro vypouštění odpadních vod do místního potoka. Vydání dalšího
povolení je podmíněno zahájením přípravných prací, které povedou k výstavbě kanalizace. Rozhodování
o způsobu nakládání s odpadními vodami bude pro zastupitelstvo jedním z nejdůležitějších úkolů
letošního roku.
Olomoucký kraj loni vyhlásil podmínky pro tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE. Žádosti budou přijímány od 22.02. do
13.05.2016 a podrobné informace a formuláře ke stažení naleznete na webových stránkách kraje:
www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace. Informace jsou také zveřejněny v informačních skříňkách obce.
V případě, že si nebudete vědět rady, je možné oslovit odborné firmy, které Vám se zpracováním žádosti
o dotaci pomohou.
Pokud této možnosti na výměnu kotle letos nevyužijete a používáte emisně nevyhovující kotel na pevná
paliva, je velmi pravděpodobné, že budete mít povinnost vyměnit starý kotel za nový v následujících
letech, to ale již bez podpory dotací z EU.
Na téma dotací byly přislíbeny ze strany Olomouckého kraje informační semináře, kterých se může každý
zajemce zúčastnit. Informace o těchto seminářích sledujte na webových stránkách obce a na vývěsní
desce.
Každý začátek se zdá být nadějí věcí nových a pěkných – ať Vám je rok 2016 přinese co v největší míře.
K tomu všemu Vám přeji radost ze života a pozitivní vnímání sebe i svého okolí.

V Lazníčkách 7.1.2015

Dagmar Kubzová, starostka

