Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
rok 2020 je již téměř za námi a věřím, že se všichni těší na klidné prožití vánočních
svátků v kruhu svých blízkých.
Dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámila s tím, co se v uplynulém období v obci
změnilo a jaké jsou plány do budoucna.

Co se v obci za poslední 2 roky podařilo:
-

-

-

-

v obci proběhla nutná údržba dřevin - nevyhovující byly vykáceny nebo odborně
ošetřeny a byly provedeny nové výsadby na celém území obce,
u stoleté lípy u kapličky byl vybudován pomník ke stému výročí jejího zasazení,
v obci přibyl nový mobiliář,
byly provedeny rekonstrukce a opravy kanalizační sítě a ČOV,
proběhla oprava na problematických místních komunikacích a doplněno dopravní
značení,
v obci přibyla kontejnerová stání, která budou v příštím roce upravena do jednotné
podoby (viz stání u sokolovny),
obec získala dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na
rekonstrukci školy. V první etapě byla provedena výměna oken na celé škole
a stažení budovy, v druhé etapě probíhá výměna střešní krytiny,
ve škole byly zrekonstruovány podlahy, výdejna stravy a nakoupen nový nábytek,
vzhledem ke kritické situaci s dodávkou pitné vody v místní části Svrčov, byly
přidány filtry nečistot, které by měly situaci výrazně zlepšit,
v souvislosti s tíživým nedostatkem pitné vody nechala obec pro místní část Svrčov
vypracovat studii na výstavbu vodovodu,
byl vypracován orientační plán hřbitova, kde jsou zakresleny volná hrobová místa
a plán je umístěn na vývěsní tabuli při vstupu na hřbitov,
na novém webu obce jsou pro občany k dispozici letecké snímky ve vysokém
rozlišení a také virtuální prohlídka obce z dronu,
obec zavedla aplikaci Mobilní rozhlas pro zlepšení komunikace a informovanosti
mezi obcí a občany,
Proběhla kompletní rekonstrukce Pohostinství Sokolovna, které by v původním stavu
krajská hygienická stanice nepovolila dále provozovat,
byl zrekonstruován „šintoš“ u sokolovny a doplněno osvětlení,
byla zakoupena nová komunální technika, která výrazně přispěla k rychlejší
a bezpečnější údržbě obce,
obec se v loňském roce zúčastnila projektu „Má vlast cestami proměn“ se čtyřmi
proměnami – Obecní dům Orlovna, Revitalizace a přístavba sokolovny, Oprava
fasády hasičské zbrojnice, Revitalizace lokality vývoz, jež byl završen putovní
výstavou v parku,
děkujeme všem občanům, kteří obci věnovali knihy, které již našly své místo v nově
vybavené čítárně obecní knihovny. Budou pravidelně obměňovány i v obecní
knihobudce a všichni čtenáři mohou užívat útulné čítárny včetně služby veřejného
přístupu k internetu,
do vypuknutí pandemie Covid 19, probíhal v obci bohatý společenský a kulturní
život – výstavy, divadelní představení, plesy, koncerty, letní kina a mnoho dalších ….

Co se v obci chystá:
-

-

-

-

-

-

-

-

v parku bude vybudováno veřejné osvětlení a na základě žádostí občanů budou
doplněny lampy v problematických místech,
rádi bychom získali další dotaci na dokončení komplexní rekonstrukce školy,
pro zvýšení bezpečnosti, ochrany osob a majetku bychom rádi v obci zřídili
kamerový systém,
vzhledem k dopravní situaci v obci, zvažujeme nákup silničních radarů na
exponovaných místech obce, kde řidiči velmi často překračují povolenou rychlost
a ohrožují tak zdraví a životy občanů,
v druhé polovině letošního roku byly z vlastnictví Olomouckého kraje převedeny
pozemky v dolní části obce podél komunikace do jejího vlastnictví, a proto bychom
rádi přistoupili k výstavbě chodníků v této lokalitě a výstavbě chodníků směrem ke
hřbitovu, nejlépe s využitím případných dotačních titulů,
po dokončení revitalizace školy jakožto současné priority, bychom rádi
zrekonstruovali sportovní zázemí dolního hřiště a současně obě hřiště vybavili
sportovním mobiliářem pro volnočasové aktivity občanů,
v roce 2021 by měla být zrealizována Změna č.1 územního plánu obce,
velkou výzvou je také příprava a zajištění financování vodovodu v místní části
Svrčov a studie pro výstavbu kanalizace,
po dohodě s majiteli sakrální památky v místní části Svrčov se obec rozhodla
přijmout pozemky jako dar od všech spoluvlastníků, aby bylo možné pečovat o tuto
památku a zachovat ji tak pro budoucí generace,
na základě mnoha žádostí občanů obec nechá zaměřit sporné místní komunikace
v obci tak, aby nedocházelo ke zbytečným sporům a byly v souladu s reálným
stavem a katastrálními mapami,
zaměření místních komunikací také souvisí s přemístěním dřevěného kříže při silnici
směrem na Buk, který stojí uprostřed budoucí komunikace. Se souhlasem majitele
bude zrekonstruován a přemístěn na důstojné místo při vstupu na hřbitov,
nutné je také dokončit rekonstrukci sokolovny, zejména sálu, a vybavit nově
přistavenou část ústředním vytápěním, aby mohla budova temperovat,
obec podala žádost Olomouckému kraji v dotačním titulu na pořízení dopravního
automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Lazníky a po konzultaci s jeho
členy připravuje podklady pro rekonstrukci nevyhovujících vnitřních prostor
Hasičského domu,
obec je členem Místní akční skupiny MORAVSKÁ BRÁNA (MAS MB), Dobrovolným
svazkem obcí Moravská Brána (DSO MB), Mikroregionem Pobečví a Spolkem pro
obnovu venkova, což umožňuje získávat důležité informace a kontakty pro řešení
problémů současného venkova včetně podmínek a možností, které skýtají vypsané
a připravované dotační tituly.

Přeji Vám všem krásné a pokojné Vánoce, hodně štěstí a hlavně zdraví do roku 2021
a věřím, že se společenský a kulturní život opět vrátí zpět, abychom se mohli potkávat.
Buďte všichni zdraví a opatrujte se.
………………………….
Hedvika Dočkalová
starostka obce

