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Vážení a milí spoluobčané!
Pomalu se blíží konec prvního čtvrtletí letošního roku, po velmi mírné zimě
přišlo jaro. Děkujeme těm z vás, kteří našim zaměstnancům pomohli uklidit zimní
posyp z komunikací, obec je čistá a vzhledná. Následně ke snížení prašnosti
přispěl i zametací vůz a.s. Českomoravský štěrk.
Snad si ve volném čase najdete chvilku, abyste se prostřednictvím tohoto
občasníku seznámili s novými informacemi, které se udály v obci. Pro letošní
4 čísla občasníku dostáváte nyní i desky, z kterých můžete rovněž čerpat spoustu
zajímavých údajů.
Připomínáme, že zprávy hlášené místním rozhlasem můžete získat i po
předání emailové adresy. Důležité informace jsou uveřejňovány na klasické
i internetové úřední desce obce. Pokud máte připomínky, nové nápady či podněty,
využijte svých zastupitelů nebo se zastavte na obecním úřadě.
ROZPOČET r. 2014
Rozpočet schválilo zastupitelstvo obce dne 13. 12. 2013, pro jeho obsáhlost
uvedeme jen několik údajů.
Celkové příjmy:
5.752.800,- Kč
z toho dotace od Úřadu práce na 2 pracovníky na veřejně prospěšné práce
66 tis. Kč. Tyto prostředky budou nyní navýšeny dle dodatku smlouvy, kterým bylo
proplácení příspěvku prodlouženo do konce července.
Celkové výdaje:
10.552.800,- Kč
z toho největší výdaje – na výběr dodavatele a realizaci stavby „Olšany kanalizace“
6 mil. Kč, příspěvek Mateřské škole 400 tis. Kč
Financování:
4.800.000,- Kč
plánovaný zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2013 k pokrytí výdajů roku 2014.
/Skutečný stav učtu byl 5.252 tis. Kč./
Závěrečný účet obce za rok 2013 bude uveřejněn na úředních deskách po auditu
hospodaření obce na konci dubna a následně vás budeme informovat v dalším
čísle občasníku.
AKCE V ROCE 2014
V březnu byly nahrazeny staré odtokové žlaby na místních komunikacích za
betonové, kde do budoucna nebude hrozit riziko poškození projíždějících vozidel.
Na konci února byla zaslána zadávací dokumentace na SFŽP, po jejím
odsouhlasení můžeme přikročit k výběru dodavatele stavby „Olšany kanalizace“.
Nyní provedeme výběr peněžního ústavu, který nám půjčí chybějící finanční
prostředky. Na březnovém zasedání zastupitelé projednají přijetí dotace
Jihomoravského kraje na tuto akci ve výši 2.340.700 Kč. Dotace SFŽP je
v předpokládané výši 42.134 mil. Kč. Pravděpodobně ve II. čtvrtletí pozveme
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zástupce projekční firmy a společně vás informujeme o dalším postupu
směřujícímu k výstavbě kanalizace v obci.
Během zimy byly odstraněny zbývající náletové dřeviny na parcele obnovované
účelové komunikace p.č. 737/1 u Lipek. Nyní bude odstraněna navážka zřejmě
z dob výstavby tenisových kurtů Farmy, abychom se dostali na požadovanou
niveletu cesty pro potřeby uložení kanalizačního řádu. Po prodeji Farmy jednáme
s novým majitelem, abychom dořešili pozemky pod Zahrádkovou cestou
a u tenisových kurtů.
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 28. prosince – pořádal Sportovní klub Olšany pro všechny děti i dospělé Vánoční
turnaj ve stolním tenise.
Všichni sportovní nadšenci i ti ostatní mohli změřit své síly v sále pohostinství
U Pštrosa. V dopoledních hodinách se na ping-pongovém kolbišti utkalo
12 nadějných talentů dětských let. Sportovní fair-play zajistili registrovaní hráči
olšanského stolního tenisu, kteří na celou hru dohlíželi. Příznivé podmínky pro
turnaj v podobě občerstvení, odměn a jiných obstarali: Oddíl SK Olšany, T.K. Wild
Horse a manželé Hlavínkovi, kterým patří obrovský dík. Jakmile se posilnili
vydatným obědem, sešli se v místech pohostinství dospělí soutěžící. Hnáno vnitřní
motivací a vyzbrojeno promyšlenou taktikou směřovalo všech dvacet tři soutěžících
na první příčky turnaje. Až do večerních hodin, kdy turnaj vyvrcholil, panovala mezi
soutěžícími skvělá zábava a heroické souboje často připomínaly utkání ostřílených
profesionálů. Občerstvení a ceny pro dospělé obstarali: Dana Křížová, Arnošt Ohli,
hráči SK. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem jmenovaným
a zúčastněným, bez kterých by se tato akce nemohla konat. Usilovně trénujte,
těšíme se na Vaše další skvělé výkony!
Zdeněk Libánek
- 1. ledna – první den nového roku jsme již podruhé zahájili Novoroční rituální
koupelí. K vodám olšanského rybníka přišlo veliké množství lidu z celé republiky –
nejvzdálenější byl, považte, až od Mělníka! Jinak ponejvíce Olšaňané,
Habrovaňané a Rousínovští. Poté, co jsme vodu otevřeli připomenutím její
nepostradatelnosti a s písní na rtech obešli rybník, došlo i na koupel. Vody
nezamrzlého rybníka jsme jako první rozvířili my, organizátorské trio Krais –
Indruch – Rotter, abychom ukázali, že na tom nic není, a povzbudili ty
nerozhodnuté. Nakonec byl odvážlivců přibližně stejný počet, jako loni, avšak
čtyřnásobně vzrostl počet ponořivších se žen. Blahopřejeme, dámy a slečny! Poté
již panovala povznesená novoroční atmosféra plná příjemných setkání, přípitků
a přání. A když Bůh dá, sejdeme se u rybníka i příští rok 1. ledna. Přeji hezké jaro.
David Rotter
- 18. ledna – jsme slavnostně přivítali tři nové občánky obce
- 8. února – pořádala Obec Olšany v sále pohostinství U Pštrosa Košt slivovice
a jiných pálenek. Účastníci 8. ročníku hodnotili v pěti kategoriích 45 vzorků,
k úspěšnému zvládnutí pomáhalo i připravené bohaté občerstvení. Letos si
15 hodnotitelů poznalo vlastní vzorek.
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- 15. - 16. února – pořádala Obec Olšany výstavu Zima a zimní sporty minulého
století nejen v Olšanech, které se zúčastnilo cca 100 osob. Děkujeme členkám
kulturní komise obce za organizaci akce, MŠ Olšany a obyvatelům Olšan za
zapůjčení exponátů a hlavně panu M. Michlíčkovi za odbornou pomoc, zapůjčení
figuríny a doplnění výstavy.
Stalo se již tradicí, že jsou v Olšanech pravidelně pořádány výstavy (vzpomeňme
třeba jen na fotografie ve starém sále, kolik výstav už bylo „na hasičce“?). A každá
z nich měla své zajímavosti a zvláštní, osobitou atmosféru! Také „Zima a zimní
sporty v minulém století“ byla perfektní a zařadila se do série těch poučných
a pozoruhodných i pro ty, kteří sport zrovna neprožívají. Nepočítané množství
nejrůznějších exponátů vás vtáhlo do zimní „olympiádové“ nálady. Sálu vévodila
figurína lyžaře ze 40. let. Na stěnách množství dobových fotografií. Mohli jste si
prohlédnout i ohmatat 22 různých typů lyží z 30.–40. let až po moderní současné
běžky, připomenout si lyžařská vázání našich dědečků i pradědečků, sáně, brusle,
kompletní brankářskou výzbroj hokejisty, sněžnice aj. A kolik informací z historie
i současnosti sportovního dění bylo k dispozici – členění lyžařských sportů, historie
lyžování, krasobruslení, sáně a boby jako sport, pravidla soutěží – obdivuhodné
množství faktického materiálu! V příjemném zákoutí „s kávou“ jste si mohli sdělovat
dojmy nebo sledovat promítání sportovních vystoupení. Litovat může každý, kdo
výstavu neviděl.
Eva Doleželová
- 9. března – pořádala Martina a Milada první Jarní dílničku od 15 hod. ve
víceúčelové budově. I přes krásné počasí se sešlo asi 15 dětí a 8 dospělých.
Magda s Gabčou nás seznámily s technikou quilling, která vyžaduje pečlivost
a trpělivost, ale odměnou jsou krásné a originální výrobky s minimálními náklady na
materiál. Menší děti si vyrobily sluníčka v barvách ročních období, také se jim moc
povedla. Děkujeme všem za příjemně strávené odpoledne.
Martina Václavíková a Milada Veronese
- 15. března – pořádal T.K. Wild Horse Olšany a Obec Olšany v sále pohostinství
U Pštrosa odpolední Maškarní bál pro děti a večerní Maškarní bál pro dospělé.
Letošní již dvanáctý maškarní bál byl tak trochu výjimečný. Tradiční vystoupení
uvádějící odpolední i večerní část se odlišovala od zažitých zvyklostí.
Odpoledne přivítala příchozí děti loutkohra Lakomá Barka od Jana Wericha
v nastudování dramatického souboru "Ticho prosím!" pod vedením Kláry Rotterové.
Představení bylo precizně nacvičeno, všechny zaujalo a pobavilo. Zájem diváků
potvrdila i následná autogramiáda loutek. Dětí v maskách se sešlo téměř 80 a sál
doslova praskal ve švech. Kromě bujarého tanečního reje se děti zapojily do
rozmanitých soutěží inspirovaných úvodním vystoupením. Hamounily jitrnice jako
Barka, jako Kubát hlídaly své zásoby obilí před zloději a na závěr nemohla chybět
židličkovaná. Každé dítě si také mohlo vybrat dárek z bohaté tomboly. Všichni se
úžasně bavili a pro rodiče bylo těžké odvést děti domů.
Večerní bál pro dospělé byl letos poprvé zahájen tanečním vystoupením – inspirací
byl muzikál Pomáda. Za překvapivou podívanou jsme byli odměněni bouřlivým
potleskem. Také dospělí měli možnost se odreagovat při soutěži. Cílem bylo co
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nejrychleji nasadit pneumatiky na "náš auťák". Tanec a zábava pak pokračovaly až
do pozdní noci.
T.K. Wild Horse Olšany
CHYSTÁ SE ...
- 30. března – pořádá p. Bouda od 14. do 15. h pro děti a od 15.30 do 16.30 h pro
dospělé v sále pohostinství U Pštrosa Bubnování a jiné rytmické hrátky.
- 5. dubna – pořádá Martina a Milada Jarní dílničku od 15 hod. ve víceúčelové
budově, tentokrát na téma Smrtná neděle a Velikonoce.
- 14. dubna – pořádá Obec Olšany v 16 hod. v restauraci U Kalábů Setkání
důchodců
- 17. - 18. dubna – pořádá DDM Vyškov Příměstský tábor určený dětem od 6 let.
Tábor bude probíhat v prostorách víceúčelové budovy, na sportovním hřišti i v lese,
a to vždy od 7:30 do 15:00. hod. V programu nebudou chybět zábavné i soutěžní
hry, rukodělné činnosti, sportovní a jiné aktivity. Hlavním tématem budou
Velikonoce a jaro. Cena 200,-Kč (v ceně není zahrnut oběd, který se dá přiobjednat
v MŠ Olšany). Přihlásit se můžete přímo v DDM Vyškov, Brněnská 7, tel. 517 348
962, e-mail: tomaskova@ddm.vys.cz. Na všechny se těší Žaneta.
- 26. dubna – pořádá Obec Olšany Otevírání studánek, pochod k nově objevené
studánce. Sraz v 9. hodin na návsi.
- 30. dubna – pořádá T.K. Wild Horse Olšany na hřišti nad rybníkem Pálení
čarodějnic.
- 17. - 18. května – pořádá p. Zonková Závod minikár
- 17. května – pořádá Obec Olšany zájezd do Pusteven, odkud se projdeme
nenáročnou trasou na Radhošť. Pak navštívíme museum ve Velkých Karlovicích.
Bližší podrobnosti vám sdělíme formou plakátů a letáčků v průběhu dubna.
- 14. června – pořádá T.K. Wild Horse s Obcí Olšany na hřišti nad rybníkem od
14. hod. Dětský den
- 14. června – pořádá SK Olšany na hřišti nad rybníkem od 18 hod. Noční turnaj
v nohejbalu trojic.
INFORMUJEME …
Letos se v rámci Tříkrálové sbírky v Olšanech vybralo
vedoucím skupinek Evě Modlitbové a Kubovi Libánkovi
krásné zpívání a vůbec za pomoc s koledováním. Vám
příspěvky.

10 601 Kč. Děkuji
a všem dětem za
všem děkujeme za
Milada Veronese

Od letošního roku bude Respono Vyškov svážet plasty z našich 3 kontejnerů
v období květen – září 2x týdně. Svoz biodopadu bude v období červen – říjen 1x
týdně, prosinec - únor 1x měsíčně a v měsících březnu – květnu a listopadu 1x za
14 dnů, tj. 33 svozů za rok.
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Hasiči provedou sběr železného šrotu v sobotu 29. března. V sobotu 29. března
bude Respono Vyškov provádět na návsi od 8.00-8.30 hod. sběr nebezpečného
odpadu a elektroodpadu. Pokud někdo ze starších občanů bude chtít odvézt tento
odpad hasiči na náves, ať se v předstihu domluví na OÚ. Během víkendu 29. a 30.
března bude na parkovišti u zastávky autobusu přistaven velkoobjemový kontejner.
Ve dnech 23.-24. května proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Chcete být průběžně informováni o změnách v katastru nemovitostí týkajících se
vaší nemovitosti?
- služba poskytování změn je poskytována osobám, které jsou vlastníkem
nemovitostí
- o tuto službu lze zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadě, nebo zaslat
žádost na Český úřad zeměměřičský a katastrální
- pokud má uživatel do 20 sledovaných nemovitostí včetně a nepřesáhne se tento
počet ani v následujících letech, poplatek za tuto službu je 200 Kč
- informace o změnách budou uživateli zaslány na jeho žádost do datové
schránky, elektronickou poštou nebo krátkou textovou zprávou (SMS).
STAV OBYVATEL V OBCI K 28. 2. 2014

Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15-ti let
Děti do 18-ti let
Starší os. 60-ti let
Možní voliči

Počet
obyvatel
570
289
281
119
131
116
430

Průměrný
věk
37,74
36,94
38,55
7,11
7,89
69,75
46,8

Nejstarší
obyvatel
9. 5. 1922
1. 1. 1925
9. 5. 1922
10. 4. 1999
27. 12. 1996
9. 5. 1922
9. 5. 1922

Nejmladší
obyvatel
30. 12. 2013
30. 12. 2013
27. 5. 2012
30. 12. 2013
30. 12. 2013
15. 2. 1954
26. 2. 1996

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Na základě vašich požadavků uveřejňujeme usnesení, která byla přijata na
zasedáních zastupitelstva obce Olšany od minulého čísla občasníku, osobní údaje
jsou anonymizovány. S celým obsahem zápisu se můžete seznámit na OÚ.
13. 12. 2013 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030015347/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany,
připojení RD Röss“ na p.č. 735, 202/3 v k.ú. Olšany
- schvaluje rozpočtové opatření č. 10
- schvaluje rozpočet na rok 2014, včetně rozpočtu sociálního fondu a příspěvků
svazku obcí Drahanská vrchovina ve výši 20.000 Kč a Rakovec 876 Kč. Celkový
objem příjmů včetně financování a výdajů je ve výši Kč 10.552.800. Výdaje
sociálního fondu jsou ve výši Kč 30.000. Ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být
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překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu
r. 2014. V rámci paragrafů změnu v jednotlivých položkách výdajů povoluje
starostka.
- schvaluje rozpočtový výhled na r. 2015 a 2016
- schvaluje zaktualizovanou Směrnici pro vedení účetnictví k 1. 12. 2013
- schvaluje návrh na vyřazení majetku Mateřské školy Olšany
- schvaluje dle smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2013 převedení
nevyčerpaných prostředků SK Olšany ve výši 441,30 Kč na rok 2014
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích
- schvaluje Pravidla obce Olšany pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
ve smyslu § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
15. 1. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje výstavbu rekreačního domku na p.č. 713/2 v k.ú. Olšany
- schvaluje čerpání fondu odměn Mateřské školy Olšany ve výši 8.000 Kč
- schvaluje ponechání odměn neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadní výši
- rozpočtové opatření č. 1
- bere na vědomí vnitřní předpis týkající se výše odměny p. E. Kuncové od 1. 1.
2014
29. 1. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví části stavby
včetně příloh, která je uzavírána s obcí Habrovany
- schvaluje obsah Zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele stavby Olšany –
kanalizace
- schvaluje obsah Smlouvy o nájmu nebytových prostor, která je uzavírána s DDM
Vyškov
19. 2. 2014 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje obsah Smlouvy č. 1030015689/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se spol. E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, kabel NN pro
měrnou šachtu kanál“ a vydává souhlas vlastníka pozemku p.č. 735 a 307/4
v k.ú. Olšany s uložením kabelu NN v rámci této stavby
- schvaluje obsah Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-14130007099/001 se
spol. E.ON Distribuce a.s. na stavbu „Olšany, 2x odběr p.č. 464/16, 464/9
Koudelka“
- schvaluje záměr pronájmu vodní plochy na p.č. 90/3, dřevěného skladu na
p.č. 90/1 a pozemků p.č. 90/1 o výměře 1365 m2, 90/3 o výměře 3943 m2, 90/4
o výměře 64 m2, 94 o výměře 459 m2, 466/2 o výměře 412 m2 a část p.č. 466/3
a 466/28 tvořící přístup k ostatním parcelám, viz snímek z katastrální mapy, vše
v k.ú. Olšany
- souhlasí se zařazením svého správního území do území působnosti MAS
Moravský kras v období 2014-2020 a souhlasí s přípravou komunitně vedené
Integrované strategie území MAS Moravský kras pro období 2014-2020 na svém
území
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- schvaluje dobrovolnou registraci daně z přidané hodnoty obce Olšany od března
2014
- schvaluje finanční příspěvek TJ LRS Vyškov na 28. ročník „Běh Drahanskou
vrchovinou“ ve výši 500 Kč.
Přijďte se podívat, jak Vaši předkové slavili Velikonoce.
Velikonoce se slaví v mnoha zemích světa různými způsoby, ovšem většina
evropských zemí pojala tyto svátky jako křesťanskou tradici. Zvyky a lidové pověry,
které se vážou k Velikonocům a k tzv. Svatému týdnu, kdysi znal každý. Přiznejme
si, že dnes známe většinou již jen velikonoční pondělí.
Naše kultura sahá hluboko do křesťanských tradic, ke kterým Velikonoce patří.
Víme ale, jak vypadala taková velikonoční oslava v kostele? Na Vánoce je
v kostelech betlém a vánoční výzdoba, co tam nalezneme o Velikonocích?
Možná si řeknete, že do kostela chodí pouze staří lidé a na obřadu mohou být
přítomni pouze křesťané. Člověk váhá nebo bojí se zeptat a přitom by ho to
zajímalo – v jinou dobu než při mši svaté se do kostela nedostane. Olšany patří pod
Vážanskou farnost a kostel, který patří i olšanským, je v Habrovanech.
Habrovanský kostel vám všem otevře na Velikonoce svou bránu. Tedy každý, kdo
má zájem přijít se podívat, bude srdečně vítán. A právě pro Vás, které Velikonoce
z tohoto pohledu zajímají, jsme připravili následující program.
Na Květnou neděli, tedy 13. 4. 2014, bude v 15 hodin koncert Malého hudebního
družení pod vedením pana Cyrila Votýpky. Na Bílou sobotu – 19. 4. 2014 bude
v kostele od 14 do 17 hod připraven program o Velikonocích. Povíme si o významu
Velikonoc a co se který den děje v kostele v průběhu Svatého týdne. Ukážeme si
i obřadní předměty a zavzpomínáme, jak se co slavilo v Olšanech a Habrovanech
o Velikonocích. Bude připravena výstava a můžete si prohlédnout náš „váš“
velikonočně vyzdobený kostel.
Kostel v Habrovanech, kromě toho, že je církevním objektem, je chráněnou
památkou. Na jeho opravě jste se podíleli i Vy – tím, že jste přispěli do sbírky na
opravu této památky. Ať tedy slouží i Vám a jste do něj všichni srdečně zváni.
Těšíme se na Vás, přijďte!
Jan Krček, Ing. Eva Modlitbová
Nové pobytové zařízení pro seniory
Stáří je nevyhnutelná etapa života každého z nás. Občanů, kteří budou
potřebovat trvalou péči další osoby, bude stále přibývat a míst s trvalou komplexní
péčí je málo. Lidé na své přijetí musí často čekat i několik let a jsou tak odkázáni na
péči rodiny, která většinou nemá takové možnosti, aby potřebnou péči zajistila
z vlastních sil. Některé situace se dají řešit za pomoci pečovatelské služby, ale
z vlastní zkušenosti víme, že starším lidem po čase, zejména vzhledem k jejich
zdravotnímu stavu, pomoc terénních pracovníků nestačí. Potřebují pak komplexní
péči, kterou jim dokáže poskytnout sociální zařízení typu "domov pro seniory".
Sanus Brno proto nově otevřelo pobytové zařízení pro osoby se sníženou
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc další osoby. Dům
domácí péče, který nabízí jak krátkodobé, tak dlouhodobé pobyty, se nachází
nedaleko Brna – v Babicích nad Svitavou. Dům je nově zrekonstruovaný a má
kapacitu 16 osob rozdělených do dvou až třílůžkových pokojů. Uživatelé mají
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zajištěné ubytování, celodenní stravu (5x denně), praní a žehlení ložního prádla,
pravidelný úklid, běžné úkony péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, nákupy
léků a drobné osobní nákupy uživatelů, zapůjčení kompenzačních pomůcek,
aktivizační programy, v případě potřeby zajistíme i konzultaci lékaře, aj. O uživatele
se stará 24hodin denně kvalifikovaný personál.
Jsme přesvědčeni, že přístupem, péčí, aktivitami a také prostředím může dojít
ke stabilizaci či zlepšení duševního i zdravotního stavu klientů. Přijďte se za námi
podívat. Další podrobné informace vám rádi poskytneme na uvedeném telefonním
čísle popř. emailem.
www.sanusbrno.com
sanus.kravecka@atlas.cz
tel.777 758 262
Čtení ke kafi...
Přes tři síta…
V posledních letech, když jezdím autobusem z práce, ráda nahlédnu do pěkné
knížky. Vždy, když najdu něco pěkného, tak si text v knize založím a občas jej
použiji. Dnes bych se s Vámi ráda podělila o zajímavou myšlenku nebo příběh,
který pojednává o jednom setkání…
K Sokratovi přiběhl rozčilený muž a volal: „Sokrate, představ si, že…“ „Moment,
příteli", přerušil ho Sokrates laskavě, „přesil jsi to, co mi chceš říci, přes tři síta?“
„Přes tři síta?" nechápal muž…„Je ta zpráva dobrá?“ „To teda není, ale…“ „Nu, je
ta zpráva důležitá?“ „No, moc důležitá není, ale myslel jsem…“ „A je ta zpráva
určitě pravdivá?“ „To nevím, ale říkali, že…“ „Ale, ale příteli!" řekl Sokrates,
tentokráte přísně, „když ta zpráva není ani dobrá, ani důležitá a asi ani pravdivá,
proč mi to vlastně chceš vykládat? Zkus svoji energii věnovat něčemu
užitečnějšímu…“
Tak jak se Vám líbil tento příběh? Mně velice a ruku na srdce, když jsem jej poprvé
četla, zastyděla jsem se nad sebou. A co Vy? Člověk mnohokrát hledá senzace
a odsuzuje zbytečným bezdůvodným plácáním druhého. A výsledkem je to, že si
citově moc ublížíme, a vidíte, možná by stačilo jen mlčet…
Každý jsme jiný, každý máme své chyby, ale každý máme srdce, které pak bolí,
když jej druhý nařkne. Ale na druhé straně buďme shovívaví. On někdy ten, kdo
ublížil, zapomněl to, co chce říct, přesít přes tři síta a zbytečně žvanil hlouposti
a třeba ho to teď moc mrzí.
Blíží se nejkrásnější období jara a krásných Velikonoc, které jsou symbolem
nového čistého života. Tak si odpusťme, neodsuzujme, když neznáme pravdivý
důvod jednání druhého a, prosím, važme slova. Ono mít rád druhého i s chybami
a odpustit, zdobí duši člověka, stejně jako je umění raději mlčet a nerozsévat zlost
v druhých.
Tak Vám přeji, nechť jsou naše tváře rozkvetlé a usměvavé jako jarní květiny
v jitřním oparu.
Krásné sluníčkové jarní dny a krásné Velikonoce.
Ing. Eva Modlitbová
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