Olšanský občasník č. 47

září 2015

Vážení a milí spoluobčané!
Blíží se nám ke konci výstavba kanalizace v obci a tak vám znovu děkujeme za
akceptování různých omezení v dopravě, znečištění vozovek a zvýšené prašnosti.
Děkujeme za vstřícnost k pracovníkům stavební firmy při výstavbě kanalizace.
V úvodním článku shrneme, co nás čeká dál. Na dalších stranách vás samozřejmě
seznámíme s nejnovějšími událostmi v obci.
Snažíme se vás o všech událostech informovat prostřednictvím rozhlasu,
důležité zprávy uveřejňujeme na klasické i internetové úřední desce obce.
Zveřejňované informace vám můžeme zasílat i na vaši emailovou adresu.
Akce Olšany – kanalizace:
V současné době je dokončena pokládka kanalizačních řadů i odboček. Spodní
část obce a Příhony již má hotový asfaltový povrch, takže nám zbývá dokončit finální
vrstvu v horní části obce, na Močárech a v Habrovanech. Průběžně se opravují
obrubníky, dlažba na chodnících, dělají se terénní úpravy, ale tyto drobné závady se
budou odstraňovat i v průběhu října.
Majitelé nemovitostí si mohou dokončovat neveřejnou část přípojky ke svému
domu. Propojení do zbudované kanalizace /odbočky/ může proběhnout nejdříve
po 8. říjnu, po kolaudaci stavby. O této skutečnosti vás budeme informovat.
Připomínáme, že do zbudované kanalizace budou napojeny pouze splaškové vody,
což je odpad z WC, koupelen, prádelen a kuchyní. Napojení nemovitostí by mělo
proběhnout v závěru roku, nejpozději na jaře r. 2016. Majitel nemovitosti při kontrole
napojení našim zástupcem vyplní čestné prohlášení s protokolem o kontrole připojení
a následně přihlášku k odvádění odpadních vod pro uzavření smlouvy.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 16. 9. 2015 rozhodlo, že v letošním
roce nebudeme občanům účtovat stočné a náklady na likvidaci odpadních vod
ponese obec.

Zveme vás na Slavnostní předání stavby “Olšany – kanalizace”, které
se uskuteční v sobotu 17. října od 14. hodin na návsi v Olšanech.
Následně uvádíme několik informací ke stočnému. Další informace můžete čerpat na
webu obce v záložce „Kanalizace“ nebo na úřední desce.
Stanovení stočného:
Výpočet minimálních cen stočného pro dalších 10 let je součástí zpracované finanční
analýzy při podání žádosti o poskytnutí dotací a dle uzavřených smluv s poskytovateli
dotace musíme tyto ceny dodržet. Pro stanovení ceny stočného dle platné legislativy
pro jednotlivé nemovitosti jsou rozhodujícími faktory počet obyvatel konkrétní nemovitosti a zdroj odebírané vody. Může nastat několik případů odběru vody:
a) odběr pouze z veřejného vodovodu – cena stočného je stanovena násobkem
spotřeby vody (dle stavu vodoměru) a jednotkové ceny stočného
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b) odběr z vlastního zdroje (studna), který je vybaven měřidlem spotřeby (řádně
cejchovaným s platnou revizí) – cena stočného je stanovena násobkem spotřeby
vody (podle odečtu měřidla za účasti pověřeného pracovníka obce za uplynulé
období) a jednotkové ceny stočného
c) odběr z vlastního zdroje (studna), který není vybaven měřidlem spotřeby (řádně
cejchovaným s platnou revizí) – cena stočného je stanovena násobkem
směrného čísla spotřeby dle platné legislativy (nyní 36 m3/osoba/rok), počtu
obyvatel domácnosti a jednotkové ceny stočného
d) kombinace varianty a) a b) – cena stočného je stanovena násobkem spotřeby
vody (součet spotřeby dle vodoměrů + odečtem měřidla jiného zdroje)
a jednotkové ceny stočného
e) kombinace varianty a) a c) – cena stočného je stanovena násobkem směrného
čísla spotřeby dle platné legislativy (nyní 36 m3/osoba/rok), počtu obyvatel
domácnosti a jednotkové ceny stočného
f) jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do
kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3/rok (podnikatelské
subjekty), zjistí se množství vypouštěné odpadní vody měřením, nebo odborným
výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených
dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak.
Výše stočného:
V současné době nám SFŽP kladně posoudil žádost o úpravu finanční analýzy a pro
rok 2016 došlo ke snížení stočného z 42,45 Kč na 40,05 Kč bez DPH.
Placení stočného:
V hotovosti na pokladně OÚ Olšany nebo bezhotovostním bankovním převodem na
účet obce.
ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLO…
- 23. června – proběhlo v Mateřské škole Rozloučení s předškoláky. Společně s rodiči
a učitelským sborem školy jsme se rozloučili s 10 předškoláky. Žáci si pro nás
připravili krásný program.
- 28. června – pořádalo občanské sdružení Haltýř na rybníku v Olšanech Rybářský
dětský den. Děti si mohly v doprovodu rodičů nebo členů sdružení vyzkoušet, jak se
lov ryb provádí. Cílem akce bylo především naše nejmladší seznámit s rybolovem.
Rybářského dne se zúčastnilo 28 dětí. Každý mladý účastník si přišel na své
i v podobě malé sladkosti.
- 11. července – pořádal SK Olšany na víceúčelovém hřišti Turnaj ve fotbale.
Zúčastnilo se 8 družstev, čímž byla plně využita kapacita turnaje. Ve finále zvítězili
"Bezejmení" z Rousínova. Olšanské týmy skončily na 5. a 6. místě. Nejlepším
brankářem byl vyhlášen Miroslav Zonek, který značnou měrou přispěl k umístění týmu
"Slečinky" na 5. místě.
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- 25. července – proběhl druhý ročník Volejbalového turnaje o putovní pohár starostky
obce na víceúčelovém hřišti. Po předloňském nultém zkušebním a loňském prvním
ročníku se letošní druhý ročník volejbalového turnaje opravdu povedl!
Musím doufat, že se tato letní sportovní akce zapíše jako stálice do kalendáře akcí
konaných v obci Olšany. I když se na poslední chvíli odhlásilo pět týmů, letošního
ročníku se zúčastnily týmy:
1. Olšany (tým poskládaný z místních borců a žen)
2. Bohatýři (tým pod vedením Ivo Hermana)
3. Sebranka (tým poskládaný z celého světa)
4. DeKom (složeno z tuřanských borců a žen)
5. Ondráci (skoro kompletní rodinný tým).
Hrálo se celý den systémem každý s každým. Co hlavně musím uznat, že nejméně
zkušený volejbalový tým Olšany prošel tímto turnajem se ctí!!!!
Konečné pořadí: 1. Ondráci, 2. Bohatýři, 3. DeKom, 4. Sebranka, 5. Olšany
Není důležité, kdo zvítězil a kdo skončil na konci tabulky, důležité je, že turnaj proběhl
bez zranění a den byl sportovně prožitý!!!
Jakub Ondra, organizátor turnaje
- 1. srpna – pořádala restaurace U Červeného buku Letní noc u rybníka a k poslechu
a tanci hrála skupina Rančeři.
- 8. srpna – pořádala Obec Olšany ve spolupráci s JSDHO a občanským sdružením
Haltýř Neckyádu na rybníku. Rybáři souběžně pořádali Rybářské hody.
I když bylo parné léto, tento den nám to nevadilo, ba naopak. Tuto sobotu si
každý přál letní počasí bez deště. Akce se připravovala dlouho a byla by škoda, kdyby
počasí nevyšlo. To se naštěstí nestalo. Hasiči připravili lávku, která byla bezpečná
a dostatečně pevná na soutěžní klání. A ani rybáři nelenili. Připravili si rybí speciality,
aby všichni návštěvníci i účinkující mohli ochutnat dobré jídlo. A nechybělo ani pití,
protože jak se říká, ryba má plavat.
Soutěží byla řada. Pro děti to bylo přecházení po lávce, jízda na koloběžce
a vodní lyžování. Za odměnu dostalo každé dítko drobnou sladkost. Děti skotačily
a byly plné radosti, že je pro ně připraveno něco nového. Pro domácí kutily byla
vyhlášená soutěž o nejlepší plavidlo. Přehlídka dvanácti plavidel byla krásnou recesí
a výhled ze břehu na plavidla podbarvený reprodukovanou tematickou hudbou jen
doladil atmosféru vodních radovánek. Vítězem o nejlepší plavidlo se stal Jakub Ondra
s plavidlem zvaným Houpačka na pálavě. Završením celé akce byly soutěže
dospělých. Soutěžilo se v kategoriích souboje, jízda na trakači a v neposlední řadě
přebíhání přes lávku. Přebíhání bylo ztíženo proudem vody z hasičského auta. Na
Neckyádu se přišlo podívat mnoho lidí, mnoho lidí se podílelo aktivně a nemalá část
pomáhala při organizaci. Tato letní akce patřila mezi ty nejzdařilejší a líbila se nám
hlavně spolupráce místních organizací. Každá něčím přispěla – rybáři výtečným
občerstvením, hasiči organizací a zřízením lávky. Nechyběla ani spousta dalších
dobrovolníků, kteří svůj čas věnovali něčemu dobrému, co potěšilo ostatní. Velký dík
ale patří paní Marii Režné, která nejen výtečně moderovala celou akci, ale byla i tzv.
duchovním otcem myšlenky této akce. Moc bychom jí a všem ostatním chtěli
poděkovat a věříme, že příští léto bude Neckyáda znovu.
Ing. Eva Modlitbová
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A zhodnocení akce očima p. Marie Režné:
Dne 8. 8. 2015 jsme se sešli v hojném počtu jak diváků, tak soutěžících.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – děti a dospělí. Dětí se účastnilo 15 ve věku od 5 do
15 let. Dospělých se sešlo přibližně 25. Neckyáda se skládala ze dvou částí – z lávky
a přehlídky plavidel. Na lávce probíhaly boje dětí i dospělých ve třech disciplínách.
Děti přebíhaly lávku na čas, lyžovaly na vodě a přejížděly lávku na koloběžce. Dospělí
přebíhali lávku na čas, sráželi se se soupeřem a vzájemně se vozili na trakaři.
Všechny disciplíny byly do třetího místa odměněny.
Druhou částí byla přehlídka vámi vyrobených plavidel. Představilo se nám jich
hned 12 a fantazii se meze nekladly. Vítěze jste si zvolili vy, sami diváci formou
hlasovacích lístků. Díky vašim hlasům na prvním místě zakotvil Jakub Ondra
s plavidlem Houpačka na Pálavě, oceněn byl celkem 18 hlasy. Druhé místo vybojoval
pan Rothkögel s plavidlem Nautilus s 11 hlasy. Třetí místo patřilo rodině Režných
mladších s plavidlem Režňákomobil s 10 hlasy. I tito soutěžící byli odměněni,
například věncem špekáčků nebo něčím osvěžujícím v tomto parném letním dni.
O občerstvení se během celého dne starali pánové ze sdružení Haltýř, kteří
nabízeli různé dobroty z ryb a nejen z nich.
Celý den nám přálo krásné počasí. A já spolu se všemi organizátory doufám, že
i vy jste si den plně užili a že i příště bude na Neckyádě vládnout tak skvělá nálada.
Touto cestou chci ještě jednou poděkovat hasičům, rybářům a všem dalším, kteří se
na organizaci podíleli.
- 5. září – pořádali stárci Olšanské párové hody. Dopoledne obešli obec, aby nás
pozvali na tuto akci a hody pak začaly v 13:30 slavnostním zahájením. Starostku na
náves doprovodila Ing. E. Modlitbová a O. Valehrach v olšanském kroji, aby zde
předala hodové právo a představila všechny krojované páry. Poté stárci zahájili hody
slavnostním předtančením. Předtančení bylo velmi pěkné, protože v něm zazněly
známé písně a nechyběla ani pěkná choreografie, kterou stárci sami vymysleli a pilně
nacvičili. Poté se krojovaní vydali průvodem po obci se zastávkami u domů, kde bydlí
stárky. Večer následovala zábava pod širým nebem. I když bylo chladné počasí,
večerní zábava se vydařila. Po celou dobu nám k tanci i poslechu hrála kapela
Voděnka. Stárci měli akci nádherně připravenou, zajistili bohatou tombolu a díky své
iniciativě vybrali od občanů a návštěvníků dostatek finančních prostředků na náklady
spojené s touto akcí. Hody finančně podpořila i obec. Sponzorsky kromě dárců do
tomboly přispěl i p. Paluda a hasiči. Děkujeme stárkům a všem, kteří se podíleli na
pěkné organizaci této zdařilé akce.
- 12. září – pořádal SK Olšany na víceúčelovém hřišti Denní nohejbalový turnaj trojic.
Své síly přišlo změřit 8 trojčlenných týmů. Nejlepší byli nohejbalisté z Ivanovic.
Pohodová a příjemná byla nejen akce samotná, ale také posezení po turnaji. Těšíme
se společně na další sportovní klání.
- 18. září – proběhlo v sále divadelní představení „Na pospas“, které pořádal
p. F. Kolmačka a J. Libánek ve spolupráci s Obcí Olšany. Sál doslova praskal ve
švech a divadelní vystoupení souboru D.A.V.A sklidilo velmi kladné ohlasy. Po divadle
se konala letní noc „Kácení máje“, k poslechu a tanci hrála skupina Modul. Přítomné
od tance a dobré nálady neodradila nižší teplota ani chvilkový déšť. Celý večer se
velmi vydařil.
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CHYSTÁ SE ...
Nové kroužky v Olšanech
I v letošním roce nabízí Maják – středisko volného času ve Vyškově kroužky a různé
volnočasové aktivity přímo v naší obci. Pokud bude dostatečný počet přihlášených
dětí, během října se rozjedou tyto kroužky:
Pondělí: Malí umělci I – pro předškolní děti
Malí umělci II – pro děti od 7 let
Středa:
Základy tábornictví – pro děti od 7 let
V loňském roce probíhal ještě kroužek Makovice, který se pro letošní rok přesouvá na
nově zřízenou pobočku do Rousínova. Více informací naleznete na:
http://www.majak-svcvyskov.cz/krouzky-2015-2016 nebo u Mgr. Žanety Tomáškové,
tel. 776 204 433, tomaskova@ddm.vys.cz.
- 3. října – pořádá Obec Olšany Uzavření studánek – pochod v Moravském krasu.
Odjezd autobusu je v 9. hod. ze zastávky autobusu a z Babic nad Svitavou se
projdeme k Alexandrově rozhledně. Pak zajedeme k huti Františka a kolem jeskyně
Jáchymka dojdeme k vývěru Jedovnického potoka v Josefovském údolí, jednom
z nejkrásnějších údolí Moravského krasu. Účastníci si vezmou svoje občerstvení.
- 10. října – pořádá Obec Olšany Vítání občánků a přivítáme mezi občany obce 4 děti
narozené v tomto roce.
- 17. října – pořádá Obec Olšany Slavnostní předání stavby “Olšany – kanalizace”,
které se proběhne od 14. hodin na návsi v Olšanech.
- 24. října – pořádá T.K. Wild Horse Olšany Strašidelný les na hřišti nad rybníkem.
- V průběhu listopadu – uspořádá Obec Olšany Zájezd do divadla.
- 29. listopadu – pořádá p. Rotter na návsi Zahájení adventu. První adventní neděli
společně rozsvítíme vánoční stromeček na návsi. Přijďte si zazpívat nebo se
zaposlouchat do tichých adventních melodií a slavnostních vánočních koled v podání
našeho nového olšanského sboru pod vedením p. D. Rottera.
- 4. prosince – pořádá Obec Olšany Posezení u vánočního cukroví na víceúčelové
budově od 17. hodin.
- 5. prosince – pořádá Obec Olšany Setkání s Mikulášem od 15.30 hod. na návsi.
Přijďte společně přivítat sv. Mikuláše se svou družinou, podívat se na vystoupení dětí
Mateřské školy a chybět nebude ani Mikulášská nadílka v podobě drobného
občerstvení.
- 7. prosince – pořádá Obec Olšany Setkání důchodců od 16.00 hod. v restauraci
U Kalábů.

INFORMUJEME …
V sobotu 10. října budou hasiči po obci provádět sběr železného šrotu a současně
o víkendu 10. a 11. října bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven
velkoobjemový kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad nebo elektroodpad.
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Rozsah knižního fondu naší knihovny můžete zjistit na webu obce v on-line katalogu.
Na konci srpna podala výpověď účetní obce p. Lenka Studená, které končí pracovní
poměr k 31. 10. 2015. V průběhu října se již bude zaučovat nová účetní p. Štefanie
Hrubá.
Děkujeme zástupcům rodiny Kuncové a dalším dobrovolníkům, kteří opravili okolí
studánky Koretinky. Rovněž děkujeme za sponzorské dary v podobě stavebního
materiálu p. Kuncovi a Rausovi.
MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY
Ve školním roce 2015 – 2016 bude školu navštěvovat 33 dětí, z toho 22 z Olšan,
9 z Habrovan a 2 z Rousínova. Ve škole je 12 předškoláků. Od září jsou ve škole
3 pedagogické pracovnice, ředitelka školy p. Marcela Coufalová, p. učitelka Kateřina
Volfová a nově přijatá učitelka p. Martina Vašíčková. Ve školní kuchyni je vedoucí
kuchařkou p. Miloslava Škaroupková a vedoucí kuchyně je p. Lenka Kalvostrová.
P. Jiřina Hrdinková pracuje jako uklízečka. Jídelna školy nabízí možnost odebírání
obědů v hodnotě 53 Kč a senioři mají možnost donášky naší zaměstnankyní.
STAV OBYVATEL K 15. 9. 2015
Celkem
Datum narození
Datum narození
nejstaršího občana nejmladšího občana
Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let

590
301
289
117
137
118

9. 5.1922
14. 8.1928
9. 5.1922
26. 10. 2000
20. 9. 1997
9. 5.1922

25. 5. 2015
25. 5. 2015
27. 3. 2015
25. 5. 2015
25. 5. 2015
5. 5. 1955

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zde uvádíme usnesení schválená na zasedáních zastupitelstva obce od minulého
čísla občasníku (bez osobních údajů). S celým obsahem zápisu se můžete seznámit
na OÚ.
15. 7. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5
- schvaluje obsah Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Olšany – kanalizace“
a pověřuje starostku jejím podpisem.
10. 8. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- uděluje souhlas MAS Vyškovsko se zpracováním Místního akčního plánu v oblasti
regionálního školství i pro Mateřskou školu Olšany, okres Vyškov, příspěvkovou
organizaci.
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26. 8. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- schvaluje bezplatný pronájem prostor před pohostinstvím U Pštrosa pro sezónní
zahrádku p. F. Kolmačkovi, a to do 31. 12. 2015.
- schvaluje příspěvek na pořádání letní noci dne 18. 9. 2015 ve výši 5.000 Kč.
- schvaluje obsah Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Olšany – kanalizace“.
Zastupitelé pověřují starostku podpisem dodatku č. 2 a změnových listů č. 1 a 2, na
základě kterých se vytvořil tento dodatek.
- schvaluje finanční náhradu ve výši 5.000 Kč za napojení do kanalizační odbočky
víceúčelového hřiště manžely Rössovými pro nemovitost č. p. 122 v Olšanech.
16. 9. 2015 – Zastupitelstvo obce Olšany:
- v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví p. V. Kuncovi
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši Kč 400,- měsíčně
od 1. 9. 2015.
- volí členem kontrolního výboru p. V. Kunce.
- schvaluje zadání studie na výstavbu kulturního a sportovního areálu v rámci parcely
č. 202/1 v k.ú. Olšany.
- schvaluje podání žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného
pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání na Úřad práce.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6
- schvaluje obsah Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma
vlastníky provozně souvisejících kanalizací uzavíranou s obcí Habrovany a pověřuje
starostku jejím podpisem po schválení v zastupitelstvu obce Habrovany.
- schvaluje, že stočné budeme od občanů vybírat až od 1. 1. 2016.
Čtení ke kafi
Stárka stárkům …
První zářijovou sobotu se naší vesnicí opět rozezněla muzika a ve všech ulicích
byli veselí lidé. A není divu, byly hody a to je důvod k radosti. Místní lidé byli vždy
společenští a rádi slavili hody a setkávali se spolu.
Z našich kronik máme i dochované fotografie už z roku 1920, ze kterých je
patrné, že už tehdy bylo ve vesnici veselo. Na Moravě se slavily hody, v Čechách pak
bývalo posvícení. Ať to byly hody nebo posvícení, vždy bylo veselo.
Nyní se vrátím ale do dnešní doby, konkrétně ke dni 5. září 2015. Zkusím Vám
napsat, jak zapůsobily na mě. Když jsem se dozvěděla, že jsem opět zvolena
zastupitelkou obce, dostala jsem zprávu nejen s gratulací, ale i úkolem, zda neudělat
hody. Tím víc mě zpráva potěšila, že byla od našich mladých. Od podzimu se líhla
v jejich hlavách skvostná myšlenka obnovit tradici. Vytvořit pro nás dobrou zábavu. Tu
zábavu, která je pro jejich generaci vzdálená. Lidé, kteří poslouchají jinou muziku než
naši předci, zpívají si jiné písně, lidé, kteří jinak tancují, jinak žijí, chtěli pokračovat
v lidových tradicích. To jsou ctnostné myšlenky, nemyslíte? Myšlenka se stala
skutkem. Přípravy byly velkolepé, měla jsem tu čest u nich být. Po mnoha letech
organizování jsem jen přihlížela a byla nesmírně ráda, že to, co dělaly po celá léta
jejich babičky, pak my starší, zůstalo v jejich srdcích. Z dětství, kdy chodili s námi, si
vše zapamatovali a šlo jim to jedna báseň. Ptali se těch starších, přijímali rady
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a pečlivě poslouchali. Na druhé straně si sami dokázali udělat krásné choreografie
a přípravu nádherného úvodu, který korunoval celou akci a dal hodům pěknou
majestátnost.
Průvod, který následoval, nebyl jen jakýmsi pochodem, ale cítila jsem z něj to,
co se dnes nenosí, ale přesto by se nosit mělo – pospolitost. Šli jsme průvodem,
popovídali si, zastavili se u domu, pohostili se a někteří si spolu i zazpívali. Najednou
jsme byli velká rodina. Viděla jsem v lidských očích radost, přátelství a jiskru štěstí. To
je totiž to, proč lidé tyto akce dělali. Sdíleli spolu krásné chvíle, byli jedno společenství.
V dnešní době ráno sedneme do auta, jedeme do práce a večer přijedeme, v létě
nějaká ta dovolená. A když se zamyslíme, už ani nevíme, co kdo dělá a jak vlastně
vypadá. Jsme si vzdálení, ale to je dáno dnešním životem. Tato akce nás na chvilku
sblížila. Najednou jsme byli na druhém konci vesnice, prohodili pár pohledů a slov
s tím, koho nevídáme, a bylo nám spolu dobře. Dobrá nálada byla všude.
Milý stárci, tím, že jste se spolu scházeli, jste odvedli nejenom kus práce, ale
dali jste svůj čas druhým. To je velká ctnost. Našli jste k sobě, ale i k druhým cestu.
Víc jste se poznali a my vás. Nezůstali jste za stěnou sociálních sítí, mobilů a tabletů,
ale vyšli jste s otevřeným srdcem a s nastavenou tváří k lidem. To žádná moderní
technologie nenahradí a lidé to cítí a přijímají pozitivně. Potěšili jste nejen sebe, ale
i druhé. Moji milý stárci, poslední rok nemám moc pozitivní myšlenky a přiznám se,
jsem trochu zklamaná přístupem, sobeckostí a falešností lidí ve společenstvích, ale vy
jste mi dali svou mladistvou energičností „opět sílu věřit tomu, že je třeba dál tvořit
a dělat pro lidi s láskou“.
Děkuji Vám za krásné hody, za ty šťastné oči nás všech! Děkuji za inspiraci pro
svou práci a myslím, že i za všechny v naší obci.
Vaše stará stárka.
P. S. A mezi námi, dávám vám velký „LAJK“ ☺ ☺
Ing. Eva Modlitbová
Doufám, že vás tento poslední příspěvek „dostal“ jako mě a plně se ztotožňuji s pocity
Evy. Po dlouhé době jsem měla pocit, že moje práce má smysl a užívala jsem si
hlavně v průvodu toto pohodové odpoledne.
Dana Křížová
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