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Zprávy o obecního úřadu

Vážení a milí čtenáři,
mnozí z nás se mohou cítit po dlouhé zimě vyčerpaní,
osamocení či unavení z nezbytných opatření. Věřím ale, že
nám léto přinese životní sílu, svěžest, uklidnění a novou
radost ze života a že nám vrátí optimismus. Všichni jistě
doufáme, že následující letní měsíce a dobu dovolených
budeme moci prožít naplno, každý podle svých představ a
zájmů. Léto nám nabídne jistě mnoho příležitostí k
cestování, ať po vlastech českých či do zahraničí, ke
kulturnímu i sportovnímu vyžití či k vzájemnému
přátelskému setkávání.
Zůstaňme však při všech nabízejících se příležitostech i
nadále opatrní a zodpovědní vůči sobě, našim blízkým a
celému okolí.
Dětem, které si zcela jistě už užívají prázdniny naplno, přeji,
aby byly naplněny spoustou nezapomenutelných zážitků a
dobrodružství. Po koronavirovém školním roce si je jistě
všichni zaslouží.
Přeji Vám všem hodně zdraví a vydařené léto.
Josef Kaše, starosta

Stejně jako v minulých vydáních našeho
zpravodaje se vás budu snažit i v tomto
vydání seznámit s většími investičními záměry, které se
snažíme realizovat a to za vydatné podpory příslušných
dotací.
Nyní je před námi v nejbližších dnech vybrat dodavatele na
obnovu a rekonstrukci velkého rybníka v Olešce. Po
proběhlém výběrovém řízení by rekonstrukce by měla
probíhat tak, že se nejprve rybník na podzim vypustí a v
dalším období se provede odbahnění. Vlastníci a hospodáři
na přilehlých pozemcích nám dovolili sediment vyvézt na
tyto sousední pozemky a proto nebude zapotřebí bahno
vozit přes obec. Následně na jaře v příštím roce dojde k
obnově hrází a stavidla. V poslední řadě dojde k vytvoření
travnaté pláže. Věřím, že bude upraveno i další přilehlé
okolí tak, aby pobyt na tomto místě byl příjemný a byl
vyhledáván našimi občany k odpočinku.
Rovněž v nejbližší době dojde k výběrovému řízení na
dodavatele obnovy asfaltových komunikací. Budou se
provádět jednak v Olešce a to komunikace podél školky na
Suchopár, komunikace k Mršinci, v Brníku se jedná o cestu
do lesa směrem ke studánce kolem Hošků. V Krymlově se
jedná o autobusovou otáčku na návsi s vjezdem ke
kulturnímu domu včetně obrubníků. Stejně jako již
několikrát v minulosti se tyto poměrně finančně značně
náročné akce daří financovat dotacemi. Na Bulánce a Králce
se žádné obnovy komunikací letos nedočkáme, jelikož se
zde plánuje rekonstrukce el. vedení.
V nedávné době se nám podařilo zajistit uplatnění žádosti o
dotaci konkrétně do 30.6.2021 na zhotovení nového
vodovodního řadu z našich vlastních zdrojů v Bukovici. O
této snaze jsem vás v minulosti několikrát informoval a nyní
záležitost postoupila do dalšího stadia. Budeme tak s
napětím sledovat zda naše žádost uspěje. Každopádně
rozhodnutí o realizaci této akce je jednoznačné a věřím, že
v příštím roce se do věci pustíme tak či tak. Na této akci
spolupracujeme s různými odborníky, kteří nás v našem
úsilí podporují.

Do další fáze postoupilo i jednání s příslušnými úřady
ohledně vybudování nového chodníku v Olešce od
Domova důchodců s přechodem u školy a následně
chodníku se zpomalovacími prvky u hřbitova. Tato akce by
měla být realizována v příštím roce a jistě přispěje ke
zlepšení dopravní situace v obci zejména k větší
bezpečnosti.
Ohledně společenského domu na Bulánce došlo rovněž k
posunu. Po jednání s projekční kanceláří a místními
zainteresovanými spoluobčany je již v podstatě jasné, jak
asi by nová nemovitost měla vypadat. Nyní se vyhotoví
projektová dokumentace, poté požádáme o dotaci a snad v
příštím roce dojde k demolici stávajícího a výstavbě nového
společenského domu. Díky předběžnému jednání s majiteli
pozemků v Brníku se hledá možnost výstavby nového
sportovního hřiště. Zjišťují se nabídky různých firem
ohledně druhu povrchu tak i ceny, kdy i na tuto akci určitě
požádáme o dotaci. Dojde-li k definitivní shodě všech,
pokusíme se hřiště vybudovat ještě v příštím roce.
V Krymlově stále čekáme na vyhotovení nabídky na opravu
střechy na kulturním domě. Ta je vedle stáří poškozována i
nainstalovanými anténami. Před námi je jednání ohledně
jejich dalšího setrvání, případně spoluúčasti na opravě a
obnově s provozovatelem těchto telekomunikačních
zařízení. Krajský úřad v Praze je připraven pomocí dotace
na obyvatele se podílet na této akci.
Takže žádná okurková sezona… Létu zdar.
Za obecní úřad místostarosta Martin Vlasák

Staronová budova olešeckého úřadu
Dne 12. června 2021 ve 14:00 proběhlo slavnostní otevření
čerstvě zrekonstruované budovy č.p. 1 v Olešce. Přestavba
byla většinově financována z krajské dotace za dílčí
spoluúčasti obce.
Sláva to byla veliká, neboť se instituce úřadu vrátila na své
původní místo po téměř roce, během něhož veškerá obecní
agenda využívala azylu v budově bývalé olešecké školy.
Tudíž dvakrát se stěhovaly nejen kanceláře starosty a
účetních, ale také sklady, knihovna i zasedací místnost pro
zastupitelstvo.
Práce bylo hodně na všech frontách, úsilí se však vyplatilo. I
to přijel v sobotu 12. června ocenit krajský zastupitel Ing.
Snížek, ten však nebyl jediný. Slavnostní otevření s sebou
přineslo možnost návštěvy pro všechny obyvatele našich
pěti vesnic a skutečně jich mnoho z nich této nabídky
využilo. Návštěvy tak mohly potěšit nejen zrak – viděly nově
opravené prostory kotelny, sociálního zařízení, rozšíření
zasedací místnosti i kuchyňky, ale také mohly ukojit
chuťové pohárky díky výborným jednohubkám či dortíkům.
Oslavu doprovázely i libé zvuky hudebních nástrojů pana
Čiháka a jeho žáka, které podtrhly krásu staronových
prostor.
Přejeme budově tu progresivní přeměnu, které byla více
než nutná. Po desítkách let má konečně i olešecký úřad
reprezentativní prostory, jež budou sloužit nám i dalším
generacím.
Magdalena Piknerová Vlasáková

Olešecké dřevořezání
V sobotu 5. června 2021 se na pozemku
vedle Základní školy konalo 1. Olešecké dřevořezání.
Začátek byl ve 13 hodin.
Surový kmen ozdobil svou řezbou mistr v oboru zručnosti
motorovou pilou, pan Petr Moravec, známý svou zručností.
V loňském roce měl velice úspěšnou výstavu svých řezeb v
černokosteleckém muzeu.
Za několik hodin práce vytvořil nádhernou řezbu sovy a
mláďat, coby symbol rodiny. Po celou dobu akce bylo všem
příchozím k dispozici občerstvení a opékání buřtíků. O vše
se postaral pan Karel Kalianko a jeho přátelé.
Kdo výtvor ještě neviděl, může jej vidět kdykoliv půjde
kolem.
Jiří Filípek

Cesta na hrad
S námahou vystoupal na kopec, kde si se
zděšením všiml, že mu k hradní bráně zbývá
ještě tři sta metrů. Přinejmenším. V
srpnovém vedru to bylo skoro jako přejít Saharu. Tričko měl
promáčené potem, jazyk se mu lepil na patro. Určitě si užene
úžeh. Nebo úpal. Kdo se v tom má sakra vyznat.
Už od poloviny kopce ho nezajímal kulturní zážitek na konci
cesty, ale spíš automat s chlazenými nápoji stojící vedle
pokladny. Pivo, pivečko. Představa orosené plechovky
perlivého moku ho táhla do kopce jako magnet.
Trochu ho mátlo, že dvířka v bráně byla dnes zavřená. Nu
co, třeba je přivřela pokladní kvůli průvanu. Když tu byl před
pár lety naposledy, bránou to fičelo jako komínem. Ale
otevřeno být musí, není pondělí a otvírací hodiny si ověřoval
před týdnem. Cedule na dveřích mu to jistě potvrdí.
Podpořte nás, hlásal už čitelný nadpis sdělení.
Jasně, vstupné dobrovolné bude v mém případě velkorysé.
A pro plechovku chlazeného pivka vás podpořím ještě víc,
sliboval kastelánovi a průvodcům.
Konečně dorazil k bráně a vytřeštil oči na připevněný papír.
Podpořte nás v naší stávce! Podepište prosím petici za vyšší
platy pracovníků v kultuře. Je připravena v restauraci U
Nováčků, Podhradí č. p. 3.
Ing. Jana Pavloušková

Mateřská škola Oleška
Před příchodem prázdnin a se zlepšením epidemiologické situace se
konečně pomalu ve školce v Olešce vše vrací do normálu. Každé
ráno cestou do školky potkáváme s dcerou její kamarády a
kamarádky, usměvavé maminky a tatínky, paní učitelky nás u dveří
vítají. A všichni doufáme, že to vydrží.
Tento rok byl ve školce náročný ve smyslu zavedení distanční výuky,
testování na covid ☹, všechna ta nařízení a opatření. Musím uznat,
že paní učitelky ve školce dělaly vše, co bylo v jejich silách a
možnostech. Distanční výuka byla povinná pro předškoláky a
dobrovolná pro všechny ostatní děti. Na stránkách školky jsme měli
týdenní témata, náměty a úkoly. Pracovní listy jsme vypracovali a
založili do portfolií. Úkoly posílali na e-mail školky, aby paní učitelky
měly zpětnou vazbu. Témata byla hezky zpracovaná a nápaditá.
Pro nás už školka končí, protože dcera jde do první třídy, ale bude
se jí stýskat. Nástup do školky je změna pro celou rodinu a pro dítě
samotné. Výběr školky je důležitý, aby dítě bylo spokojené a rádo
do ní chodilo. Jsem ráda, že obě mé dcery, navštěvovaly školku v
Olešce, je to velmi hezká školka s příjemným prostředím, krásnou
zahradou a milými učitelkami. Nesmím opomenout výbornou
kuchyni. Paní kuchařky se starají o kvalitu a dobré jídlo, vždy mají
pečlivě sestavený jídelníček, dětem je poskytována plnohodnotná a
vyvážená strava.
Od září nám začíná nová etapa, ale po školce nám zůstanou krásné
vzpomínky. Se starší dcerou rádi vzpomínáme na divadelní
představení „Jak šlo vejce na vandr“, kde hrála Vejce. Nebo na
„Vánoční pohádku“, kde hrála Nebavínu. Byla úžasná! Mladší dcera
bude ráda vzpomínat na paní učitelky a dobrůtky z kuchyně.
Na závěr bych chtěla poděkovat celému kolektivu MŠ za jejich
trpělivost, ochotu a laskavost při předškolním vzdělávání dětí.
Celému kolektivu Mateřské školky i vám všem přeji krásné léto a
pohodové prázdniny!
Michaela Novohradská

Vítání občánků
Dne 27.6.2021 se ve zrekonstruovaném
Obecním úřadě konalo vítání občánků. Do nové
prosvětlené zasedací místnosti bylo k uvítání pozváno 14
občánků ve věku 0 až 2 roky. Sedm chlapců a sedm holčiček
v časech 14 a 15 hodin. Jelikož se poslední vítání uskutečnilo
v roce 2019, tak některé děti přišly už po svých. O kulturní
vložku se postaraly děti z Bambiny di Oleška pod vedením
M.Čiháka a děti z MŠ Oleška. Hudba, zpěv i recitace si
právem vysloužily potlesk všech zúčastněných. Přejme si,
aby takovýchto vítání bylo co nejvíce, protože děti jsou dar a
požehnání.
Havránková Monika

1.máj
Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas.
Takhle nějak dnes vnímáme 1. květen a dáváme si pusu
pod rozkvetlou třešní. Ještě před nedávnou dobou jsme
kromě lásky oslavovali i práci. Průvody, mávátky a
transparenty. Pamatujete?
Kde a jak vlastně oba svátky vznikli.
Ve většině případů se jednalo o vítání jara, nové energie,
plodnosti, tepla a světla. Keltové obývající kdysi území
Britských ostrovů věřili, že první květen je nejdůležitějším
dnem roku. Oslavy Beltainu byly založeny na myšlence
rozdělit rok na dvě poloviny a první květen tak označoval
předěl mezi světlem a tmou. Prvním májem tedy začínala
světlá polovina roku, posledním dubnem končila ta tmavá.
Jedním z hlavních rituálů byl symbolický oheň, kde dnes
my pálíme „čarodějnice“, v přeneseném slova smyslu vše
staré a nepotřebné. Pro Kelty oheň znamenal očišťující sílu
oslavující návrat života a plodnosti. Poté, co Britské
ostrovy ovládli Římané, s sebou přivezli pětidenní oslavy
známé jako Floralia, které představovaly uctívání bohyně
květin Flory. Konaly se mezi 20. dubnem a 2. květnem a
postupně splynuly a byly kombinovány se zvyklostmi
slavení Beltainu. Další populární tradicí, známou
především z Britských ostrovů, je tanec kolem májky. V
některých vesnických oblastech Spojeného království je
tak První máj slaven dodnes. Mladí muži a ženy tančili
kolem májek, pořádali průvody vedené královnou máje –
za tu byla označena vyvolená dívka – v některých
případech i jejím partnerem, tedy chlapcem zvoleným za
krále máje. Oba byli oděni v zelený šat, který symbolizoval
jaro a plodnost. V roce 1644 byl ale tento druh oslav
Prvního máje zakázán puritány, ale už v roce 1660 byl zase
obnoven.
Spojení Prvního máje a Svátku práce pochází ze Spojených
států amerických, kde během 19. století vrcholila
průmyslová revoluce. Každoročně zde vlivem špatných
pracovních podmínek a dlouhé pracovní doby umíraly
tisíce mužů, žen, a dokonce i dětí. Federace
organizovaných obchodů a odborových svazů proto v roce
1884 v Chicagu uspořádala konferenci, kde se řešila
nutnost zkrácení pracovní doby na 8 hodin. Prvního
května 1886 započala stávka, jíž se v průběhu několika dní
zúčastnilo téměř 100 tisíc jedinců. Zprvu byly protesty
poklidné, ale v průběhu nabývaly na agresivitě a vyústily
až ve smrt několika civilistů i policistů, mezi něž kdosi hodil
bombu. K trestu smrti bylo za prohřešek anarchie
odsouzeno sedm lidí, osmému byla na 15 let odňata
svoboda. Čtyři muži byli nakonec oběšeni, jeden spáchal
sebevraždu a zbývající tři byli o šest let později propuštěni.
Několik let poté se v Evropě vytvořila nová koalice
socialistických a pracovních stran, která vyzvala k
demonstraci na počest amerických mučedníků z
Haymarketu. V roce 1890 na květnovém shromáždění v
Londýně demonstrovalo přes 300 tisíc lidí. Tisíce lidí se
sešly také na Střeleckém ostrově v Praze. První květen byl
už předtím přijat jako Svátek práce mnoha zeměmi po
celém světě.
Havránková Monika

Kamínkování
Občas nám děti do školky přinesly krásně
pomalované putovní kamínky, které našly položené na
plotě, v okolí domova nebo při procházkách.
To nás inspirovalo a vyhlásili jsme KAMÍNKOVÁNÍ v naší
školce.
Děti měly za úkol společně s rodiči najít pěkný hladký
kamínek a pomalovat ho.
Přestože jsme na splnění úkolu stanovili celý měsíc, záhy
jsme měli ve školce spoustu krásných výtvorů. I když se
našlo i několik rodičů, které jsme museli upomínat a
setkali jsme se i s nevolí a neochotou…
Nejvíce jsme ocenili, když kamínek pomalovaly samy děti.
Máme ale i krásné výtvory od některých rodičů.
Kamínky se moc líbily i návštěvě v naší mateřské škole –
Ing. Bc. Jiřímu Snížkovi, náměstkovi hejtmanky pro oblast
regionálního rozvoje a územního plánování.
Společně jsme si krásné výrobky prohlédli a se všemi
dětmi při vycházce roznesli v okolí školky.
Až půjdete na procházku, buďte pozorní, a možná nějaký
kamínek objevíte.

Výlet do Mirakula
Covid-19 nám nedovolil spoustu věcí,
například
tradiční olešeckou olympiádu na oslavu Dne
dětí. Naštěstí se ale na obecním úřadě zrodil náhradní
plán, jak potěšit děti z našich obcí až to epidemiologická
situace dovolí: hromadný výlet do zábavního parku
Mirakulum.
V sobotu ráno, ve snadno zapamatovatelné datum 26.6.,
jsme se shromáždili v 9:00 před obecním úřadem.
Zanedlouho přijel autobus z Krymlova. Nikdo z Olešáků
nechtěl riskovat, že už by se nevešel do druhého
autobusu, který nabíral výletníky z Bulánky, Králky a
Brníka, takže jsme se nahrnuli ke Krymlovákům a vyjeli.
Konečně se tak u našich dětí změnilo týden opakované „Já
už chci jet!“ na „Už tam budeme?“.
Ani ne po hodině jízdy jsme dorazili do Milovic. Část
bývalého vojenského prostoru, neskromných deset
hektarů, je vyhrazena pro zábavní park. Na tak velké ploše
se snadno rozptýlil sobotní nával návštěvníků a i sousedy z
naší výpravy jsme potkali jen párkrát. Díky rozlehlosti
areálu v něm lze najít vodní svět, piknikové louky i stín při
procházení naučné stezky lesem.
V parku se dá stále něco dělat. Vyzkoušeli jsme několik
bludišť, obří prolézačky se skluzavkami a tobogány,
brouzdaliště, minizoo s lesními zvířátky a spoustu dalších
atrakcí, jejichž výčet by vystačil na zbytek článku. Po
poledni přijelo pro potěšení velkých i malých obdivovatelů
vojenské techniky i BVP. Ti nejnadšenější se v něm mohli
dokonce projet.
Litovali jsme snad jen rekonstrukce místního vláčku, na
nějž se děti těšily. Doma. V parku mezi prolézačkami,
houpačkami a zmrzlinovými stánky si na něj ani
nevzpomněly.
Počasí nám přálo, nepršelo a ani nebylo moc horko. Přesto
přišla vhod zmrzlina, která je k dostání téměř na každém
rohu. Zpět do Olešky jsme vyrazili obohaceni o spoustu
krásných zážitků.
Děkujeme pracovníkům obecního úřadu za organizaci
celého výletu!
Ing. Jana Pavloušková

Koutek přírody
Pokud jde o faunu v přírodě pak bych se zastavil
třeba u drobné zvěře.
Zajíce polního(Lepus europaeus Pallas) z čeledi
Zajícovití(Leporidae). Kvůli novým zemědělským postupům na území
mnoha evropských států populace zajíců v druhé polovině 20. století
drasticky poklesla. Ještě počátkem 70.let se v Česku ulovilo více než
milion zajíců !, ale v roce 1979 to bylo jen sto tisíc kusů ., populace dále
klesala, v roce 1993 to bylo jen 37 500 kusů. Nyní se ročně uloví 70 000
zajíců od 01.11 do 31.12. a to na společných honech. Zajíc poskytuje
maso, kůži a srst, z níž se zhotovuje plst na výrobu klobouků
Staří Slované i Baltové věřili, že zajíc přináší smůlu, pokud přeběhne
člověku přes cestu. Za zvlášť zlé se pokládalo, když zajíc potkal svatební
průvod cestou z kostela. Nebylo radno ani vyslovit jeho pravé jméno,
proto se často označoval pozměněným nebo zástupným jménem, v
Čechách např. macek, janek, polňák, ušák, ušatec. Zajíc byl spojován s
podsvětím a čarodějnictvím, ale také s plodností.
Především ve Velké Británii je zajíc symbolem Velikonoc, což má původ
v kultu anglosaské bohyně jara a plodnosti Eostry, již měl zajíc
doprovázet. Zajíc je čtvrtým zvířetem čínského zvěrokruhu, staří
Číňané, ale také např. Aztékové znali mýtus o zajíci, který sídlí na
Měsíci, neboť jim tvar měsíčních skvrn připomínal siluetu zajíce. V
afrických, ale také např. vietnamských bajkách bývá zajíc prezentován
jako mazaný šibal, který obvykle napálí ostatní zvířata. To byl vztah
zajíce a člověka. Ale držme se předjaří. Samotářští zajíci se sdružují v
malé hloučky jen v době páření (honcování), to začíná převážně v
únoru, ale za teplého počasí i v lednu nebo prosinci a trvá až do srpna
nebo září. Vidíme-li tedy na poli pobíhat více zajíců, první z nich je říjná
zaječka a za ní průvod zajíců.
Zaječí samci se v době honcování též perou mezi sebou, a to údery
předních tlapek, takže jejich zápasy připomínají box. Právě toto chování
dalo příčinu anglickému rčení „ bláznivý jako zajíc v březnu“, které
našlo uměleckou odezvu v Carrollově- Alence v říši divů.
Březost trvá 42 dnů a rodí se 2 až 5 mláďat. Pokud se narodí víc než 5
mláďat, přebytečná obvykle uhynou. Mláďata se rodí plně osrstěná a
na rozdíl od králíka divokého vidí, mají také vyvinutou termoregulaci.
Zaječka je ukládá v nadzemním pelechu a navštěvuje je, jen aby je
nakojila. Po dvou týdnech přecházejí na pevnou stravu a po měsíci se
osamostatňují. Každá zaječka odrodí 7-10 zajíčků za rok, mnoho z nich
však uhyne, zvláště za mokrého počasí, za rok přežijí jen 2-4 mláďata.
Zajíc se může dožít 12 let, v přírodě však málo který přežije třetí rok
života.
Koroptev polní(Perdix perdix)
Je to malý druh hrabavého ptáka z čeledi bažantovitých (Phasianidae).
V České republice hnízdí na většině území, nejpočetněji v nížinách a
teplejších pahorkatinách, ale místy i vysoko v horách. V průběhu
20.století došlo, na našem území, k rapidnímu snížení početnosti.
Zatím co v roce 1935 se kmenové stavy v tehdejším Československu
odhadovaly na 6 milionů kusů, roku 1965 byly jarní kmenové stavy
odhadnuty na pouhých 773 000 kusů.
Příčinou jsou, jako u ostatní drobné zvěře, zejména změny v
zemědělském hospodaření, zahrnující scelování pozemků, mechanizaci
a chemizaci(hlavně používáním pesticidů). V posledních desetiletích se
stavy opět pomalu navyšují- V letech 1985-89 byla celková počestnost
odhadována na 9-18 000 párů, v období let 2001 – 03 na 11-22 000
párů. Koroptev vyhledává otevřenou zemědělskou krajinu s remízky a
jinými úkryty, hlavně na nebo v blízkosti obdělávaných polích.
Hnízdí monogamně. Páry se za příznivého počasí začínají tvořit již v
únoru, jinak až v průběhu března. Hnízdo je mělká jamka v zemi,
většinou na okraji porostu, vystlaná suchými stébly trav. Hnízdí jednou
ročně od dubna do července. Smice snáší v jednodenních intervalech
12-20 žlutohnědých, žlutoolivových, žlutozelených nebo šedozelených
neposkvrněných vajec o rozměru 35 x 26 mm. Inkubace může probíhat
od prvního dne až několik málo dnů po snesení posledního vejce a trvá
23-25 dnů, sedí pouze samice, zatímco samec hlídá v blízkosti hnízda.
Mláďata se líhnou během 2-3 hodin a již po zhruba 2 hodinách
opouštějí hnízdo. Je-li chladné a deštivé počasí hynou. Vodí je oba
rodiče. Vzlétnosti dosahují ve stáří 16-ti dnů. I tak ztráty během
hnízdění jsou vysoké cca 50% a to nejčastěji z důvodu predace -vrána,
ježek, pes, kočka a lasicovití.
Dospělosti dosahují v prvním roce života a žijí až 5 let.
Potrava mláďat v prvních 3 týdnech je tvořena živočišnou potravou(
vývin žaludku na rostlinnou). A to je také problém s pesticidy – larvy,
brouci.
Číman

Pouť v Brníku
Vážení čtenáři, byl jsem požádán o příspěvek
z pouti v Brníku. Na návsi brnické u zvoničky
jsme se setkali v počtu jedenácti bez jedné již
věkovitějších. Vzpomínali jsme na apoštoly Petra a Pavla a na jejich
význam pro církev a papežství v dnešním světě. Měli jsme mši sv. a
modlitby za obyvatele i obec a další. Varhanní doprovod a vedení
zpěvu měl pan Mašlaň. Pěli a četli slovo Boží i další. Byla to pěkná
oslava. Vzhledem ke stávajícímu stavu si však pokládáme otázku,
jestli naše setkání není jen pozdrav odcházející tradice. Může Petr
a Pavel, potažmo církev, kterou budovali svými myšlenkami něco
říci v dnešní době našim současníkům? Co může nabídnout?
Nabízejí nám život Ježíše Krista, v němž můžeme nalézat touhu žít
důstojný a dobrý život ve spravedlnosti vůči tomu, co nás
přesahuje(Bohu) a vůči druhým, kterým jsme na základě své
existence povinováni být dobrými, a to někdy až do krajnosti.
V Něm je nám dáván smysl života, který člověk pozdvihuje až
k věčnosti. Proto Petr říká: Pane (Ježíši), ty máš slova života
věčného. A Pavel říká, že má moc nás vysvobodit z moci zla i smrti, a
tak umožnit nám, abychom měli účast na Boží lásce, ke které jsme
nyní i na věky povoláváni. A to jistě není málo. Přeji načerpání sil
v době letní. V úctě J. Lízner
Administrátor, Jaroslav Lízner
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