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Keltskou osadu v Letovicích jiÏ dru-
h˘m rokem zachraÀuje obãanské sdru-
Ïení Keltoi. O prodlouÏení nájemní
smlouvy totiÏ Rada mûsta rozhodla jiÏ
v lednu. Dokonce padl i návrh na sníÏe-
ní nájemného na jeden tisíc a prodlouÏe-
ní smlouvy na deset let. „V bfieznu jsem
obdrÏel rozhodnutí, Ïe Rada mûsta zmû-
ny neodsouhlasila. Pro nás vyjednávání
ale neskonãilo, protoÏe deset tisíc korun
roãnû je pro na‰e sdruÏení témûfi neú-
nosná ãástka. Budeme také usilovat
o prodlouÏení smlouvy na deset let, kdy
je jednodu‰‰í dosáhnout na pfiípadné
granty. S touto smlouvou mÛÏeme na
dotace zapomenout,” popsal situaci ve-
doucí sdruÏení Václav Horák. 

V̆ ‰e nájemného i zmûny ve smlouvû
jsou podle starosty mûsta Vladimíra
Stejskala stále v jednání. „Jde nám o zá-
chranu keltské osady. Pokud se tedy ob-
ãanskému sdruÏení podafií zahájit sezó-

nu, tak Rada mûsta zvaÏuje sníÏení ná-
jemného,” uvedl Stejskal.

V souãasné dobû má skanzen Isarno
programy pro ‰koly a od ãervence plánu-
je fiemeslné víkendy. Léto ale bude pfiede-
v‰ím ve znamení oprav, které obstarává
novû vzniklá skupina Brenus. Dobrovol-
níci se schází na brigádách kaÏdou sobotu
od desíti hodin a rádi uvítají nové ãleny.
„Na‰í snahou je vrátit vesniãku do stavu,
v jakém b˘vala kdysi. Kromû staveb fie‰í-
me i návrat zvífiat. Vûfiíme, Ïe se vesniãka
v co nejbliÏ‰í dobû rozjede na plno,” po-
znamenala jedna ze správcÛ vesniãky
Marie StaÀková a dodala, Ïe nejvût‰í pro-
blém je shánûní vût‰ích kusÛ klád v délce
minimálnû osmi metrÛ. „Pokud se najde
nûkdo, kdo by byl ochotn˘ dfievo poskyt-
nout, staãí napsat na emailovou adresu
spoleãnosti” ukonãila StaÀková.
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ARCHEPARK V P¤ÍPRAVÁCH NA SEZÓNU 

V dubnu pfiipravili v keltské osadû akci na obnovu objektÛ „SOS volá les”.

JE VOLBA NEVOLIT OPRAVDU VOLBA? Lehce ironické zamy‰lení
Na jednom spoleãenském setkání,

kdyÏ uÏ se u ginu s tonikem vyfie‰il pro-
blém globálního oteplování, hospodáfi-
ské krize a nezamûstnanosti, nadhodila
se otázka eurovoleb. Jak se debata vy-
ostfiovala, pfiekvapila mû reakce tamního
ãlena zastupitelstva. Pronesl, Ïe skonãil
s politikou a jeho volba byla nevolit, ne-
boÈ se s nik˘m v jeho plánu neshodl
a tohle je forma protestu. A to mû pfiinu-

tilo zamyslet se. Je opravdu dobré nevo-
lit z pfiesvûdãení? 

Je logické, Ïe pokud mám na v˘bûr
chleba s marmeládou, nebo rohlík s bu-
rákov˘m máslem, ale já nejím chleba
a na buráky jsem alergická, nevyberu si
nic. Ale je dobré brát tuto úvahu, i kdyÏ
jde o volby do evropského parlamentu?

Otázkou je, ãeho tímto protestem do-
sáhneme. Na volebním lístku není pro tuto

moÏnost patfiiãné políãko. Jak dát tedy 
ostatním vûdût, Ïe na‰e volba byla nevolit?
A je tak moÏné tímto dosáhnout zmûny,
nebo nás to naopak jen hodí mezi politiky
neznalé ignoranty. S na‰í témûfi nejhor‰í 
úãastí – díky sloven‰tí bratia – nejsem si 
jista, jestli v‰ude pochopí, jak ãist˘ ná‰ zá-
mûr vlastnû byl. Ne, my opravdu nejsme ti,
co by na osud své zemû v rámci evropské-
ho v˘voje ka‰lali, nebo se nám prostû jen

nechtûlo k urnû dojít. My jsme po dlouhém
zvaÏování do‰li k tomu, Ïe nejlep‰í bude
nevolit a tím cílíme na zmûnu.

V Haagu tomu moÏná neporozumí, ale
co? Nevtloukali nám snad od mala do
hlavy, nestarat se o to, co si o nás druzí
myslí? Nemûl by staãit jen ná‰ dobr˘ po-
cit? TakÏe hlavu vzhÛru. Dnes ani zítra
jim to moÏná nedojde, ale my to víme.

Îaneta Alexová


