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Milí spoluobčané,
Přicházíme k Vám s letos posledním vydáním obecního zpravodaje
Úvodem - než vejde v květnu příštího roku v platnost nové nařízení
evropské unie na ochranu osobních údajů, tzv. GDPR (General Data
Protection Regulation), dovolím si s Vaším svolením připomenout
letošní jubilanty naší obce. Samozřejmě ještě jednou ze srdce přejeme
Všem hodně zdraví, pohody, spokojenosti a mnoho hezkých chvil se
svými milými a blízkými
- Indrei Petr, Kotěšovská Františka, Indreiová Jana, Koleňáková Jarmila
- Folvarská Ludmila, Indreiová Mária, Unger Zdeněk, Folvarský František, Rozkošná
Theodota
- Hiczová Božena
- Sedláčková Zdenka
Je škoda, že narozených dětí je v naší obci čím dál tím méně. Letos se ale můžeme
pochlubit malou Terezkou, která se narodila v říjnu Evě a Janu Žilinčíkovým.
Srdečně blahopřejeme, malé slečně přejeme hodně dobrého, radostné a spokojené dětství a
rodičům nekonečnou trpělivost.
Smutná strana našeho života přináší ztráty našich nejbližších. V červnu nás
navždy opustil pan Mojmír Dobeš a v červenci pan Alois Sekanina.
Když nám zemře někdo blízký, trvá to nějakou dobu, než se člověk s takovou
událostí smíří. Mnohdy nás smutek pohltí na dlouhou dobu. Ale čas snad
dokáže tyto rány zahojit.
Vrátila bych se nyní k již zmiňovanému nařízení EU – GDPR. Jde o nařízení na ochranu
osobních údajů. Určitě ten, kdo vládne internetem najde k tomuto tématu spoustu informací.
Úřady, firmy, instituce, školy, školky, domovy důchodců, zaměstnavatelé…..prostě pro
všechna zařízení, která jakkoliv nakládají s citlivými údaji to znamená další administrativu.
Všichni budou povinni zajistit datový audit, zavést potřebná opatření, vypracovat posouzení
vlivu na ochranu osobních údajů, zřídit pověřence, aplikovat řešení, vést záznamy. Nechci
být špatným prorokem, myslím si však, že za pár desítek let se celá společnost bude zabývat
pouze tzv. papírováním, ale vytratí se klasická řemesla. Budeme mít spoustu pověřenců,
auditorů, kontrolorů, zpracovatelů, administrátorů….ale nebudeme mít pekaře, elektrikáře,
instalatéry….. Možná se na to dívám jen skepticky, není to ale jen můj názor. Administrativa
nás v budoucnu zcela pohltí.
Abychom si od toho nadměrného papírování na úřadě odpočaly (já a paní účetní), bude
provoz ve dnech 27. – 29.12.2017 z důvodu čerpání dovolené omezen.

Také obecní knihovna bude ve středu 27.12.2017 uzavřena. Kdo by si nestihl
zajistit dostatek knih na dny vánočního volna, bude mít příležitost pak až
3. ledna 2018.
Opět nás iniciátoři a pořadatelé Tříkrálové sbírky požádali o součinnost při novoročním
koledování. Chtěli bychom tedy poprosit dobrovolníky, aby se přihlásili na obecním úřadě.
Tříkrálová sbírka proběhne tradičně ve dnech 1. - 14. ledna 2018. Děkujeme předem, jak
jménem příjemců, za finanční příspěvky, tak jménem pořadatelů za ochotu při spolupráci.
Nikdy nevíte, zda právě Vy nebudete pomoc druhých potřebovat.
Ráda bych se vrátila k tradičním výhradám, které si mnozí z Vás neberou
vůbec k srdci. Stále panuje mezi majiteli psů hrozný nešvar – neuklízíte
po svých čtyřnohých miláčcích. Když sejde sníh, nedisciplinovanost
majitelů je hned vidět. Navíc i podle velikosti exkrementu se dá dopátrat,
kdopak se na úklid vykašlal. Prosím, opět tedy ty, kterých se to týká, buďte
ohleduplní nejen sami k sobě, ale také k těm, co to po Vás musí uklízet.
V poslední den letošního roku se bude od 20 hodin v kulturním domě konat již tradiční
Silvestrovská zábava. Zavedený zvyk, že si každý návštěvník přinese vlastní
občerstvení s sebou zůstává nezměněný, nádobí je v KD k dispozici, hudba
je zajištěna, dobrou náladu si určitě také přinesete s sebou. A tím pádem mi
nezbývá než nám všem popřát pěkného a veselého Silvestra. Všichni –
i Vaši známí jste srdečně zváni.

