Fotografie dokumentují průběh a výsledek čtyřdenního architektonického workshopu v Lazníčkách ve
dnech 11. – 14,4.2013. Zůčastnili se jej studenti architektury z Brna a Liberce, kteří pocházeli
z různých částí naší republiky a Slovenska. Po příjezdu jsem je provázela po vesnici a sami jste
zaznamenali, že si i poté celou vesnici sami procházeli a fotili. Večer potom své poznatky a fotografie
okomentovali při veřejném setkání a následné diskusi s občany . Aby studenti pouze nepracovali, ale
také se vzdělávali, paní ing. Ivana Krejčová z Agentury ochrany krajiny a přírody z Olomouce přijala
naše pozvání a vedla seminář o pozemkových úpravách a možnostech výsadby a ozelenění krajiny.
Její prezentace byla z praxe a o to zajímavější. Navečer přijel pan prof. Akad. Sochař Jan Ambrůz a
představil projekt sochy a cesty v krajině. Všechny přednášky byly otevřené veřejnosti. Kdo chtěl a
téma jej zajímalo, mohl se zůčastnit.
Sobota byla celá pracovní až do rána a v neděli odpoledne byly výsledky práce představeny
občanům. Některé z nápadů studentů na vylepšení obce jsou uskutečnitelné již nyní, některé
v budoucnu a jiné se možná realizovat nebudou… Ale není nyní úplně důležité kolik vizí a nápadů
studentů se uskuteční - pro mne je největší m přínosem čerstvý a ničím nezatížený pohled mladých
a otevřených lidí, kteří se na naši vesnici podívali jinýma očima a určitě k diskuzi mezi občany
přispěli. Studentům se v obci hodně líbilo, líbila se jim čistota celé obce a našli i hezké detaily, které
my již nevnímáme.
Všem občanům Lazníček děkuji, že v tak velké míře vyplnili dotazník, ze kterého studenti při své práci
čerpali a také za jejich pochopení. Uřčitě se k dotazníkům vrátím a seznámím vás s tím co si nejvíce
přejeme a na co jsme hlavně v Lazníčkách hrdi. Děkuji také všem sponzorům a dárcům, kteří pomohli
realizovat poměrně velkou akci a přispěli svou prací, darem v podobě dobrot pro studenty anebo
poskytli finanční obnos. Také děkuji Olomouckému kraji s jehož přispěním byl workshop realizován.
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