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Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje nejdete zajímavé přehledy o
vývoji počtu obyvatel v naší obci. K tomu abych tyto
údaje vyhledal na stránkách Českého statistického úřadu
mě vedly dva důvody.
Prvním důvodem je radost z toho, že naše obec si
zachovává svoji tvář. Nedolehla na nás lavina
zastavěných území, tak jak to vidíme v obcích blíže ku
Praze, kde takzvané paneláky na ležato sebraly krajině
ráz krásné vesnice. A to nemluvím o dalších „ozdobách“,
které lemují například silnici z Říčan do Kostelce. Různé
obchody s trpaslíky, koupelnová či jiná studia k nám
zatím nepronikla. Vždy když vracím domů z Prahy či
Říčan a projedu za Kostelec jsem rád, že Oleška zůstává
taková jaká je.
Druhým důvodem, proč jsem se nad čísly o vývoji počtu
obyvatel zamyslel je fakt, že obec v letošním roce
zahajuje přípravné práce na novém územním plánu. A
územní plán je podklad, který demografický vývoj
ovlivňuje zásadním způsobem. A právě čísla, která
uvidíte, ukazují, že naše obec se vyvíjí správným
směrem. Počet obyvatel roste, což je rozhodně dobře a
roste hlavně přirozenou cestou. Počtem narozených dětí
a rozumnou výstavbou nových domků.

Jistě všichni si přejeme, aby mladé rodiny, které mají k
obci vztah, zde zůstávali i nadále. A na obci je aby jim a
jejich dětem zajistila dobré podmínky. Aby měli k
dispozici Mateřskou školu, dobře dostupnou Základní
školu a možnost sportovního i kulturního vyžití.
Nový územní plán, by měl platit od roku 2020. Měl by
umožnit rozumnou výstavbu a zajištění všech
důležitých potřeb pro naše občany. Neměl by však být
nástrojem firem, kupujících pozemky pouze za účelem
zisku. Alespoň já zastávám tento názor. Současně
prosím občany, kteří mají nějaký podnět k novému
územnímu plánu, aby ho předali na Obecní úřad.
Územní plán je dokument, který bezpochyby ovlivní
naší obec. A jsem přesvědčen, že všichni uděláme vše
pro to, aby současná i další generace zde žily
spokojeně.
Hezké jaro Vám přeje Jaroslav Vedral.

Statistiky

Vývoj počtu obyvatel

Sňatky a rozvody

Když se podíváme na statistiky počtu obyvatel v Olešce za
posledních téměř padesát let, tak můžeme vidět, že strmě
roste počet obyvatel.
V devadesátých letech se často mluvilo o vysídlování
vesnic a o tom že po roce 2000 zde budou žít pouze
důchodci. Naštěstí se tento trend změnil a naše okolí
přitahuje i mladé rodiny s dětmi

V naší obci máme proti republikovému průměru menší
rozvodovost (35%), přestože byl loňský rok v tomto
ohledu bohužel rekordní (5 rozvodů). Nejlepší období bylo
mezi roky 2001-2003 kdy se uskutečnilo 25 svateb a žádný
rozvod.
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Rozložení počtu obyvatel
Z tohoto grafu je vidět, že největší obcí je Oleška, ve které
žije téměř 45% obyvatel, druhý je Krymlov se 186
obyvateli, do kterých nejsou započítáni lidé žijící v
novostavbách na pozemcích bývalého JZD, které
katastrálně spadá pod Ždánice.

Věková struktura obyvatel

V naší obci máme 210 různých křestních jmen.
Kreativnější jsme spíše v ženských jménech kterých máme
125, mužských pouze 85.

Mateřská škola v Olešce
Prosincové střípky ze života štístek a rarášků
Poslední měsíc v roce máme rádi už jen proto, že přijde
Ježíšek. Na něj se těší úplně všichni bez výjimky.
Ale začněme pěkně popořádku… adventním obdobím.
Všichni společně jsme si připomněli tradice adventu, jak
tento čas prožívali naši dědové a babičky a jak my. Celou
školku jsme krásně nazdobili.
5. prosince jsme ve školce trošku s obavami přivítali Mikuláše
s čertem a andělem. Děti předvedly připravené básničky a
písničky a za odměnu dostaly punčošku plnou dobrůtek.
Čerti, ač by chtěli, si do pekla nikoho neodnesli. V naší školce
zas až tak moc nezlobíme.
Hned následující den proběhla v MŠ ČERTOVSKÁ OLYMPIÁDA
– děti přišly do školky v kostýmech čertic a čertíků a s vervou
se pustily do plnění úkolů a soutěží, aby mohly být pasovány
na čerta 1. kategorie. V soutěžích zúročily své nabyté znalosti
a dovednosti a jsme rádi, že všechny děti uspěly na
výbornou!
7. prosince jsme uvítali rodiče našich dětí a příznivce
mateřské školy na vánoční besídce.
Děti předvedly pásmo tanečků, písní a básní a rodičům
předaly drobné dárečky a přáníčka.
Své vystoupení Rarášci a Štístka předvedli též 11. prosince v
místním domově seniorů a hned 12. prosince v místní
základní škole, kde měli jako každý rok sváteční setkání
senioři.
Prosincový maraton pokračuje….
18. prosince se děti sešly u nazdobených stromečků v obou
třídách a při čekání na Ježíška si zazpívaly známé české
koledy…., byly odměněny spoustou dárečků a jejich šťastné a
rozzářené oči byly zase naší odměnou .
Následující den jsme se vydali s panem myslivcem Zoubkem
do lesa za zvířátky – děti přinesly z domova spoustu dobrůtek
a těmi ozdobily zvířátkům stromeček – pod kaštany, jablíčky,
ořechy a suchým pečivem se jen prohýbal.
Přidali jsme i zrníčka do krmítka a seno do krmelce a popřáli
zvířátkům také krásné vánoce.
Společně jsme roznesli přáníčka a vlastnoručně napečené a
nazdobené perníčky po vsi a na OÚ, na poštu a do místního
obchodu.
Zazpívali jsme koledy a popřáli šťastný a spokojený rok 2018.
A totéž přejeme i Vám.

Den princezen a kovbojů - aneb máme karneval
Ve čtvrtek 15. února se děti z naší školky proměnily v
překrásné něžné princezny a drsné kovboje. Byl tu karneval!
Nejdříve jsme se všichni představili při slavnostní promenádě
na květinovém koberci za zvuku fanfár a slavnostní hudby.
Poté děti v obou třídách soutěžily, tančily a veselily se a
můžete nám věřit, že si to všichni náležitě užili! Přesvědčit se
můžete na stránkách OÚ ve fotogalerii MŠ.
A protože po takovém tanci pořádně vytráví, naše hodné
paní kuchařky připravily pestrý raut s přípitkem pravým
dětským šampaňským .
Když jsme se řádně posilnili, vydali jsme se na masopustní
průvod vesnicí a aby o nás všichni věděli, vybavili jsme se
řehtačkami, píšťalami, frkačkami a bubínky.
S malou zastávkou u obecního úřadu, kde jsme dostali
vynikající koláče, jsme pokračovali dále vesnicí a potom jsme
zamířili do školky na pravý nefalšovaný masopustní oběd.
Však už nám všem vyhládlo.

Co je u nás nového?
Po dlouhé zimě jsme se už všichni moc těšili na jaro a
netrpělivě jsme ho vyhlíželi.
Zimu už jsme nechtěli, a tak jsme se rozhodli, že ji vyženeme.
Děti ze třídy Štístek vytvořily krásně nazdobenou MORANU a
za velkého halasu a veselí jsme ji všichni společně hodili do
potoka a symbolicky tak přivítali jaro.
Po celý měsíc březen probíhalo společné tvoření rodičů s
dětmi. Tentokrát zadání znělo - "Jak si představuji vílu
Jarněnku". Postupně se nám šatny obou tříd zaplňují
krásnými vílami a my obdivujeme kreativitu a šikovnost
rodičů a jsme rádi, že tato forma spolupráce funguje.
Navštívili nás herci oblíbeného divadélka, tentokrát s
pohádkou Perníková chaloupka.
Pokračuje též spolupráce s místním Domovem seniorů, kdy
nám babičky a dědečkové čtou pohádky před usnutím.
Ve čtvrtek 15. března jsme jeli na výlet do svíčkárny a
čokoládovny v Šestajovicích. Výlet se vydařil a děti včetně nás
dospělých byly nadšené z množství poznatků, dovedností a
informací, které získaly. Nazdobily si krásné svíčky, vyrobily
nahřívací polštářky, mýdlo, knoflík a na závěr si podle své
fantazie ozdobily perníkové srdíčko. Čokoládovou polevu si
také ochutnaly, a věřte, že chutnala tak, že nic nezbylo.
V areálu je též velké množství různých zvířat, která
pozornosti našich dětí neunikla. Taková nečekaná malá
ZOO… Doporučujeme tento výlet rodičům, určitě nebudete
zklamáni. Závěr měsíce března se nesl ve znamení
nadcházejících velikonočních svátků. Dětem jsme přiblížili
tradici svátků, pašijový týden ve znamení barevných dnů.
Ozdobili jsme vajíčka, vytvořili hezké velikonoční výrobky,
zaseli osení a drobné dárečky jsme s přáním svátků donesli
na obecní úřad, na poštu a do obchodu.
Ve středu přišly děti do školky převlečené za kuchaře a
kuchařky a samy si upekly velikonoční zajíčky z kynutého
těsta. Zeleným čtvrtkem jsme pašijový týden ve školce
završili a pokračování už probíhalo doma s rodiči.
MŠ Oleška

Dětský karneval

Jarní dílna s Jiřím Filípkem

V neděli 18. února pořádala Obec Oleška ve spolupráci
s Mateřskou školou v Olešce dětský karneval. Karneval
probíhal v prostorách Kulturního domu v Krymlově.
Děti, se svými rodiči, přišly ze všech spádových obcí – z
Olešky, Brníku, Králky, Bulánky a Krymlova.
Sál kulturního domu byl zcela zaplněn rozesmátými
dětmi v maskách princezen, pirátů, spidermanů,
kovbojů, včelek, robotů, bílého tygříka a jiných. Na děti
čekal pestrý program v podobě soutěží a tance. Celá
akce byla doprovázena diskžokejem, který rozhodně
děti zaujal výběrem písniček a mluveným slovem.
Karneval proběhl za pomoci několika nadšenkyň ze
spádových obcí, které byly hlavními organizátorkami
všech veselých her a originálních tanečních vystoupení.
Tyto ženy se podílejí na veřejném životě v našich obcí,
za což jim velice děkuji.
Magda Vlasáková – OÚ Oleška

V podvečer, ve čtvrtek 22.3.2018 se v prostorách MŠ Oleška
sešlo deset dětí.
Různého věkového složení. Přišli na výtvarnou dílnu, kterou
vedl místní malíř,ilustrátor a pro děti i velký kamarád pan Jiří
Filípek.
Ačkoli za okny poletoval sníh a teploměr ukazoval mrazivé
teploty, ve třídě bylo příjemné teplo a milé prostředí. Děti
byly plné očekávání. Téma k tvoření vymyslel pan Filípek
krásné. Děti musely nakreslit zimu se vznášejícími vločkami.
Dominantu kresby tvořila obří klíčová dírka, kterou se děti
dívají na jaro.
Všichni malíři se do tvorby a daného tématu vrhly s
nadšením, odvahou ve volbě barev a velkým pracovním
nasazením.
Používali vodové barvy v kombinaci s tuží. Výsledné výtvory a
pestré kombinace byly opravdu nádherné.
Klíčovou dírkou jsme spatřili barvy, které jaro doprovázejí.
Květiny, motýly, ptáky, vajíčka, stromy, koně, mláďata.
Tento výtvarný kurz nám dospělým zprostředkoval výlet a
možnost nahlédnutí do dětských světů, fantazií. Klíčovou
dírkou jsme vstoupili do tajemných zahrad a o to více se
těšíme na příchod skutečného jara s celou jeho pestrostí a
proměnlivostí.
Kateřina Groholová

Hasičský ples

Klaun Eda
V sobotu 20. ledna zavítal do Olešky „Klaun
EDA“. Sešli jsme se v Mateřské škole, kde
Nám paní ředitelka poskytla prostory na
toto vystoupení, za což ji velice děkuji.
Děti společně se svými rodiči mohli přihlížet
klaunskému umění, jako je jízda na kole s jedním
kolem, veselé hraní na hudební nástroje, točení s talíři,
žonglování s kužely i talíři a jiná překvapení.
Dle užaslého pohledu dětí, rozesmátých tvářiček si
myslím, že se vystoupení zdařilo. Klaun nám předvedl
profesionální vystoupení, jaké jsme v Olešce ještě
neměli.
Děkujeme za příjemnou a kvalitní zábavu
Magda Vlasáková

Dne 3.3.2018 se ve Ždánicích konal ples SDH Bulánka.
Předtančení bylo ve znamení aerobiku, který velmi zdařile
předvedly tři členky aerobic klubu Dodo Kostelec n.Č. lesy.
Skupina Galaxie se postarala, aby byl parket stále zaplněn
tanečníky. Velkým lákadlem byla bohatá tombola, kde hlavní
cenou bylo jízdní kolo a lístky se tím pádem prodávaly o sto
šest. Jako vždy byl zajištěn rozvoz autobusem, který plesající
odvezl tam a nad ránem zpět domů.
Bc. Karel Hetzendorf

Krymlovské lední hry

Setkání s Jaroslavem Šímou

Dne 3. března 2018 proběhly v Krymlově dětské hry na
ledě. Hry se konaly na hořejším rybníku, kde celé klání
začalo ve 14 hod. Celkem se dostavilo 26 dětí, z toho 7
holčiček a 19 chlapců. Všechny děti bruslily, ač v
podmínkách soutěží to nezaznělo.
Moderování soutěží se ujala Petra Svobodová, za
asistence Míly Stárkové, Davida Lenze a Martina
Nachtigala, kteří soutěže předváděli na bruslích. Děti si
mohly vyzkoušet slalom mezi kužely, střelbu na branku,
rychlostní jízdu na bobech (nahrazeny saněmi). Nechyběl
ani curling , který si děti mohly zahrát za pomocí malých
kanystrů naplněných vodou. Na konci odpoledního klání
byl odehrán i klasický hokejový zápas.
Na ledě jsme vydrželi celé odpoledne, popíjeli jsme horký
čaj a pochutnávali jsme si na domácích buchtách. Každý z
účastníků obdržel diplom a sladkou odměnu.
Byla jsem mile překvapena, jak moc jsou děti šikovné,
kterak umí hezky bruslit a rozumí zadání disciplín. Myslím,
že to bylo příjemně strávené odpoledne rodičů s dětmi.
Ještě neodolám, abych necitovala místního chlapečka,
který s bruslením začínal. Tento klučina nás vítal slovy –
„já jsem tady nejlepší“ – jen tak dál milé děti.
Magdalena Vlasáková - Spolek Krymlováci

Dne 27. 1. se v krymlovském kulturním domě pořádalo
setkání se slavným novinářem a především motocyklovým
cestovatelem panem Jaroslavem Šímou.
Setkání probíhalo formou besedy. Nejprve p. Šíma vyprávěl o
svých začátcích na motorce. Jeho putování po ČR a státech
Evropy začalo v roce 1984. Dvacet let jezdil po Evropě křížem
krážem a za tu dobu vystřídal několik motorek. Když se mu v
roce 2004 naskytla příležitost jet Rallye Dakar (tehdy ještě v
Africe) neváhal. Připojil se k českému týmu a jako novinář
cestoval po asistenčních trasách. Africké prostředí se mu tak
zalíbilo, že i nadcházející roky se Dakaru aktivně účastnil. Po
přestěhování Dakaru z Afriky do Ameriky se p. Šíma rozhodl i
nadále každoročně jezdit původní africký Dakar. V roce 2009
a po 25 letech v sedle motocyklu oslavil svůj první miliontý
kilometr. Od prvního ujetého kilometru uplynulo již 34 let a
p. Šíma má na svém kontě 1 456 000 km. Na jaře popřípadě v
létě t. r. bude možné vidět jeho vlastní expozici v Muzeum
Jawa v Rabakovu.
Na závěr nesmí chybět životní motto pana Jaroslava Šímy:
„Den, kdy nesedím na motocyklu, jako bych nežil.“
Libuše Zoubková ml.

Ženy ženám aneb jak jsme slavili MDŽ
MDŽ je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací
spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v r. 1908.
Svátek žen byl poprvé slaven 28.2.1909 po vyhlášení Americ.
soc. stranou. V srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára
Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez
určení pevného data. Od r. 1911 kde byl poprvé slaven
v Německu, Rakousku-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi
jeho cíle patřilo volební právo žen. Datum 8. března se ustálilo až
po 1.svět. válce, zejména pod vlivem velké demonstrace
v Petrohradu r. 1017 ještě předcházející únorové revoluci, která
se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což
odpovídá 8. března kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle
rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického
protestu po apolitickou socialistickou obdobu Dne matek. OSN
oficiálně uznala MDŽ v r. 1975.
A od historie po současnost k Buláneckému MDŽ.
Nápad na oslavu MDŽ se ,,vylíhl“ v hlavě M. Volavkové, když
seděla u voleb a dívala se jak ty naše babičky chodí volit, a že
hlavně pro ně, by se mělo něco udělat. Jelikož s ní v komisi
sedělo pár dalších chytrých hlav, které už s organizací různých
oslav mají zkušenosti, tak od nápadu nebylo daleko k realizaci. A
tak se cca po 20 letech za přispění OÚ Oleška a SDH Bulánka,
konala oslava mezinárod. dne žen. Sešlo se jich asi 10 a my
ostatní, které jsme jim připravily pohoštění. Na kytaru nám hrál
a zpíval J. Splavec, jediný muž mezi námi. Na programu bylo i
představení dle K. J. Erbena, Polednice a recitace. Zúčastněné si
mohly prohlédnout staré fotky, které se shromáždily a nafotily
při dni rodáků na Bulánce před šesti lety. Samozřejmě kolem
toho bylo povídání a hlavně vzpomínání. Když jsem tak koukala
na ty ,,dříve narozené“ jak se umí bavit a smát, dokázala jsem si
je představit jako děti, dívky poblázněné první láskou i ženy
zkoušené životem. Snad jsme jim touto oslavou zpestřili všední
dny, a že s kytičkou a dárkem si domů odnesly pěknou
vzpomínku na příjemně strávené odpoledne. A doufám, že
oslava mezinárodního svátku žen se na Bulánce stane opět
tradicí.
Monika Havránková

Z hornické historie Brníka
Počátky dobývání jílů v Brníku jsou blíže dokumentovatelné
až na počátku minulého století, kdy dobývání bílých jílů
probíhalo na bývalé Duškově zahradě, dnes v prostoru spodní
části zahrad Tomáše Šebesty a Otty Smrkovského. Obec
prodávala jíl do kosteleckých hrnčíren. Po roce 1925 začala
obci konkurovat Lichtenštejnská správa, která nechala jíly
povrchově a mělkými šachticemi dobývat na svých
pozemcích na jižním okraji Brnického lesa, severně a západně
od bývalé hájovny (č.p. 19). V důsledku toho obci poklesly již
v r. 1927 tržby za prodej jílů na méně než třetinu oproti
předchozímu roku. V druhé polovině 20tých letech
Lichtenštejnská správa rovněž prováděla v okolí Brníka
intenzivní průzkum na jíly hloubením mělkých šachtic. Na
základě
pozitivních
výsledků
zahájila
společnost
Lichtenštejnské uhelné a hlinné doly v r. 1934 ražbu úpadní
štoly orientované SSV směrem pod Brnické návrší. Štola
ústila cca 40 m severně od dnešního domu paní Jelínkové,
č.p. 72. Dobývány byly tvrdé, světlé jílovce, které byly na
povrchu dále ručně dočišťovány osekáváním hnědých,
železitých povlaků. Lichtenštejnové je poté dodávali do
šamotových závodů v Mladějově u Moravské Třebové, které
spoluvlastnili. Velmi kvalitní jílovec byl určen i k vývozu.
Později, v 50tých letech, byla pak exportována zhruba
polovina dobývaného množství.
Nicméně historie dobývání jílů může pravděpodobně sahat
mnohem déle do minulosti, čemuž napovídá samotný původ
názvů Brník, či rovněž dříve Brníky, které jsou odvozeny od
názvu Brnisste, uváděného jako název obce v polovině
16tého století. Výraz brniště má staroslovanský základ „brn“
což byl výraz pro bláto, bahniště; brniště by pak významem
odpovídalo současnému pojmu „hliniště“.
Počátky hlubinné těžby byly nejprve soustředěny těsně za
obcí, vpravo od silnice vedoucí do Dobrého Pole a pod
zahradami, náležících k usedlostem situovaným při východní
straně ulice na Dobré Pole a rovněž zahradami usedlostí na
severní straně ulice směrem na Kouřim. Hranice pro
ukončení dobývacích prací byla stanovena 19 m od kraje
hospodářských a obytných budov. Dobývání probíhalo v
hloubce od 15 do 25 m metodou širokých chodeb a
otevřených komor, zabezpečených výdřevou. Dobývaná
mocnost jílovců byla 2-2,5 m. V průběhu následných
desetiletí začalo docházet k postupnému zavalování komor,
což se dodnes na povrhu projevuje znatelnými poklesy, které
jsou dobře patrné v širokém pásu od zahrady Danešových
přes Svobodovu po zahradu Šedinových. Dobývání
komplikovaly důlní vody i zmíněné závaly. Při jednom
dokonce došlo ke smrtelnému úrazu, při kterém v září 1949
zahynul horník František Hromas. K závalu došlo pod
Šedinovou zahradou, kde mocnost kvalitních těžených jílů
byla přes 4 m. Po tragické události bylo dobývání v těchto
místech zastaveno. Některé vzniklé trhliny tehdy vedly až na
povrch. Vzpomínám, jak mi děda vyprávěl, že do jedné, na
povrchu kryté travním drnem, se mu kráva při rozvážení
močky propadla až po břicho. Dobývání poté pokračovalo
více k východu v prostoru jižně od cesty vedoucí na bývalou
skládku.
V prvé polovině 60tých letech byla zhruba 80 m severněji od
ústí staré štoly, za dnešní hospodářskou budovou rodiny
Hoškových (č.p. 71), zahloubena nová úklonná štola (č. 2).
Ražena byla SV směrem a zhruba po 150 m od ústí šikmo
křižovala starší štolu.

Vybavena byla modernější transportní technikou, která
vytahovala vozíky s nákladem jílovce po rampě až do
patra nové budovy nad skladové boxy, ze kterých pak
probíhala nakládka k odvozu suroviny.
Štoly, ražené s mírným úklonem („úpadnice“) byly cca
300 m dlouhé a zhruba pod silnicí Brník – Dobré Pole
dosáhly hloubky přibližně 45 m. Z nich byly po určitých
úsecích hnány kolmo, východním směrem, chodby do
prostoru, kde probíhaly dobývací práce. V 60tých
letech byla těžba soustředěna již výhradně pod jižním
krajem Brnického návrší, s největší hustotou důlních děl
v prostoru kraje bývalé třešňovky nad skálou a
pokračovaly směrem k východu, až do vzdálenosti cca
200 m za ohyb cesty vedoucí na bývalou skládku.
Dobývání probíhalo v hloubce kolem 40-45 m, metodou
tzv. „chodbicování“. Směrem k východu se hloubka
snižovala. Chodbicování je systém paralelních chodeb,
které mají mezi sebou ponechaný pruh nevytěžené
horniny, tzv. celík. Po znárodnění náležel důl Brník
nejprve pod Severočeské pískovny, n.p. Provodín a
následně pak pod Moravské šamotové a lupkové
závody Velké Opatovice.
V 50tých a 60tých letech byl veden intenzivní vrtný
průzkum severně a východně od obce, jehož výsledkem
bylo ověření zásob pro otevření povrchového dolu
východně od obce. Otvírka povrchového dolu a
výstavba úpravárenského závodu byly zahájeny po r.
1968, ale to je již jiná kapitola.
Prostory bývalých štol a starého závodu byly počátkem
90tých let zcela rekultivovány a nyní jsou zastavěny
rodinnými domky a hospodářským dvorem rodiny
Hoškových. Ložisko brnických jílovců představuje ploše
uložené deskovité těleso s mírným úklonem k SSZ, o
celkové mocnosti 3-8 m. Z hlediska kvality jsou jílovce
rozděleny do několika vrstev, které bývají odděleny
písčitými vložkami. V některých partiích jsou jílovce
kompaktní (především v prostoru bývalé hlubinné
těžby), jindy jsou měkké, či mají i vrstevnatý charakter
lupků. Původní jíly byly uloženy v prostředí mělkého
jezera, v druhohorách, v období svrchní křídy,
nazývaného cenoman, zhruba před 100-95 mil. let. Jíly
byly následně překryty mocnou vrstvou písků,
uložených z meandrujících říčních toků. Uloženiny se v
průběhu miliónů let zpevnily do podoby dnešních
pískovců a podložní jíly do formy jílovců. Představit si
můžeme ukládání bahna v té době zde existujícím
mělkém jezeru, rozlévajícím se v širokém meandru větší
řeky, tekoucí od JV, která se několik desítek km
severněji, v prostoru dnešní Polabské nížiny, vlévala do
většího vnitrozemského jezera, později zaplaveného
mělkým mořem. Břehy v okolí pokrývala teplomilná
subtropická vegetace, jejíž zuhelnatělé zbytky lze v
jílovcích občas nalézt.
Samostatnou kapitolou by byly rovněž pokusy o těžbu
černého uhlí v permokarbonských souvrstvích v údolí
Brnického potoka u Nouzova v 2. polovině 19. století.
Miroslav Šedina, Brník 34

Koutek přírody
Tyto řádky píši ještě v zimě a tak nebylo by od věci
si říci něco o domácích pomocnících např. o
mnohostrannosti jezevčíka.
Výhledem, vlastnostmi i schopnostmi jsou jezevčíci takové osobité
plemeno, že vůbec nepřekvapuje, jak protichůdně se posuzuje jejich
povaha, vztah k pánovi a jeho rodině, k cizím lidem, dětem a dospělým,
lovecká upotřebitelnost, hlídání domova apod.
Pro pochopení psychologie jezevčíka by velmi pomohly přesnější údaje
o oblasti vzniku tohoto plemene, o dobách, kdy se tak stalo, o jeho
původním praktickém využití, dalším rozšiřování, ale zejména
středoevropském mysliveckém využití.
Jezevčík byl, jak uvedeno na egyptských papyrusech, využíván zejména
na norování, kde se musel sám rozhodovat a postupovat bez, bez
pomocí vodiče, v noře pak se projevila schopnost samostatně řešit
nejobtížnější situace. Čili může mít určité větší sebevědomí i před
člověkem v porovnání s jinými plemeny psů.
Velmi pozoruhodně se však v našich podmínkách rozšířila i paleta
dalších požadovaných výkonů jezevčíka. Stal se slídičem, stopařem,
barvářem i naháněčem a nevyhnutelným pomocníkem při dosledování
zvěře. Při těžkých jedincích postřelené zvěře, kterou zastavil a držel na
místě, byl vlastně „trpaslík“ proti „goliášovi“, vezmeme-li v úvahu 10kg
jezevčíka a 200 kg divočáka, jelena apod. Prakticky tam, kde nebyly k
dispozici velké lovecké plemena anebo úzce specializovaní psy, např.
barváři,, musel nízký, ale pružný a vytrvalý jezevčík zabezpečit vše co
bylo potřebné při provozování myslivosti.
A kromě toho byl ještě neúnavným ochráncem domu, zahrady,
hospodářských budov, stálým kontrolorem frekvence okolo nich a
neposlední řadě i ochráncem nerozumných malých dětí.
Zdá se to jako zveličující, ale je o tom dost hodnověrných důkazů.
Pokud jde o průběh zimy ovlivňující další období pak z prognostiky
vyplývá:
• Jaké počasí na Sv. Makaria(02.01.) bývá, takové se i v září ozývá
• Na Sv. Vincence (22.01.), slunéčko-li v ten den svítí, hojnost žita
budeme míti
• Jasné slince na Vincence k vinobraní chystá věnce.
• leden jasný, roček krásný
• když na Hromnice(02.02. ) mrzne a sněží, úrodný rok na to běží
• je-li na Sv. Valentýna (14.02.) hvězdná obloha, bude pozdní jaro
• jasno na Sv. Romana(28.02.) věští dobrý rok
• hřmění v březnu znamená úrodný rok
• Je-li na Sv. Josefa (19.03.) hezky, bude úrodný rok, prší-li nebo padá
sníh, bude mokro a neúroda
• jaké počasí na Sv. Ruprechta (27.03.), takové bude i v červenci
• v březnu vítr, v dubnu déšť-pak jistě úrodný rok jest
A co fauna a flóra v zimním období?
Např. Houby jedlé rostoucí v zimě.
S prvními mrazíky začínají se v přírodě z říše hub objevovat první
poslové zimy. Je třeba ale uvést, že i některé jedlé podzimní druhy hub
mohou vyrůst během mírné zimy.
Patří k nim např. Václavka smrková, Čirůvka fialová, ¨Čirůvka dvojbarvá
či Šťavnatka pomrazka.
Dále častěji v tomto „houbařském nečase“ se zkušenější houbaři
vydávají na sběr jedlých, velmi chutných hub, a to hlavně Penízovky
sametonohé a Hívy ústřičné, které rostou zejména na pařezech a
kmenech stromů, přestože pole, louky i lesy jsou kryty sněhem.
Šťavnatka pomrazka, jak již název napovídá se objevuje během mírné
zimy. Roste v jehličnatých a smíšených lesích na kyselejších a písčitých
půdách, a to výhradně pod borovicemi. Její klobouk je
3-6 cm široký a třeň je 4-8 sm dlouhý a 0,4-0,9 cm tlustý, hladký ,
lepkavý a slizký. Lupeny jsou řídké a tlustší.
Vhodná je zejména pod maso, do omáček a do směsi.
Hlíva ústřičná roste od prvních mrazíků až do února. Je to všestranná
houba jak do hotových jídel, tak na nakládání do octa nebo k sušení.
Pokud jde o jarní houby jedlé pak bych zmínil
Ucháče , rostou od května až června ale pozor! Nejsou všechny jedlé.
Ucháč obecný-jedovatý se nejvíce podobá jedlému Ucháči obrovskému,
který se liší větší velikostí a světlejším, okrově zbarveným kloboukem,
ale pro konzumaci alespoň 20 min. vařit.
Kačenku českou, která roste vzácně od března do května, v zásaditých
půdách a na starších porostech, kde se nashromáždila dostatečná
vrstva odpadu. Klobouk není, na rozdíl od smrže, srostlý v spodní části s
třeňem.

Smrž obecný má klobouk vysoký3-8 cm, široký 4-10 cm, třen vysoký
5-15 cm a široký 2-6 cm. Roste od dubna až června.
Obě dvě houby se hodí k do všech houbovitých pokrmů
Kališník obecný roste místy hojně od dubna do června v listnatých
lužních lesích a je dobrý jedlý druh, hodí se zejména do polévek
nebo do směsi s jinými druhy hub.
Chřapáč jamkatý roste od května do října v listnatých lesích i mimo
les. Třeň je vysoký 2-6 cm, široký 1-2 cm. Je dobrý jedlý druh, hlavně
mladé plodnice.
Závojenka podtrnka má klobouk široký 4-10 cm a třeň 3-10 cm
vysoký. Jedná se o vynikající jedlou houbu pro svou okurkově
moučnou vůni a chuť- do polévek, rizota s těstovinami i k nakládání.
Roste od března do června. Ale pozor na záměnu s jedovatými
závojenkami-závojenku jarní, závojenku vmáčklou , poněkud větší
velikosti a ze světlým kloboukem
Závojenka sadovka roste od března do června v sadech, parcích a
zahradách. Klobouk 3-10 cm široký a je výborný jedlý druh do
polévek omáček a směsí.
V literatuře je i pod názvem z. červenající, z. náspová nebo z. plotní.
A přichází jaro. Vše se -fauna i flora probouzí. V březnu už je „zajíček
ve své jamce“, selata prasete divokého vylézají z hnízda a začínají se
toulat, spatříte-li je tak pozor, bachyně je nablízku a rychle pryč.
Kvetou již některé dřeviny a keře. Ze stromů např. Bříza bělokorájehnědy, Topoly, Tis obecný,Túje(zerav).
Z keřů pak Jíva, Líska obecná, Rakytník řešetlákový a z rostlin
samozřejmě Sněženka podsněžník a Bledule jarní.
A je prostor pro vítání jara a vynášení smrti což je západoslovanský
lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry.
Slaměná figura oblečená v ženských šatech, je známa pod jmény
Morana, Morena, Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo Smrtholka.
Rituál se zpravidla koná na Smrtnou neděli, ale také na Družebnou a
Květnou.
Figurku Smrtky vytvářely dívky z došku a oblékaly ji do ženských
šatů nebo ovinuly do hadrů a různěji zdobily stuhami a kraslicemi.
Smrt se vynášela z vesnice za zpěvu a poté vhozena do vody či
příkopu, pálena nebo zakopána do země. Házení do vody že
nejspíše nejde o zničení Smrti a Zimy, ale pouze o její poslání zpět
do podsvětí , do kterého je vodní tok branou.
Nejstarší písemná zmínka je z roku 1366 kdy synoda v Praze
popisuje zvyk vynášet na jaře z obce postavu, představující smrt, za
doprovodu zpěvů a her ji přinést k řece a utopit ji s tím, že už lidem
nemůže uškodit.
Na závěr bych upozornil, nebo vyslovil přesvědčení, že každé
odvětví lidské činnosti by mělo pamatovat na výchovu další
generace. Jen tak je zaručeno předání všech zkušeností a znalostí,
ale také vytvoření potřebné cílové vazby k celému oboru.
V případě přírodních oborů hrají rozhodující roli příklady získané v
rámci rodiny. Pobyt v přírodě,, poznání její zákonitosti, vytvoření
vztahu k životnímu prostředí a vybudování pocitu zodpovědnosti za
jeho další osud navíc u dětí vytváří hodnotnou alternativu k
současnému konzumnímu životnímu stylu.
Hezké jarní dny přeje Číman

Duchovní slovo
Vážení čtenáři, křesťané si připomínají Velikonoce,
vzkříšení Ježíše Krista. Bible nám říká, že když Ježíš byl
vzkříšen, i my budeme vzkříšeni. Je to planý slib?
Útěcha? Útěk z reality? Pochopili to tenkrát
apoštolové špatně? Podvod církve, jak někteří by si
mohli myslet? Mohla by to být skutečnost? Církev počínaje
apoštoly Ježíšovo vzkříšení hlásá již 2000 let. A to proto
abychom se měli na co těšit a také se na vzkříšení připravovali
tím, že se budeme snažit pochopit a vychovat se požadavkům
řádu lásky, který panuje v Božím království . Přeji všem
požehnané velikonoce.
Jaroslav Lízner

široko daleko v našich vsích
Do strání se vpila bílá čistota, nemají tak fajnový zboží.
Od nás je asi 100 kiláků do
síla slunce iluzi nám vzala,
Mekáče,
nezodpovědnost lidí
koukám,
tady
dal někdo čau
v plné síle ukázala.
svojí sváče!
A ptáci vítají jaro!
A ptáci vítají jaro!
Hned u lesa!
Každý krok lemují 2-3 petky.
Odpadky čouhají tu z
Obaly od pití a taky od oleje,
plastového rance,
tohleto
barbarství za 1000 let
ve vzduchu je cítit hniloba
zem
nepřikreje.
sraženýho kance.
2
kiláky
cesta má,
Doufám, že k africkému moru
z
obou
stran
odpadem
posetá.
v kraji nulová je tolerance.
A ptáci vítají jaro!
A ptáci vítají jaro!
Všude jen plasty, plasty,
Krabičky od cigár
plasty…!!!
po sobě jdou snad co 2 metry.
Kdo je tu zahodil??
Místo hub po dešti
As ty, as ty…
kelímky od kávy se vyrojily!
Martina B.
Hnědé nohy – bílé pokličky,
idylu dokončily.

Co odhalilo jaro

Plánované akce
Od 1.4.2018 se mění cena vody na 31,81Kč/m3
22. dubna – vítání občánků
30. dubna – čarodějnice – v každé obci dle uvážení a
zvyklostem
5. května – svoz velkoobjemového odpadu
Oleška 8:30 – 10:30
Krymlov 9 – 11 hod
9. května – zápis dětí do MŠ v Olešce
19. května - výlet na Pražský hrad
16. května – Tajemství K.H.Máchy - beseda se
spisovatelkou Martinou Bittnerovou v knihovně od 17.30
hod.

24. května – svoz nebezpečného odpadu
26. května – svoz velkoobjemového odpadu
Brník 8:30 – 10:30
Bulánka 9 – 11

A ptáci vítají jaro!
Hliníkový plechovky!
Jen tak se nerozloží,
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