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Vážení spoluobčané,
tento článek píši v období mezi vánočními svátky a
příchodem nového roku. Přestože vím, že se k Vám
dostane až v lednu, věřím, že při jeho čtení se k Vám vrátí
sváteční atmosféra. To krásné z doby, kdy si všichni
navzájem přejeme vše nejlepší do nového roku. A já bych
Vám kromě tradičních a důležitých přání zdraví a štěstí pro
Vás i Vaše blízké popřál to, co jsem říkal při rozsvěcení
vánočního stromku. Aby pravda a láska zvítězily nad lží a
nenávistí. A já bych si přál, aby pravda a láska zvítězily řečeno sportovní terminologií- kontumačně. Jinými slovy,
aby se soupeř nedostavil. Když nebude lež, nemusí s ní
pravda bojovat, když nebude nenávist, nemusí s ní láska
soupeřit. Vím, že je to naivní představa, ale je krásná a
můžeme se jí alespoň přiblížit.
Rok 2018 je jako většina rokem volebním. Začíná se v
lednu volbou prezidenta. Každý má svého favorita, zvítězit
může však jen jeden. Ať už to bude kdokoli, respektujme
výsledek svobodné volby občanů. Opět mě napadá
podobnost se sportovním kláním. Pokud zvítězíme,
radujme se, pokud prohrajeme, pogratulujme vítězům.
To kdo se stane prezidentem příliš život naší obce v roce
2018 neovlivní. O chod obce a život v ní se musíme
postarat my všichni. Určitě Vás zajímá, co se v tomto roce
chystá. Největší připravovanou akcí je oprava rybníka v
Brníku. Jeho technický stav je skutečně nutné zlepšit.
Vyčištění dna či případné opravy hráze, by se měla dočkat i
horní požární nádrž v Krymlově.

Prioritou samozřejmě zůstávají komunikace. Máme
požádáno o dotaci na komunikaci na Bulánce, na druhý
úsek od silnice k rybníku. Velkou akcí bude i oprava
povrchů na Králce. Chodník v Olešce u hřbitova by měl
pokračovat až k parkovišti, a v Krymlově k dolnímu
rybníku. V Brníku kde jsme limitování vlastnictvím
pozemků, chceme vybudovat část chodníku k bytovkám,
která je ve vlastnictví obce. Do rozpočtu obce
schváleného na příští rok jsou zahrnuty i opravy již
stávajících chodníků na Bulánce směr a v Olešce směrem
na Kouřim. A až bude na konci roku „Sváteční vejšlap“,
který pravidelně pořádají Bulánečtí hasiči, rádi bychom šli
poslední úsek z Olešky na Bulánku po nové stezce,
obdobné té, která vede mezi Oleškou a Krymlovem a je
mezi občany velice oblíbená.
Jako každý rok, chceme i letos něco nového pro naše
nejmenší v Mateřské škole. Budeme proto žádat o dotaci
na vybudování venkovních výukových prvků na zahradě
MŠ. Pokud se to zadaří, bude se naše Mateřská škola i
nadále patřit mezi nejlepšími v okolí.
Rozpočet na rok 2018, který zastupitelstvo schválilo musí
kromě výše uvedených akcí zajistit i další nezbytně nutné
funkce obce. Zajistit dopravní obslužnost, hlavně v
ranních hodinách, kdy děti jezdí do škol a kapacita
školních autobusu již není dostatečná. Nutný je i
přístřešek u zastávky v Olešce od Brníka, čekárna na
zastávce Rozcestí Krymlov a oprava čekárny na Bulánce.
Investovat musí obec i do modernizace a rozšíření
veřejného osvětlení a vodovodní infrastruktury. Od
1.4.2018 stanovil Vodos cenu vody v Krymlově, na
Bulánce a na Králce na 31,83 Kč za m3 a stejná cena bude
od 1.dubna i v částech obce, kde vodovod provozujeme
sami, tj. Oleška a Brník. Přestože firma zajišťující svoz
komunálního a tříděného odpadu navýšila cenu v oblasti
svozu tříděného odpadu, poplatek vybíraný od občanů
zůstane nezměněn. I když výdaje v rozpočtu neustále
stoupají, mohu Vás ujistit, že v něm zbylo i na ty
příjemnější věci –péči o veřejnou zeleň, úpravu studně u
obecního úřadu, osvětlení hřiště, nákup stolů na stolní
tenis a prvků na dětská hřiště a v neposlední řadě
podpora kulturních a sportovních akcí, které pro všechny
generace pořádají místní spolky ve spolupráci s obcí.
Přeji Vám všem krásný nový rok a věřím, že se nám tu
bude líbit.
Ing. Jaroslav Vedral - starosta

Mateřská škola v Olešce
V naší MŠ proběhla další z četných akcí pořádaných ve
spolupráci s rodiči – PODZIMNÍČKOVA BAREVNÁ ZAHRADA
Rodiče s dětmi doma vytvořili obdivuhodné dekorace z
podzimních darů přírody, kterými jsme ozdobili školní
zahradu. Pilné byly též děti v mateřské škole – vydlabaly dýně
a spolu s personálem MŠ vytvořily také krásné výtvory, např.
Sněhurku s trpaslíky.
V úterý odpoledne byla zahrada zpřístupněna veřejnosti, naši
hosté si mohli prohlédnout nazdobenou zahradu, děti se
právem pochlubily svými pěknými výrobky a mohly si v
nabízených dílničkách vyzkoušet různé výtvarné technikyzapouštění barev do klovatiny při výrobě listů, práci s razítky
z brambor – vytvořit prostírání,lepení papíru – výroba sovičky
,nebo si šiškami různých velikostí zaházet na cíl – do košíku.
Účast byla hojná, za což jsme rádi a všem, kdo se přišli
podívat, ze srdce děkujeme.
Nesmíme a nechceme zapomenout ani na „ naše milé
babičky a dědečky“ z místního domova seniorů, které jsme
na soukromou prohlídku spojenou s krátkým kulturním
programem dětí ze třídy Štístek, pozvali následující den ve
středu.
Studánka
V pátek 13. října jsme se vydali do lesa Mršince k naší
studánce. Nastal čas se s ní rozloučit před nadcházející zimou
a uzamknout ji. Cestou jsme určovali přírodniny a do košíčků
sbírali ty, které se nám budou hodit při další akci- uspávání
broučků- na stavbu domečku pro ně. Děti do košíčků sbíraly
různé klacíky, šišky, barevné listí, kůru ze stromů a také
mech. U studánky na nás čekal vodníček- její strážce.
Zkontrolovali jsme nejen studánku, ale také krmelec a zásyp
pro zvířátka a krmítko pro ptáčky. Děti studánce sdělily svá
přání, řekly básničky o vodě a broučcích a poté ji kouzelným
klíčem slavnostně uzamkly. Na jaře se k ní opět vrátíme a s
vílou Jarněnkou opět odemkneme. Teď už však studánko
hezky odpočívej a my se těšíme na zimu a její radovánky, o
kterých vám, milí čtenáři, také napíšeme.

Den broučků a berušek - 17. 10. 2017
Dnešní den byl celý věnován broučkům a beruškám a jejich
chystání na zimu. Hned ráno přišly děti do školky v
kostýmech berušek a broučků a užily si zábavné dopoledne v
podobě soutěží, tanečků a vyprávění. V průběhu týdne jsme
vyrobili papírové berušky a lucerničky a společně se vydali
nasbírat přírodní materiál na stavbu domečků pro broučky.
Navečer jsme se sešli s rodiči a příznivci naší MŠ na zahradě a
vybaveni rozsvícenými lucerničkami jsme se vydali na průvod
vesnicí. Poté za spolupráce všech vznikly na zahradě
čarokrásné domečky pro broučky a berušky. Následovalo
medové pohoštění, za které moc děkujeme všem, kteří se na
něm podíleli. Na závěr jsme s dětmi broučky uspali kouzelnou
básničkou a společně se rozešli domů.

V úterý 24. října jsme se opět vydali do lesa Mršince.
Tentokrát s naším dospělým kamarádem - myslivcem
panem Zoubkem. Těšili jsme se, co nového a zajímavého
se od něj zase dozvíme. Pan myslivec vzal pro zvířátka
krmení, koště a flintu přes rameno a vydali jsme se na
cestu. Za milého rozhovoru nám rychle a příjemně utekla
a už jsme byli v cíli. Zkontrolovali jsme studánku s
vodníčkem, pan myslivec vyčistil a vymetl zásyp pro
zvířátka, společně s dětmi naplnil krmelec dobrotami a do
krmítka dal zrníčka pro ptáčky. Poté dětem poutavě
vyprávěl o zvířátkách, jak žijí v zimě, jak jim můžeme
pomoci krutou zimu přežít, co jim chutná a poznávali jsme
je na obrázcích. Za velké znalosti byly děti odměněny
sladkostmi a mohli jsme se vydat na zpáteční cestu. S
panem myslivcem se však neloučíme nadlouho, za zvířátky
se vydáme opět před Vánocemi. Už se těšíme. Lovu zdar!
MŠ Oleška

Mikuláš v Krymlově
Letošní mikulášská nadílka proběhla ve stylu tradičních
čertovských obchůzek. To znamená, že v podvečer 5.
prosince se skupinka nadšenců představujících uvážlivého
Mikuláše, křehoučkého andílka a čtyři rozverné čerty či
čertice vypravila do setmělého Krymlova, aby navštívila
místní domácnosti. V nich vyslechli trochu nejisté děti,
často slibovaly, že se polepší. Čertice nevynechaly i rodiče,
kteří museli rovněž slíbit, že nebudou tak přísní na své děti
a sem tam jim něco prominou.
Letošní styl nadílky byl nadšeně přijat rodiči i dětmi. Velice
děkujeme.
Magda Vlasáková

Taneční kurz na Krymlově
Originalita a aktivita nebyla Krymlovákům nikdy cizí, o tom
svědčí další povedená podzimní akce v naší obci. Na své si
tentokrát přišli milovníci tance a hudby a společnými
silami zrealizovali osm báječných tanečních večerů, ve
kterých si za pomoci tanečních mistrů oprášili či osvojili
umění ladného kroku a vzpřímeného těla. Výuky se ujali
krymlovští manželé Novohradští, za což jim patří velké
poděkování. Nabytý program kurzu obsahoval původně
šest tanců – ze standardních tanců to byl walz, polka a
valčík, zatímco z latinsko-amerických jsme tančili chachu,
jive a rumbu. Však účastníkům to nestačilo a jako sedmý
tanec bylo přidáno vášnivé tango. Lekce se odehrávaly od
října do listopadu každou sobotu v podvečerním čase, a
kromě učení taneční choreografie došlo i na občerstvení,
kdy se páry střídaly s přípravou slaných i sladkých dobrot
zcela spontánně. Právě to dotvářeno onu příjemnou a
domáckou atmosféru, která byla po celou dobu tanečních
přítomna. Celkem se až k závěrečnému věnečku
protančilo 17 párů složených převážně z Krymlováků, ale
několik tanečníků pocházelo i z Malotic, Kouřimi či
blízkého Brníku. K vyvrcholení celého kurzu došlo v pátek
24. listopadu, kdy hudební seskupení Ekcelent pod
taktovkou pana Mrázka ze Svatbína přivezlo do
krymlovského kulturáku živou hudbu a tanečníci mohli
předvést naučené dovednosti. Tato poslední hodina
tanečních byla rovněž otevřena veřejnosti, a tak se na
frekventanty kurzu mohli přijít podívat příbuzní a
kamarádi, přičemž mnozí z nich byly pokročilého věku a
velmi dojatě sledovali kroky svých dětí i vnoučat. Finálový
večer byl zpestřen i taneční soutěží, ve které taneční
mistři postupně vyřazovali páry, až zbyly dva poslední o
jejichž výsledku rozhodli nadšeným potleskem diváci. Tato
poslední intenzivní hodina kurzu končila až v ranních
hodinách a většina jejích návštěvníků odcházela s
příjemnými dojmy z krásně strávených chvil a s dobrým
pocitem z lidí, kteří mají na veřejném dění zásluhy a
nálada ve společnosti jim není lhostejná. Podílení se na
spolkových akcích vyžaduje od občanů sice jisté úsilí a
hlavně čas, nicméně odměnou jim je kultivace veřejného
prostoru a přátelská nálada v obci. Všem zúčastněným i
organizátorům náleží velké díky a vděk patří i
podporovatelům místních akcí, bez nichž by to prostě
nešlo 😊 Respekt je třeba vyjádřit i mužské polovině
tanečních párů, že i přes počáteční ostych předvedla
úctyhodné taneční výkony. Závěrem je jen nutno dodat,
že pro naučené taneční kroky je dobrý trénink, a také
proto jsou na plánu budoucí akce. Těšíme se na některé z
příštích na viděnou.
Za Spolek Krymlováci Magdalena Vlasáková

Laco Deczi v Krymlově
Po několik let se parta Krymlováků snaží do místního
kulturního domu úspěšně zvát bigbeatové kapely.
Hudbou nás v minulosti potěšily legendy, jako byl dnes
bohužel již zesnulý Radim Hladík a jeho Blue Effect, dále
Ivan Hlas se skupinou, Luboš Pospíšil a 5P, Martin Kraus
a Krausberry. Dokonce se samy rády vracely a
oceňovaly zdejší vřelost a atmosféru, která byla vždy
přítomna. Mimo tento dramaturgický záměr se naskytla
možnost představit publiku trochu jiný žánr, a to jazz.
Prostřednictvím nejvýznamnějšího žijícího představitele
této hudby Laca Decziho a jeho novodobé kapely Celula
Band New York. I on se v KD Krymlov objevil opakovaně
a jak sám řekl, velmi rád se sem vrací. O jeho minulých
vystoupeních v Krymlově se několikrát zmínil i v
celostátním tisku. Příští rok hodlá dokonce natočit v
Krymlově nové CD, a to nejen kvůli vynikající
atmosféře, ale kupodivu i kvůli akustice, kterou si zde
pochvaloval. Všichni se tedy těšíme na přes rok na jeho
další, v pořadí již čtvrtý, koncert.
Za Spolek Krymlováci JUDr. Martin Vlasák

Vánočková párty
Tak jako již každý rok, i letos v Krymlově proběhla
„vánočková párty“. Tato akce místních žen a dívek vyšla
na pátek 15. prosince, kdy se v klubovně sešly výše
zmíněné. Každá hospodyňka přinesla něco dobrého z
vánočního cukroví či avizovanou vánočku. Povídaly
jsme si, ochutnávaly cukroví od sousedek, vyměňovaly
si recepty a domlouvaly jsme se, co podnikneme příští
rok. Muži z vedlejší, znovu otevřené, hospody
nakukovali a sem tam i přišli k nám. Pohoštění jim
chutnalo, přesto však připomínali svým ženám, ať nic
velkého nevymýšlí, že chtějí mít „klid“. Nicméně, víme,
že “mít klid” nikdo z Krymlováků moc dlouho nevydrží.
Nakonec se vyhodnotil i titul nejlepší vánočka, který
získala paní Milča Stárková se svým plným tácem
luxusně nazdobených jednohubek, na nichž jsme si
všichni moc pochutnali.
Magda Vlasáková

Rozsvěcení stromečků a mikulášská
nadílka v našich vesnicích
Stalo se hezkým zvykem, že 1. adventní neděli se v našich
vesnicích rozsvěcují vánoční stromečky. Tentokrát vyšla
tato neděle na 3. prosince, kdy sváteční odpoledne
zahájila hraná pohádka pro děti „Čertovská pohádka“,
kterou nám předvedlo divadélko paní Jitky Novákové.
Pohádka byla odehrána v MŠ a děti byly nadšené.
Společně si zazpívaly koledy a potom se rozešly do svých
vesnic, kde už na ně byl připraven program u stromečku.
V Olešce nám rozsvěcení zpříjemnilo „Bambiny di Oleška“
– skupina malých hudebníků, pod vedením pana Miloše
Čiháka, která v chladném podvečeru předvedla
profesionální hudební vystoupení. Rovněž vystoupení dětí
z MŠ bylo velice milé až dojemné. Všichni jsme popíjeli
punč a čaj, pojídali cukroví a těšili jsme se na slibované
překvapení, kterým byl ohňostroj, jehož tvůrcem byl pan
Mondschein.
V Brníku se u stromečku sešlo 47 dětí, všichni si společně
zazpívaly koledy, v tichu a i v napětí postály chvíli u
stromečku a pak hurá do „domečku“, kde na ně čekala
také mikulášská nadílka. Děti usedly ke stolům a trochu s
nejistotou pokukovaly po dveřích, v kterých se záhy
objevil důstojný Mikuláš s čertem a andělem, nadšení
neznalo mezí. Děti odříkávaly básničky, slibovaly, že už
opravdu letos budou hodné. Rodiče byli spokojení, že
výchovu na chvíli převzal někdo jiný. Po nadílce se nikomu
ani nechtělo domů, ve vyhřátém „domečku“ se popíjel
punč, uzobávalo se cukroví a ti starší vzpomínali a
vyprávěli dětem, jak to bylo, když oni byli malí a očekávali
příchod čerta a Mikuláše.
Rovněž v Krymlově proběhlo rozsvěcení krásně a
důstojně, před kulturním domem se rozzářila nově
vysazená jedlička a potom všichni již spěchali do
vytopeného a vánočně vyzdobeného sálu KD, kde místní
děti pod vedením paní Petry Svobodové a Jitky Lindákové
zazpívaly vánoční koledy. Jejich vystoupení velice přispělo
k vánoční náladě, která byla ještě podpořena konzumací
vánočního cukroví a popíjením punče. V této uvolněné
atmosféře se pokračovalo až do večerních hodin.
Myslím, že 1. adventní neděle proběhla ve všech obcích
velmi zdařile. Děkujeme všem organizátorům, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu této akce, za jejich čas,
energii a ochotu něco vytvářet pro druhé lidi tak, aby se
nám v těch našich vesnicích dobře žilo.
S úctou Magda Vlasáková

Vánoční stromeček
Vánoční stromeček je jedním z významných symbolů Vánoc.
Bez ozdobeného vánočního stromku si Vánoce většina lidí
neumí představit. Kde se, ale vzala tradice vánočních
stromků?
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí tradice
vánočního stromku za svůj vznik opatu Kolumbánovi z
Luxeuilu a Bobba. Žil v 6. stol. narodil se v Irsku, ale
misionářské poslání ho zavedlo do Bretaně a Burgundska,
kde pohanům ve svátek narození Krista, ozdobil zapálenými
pochodněmi do tvaru kříže starobylý jehličnan, aby jim tak
přiblížil svátek tohoto narození.
Podle některých pověstí bychom, ale měli hledat první
náznak tradice novodobých vánočních stromků v Anglii
dávných časů, kde se dávaly o vánočních svátcích do dřevěné
misky na stole větvičky trnky, které měly mít ochranitelskou
moc nad stavením i lidmi. Ty se, ale nezdobily. Když se
později objevily první malé stromky, údajně se zavěšovaly
nad štědrovečerní stůl špičkou dolů. První zmínka o
zdobeném vánočním stromečku je v brémské kronice z roku
1570, kdy se objevuje v cechovních domech řemeslníků. Do
bytů se stromeček dostává až v polovině 17. století nejdříve
ve městech a v rodinách protestantů. Katolická církev totiž
zdobení stromečků považovala za pohanský zvyk, protože
tímto způsobem kdysi při zimním slunovratu germánské
kmeny uctívaly boha Wotana a Keltové boha Slunce. Zdobení
stromečků se, ale lidé v Německu nevzdali a v 19. století se
tento zvyk začal rozšiřovat do dalších zemí. K velkému
rozšíření stromečků došlo, když se symbolika křesťanství
přenesla i do zdobeného stromku, kde přisuzovala zeleným
větvím Kristův věčný život, papírové růže představovaly
Pannu Marii a jablka Evu. Na špičku se začala dávat
betlémská hvězda.
Německo, ale pravděpodobně nebylo jediné, kde se v té
době stromečky zdobily. Podle kronikáře Baltazara Russowa
se už v 15. a 16. století v době zimního slunovratu tančilo a
zpívalo kolem ozdobených stromů v Litvě, Estonsku a
Lotyšsku. Tyto země, ale byly v té době velmi ovlivněny
německou kulturou a tak se nedá vyloučit, že původ tradice
pochází právě z Německa.
První stromeček v Čechách se rozsvítil v pražské vile ředitele
stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Po třiceti
letech se v Praze začali stromky prodávat zcela běžně. Až do
poloviny 20. století byla vánočním stromem hlavně jedle.
Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných
prostranstvích se v Evropě ujal po první svět. válce. Na
českém území se dle dochovaných zpráv poprvé postavil
veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první
republiky rychle rozšířila do dalších měst i vesnic.
Zdroj internet – upravila Monika Havránková

Fotbalový turnaj o pohár starosty
Sedmý ročník opanovalo opět mužstvo z Krymlova, které vyhrálo všechny své
zápasy a získalo již šestý titul.
V prvním utkání porazil Krymlov Olešku brankou Nachtigala 1:0, poté si dokázal
poradit 4:1 i s ženami Dobrého Pole, jež zastupují na turnaji Bulánku a v
posledním utkání přehrál Krymlov Brník poměrem 3:0. Druhé místo obsadila
Oleška, která porazila Brník 3:1 a Dobré Pole 4:3. Souboj o třetí místo rozhodl
zápas Brník – Dobré Pole, jež skončil jednoznačně 6:0. Všechny zápasy řídil s
píšťalkou v ruce M.Kratochvíl a i přestože se hrálo v polovině listopadu počasí
hráčům přálo.
Jan Vedral

Procházka, Vedral, Rybák, Kallasch, Pikner
P.Kotraba, A.Kotraba, Stárek, Nachtigal

Historie obce Brník 20. léta 20. století

Adventní čas na Bulánce

V kronice se posouváme dále do roku 1926, který
byl rokem velkých dešťů a průtrží mračen. Veškerá
úroda byla poničena, zaznamenáno je, že voda tekla přes
silnici skrz dvory až k lesu u čísel popisných 5 a 6. Díky tomu
bylo vytvořeno vodní družstvo Oleška, které se podílelo na
odvodňovacích pracích kolem místních obcí.
Zároveň se tento rok začíná s budováním silnice mezi
Brníkem a Oleškou, paradoxně Oleška tuto stavbu záměrně
zdržovala a nechtěla ji prodloužit v rámci svého katastru. Po
velké námaze byla silnice spojena s cestou Oleška-Králka.
Stavba byla nakonec úspěšně dokončena roku 1927 a
komunikaci můžeme naštěstí dodnes využívat. Pro
zajímavost stavba silnice stále 157 163 Kč. Samotná kronika
uvádí, že tato stavba vytvořila v obci mnoho nepřátel, ale po
zhotovení byl již každý spokojen.
V Brníku v této době nezahálelo ani společenské dění, v
rámci hasičského sboru byl vytvořen dramatický odbor, který
zřídil jeviště v hostinci v čísle popisném 36, kde pak bylo
možno shlédnout divadla pro děti i dospělé.
Od roku 1927 můžeme v Brníku také obdivovat památník
padlým občanům ve druhé světové válce, který nechal
vybudovat náš hasičský sbor u příležitosti „župního
hasičského sjezdu“, který u nás pořádala hasičská župa
Černokostelecká. Cílem bylo zvěcnit památku padlým a
rozšířit program této velké slavnosti. .
Monika Havránková

Adventní čas je na venkově časem zvyků a tradic. I přes
dnešní uspěchanou dobu se na Bulánce snažíme alespoň
některé zvyky oživit a dodržovat. Před šesti lety jsme před
Buláneckou hasičárnou zasadily krásnou borovici a od té
doby se u ní vždy první adventní neděli sejdeme, abychom ji
rozsvítily zářivými vánočními světýlky, pobavili se a navodili
tu správnou vánoční atmosféru. Nejinak tomu bylo i letos. V
neděli 3.12. jsme rozsvítili náš vánoční strom a pak se před
nepříjemným větrem schovali do vyhřáté hasičárny,
provoněné svařákem a vánočními dobrotami. Tam jsme si za
doprovodu harmoniky a kytary zazpívali vánoční koledy a
mnoho dalších písní. Zářící vánoční strom byl po celý
adventní čas cílem vycházek nejen rodin s dětmi.
Dva dny nato, navštívil některé domácnosti Mikuláš,
doprovázený anděly a čertem, aby trochu postrašili ty zlobivé
a odměnili ty hodné děti.
Po Vánočních svátcích, strávených většinou návštěvami a
neustálým jedením jsme se sešli v sobotu 30.12., abychom
společně absolvovali také již tradiční Sváteční vejšlap.
Osmikilometrový pochod z Bulánky na Krymlov, pak do
Olešky a přes Králku zpět. Účast byla opět hojná, kolem
třiceti lidí. Cestou jsme potkávali další obyvatele Krymlova či
Olešky, vzájemně si vyměňovali přátelská pozdravení a přání
všeho nejlepšího do nového roku. Ze začátku nás
doprovázelo krásné počasí, které se postupně změnilo ve
sněžení a v déšť. Měli jsme však sebou něco tekutého na
zahřátí a síly jsme doplnili při zastávce v Olešecké hospodě.
Počasí nám nemohlo pokazit dobrou náladu z příjemně
stráveného odpoledne.
Rozloučit se s rokem 2017 a přivítat rok nový, tedy řádně
oslavit Silvestra. Za tímto účelem jsme se v neděli 31.12. opět
sešli v centru kulturního a společenského dění na Bulánce,
tedy v místní hasičárně. Důstojně jsme tak zakončili ten
krásný adventní čas a teď už vzhůru do roku 2018.
Vše nejlepší v novém roce.
Bc. Karel Hetzendorf

Fotbal – přípravka/žáci Dobré Pole
Rok 2017 je úspěšně za námi a s ním i podzimní část fotbalové
sezóny. Dobropolské děti, tedy všechny děti od přípravky po
žáky jsou rok od roku lepší. Podzimní část sezóny jsme začali
letním fotbalovým soustředěním ve Zbraslavicích, stejně jako
minulý rok. Tentokrát i společně s dětmi z Kostelce s nimiž
máme spojené týmy.
Starší přípravka hrála v podzimní části dvě soutěže najednou
(okresní přebor na Kolínsku a turnaje na Praze- východ). Na
Kolínsku byly naše úspěchy střídavé, avšak turnajový systém na
Praze- východ jsme regulérně vyhráli. Mladší přípravka bojovala
též v turnajích na Praze- východ. Mladší žáci tvoří sdružený tým s
Kostelcem nad Černými lesy a v podzimní části sezóny se
pohybovali v klidném středu tabulky.
Sezónu jsme zakončili výletem do Prahy. Nejdříve jsme zamířili
na LASERGAME, kterou si užily nejen děti, ale především i
rodiče, kteří svedli s dětmi napínavý laserový souboj. Poté jsme
se přesunuli do areálu FREESTYLE KOLBENKA, kde si děti užily
skákání a různé další atrakce. Celý výlet jsme zakončili
slavnostním dortem a řádnou oslavou v areálu Kolbenky.
Na závěr bych chtěla zmínit, že uvítáme každého nového
zájemce či zájemkyni, kteří by měli zájem rozšířit naše řady ve
všech věkových kategoriích.
Pro případné info volejte na 775 660 504 (Martin Kosmata), 608
610 422 (Oldřich Vedral) nebo 732 730 600 (Aleš Vavřík)
Aneta Kosmatová

Adventní čtení
V předvánočním čase jsme se opět sešli v místní knihovně na
dalším živém čtení.
Tentokrát bylo naše čtení doplněno vystoupením dětí z
olešeckého souboru Bambini di Oleška. Děti nám úžasně
zahrály a zazpívaly vánoční koledy, a potom už mohlo
pokračovat naše tradiční čtení.
Pro děti jsme četli ze známé knížky Jiřího Kahouna Včelí
medvídci, kde jsme vybrali " Postýlkovou". Následoval příběh
z knihy Chumelení od stejného autora. I tentokrát se součástí
našeho pořadu stala magnetická tabule, na které se díky
dětské fantazii a šikovnosti postupně objevovali papíroví
sněhuláci. Poté jsme pokračovali ve čtení "Jak přišla zima do
Sněhové Lhoty”. Příjemný podvečer jsme zakončili
obrázkovými říkadly a hádankami Hanky Jelínkové.
Pro dospělé nám četla paní Piknerová úryvky z děl od autorů
Františka Nepila a Jana Nerudy, Vybrané úryvky byly velice
působivé a poučné. Moudrost těchto autorů je stále aktuální.
Čtení bylo zpříjemněno lahodným vánočním cukrovím,
voňavým čajem a srdečnou atmosférou.
Těšíme se na Vás v příštím roce. Děkujeme
Vlasta Novotná

Skaut
Skaut je člověk, který se snaží být užitečný lidem i světu
kolem sebe. Je člověkem, který na sobě umí pořádně
zapracovat, a také ví, kde k tomu může čerpat sílu a
enrgii.
Obnova skautingu v Kosteleci n.Č.l. proběhla v roce
1990. Od konce roku 1992 působil oddíl v Českém
Brobě aby v roce 2007 ve spolupráci s dalším
skautským střediskem v Kouřimi, které vypomáhalo s
delegováním vůdců oddílů světlušek a vlčat ( děti ve
věku od 6 do 11 let). Se světluškami tak začala pracovat
Veronika Rákocyová z naší obce a s vlčaty pak Jindřich
Tesařík – Tesy, zdatným pomocníkem jim v počátcích
byl i Jiří Filípek – Yeep. Od 1. 1. 2010 opět existuje
samostatné skautské středisko v Kostelci n.Č.l. 1. oddíl –
Roj světlušek a 2. oddíl – Smečka vlčat. V současné
době se středisko pod vedením pana Ing. Karla
Michalíka – Orla rozrostlo o oddíly skautů a skautek
(děti od 11 do 15 let) a oddíl roverů - mládež od 15 let.
V současné době navštěvuje skautské středisko i
několik dětí z našich obcí a někteří dosahují i
významných skautských ocenění za práci na sobě a v
oddíle. Na schůzkách se děti učí samostatnosti,
skautským dovednostem ale i spolupráci ve skupinách,
a nedílnou součástí schůzky jsou hry. Díky partě
kamarádů a společným zážitkům poznávají, jak je
důležité, aby si uměli pomáhat a chovali se k sobě
přátelsky. V průběhu roku jsou pořádány tematické
víkendové výpravy a vrcholem skautského roku je pak
tábor.
Pro ověření získaných dovedností jsou pořádány závody
vlčat a světlušek ( ZVAS ) kde děti poměřují své znalosti
a dovednosti. Tyto závody se pořádají na krajské úrovni
a finále se účastní vítězové krajských kol z celé České
republiky. V tomto roce pořádá finále ZVAS právě
Junák-český skaut, středisko Datel Kostelec nad
Černými lesy,z.s. které vyhrálo soutěž v roce 2016 v
kategorii vlčat.
Založení ohniště, rozdělání ohně a vaření polívky s její
přípravou. Toto zvládnou naši šikulové.
Daniel Homola - Dandý

Pečovatelská služba Diakonie – pomoc
nejen seniorům
V poslání Pečovatelské služby se dočteme, že „Posláním
pečovatelské služby je poskytnout takovou míru podpory, aby
uživatelé mohli i v náročných životních situacích spojených se
samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením co nejdéle
zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se
do běžného života společnosti. Vše při plném respektu jejich
individuality, zvyků a návyků.“ Zní to sice učeně, ale většině
obyvatel to mnoho neřekne. Rádi bychom Vám tedy vysvětlili,
o co v Pečovatelské službě jde.
Pečovatelská služba je pro všechny občany, kteří potřebují
pomoc, není to jen o dovážce obědů, ten vám může přivézt
každá vývařovna která má rozvoz. To je jen malá oblast toho,
co Pečovatelská služba nabízí. Pečovatelská služba má širší a
komplexnější rozsah. Počínaje pomocí s osobní hygienou,
oblékáním, doprovody – jak k lékaři, tak i na jen na procházku
nebo na nákupy, ale může vám i nakoupit. Jak běžný, tak i
velký nákup. Pomůže i třeba zatopit v kamnech, vyprat prádlo
a podobně. Prostě úkony, které občan občas špatně zvládá
sám a ne vždy je po ruce někdo, kdo by pomohl. Není potřeba,
aby, když starý člověk zůstane sám, šel hned do „Domova
důchodců“, kde se o něho budou stále starat. Starší člověk,
který potřebuje pomoc jen občas, nemusí odcházet ze svého
domova, ale právě pro něj je Pečovatelská služba určena.
Stejně tak může Pečovatelská služba poskytnout pomoc i
mladším lidem, se zdravotním postižením, ale i rodinám s
dětmi. Školené pečovatelky přijedou za uživatelem domů, kde
mu pomohou s tím, co potřebuje. Je předem určena doba kdy
pečovatelky přijedou, i rozsah pomoci, kterou mají provést. S
každým uživatelem je sepsána smlouva, kde je vše podrobně
popsané, jak čas, četnost, ale i co přesně mají pečovatelky
vykonat. Využívat Pečovatelskou službu lze dlouhodobě, ale i
krátkodobě, pravidelně, ale i jen nárazově. Pečovatelská služba
se snaží přizpůsobit potřebám všech svých uživatelů, bez
rozdílu věku.
Práce pečovatelek Pečovatelské služba je placená jednotlivými
uživateli, ale není potřeba se bát, že služba je příliš drahá, ceny
jsou předem stanoveny, žadatel je s nimi seznámen ještě před
podpisem smlouvy a jejich maximální výše je daná ve vyhlášce,
která je doplňkem zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních
službách. A k platbě lze použít příspěvek na péči, o který si
může každý, kdo potřebuje pomoc 2. osoby, požádat. O tento
příspěvek se žádá na Úřadu práce. Po sociálním šetření a
posouzení může Úřad práce tento příspěvek přiznat. Tento
příspěvek je určen právě pro možnost platit si sociální služby.
Diakonie ČCE – Středisko Střední Čechy zajišťuje pečovatelskou
službu jako poskytovatel sociálních služeb občanům města
Kostelce nad Černými Lesy a blízkého okolí - v obci Vyžlovka,
Nučice a na základě uzavřené dohody o partnerství i v obcích
Krupá, Oleška a Kozojedy.
Službu poskytujeme profesionálními pracovníky v rámci běžné
pracovní doby, ve všedních dnech v časovém rozmezí od 7:00
hodin do 15:00 hodin, ale pokud by některý uživatel služby
potřeboval některý úkon v jiném čase, mimo nočních hodin,
lze se domluvit na změně času a do budoucnosti bychom rádi
časové rozpětí ještě více rozšířili.
Zájemce o sociální službu nebo jím pověřený zástupce se, v
případě svého zájmu, může prvně kontaktovat osobně na
adrese Lázeňská 462, Kostelec nad Černými Lesy, nebo
telefonicky na čísle 736 798 584, kde vedoucí Pečovatelské
služby informuje zájemce o možnostech a podmínkách o
poskytování sociální služby.
Mgr. Hana Kyselová

Koutek přírody
Zamyslíme-li se nad zimním období před 50ti léty a dnes, pak nám jistě neunikne rozdílný
teplotní rozdíl a pranostiky , které mnohdy už
neplatí.
Listopad:
- v listopadu mnoho sněhu a vody – známka příští neúrody
- hřmí-li v listopadu, dobře na polích i v sadu
- studený listopad – zelený leden
-když v listopadu houby rostou, poškodí obilí
- když na Ondřeje sněží, sníh dlouho leží
Prosinec:
- jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu
- mírný prosinec – mírná celá zima
- po studeném prosinci bývá úrodný rok
- není-li prosinec studený, bude příští rok hubený
Po svátku Všech svatých(1.listopadu) se vzpomíná zemřelých. Tento
keltský zvyk převzala i křesťanská církev. Druhého listopadu, na
Dušičky se zdobí hroby a zapalují svíce. Věřilo se, že duše zemřelých
vystupují z očistce, aby si jednou v roce odpočinuly od muk. Peklo
se pečivo : bulky a kosti svatých, které se před kostelem rozdávaly
chudým a žebrákům.
Sv. Linhart byl patron rolníků, ale i bednářů a kovářů a byl i
ochráncem dobytka.
Sv. Martin byl patronem vinařů, ale ochraňoval i jezdce, žebráky, byl
ochráncem dobytka. Na Sv. Martina bývaly posvícenecké hody:
pekla se husa a svatomartinské pečivo(rohy, podkovy)
Sv. Kateřina byla patronkou vozků a kolářů, ale i studentů, vědců a
knihtiskařů.
Na Sv. Ondřeje, patrona rybářů, řezníků, provazníků a nevěst se
věštila budoucnost pouštěním svíček po vodě a litím olova.
V Adventu- je to čtyřtýdenní přípravné období před Vánocemi- se
uvil z chvojí adventní věnec se čtyřmi svíčkami a postupně se
každou adventní neděli jedna zapalovala. Advent je obdobím ve
znamení pokory a očekávání příchodu Vykupitele-Mesiáše. První
adventní neděle je v katolické liturgii považována za začátek
liturgického ( křesťanského bohoslužebného řádu) roku.
Na S. Barboru se dávaly ulomené třešňové větvičky do vody a pokud
do vánočních svátků rozkvetly, děvče se do roku vdá.
Sv. Mikuláš nosil dětem dárky. Žáci obcházeli v přestrojení za
biskupa Mikuláše, anděla a čerta po domech(„ uvádění biskupa do
domu“).
Sv. Lucie byla patronkou kočích(a švadlenek) ochraňovala před
očními nemocemi. Na Sv. Lucii se nesměl příst len.
Na konec Adventu, na Štědrý den, se stavěly a zdobily jesličky, lidé
se navzájem obdarovávali Štědrovečerní tabule byla plná
rozmanitých pokrmů( pečivo, ovoce, ořechy, sladkosti, nápoje).
Jedno místo u stolu se prostíralo pro neznámého příchozího, něco
jídla se dávalo i dobytku, kosti pak ke stromům, aby rodily. Věštilo
se z krájení jablek(objevila-li se hvězda, znamenalo to štěstí, pokud
kříž-smrt), lilo se olovo, pouštěly se svíčky po vodě ve skořápkách,
děvčata házela střevíc za hlavu.
Původní křesťanské oslavy zimního slunovratu(návratu slunce“)
převzala křesťanská církev jako svátky spojené s narozením Ježíše
Krista.
Zdobení vánočního stromku, jedličky přišlo na vesnici až v 18. století
z měst, byl to původně starogermánský zvyk oslav slunovratu z
předkřesťanských dob.
Na první svátek vánoční-na Boží hod vánoční se nikdy nepracovalo,
na Sv. Štěpána, který byl patronem koní, se světil oves, chodilo po
koledách a navštěvovali se příbuzní.
Na Sv. Jana Evangelistu se světilo víno, aby chránilo před hadím
uštknutím.
Dále v tomto koutku přírody bych se dnes chtěl zastavit u historie
zemědělství.
V období před vznikem zemědělství si lidé obstarávali obživu
sběrem rostlin, rybolovem a lovem zvířat.
Žili v malých skupinách, nejčastěji do několika desítek jedinců.

Důvodem zřejmě byla skutečnost, že větší skupiny by rychle
vyčerpaly zdroje ve svém okolí. Zároveň se přesouvali v závislosti na
pohyb zvěře a také v závislosti na období růstu daných rostlin.
V současné době se jedná o nepatrný počet obyvatel a to indiánů v
Amazonském pralese, Křováků v Africe a obyvatel polárních oblastí.
Vznik zemědělství zřejmě začal kombinací náhody a experimentů.
Zřejmě si lidé všimli, že ze zbytků použitých rostlin mohou vyrůst
další rostliny a třeba i zalíváním se urychlí jejich růst.
Zvířata byla pravděpodobně zpočátku domestikována- chována,
jako oběti náboženských rituálů a až postupem času se chovem
začal vidět ekonomický růst.
První zemědělství určitě nevzniklo na jednom místě, začalo se
nezávisle vyvíjet paralelně-vedle sebe, na různých částech světajihovýchodní Asie, západní Afrika, severozápad Jižní Ameriky, tyto
lokality se nacházely na pobřeží, kde byla velká koncentrace rybrybolov byl méně náročný vna čas než lov zvěře.
První zemědělská revoluce, první výrazný pokrok v rozvoji
zemědělství, spočívala v množení rostlin pomocí semen-osevní
zemědělství...Západní Indie, Severní Čína, Etiopie, Mexiko, Peru,
a z těchto oblastí se šířil dál.
Druhým pokrokem byl počátek chovu domácích zvířat, tažné práce
pro přípravu půdy, později na mléko či maso. První oblastí tohoto
spojení -rostlinná a živočišná výroba byla oblast Jihovýchodní Asie.
Jihovýchodní Asie – pšenice a ječmen; Severní Čína – proso; Mexiko
– kukuřice; Peru – fazole, bavlna
Druhá zemědělská revoluce byla v 17. a 18. století, kdy došlo v
Evropě k výrazným inovacím v zemědělství = zvýšila se produkce a
efektivita. Byly to nové metody v zem. práci( hnojení a lepší péče),
lepší technické vybavení, čtyřpolní, tzv. vícehonný systém.
Ovlivnilo to rychlý nástup průmyslové revoluce=větší produkce
potravin umožnila koncentraci obyvatel a zpětně technické
prostředky ovlivnily zemědělství.
Třetí zemědělská revoluce, říká se jí Zelená revoluce, počátky v 60tých letech 20.století, kdy byl výraznější růst světové populace (
dnes trojnásobný)= zvýšit produkci, zavádět nové odrůdy-genové
inženýrství.
Vypořádání se se světovým hladem v nejchudších regionech světa.
Toto v podstatě trvá dodnes, což má i negativní důsledky na kvalitu
potravin, rostliny, maso a následné výrobky z nich.
Oprostila se dřina v zemědělství, ale velmi nevhodné se jeví
velkoplošné zemědělské hospodaření, které začalo v 70-tých létech
minulého století a to zejména na zvěř a ptactvo, a to nejen lovnou
zvěř a ptactvo. Dochází k nevyrovnanosti jednotlivých druhů a tím
přemnožením predátorů .
Rovněž podstatně více dochází k erozi půdy, nejsou meze, ubyly
remízky, hnojení a používání jiných chemických látek k větším
výnosům plodin, stále se vyvíjející odrůdy, které zvyšují výnosy, ale
na úkor kvality před kvantitou.
Hezké Vánoce a Nový rok přeje Číman

Duchovní slovo
Vážení čtenáři, omlouvám se, že vám nepřináším nic
objevného, ale mně se zdá, že již mnoho pěkného a
krásného bylo napsáno či řečeno. A nejvíc radosti by
člověku přineslo, kdyby se to uskutečňovalo. Můžeme
se poučit u Pána Boha. Řekl a nastal vesmír, svět atd. A
bylo to dobré. Žijeme z toho dodnes. O vánocích jsme z Bible četli: „
A Slovo se stalo Tělem…“ Myslí se tím Boží Slovo, že se Bůh vtělil,
vzal na sebe lidské tělo. Bůh mnohokrát sliboval, že zasáhne, aby
nás vysvobodil. A stalo se. Bůh slibuje a uskutečňuje. Kéž i nám se v
novém roce splní hodně z toho, co je dobré, pravdivé. Kéž se nám
mnohé dobré myšlenky podaří vtělit do díla, které na nás v roce
2018 čeká.
Zprávy z vánočního olešského kostela. Atmosféra byla betlémská,
neboť se kostelem rozhléhaly hlasy přítomných dětí. Znělo to rajsky,
nadějně, čistě, vypadalo to koledově, nerušilo to. Připomínalo to
slet ptáčků i s cvrlikáním. Setkání dětí s Ježíškem. Asi takhle živé to
bylo u jeskyně betlémské.
Díky Jaroslav Lízner

Setkání se seniory v Olešce

Plánované akce

Stalo se dobrým zvykem, že již po několikáté pořádáme milou
akci „Setkání se dříve narozenými“. Letošní setkání vyšlo na
12. prosince, kdy se naši spoluobčané ze všech vesnic sešli ve
vytopené a vyzdobené tělocvičně v budově ZŠ.
Po úvodním přivítání panem starostou, se rozběhl bohatý
program. Nejdříve vystoupil soubor Bambini di Oleška, který
naladil místní posluchače svými přenádhernými koledami na
vánoční atmosféru. Po nadšeném potlesku nastoupili naši
nejmenší, děti z MŠ, a předvedly nám milé vystoupení
„Sněhuláčka“ doplněné rovněž koledami. Děti byly
spontánní, představení se velice vydařilo.
Již druhým rokem vystoupily na tomto setkání „veselé
heligonkářky“ z Ondřejova, a to začala ta pravá uvolněná
atmosféra. Veselé muzikantky si sedaly mezi naše
spoluobčany, hrály jim písničky na přání a povídaly si s nimi.
Mezitím ještě proběhlo vystoupení „Přátelského divadélka“ z
Nučic, v rámci něhož si děti připravily klasickou Krkonošskou
pohádku. Všichni jsme zavzpomínali na Anči, Kubu, hajného,
Trautemberka, a Krakonoše. Budeme se těšit, s čím nás
překvapí zmiňované divadélko příští rok.
Posezení dále pokračovalo, nálada byla uvolněná a srdečná.
Na všech bylo znát, že se rádi vidí a že si rádi popovídají.
Občerstvení nám jako každoročně připravily paní kuchařky z
MŠ – paní Ditrychová, Stárková a Barabášová, za což jim
velice děkuji. O vzornou a šaramantní obsluhu se postarali
pan Holub a pan Procházka.
Setkání beru, jako poctu „dříve narozeným“, za jejich
celoživotní práci, za výchovu dětí, za starání se o rodinu či o
věci veřejné. Myslím si, že bychom neměli zapomínat na tuto
věkovou skupinu, do které budeme jednou patři všichni.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a klidu v novém roce.
Magda Vlasáková

20. 1.
18.2.
3.3.
16.3.

"Klaun Eda" v MŠ – sobota od 15 hod
karneval pro děti v Krymlově - neděle od 15 hod
ples SDH Bulánka ve Ždánicích od 20 hod
zábava v Krymlově od 20 hod - hudba pana Mrázka
ze Svatbína
22.3. velikonoční kreslení s Jiřím Filípkem v MŠ od 17hod
25.3. - velikonoční čtení pro děti od 16 hod
a dospělé od 17 hod v knihovně v Olešce
7.4. Vranovanka - koncert dechové hudby v Krymlově
od 14 hod

První sníh
Konečně je tady!
Konečně už padá bílý sníh!
Hlahol a dětský smích
rozléhá se po kopcích.

a mrkví ozdobily.
Vánoce na dveře klepou,
před domy si lidé cestu
sněhem metou.

Už se valí první koule,
druhá, třetí
a už Pepík na lyžích
z kopce letí.

Slavnostnější jsou Vánoce
v bílém kabátě než ty na blátě.
Pojď se modlit i ty,
můj andílku!
Za ještě větší bílou nadílku.

Děti koule na sebe postavily,
sněhuláku obličej uhlím

Martina B.
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