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Vážení spoluobčané,
občas se každý z nás setká s názorem typu: „tady se nic
neděje“ a tento postoj mě vedl k úvaze jak je to ve
skutečnosti. Určitě to není jako v Praze, nebo jiných
městech, kde se člověk odpoledne rozhoduje, zda večer
půjde do kina nebo na hokej a navečer může vyrazit. Na
venkově buď můžeme za kulturou dojíždět, nebo
vystoupení umělců musí někdo na vsi zajistit. Třetí
možností je kulturu či sport na vsi zorganizovat. Tato
možnost je nejsložitější a je vždy potřeba více takto
zapálených lidí, ale pocit z této akce potom stojí za to. Lépe
se akce připravují v rámci nějakého spolku, ať již oficiálního
či formálního. Na venkově mají největší tradici hasiči a
Sokol, bohužel Sokol u nás zanikl úplně a činnost hasičů
byla obnovena jen na Bulánce a Brníku. V Krymlově vznikl
spolek „Krymlováci“, kterému se daří kulturní a
společenské akce i nadále organizovat a v Olešce se o to
snaží sdružení „Kolečko“ a „Za Olešku krásnější“. Nesmíme
však zapomenout ani na akce, které uspořádají party
spoluobčanů byť nenesou hlavičku žádného spolku.
Nechci aby tento článek byl pouhým výčtem akcí, které se
podařilo uskutečnit, cílem je spíše poděkovat lidem, kteří
je zajišťovali. Nebude však ani výčtem jejich jmen, protože
se bojím toho, že bych na někoho zapomněl, a to by mě
hodně mrzelo. Každý kdo se zúčastnil, i když třeba jako
divák, většinou poznal, kdo za akcí stojí a kdo v ní je
zapojen.
Asi nejnáročnější z hlediska organizace je uspořádání Májů,
které již podruhé proběhly v Krymlově a zapojeno do
účinkování je hodně lidí,

hlavně z Krymlova ale i z okolí. Pořádání májů se
pravidelně po roce střídá s Masopustem, takže se
můžeme v příštím roce opět těšit. Čekání nám pomáhá
zkrátit pravidelné vinobraní, které se koná v Krymlově na
podzim.
K vesnické tradici patří i pořádání tanečních zábav.
Bulánečtí hasiči pravidelně pořádají ples. Bylo tomu tak i
letos, byť se uskutečnil ve Ždánicích, byl velice zdařilý.
Navíc o prázdninách tančili na Bulánce při zábavě po
širým nebem. Minulý týden uspořádali taneční večer
občané v Brníku, a mohu říci, že úsilí které do toho vložili
se jim vrátilo v podobě velice vydařené akce. Nyní nás
čeká ještě posvícení v Krymlově a v Olešce, kde jsme již
užili zábavu pouťovou. Olešeckou pouť kromě toho
ozdobily další dvě akce. Nádherná výstava obrazů Katky
Groholové a koncert v místním kostele.
Pořádání koncertů v má velkou tradici v Krymlově.
Pravidelné dechovkové představení již dlouhodobě
zajišťuje pan Šedina. Díky jemu se zde letos na jaře
představili populární „Babouci“, a na podzim kapela
„Jižané“. Dalším vrcholem bude vystoupení trumpetisty
Laci Decziho, které chystají na prosinec „Krymlováci“.
Dle mého názoru se daří organizovat i dostatek akcí pro
děti. Maškarní karneval proběhl ve spolupráci
s Mateřskou školou, „Kolečko“ pravidelně pořádá
Olešeckou olympiádu a v Brníku má tradici populární
Pohádkový les. Výčet doplňují dětské dny, rozsvěcení
vánočních stromů či mikulášské nadílky. Pro pokročilé ale
i začínající tanečníky probíhají v Krymlově každý týden
taneční kurzy a pro seniory připravujeme podzimní
setkání při harmonice. Na listopad je následně chystáme
zájezd do divadla Studio 2. Zapomenout bych neměl ani
na kino na kolečkách, které bylo loni v Olešce, letos na
Bulánce a v budoucnu by se mělo dostat i do dalších částí
obce.
Původně jsem se chtěl v tomto článku věnovat i
sportovním aktivitám v obci. To téma si však ponechám
na příště, stejně tak jako dění v místní knihovně. Dnes se
rozloučím přáním hezkého podzimu a těším se, že se
uvidíme na některé z výše zmíněných akcích, případně na
akcích sportovních. O všech aktivitách budeme
informovat na stránkách, ve vývěskách, rozhlase či
pomocí dalších prostředků, aby si každý mohl vybrat to,
co ho baví a zajímá.
Ing. Jaroslav Vedral

Mateřská škola v Olešce
Začal nám nový školní rok...
…co nás v něm čeká?
I letos budeme pokračovat v plnění školního vzdělávacího
programu „Skřítkův rok“, který je zaměřen na přírodu,
střídání ročních období.
V září se zaměříme na citlivou adaptaci nových dětí, aby se
jim v naší školce líbilo a chodily do ní rády.
V podzimním období budeme poznávat ovoce a zeleninu,
pozorovat přírodu, měnící se barvy, co se děje se stromy.
Podnikneme podzimní vycházku s cílem hledat poklady
skřítka Podzimníčka.
Povíme si o zvířátkách a jejich přípravě na zimu, důležitosti
ochrany zdraví, proběhne podzimní barevné kouzlení.
Ve spolupráci s rodiči uspořádáme podzimní tvoření,
hotovými výtvory ozdobíme zahradu MŠ.“
Nově nás čeká tzv. „BROUČKOVÁNÍ“.
Další společná akce s rodiči bude v podobě adventní dílničky
za milé pomoci p. Groholové – maminky našich žáčků Anežky
a Jáchymka.
Bude pokračovat spolupráce s Domovem seniorů – „SENIOŘI
ČTOU DĚTEM POHÁDKY“ . Děti se budou podílet na
OLEŠECKÉM DNI pásmem písní, básní a tanečků.
Jako každý rok, tak i letos nás navštíví oblíbená divadélka a
my poprvé vyrazíme do divadla v Praze – U Hasičů na
Kocourka Modroočka.
Pokračovat též budou naše pravidelné výpravy s myslivcem
panem Zoubkem do lesa Mršince ke krmelci, kam přinášíme
zvířátkům dobrůtky na zimu a též jim ozdobíme vánoční
stromeček.
Uzamkneme studánku a lesu se zvířátky popřejeme klidnou
zimu.

Spolupráce mateřské školy v Olešce s místním domovem
seniorů
Stává se milou tradicí, že se děti z naší mateřské školy
navštěvují se seniory z místního domova. Jsou to pro ně
babičky a dědečkové a dětem je v jejich společnosti vždy moc
dobře.
Babičky a dědečkové pravidelně přicházejí do školky, kde
čtou dětem pohádky před spaním, povídají si s nimi, jaké to
bylo kdysi, když oni byli malé děti. Připomínají tradice a
zvyklosti, např. v období vánoc nebo velikonoc a děti přijímají
nadšeně tyto pro ně nové informace.
V tomto školním roce – v září - jsme v rámci spolupráce stihli
už 2 akce:
Senioři nás navštívili na školní zahradě a přečetli dětem
pohádky.
A my jsme s dětmi přispěli kulturním programem při tzv.
„Olešeckém dni“ v domově seniorů v pátek 22. září. Děti
předvedly pásmo písní, básní a tanečků.
Těší nás, že nás babičky a dědečkové vždy rádi vidí a třeba
písničky „Pod naším okýnkem“ a „Cibulenku“ zpívali s námi.
Jejich úsměvy a spokojené tváře jsou nám odměnou.
MŚ oleška
MŠ Oleška

Krymlovské vinobraní III
Bučákobraní nebo také vinobraní je již téměř tradiční akcí
závěru léta na krymlovských kopcích. Letošní třetí ročník
byl sice poznamenán podstatně horším počasím, než
jakému se těšil v předchozích letech, nicméně co do počtu
účastníků, usmívajících se tváří a vypitého lahodného
moku předešlé ročníky předčil. Sobota 16. září patřila
skutečně k těm nepříjemně chladným a deštivým dnům,
které signalizují blížící se sychravý podzim, avšak náladu
nevlídné počasí nezkazilo. Akce byla dlouhodobě dopředu
plánována členy Spolku Krymlováci i jejich příznivci, a tak
bylo postaráno i o sebemenší detaily. Vinobraní
odehrávající se na krymlovské návsi bylo jištěno stany,
které dovolily účastníkům strávit i deštivé odpoledne a
podvečer venku. Postaráno bylo rovněž o výtečné domácí
občerstvení z kuchyní místních kuchařek a zábava byla
vymyšlena také pro děti. Dvě velké nafukovací skluzavky
byly sice lehce mokré, ale to radost dětem (a s postupující
hodinou a rostoucím veselím) i dospělým nebralo. Myslím,
že stojí za to ocenit neutuchající nadšení a elán místních
občanů, kteří přes vlastní povinnosti a pracovní vytížení
vynakládají osobní volný čas k organizování veřejného
života a není jim lhostejné sousedské prostředí, ve kterém
žijí. Tato velmi příjemná akce znovu potvrdila, že
Krymlováci chtějí, aby se jim zde žilo dobře. Nejbližší
budoucí plánovaná akce prý Krymlovákům rozvlní boky,
ale o tom až příště… Rozhodně se máte nač těšit!
Za Spolek Krymlováci Magdalena Vlasáková

Nučická opona po prázdninách pokračuje!
V sobotu 9.9. 2017 se sejde zase naše Nučická opona dětský divadelní kroužek a moc se těšíme na naše nové
členy. Umíme 2 pohádky a další plánujeme, uvítáme
všechny děti od 5 let a věřím, že si u nás svou roli najde
každý.
Děti vedu k představivosti, možnosti projevu mluveného i
pohybového a pokud někdo hraje na hudební nástroj
nebo třeba tančí, lze tomu divadelní úpravu přizpůsobit.
Opona je otevřena dětem v různého věku, mladším i
starším, které by to bavilo a společně s námi zažily pěkné
chvíle, na které budou až odrostou, vzpomínat. Společná
tvorba vede děti ke vzájemnému respektování i toleranci
či porozumění povah. Každý z nás je jiný a tím je život
zajímavější a to také chci v kroužku zachovat. Důležité
však je, aby děti na zkoušky chodily a i když je to zájmový
kroužek, troška zodpovědnosti nutná je. Rodičům tímto
děkuji za podporu i ochotu některé děti pravidelně
dovážet.
Scházíme se 2x v měsíci, vždy v sobotu od 10 do 12 h,
pokud není uvedeno předem jinak, v budově školy.
Přezutí, prosím, s sebou.
Vystupujeme na různých akcích pro veřejnost /Setkání
seniorů, v domovech seniorů v okolí/. Vystoupení je
možno domluvit víc, ale vždy musím mít v patrnosti, že ne
všechny děti žijí v Nučicích a také jim různě končívá škola,
chtějí stíhat i další aktivity a někdy nám zcela plány změní
odjezdy na hory či nemoc. Pak je horší se sejít a zkoušet,
ale jak se říká " Kdo nic nedělá, nic nezkazí".... a my u nás v
Oponě věříme na dobré konce nejen u pohádek, ale
hlavně na DOBRÉ ZAČÁTKY!
Tak přijďte!!! Těšíme se. Opona funguje zdarma zásoby
energie, zatím vyčerpané nejsou, tak přidejte tu svou.
Eva Kubínová - 775 443 528

Historie obce Brník 20. léta 20. století
V naší kronice stále postupujeme dále a dostáváme se po
první světové válce do 20. let minulého století. Až půjdete
kolem naší studánky, můžete si připomenout to, že některé z
těch starých stromů, na které se díváte, zde byl vysazen již v
roce 1922. V té době bylo rozhodnuto i o tom, aby nebyly
vysazovány stromy v místě příjezdové cesty, aby studánka
byla snadno přístupná.
Pokročíme-li do roku 1924, můžeme se dozvědět o vzniku
našeho hlavního orientačního bodu ve vesnici. Obec
odkoupila kousek pozemku proti č. p. 6 a rozhodla se na
tomto místě vybudovat nový rybník. Materiál z výkopových
prací sloužil k zavážení malých nádržek na vodu, které zde
byly původně a byl založen náš všeobecně známý „rybníček“.
Na místech původních nádržek na vodu byly vysázeny
ořechové stromy, které nám poskytují stín na sportovním
hřišti dodnes.
Ve stejném roce jako vznikl rybníček, vznikl i sbor
dobrovolných hasičů. Obec hasiče vybavila stříkacím strojem,
pracovními obleky a také bylo postaveno hasičské skladiště.
Je zajímavé také podotknout, že kronika zmiňuje i důležitou
událost naší sousední vesnice - změnu názvu Svatbína z
původního Svrabova právě v roce 1925.
Ing. Martina Teslík Tesaříková

Srpnové akce na Bulánce

Olešecká pouť

Na Bulánce nejsou prostory pro pořádání kulturních a
společenských akcí. Rozhodli jsme se proto využít přívětivé
letní počasí a v srpnu jsme uspořádali dvě kulturní akce pod
širým nebem u místní hasičárny.
Na pátek 11.8. jsme si naplánovali Letní kino a promítání
filmu Špunti na vodě. Ale potrápilo nás počasí, které
rozhodně nebylo letní. Zima, vítr a celé odpoledne lilo jako z
konve. Naštěstí se k večeru trochu umoudřilo, přestalo pršet
a vítr zeslábl. I přes obavy, že nikdo nepřijde, jsme se rozhodli
akci nerušit a promítat. K sezení se bohužel nedala využít
promočená travnatá plocha, proto jsme hlediště přesunuli
pod přístřešek. K našemu příjemnému překvapení se sešlo
přes 80 diváků oblečených v teplých bundách. Kvalitu
promítání trochu zhoršovalo větrem prohýbané plátno, ale
vynahradila nám to příjemná atmosféra letního kina. Domů
jsme se rozcházeli zmrzlí, ale spokojení.
Hned na následující víkend jsme připravili Taneční zábavu
pod širým nebem. Ale ani tentokrát nebyla předpověď počasí
optimistická. Narychlo jsme proto sháněli altány, kterými
jsme kolem dokola obestavěli přístřešek u místní hasičárny a
vytvořili tak ochranu před větrem a deštěm. Celým večerem
nás provázela kapela Alboro. Nakonec ani to počasí moc
nezlobilo a vše vyšlo podle našich představ. Snad jen menší
počet hostů, zapříčiněný spoustou akcí, které se v okolí v
tomto termínu konaly, zůstal trochu za očekáváním.
Jsem rád, že máme na Bulánce alespoň hrstku lidí, kteří mají
čas a chuť takovéto akce připravit a zabezpečit. Vděčíme jim
za to, že to na Bulánce žije.
Bc. Karel Hetzendorf

Poslední srpnovou neděli proběhla v Olešce pouť.
Celý víkend jsme proto pojali v duchu oslav této
události. Již v pátek 25. srpna proběhla v místní
knihovně vernisáž „Jemné světy“ od autorky Kateřiny
Groholové, doplněná představením ilustrací kreslíře Jiřího
Filípka. Výstava je k nahlédnutí v místní knihovně až do konce
ledna 2018. Ještě týž večer proběhl v místním kostele „Všech
svatých“ varhaní koncert.
Druhý den, v sobotu, se sešli příznivci sportu na novém
olešeckém hřišti, kde na několika stanovištích předváděli
zájemcům sporty, které se dají provozovat na tomto hřišti,
včetně nově pořízeného pingpongového stolu umístněného
vedle hřiště.
Odpoledne místní borci odehráli nohejbalový turnaj, který
byl dalším zpestřením pěkného dne. U této příležitosti bych
ráda ocenila olešecké nohejbalisty, kteří pravidelně 2x týdně
od jara do podzimu odehrávají své zápasy. Jen tak dále.
Večer v místním pohostinství zahrála hudba pana Mrázka k
obveselení místních tanečníků.
Po celý víkend byly na návsi pouťové atrakce, které rovněž
zpříjemnily předposlední prázdninový víkend.
Magda Vlasáková

Jemné světy v knihovně
V pátek 25. srpna 2017 se knihovna v Olešce zaplnila lidmi,
kteří si našli čas zúčastnit se vernisáže obrazů autorky
Kateřiny Groholové s názvem „Jemné světy“.
Výstava sestávala z děl ztvárněných technikou akvarelu a
suchého pastelu. Zvláště u akvarelu jde o techniku náročnou,
při které jde jen těžce případné chyby opravovat. Právě
název výstavy tak vyjadřuje celkový jemný dojem
vystavených prací.
Výstavu úvodním slovem zahájil výtvarník Jiří Filípek, který
zároveň ve vedlejší místnosti představil část své ilustrační
tvorby pro knihy, časopisy a kreslený seriál.
Při té příležitosti si děti mohly vyzkoušet, jak vlastně kreslený
seriál vzniká a jakou práci dá stránku seriálu vyrobit.
Všichni zúčastnění mohli během setkání krom toho ochutnat
domácí dobroty z kuchyně Kateřiny Groholové. Katčina
výstava byla vlastně volným pokračováním její červnové
výstavy v Muzeu hrnčířství v Kostelci nad Černými lesy.
Daniela Rősslerová

Výsledky turnaje v nohejbalu:
V sobotu 26.srpna v rámci olešecké pouti, byl odehrán
nohejbalový turnaj tříčlenných družstev. Zúčastnila se
jej čtyři mužstva. Takto vypadalo pořadí po posledním
odehraném zápase:
1) Milan Procházka, Milan Procházka, Galler Jiří
2) Rado Toth, Ladislav Habasko, Holík Roman
3) Synáček Jaroslav, Petr Sukdolák, Ivoš Kureš
4) Hrdlička František, Novotný Jiří, Bálek Jaroslav

Oleška - z kroniky

Krymlovský duatlon II

1881
1. června založen sbor dobrovolných hasičů.
1895
Oheň: V čísle 5 vypukl v únoru oheň v noci,
ale ačkoli bylo stavení číslo 4 hned vedle hořícího špýcharu
přece bylo uhájeno a hlavně vrstva sněhu na střeše slámou
kryté oheň zadržovala, neshořel než špýchar sám a oheň byl
za pomoci místního sboru hasičů uhašen.
1896
Dne 21.června 1896 byl odbýván ve Volešci Župní sjezd
hasičů župy Lipanské. Ráno mše sv. a po ní promluva k
hasičům. Po Službách Božích svěcení nové stříkačky před
chrámem Páně, potom vítání sborů hasičských dostavivších
se ke sjezdu, počtu asi 30 jednot bylo buď hromadné nebo
deputací zastoupeno. Vesnice byla slavnostně zkrášlena
prapory, věnci na domech a někde i nápisy případnými, také
postaveny byly 2 brány asi se strany západní a východní. Po
schůzi odpoledne odbýváno veřejné cvičení na návsi a pak
koncert v hostinci Václava Šmejkala číslo domu 21, velitelem
sboru hasičského ve Volešci byl toho času Jan Pokorný číslo
domu 16
1897
Ve Volešci byla úroda tohoto roku častými dešti ve žních
značně poškozena, obilí vzrostlo a to nejvíce žito, ovoce
téměř nebylo žádné.
Oheň: V noci z 5. Června vypukl oheň v Brníku v čp. 26 u
Josefa Vaška, vulgo Pláteníka, který strávil jen střechu tohoto
domku. Dne 6.června dopoledne vypukl oheň ve Volešci v tak
zvaných Kateřinkách č.49 u Františka Kůžely a strávil střechy
tohoto domku i u vedlejšího č.99.V časným zakročením
hasičů byl oheň omezen.
1897 9.října oheň v domku č.47 u Václava Houdka
evangelíka, omezen jen na toto číslo.
16.prosince 1897 oheň v Králce č.94 jen střechu strávil.
1898
8.září slavnost na památku zrušení roboty, před padesáti lety.
Z Volešce vyjel průvod obžínkový do Černého Kostelce.
Mládež byla oblečena do staročeských a moravských
národních krojů. Z Krymlova vyjela po způsobu staročeském
upravená svatba do Černého Kostelce, kde slavnost skončila.
Monika Havránková

Ve čtvrtek 28.9. proběhl v Krymlově II. Krymlovský duatlon.
Zúčastnilo se jej 20 závodníků a závodnic. Polovina
startovního pole byla z místních občanů, další přijeli
z blízkého i dalekého okolí. Zavítali k nám dokonce závodníci
až z Plzně nebo Kladna. Zajímavostí je, že se na startovní čáru
postavilo více žen než mužů. Trať byla postavená trochu jinak
než v loňském roce a byla méně technicky náročná, nejspíše
proto se odhodlalo tolik žen zkusit kombinaci běhu a kola. Po
dvou kilometrové běžecké části čekal závodníky 17km okruh
na kole, který vedl kolem psího útulku, do Lhotek a pak dále
po lesích v okolí Krymlova. Trať se vlnila nahoru a dolu a tak
strávili závodníci na kole v průměru okolo 45 minut.
V závěrečném běhu byl pro všechny závodníky připraven
stejný 4km okruh s pěkným převýšením, ve kterém si mnozí
hrábli na dno svých sil. O to sladší pro ně bylo proběhnutí
cílem ve kterém na každého čekalo občerstvení, medaile a i
zajímavé ceny. Všichni, kteří dorazili byli z akce nadšeni a
děkovali pořadatelům za příjemný den.

V knihovně v Olešce se opět četlo!
v neděli 17. září se do knihovny v Olešce sešli opět
posluchači, kteří si nechtěli nechat ujít již třetí čtení v řadě.
Pro děti byly tentokrát připraveny příběhy o dracích, dospělí
posluchači mohli opět slyšet hlas paní Heleny Piknerové,
která pro tuto událost zvolila knihu O líné babičce. Dále byla
pro děti připravena i magnetická tabule, na kterou se nám
společnými silami podařilo jednoho krásného draka sestavit.
I přes nízký počet zájemců se budou tyto čtenářské
podvečery, jak pro děti, tak pro dospělé, opakovat. Proto
bychom vás tímto zároveň chtěli pozvat na další čtenářskou
akci a to na adventní čtení, které se bude konat opět v neděli
10. prosince. Pro děti od 17hodin a pro dospělé o hodinu
později.
Podzimní čtení se vyvedlo a zimní bude ještě lepší.
Vlasta Novotná

Výsledky:
Muži nad 30let: Jan Vedral 1:02:58; Tomáš Kroupa 1:05:44;
Roman Dohnálek 1:8:50
Muži do 30let: Vladimír Daniš 1:13:48; Petr Michalička
1:19:51; Pavel Honig 1:31:53
Ženy nad 30let: Lucie Pečenková 1:24:21; Jindřiška
Tesaříková 1:28:49; Jitka Švejdová 1:31:00
Ženy do 30let: Kateřina Havránková 1:33:57
Dívky do 18let: Natálie Ludvíková 1:06:27; Alice Ludvíková
1:26:59
Muži nad 50let: Jaroslav Vedral 1:44:36
Jan Vedral

Domov seniorů Hačka

Bulánecké vzpomínání

Vážení obyvatelé obce Oleška a přilehlého okolí,
dovolte mi pozdravit Vás s přicházejícím podzimem. Teplé a
slunečné dny jsou již v nedohlednu, a tak mi dovolte
ohlédnout se a vzpomenout si, co se u nás v Domově událo.
Pokračuje naše spolupráce s mateřskou školkou, čtení
pohádek před spaním, společné vyprávění o tradicích, nebo
hudební vystoupení dětí. Naši senioři i děti se na sebe vždy
moc těší a společné chvíle si moc užijí. K setkání nechybí ani
něco dobrého na zub, o což se postarají paní kuchařky ze
školky i z Domova. Vždy si moc pochutnáme, a tak bych
chtěla tímto oběma kuchyním poděkovat.
Koncem června proběhla v Lysé nad Labem výstava „Šikovné
ruce“, kde jsme prezentovali ukázky výrobků našich
šikovných obyvatel.
11. července nás navštívil pan Zdeněk Černohouz se svým
hudebním programem za doprovodu kytary a harmoniky s
písničkami K. Hašlera, F. Kmocha a dalších známých
skladatelů. Zváni byli i občané obce Oleška.
Slunné dny jsme využívali k relaxaci, zájmovým a sportovním
aktivitám na naší pěkné zahradě.
Také jsme se rozhodli vyzkoušet naše pěstitelské dovednosti
a zasadili jsme rajčata, pórek, okurky a trochu bylinek pro
naši kuchyni a mlsné jazýčky. Byli jsme docela úspěšní, a tak
příští rok budeme pokračovat. Na oknech Domova pěstujeme
balkónové květiny, abychom mohli potěšit i obyvatele, kteří
ze zdravotních důvodů nemohou ven.
Největší událostí je již tradiční „Olešecký den“, jehož 19
ročník proběhne v pátek 22. 9. 2017 za účasti 8 tříčlenných
družstev. Jedno ze soutěžních družstev budou tvořit občané
Olešky, vedeni panem starostou ing. Vedralem. O kulturní
program se postarají děti z mateřské školy a paní Ludmila
Koucká se svou harmonikou. Všem, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci patří moje poděkování. Zvláštní
poděkování patří také Obecnímu úřadu, který přispěl
sponzorským darem. Tak už jen trochu sluníčka a dobré
nálady.
O podzimních aktivitách budeme informovat na vývěskách.
Budeme rádi, když se veřejnost zapojí, nebo se jenom
přijdete podívat a popovídat si s našimi obyvateli.
Přeji Vám všem krásný, pohodový a snad i trochu slunečný
podzim.
Mgr. Ivana Želízková – ředitelka

Na Bulánce v domě čp. 20 se manželům Urbanovým
roku 1925 narodila holčička, která dostala jméno
Milena. Přišla tři roky po své sestřičce a na svět jí
pomáhala porodní ,,bába“ z Olešky, paní Lemberková.
Urbanovy v domě provozovali řeznictví a hospodu. Když
bylo malé Mileně asi 10 let, hospodu dali do nájmu a
přestěhovali se do domu čp. 50, u silnice.
Jelikož nebýval odklad, tak do školy v Olešce začala
chodit ještě před šestým rokem.
Náboženství učil pan farář Heller, který se cestou do
školy často stavoval u Šternů, aby koupil dětem něco na
zub. Na rozdíl od p. učitele Suka, který spíš rozdával
pohlavky.
V Olešce v Baťovně kupovala maminka malé Mileně
boty a že byly potřeba. Vždyť celých pět let chodila za
každého počasí pěšky do této školy. Poté 3 roky do dívčí
a pak 2 roky do lidové školy v Kouřimi. A to vše zase
pěšky.
V rybníku uprostřed vsi se koupaly celé generace. Ne
jinak tomu bylo v době dětství paní Mileny. Cachtali se
mezi husami a kachnami a plavili v neckách.
Jenže čas letí, čas pádí z chlapců stávají se chlapy a z
malých děvčátek jsou najednou slečny na vdávání. A tak
se stalo, že ze slečny Urbanové se stala paní Nehasilová.
Vrátila se do rodného domu, kde pět let dělala
hostinskou. Po skončení této živnosti pracovala 32 let v
lese. Vychovali dva syny. Jeden se vrátil do rodiště
svého otce a bydlí ve Ždánicích a druhý zůstal v rodišti
matky a žil na Bulánce.
A že to na Bulánce dříve žilo. Hrálo se divadlo. Drželi se
poutě a posvícení, na které se zvali příbuzný, známí a
den se zakončil taneční zábavou. Máje, masopusty a
čarodějnice, tím vším se lidé bavili.
Prohlížíme album, vzpomínka střídá vzpomínku až je
čas se rozloučit a poděkovat za milé přijetí a krásné
povídání.
Děkuji paní Mileně Nehasilové, že se se mnou podělila
o své vzpomínky.
Monika Havránková

Koutek přírody
Tak se vystřídala vedra s ochlazením, a
kupodivu i zapršelo. Dle pranostiky, přísloví
a zvyků, na léto a podzim se dozvídáme
- Zapláče-li Markéta bude dešťů dosyta
- Jsou-li mraveniště v červenci výše, přijde tuhá zima spíše
- Co červenec neuvaří, srpen nedopeče
- Když na Petra prší, přemokne oves
- Jasný a krásný Vavřinec-ještě krásnější podzimec
- Když v září babí léto všude, pěkný podzim dlouho bude
A z valašského kalendáře trochu humoru
- uč sa a nečekaj, až zmúdříš zestaráním
- Déšť na Sedm bratrů-hnijů zemáky
. Kdo sto roků jí kyselicu, bude dlúho žít
- Hlúpému aj pod vodú zvony zvoníja
- Nikdy není tak zle, aby mohlo být horší a není horší, jak když
je zle
- Kdybys po Michaelu trávu kleštěmi tahal, k růstu ji už
nepřiměješ
- Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom
Zamyslíme-li se nad proměnou přírody od padesátých let
minulého století, jistě nepřehlédneme, nejen nedodržování
starých pranostik, ale i změn ve fauně, tvorech, žijících kolem
nás.
Dříve bylo drobné zvěře, že by se dalo o ně zakopávat(zajíci) a
dnes jsme rádi když uvidíme ve volné přírodě třeba Daňka
skvrnitého -Dama Dama, který je viděn i v našem regionu .
Délka těla 125 až 165 cm, ocas 16-30cm, výška v kohoutku 80110 cm, hmotnost 40-110 kg(samci) a 25-50 Kg(samice).
Tento tvor, sudokopytník, pochází z oblasti Středomoří Malé
Asie.
Už v době antiky byl chován pro okrasu i chutné maso na
území Itálie a jižní Francie.
Za vlády Karla Velikého byli daňci z Francie vysazeni v Porýní. Z
Anglie jsou uváděni v 2.polovině 11.století, byli tam přivezeni s
nástupem Viléma Dobyvatele, a také v Dánsku a Švýcarsku., ve
13.století jsou vysazeni na území Uher.
První zmínky o výskytu daňků v českých zemích jsou z roku
1465, kdy byli chováni na Moravě v oboře u Podivic na
Vyškovsku. V první polovině 16.století se dostali také do ČechKrálovská obora v Praze a do Poděbrad.
V antickém Řecku byla známa představa, že daňci zabíjejí hady,
z toho důvodu byli vysazeni na ostrově Rhodu. Tuto událost
připomínají sochy daňka a daněly v přístavu.
České slovo daněk je doloženo poprvé počátkem 16.století.
Jedná se o přejímku z latinského názvu dama, který má však
asi keltský původ. České příjmení Daněk nemusí mít souvislost
se zvířetem daňkem. Ve staré češtině se totiž používalo slovo
Daněk jako domácí podoba jména Daniel.
V létě a na podzim je rovněž úroda různých plodů v lese a na
remízcích v polích. Je potřeba, zejména dětem, vysvětlovat, že
ne všechny plody jsou jedlé a některé dokonce jedovaté.
Namátkově bych se zmínil o rostlinách které potkají děti při
procházkách přírodou
- Skočec obecný, 1-2 m vysoká rostlina, plody jsou kulovité
tobolky , velikosti třešně. Každá tobolka obsahuje 3 přihrádky,
v každé z nich je po jednom fazolovitém, oválném, až 12 mm
dlouhém semenu, obsahují silně jedovatý ricin=poškození
ledvin a jater
- Kalina tušalaj, keř až 4 m vysoký, zraje od července do října,
peckovice často jsou v jednom plodenství zelené, červené,
černé(zralé), obsahují hořčinu viburnin a saponin= dráždění
žaludku a střev- zvracení a průjem, stejné je to u Kaliny obecné

- Rulík zlomocný, 50-150 cm vysoká, prudce jedovatá bylina
má tmavě fialové, zvonkovité květy a nese leskle černé,
nasládlé, bobule velikosti třešně, obsahující vysoce účinné
alkaloidy, zejména L-hyoscyamin a atropin = smrtelná dávka:
děti 3-4 bobule, dospělí více než 10 plodů.
- Durman obecný, 30-100 cm vysoká bylina s plody velikosti
vlašského ořechu, podobné kaštanům, celá rostlina šíří
nepříjemný zápach, obsahuje alkaloidy L-hyoscyamin,
atropin, příznaky otravy rulíkem, tedy teplá, suchá a
zčervenalá pokožka, výrazné sucho v ústech, zrychlený tep
- Řešetlák počistivý, 2-3 m keř, semena a plody dozrávající na
podzim-černé peckovičky velikostí hrachu, obsahují
glykosidy-zvracení s průjmem
Letní a podzimní houby rostou v plném proudu, pozor na
muchomůrky zelenou a tygrovanou; žampiony zápašné (barví
se žlutě a páchnou po karbolu); čirůvky-kdo nezná jedlé, pak
raději nesbírat, většina čirůvek je nejedlých a jedovatých
Ale přeji pěkné houbařské zážitky, pobyt v lese ale, pozor na
Hejkala. (více na straně č.8)
Krásný podzim přeje Číman

Duchovní slovo
Vážení čtenáři, byl jsem žádán, abych přispěl. Mělo
by se to týkat všech. Udělal mně radost rozhovor s
jedním rodičem, který mně sdělil, jak je rodičovství
krásné a jak jsou děti tvůrčí atd. Jistě někdy je to i s
nimi obtížné, ale… povzbuďme se místem z Písma
sv.: Matouš 18,1-5. Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou:“ Kdo je
vlastně v nebeském království největší? „Ježíš zavolal dítě,
postavil je před ně a řekl: „ Amen, pravím: Jestliže znovu
nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo
se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království
největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá.
Vážení čtenáři, v době kdy Ježíš takto vyzdvihl děti, děti nebyly
moc ceněny. Stále se ve velkém množství rodily, mnoho jich brzy
umíralo, mohly se prodávat i do otroctví. Za skutečného člena
nějakého společenství byl považován až dospělý. Křesťanství tak
jako židovství chápe děti jako dar. Z přečteného nám vyplývá, že
za každým životem stojí Ježíš. Hodnota dítěte ve společnosti
vzrostla, že za každým dítětem viděli lidé samotného Božího
Syna – Ježíše. Přáli bychom naší zemi, aby si lidé v ní zamilovali
život, který budou vydávat a žít pro druhého, jak se to třeba děje
ve vztahu rodičů a dětí. Bylo by na čase změnit myšlení, vždyť
zkušenosti nám ukázaly, že tam kde byl zatlačen Ježíšův pohled,
stal se život pro děti ohroženější, a proto se nenarodily. Dnes
nám chybějí. Nezavírejme oči nad chybami, uznejme, litujme.
Hledejme a přijměme způsob, který vede k životu.
Slavení státních svátků nám připomíná staleté zápasy o svobodu.
Jak širokou můžeme mít svobodu, si asi nikdo z našich předků
nedokázal představit. My máme poslání ji zachovat. Hajme naši
osobní svobodu, abychom se nestávali otroky konzumu, hajme i
historické společenství- národní, které by mělo být přínosem pro
ostatní svět. Modleme se také za ty, kteří chtějí být zvoleni do
politiky, jistě to mnozí z nich myslí dobře a chtějí se dát do
služeb obecného dobra. Ať hledají pravdu a spravedlnost, jsou
stateční a ochotni uznávat i litovat vlastních chyb jako sv. Václav.
Tak budou i po skončení svého mandátu mít účast na mandátu
duchovním v této zemi jako sv. Václav. Jak to vyjádřil velký český
historik Josef Pekař: „Tisíciletá duchovní vláda Václavova je
důležitější než pár let jeho panování. „ Ale ty roky byly také
důležité. Přeji hezký podzim.
Jaroslav Lízner

Hejkal

je český lesní démon, nazývaný také hýkal či hejkadlo,
nebo divý muž. Jeho jméno je odvozeno od děsivého volání, které
vydává. Zvláště nebezpečné je hejkalovo volání opětovat, ten poté
skočí člověku na záda a prožene ho po lese či jej roztrhá. Hejkalové
mají podobu mužů pokrytých srstí či mechem a na hlavě nosí kytici
kapradin. Rádi také děsí poutníky a odvádí je z cesty. Chrání před
nimi přezutí, obrácení kapes a chléb. Zmiňuje se o nich již Jan Amos
Komenský v 17.století, který je srovnává s antickými fauny a satyry.
Hejkal se podobá východoslovanskému lešijovi, ale také antickým
faunům a satyrům.
V česku je také znám hejmon, lesní démon z Vitorazska plašící
pytláky, chápaný často jako ochránce Novohradských hor, dále pak
pohunkové, duše nepoctivých myslivců na které se věřilo v okolí
lomu Svatá Anna u Tábora.
Jeho ženskou obdobou jsou hejkalky, divoženky a lesní panny. Na
severní Moravě jsou také známy húkalky, víly které vydávají děsivé
táhlé houkání a je po nich údajně pojmenován hrad Hukvaldy.
Známi byly také lesní démoni, kteří skákali lidem na záda a škrtili je.
Jedná se o kožíškového mužíčka známého na Mikulovsku, škrtiče na
Šumavě, a hackaufa mezi německým obyvatelstvem.
Slovincům je znám divji mož, který může být lidem i prospěšný.
A nový život se probouzí…
Číman

Plánované akce
7.10. Taneční v Krymlově – 8x každou sobotu
17.10. Den broučků a berušek – 17:00 - zahrada MŠ
28.10. Posvícenská zábava v Krymlově
6.11. Divadelní představení „Vše o ženách“ - Studio DVA
17.11. Fotbalový turnaj „O pohár starosty“ v Olešce
3.12. I. adventní neděle – rozsvěcení stromečků v našich
vesnicích
9.12. Laco Deczi –koncert jazzového trumpetisty v
Krymlově
10.12 adventní čtení v knihovně od 17 hod pro děti, od 18
hod pro dospělé; adventní dílna v MŠ
12.12. setkání se seniory

Vítr, když foukne do korun
kaštanům,
plody
z nich padají.
Slunce mlhu rozpouští,
Pro
radost
dětem,
ráno rosa studí jako led,
které
z
nich
zvířátka
si dělají.
a když vítr zafouká,
Na
podzim
vítr
jinou
sílu má,
až ke krku si zapnu bundu
a
tak
si
kluci
draky
pouští.
hned.
Rozhlédni se po obloze,
Podzim – to je chlad a déšť,
kde se u vás třepetá?
to jsou koše hub a ořechů,
Rozhlédni
se po strništi,
to je barevný karneval listů,
jak
rubíny
se
tam
šípky blyští.
na kterých nám podzim
Tolik
barev
–
tolik
krásy!
pozdrav posílá.
Podzim okázale příchod hlásí.
Martina B.

Příchod podzimu

Redakce zpravodaje: Magdalena Vlasáková, kresby – Jiří Filípek, grafická úprava - Jan Vedral
Články nejsou upravovány redakcí, za jejich obsah odpovídají autoři. Elektronická verze zpravodaje na stránkách www.oleska.cz

