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Červen je pro děti specifický, Jednak jim pomalu končí školní
rok a už vyhlíží prázdniny a navíc mají na začátku měsíce svůj
svátek – Mezinárodní den dětí. Všude, ve všech částech obce
byly pro děti připraveny krásné akce, které pořadatelé vzorně
připravili. V Olešce to byla tradiční olympiáda, na Bulánce
proběhl dětský den ve stylu retro, v Krymlově poznávaly děti
les, a i v Brníku byla změna- přibyl skákací hrad. Ještě jednou
díky všem za uspořádání, bez dobrovolníků kteří věnují svůj čas
by nic takového proběhnout nemohlo.

Vážení spoluobčané,
často se říká, že každý z nás udělá někdy chybu, horší však než
tato chyba je, když si ji nepřiznáme a nepoučíme se z ní. Toto
pořekadlo jsem si uvědomil ve chvíli, když se mě občané
dotazovali, proč jsme nepoložili věnec u památníku obětí
světových válek. Lidé kteří za naši svobodu položili život, si
rozhodně zaslouží, abychom na ně vzpomněli i v naší uspěchané
době. Proto jsme věnec na pomník padlých ve II. světové válce
koupili a položili. I když jsme jej nepokládali za zvuku
slavnostních fanfár, věřím, že každý kdo kolem projde si
uvědomí, že tito lidé se pro nás obětovali a věnuje jim
vzpomínku a uvědomí si jejich vysokou morální hodnotu. V
letošním roce oslavujeme 100 let samostatnosti naší vlasti a při
této příležitosti bychom měli v říjnu položit věnce u všech
pomníků padlých. Poděkovat tímto způsobem těm, díky kterým
žijeme ve své vlasti a mluvíme svým rodným jazykem.
Pocit národní hrdosti jsme si všichni uvědomili při návštěvě
Pražského hradu, kterou pořádala obec v květnu. Poděkování
patří hlavně občanům Brníka, a zvláště p. Kašemu za organizační
zajištění a p. Šebestovi, který se o nás vzorně staral během
prohlídky. Za sebe mohu říci, že jsem si uvědomil celou více než
tisíciletou historii českého národa, a že s hrdostí mohu prohlásit,
že jsem Čech. Před pěti lety jsme obdobný zájezd absolvovali
s dětmi a snad i ony podvědomě budou cítit lásku k vlasti.

Dětem nastanou prázdniny, my bychom však čas prázdnin rádi
využili na akce, které je třeba udělat. A využívám příležitost,
abych Vás poprosil o trpělivost a schovívavost při omezení,
která tyto akce přináší. Již na jaře jsme museli omezit provoz
v Brníku, v souvislosti opravou rybníka a nutnosti překopat
silnici. Nyní se opravuje cesta od Obecního úřadu na Suchopár
a i to přináší místním různá omezení. A vaší trpělivost budeme
potřebovat při opravách chodníků v na Bulánce, v Krymlově, i
Brníku a Olešce. Navíc nás čekají i rekonstrukce povrchů
hlavně na Králce a Bulánce, takže i zde budeme mít za cenu
drobných částečných omezení kvalitní povrchy, ze kterých
budeme mít určitě radost, jakou já mám z toho, že se nyní
bezpečněji dostaneme ke hřbitovu a nemusíme kličkovat mezi
stále se zvětšujícím počtem aut a kamionů.
Právě zvýšená intenzita dopravy na silnici I/2 v Olešce nás vede
k myšlence úsekového měření rychlosti v obci. Nyní jednáme o
možnostech zajištění s městem Říčany i s městem Český Brod.
Dopředu víme, že se jedná o záležitost dlouhodobou a dosti
finančně náročnou, ale z hlediska bezpečnosti v obci
pravděpodobně nevyhnutelnou, protože zdraví je vždy
důležitější než peníze.
Právě hodně zdraví a samozřejmě i krásné prožití prázdnin a
dovolených Vám chci do letních měsíců popřát. Ať si každý
užije to co se jemu líbí. Je jedno, zda je to sport, kultura, pobyt
v přírodě, či cokoliv jiného. Aby se každý po prožitém
odpočinku vrátil spokojený do školy nebo do práce.
Hezké prázdniny a dovolené Vám přeje
Ing. Jaroslav Vedral

Mateřská škola v Olešce
Ve středu 5. dubna jsme se hned po svačině vydali do lesa Mršince
ke studánce.
Po celou zimu ji uzamčenou hlídal vodníček a nyní nastal ji opět
odemknout a přivítat jaro – námi všemi tolik očekávané a oblíbené
roční období.
Do školy přišel dopis – sluníčko v něm psalo dětem právě o jaru. Co
práce a příprav ho čeká, aby jaro bylo krásné a přesně takové, jaké
si ho přejeme.
Připomněli jsme si nezbytnost vody pro život, víme, jak důležité je
vodou šetřit a vážit si jí a chránit ji.
Studánku jsme slavnostně odemkli jarním klíčem, poděkovali jsme
vodníčkovi, že studánku dobře hlídá. Zkontrolovali jsme krmítko,
zásyp a do krmelce jsme zvířátkům nasypali dobrůtky od Nikolky.
Potom jsme studánce zazpívali jarní písničky a děti vyslovily svá
přání pro ni – např. aby byla stále čistá a plná vody, aby k ní zvířátka
s důvěrou chodila pít, aby se v ní nikdo neutopil, aby byla spokojená
a veselá…
A my přejeme krásné jaro plné teplého sluníčka vám všem.

ČARODĚJNICKÝ DEN – 27.dubna
Další den, který se velmi vydařil.
Malé čarodějnice a čarodějové ráno
nastoupili v plné síle a čarodějnický den
mohl začít.
Všichni adepti na čarodějnické zkoušky
obdrželi kartičky a s vervou se pustili do
plnění přepestrých a důvtipných úkolů,
aby se mohli stát čaroději 1.kategorie.
A že to nebylo vůbec jednoduché,
vám mohou potvrdit. Díky usilovné snaze však nakonec všichni
uspěli a za odměnu dostali diplom a další ocenění.
Následovalo slavnostní upálení čarodějnice, průvod vsí a jako sladká
tečka na závěr – bohatý raut pro všechny čarodějnice a čaroděje.
Pro představu, o co jste přišli - Bystré oko čaroděje Dobroděje, elixír
mládí, pochoutka baby Jagy s vykulokem, voda z ranní rosy, krkavčí
polévka s kozími bobky, Ježibaba Alibaba pod tajemným závojem,
elixír dobré nálady… MŇAM!
A zase za rok…

Indiánský den dětí

Spolupráce mateřské školy s místním domovem seniorů úspěšně
funguje a to nás moc těší.
Vzájemné setkávání příznivě obohacuje obě generace a my jsme
velmi rádi, že si k sobě našly cestu.
V pondělí 9.dubna jsme babičky a dědečky navštívili v domově.
Společně jsme si povídali o jaru, velikonočních svátcích, zazpívali
jsme si a senioři zavzpomínali na dobu svého dětství.
Děti vyrobily jarní květiny a dostaly krásné ušité slepičky.
Milou tradicí už se stalo občerstvení v podobě bábovky a kakaa, na
které se děti vždy moc těší. Děkujeme babičce, která si ráno
přivstala a bábovky upekla.
V úterý 10.dubna na oplátku přišla babička přečíst dětem pohádku
před spaním.
Dětem se čtení dědečků a babiček líbí a vždy se na ně moc těší.
V rámci DNE ZEMĚ jsme se 20. dubna vydali s našimi dospělými
kamarády panem Holubem a panem Procházkou opět do místního
lesa Mršince.
Vybaveni pytli, ochrannými rukavicemi a hlavně velkou chutí jsme
se pustili do sbírání všeho, co do lesa nepatří. Po zkušenostech z
minulých let jsme očekávali velké množství nepořádku, ale mile nás
překvapilo, že tomu tak nebylo. Letos jsme tolik práce neměli a to
nás moc potěšilo!
Přesto se nám podařilo naplnit pytle plasty, umělohmotnými
foliemi, obaly od pití a svačinek
a dalším drobným odpadem.
Jsme rádi, že náš les, do
kterého rádi chodíme, je
opět čistý a zvířátkům se v
něm bude lépe žít.

V pátek 1. června jsme v naší školce v rámci oslavy DNE DĚTÍ
uspořádali INDIÁNSKÝ DEN. Den plný zábavy, soutěží, dobrodružství
a smíchu.
Naše školka se proměnila v indiánskou vesnici plnou malých indiánů
a indiánek, kde nechyběly bohatě zdobené totemy, sluneční hodiny,
masky, tomahavky, ani pravé indiánské mokasíny.
Indiánky a indiáni ve vlastnoručně vyrobených čelenkách
absolvovali sjíždění řeky, lovení ryb, skok do vodopádu, střílení z
luku. Vyrobili si náramky přátelství, na památku otiskli svou ruku s
vlastním indiánským jménem, lovili krokodýly, házeli lasem.
Poté se, vyčerpaní a zmožení horkem, občerstvili pochoutkami,
které připravily naše zdatné indiánské kuchařky. Na závěr jsme si
společně zatančili indiánský tanec u slunečních hodin, odpočinuli si
a ve stínu čekali na oběd – vlastnoručně ulovené ryby!
Domů si děti, kromě dojmů, odnesly dukáty z pokladu na Stříbrném
jezeře, medaile, které si předchozí den samy upekly a náramky
přátelství.
HOWGH...

Prázdninový provoz MŠ Oleška
Ředitelka MŠ Oleška oznamuje rodičům, že provoz MŠ bude ve
školním roce 2017 - 2018 ukončen 20.7.2018. Úplata za předškolní
vzdělávání v červenci bude upravena podle délky provozu v tomto
měsíci. Za měsíc srpen nebude úplata požadována.
Nový školní rok bude zahájen 3.9.2018.

MŠ Oleška

Olešecká olympiáda

Ukliďme Krymlov

V sobotu 2. 6. se uskutečnil již 9. ročník Olešecké olympiády. I
letošní ročník byl opět rekordní, přihlásilo se nám 88 dětských
sportovců. Ale hezky všechno popořadě.
Akce začala v 9.00, kterou zahájil p. Kubelka spolu s panem
starostou J. Vedralem. Každé z dětí bylo na startu vybaveno
taštičkou s malým občerstvením. Poté se děti pustily do 10
sportovních disciplín: jízda na kole, vrh koulí, skok do dálky, sprint,
střelba lukem, střelba ze vzduchovky, hod oštěpem, vytrvalostní
běh, skok v pytli a běh přes překážky. Jako 11. disciplína byl
připraven stánek z organizace BESIP, kde děti plnily úkoly spojené s
bezpečností a dospělí si mohli vyzkoušet opilecké brýle a brýle,
které znázorňují vidění pod vlivem omamných a psychotropních
látek.
Po skončení disciplín každé z dětí dostalo zmrzlinu a balónek s
heliem. Poté nás v 12 h čekalo vyhlášení vítězů všech disciplín a
kategorií. Ale ani děti co nic nevyhrály, nemusely být smutné,
protože všechny dostaly cenu útěchy a medaili za účast.
Pak už následovala pauza na oběd a pro některé mužský turnaj v
nohejbale. Turnaje se zúčastnilo pět tříčlenných družstev. Opět to
byl velmi vyrovnaný souboj nejen mezi soupeři, ale i s velkým
teplem.
Na 1. místě se umístili - J. Galler, M. Nanko a P. Houdek
na 2. místě - R. Holík, V. Zdrubecký a M. Zdrubecký
na 3. místě - J. Bálek, M. Procházka a p. David

V sobotu 14.dubna 2018 se Krymlováci sešli ke společnému
úklidu obce a příjezdových cest ke Krymlovu. Na návsi jsme
se sešli v pěkném počtu 22 dospělých a 3 dětí. Vzhledem ke
skutečnosti, že jsme malá vesnice s jen něco málo přes 180
obyvatel, tak soudím, že je to hezký počet lidí, kterým není
lhostejné životní prostředí okolo nich.
Rozdělili jsme se na tři party, první část brigádníků se
vypravila sbírat odpadky podél příjezdových cest ke
Krymlovu. Druhá část pracantů šla připravit hřiště na letošní
sezónu a poslední skupina se věnovala úklidu návsi včetně
mytí oken v kulturním domě.
Krymlováci sebrali 200 kg směsného odpadu a 20 kg
tříděného odpadu. Krymlováci se do této akce každoročně
zapojují, za což jim velice děkuji já a budoucnu jistě poděkují i
jejich potomci. Jen tak dál milí Krymlováci!
Magdalena Vlasáková - Spolek Krymlováci

Všem děkujeme za účast a gratulujeme vítězům.
Od 15. h byl na programu dětský turnaj ve fotbale s rozhodčím p.
Vančurou a pod taktovkou trenérek p. Pellerové a p.
Mondscheinové. Děti svedly velký boj, avšak po 40 minutách hry byl
stav nerozhodný 2:2, a tak musely rozhodnout penalty. Oba
brankáři předvedli výborný výkon, ale hráči jim i přes to zvládli
nasázet góly a to 5 na každé straně. Celý turnaj tedy skončil
nerozhodně 2:2 (5:5). Jako odměnu děti dostaly koláče, sladkosti a
každý tým velký kyblík s křídami.
Dále následoval další odpolední program. Pro děti bylo připravené
malování na obličej a tvořivá dílnička, kde si děti vyráběly
skřítkovské čepice. Následovaly soutěže v největším pijákovi,
jedlíkovi a silákovi. Děti byly rozděleny do stejných kategorií jako při
dopoledních disciplínách. Dospělí pak na muži/ženy. V pijákovi
vyhráli p. Strasser a p. Nanková, v jedlíkovi p. Mazalová a p. Starosta
a v silákovi p. Mazalová a p. Peller.
Po soutěžích následovala dětská diskotéka, kterou si pro děti
připravily Gallerová E. a Zoubková L. ml. Učily děti tančit na některé
známé dětské písničky. Dětem se diskotéka moc líbila, ale po celém
dni už byly unaveny, a tak následovala diskotéka pro dospělé. A tím
byl zakončen náš dětský den.
V první řadě děkujeme obci Oleška za peněžní dar a pomoc při
organizaci akce. Dále nesmí chybět poděkování všem sponzorům za
peněžní i věcné dary, kterých si moc vážíme. Stejně tak děkujeme p.
Rottové za poskytnutí celodenního občerstvení v podobě jídla a pití
a za zázemí celodenního programu. Dále děkujeme p. Procházkovi
za to, že nám byl po celý den pomocnou rukou a s jakýmkoliv
problémem jsme se na něj mohli obrátit. Velké poděkování patří
především dobrovolníkům na stanovištích, pekařkám perníků,
moderátorovi a mnoho dalším, kteří se účastnili akce a pomáhali
vytvořit pro děti krásný den, na který budou určitě rády vzpomínat.
Další poděkování patří K. Strnadové, která olympiádu vymyslela a
celých 8 let ji organizovala.
Ale největší ocenění a poděkování si zaslouží organizátorky akce
jmenovitě: p. Gallerová, p. Hrdličková, p. Mondscheinová, p.
Nanková, p. Pellerová, p. Vydrová a p. Zoubková, které celý tento
krásný den zorganizovaly a investovaly do toho spoustu času a
energie. Myslím, že jejich dřina byla odměněna usměvavými obličeji
všech dětí, pro které tuto akci daly dohromady.
Ještě jednou všem děkuji a věřím, že příští jubilejní 10. ročník bude
ještě úspěšnější než ten letošní.
Za organizační tým L. Zoubková ml. autorka a fotografka

Poznej krymlovský les 23.6.

Hasičské závody na Bulánce 16.6.

Letošní oslava Dne dětí se na Krymlově spojila s blížícím se
začátkem letních prázdnin, na které děti netrpělivě čekají.
Ještě však než započnete zasloužený odpočinek od školního
učiva, mohly si děti i dospělí vyzkoušet vědomostní i
dovednostní disciplíny, které akce Poznej krymlovský les
nabízela. Sobotní odpoledne nenarušilo ani prudké ochlazení,
ba ani trocha deště, tudíž se mohly skupinky účastníků vydat
na trasu, která tentokrát netradičně vedla po lesních cestách
kolem Krymlova. Zúčastnění museli projít deseti stanovišti,
na nichž plnili rozličné úkoly. Avšak úplně na samém začátku
byl velkou atrakcí kůň pana Kurela ze Ždánic, který velmi
ochotně vozil děti na startu trasy. Po projížďce na oři mohly
děti s rodiči vyrazit vstříc zdolání krymlovské lesní mise.
Konkrétně se jednalo o chůzi po laně napnutém mezi dvěma
stromy, poznávání druhů stromů, hodu šiškou na cíl, kvízové
doplňování lesní tajenky, rozpoznávání fotek míst spojených
s Krymlovem, dále pak skupiny návštěvníků musely projít
mezi stromy s šátkem na očích, mohly si ale také zastřílet ze
vzduchové pistole na papírového divočáka. Toto stanoviště
pod dohledem manželů Jehnětových sklidilo velký úspěch! A
již na následujícím stanovišti mohli účastníci prokázat znalosti
ohledně spořádaného chování v lese, neboť třídili předměty,
které do lesa nepatří do kategorií sklo, plast a papír. Své svaly
pak děti za doprovodu rodičů tužily při řezání kmene stromu
dvouruční pilou, na což dohlížely zkušené oči pana Jirky
Holuba a pana Milana Procházky. Na posledním úkolovém
bodě pak účastníci správně přiřazovali jména ke zvířecím
obyvatelům lesní říše. V cíli, po úspěšném zdolání všech
lesních nástrah, na děti čekaly dárky a společně s rodiči se
občerstvily sekanou, melounem a teplým čajem, který
obzvláště přišel vhod! Lví podíl na úspěchu akce měla Petra
Svobodová, dále děkujeme organizátorům i návštěvníkům za
příjemné lesní odpoledne.
Magdalena Vlasáková - Spolek Krymlováci

Jako každý rok si dali v půlce června na Bulánce dostaveníčko
hasiči. Sešli se tu už po jedenácté, aby změřili síly ve 4. kole
letošního ročníku Podlipanské ligy. Dopoledne předvedlo své
útoky 9 soutěžních týmů mužů, 7 soutěžních týmů žen a 3
soutěžní týmy dorostu.
Mezi muži se představil i omlazený domácí tým Bulánky ve
složení: Lukáš Havránek, Tomáš Hes, Michal Havránek, Karel
Hetzendorf, Petr Pokorný, Jan Starý a Emil Kotrch. Kluci mají
na rozdíl od loňského roku natrénováno a jejich cílem bylo
útočit na medailová umístění. To se jim na konec povedlo a
skončili na výborném třetím místě o 1,34 vteřiny za prvními
Radovesnicemi a o pouhých 0,25 vteřiny za druhým
Křížkovým Újezdcem.
Stejně tak v kategorii žen se představil domácí tým ve
složení: Vladislava Hesová, Drahomíra Havránková, Iva
Šubotníková, Gabriela Kočová, Petra Hetzendorfová, Patricie
Ježíková a Žaneta Břečková. Pro děvčata to byly letos první
závody a podařilo se jim zazářit. Všem ostatním týmům
vypálili rybník a hned prvním soutěžním pokusem zajistili, že
pohár za první místo zůstal doma na Bulánce Zvítězili před
druhými ženami ze Zásmuk a třetími ženami z Popoviček.
Po poledni pak přišla řada na soutěžní týmy dětí. V kategorii
mladší žáci závodilo 13 týmů, v kategorii starších žáků 9 týmů
a v kategorii přípravka 3 týmy. V těchto kategoriích bohužel
Bulánka neměla svá želízka v ohni. Pro diváky však bylo
snažení dětí neméně atraktivní a jejich umění a výsledky
obdivuhodné. V kategorii přípravky zvítězili děti z Ovčár, v
mladších žácích děti ze Zibohlav a kategorii starší žáci ovládly
děti z Křížkového Újezdce.
Celkově se tedy na Bulánce představilo 44 soutěžních týmů z
16 SDH ze 4 okresů. Není snadné pro takto velký počet
závodníků a jejich fanoušků zajistit veškeré potřebné zázemí.
Je třeba připravit a zvládnout organizaci závodů a nedopustit
aby měli hlad nebo snad dokonce žízeň. Proto bylo pro
všechny připraveno tradičně bohaté občerstvení, od
sladkostí, které napekly Bulánecké ženy, přes langoše,
grilovaný hermelín až po grilovanou kýtu. Na přípravách,
organizaci a následném úklidu se tak podílí minimálně 20 lidí
z řad hasičů nebo jejich příznivců. Všem, kteří přiložili ruku k
dílu, patří velký dík.
Bc. Karel Hetzendorf
Muži:
1. Radovesnice I. (19,99)
2. Křížkový Újezdec (21,08)
3. Bulánka (21,33)
starší žáci:
1. Křížkový Újezdec (15,92)
2. Třebovle (16,73)
3. Kostelec n.Č.l. (18,86)

ženy:
1. Bulánka (22,79)
2. Zásmuky (23,38)
3. Popovičky (24,06)
mladší žáci:
1. Zibohlavy (16,97)
2. Ovčáry (18,63)
3. Třebovle (20,09)

dorost:
1. Třebovle (21,93)
2. Kostelec n.Č.l. (26,18)
3. Křížkový Újezdec (31,55)
přípravka:
1. Ovčáry (36,66)
2. Třebovle (40,19)
3. Rostoklaty (44,31)

Den her ve stylu retro

Dětský den Brník 2.6.

První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v
Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920
během Turecké vlády za nezávislost. Tehdejší ochránce
národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou
součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil
23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví
dodnes a je státem uznávaným svátkem.

V letošním roce se ani Brník nenechal zahanbit a uspořádal
pohodový dětský den plný her a zábavy pro svoje malé
občánky i jejich rodiče.
Každý, kdo přišel by přivítán s úsměvem a sladkou cukrovou
vatou. Od obecního domku až po fotbalového hřiště byla
rozmístěna označená stanoviště, kde bylo třeba plnit zadané
úkoly.
Nejdříve bylo důležité vydat přebytek sil na skákacím hradě,
po té následoval oddych u kreslení obrázků. Správná muška
byla potřeba u sestřelování plechovek. Zdravá závodivost se
vyžadovala při skákání v pytli. Neméně důležité bylo, aby
každý dokázal roztočit obruč hula hoop a předvést dokonalou
jízdu na kole. Přesnost byla trénována se lžící a lehoučkými
míčky, které se bez pádu musely přenášet po vyznačené
trase.
Pro každého účastníka bylo připraveno občerstvení – tradiční
koláče od Alenky, domácí pečené zákusky, sladkosti i čerstvé
ovoce. Ve výdejním okénku tekla limonáda proudem i pivo
pro dospělé. Den byl ukončen táborákem a opékáním
špekáčků. Každé dítko odcházelo s obrovským balónkem a
velkým úsměvem na tváři. Účast na dětském dni byla velká a
my se budeme těšit na další ročník této příjemné sešlosti.
Ing. Martina Teslík – Tesaříková

Vyhlášení dne dětí, který by se slavil po celém světě, bylo
poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro
blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se
konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal
festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul
shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by
se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě
významné události, které se staly ve stejný den, určily datum
oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.
V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen
vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení
bylomasové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také
ve francouzskémOuradouru v roce 1944. Datum oslav bylo
ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San
Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.
Československo, později Česká republika také převzala toto
datum a Mezinárodní den dětí se slaví na začátku června.
Valným shromážděním OSN bylo všem státům doporučeno,
aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem oslav byl zvolen 20.
listopadu, a to proto, že v tento den v roce 1959 Valné
shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte. Některé
státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku června.
Na Bulánce jsme tento Den dětí
oslavili 2. června 2018. V prostoru
kolem hasičárny se ve tři hodiny
odpoledne sešlo u zápisu přes
čtyřicet dětí. Každé dostalo pitíčko
a seznam diciplín a mohlo se
rozeběhnout dokázat své umění
při jejich plnění. Připravili jsme jim
spoustu sportovních i zábavných
úkolů, které známe z našeho
,,mládí“. Děti si vyzkoušely chůzi
na chůdách, střílení ze vzduchovky
na růže a lízátka, plavbu člunem
po rybníku, skok v pytli aj. Po splnění všech disciplín dostalo
každé dítě balíček s dobrůtkami a dárečky. Pro mlsné jazýčky
bylo připraveno pohoštění, které připravily ochotné
bulánecké ženy. K dispozici bylo sladké a slané pečivo, ovoce,
zmrzlina, párek v rohlíku, klobásy a samozřejmě nealko i alko
pití. Jelikož byl krásný slunečný den spoustu lidí se přišlo
podívat se a popovídat si. Myslím si, že se nám povedlo tímto
odpolednem plným her, vykouzlit na dětských tvářích
spoustu spokojených úsměvů a to je ta nejlepší odměna.
Tímto i já bych chtěla poděkovat všem, co se na tomto dni
pro děti podíleli a pomohli.
Monika Havránková

Brník a černé uhlí
Pokud v minulém čísle Zpravodaje byla podána stručná
historie dobývání brnických jílovců, bylo by škoda si
nepřipomenout, že v blízkém okolí Brníka probíhaly v druhé
polovině 19. stol. i pokusy o těžbu černého uhlí. Místo
bývalého pokusného dobývání se sice nalézá v katastru obce
Dobré Pole, ale je to v lese, který se označuje jako Brnický.
Nakonec, Brník byl v té době rozdělen na dvě části a část při
cestě na Dobré Pole k uvedené obci náležela. Část lesa, kde
se bývalé doly nalézaly, je pak v turistické mapě označena
jako Brník, či mezi starousedlíky zmiňována pod názvem
„Havírna“.
Pozůstatky po dolování uhlí jsou dodnes dobře patrné v lese
těsně při údolní cestě z Brníka do Nouzova, cca 300 m před
tím, než les po pravé straně za zatáčkou ustoupí louce.
Poměrně rozsáhlé pozůstatky zarostlých haldiček a propadlin
se rozkládají na ploše cca 100 x 50 m. Jedna haldička příkře
zasahuje až do kraje cesty. Těsně pod cestou jsou pak dobře
viditelné propadliny po bývalých šachticích a štolách. Další
pozůstatky dolování jsou pak patrné i v Nouzově. Zhruba 200
m západně za bývalou hájenkou jsou na svahu kopce Dobruš
vysledovatelné propadliny a pod nimi, těsně u potoka, dobře
patrná zarostlá halda. Případné bližší prozkoumání však dnes
znesnadňuje statut soukromých pozemků, vymezených
ohradníky na krávy. V obou případech se jedná o
nejrozsáhlejší pokusné dobývání v oblasti Českobrodska.
Tloušťka uhelné vrstvy (mocnost) v Brnickém lese činila až 35
cm, ale slojka měla nestálý čočkovitý vývoj. Pokusy o
dobývání pokračovaly s přestávkami až do počátku 20 stol.
Můj děda, který se do Brníka přiženil, vzpomínal, jak mu
tchýně vyprávěla, že brnické ženy chodily s nůšemi vytěžené
hromady přebírat a uhlí si nosily domů k topení.
Počáteční průzkum vedený c. k., státní správou jižně od
Českého Brodu a okolí Kostelce n.Č.l. probíhal v letech 184248. Záměrem bylo nalézt blízký zdroj uhlí pro pohon parních
strojů v kutnohorských rudních dolech, které se tam
používaly k odčerpání důlních vod. Za tím účelem byly v okolí
hloubeny mělké šachty a raženy krátké štoly. Uhlí bylo v okolí
Kostelce a Č. Brodu hledáno na základě podobnosti
geologické stavby, povahy a stáří hornin s oblastmi RosiceOslavany u Brna a Kladensko-Rakovnicka, kde se černé uhlí v
té době již dobývalo. Jedná se o mocná souvrství usazených
prvohorních hornin permokarbonského stáří, které se v
našem okolí nalézají. Místy jsou překryty křídovými pískovci a
jíly, o kterých bylo pojednáváno v minulém příspěvku. Stáří
těchto permokarbonských hornin se pohybuje zhruba mezi
310-290 mil. let.

S cílem nalézt uhelné sloje byl později, v letech 1874-75 u
Přistoupimi odvrtán 698 m hluboký vrt. Poprvé se v Rakousku
vrtalo diamantovými korunkami. Vrtání bohužel skončilo
předčasně v důsledku požáru vrtné věže, která se zřítila.
Kromě několikacentimetrové vrstvičky v hloubce 305 m se
žádnou uhelnou sloj objevit nepodařilo. Průzkumy na uhlí a
pokusy o těžbu v našem okolí pak pokračovaly různými
soukromými podnikateli s přestávkami až do počátku 20tého
století. V rámci toho bylo provedeno i desítky mělčích vrtů.
Souvrství permokarbonských hornin jsou v okolí
charakteristické svou červenohnědou barvou, způsobenou
sloučeninami železa. Jistě si každý všiml starších pomníků na
Olešeckém hřbitově, které jsou z permského pískovce, v
minulosti těženého v Nučicích a u Výžerek. Červený nučický
pískovec byl použit například na pilíře Sázavského kláštera či
ostění zvonice kouřimského kostela. Typickou barvu mají
skalní stěny u Přistoupimi pod vysílačkami nebo za
českobrodským pivovarem a velmi nápadné jsou pak červené
pískovce použité na hradby v Českém Brodě.
Krajina i podnebí v době vzniku místních uhelných slojek se
podstatně odlišovaly od současnosti. V důsledku pohybu
kontinentů se území Česka nalézalo blízko nad rovníkem a na
zeměkouli končila jedna z etap zalednění, které postihlo
především jižní polokouli. V prostoru Čech převládalo suché
polopouštní klima. V údolích mezi horskými masívy byla
mělká bezodtoká jezera, zaplavována občasnými bystřinami.
V jednom takovém, dlouhém a úzkém údolí, které se táhlo
severojižním směrem z Podkrkonoší po České Budějovice, se
ukládaly stěrky, písky a jíly a vyskytovala rašeliniště pokrytá
kapradinami a plavuněmi, která se za milióny let změnila v
uhlí. Geologové toto bývalé úzké údolí označují příkopovou
propadlinou a nazývají Blanická brázda. Vzhled krajiny v
nejbližším okolí rovněž vypadal zcela jinak. Dnes, pokud
jedeme do Kouřimi či Ždánic, sjíždíme zátočinami z poměrně
velkého kopce. Před 300 miliony let, na počátku období
permu, byly východním směrem naopak strmé svahy kopců
či dokonce horstva, ze kterých občasné přívaly prudkých
bystřin zaplavovaly zmíněné údolí. Dokladem toho jsou až
půlmetrové, hrubě omleté valouny kouřimských rul, které
jsou nalézány na polích mezi Dobrým Polem a
kompresorovou stanicí. Hromadu takových posbíraných
valounů je možno vidět a případně zakoupit v zahradnictví
Jandl u kompresorové stanice.
Další místa, kde se drobné slojky uhlí vyskytují a pokusy o
případné dobývání uhlí probíhaly, byly východně od Nučic a
Výžerek, u Horního Peklova severně od Kostelce,
severovýchodně od Močedníka a na několika místech v
blízkém okolí Kšel a Přistoupimi. Uhelné slojky v uvedených
lokalitách však byly ještě drobnější než u Brníka a Nouzova a
uhlí, s výjimkou Peklova, většinou nekvalitní, popelnaté.
Miroslav Šedina, Brník 34

Koutek přírody
Píši tento článek koncem jara a opět sucho. Jak
to kontrastuje s lidovou pranostikou?
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
Mokrý máj v stodole ráj.
Na mokrý květen, přichází suchý červen.
Večerní rosy v máji, hodně sena dají.
Květen má být chladný a vlhký, ne však studený a suchý.
Když v máji blýská, tak si sedlák výská.
Chladně v květnu a v červnu vlaze, to je sýpkám i sudům blaze.
Měsíc červen voní deštěm.
Sv.Vít dává trávě pít, svatovítské deště přináší počasí hezké.
Co červenec neuvaří , srpen nedopeče
A z Valašského kalendáře:
Z pusté stodoly vyletí jen sova, z hloupého člověka hloupé slovo.
Kdo se má zle, dlouho žije.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Červen studený-sedlák krčí rameny.
Veselá mysl-okradený doktor.
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.
Déšť na Prokopa-zmokne každá kopa.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zims bude
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje
A už probíhá pozdní jaro a začátek léta. Jako vždy si připomínáme
zrod nového života a omezenosti návštěv v lese a na polích zejména
s psy a kočkami. U nás je to s lovnou zvěří spíše jen o srnčatech a
někdy i bažantech a zajících. Samozřejmě, že se to týká také
zpěvného ptactva hnízdícího na zemi.
Už stačí, že jako největší predátoři jsou divoká prasata a lišky.
Mimochodem, málo si připomínáme o domestikaci kočky domácí.
Již ve starém Egyptě, před 3000 léty našeho letopočtu se kočka stala
významnou součástí života v Egyptě. Pro zemědělce měla kočka
obrovitý význam jako lovec hlodavců ohrožujících sklady obilí a
potravin.
První doklady o kočkách v Evropě nacházíme na řeckých vázách z 5.
století př.n.l.
Kočka domácí byla domestikována také v Asii, cca 1000 let př.n.l.,
začal chov v Číně a posléze v Indii. Za vlády císaře Octaviana Augusta
se dostaly kočky do Říma jako ozdoba bohatých Římanů. Vojenská
tažení římských legionářů dostaly kočky i Velké Británie.
V Evropě byla kočka ceněným zvířetem a byla chráněna přísnými
zákony.
Od 13.století se pohled na kočku radikálně změnil s příchodem
inkvizice. Vše co lidi na kočce obdivovali se stalo podezřelým. Kočky
se upalovaly společně s čarodějnicemi.
V dnešní době je na kočky jiný náhled
Vrátíme-li se k floře tak třeba jahody.
Jahoda je souplodí nažek na šťavnatém zdužnatělém květním lůžku,
rostoucí na jahodníku a toto souplodí nažek vytváří nepravý plod.
Jahoda patří mezi drobné ovoce, které je bohatým zdrojem
vitamínu C srovnatelný s citrusovými plody. Oproti ostatním
druhům ovoce obsahuje malý podíl přírodních cukrů.
Jahoda není bobule-u bobulí jsou semena obklopena šťavnatou
dužinou, např. angrešt, rybíz, nebo borůvka a dále okurka, řepa
nebo dýně. U těchto druhů je konzumován plod, avšak u jahodníku
nejde o plod, ale zbytnělé květní lůžko. Vlastní plody jsou malá
zelená zrníčka na červené slupce.
Jahody jsou známy již od dob starověkého Říma a pro širokou
konzumaci se začaly používat až v pozdním středověku. Na území
Čech a Moravy se začaly jahody pěstovat až v 19.století v oblasti
Neveklovska. V současné době existuje mnoho odrůd, jak
vyrůstajících v lesích, tak pěstovaných na polích a zahradách.
Hezké letní dny přeje Číman

Duchovní slovo
Vážení čtenáři, dovoluji si na základě přání některých
občanů vás informovat o dění na kostele i v kostele
v Olešce. Krov je pořádně napaden tesaříkem.
Některé části je třeba zcela vyměnit. Část trámů
podhledu lodě poklesla. Někde je třeba v kostele
postavit i lešení, aby nám strop nespadl. Trámy v kněžišti jsou na
tom dobře, a tak po výměně latí se položí krytina. Vzhledem k
rozsahu poškození trámů krovu i podhledu se navýšily vícepráce.
Financování je zajištěno z EU : Kč 700 000,-, z arcibiskupství Kč
200 000,- a z farnosti Kč 100 000,- a něco. Celou akci je třeba
předfinancovat, takže je třeba si půjčit. Tak s Boží pomocí a
lidskou ochotou a štědrostí do toho. Duchovně pak vkládám
dění v Olešce v přímluvu všech svatých ,patronů zdejšího
kostela. Tím vám přeji i dobrou životní cestu.
V úctě J. Lízner

Loupežníci z Olešky
13.února 1728 se v černokostelecké městské šatlavě uskutečnil
výslech třicetiletého Václava Sýkory, jinak Trojana, tovaryše
tesařského z Olešky. Tento Václav byl spolu s dalšími kumpány
obžalován z rozsáhlé loupeživé činnosti na celém panství. Jak
během výslechu vyšlo najevo, obžalování se zakládalo na pravdě.
Vyšetřující tribunál nejprve pochopitelně zajímala příčina a
okolnosti, které vedly k loupeživé činnosti. Začátek svého konání
Václav svaloval na ,,špatné kamarády“. Konkrétně jmenoval
vysloužilého vojáka Víta Hotovce ( t.č. v Zásmukách v ,,arestu),
který bydlel v Olešce u řezníka Matěje Svobody a sedláka
Václava Peška t.č. nezvěstného. Údajně první krádež začala, tak
že M. Svoboda navedl svého podruha, vojáka Hotovce, ke
krádeži žita v nedalekých Nučicích. Vít Hotovec měl v různých
drobných krádežích už předešlé zkušenosti, neboť si s sebou do
Nučic vzal falešný klíč, se kterým otevřel vyhlédnutý špýchar později Hotovec přiznal, že už dříve kradl společně se svou
manželkou, která mu konkrétně obstarala i zmiňovaný paklíč. Do
celé akce byla externě zapojena i Hotovcova teta, která pomohla
kradené obilí přechovávat. O obilí se následně podělili, Hotovec
svůj díl prodal Matěji Svobodovi a ten si nechal své žito semlít. V
roce 1727 o masopustu v Dobrém Poli, konkrétně na statku
tamního rychtáře výše jmenovaná trojice opět ukradla obilí,
takříkajíc ,, na objednávku“.
Co je ale nejpozoruhodnější – o indentitě i činech jednotlivých
loupežníků veděl po celou dobu i olešecký rychtář Moravec. Ten
zneužil svého postavení, bral od lupičů úplatky a pravidelně jim
poskytoval úkryt. Tato loupeživá skupina následně páchala
drobné krádeže v řadě obcí na Černokostelecku. Byli obviněny i z
mnoha dalších lupů, které se ovšem nepodařilo prokázat.
Dne 18. května 1729 byl nad všemi obviněnými vynesen
rozsudek. Matěj Svoboda, jinak Klobása, byl za spolčování s
lupiči a navádění ke krádeži odsouzen k jednomu roku veřejných
prací v poutech a železech na obecním nebo panském díle.
Václav Trojan byl uznán za značného společenského škůdce, a
byl proto odsouzen k trestu smrti provazem. Kateřina Hotovcová
byla stejně jako M. Svoboda odsouzena k jenomu roku
veřejných prací v okovech. Tomáš Moravec, který o celé skupině
věděl a dokonce od ní přijímal i úplatky, pro nás naprosto
překvapivě vyvázl z celého soudu bez trestu!
Z knihy Vladimíra Jakuba Mrvíka - Čarodějnice a loupežníci na
Českobrodsku a Černokostelecku ( nejen) barokním.
Pro zpravodaj, úryvek z případu Loupežníci s Olešky, napsala
Monika Havránková

Vyhřívat se na stráni,
přijímat
od trávy laskání.
Říkals, že ti chybí moje slova.
Poslouchat
hašteření ptáků,
Nevím, co měla bych psát,
obrazy
číst
z mraků.
tak to zkusím znova…

Chybím ti

Ševel listí by mne uspával
Dnes je krásný letní den.
a
nikde nikdo by se nehádal.
Jdu do práce, obloha je plná
Na
vlnách klidu v míru plout
bílých beránků, slunce
a
do
plachet naděje nechat vítr
mne zavinulo do své
dout.
teplé náruče
a já - chtěla bych být jinde…
Martina B.

Plánované akce
Fotbalový turnaj o pohár starosty na Bulánce
26.8. Olešecká pouť + taneční zábava
15.9. Koncert dechové hudby v Krymlově
5. a 6. října se konají volby do zastupitelstva obce a
zároveň do Senátu Parlamentu ČR
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Řešení: Detektiv si všiml, že telefonní sluchátko v bytě pana Chrousta nebylo zavěšeno, Očko by proto musel ve svém telefonu slišet výstřel z pistole
a další zvuky doprovázející loupežné přepadení pana chrousta

