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Vážení spoluobčané,
přestože náš zpravodaj je vysloveně regionální, dovolím si
dnes využít úvodníku k tématu, který je pro říjen letošního
roku nejdůležitější. Vznik republiky před 100 lety je fenomén,
který určil osudy nás všech a na který můžeme být právem
hrdí. I když se Československá republika, ve své podobě
nezachovala , bezesporu nám její vznik umožnil rozvoj našich
národních kultur, českého i slovenského jazyka. Sto let je
hodně dlouhá doba. Náš vztah se Slovenskem připomíná
pomyslné manželství. Vznikl z lásky. V devatenáctém století
naše národy bojovaly o svou identitu . Na úřadech se
nemluvilo česky a slovensky, ale převládala němčina a
maďarština. A právě boj o rodný jazyk sblížil naše národy
nejvíce. 28.říjen 1918 byl symbolickým vyjádřením tohoto
vztahu. Do každého manželství může někdy třetí strana ,
vrazit klín a rozdělit jej. To se stalo na konci třicátých let, kdy
došlo k dočasnému rozdělení republiky. Naštěstí po
osvobození jsme opět pokračovali společně a tato cesta byla
pro strany prospěšná. Rozdělení federace většina z nás nesla
těžce, čas však ukázal, že přátelství a dobré vztahy mezi
dvěma národy, stejně jako mezi dvěma lidmi, může
pokračovat i po ukončení oficiálního svazku.

Každé kulaté výročí je jistě důvodem k oslavě a hlavně
k připomenutí významu toho co oslavujeme. Především však
bychom měli vzdát hold těm, kteří za vznik a následnou
obnovu republiky položili život. Tím myslím oběti první, ale i
druhé světové války. Rád bych, abychom se na konci října sešli
u všech pomníků v našich obcích a položili zde věnce a zahráli
hymnu. Naši padlí spoluobčané si vzpomínku určitě zaslouží.
Hodně obcí plánuje k výročí vzniku republiky vysazování lip.
Lípa je krásný strom a je našim národním symbolem. I naši
předkové zde, u našeho kostela, zasadili „Lípu svobody“ . Na
krásném obrázku p. Filípka na titulní straně našeho zpravodaje
je vidět, jak mohutný se z ní strom stal. Bohužel i na naší lípě
se projevuje zub času. Musíme se o ní starat a je nutné provést
její vyšetření. A na základě zjištění jejího stavu přijmout taková
opatření aby zde lípa mohla zůstat, ale aby neohrožovala naše
občany. Opět mě napadá podobnost k naší republice. Máme ji
rádi, ale musíme se o ní starat.
28. říjen je symbolem. Přežil sto let, a ne vždy to byly roky
lehké. Přinesl nám nejen národní svobodu, ale i heslo, podle
kterého bych si přál, abychom žili. To heslo zní: „Pravda a láska
vítězí“.
Přeji Vám všem hezké prožití podzimu.
Ing. Jaroslav Vedral

Prázdninám jsme zamávali a vítáme nový
školní rok
V tomto školním roce pokračujeme ve Školním vzdělávacím
programu SKŘÍTKŮV ROK.
Děti navštěvují třídu Rarášků – mladší děti, a Štístek – starší
děti.
Naši mateřskou školu navštěvuje 41 dětí. Denní řád pro děti
je dostatečně pružný a je přizpůsobován aktivitám
vyplývajícím z třídních plánů, či aktuálních situací v MŠ.
Program Skřítkův rok je zaměřen na pobyt v přírodě. Rádi a
často chodíme do lesa Mršince, kde společně s naším
vodníčkem pečujeme o studánku. Na jaře ji kouzelným
klíčem odemkneme, v průběhu roku o ni pečujeme, aby byla
stále čistá a zvířátka k ní chodila ráda pít. Na podzim ji opět
zamkneme, rozloučíme se a popřejeme jí klidný zimní
spánek.
Vštěpujeme dětem důležitost vody pro život na naší krásné
planetě.
Dlouhodobě spolupracujeme s panem myslivcem Zoubkem.
Chodíme společně do lesa za zvířátky, krmíme je, staráme se
o ně a dokonce jim v zimě ozdobíme dobrůtkami vánoční
stromeček. Vždy se od pana myslivce dozvíme něco nového.
Na zahradě máme krmítko pro ptáčky – pozorujeme je,
poznáváme a v zimě krmíme.
Během roku pořádáme spoustu akcí společně s rodiči a
přáteli naší školy. Letos pořádáme např.: Bramborový den 25.9., Dýňování spojené s lampionovým průvodem – 17.10. a
jiné.
Jako každý rok tak i letos připravíme vánoční besídku,
vystoupení ke Dni matek, představení pro seniory a příznivce
z řad veřejnosti.
Na podzim sbíráme dary přírody – kaštany, šišky, šípek,
žaludy, barevné listy…a ve školce, i společně s rodiči doma
tvoříme – vílu Jarněnku, zvířátka, skřítka Podzimníčka,
domečky pro skřítka a mnoho jiných.
Na jaře sledujeme probouzející se přírodu, život u rybníka, na
louce i v lese.
Seznamujeme děti s lidovými tradicemi a zvyky – např.
Vánocemi, vítáním jara, vynášením Morany, Velikonocemi,
pálením čarodějnic…
Na školní zahradě mají děti bylinkový záhonek, o který pečují
a tety kuchařky výpěstky zužitkují v kuchyni.
Do školky jezdí pravidelně herci s poutavými divadelními
představeními, dětmi velmi oblíbenými. Pořádáme výlety za
kulturou. Líbilo se nám např. na zámku Kačina, ve svíčkárně v
Šestajovicích. A letos se už moc těšíme do Prahy k hasičům. I
v blízkém okolí objevujeme zajímavá místa.
Není nám cizí ani sportovní aktivita, kterou provozujeme ve
všech ročních obdobích. Chodíme na delší vycházky,
pořádáme sportovní dopoledne, závodivé hry, soutěžíme…Ze
všeho nejraději však v zimě skotačíme na sněhu .
Mezi milou dlouhodobou tradici patří také spolupráce s
místním Domovem seniorů. Často se vzájemně navštěvujeme
a obohacujeme. Dědečkové a babičky dětem ve školce čtou
pohádky před spaním, vyprávějí jim, jak oni prožívali svoje
dětství. Děti jim zpestřují život v domově různými kulturními
vystoupeními. Společně si také zazpívají, vymění si dárečky,
které sami vyrábějí a na závěr děti dostávají občerstvení v
podobě bábovky a kakaa, na což se vždy velmi těší .
Naším společným zájmem je, aby se děti ve školce cítily
dobře a rády do ní chodily.
Tak hodně úspěchů všem…
MŠ Oleška

Naše knihovna v Olešce
Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit a aktivitami
naší olešecké knihovny. Naše knihovna má 21
registrovaných návštěvníků, kteří si mohou vybírat téměř
z 1 400 ti set titulů, které jsou ve vlastnictví knihovny.
Spolupracujeme s knihovnou v Kutné Hoře, od které
máme v současné době zapůjčeno 121 titulů, takže
čtenáři mají z čeho vybírat. Půjčovní doba je každý den,
v době pracovní doby obecního úřadu, po dohodě,
kdykoliv.
Mimo půjčování knih se knihovna věnuje dalším
aktivitám. Ať přednáškové činnosti, kdy jsme se mohli
např. poučit s vytvářením rodokmenu, o tuto přednášku
se nám postaral pan Novák ze Zásmuk. Dále naši knihovnu
navštívila paní Jitka Nováková, která nám zajímavým
způsobem vyprávěla, jak vzniká kniha, od jejího napsání,
až po výtisk. Další velice zajímavou přednáškou bylo
seznámení s působením různých omamných látek, jejich
působením ve zdravotnictví a zároveň zneužíváním
některých lidí. O tuto besedu se nám postaral pan Ing.
Jaroslav Zikmund. Neméně zajímavou přednášku jsme si
vyslechli i o astrologii. Již dvakrát navštívila naši knihovnu
spisovatelka paní Martina Bittnerová, která nás seznámila
se svojí tvorbou a zároveň nám rozšířila vědomosti – např.
O láskách Boženy Němcové, či nám poodhalila Tajemství
Karla Hynka Máchy. Nesmíme zapomenout na praktickou
přednášku o trénování paměti, které pro nás zajímavým
způsobem připravila paní Eva Kubínová.
Z dalších aktivit si připomeňme výstavy, ať již to byla
výstava k výročí první zmínky o Olešce, výstava obrazů
paní Kateřiny Groholové, comicsů kreslíře Jiřího Filípka či
výstava prací dětí z mateřské školy. Taky nám zde
přednášela své básně paní Martina Břečková, rodačka
z Brníku a autorka básní, které pravidelně vycházejí
v našem zpravodaji.
Za velikého nadšení příznivců knihovny vzniklo pravidelné
čtvrtletní čtení pro děti i dospělé v naší knihovně. Čtení
pro děti je vždy obohaceno zajímavým tvořením, které
děti vždy zaujme. Do čtení se zapojily paní Vlasta Novotná,
Mgr. Helena Piknerová, Kateřina Groholová, Jitka Špádová
a Magda Vlasáková. Čtení probíhá v příjemné atmosféře,
žel, máme málo dětských posluchačů, kteří ve svém
volném čase přijdou do knihovny, ale jsem optimista a
věřím, že si k nám i malí návštěvníci najdou cestu. K tomu
nám rozhodně pomáhá přístup paní ředitelky Mateřské
školy v Olešce, paní Aleny Bečvaříkové, která pravidelně
každý měsíc navštěvuje se staršími dětmi knihovnu, kde si
společně čtou a vyprávějí si o knížkách. V letošním školním
roce jsme vyhlásili pro školku soutěž o nejlepšího čtenáře,
kterého jsme odměnili knihou.
Děkuji všem příznivcům knihovny za podporu

Magda Vlasáková

Krymlovské vinobraní

Historie plná osmiček

Již 4. ročník krymlovského vinobraní se uskutečnil v sobotu 15.
září 2018. V sobotu dopoledne se na návsi sešli krymlovští muži
a postavili stany, sety, nafoukli skákací hrady a postarali se o
celkovou výzdobu návsi. Ženy mezitím doma pilně dodělávaly
pochoutky, které připravily pro toto sváteční odpoledne. Ženy
započaly s přípravou již dvě hodiny před začátkem akce.
Aranžovaly sladkosti, slané pečivo, sýry a hroznové víno. V 15
hodin vše začalo. Bylo k dispozici 125 l bílého burčáku, 20 l
červeného a 20 l bílého vína, vše dovážené z Moravy. Hitem
letošního vinobraní byla ochutnávka Rulandského a Veltlínského
vína ze zdejšího kraje. Dle reakcí konzumentů víno ze zdejšího
kraje hodnotili, jako sušší, ale vzhledem ke skutečnosti, že vše se
vypilo, zřejmě i suché víno našlo své konzumenty
Pro děti byly připraveny dva skákací hrady, které byly plně
využity po celý den. Děti byly nadšené, šťastné a uřícené. Běhaly
si pro pití, našli se i tací experti, kteří nepotřebovali kelímek a pili
rovnou z kohoutku z várnice
Pro dospělé byly mimo ochutnávky vín připraveny soutěže,
jedna ze soutěží spočívala v závodu dvou skupin lyžařů, kteří se
předháněly v rychlosti a v umu zatáčení. Pro vítěze byl připraven
osvěžující burčák. Všichni jsme se pobavili, jak soutěžící, tak
přihlížející.
Zároveň s vinobraním byl v Krymlově koncert dechové hudby, na
kterém příznivcům tohoto žánru zahrála „Myslivecká kapela –
ATLAS“. I návštěvníci tohoto koncertu navštívili naše vinobraní a
pobavili se s námi. O tyto koncerty se roky stará pan Jan Šedina z
Olešky, za což mu patří velký obdiv a dík.
Chtěla bych poděkovat všem Krymlovákům, kteří se podíleli na
organizaci letošního vinobraní. Někdo se postaral o víno, pečení
pochoutek, objednání skákacích hradů, přivezení a odvezení
skákacích hradů, objednání a přivezení sýrů, obsluhu při prodeji
všeho, celkovou propagaci, úklid před i po akci. Není v silách
jednoho člověka toto vše zvládnout sám, proto je obdivuhodné,
že se tolik Krymlováků zapojilo do uskutečnění této zdařilé akce.
Jen tak dál milí Krymlováci
Magdalena Vlasáková - Spolek Krymlováci

1858 Letošního roku nevypadala žeň v zdejším kraji žádaně neboť
dlouhotrvající sucho uškodilo velmi obilnímu zrnku, a pak v čase žní
dlouhotrvající deště způsobili škodu tu, že mnohým ne málo obilí zvláště pak
žita a ječmene ano i ovsa vzrostlo.
1878 Dne 26.března vyhořela ve Volešci stodola Václava Vedrala č.64 jak
oheň povstal neznámo.
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.
1908 Přípisem c. k. okresního hejtmanství v Českém Brodě ze dne 10.června
č.13850 sděluje se zdejšímu Obecnímu úřadu "že správné označení obce v
řeči České zní 0leška", a tudíž obec k používání tohoto označeni bez
jakéhokoliv povolení oprávněna jest.
V červnu vypukl v Bulánce neznámým způsobem oheň, jímž zničeny dvě
stavení.
1918 V Čechách zuří španělská chřipka.
Dne 28.října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně
vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly
psát nové dějiny.
1928 -Horka v měsíci srpnu dosáhla ve stínu až 35°C, celé léto až do října
sucho, pozdní deště však přece prospěli zvláště otavám.
Dne 15. ledna uspořádal sbor v hostinci u Urbanů I. hasičský ples. Ačkoli bylo
počasí nepříznivé, zúčastnilo se plesu 141 platících osob obého pohlaví.
Zábava během několika hodin dostala tak přátelský a společenský ráz,že
není pamětníka, tak krásné a příjemné zábavy.
Dne 4. června asi ve tři hodiny odpoledne, vypukl požár v domku J. Kaše čp.
15. V několika minutách byla stříkačka na místě, obsluhována třemi muži a
za pomoci výhradně žen, podařilo se oheň v zárodku zdolati, tak že neměl
žádných následků. Oheň vznikl od špatné kouřové roury, která byla
zhotovena z dřevěného materiálu.
Na schůzi konané 16.června odhlasováno bylo započíti se stavbou hasičské
zbrojnice.
Již následující dny byl svážen stavební materiál. 20. června bylo započato se
stavbou. Díky obětavostí některých členů sboru byla 2. července odevzdána
svému účelu.
1938 Dne 20. 1. byla krásně vidět polární záře na straně severní od 7.30.
hodin do 9.30. Spodní
část této záře na celé šíři severní, kam oko dohlédlo, byla nevídaně světle
zelená a světle modrá a vrchní celá část tmavočervená, jako záplava ohně.
Byl to jedinečný překrásný pohled.
1938 Bulánka-V hostinci u Urbanů konal se dne 29.ledna XI. hasičský ples,
který se náramně vydařil a 97 platících občanů se rozešlo až v sedm ráno.
Dne 7.března konal sbor jako každoročně oslavy narozenin presidenta T. G.
Masaryka, při němž vzpomenuto jeho osvoboditelského díla.
Dne 24.dubna hlášen cvičební nálet do středu Čech. Službu konalo místní C
.P. O. Jejím úkolem bylo dosáhnouti plného zatemnění osady.
Na bílou sobotu dne 16.dubna shromáždil se sbor počtem 12 mužů u
pomníku padlých, aby vzdal dvouminutovým klidem poctu obětem Světové
války. K pomníku položen věnec.
Počátkem května převalila se naší Republikou mrazivá vlna, při níž pomrzlo
mnoho kvetoucích stromů. Jelikož zdrojem příjmů a výdělků našich osadníků
jsou z větší části sady, začala pro ně tragedie již před 21 květnem, kdy bylo z
naší osady povoláno bylo 5 mužů k zvláštnímu cvičení ve zbrani. Z našeho
sboru byly povolány bratři Janoušek Ant. Kamler Josef, Havránek J. Všichni
bývalí vojáci nad 40 let dochází každou neděli na vojenský výcvik do Kouřimi,
aby se seznámili s novými druhy zbraní zavedenými v čs. armádě.
Měsíc červen pokračuje v ranách našemu hospodářství zavlečením slintavky
a kulhavky do naší osady. Prvý případ vyskytl se v čp. 4 třebas se epidemie
šířila bylo pokračováno v žňových pracích a vzájemnou pomocí podařilo se
celou úrodu včas sklidit do stodol.
Jako by se vše spiklo proti našemu kraji, navštěvuje nás měsíc srpen vichřicí s
krupobitím jaké nebylo pamětníka, při níž došlo ke zkáze mnoha sadů.
Rány postupují z jednoho do druhého, měsíc září snaží se dovršit dílo zkázy.
Celý národ připravuje se na 14. září, aby s bolestí v srdci vzpomněl výročí
úmrtí prvého presidenta republiky Československé,presidenta osvoboditele
T. G. Masaryka.
1948 Únorové dny se projevily i v naší obci, ale jen splašeným běháním a
ustrašenými pohledy reakcionářů.
1958
Nejstarší z pohřbených byl Václav Hanzálek z Krymlova 90 let nejmladší
Jaroslav Matoušek zedník z Bulánky číslo domu 2. 20 let t.č. voják základní
služby, svobodný.Zemřel dne 15.března 1958 0,18 hodin - ve Valašské
Polance okres Vsetín při převozu náhodným úrazem (uhoření).
Monika Havránková

Krymlov 1919 – 1938
Válka skončila a život se pomalu začal vracet do normálu, tedy do
mírové doby. Avšak situace byla jiná. Již jsme nebyli součástí
Rakousko-Uherska, ani monarchie v čele s habsburským císařem. Po
dlouhých staletích jsme měli opět svůj vlastní stát, a to republiku v
čele s prezidentem T.G.Masarykem. I život na vesnici vlastně teprve
až nyní přešel do 20. století. Změnila se doba, okolnosti, ale i lidé.
Zvláště mladí muži, vracející se z války, ať už z front či legií, přinášeli
radikálnější názory i pohled na budoucnost.
První poválečné obecní volby na jaře 1919 byly silně ovlivněny
zkušenostmi lidí z válečné doby a také informacemi o událostech v
Rusku, v důsledku to znamenalo významný posun doleva k
sociálnědemokratickému směru. Krymlov nebyl výjimkou. Sociální
demokracie zde získala mírnou většinu, v počtu mandátů to ovšem
znamenalo rovnost se stranou agrární. A tak o postu starosty
rozhodl los a starostou se stal kandidát sociální demokracie Josef
Janoušek, č.p. 52. Středem zájmu příznivců sociální demokracie byl
zisk zemědělské půdy při ohlašované pozemkové reformě. Výsledky
pozemkové reformy však ve 20. letech přinesly zklamání. Půdu
získali jen někteří, a to za finanční prostředky, což u některých
znamenalo zadlužení.
V dubnu 1919 byl v Krymlově založen Sokol, toto se setkalo s velmi
příznivým ohlasem u obyvatel, již v následujícím roce se několik
příslušníků krymlovského Sokola účastnilo jako cvičenci VII.
všesokolského sletu v Praze. Obec se zapojila i do akce organizace
České srdce, jež měla napomoci zotavení těch pražských dětí, které
za války trpěly hladem. Jednak bylo jedno dítě přijato paní Anežkou
Cháberovou, č.p. 38, jednak byly ve prospěch Českého srdce
uspořádány velké národní dožínky, při nichž se angažovala prakticky
celá obec, samozřejmě s mládeží v čele. První poválečné léto, lidé se
potřebovali bavit, smát se, zapomenout na válečné útrapy, a ještě
při tom navíc dokázali pomáhat. Politika zůstala za dveřmi, tedy
skoro, neboť na šibenici byly pověšeny figury něměckého císaře
Viléma a rakouského císaře Karla, co by úhlavními nepřáteli našeho
národa. S veškerou úctou k předkům, musím v souvislosti s císařem
Karlem podotknout: ,,svatá prostoto!´´
Taktéž v roce 1919 se v obci začalo hrát ochotnické divadlo. Výrazně
napomáhali olešečtí učitelé Honner a Bastl, v dalších letech řídící
učitel z Olešky Alois Olšina. S úspěchem byla uvedena např.
Jiráskova Vojnarka. Tento ochotnický divadelní soubor pracoval při
místní sokolské pobočce, avšak překvapivě to nebyl soubor jediný!
Vznikl totiž další, který měl scénu v hostinci Jana Šindýlka, č.p. 1.
Proč v malé obci dva soubory? Příčinou byla rivalita mezi Sokolem a
Hasičským sborem, rozpory mezi některými občany, a to i z hlediska
politické příslušnosti. Nicméně ochotnický kroužek, ten druhý,
vydržel pouze několik sezón. Mezi talentované krymlovské herce
patřili: Marie Hanzálková, č.p. 56, Růžena a Marie Pokorných, č.p. 6,
Alois Šrajb, č.p. 34, a další.
O pouti v září 1921 byl v obci slavnostně odhalen památník
krymlovským občanům padlým ve světové válce. Pomník vytvořil
kouřimský kamenosochař Jásek.
Obecní volby v roce 1923 znamenaly ústup od sociálně
demokratického směru. Zvítězila kandidátka Domoviny domkářů a
malorolníků a starostou se stal Alois Pokorný, č.p. 6. Parlamentní
volby ve 20. letech ukazovaly, že v obci mají nejvíce příznivců a
voličů strany agrární a sociálně demokratická.
Vesnice se měnila, modernizovala. V roce 1926 se v Krymlově
objevil první rozhlasový příjmač, který si pořídil hajný Jan Lorenc,
č.p. 58. Modernizovaly se domy, stavěly se nové, a to zděné, mizely
došky na střechách, nahrazovány taškami, ketré se dokonce v
Krymlově i vyráběly, výrobcem byl Alois Pokorný, č.p. 6. Někteří
obyvatelé odcházeli za prací do měst, a tak se počet občanů
zmenšoval, zanikala i některá stavení. Ani příroda neukazovala vždy
jen svou příznivou tvář. V létě 1925 přišly dlouhotrvající deště, v
kruté zimě 1928-1929 klesly teploty až na mínus 38 stupňů Celsia,
vysoká vrstva sněhu vydržela až do dubna, topilo se i bidly ze stodol.
Samozřejmě, že tyto extrémy negativně ovlivňovaly úrodu.

V roce 1928 byla zahájena elektrifikace obce. Počátky byly
překvapivě složité a bouřlivé, neboť občané se na schůzích
vyslovovali proti zavádění elektřiny, měli totiž obavy ze zadlužení
obce.Časem se situace zklidnila a v září 1929 se v obci poprvé
rozsvítilo elektrické světlo. Zlepšilo se i dopravní spojení, jelikož v
září 1929 bylo zahájeno autobusové spojení mezi Prahou a Kouřimí.
V čem bylo dané zlepšení? Lidé chodili jen na ,,křižovatku´´, do té
doby totiž museli pěšky buď na nádraží v Kouřimi, nebo do Kostelce
na autobus. Pro nás špatně představitelné, že?
Obecní volby v roce 1931 vyhrála sociální demokracie a starostou
obce se stal Josef Volavka, č.p. 41, který zůstal na stejné pozici i po
volbách v roce 1935.
Občas byli Krymlováci postaveni před nečekané události, někdy
tragické, jako když v roce 1919 byl u ždánického lesa zabit bleskem
Alois Macháček, jindy spíš komické, což se stalo v polovině 30. let,
kdy se rozšířila fáma, že v okolí byl spatřen stíhaný nebezpečný
loupežný vrah. Jenže se ukázalo, že tím spatřeným byl duševně
chorý člověk, který vyděšen utíkal.
Ve druhé polovině 30. let narůstala hrozba nacistické německé
agrese, což vedlo k některým závažným opatřením. I v naší obci byla
vybudována složka civilní protiletadlové obrany. Konaly se cvičení a
cvičné poplachy. Při částečné mobilizaci v květnu 1938 nastoupili k
vojenským útvarům mnozí krymlovští muži. Ve stejné době se
konaly obecní volby, tentokrát s jednotnou kandidátkou. Starostou
se stal Josef Balšánek, č.p. 44. V létě 1938 se padesát! cvičenců
účastnilo vlastenecky a odhodlaně vyznívajícího X. všesokolského
sletu v Praze.
Události vyvrcholily v září 1938, kdy byla vyhlášena všeobecná
mobilizace. Ráno 25. září se 38 krymlovských mužů shromáždilo
před hostincem č.p. 38 a spontánně začali zpívat hymnu, dávali
najevo své odhodlání bránit republiku. Pak ale přišel Mnichov, ,, o
nás bez nás´´, naše pohraničí připadlo hitlerovskému Německu, v
národě zavládly pocity ponížení a zoufalství. Povolaní Krymlováci se
vraceli od útvarů domů. I v Krymlově se prováděly sbírky ve
prospěch českého obyvatelstva, které muselo opustit okupované
pohraničí. První republika smutně skončila.
Mgr. Helena Piknerová

Sokolské ženy 1920
Růža Starová, Anežka Cháberová, Božená Vicherová, Marie Hájková
Růža Kašová, Baruška Vlasáková, Anežka Čadinová
Anežka Jehnětová, Marie Kouřilová

Volební období končí
Čtyři roky utekly jako voda a s tím i mandát zastupitelstva, které
vzešlo z komunálních voleb v roce 2014. Využívám této příležitosti a
z pozice řadového zastupitele bych se za uplynulými roky v krátkosti
ohlédl.
Troufnu si říct, že dost dobrých věcí se společně, bez ohledu na
zastoupení různých uskupení v zastupitelstvu, podařilo společně
realizovat. Některé vzešly z poměrně bouřlivých debat a diskuzí, ale
vždy to byly debaty k věci.
Zmínit lze především kompletní rekonstrukci kuchyně a systému
vytápění v mateřské škole. Realizace této akce přinesla obci výrazné
snížení provozních nákladů MŠ. Další významnou událostí byla
výstavba víceúčelového hřiště v Olešce, financovaná z vlastních
zdrojů obce. Hřiště významným způsobem zlepšilo možnosti
sportovního vyžití jak dětí, tak i dospělých sportovních nadšenců.
Mezi úspěšně realizované akce lze dále zařadit vybudování nového
místního rozhlasu, který společně s vydáváním obecního zpravodaje
zlepšilo informovanost občanů o dění v obci. Oprava rybníku v
Brníku a postupné zlepšování stavu obecních komunikací a
chodníků jsou věci, které rovněž stojí za zmínku.
Některé z těchto akcí byly realizovány s pomocí dotačních titulů, za
což patří dík těm zastupitelům, kteří se na jejich získání podíleli.
Ne všechno ale bylo růžové, některé věci se nepodařily. Budova
bývalé školy a její možné využití – nevím, proč se toto téma za celé
období téměř nedostalo na pořad jednání. Vždy pouze náznaky a
přitom budova zbytečně chátrá. Hřiště v Krymlově – s velkým
nadšením budované, s velkou slávou otevírané a nakonec možný
vstup pouze na pár hodin denně, a to se jedná o obecní majetek!
Nepřipravené projekty a neproinvestované prostředky – každý rok
více jak desetina obecního rozpočtu nebyla využita ke zhodnocení
obecního majetku. To je jen pár příkladů, najít by se jich nechalo
více. To ale není účelem.
Na závěr bych chtěl říct, že pozitivní věci převládají a osobně jsem
rád, že jsem se mohl po čtyři roky setkávat s lidmi, kterým nebyl
lhostejný stav obce, a byli připraveni pro ni aktivně pracovat.
ing. Jiří Novotný

Opravujeme spolu v Olešce
Vážení přátelé Olešky a všichni příznivci stavby kostelíka Všech svatých
v Olešce
Dovolujeme si vás informovat o proběhlých opravách kostelíka ze 13.
století v Olešce a přitom vás požádat o příspěvky na opravy.
Bylo opraveno: očištění, osekání napadených trámů a někde jejich
výměna, přelaťování, vyčištění půdy, sejmutí krytiny, pokládání nové,
upevnění okapů.
Cena této opravy je včetně DPH 1 034 416,- Kč. Na zhotovení krovu a
střechy u vchodu do zvonice a více práce s úklidem to činí dalších Kč
162 000,- Při pracích se zjistilo, že nám v části stropu poklesly stropní
trámy, na kterých je stropní podhled zavěšen. Snad se tato havárie bude
řešit v příštím roce. V nejbližší době bude nutné strop podchytit.
Potom se nahazovat omítka, aby nedocházelo k degradaci zdiva.
Z výše uvedeného vyplývá, že si opravy vyžadují velké finanční
prostředky, jež pocházejí z EU Kč 700000,- , zbytek od arcibiskupství
Kč 200000,- a Kč 134 000,- od farnosti. Peníze z EU přijímatel dotace
dostane zpět po předložení účetních dokladů a schválení prací. Z toho
vyplývá, že si nejdříve vše musíme zaplatit . Tady nám výrazně pomáhá
arcibiskupství, které si samo od banky půjčilo, aby nám mohlo půjčit Kč
700000,- Farnost musí zaplatit Kč 134 000,- a také úroky. Ještě není
rozhodnuto, kdo zaplatí za vícepráce ve výši Kč 162 000,- a možná Kč
32000,- za kopuly s praporcem nad schodištěm na kůr.
Je na vaší úvaze, zda byste byli ochotní na opravy této stavby přispět
jakoukoli i minimální částkou, a to na účet: 0426287379/0800, účel
oleškakostel. Pokud budete potřebovat darovací smlouvu, na požádání ji
vyhotovíme a zašleme. Osobně můžete dar předat proti potvrzení při mši
každou 1. neděli v kostelíku. Příspěvky jsou časově neomezené po celou
dobu oprav. O výši poskytnutých příspěvků vás budeme průběžně
informovat, vyvěšením jednak na kostelíku nebo na našich stránkách
www.farnostkostelec.cz 1x měsíčně.
Děkujeme předem. Pán Bůh zaplať.
V úctě Jaroslav Lízner - farář info na tel: 728 058 994

Příměstské tábory Oleška aneb jak místní
škola ožila
Protože léto jsou prázdniny, naše děti mají volno a obstarat
jim zábavu alespoň na pár týdnů není vždy v silách všech
rodičů, vznikl nápad na příměstský tábor přímo v Olešce.
Místní budova základní školy opět ožila dětských smíchem,
na židličky usedly děti ve věku od 5ti do 10ti let z celého okolí
a zahradu rozvířily jejich bláznivé hry.
Červencový tábor probíhal čistě v indiánském duchu, na
zahradě se objevilo úžasné teepee, naši kmenovou základnu
ozdobil papírový totem a nic nebránilo tomu zažít báječný
indiánský týden.
Srpnový turnus s tématikou cesty do vesmíru byl plný
mimozemšťanů, nad hlavami nám visely planety a my
objevovali nový svět mimo naší zeměkouli. Souhvězdí,
mléčná dráha ani Slunce nám nebyly cizí.
Nadšení a radost dětí byly obrovské a motivace pro přípravu
táborů na další roky je velká. Po tolikaleté práci s dětmi
Tímto bych ráda poděkovala své skvělé kolegyni Terezce
Slavíčkové z Kolína za úžasnou práci s dětmi, Obecnímu
úřadu Oleška za velkou vstřícnost a podporu, panu Milanu
Teslíkovi st. za materiál na teepee, panu Jiřími Filípkovi za
kreslení s dětmi, a samozřejmě skvělým rodičům dětí z
našeho táborového klanu.
Ing. Martina Teslík Tesaříková

Z historie brnického dobývání do třetice
Mnohokrát, když jsem v Brnickém lese šel po cestě vedoucí od
studánky pod částí lesa Na Ladech směrem ke křižovatce cest na
okraji lesa, kde se rozbíhají směrem na Svatbín, Sedliště a Nouzov,
vrtalo mi hlavou, co mohlo být dobýváno nad obloukem této cesty,
v části lesa označené v turistické mapě jako Aldašín. Řada místních
starousedlíků by o tom místě hovořilo jako „tam, nad Svatým
Jánem“. Od studánky je to necelý kilometr. Plocha zhruba 100 x 100
m je pokryta množstvím halčiček, hřbítků a až několik metrů
hlubokých prohlubní, porostlých již letitými stromy (obr. 1). Jedna
haldička zasahuje až do kraje cesty, několik menších jam se nalézá i
těsně pod cestou. Na západní straně pak tyto uměle vytvořené
terénní nerovnosti uzavírá z části zasucený a zarostlý menší jámový
lom (obr. 2), který byl přístupný kraťoučkým úvozem, který nyní
připomíná spíše úzkou rokličku. Kromě balvanů a úlomků pískovce a
slepenců jsem v zahliněném písku haldiček nenašel nic, co by
naznačovalo důvod pro takový rozsah dobývacích prací. Na několika
místech je ve stěnách lůmku dobře viditelný tvrdý rezavě hnědý
slepenec z křemenných valounků o velikosti 1-2 cm střídající se s
vrstvami pískovce. Z neuspořádaného rozmístění haldiček a
hrubého porovnání objemu jejich materiálu s tím, co by bylo možno
umístit do sousedících jam lze usuzovat, že se nejednalo o běžnou
pískovnu či lom, ze kterých by bylo podstatnější množství materiálu
vytěženo a odvezeno. Rovněž z hlediska úsilí vynaloženého na
takovéto množství přemísťovaného materiálu by prostá těžba písku
rovněž nedávala smysl. V archivu České geologické služby ani ve
zprávách o průzkumných pracích na místní jílové suroviny jsem
žádnou související informaci neobjevil. Až při pátrání o historii
Brníka v „Knize urbární jinak gruntovní Panství kosteleckého nad
Černými lesy“ (Urbář 1677, či rovněž „Zlatá kniha černokostelecká“)
jsem narazil na následující informace. V rámci údajů o starém
Brníku, charakterizujícího stav obce v počátku 2. poloviny 17. století
(nalézal se v prostoru mezi dnešní studánkou, potokem a místem
označovaném Na Ladech), se ve spojitosti s gruntem Barloloměje
Stelcera uvádí: „Přitom gruntu v porostlinách k Svrabovu (nynější
Svatbín) nachází se lom kamene tvrdého křemene peckovitého k
stavení i na kameny mlejnský. Kdež také kameny mlejnské k panský
ruce se lámalo, a i sousedům k stavení podle dobrého sousedství
hospodář lámati povoloval“. V textu se ohledně Brníka dále
zmiňuje: „Lom kamene mlejnskýho i k stavení, tvrdý, křemenitý,
peckový, kdež předešle na sta kamenů ke mlejnům se lámalo“ … V
závěru je pak konstatováno: „Nyní již pak velmi měkká a nevhodná
se nachází“. Pozn. jsem přesvědčen, že kamenem „křemene
peckovitého“ se v uvedené citaci míní výše zmíněný slepenec (obr.
3). Rovněž tak, jemnozrnný pískovec se mi nalézt podařilo, ale jak
zmiňuje historický text, dostatečnou tvrdost postrádal. Nicméně,
záhadu, která mne tak dlouho pronásledovala, považuji za
vyřešenou. Výběru pouze určitých partií pískovce, vhodných na
mlýnské kameny a jejich výběrovému dobývání, odpovídá
neuspořádané rozmístění jam a sousedních haldiček. Stavební
kámen, představovaný zmiňovanými tvrdými slepenci, byl pak
patrně odebírán jako doprovodná surovina. Pokud se dobývání
pevného pískovce na výrobu mlýnských kamenů a případně i brusů
dá do geologických souvislostí s předchozími příspěvky ve
Zpravodaji, pojednávajícími o těžbě jílovců a pokusném dobývání
černého uhlí, jedná se v tomto případě opět o pískovce a slepence
křídového stáří, usazené v období cenomanu (tj. mající stáří 100-94
mil let).
Miroslav Šedina,Brník 34

Obr.: ukázka pískovcového brusu
a fragmentu mlýnského kamene.

Z Pamětní knihy obce Brníka – období 1.
světové války
Letošní rok zakončený osmičkou je pro Českou republiku plný
velkých výročí. Ale za všemi těmi velkými výročími je vždy skryt
život obyčejných lidí. Dne 11.11.2018 si svět připomene 100. výročí
od konce první světové války, kterou jsme si mi Češi pro sebe
ukončili již 28.10.2018 vyhlášením vzniku ČSR. Jak v té době žili naši
předkové? Brnický kronikář pan František Legner z čp. 40 popsal
tehdejší události v Pamětní knize obce Brníka takto :
V roce 1914 vypukla světová válka – 26. července a ve 24 hodinách
byli povoláni do zbraně všichni vojíni do první výzvy patřící od 21 do
38 roků. Následuje výčet 18 jmen mužů s uvedením čísla popisného,
kteří z Brníka narukovali.
Postupně byli odváděni a narukovali od 18 do 50 let následující …
Opět následuje jmenný výčet 42 občanů Brníka, kteří odešli bojovat
za císaře pána. Do víru 1. světové války bylo z Brníka postupně
odvedeno celkem 60 mužů. Pro srovnání uvádím, že dle Zpravodaje
č. 1/2018 má Brník v současné době celkem 168 obyvatel.
Z výše uvedených padli ve světové válce : Šmíd Jan čp. 58, Splavec
Ant. čp. 56, Dolejš Frant. čp. 21, Svoboda Václ. čp. 26, Haze Fr. čp.
25, Pokorný Jos. čp. 5 a Borovička Jan čp. 3.
Do Ruského zajetí dostalo se 9 občanů, z nichž vstoupili do
Československých legií Legner Jos., Legner Jan čp. 30 a Hervert Jan
čp. 22. Na Italské frontě byli zajati a vstoupili do Českých legií :
Legner Fr. čp. 7, Svoboda Jos. čp. 47 a Dolejš Fr. čp. 21.
V době válečné zažili naši občané mnoho ústrků od Rakouských
úřadů, případně : v červnu r. 1915 uprchli ze zajateckého tábora
nuceni hladem tři Ruský zajatci a přišli až k naší osadě. Na jejich
prosbu darovali jim potravu někteří zdejší občané. Jelikož to bylo
trestuhodné, udala to občanka z čp. 19 četnictvu, které věc vyšetřilo
a zatklo Annu Břečkovou čp. 14, Marii Žohovou čp. 12 a Annu
Kolenskou čp. 35 a uvěznili je v Litoměřicích. Po 14 dnech pustili
Břečkovou a Žohovou domů a Kolenská byvše tázána, proč jim
pokrm dala, odpověděla, dle písma sv. mají se hladoví nakrmiti a
žízniví napájeti, za to byla vězněna 6 týdnů.
Za války museli též občané odváděti vládě obilí, brambory, seno,
slámu, sádlo, dobytek hovězí i vepřový a koně i s vozami. Za pšenici
a žito dostali 40k. za 1 metrák, ječmen a oves 35k., dobytek od 250
do 340 kor. za 1q živé váhy. Pro těžce pracující osobu bylo necháno
9 kg obilí na měsíc, pro lehce pracující 7 kg. Na tyto kgrami dostal
každý mlecí výkaz do mlýna Hruškova u Stříbrné Skalice, kamž
musel každý dělat několik cest, než mu to semleli. Ku konci války byl
uvolněn obchod hospodářskými produkty a kdo musel koupit, platil
za pšenici 480 korun, za žito 400, ječmen 360, oves 320, sláma 105,
máslo 1 kg 70 kor., vejce 2k., vepřové maso 30 k., hovězí 28.
Prostřední kráva stála 9-10.000 kor., párek podsvinčat 1000 kor.
28. října 1918 k velké radosti všech lidu byla prohlášena
samostatnost Republiky Československé a válka ukončena. Na
upomínku toho dne pořádána byla slavnost v naší obci a dítky
vsadily památní lípu vedle silnice před čís. 41 (ten den i já vsadil
jsem s mými dětmi lípu před můj domek).
Mgr. Evženie Zábojová

Zpravodaj – poděkování
Vážení čtenáři, dovolte, abych Ván touto cestou poděkovala za
čtenářskou přízeň, kterou jste nám po celé čtyři roky zachovávali.
Snažili jsme se Vám předkládat zajímavé články a objektivní
informace o dění v našich obcí.
Rovněž velice děkuji mým kolegům, kteří mají velký vliv na konečné
kvalitě našeho zpravodaje – konkrétně Janu Vedralovi za grafickou
úpravu, Jiřímu Filípkovi za veškeré kresby a estetičnost zpravodaje,
všem přispívatelům článků, panu Jiřímu Holubovi a panu Milanu
Procházkovi za distribuci. Děkuji milí kolegové, bez Vás by to
nebylo. Těším se na další spolupráci
Magda Vlasáková

Koutek přírody
Vedro zachvátilo celou Evropu. Podívejme se na
pranostiku.
V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude
v příštím roce úroda
Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde
tuhá zima spíš
V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak
Po hojných deštích v září osení zimní se daří
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom
O svatém Rochu brambor jen trochu
Světici Helence, pletou ženci věnce
Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří
Kdybys po Michalu trávu kleštěmi tahal, k růstu ji už nepřiměješ
A nyní netradičně jubilea:
V letošním roce si připomínáme 100 let začátku trampingu v
Československé republice.
Tramping nebo trempink je české a slovenské občanské lidové hnutí
inspirované Ligou lesní moudrosti resp. Woodcraftem, skautingem
(resp.junáctvím) a americkým Divokým západem. Anglicky hiking,
na Novém Zélandu tramping.
Tolik z oficiálních názvů.
Slovo tramp znamenalo původně loď jezdící z přístavu podle přání
převozu lidí a zboží. A taková parta kanoistů si na českých řekách
připadala jako posádka takového trampu-také pokaždé jeli někam
jinam. Vůbec námořníci – staří rakousko-uherští matrosové, se stali
vzorem pro část mládeže republiky. První čeští trampové se také
nechovali jako zálesáci či indiáni, ale jako námořníci, jezdící na
pramičkách či kanoích apod. Zvykem z té doby je dodnes vlajkový
stožár na každé osadě a slavnostní vztyčování vlajky, také původní
námořnický pozdrav „a hoy“ - do češtiny převzatý „ahoj“. Původně
znamenal volání po poslání šalupy – tedy výzvu k setkání námořníků
dvou lodí na dálné plavbě.
Do češtiny pojem „tramp“ vstoupil z dobových překladů děl Jacka
Londna.
Tramping je tedy výrazně společenský fenomén, charakteristický
pro průmyslové aglomerace , po vzniku samostatného
Československa. Touha mladých lidí po romantice a dobrodružství a
přátelských vztazích. Trampové měli , a mají, úctu k přírodě. Hnutí
začalo ještě v neosídlené přírodě v jižním okolí Prahy, povodí řek
Vltavy a Sázavy , později Berounky. A vnikaly první osady po vzoru
osad při osídlování Západu.
Nejstarší osada byla založena kolem roku 1918 na Vltavě v místě
zvaném Svatojánské proudy, dnes Štěchovická přehradní nádrž.
Vznikaly trampské písně zpívané u táboráků a různá sportovní
zápolení v osadě i mezi osadami.
Byly to počátky dnešního stanování v přírodě, rozvojem hudebních
lidových písní a žánrů folk, country+western a doplněním moderní
trampskou hudbou.
Velké společenské změny po roce 1989 poznamenaly bezpochyby i
trampské hnutí.. Jisté je, všechna tři příbuzná hnutí(tramping,
skauting a lesní moudrost) našla své moderní myšlenkové
ekvivalenty v mnoha jiných občanských hnutích a lidových
iniciativách zaměřených na ochranu přírody a krajiny, na ekologii či
na ochranu památek a životního prostředí.
Ale i stále jsou živá sportovní odvětví provozovaná v přírodě
především vodáctví, pěší či lyžařská turistika, táboření v přírodě,
horolezectví, jezdectví apod.
Tuto vsuvku o člověka a přírodě jsem dnes dal proto, že již mnoho
mládeže odbíhá od pobytu v přírodě spíše do domů a bytů sledujíce
moderní informatiku, většinou hry, která se závratně rozšiřuje a
podstatně ovlivňuje negativně výchovu mládeže o přírodních
zákonech fauny a flory.
Jó, časy se mění… Tedy tolik krátce v časech veder.
Hezký podzim přeje Číman

Kostel všech svatých v Olešce
Kostel všech svatých v Olešce je nepřehlédnutelnou dominantou
obce. První písemný doklad o jeho existenci pochází z roku 1348,
kdy je uveden v tzv. „Knize stvrzovací“, sepsané z nařízení
pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V roce 1384 kostel
vyhořel a následně byl opraven, jak o tom svědčí nápis na jeho
zdi. V témže roce je také první písemná zmínka o faře. Později
byl kolem roku 1500 pozdně goticky přestavěn a dalších
přestaveb se dočkal v 18. století a v roce 1888, kdy bylo zejména
pseudogoticky upraveno průčelí. V roce 1899 byla o jedno patro
zvýšena věž. V průběhu letošního léta se kostel díky poskytnuté
dotaci dočkal výměny krovů a nové střechy.
Ačkoli to na první pohled, a ani na ten druhý, rozhodně
nevypadá, je náš kostelík vcelku výjimečnou stavbou zapsanou
do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR (pod
číslem 36062/2–827). Důvodem je skutečnost, že jeho presbytář
(kněžiště) je sklenut masivní křížovou žebrovou klenbou s žebry
zkoseného profilu a paprsčitým závěrem na mohutné konzoly ve
tvaru komolých jehlanců. Zní to sice hrozně složitě, ale díky této
klenbě lze kostel dle odborníků jednoznačně datovat do období
pozdní vlády Přemysla Otakara II. (vládl v letech 1253-1278).
Tato klenba je dokonce jedním z nejstarších příkladů užití
polygonálního závěru ve venkovském sakrálním stavitelství
středočeské oblasti. Wow !
Kostelík sám o sobě je jednolodní obdélná stavba s hranolovou
věží po severní straně pětiboce ukončeného presbytáře
(kněžiště). V přízemí věže se nachází sakristie, tj. místo na
uložení předmětů a oděvů uživaných při bohoslužbě. Z
presbytáře do sakristie vede pozdně gotický portál a sakristie je
sklenuta křížovou klenbou. Na jižní straně lodi kostela je
přístavek schodiště na dřevěnou kruchtu (místo určené pro
varhany).
Zařízení kostela je pseudogotické z roku 1857 a z let 1885-86, z
části dílo jičínského řezbáře Josefa Stoklasy, obrazy na hlavním a
bočním oltáři pocházejí od Antonína Lhoty a Jana Umlaufa z 50.
a 80. let 19. století. Varhany jsou z roku 1880 od varhanářské
dílny Rejna – Černý z Prahy a v roce 2012 byly díky evropské
dotaci zrestaurovány. Socha sv. Jana Nepomuckého pod
kruchtou pochází z počátku 19. století. K zařízení patřila také
barokní cínová křtitelnice z roku 1768 odcizená v 90. letech 20.
století.
Navzdory současnému „ošuntělému“ stavu je tedy náš Olešecký
kostel významnou historickou památkou a my, obyvatelé naší
vesnice, na něj můžeme být právem hrdí. Vždyť je poselstvím
našich předků, těch, kteří ho vybudovali i těch kteří ho 750 let
opravovali a přetvářeli. Je to poselství společenství lidí, kteří v
naší obci posledních 750 let žili a jehož jsme součástí. Teď je
tedy na nás, jak a v jakém stavu toto poselství předáme našim
dětem.
Mgr. Evženie Zábojová

Prameny: Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha.
Rišlink V., Jouza L., Valentová J.: Gotika na Kolínsku. Regionální muzeum Kolín 1998.
www.cestyapamatky.cz

Plánované akce
17.10. – dýňování od 18 hod v MŠ spojené
s lampiónovým průvodem
27.10. – posvícenská zábava v Krymlově – hraje hudba
pana Mrázka ze Svatbína
30.10. – zájezd do Prahy do divadla Ypsilon na představení
Vratká prkna, objednávky lístků na tel. čísle 724 912 703
3.11. – posvícenská zábava v Olešce – hraje hudba pana
Mrázka ze Svatbína
1.12.– Luboš Pospíšil v Krymlově od 19 hod
2.12. – 1. adventní neděle – rozsvěcení vánočních stromků
v našich obcí

Vratká prkna
divadelní představení
30.10.2018
Úterý
Divadlo Ypsilon
Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava
Kretschmerová a další
Objednávky lístků se přijímají v kanceláři OÚ

Tel.č. 321 697 689, 724 912 703
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