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Jiří Filípek - ilustrátor
Jiří Filípek dosud ilustroval více než 20 knih a učebnic, dále
např. Kuchařku, průvodce, společenské hry, pohledy a
infoletáky. Věnuje se, ale hlavně svému milovanému
komiksu. Moc si cení možnosti pracovat kresebně pro mládež
a dosud velmi rád sáhne ve své knihovně po knihách J.
Foglara. Jméno Filípek již není mezi ilustrátory, tak úplně
neznámé, ale jak takový ilustrátor začínal. Tím, že se
21.5.1968 narodil. Ale teď vážně.
To, že si rád jako dítě maloval a hlavně máš k tomu vlohy je
zřejmé, spíše mě zajímá proč komiksy? Může za to tvá
záliba ve Foglarovi? A kdy to všechno začalo?
Někdy kolem roku 1978, to mi bylo nějakých deset let, mi
můj bratr doporučil knihy Tajemná Řásnovka a Bobří řeky.
Bylo to jako zjevení, od té doby se mě zmocnila
nepopsatelná chuť na vše foglarovské. Později,
opět díky bráškovi , který zjistil adresu J. Foglara,
jsem mu napsal a vyměnil si s ním několik
dopisů. Za několik let, to už mi bylo šestnáct,
jsem vstoupil na nějaký čas do Foglarova oddílu
HOBŘ TOM Praha. Chodil jsem za Jestřábem
(přezdívka J. Foglara) do krčské nemocnice, kde
mi krátce před smrtí řekl tuto větu ,, Jirko, nenech se nikým a
ničím otrávit, jinak ničeho nedosáhneš.“ Tou dobou jsem
udělal ukázkovou stránku Chata v Jezerní kotlině v časopise
Ohníček.
Nemohu se ubránit dotazu, že někdy je tvůj styl
přirovnáván k tvorbě Káji Saudka. Co Ty na to?
Kája byl úžasný člověk a kamarád, byl vždy připravený
pomoci, nikdy na něj nezapomenu.
Jeho kresbou je ovlivněno mnoho začínajících kreslířů, ale je
lepší se vymanit z jakéhokoliv vlivu a snažit se o svůj styl. Kája
byl jenom jeden !
(pokračování na str.2)

(pokračování ze str.1)
Kdy Ti vyšla první kresba? A pak ty další?
V roce 1987 v časopise Pionýrská stezka. No a pak v roce
1994 už kniha.
Další práce byla pro časopis Ohníček. Dobrodružné povídky
Otakara Batličky, detektiv Očko.
Jeden z nejslavnějších kreslených příběhů Ohníčku byl beze
sporu OTAZNÍKY DETEKTIVA ŠTIKY Kreslený detektivní seriál
pro děti PŘÍPADY DETEKTIVA OČKA byl inspirován „ŠTIKOU“.
Připravoval jej Jiří Filípek a Jiří Hrdlička. Vycházel v OHNÍČKU
od 12.čísla 47.ročníku (1996) až do 12.čísla 50.ročníku
(1999). Celkem bylo v Ohníčku publikováno 32 stran.
(zdroj:časopis Ohníček)
Jak jsem již psala na začátku, Jiří Filípek od té doby ilustroval
spoustu knih a časopisů. Pracuje v muzeu v Kostelci n.Č.lesy a
sem tam si odskočí udělat besedu. Jedna taková se konala
dne 21.2. tohoto roku v knihovně, v jeho rodišti Olešce. Bylo
to krásné povídání, z něhož jsem se vám, alespoň něco,
snažila zprostředkovat.
Havránková Monika

Zprávy z obce

•

proběhla sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov

•

v obcích proběhl prodej známek na popelnice, výše
poplatků se neměnila

•

v lednu se začala budovat stezka mezi Bulánkou a Oleškou

•

v tělocvičně v budově ZŠ jsou nainstalovány odečtové
hodiny z důvodu využívání této části budovy ke sportovním
účelům

•

část budovy ZŠ byla pronajata na letní příměstský tábor

•

bylo schváleno promítání "Kina na kolečkách" v Brníku

•

SDH Bulánky byl poskytnut dar do tomboly na ples

•

v hasičárně na Bulánce probíhá oprava elektroinstalace

•

byla podána žádost na získání dotace na opravu komunikace
v Olešce a v Krymlově

•

byla podána žádost na získání dotace na rekonstrukci
dětského hřiště v Olešce (vedle sportovního hřiště)

•

byl zahájen výkup pozemků dna rybníka v Olešce, tak aby
mohla být podána žádost o dotaci na tento rybník

•

obec obdržela dotaci na rekonstrukci hřiště v MŠ, která
bude uskutečněna během letních prázdnin

Plánované akce
13.4. ples SDH Bulánka
17.4. kurz pletení pedigu
27.4. koncert dechové hudby - Krajanka
6.5. zápis dětí do MŠ
19.5. vítání občánků
1.6. Olympiáda Oleška
29.6. Pohádkový les Brník
29.6. Kino na kolečkách - v Brníku
6.4.
15.4.
11.5.
23.5.
25.5.
27.6.

Ukliďme naše obce - úklid ve všech obcí
úklid lesíku Mršinec - MŠ Oleška
svoz velkoobjemového odpadu Oleška, Krymlov
svoz nebezpečného odpadu
svoz velkoobjemového odpadu Brník, Bulánka
svoz pneumatik

Klaun Eda v MŠ
Bylo 12. ledna odpoledne když do olešecké
školky zavítal klaun Edy se svou pomocnicí
pobavit místní nejmenší obyvatele a
předvést, že cirkusové řemeslo se dá vystavět i jen na
lidském umu a šikovnosti a neztrácí tak na atraktivitě.
Představení se zúčastnili převážně děti navštěvující školku
se svými rodiči. Klauna si ale nenechaly ujít ani děti, které
nástup do školky teprve čeká a další z řad přátel MŠ
Oleška. Eda ukázal, že jako klaun je opravdu velmi zručný
– s přehledem žongloval s kuželkami a vajíčky, roztočil
několikery talíře na proutkách a jiné kousky s napětím
sledovaly nejen děti, ale vystoupením se bavili i dospělí.
Zapojení dětí do soutěže v nafukování balonků to vše celé
jen oživilo a mladí dobrovolní aktéři si ještě jako bonus od
Edy odnesli ve zvířátko přetvořený balonek na památku.
Závěrem je třeba vyjádřit díky nejen srandovnímu
klaunovi s buřinkou, který nám zpříjemnil jedno zimní
víkendové odpoledne, ale i Mateřské školce a paní
Vlasákové, že těmito akcemi pomáhají podpořit a utužit
společenského ducha v našich obcích – Díky!
Jozífová Pavla

Mateřská škola Oleška
V prosinci jsme měli napilno
Předvánoční a vánoční čas mají děti z naší mateřské školy asi
úplně nejraději a vždy si ho náležitě užijí.
Advent jsme zahájili 2. prosince krátkým pěveckým
vystoupením u vánočního stromečku v naší obci.
Děti mohly také již tradičně shlédnout pohádku ve školce.
Jako vždy byla moc hezká a účast hojná.
3. prosince jsme napekli voňavé perníčky a následující den je
společně nazdobili.
A přišel dětmi obávaný den – Mikuláš…Přes obavy dětí i pár
slziček čert nikoho do pekla neodnesl a naopak Mikuláš s
andílkem všechny děti obdarovali punčoškami plnými
dobrůtek.
Děkujeme, Mikuláši, andílku a čerte – a za rok naviděnou!
Mikulášský den nám zpříjemnily i paní kuchařky po celý den,
posuďte sami:
ke svačince si děti pochutnaly na mikulášském obloženém
chlebíčku, čertovské míse a pekelném nápoji, k obědu byla
čertovská polévka, andělsky dobrý hamburger a pekelný
nápoj a k odpolední svačince byly servírované čertovské
kuličky s tajemným nápojem.
A začalo těšení na Ježíška…
…společně jsme ve třídě Rarášků i Štístek ozdobili vánoční
stromečky. Využili jsme též i vlastnoručně vyrobené ozdoby.
Děti byly zřejmě po celý rok moc hodné, protože dostaly
opravdu velké množství dárků. A pohled na jejich rozzářené
oči hovořil za vše…
11. prosince proběhla vánoční besídka pro rodiče a příznivce
naší školky. Děti zahrály Vánoční pohádku. Moc se povedla a
všichni ji ocenili velkým potleskem a slovy chvály.
Poslední týden před vánočním volnem jsme ještě napekli
cukroví, vyrobili vánoční vrkoče a společně s přáníčky jsme
popřáli krásné svátky na obecním úřadu, poště a v obchodě.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka, kterým jsme s panem
myslivcem Zoubkem donesli spoustu dobrot a také jsme jim
nazdobili stromeček.
Poslední akcí v tomto měsíci i roce byl výlet do Líbeznic do
Divadla kouzel Pavla Kožíška. Představení plné tajemna,
kouzlení a legrace si děti užily a domů se vracely plné dojmů
a otázek, jak to vlastně s těmi kouzly je…
Na památku dostaly společnou fotku s kouzelníkem a jeho
krásnou asistentkou.
Akcí a událostí tedy v měsíci prosinci bylo dost a my už se
těšíme v příštím roce na další.
Třeba i s vámi…

Setkání v domově důchodců
Ve středu 19. prosince jsme se s dětmi ze třídy Štístek
vydali do místního Domova seniorů.
Měli jsme domluvené předvánoční setkání spojené se
společnou výrobou vánočních svícnů.
Všichni jsme se těšili, za babičkami a dědečky chodíme
rádi.
Vyrazili jsme po svačině, všichni už na nás čekali ve
společenské místnosti.
Ke spoustě materiálu na svícny děti přidaly svoje svíčky a
přírodniny, nasbírané při vycházkách po okolí. A s chutí
jsme se dali do tvoření.
Povídali jsme si přitom s obyvateli Domova a jeho
zaměstnanci o nadcházejících svátcích, dozvěděli jsme se,
jak je prožívali oni, když byli malí a v milé a příjemné
atmosféře vznikaly krásné výtvory.
Darovali jsme našim milým přátelům vánoční vrkoče a
přáníčka a s chutí jsme se pustili do výborné bábovky a
kakaa.
Nakonec jsme přednesli básničky a společně zazpívali
koledy.
Neloučíme se nadlouho, už v lednu se uvidíme zas –
tentokrát přijdeme 29. ledna zahrát Vánoční pohádku.
A věřte, že už se moc těšíme

Den otevřených dveří
Čtvrtek 10. ledna 2019 nebyl den jako každý jiný. Byl
výjimečný – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Tento den byla naše mateřská škola otevřena veřejnosti.
V 9:30 jsme přivítali hosty, kterým děti zahrály Vánoční
pohádku.
A ačkoliv hodně dětí onemocnělo a museli jsme tedy
improvizovat a přeobsadit role, děti se úkolu zhostily na
jedničku a byly odměněny zaslouženým potleskem.
V odpoledních hodinách – od 14 do 16 h – byla mateřská
škola zpřístupněna všem, kdo si chtěl její prostory
prohlédnout a děti si zde mohly pohrát.
Hned úderem 14. h přicházeli první hosté - maminky,
tatínkové i babičky s dětmi.
Naše „školkové“ děti se jich ujaly, vše jim ukázaly a
společně si pohrály.
Všem se tu líbilo, nikdo neplakal, naopak se dětem
nechtělo domů a školka byla plná smíchu a spokojených
návštěvníků až do 16 hodin.
Děkujeme všem za milá slova a hodnocení v Knize
návštěv.
MŠ Oleška

Vepřové hody v Krymlově
Parta nadšenců okolo Krymlovské hospody
se
dohodla na konání 1. vepřových hodů v
Krymlově. Předcházely jim porady ohledně toho, kolik
čeho nakoupit, jaké koření, kdo přinese válek, pařák,
kolíbku, nabíječku, kdo uvaří kroupy, kdo vyškvaří
škvarečky do krupáků, kdo upeče placku do jitrnic, atd.
Příprava byla náročná, ale tím to nekončilo. V den D, tedy
16. března, proběhla ona vepřová sláva. Od rána se začalo
topit pod pařáky – celkem byly 3, kde se postupně uvařil
ovar, jitrnice, krupáky a polévka. Tak jak to na vesnici
bývá: co člověk, to jiný názor. Jeden řezník tvrdí, že se do
krupáků dává tohle, jiný zase, že to tam vůbec nepatří,
ještě ale, že se Krymlováci vždycky dohodnou.
Nejzkušenější řezníci – Jiří Holub, Josef Jehnět a Václav
Hes uvařili vskutku lahodné menu. Celkem se uvařilo 250
jitrnic, 100 krupáků, 50 l polévky a 20 kg ovaru.
Samozřejmě, pánům řezníkům pomáhali i ostatní
Krymlováci. Na zašpejlování jitrnic mají zásluhu Helena
Štěchová, Jarka Šubotníková, Irena Jehnětová, Maruška
Kučerová, Magda Vlasáková. Prodej výrobků organizovala
Jolana Jarošová. Rovněž krymlovští muži pomáhali, každý
si věděl rady, bylo znát, že tuto práci nedělají poprvé.
Od 15 hodin byly hody doprovázeny hudbou. Jen škoda,
že nám moc nepřálo počasí, takže hudebníci měli své
vystoupení v místní hospůdce. Krymlovská hospoda se
vzorně postarala, aby vepřové hody byly řádně zapity.
Tímto však den nekončil, neboť večer proběhla v místním
sále Josefovská zábava, takže účastníci vepřových hodů se
zvolna přesunuli na taneční parket, kde poslední tóny
zazněly až ve 3. 30 hod druhého dne. Jak se říká, „nebudu
se přece ptát, jak to dopadlo, to tam budu raději do
konce“.
Sečteno a podtrženo: celá tato netradiční akce se povedla
a navzdory nepříznivému počasí přišlo velké množství lidí i
z jiných obcí. Přespolní ochutnávali krymlovské vepřové
speciality, poseděli v hospůdce, popovídali se známými.
Celkově to ve mně zanechalo pocit, že nacházíme cestu k
sobě.
Magda Vlasáková

Dětský karneval v Krymlově
Stává tradicí, že Obecní úřad ve spolupráci s
Mateřskou školou v Olešce již po několikáté
pořádají dětský karneval. Nejinak tomu bylo i 16. února, kdy
v sále kulturního domu v Krymlově vypukl karneval pro děti.
Viděli jsme přehlídku princezen, víl, krtečků, skřítků, kovbojů,
včelek, robotů, spidermanů, kočiček, roztleskávaček a jiných.
Děti nadšeně, za hudebního doprovodu Dýdžeje, tancovaly,
hrály hry, soutěžily. Karneval si užívaly děti, ale i dospělí, kteří
pozorováním svých ratolestí nebo přímým zapojením do
soutěží rovněž přispěli k nádherné atmosféře letošního
karnevalu. Do soutěží se zapojovaly i starší děti, které sice
nebyly v maskách, ale neodolaly tradiční „židličkované“ či
podbíhání pod lanem.
Během přestávek se děti mohly občerstvit koláčky, případně
si dát nafouknout balónek, o který byl veliký zájem. Výzdobu
zajistili Jiří Holub a Milan Procházka, moderování celého
odpoledne se ujala Eliška Švejdová, které patří velký dík za
odvedenou práci a prima atmosféru.
Magda Vlasáková

Zájezd na hokej
Dne 30. 12. 2018 se v našich obcích uskutečnil zájezd na
hokej. Do utkání v pražské O2 aréně proti sobě nastoupily
týmy HC Sparta Praha a BK Mladá Boleslav. Zápas byl velmi
vyrovnaný po všech herních stránkách. Sparta byla sice
vylučovanějším týmem (5:1), ale bruslaři své šance
nedokázali využít. Na první gól v utkání jsme si museli počkat
až do 3. třetiny. Na začátku 44. minuty se Jan Buchtele po své
střele radoval z gólu, ale po dlouhé konzultaci s
videorozhodčím gól nakonec nebyl uznán. Avšak hokejisté
pražského celku se za 14 sekund mohli znovu radovat a
tentokrát oprávněně. Miroslav Forman poslal puk zpoza
brány na hůl Lukáši Klimkovi, který se nemýlil a otevřel skóre
zápasu. Závěr klání nabídl spoustu šancí na obou stranách,
ale ani jeden tým je nevyužil. Konečný stav utkání HC Sparta
Praha BK Mladá Boleslav 1:0. Skvělou atmosféru vytvořilo
10 553 diváků, kteří se přišli na zápas podívat a fandit včetně
našeho zájezdu.
Všem zúčastněným bych chtěla poděkovat a doufám, že se
nám podaří uspořádat další úspěšné akce.
L. Zoubková ml.

Velikonoce a lidové zvyky v
Polabí
Oslavy velikonoc mají dávnou tradici a pravděpodobně
souvisejí i se starým židovským svátkem „pesach“ - památkou
na osvovození Židů z egyptského zajetí, který se slavil v den
prvního jarního úplňku. Také velikonoce souvisí s prvním
jarním úplňkem ( po 21.březnu) jejich vyvrcholení připadá
potom na první neděli, která může být od 22. března až do
25. dubna. Od velikonoc se odvozují i další pohyblivé církevní
svátky.
Pašijový týden: ,,Modré“ pondělí a ,,šedivé“ úterý byly
obyčejné všední dny. Až ve středu se naplno rozbíhají
předsváteční přípravy. Hospodyně pilně uklízejí, vymetají se
pece, komíny a někde se i bílí. Lidový název „sazometná“, či v
našem kraji spíše „ škaredá“, vystihuje nelákavou činnost,
nutně spojovanou s tímto dnem. Podle jiné verze se prý jidáš
škaredil na Krista.
Zelený čtvrtek je v liturgickém kalendáři dnem radosti i žalu.
V kostelích se při mši konají zvláštní obřady – připomíná se
poslední večeře Ježíše Krista s apoštoly, jeho odchod na
Olivetskou horu, zatčení a odsouzení k smrti ukřižování.
Název snad dostal tento den podle zeleného mešního
roucha, které se užívalo při bohoslužbách. Na Zelený čtvrtek
se doporučovalo jíst co nejvíce zelené stravy, aby byl člověk
po celý rok zdráv.
O Velikonocích provozovala mládež dávný zvyk „chození s
Jidášem“, který se v některých vesnicích na Nymbursku
dodržoval ještě v polovině minulého století.
Velký pátek je pro katolíky, kterých vždy bývala na
polabském venkově většina, dnem největšího smutku.
Provázel ho přísný půst, modlitby a rozjímání. Všude se ten
den rozhostil velebný klid. Vždyť to byly chvíle, kdy se vydal
na svou poslední cestu na Kalvárii Ježíš Kristus, tam byl
ukřižován. Na Velký pátek také končily „Křížové cesty“. Tak se
říkalo jedné z nejdojemnějších pobožností katolické církve.
Velký pátek je také po Štědrém dnu nejbohatší na různé
zvyky, pověry a pranostiky.
Bílá sobota je poslední sobotu v postě a dostala svůj název
podle bílých bohoslužebných rouch.
Boží hod neboli Velká neděle nastává po „Velké noci“ –
vzkříšení Spasitele. Celý křesťanský svět se raduje ze svého
vykoupení. Ve všech kostelích se konaly slavné bohoslužby.
Všichni byli oblečeni co možná nejsvátečněji, měli
„božíhodové šaty“.
Pomlázka: je dávný obyčej, záležející pomlazení vrbovými
proutky a obdarování vejci. Síla, obsažená v mladém
vrbovém proutku se měla přenést na každého, koho se
proutek dotkl. Na tento den se samozřejmě nejvíce těšila
mládež. Každý mládenec se před tím postaral o pořádnou
pomlázku. Obyčejně si jí upletl z osmi dlouhých tenkých
vrbových prutů a ozdobil červenou pentlí. Kdo pomlázku
plete, má přitom jíst vejce a kousek dát i do košíka, s nímž
jde na koledu – pak si hodně vajec vykoleduje. Kdysi bývalo
zvykem, že si zadaná děvčata pro svého vyvoleného
mládence, připravila celý „uzlík“ (to když byla ruka v rukávě).
Šátek býval vyšívaný a do něho se kromě kraslic - pracně
vyškrabovaných a s veršíčky – dali i jiné dárky: látka na vestu,
pěkný šátek na krk, kapesník s vyšitým monogramem. Za to
měl obdarovaný mládenec povinnost koupit své nastávající
na nejbližší pouti velké marcipánové srdce.

Odpoledne se mládež bavila nejrůznějšími hrami s
vykoledovanými vejci. V Přerově nad Labem je ještě dost
pamětníků na to, že se vejce spouštěla z Hůry po svahu.
Komu se vajíčko dokoulelo nejdál, ten vyhrál i všechna
ostatní. Děvčata zase vyhazovala před sebe vajíčka co nejvýše
a opět je chytala. Vyhrálo to, které vyhodilo vajíčko nejvýše a
nespadlo na zem. Za týden po Velikonocích byla ještě neděle
Bílá nebo-li zprovodní. Kdo nestihl koledu o pondělní
pomlázce, mohl si pro ni přijít dodatečně.
Kraslice: Vejce patřila k jaru od pradávných dob. Už v
pohanských představách skrývala v sobě zárodky nového
života a probouzející se přírody. Darovat červené vejce je
starý slovanský obyčej, který u nás dostal svou specifickou
podobu. Barevné vaječné skořápky známe z archeologických
nálezů na Jižní Moravě už z počátku 11. století a zmínky v
písemných pramenech jsou dokonce o 100 let starší.
„Krášlené vejce“ v českých zemích je bezpečně doloženo ve
14. Století. Malování vajec, jejich svěcení a obřadní používání
mělo zajistit dobrou úrodu, chránit stavení a jako účinný
prostředek při různých obřadních úkonech, věštbách. V
průběhu časů se změnilo původní určení
kraslic na
vyjadřování lásky a sympatií, ale také jako upomínka nebo
odměna.
Monika Havránková

Fotbal Dobré Pole
Jaro klepe na dveře a k tomu se samozřejmě
pojí i jarní sezóna. Ta fotbalová samozřejmě. Na tzv. mistráky
si sice ještě chvilku počkáme, ale neotálíme a připravujeme
se na sto procent. A to nejen formou tréninků, ale, a to
hlavně, formou přáteláků. Děti, ženy, muži, zkrátka všechny
kategorie, které v Dobráči máme, už nějaký přátelák
odehrály.
Vraťme se ale ještě na chvíli zpátky, a to na začátek února,
tedy k období, ke kterému se váže i tato fotka. Naše děti,
konkrétně starší přípravka a mladší žáci se (stejně jako
minulý rok) vypravili na zimní fotbalové soustředění do
Smržovky v Jizerských horách. Program byl nabitý.
Dopoledne se běhalo na vrcholky hor na běžkách a
neúčastnili se nejen děti a trenér, ale i zbytek naší výpravy z
řad dospělých. Odpoledne se většinou věnovalo fotbalu, a to
buď zápasy s tamními týmy, nebo zábavnými tréninky.
Soustředění hodnotím jako skvělé.
A na závěr bych Vás ráda pozvala na první zápasy jarní
sezóny, které se budou konat koncem března a začátkem
dubna. A co se týče velmi rozsáhlých řad našich dětí je
většina rozpisů dostupná online. Nebo se stačí zeptat
některého z rodičů, protože v nejbližším okolí je dětí z
dobropolského fotbalu mnoho a na to my jsme velmi hrdí!
Samozřejmě stále nabíráme nové hráčky a hráče 775660504
Aneta Kosmatová

Poslové dávného moře v
blízkém okolí
V loňském příspěvku o těžbě brnických jílovců jsem zmiňoval, že
se původně jednalo o bahna, která se před necelými 100 mil.
lety, v období druhohor, usazovala v mělkém jezeře. To se
rozlévalo v plochém údolí meandrující řeky, která 20-30 km
severněji ústila do mělkého moře. Pozůstatkem říčních uloženin
jsou pískovce, které se nalézají nad vrstvami zmíněných jílovců.
Tyto pískovce se dobývaly jako stavební materiál v mnoha
okolních lůmcích a lomech. Starousedlíci si jistě vzpomenou na
dnes již téměř zavezený a rekultivovaný jámový lom
Kratochvílovu skálu při silnici z Brníka na Králku, kde se dobývaly
na místní poměry vcelku kvalitní kvádrové pískovce. Dále
můžeme uvést zarostlé pískovcové lomy při severním okraji
Brníka a v lese nazývaném Ohraženka, sloužící dříve též jako
pískovny, nebo borůvčím a mechem zarostlý malebný lůmek při
horní cestě od brnické hájovny do Nouzova.
Pokud se věnujeme dávné geologické minulosti okolí, je možno
doplnit, že výše zmíněné moře v následujících několika
miliónech let, v období nazývaném turon (před 90-94 mil. let),
postoupilo dále k jihu a prokazatelně zalilo až území, na kterém
se dnes nalézají obce Ždánice a Radlice. Jeho pobřeží se pak
táhlo k východu, přes Bečváry do jižního okolí Kurné Hory. V
okolí Kouřimi se proto vyskytují i typické mořské sedimenty, jako
jsou vápnité pískovce, slínovce či opuky, které se dříve v hojné
míře rovněž využívaly jako místní stavební materiál. Seznámit se
s nimi můžeme například na neomítnutých zdech stodoly ve
Ždánicích, při silnici na Kutnou Horu. Tyto opuky jsou však velmi
zajímavé z jiného důvodu, a to pro bývalé nálezy velkých
zkamenělých schránek již dávno vyhynulých mořských živočichů
- amonitů. Těm bych se chtěl věnovat podrobněji, neboť svou
velikostí až přes 60 cm se jedná o unikátní výskyty nalezené na
českém území. Větší pak byly nalezeny pouze v okolí Loun,
poslední, až 80ti centimetrový, u obce Křesín v r. 2015. Bývalé
výskyty amonitů jsou uváděny z blízkého okolí Ždánic, Radlic,
Molitorova, Malotic, lesa Ostráku a samoty Sítin východně od
Dobrého Pole. Je však třeba upřesnit, že se nejedná o schránky
(ulity) jako takové, ale jejich horninové výlitky a obtisky.
Opukové lůmky bohužel již dávno zanikly, jsou zrekultivované a
na jich místě se rozkládají ovocné sady či pole. Nicméně, bývalé
nálezy byly soustředěny v depozitáři Muzea Kouřimska v
Kouřimi. Za možnost jejich nafocení bych chtěl poděkovat Mgr.
Mazačové a panu Veverovi. Schránky na přiložených obrázcích
mají velikost od 20 cm (č. 2) do 50 cm (č. 4). Dva velké
exempláře amonitů ze Ždánic byly před rekonstrukcí Národního
Muzea k vidění vystavené v paleontologických sbírkách.
Schránky amonitů vypadají jako do různé míry „zplacatělé ulity
velkých šneků“ (odborníkům se za tuto nepřesnou terminologii
omlouvám). Ve skutečnosti se jednalo o vymřelý druh
hlavonožců, tedy příbuzných dnešním kalmarům, olihním nebo
chobotnicím, či do současnosti přežívajícím loděnkám (řád
Nautilida). Těm se jako jediným hlavonožcům zachovala
obdobná ulitovitá schránka. Společenství amonitů bylo velmi
rozmanité, představující mnoho druhů, velikostí schránek od
centimetru až po 2,5 m velké exempláře, nalezené na západě
Německa. Schránky amonitů byly hladké, či žebrovité nebo
poseté výrůstky, často diskovitého tvaru a pravděpodobně i
různě barevné, jako u zmíněných loděnek. Na rozdíl od ulit
šneků byl vnitřek jejich schránek členěn na jednotlivé
přírůstkové komůrky. Jednalo se dravce tehdejších moří.
Můžeme si proto představit, že v případě těch obrovských by
člověk neměl před takovou stvůrou šanci. Amoniti vymřeli na
konci druhohor, spolu s dinosaury, před 66 mil. lety.

Klima v období útvarů pozdní křídy, o kterých se bavíme, bylo
teplé a vlhké a celosvětová hladina moří byla o více než 200 m
výše než dnes. To proto, že na Zeměkouli v té době existovalo
jiné rozložení kontinentů, plocha pevnin i podmořských
oceánských hřbetů. Mimo to, žádné vodní masy nebyly vázány v
polárních ledovcích. Jižní polovina Čech včetně centrálního
Německa byla velkým ostrovem. Severní polovina dnešních Čech
byla pak zalita zmíněným mořem. V důsledku pohybu zemských
desek („kontinentů“) se tento ostrov nalézal jižněji, než jsou
Čechy dnes, zhruba na úrovni současné jižní Francie. Okolí
našich vesnic bylo pravděpodobně příbřežní oblastí. Směrem
severovýchodním a východním z mělkého moře vyčnívaly
ostrůvky s příbojovými útesovými útvary s hojnými úlomky
různých zkamenělin. Jejich pozůstatky se zachovaly a dodnes je
možno spatřit v lůmcích na jižním svahu kopce Kaňk nad Kutnou
Horou (chráněná lokalita) či v okolí Miskovic a Mezholez před
Kutnou Horou.
Dnes není možno přesněji vymezit, jak širokým a dlouhým
zálivem turonské moře směrem k jihu zasahovalo a zda se
rozlévalo rovněž na území dnešní Olešky, Brníka, či i dále k
jihozápadu. Území západně od Ždánic a Molitorova, kde se
nalézají naše vesnice, bylo později vyzdviženo a případně
uložené mořské sedimenty vyšší křídy (turonu), s výskytem
amonitů, by se v důsledku eroze, tj. odnosu zvětralých a
rozpadlých hornin z výše situovaného terénu, nedochovaly. Je
třeba si uvědomit, že od počátku třetihor bylo toto území po
několik desítek mil. let souší, vystavené převážně erozi, pouze s
možným výskytem občasných jezer a úplně jiné říční sítě než
známe dnes.
V současnosti jsou schránky amonitů Muzea Kouřimska
předmětem revizního vědeckého výzkumu, které by mělo
jednotlivé druhy podrobně popsat, případně i přesně určit.
Miroslav Šedina, Brník 34

Koutek přírody
Tak nám probíhá zimní období střídavě.
Pranostiky, zejména lidové nabádají:
- Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá
- Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
- V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest
- Březen bez vody, duben bez trávy
- Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí
Pár z kalendářa valašského:
- Všeci ludé všecko vijá, ale všeci ludé jednému člověku neuvěříjá
- Moc rob v domě, učiněné peklo
- Z najvětší trúby sa najvěc kúří
- Mladým dovede být každé tela
- S dobrým mužem možeš byť na pustých horách, se zlým je zle aj v
dědině
- Kázal pán psovi a pes ocasovi, pán si sednul a osas sa ani nehnul
V tomto příspěvku bych se chtěl zmínit spíše o životě na vesnici a
jeho tradicích na počátku Nového roku. Jedná se o Masopust, kdy
se slaví.
Masopust je období od svátku Tří králů(6.ledna) do Popeleční
středy(Škaredé středy), od které začíná postní období. Název
Popeleční středa je odvozen od tzv. „udílení popelce“. Popelec je
popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcených na Květnou neděli
předešlého roku. Popeleční středa je svátek pohyblivý, bez pevného
data. Může padnout na začátek února a v dalších létech třeba až na
březen. Takže Masopust trval v jednom roce jen měsíc a v jiném
roce skoro dva.
Stanovení termínu závěrečného dne Masopustu, tj. Masopustního
úterý, den před Popeleční středou, je tak trochu matematicko astronomická úloha.
V kalendáři se vyhledá datum, kdy je měsíc v úplňku poprvé po
prvním jarním dnu (21.březen).
Velikonoce potom ten rok začínají v pátek po takto zjištěném
prvním jarním úplňku.
Datum Popeleční středy se vypočte takto: od pondělí toho týdne,
ve kterém jsou Velikonoce, odečteme 40 dní a máme datum
Popeleční středy. Masopustní úterý je den před Popeleční středou.
I když Masopustní úterý je pohyblivý svátek, traduje se k němu i
řada pranostik – Masopust na slunci=pomlázka u kamen , konec
Masopustu jasný=len krásný, krátký Masopust=dlouhá zima.
Masopust nebo-li fašank je rozverný svátek, provoněný dobrotami,
pečeným masem a pálenkou, potřebnou pro zahřátí při obchůzce v
mrazivém povětří. Je to také tradiční čas zabíjaček.
Obcemi nebo městy chodí v té době fašankový průvod masek, který
končí masopustní zábavou.
Posledním dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční středa,
začátek půstu.
Počátky Masopustu a masopustního reje masek najdeme v
předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o
pohanské svátky – antické slavnosti, tzv. saturnálie, což je jeden z
nevýznamnějších svátků římského náboženství slavený na zimní
slunovrat k poctě Saturnově.
Oslava Masopustu je také zařazena do nehmotných památek
Unesco.
V roce 2019 tedy začíná Masopust od 6.ledna a končí 6.března.
Masopust není postní doba, neplést. Období půstu začíná Popeleční
středou před Velikonocemi.
Masopust je tedy pohyblivý svátek, ale jedno je jisté – končí po něm
nadvláda zimy a začíná jaro.

Á propos chtěl bych připomenout jak přezimuje hmyz.
Na první pohled se zdá, že na podzim z přírody postupně mizí
hmyz. Stačí si ale v lese nahrabat trochu humusu do krabice a
vzít ho na nějaký čas do tepla-a budete se divit, kolik života
se v krabici najednou objeví. HMYZ PATŘÍ MEZI ŽIVOČICHY
STUDENOKREVNÉ, kteří nemají možnost regulovat tělesnou
teplotu a musí se spokojit s podmínkami, připravené
samotnou přírodou.

S klesající teplotou tedy klesá i pohyblivost hmyzu, takže při teplotě
kolem nuly st.Celcia se už většina hmyzu nehýbe a jen nepatrně
udržuje život ze zásobního tělesného tuku. Řada druhů se také proti
uhynutí zimou jistí tím, že v těle snižuje obsah vody. Například larva
naší mouchy, která za normálních podmínek obsahuje přibližně 80%
vody, před přezimováním sníží tento obsah na 65% a teprve na jaře
ho zase zvýší k běžnému stavu.
Některé druhy slunéček se na zimu stěhují z nížin na vrcholy kopců
a zde zalézají do skalních puklin na místech chráněných před
sluncem. Brání se tak brzkému jarnímu probuzení , kdy by ještě
neměla co jíst. A tak v chladných skalách na kopcích vyčkají , až se v
nížinách probudí plný život, a pak se tam teprve vrátí, aby si dopřála
hostinu hlavně na obživlých mšicích.
Podle odolnosti vůči nízkým teplotám můžeme hmyz rozdělit
zhruba na tři skupiny:
Do první skupiny, která mráz nesnáší, patří např. včela, která sice
neuhyne přímo chladem, ale snížením procesu trávení vyhladoví až
k smrti = přikrmování.
Druhou skupinu-největší-tvoří hmyz, který zahyne, když mu
zamrznou vnitřní tkáně.
A třetí skupina jsou nezmaři, jako je např. housenka obaleče
jablečného, kterou ani třicetistupňový mráz nezahubí.
Hezké předjaří přeje Číman

Velikonoce
Křesťanské prožívání velikonoc je spojeno s
osobou Ježíše Krista, který pro nás trpěl, ale hlavně svým
zmrtvýchvstáním porazil zlo a smrt a nám lidem otevřel
možnost žít s Bohem. Věčně žít ve vztahu s Bohem a v
láskyplném vztahu také žít s ostatními, ať již známými či s
většinou neznámými. Ale protože Bůh je láska, tak nám to
bude pomáhat překonávat rozdíly. Pán Ježíš také, jak píše
Bible, zaplatil všechny dluhy našich hříchů. Jak si ty dluhy
představit? Slyšel jsem takový příběh. Na hospodářství měla
rodina dřevěný plot. Otec jednou vzal syna, dal mu rukou
kladivo a hřebíky a řekl mu: „Když uděláš něco špatného, tak
do toho plotu zatluč hřebík. Když uděláš něco dobrého,
vytáhni jej. „ Dlouho zatlučené hřebíky v plotě převažovaly,
ale časem začaly mizet, až byl plot čistý. Jednou šli otec se
synem k plotu a již tam nic nenalezli. Měli takovou vnitřní
radost. Potom si podrobněji prohlíželi plot. Hřebíky nenašli.
Za to našli mnoho děr v plotu. Ty tam zůstaly po vtlučených
hřebících. A tak radost byla náhle zastíněna poznáním, že
špatné myšlenky, zlá slova či činy nelze jen tak odstranit, i
když je jako nahradím. Ale opravdu se nám daří vše v životě
dávat do pořádku? A máme na to vůbec čas? Vždyť jsme
stále úkolováni. Také musíme počítat, že zlo je, když mohu
něco udělat dobrého a já to neučiním. Kolik je takového zla.
Musíme se smířit s tím, že my sami nejsme schopni napravit
veškeré zlo. A tak nám lidem přišel a přichází na pomoc Syn
Boží Ježíš, aby na sebe vzal ty dluhy.“ Přibil dlužní úpis našich
hříchů na dřevo kříže,“ píše se v Bibli. A co se stalo. Namísto
našeho zla, ve kterém si nepřejeme být, když pozveme Ježíše
a poprosíme Ho, aby nás vysvobodil , zachránil , přichází
milost, kterou můžeme znázornit září. A tak již v dírkách po
hřebících není temnota, ale světlo Božího milosrdenství. A
proto o velikonocích křesťané přicházejí do společenství
Božího lidu a společně s ostatními si připomínají Ježíšovo
utrpení, kterým platil za naše dluhy i jeho slavné vzkříšení,
kterým nám dal naději na život s Bohem svatým a milujícím a
také na nápravu toho, co se nám nepodařilo. Požehnané
milostiplné velikonoce přeji.
Jaroslav Lízner - administrátor

Proměny našich vesnic – Krymlov náves

Na začátku třicátých let 20. století bylo na trase Praha – Bratislava vybudováno 17 světelných leteckých majáků.
Ocelové příhradové stožáry zakotvené v betonových základech byly vysoké 16 m, měly půdorys o rozměrech
1,75x1,75m a na vrcholu, který měl 1x1 m, byla umístěna plošina 2,5x2,5m.
V Krymlově tento maják stával od roku 1932 do 2.června.1967 kdy byl za vydatné pomoci krymlovských mužů a
vojenské správy zbourán.
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