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V příloze zpravodaje jste obdrželi formulář o evidenci hrobních
míst a pohřbených na hřbitově v Olešce, prosím o jeho
vyplnění a dodání na OÚ v Olešce.
Děkuji Vlasáková

Olešecká škola
O staré škole v Olešce bylo již leccos napsáno. Jen ve zkratce, v 18. století byla škola v Olešce zavedena a ví se také
jméno nejstaršího kantora, byl jím Jiří Kaňkura.
V roce 1829 bylo rozhodnuto o postavení školy u obecní studně na návsi /dnešní obecní úřad). V letech 1903 se zde
vyučovalo neskutečných 430 dětí.
V roce 1903 vedení obce rozhodlo o výstavbě školy nové. Jako ideální místo se nabízel roh křižovatky mezi domy
Václava Vomáčky č. 78 a domkem Václava Šmejkala – obuvníka z čp. 68.
Pozemek patřil rolníkovi a hostinskému, panu Tomáši Sládečkovi z Olešky č.p. 45. Přikoupena byla i část zahrady pana
Vomáčky. Se stavbou se započalo po svátcích velikonočních. Václav Vedral, olešecký rolník společně s mistrem
zednickým Štěpánkem se stavby ujal.
Rozpočet stavby byl 25 570 korun a 94 haléře. Náklady byly rozděleny mezi obce takto: Oleška s Bulánkou – 17. 765
korun a 10 haléřů, Brník 3 383 korun 94 haléřů a Krymlov 4 420 korun 96 haléřů.
Stavba školy byla ukončena již 24. září 1903. Dne 28. září 1903 pak slavnostně vysvěcena a průvodem občanů, školní
mládeže a hasičů, z místního kostela Všech svatých ke škole otevřena.
Text a kresba J. Filípek

Zprávy z obce
Vážení spoluobčané,
hospodaření s vodou je zvláště v posledních
letech celosvětový problém. Nás všech v našich obcích, kteří
odebírají obecní vodu, se konkrétně také navíc dotýká jeden
problém, se kterým Vás chci seznámit.
Nejdříve bych vás v krátkosti obeznámil s nedávnou historií
týkající se provozování našeho vodovodu. Od roku 1995
provozuje vodovod v obcích Krymlov, Bulánka a Králka na
základě patřičné smlouvy společnost VODOS s.r.o. Kolín.
Obec Brník
je zásobován vlastním zdrojem a provoz
vodovodu zajišťuje sama obec vlastními silami. Stejně tak
vodovod v Olešce je provozován obcí na vlastní náklady.
Zdroj vody je převážně z nedalekých Nučic, odkud VODOS a
obec Oleška vodu nakupují. VODOS fakturuje cenu vody
občanům Krymlova, Bulánky a Králky. Obec vybírá stejné
sjednocené vodné od občanů Olešky a Brníka. Cenu vody
navrhuje každoročně VODOS a předkládá ji zastupitelstvu
obce Oleška ke schválení. Dle zmíněné smlouvy by cena vody
měla být VODOSem navržena, a poté schválena
zastupitelstvem nejpozději do 30. března každého
kalendářního roku. Pro letošní rok 2019 však byla navržena
cena vody VODOSem téměř na dvojnásobek ceny stávající. Po
dlouhých jednáních od počátku letošního roku nedošlo k
dohodě a dle smlouvy tak cenu vody musí stanovit arbitr.
Výsledek posudku a rozhodnutí nezávislého arbitra
očekáváme každým dnem. Tuto úředně stanovenou cenu
vody pak budeme muset respektovat a ta bude od občanů
následně vybírána.
V této souvislosti se ukázalo být nezbytným revidovat
samotnou smlouvu o provozování vodovodu. Zastupitelé
obce Oleška na posledním svém zasedání jednohlasně
rozhodli s ohledem na všechny faktické a právní skutečnosti o
ukončení stávající smlouvy s výpovědní dobou 6 měsíců.
Platnost samotné smlouvy tak skončí ke dni 31. 12. 2019.
Obec po té do budoucna bude spravovat vodovod
samostatně, nebo vypíše během výpovědní doby nové
koncesní řízení na výběr nového provozovatele vodovodu.
Pochopitelně to je a bude spojeno s nemalým úsilím a
zatížením odpovědných osob za účelem vyřešení tohoto
problému. Věřím, že samotné rozhodnutí ohledně správy
vodovodu bude zvoleno správně. Vzhledem k tomu, že si již
část vodovodu spravujeme - poměrně bez problémů - sami,
lze předpokládat, že po novém roce bude i zbývající vodovod
provozovat obec Oleška sama, ale nechci prozatím předjímat
výsledek procesu.
S výhledem do budoucna, kdy nelze předpokládat, že
problém hospodaření s vodou bude jednoduchý, se obec
Oleška rozhodla investovat do své vlastní vodovodní
infrastruktury, která byla dlouhou dobu zanedbávána. První
investicí bude instalace nového řídícího a monitorovacího
systému na vodojemu Bulánka a dále obnova a vyčištění vrtů
u Bukovice. Dochází k postupné výměně vodoměrů. Následně
bude zpracován plán rozvoje vodovodní infrastruktury a
hospodaření s vodou. O tom všem budete včas informováni.
Snahou vedení obce je pochopitelně, aby byl zajištěn
dostatek kvalitní vody pro každého, za rozumnou cenu, aby
provoz vodovou byl pokud možno bezporuchový a aby
odstraňování případných poruch bylo rychlé.
Věřím, že všichni svým dílem přispějeme tomuto procesu
narovnání stávajícího stavu.
Přeji hezké léto u vody 😊
JUDr. Martin Vlasák, místostarosta

Plánované akce
14.7. - 8.9. výstava Jiří Filípek 50 + v muzeu
hrnčířství v Kostelci nad Černými lesy
20.7. - Nohejbalový turnaj na Bulánce
22.7. - 26.7. - příměstský tábor v Olešce - budova ZŠ
22.7. - 30.8. - uzavření MŠ v Olešce
17.8. - fotbalový turnaj pro děti na Bulánce
24.8. - pouťová zábava v Olešce
25.8. - pouť v Olešce
14.9. - hasičské závody na Bulánce
14.9. - koncert dechové hudby Šumavanky v Krymlově
14.9. - vinobraní v Krymlově
18.9. - Jan Psota v kostele - přednáška o historii Olešky a
přilehlých obcí
24.9. - svoz nebezpečného odpadu
29.9. - posvícení v Brníku

Mateřská škola Oleška
Maškarní rej aneb šaškování

ve školce

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 se naše školka zaplnila množstvím
pestrobarevných klaunů, šašků a kašpárků. A začal pravý
maškarní rej!
Po společném zahájení a představení všech účastníků
vypukly v obou třídách zajímavé a napínavé soutěže. Ve
třídě Štístek jsme např. tvořili mumie za pomoci
toaletního papíru, soutěžili jsme, kdo sesbírá více
balonků, hodně jsme se nasmáli při hře „ŠTRONZO“.
Celé dopoledne bylo ve znamení spousty zábavy, legrace a
smíchu. Pozadu ovšem nezůstaly ani naše paní kuchařky,
které připravily dětem tento den zajímavé menu:
přesnídávka: Kašpárkovo překvapení, Banánové jitrnice,
mléko, čaj višeň slazený a neslazený.
oběd: polévka – krásně barevná, Šaškovo tajemství,
Báječné překvapení, Barevný ovocný nápoj, voda
odpolední svačina: barevný chléb, ochucené mléko, čaj
višeň slazený neslazený.
Šaškování jsme zakončili masopustním průvodem vsí se
zastávkou u OÚ, kde se děti občerstvily dobrými vdolečky
a za hlasitého doprovodu hudebních nástrojů se prošly
vesnicí.

Louka v barvách duhy
Ve čtvrtek 30. května nás čekal významný den – oslava
svátku všech dětí, letos pojatý tématicky jako LOUKA V
BARVÁCH DUHY.
Hned ráno na děti čekalo první překvapení v podobě
pohádkové svačinky – toustík Beruška.
Paní učitelky děti seznámily s programem slavnostního
dopoledne a potom jsme se vydali na zahradu plnit rozličné
úkoly na několika pohádkových stanovištích • vyrobit si vlastní čelenku
• najít zakleté berušce cestu na svobodu (pozpátku za
pomoci zrcátka)
• zdolat hadí stezku
• pomoci mravenečkům s jejich stavbou.
Po splnění všech úkolů měly děti připravené další milé
překvapení – barevné pestré občerstvení, které mizelo přímo
před očima neuvěřitelnou rychlostí…
Po několika deštivých dnech nám počasí přálo a sluníčko nás
provázelo celým dnem. A proto jsme si i oběd mohli
vychutnat na zahradě na čerstvém vzduchu.
A potom už šup do postýlek, oddat se zaslouženému
odpočinku
Děkujeme rodičům za spolupráci – díky splnění „domácího
úkolu“ pro rodiče a děti na téma LOUKA jsme si krásnými a
nápaditými výrobky ozdobili zahradu mateřské školy.

Slavnostní pasování předškoláků
Ve středu 5. června se v naší mateřské škole konalo
slavnostní pasování předškoláků na školáky. Tento rok
proběhlo v hojném počtu. Do prvních a přípravných tříd
odchází 16 dětí. Na úvod paní ředitelka přivítala rodiče, děti a
jejich blízké a zahájila samotné pasování. Pan starosta Josef
Kaše děti pasoval na školáky a popřál jim mnoho úspěchů ve
škole. Následně dětem paní Magdalena Vlasáková předala
šerpy a od paní učitelky dostaly na památku knihu s
věnováním. Poté následovalo krátké hudební vystoupení.
Jako první krásně zahrála na klavír Johanka Domkařová se
svým tatínkem, který ji doprovázel na kytaru. Jako další
vystoupil také Jaroušek Záboj, který moc pěkně zahrál na
housle. Pro všechny přítomné připravily paní kuchařky
výborné pohoštění. Všem našim školákům přejeme hodně
štěstí do nové životní etapy.
Ing. Olga Žídková

Kurz pletení z pedigu
O předvelikonoční středě 17.dubna se mohly
hospodyňky kromě domácího úklidu, pečení beránka a
barvení vajec věnovat také výrobě rozličných předmětů z
přírodního lýka alias z pedigu. Milá paní Anhelová se totiž o
své dovednosti a znalosti rozhodla podělit s tvořením
nadšenými ženami. Kurz pletení z pedigu organizovaný Oú
Oleška byl velmi poučný a názorný, a to dokonce natolik, že
každá z účastnic si byla schopna domů odnést vlastnoručně
vytvořený předmět. Nejen odnesený, navíc věru estetický!
Nejčastěji to byly košíčky různých velikostí, tvarů i barev. Paní
Anhelová s sebou však přivezla na ukázku i velikonoční
zajíčky či vajíčka z přírodního lýka, jež jsme obdivovaly.
Musím uznat, že v naší zrychlené době je opravdu fajn někdy
zpomalit a nechat ruce, ať tvoří. Díky cenným radám a
pomoci paní Anhelové to byla radost sama. Jsem moc ráda,
že si naše milá paní lektorka na nás najde znovu čas, a sice v
adventním období tohoto roku. I když vytvořit z pedigu
zvoneček, bude zřejmě větší výzva 😊
Magdalena
Vlasáková

Olešecká olympiáda
Letošní ročník naší oblíbené dětské akce byl
ve znamení kulatých čísel. Jednalo se totiž o
jubilejní 10. ročník a přihlásilo se nám
neuvěřitelných 100 dětí. Moc si vážíme tohoto zájmu, který je
každým rokem větší a doufáme, že i nadále s přibývajícími
ročníky nám budou přibývat i děti.
Všechny děti dostaly startovní balíček a díky obci Oleška, která
nám poskytla velký finanční dar, jsme mohli nechat vyrobit
trička právě k výročí této akce. Na tričkách byly obrázky od
olešeckého rodáka a malíře J. Filípka a návrh nového znaku
Olešky.
Po zápisu se děti mohly pustit do plnění 10 disciplín: jízda na
kole, skok v pytli, vrh koulí, běh přes překážky, skok do dálky,
lukostřelba, běh sprint, hod oštěpem, střelba ze vzduchovky a
vytrvalostí běh. Disciplíny byly rozmístěny po celé návsi až k
rybníku. Na návsi měl své místo také stánek BESIP, kde si děti
vyzkoušely své znalosti o bezpečnosti silničního provozu,
odtud si také odnesly menší odměny. Poté byly připraveny
volné disciplíny ve stylu opičí dráhy, kde každé zúčastněné
dítko dostalo odměnu, a také všechny děti dostaly zmrzlinu.
Nastalo vyhlášení vítězů, ale ani děti co nic nevyhrály,
nemusely být smutné, protože pro ně byly připraveny ceny
útěchy. Když byly ceny rozdány, nastal čas na velké
překvapení. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z
Kostelce n. Č. l. jsme připravili pěnovou párty. Děti byly
nadšené a ihned se do pěny vrhly.
Následoval krátký odpočinek a v 15h se děti sešly na
fotbalovém hřišti a vrhly se do boje o další medaile pod
vedením p. Vančury. Zápas byl velmi vyrovnaný, všechny děti
se snažily a dávaly do utkání vše. Družstvo Banánů nakonec
vyhrálo 5:2 nad družstvem Pomerančů, avšak pro nás byly
všechny děti vítězové, a tak si všechny zasloužily zlaté medaile,
balónky s heliem a sladké občerstvení. Mezitím na
multifunkčním hřišti na návsi probíhal nohejbalový turnaj
mužských tříčlenných týmů. Letošní ročník ovládl tým ve
složení J. Galler, J. Synáček ml. a Z. Procházka. (pozn. J. Galler
byl členem každého týmu, který v posledních letech vyhrál.)
Odpolední program pokračoval na návsi, kde si děti i dospělí
mohli nechat namalovat obrázek na obličej a zúčastnit se
soutěží o největšího jedlíka, pijáka a pákaře. Děti byly
rozděleny do 3 kategorií a dospělí na muže a ženy. Vítězové si
odnesli slané, sladké i tekuté odměny. Poslední v našem
nabitém programu byla diskotéka pro děti, která měla úspěch
stejně jako vloni.
Celý den si děti náramně užívaly, mají spoustu zážitků a cen ze
soutěží. Jejich šťastné obličeje a úsměvy na všechny strany
nám byly odměnou a velkou motivací do dalších ročníků.
Velké poděkovaní patří obci Oleška, která nám organizačně a
především finančně velmi pomohla, p. Procházkovi za
celodenní pomoc a p. Rottové za celodenní občerstvení v
podobě jídla a pití a za prostory. Zvláštní poděkování si
zaslouží p. Konopka, který složil a nazpíval písničku o Olešce a
dětském dni. Dále děkujeme všem sponzorům za peněžní i
věcné dary, právě díky sponzorům můžeme dětský den
pořádat.
Také
děkujeme
všem
organizátorům
a
dobrovolníkům, kteří se akce účastní a těší je, tak jako nás
dětská radost. Díky tomu víme, že tato akce má smysl.
Doufáme, že v příštím roce uvidíme další nové tváře jak
soutěžících dětí, tak i sponzorů. Pevně věříme, že nadcházející
ročníky budou minimálně stejně úspěšné jako ten letošní.
Těšíme se na Vás zase za rok.
Za organizační tým: Libuše Zoubková ml.

Procházka jarní Oleškou
Na první společné vycházce Jedlá Oleška jsme
poznali
i
několik
zástupců
čeledi
hluchavkovitých. Jedním z nich byl popenec břečťanolistý
(Gelchoma hederacea). Tato drobná trvalka se vyskytuje v
mírném pásmu Eurasie, na sever zasahuje do až Finska, na jih
do severní Itálie a Španělska, na východ do západní Číny a na
Sibiř. Zavlečen byl i do Severní a Jižní Ameriky.
Popenec dává přednost vlhčím stanovištím, kde často tvoří
souvislé porosty. Kvete od března až do července.
Popenec břečťanolistý je vytrvalá aromatická bylina, která se
vyznačuje jemně kořenitou vůní. nekvetoucí lodyhy jsou
poléhavé, lodyhy s květy mírně vystoupané. Květy jsou světle
modrofialové, méně často světle modré nebo růžové. Listová
čepel je ledvinovitá až okrouhle srdčitá. Plodem je tvrdka.
Popenec, lidově zvaný též pupenec, openec nebo zádušník či
zemský břečťan je bylina, která najde uplatnění v kuchyni,
kosmetice i jako léčivka.
Jeho mírně nahořklá nať se výborně hodí spolu s kopřivou a
fialkovými listy do jarních nádivek, vynikající je i jako součást
salátů nebo pesta. Uplatnění najde i v bylinkových olejích a
octech. Germáni používali popenec pro jeho nahořklou a
svíravou chuť do piva v době, kdy se takto ještě nepoužíval
chmel.
Popenec působí antibakteriálně, proto je vhodný k přípravě
čistících bylinkových tonik i pleťových krémů.
Protože s popenec vyskytuje hojně, není problém nasbírat ho
dostatečné množství na pesto.
Na pesto natrhejte cca 20 dkg mladých popencových
výhonků a listů a rozmixujte je s10 dkg slunečnicových nebo
piniových semínek. Poté přidejte do mixéru ještě stružek
česneku, sůl podle chuti a kvalitní olivový olej – podle
konzistence hmoty cca 70 ml. Pesto skladujte v dobře
vymytých skleničkách na chladném místě. V lednici vydrží
několik týdnů. Toto pesto je vhodné nejenom na těstoviny,
ale též jako tapenáda na rozpečené bílé večky, které pak
dozdobíte ještě kvetoucími výhonky popence.
Odvar z popencových výhonků je možné pít při zahlenění
nebo kloktat při bolestech krku.
Mgr. Věra Bidlová

Vernisáž VELIKATEMA
v Kutné Hoře
Dne 20.06.2019 proběhla v nádherných
prostorách spolkového domu v Kutné Hoře vernisáž obrazů
autorek Veroniky Scholze Mojžíšové, Lindy Kotrbové,
Kateřiny Groholové a Terezy Divišové.
Akci zahájil úvodním slovem Doc. Stanislav Diviš, pod jehož
vedením autorky absolvují malířský kurz, poté v programu
vystoupila kultovní hudební skupina Krásné nové stroje,
kterou v roce 1982 spoluzakládal pan Diviš a která patří k
průkopníkům české nové vlny. Tuto hudební produkci si jistě
všichni patřičně užili, stejně jako naše početná Olešecká
skupinka.
Vernisáž navštívila i známá osobnost a to paní Jana Krausová.
Považuji za čest informovat Vás o této významné události s
patřičnou hrdostí na naši „ spoluobyvatelku“ Olešky a
kamarádku Katku Groholovou , která tvoří nádherná a křehká
díla. Jsem opravdu velice ráda, že vernisáž a autory děl,
přišlo podpořit tolik našich spoluobčanů a kamarádů i s
početnou bandou dětí od batolat po školáky
Myslím, že vystavená díla opravdu zasáhnou každého jen
trochu citlivého diváka a i díky opravdu reprezentativnímu
prostoru stojí tato výstava za návštěvu.
VELIKATEMA je název výstavy , která bude probíhat do
14.07.2019 právě ve spolkovém domě v Kutné Hoře a skrývá
v sobě začáteční písmena křestních jmen vystavujících
autorek a médium , kterým se presentují.
Vlasta Pellerová

Stezka Bulánka - Oleška
Milí čtenáři,
jsem moc rád, že Vám zde mohu představit
stezku, která prochází mezi Oleškou a Bulánkou. Stezka
začíná v Olešce a pokračuje podél Nučického potoka.
Prochází kolem Farařikova lesíka a rybníka Močál a pokračuje
k Bulánce, kde končí u dětského a sportovního hřiště.
Uprostřed lesíka naleznete lavičku, kde si můžete
odpočinout. Jsou zde umístěny také pamětní kameny na
památku vybudování této stezky.
Začátek a konec stezky lemují nově vysazené ovocné stromy
– třešně. Na stezku byly dále vysázeny také duby, buky,
jeřáby a hlohy. Celkem to bylo cca 120 stromů. Na vysazování
se podíleli nejen občané Bulánky a Olešky, ale také
Myslivecký spolek Nučice.
Na počest všech pěti spádových obcí (Oleška, Brník, Králka,
Bulánka, Krymlov) bylo uprostřed stezky vysazeno 5 lip,
jejichž výsadba byla hrazena zastupiteli jednotlivých
spádových obcí.
O veškeré dřeviny se starají pracovníci obecního úřadu, kteří
mimo jiné dřeviny pravidelně zalévají.
Všem těmto bych chtěl proto moc poděkovat nejen za
finanční prostředky, jejich práci, ale i ochotu podílet se na
tomto projektu.
Závěrem bych Vám všem rád popřál krásné léto a vydařenou
dovolenou.
Josef Kaše, starosta

Říčanská žula, aneb pozvání
na vycházku do
Voděradských bučin
V předchozích Zpravodajích byly v různých souvislostech
zmiňovány nerostné suroviny nalézající se v nejbližším okolí
našich obcí, mimo jiné i historická těžba křemenného pískovce v
Brnickém lese na výrobu mlýnských kamenů. Místní pískovec
měl však poměrně blízko těžkého konkurenta – říčanskou žulu
(možno použít i výraz granit), těženou v okolí Louňovic a
zejména pak na Žernovce. Tomu napovídá i samotný název
Žernovky, který lze odvodit od slova „žernovy“, výrazu dříve
používanému pro mlýnské kameny.
Lomů a lůmků na žulu v okolí Žernovky, Babic, Louňovic a
Mukařova-Srbína bylo bezpočet. Zejména pokud bychom
započítali i místa, kde byly rozlamovány veliké, i
několikametrové balvany, rozeseté po okolních lesích,
především v prostoru Voděradských bučin. Řada lomů je již
rekultivovaných a těžko dohledatelných. Ty větší, většinou
jámové, jsou pak zaplavené vodou a často nepřístupné, na
soukromých pozemcích. V samotném katastru obce Žernovka je
doposud možno napočítat 8 bývalých žulových lomů. Ze zašlého
lomu Kaménka ve Voděradských bučinách, cca 1 km
jihovýchodně od okraje Louňovic pochází i jeden ze základních
kamenů Národního divadla. Činný lom je v současnosti již pouze
jeden, jámový, cca 40 m hluboký, u Žernovky v Horce. Žula se
zde zpracovává na hrubší kamenické výrobky jako dlažební
desky a kostky, sokly, kvantlíky, obrubníky atd. Místní historii
těžby a zpracování žuly je pak věnován menší kamenický
skanzen v Louňovicích, k nalezení na Horní návsi.
Žulu, pevnou, vyvřelou horninu, složenou z křemene (čirá či
šedavá zrna), živců (bělavá či narůžovělá), lupínků tmavé slídy biotitu a méně pak slídy světlé - muskovitu, asi pozná každý.
Pokud by se někdo chtěl blíže seznámit se stavbou vybudovanou
ze žulových bloků pocházejících ze Žernovky, může navštívit
původní Švehlův památník na návrší „Panák“, nad obcí Ždánice,
vpravo od silnice na Kutnou Horu. Monumentální památník byl
postaven z popudu agrární strany v letech 1935-36
ministerskému předsedovi Antonínu Švehlovi. Po skončení války
byl památník přejmenován na krajský památník obětem fašismu,
resp. později obětem nacismu a padlým bojovníkům za svobodu
1938–1945. Dnes je bohužel ve značně zanedbaném stavu.
Ve Voděradských bučinách je pak možno pozorovat
charakteristické rysy typické žulové krajiny, která zde byla
modelována ve čtvrtohorách, v dobách ledových, kdy v
chladnějších periodách (glaciálech) se kontinentální ledovec v
době maximálního zalednění rozprostíral od Skandinávie po
severní hranici Čech. Naše území bylo bičováno studenými větry
a mělo charakter drsné tundry a místy až ledové polopouště, což
dokazují např. nálezy křemencových balvanů na povrchu
vyhlazených vátým prachem a pískem (tzv. „sluňáky“),
vyskytujících se na různých místech Čech.
V rozsáhlém komplexu převážně bukových lesů, rozprostírajícím
se na území vymezeného obcemi Černé Voděrady, Jevany,
Louňovice a Struhařov se vyskytují balvanová suťová pole a
kamenné proudy (obr. 1) a dokonce i pseudokary – polomísovitá
údolí ve svazích, místa, kde se periodicky hromadily a mrzly
masy sněhu. Kamenné proudy vznikaly i na mírném svahu, a to
pomalým gravitačním posunem balvanů způsobeným střídavým
zamrzáním a rozmrzáním povrchové zamokřené jílovité půdy na
trvale zmrzlém hlubším podkladu v dobách ledových (poslední
před cca 15 tis. lety). V lesích lze pozorovat i několika metrové
balvany a skalky s typickým kulovitým zaoblením, a samozřejmě i
doklady po práci starých kameníků.

Ty lze objevit i mimo cesty, kdy na některých balvanech,
rozesetých po lese, lze nalézt vysekané drážky, jako stopy po
železných klínech, kterými žulové balvany trhali.
Případné výlety doporučuji začít za hrází Jevanského rybníka,
kde nás informační tabule a turistické značky navedou na
několik možných tras, včetně cyklostezek. Osobně se mi nejvíce
líbí cesta po pravém břehu Jevanského potoka s pokračováním
po lesních cestách pod úbočím svahů až do Voděrad. Při
některých pohledech do koryta Jevanského potoka či na
skalnaté srázy si nebudete jisti, zda se nenacházíte někde na
Šumavě v okolí Vydry, či ve výše položených partiích některých
našich hor. Pokud budete mít dostatek sil, pak u silnice do
Zvánovic, v údolí Zvánovického potoka, v blízkosti Lesních Lázní
Legner Hotel, lze pozorovat i typický kulovitý rozpad žuly (obr. 2)
a v blízkosti rozeseté, kruhovitě opracované, ploché balvany,
označované jako mlýnské kameny. K tomu mám určité výhrady,
ale to by bylo předmětem samostatné diskuse. K výše
zmíněnému lomu Kaménka byste se dostali po „modré“ směrem
na Louňovice (cyklostezka), či po červené podél jevanských
rybníků, pak odbočit vlevo. Je ale zašlý a špatně se hledá.
Informační tabule bohužel konkretizuje pouze místo pozůstatků
staré kovárny.
Dle radiometrického datování je říčanská žula zhruba 340 mil. let
stará. Prodírala se v tekuto-plastickém stavu (intrudovala) do
nadložních hornin v období prvohor - karbonu, které v té době
tvořily na našem území mohutné horstvo. Odehrávalo se to
zhruba o 40 mil. let dříve, než bujela vegetace v okolí mělkých
jezírek, ze které na počátku permu vznikly uhelné slojky,
pokusně dobývané v Brnickém lese a Nouzově, kterým se
věnoval příspěvek v loňském Zpravodaji. Geologové usuzují, že k
utuhnutí žuly došlo původně v hloubce mezi 7-10 km. Eroze a
odnos zvětralých hornin, které žulu pokrývaly, vedly v
následujících několika desítkách miliónů let k jejímu odkrytí.
Miroslav Šedina Brník 34

Koutek přírody
Pokud bychom se zamysleli nad faunou, dříve u
nás neznámou, pak bych se chtěl uvést tvora,
který se řadí jako nepůvodní druh v naší
přírodě, tedy invazní druh.
Jedná se o psovitou šelmu z jihovýchodní Asie - psíka mývalovitého,
dříve nazýván mývalovec kuní (připomínal svým zjevem spíše
mývala než psa).
Díky vysoké adaptabilitě v prostředí, širokému potravnímu spektru
a početným vrhům, představuje pro naše ekosystémy opravdovou
hrozbu. Přitom ještě relativně nedávno, když na Šumavě prvního
psíka srazil vlak, byl poslán do Prahy na Státní veterinární ústav,
protože se vůbec netušilo, o jaké zvíře se jedná.
Dnes je na našem území populace schopná se udržet a dál šířit, aniž
by sem imigrovala další zvířata z okolních zemí.
Jeho rozmach do Evropy nastal ve 30.letech 20.století, kdy byl
chován jako kožešinové zvíře. Zdomácněl především v evropské
části Ruska, ze které se šířil dál na západ. V ČR byl poprvé pozorován
v letech 1959-1965. Spatřen byl v tomto období na severu Moravy,
ve Slezsku i na severovýchodě Čech. Nejdříve se tady šířil pouze po
severu ČR. Brzy na to přicházela i pozorování z jihovýchodu
republiky, z Kroměřížska a Brněnska. Nelze ani vyloučit únik zvířat
ze zajetí.
Některé prameny dokonce hovoří o záměrném vypouštění psíků
mývalovitých do volné přírody.
Dít se tak mělo v Hrubém Jeseníku, ale pravdivost zdrojů nelze
potvrdit.
Což však, v současné době, se ví spolehlivě je fakt, že se tento
predátor vyskytuje po celém území ČR. Nicméně, díky nočnímu
způsobu života a jeho plachosti, nebývá tak často pozorován a tím
odpadá i možnost sčítání a zjištění skutečného počtu výskytu a
početnost se tak odhaduje pouze pravidelnými odlovy myslivců.
Nejvíce psíkovi mývalovitému vyhovují vlhčí oblasti poblíž vodních
toků, ale je velice přizpůsobivý a nemá, na našem území, žádného
přirozeného nepřítele. Osídluje opuštěné liščí nebo jezevčí nory a
pokud je nedostatek nor, v jeho teritoriu 50-200ha, dokáže si na
vlhkých místech vybudovat i vlastní kupovité hnízdo z rákosu a
trávy, uvnitř hnízda je pak dutina.
Žije vždy po párech, nebo nanejvýš ve skupince s odrůstajícími
mláďaty. Pokud přijde tuhá mrazivá zima, upadá psík mývalovitý,
jako jediná psovitá šelma, do krátkého zimního spánku.
Psík mývalovitý je všežravec. Hlavní podíl jídelníčku tvoří drobní
hlodavci, obojživelníci, plazi a ryby, ale pojídá i bobule, plody a
ovoce. Velké škody páchá likvidací ptačích hnízd nebo čerstvě
vylitých ptáčat. Nepohrdne ani mršinami a jsou případy i
kanibalismu. Dokáže ulovit zvíře do velikosti zajíce nebo bažanta.
PSÍK MÝVALOVITÝ SE PODÍLÍ NA PŘENOSU VZTEKLINY., PRAŠIVINY A
DALŠÍCH NEMOCÍ, např. TASEMNICE MĚCHOŽILA VĚTVENÉHOpřenosné na člověka, vajíčky tasemnice kontaminovanými lesními
plody, vodou, přímým kontaktem s nakaženým zvířetem apod.
Ze svého teritoria dokáže kupodivu vystrnadit i na pohled silnější
jezevce a lišky.
A nyní rodný list psíka mývalovitého:
Řád: Šelmy (Carnivora) Čeleď: Psovití (Canidae)
Popis: Má statné zavalité tělo na krátkých nohách , bohatou
šedočerně zbarvenou srst. Na hlavě má výraznou černobílou masku,
břicho má žlutohnědé, nohy tmavé až černě zbarvené, stejně jako
ocas. Velikost: V létě dosahuje hmotnosti 4-6 kg, před zimním
obdobím až 10 kg , tj. až o 50% více. Délka těla je 55-67 cm, ocas
má 15-22 cm. Prostředí: Bažinaté a podmáčené lesy, říční údolí,
rybničnaté a jezerní oblasti. Březost: 60-65 dní.
Počet mláďat: 4-12, o vrh se starají oba rodiče. Mláďata začínají
vidět po deseti dnech života a po 14-ti dnech jim začínají růst zuby.
Po měsíci už přijímají pevnou potravu a plně samostatné jsou až ve
4 měsících, pohlavní dospělosti dosahují v 8-9 měsících.
Potrava: Obojživelníci, ryby, mršiny, plži, drobní savci, ptačí holátka,
vejce, hmyz, lesní plody.

Formace: Proměnlivá – žijí v párech, avšak někdy i samotářsky.
Průměrný věk: kolem 5-ti let
Kuriozity: V případě ohrožení dokáže předstírat mrtvého. Jako
jediná psovitá šelma umí dobře šplhat po stromech a jako jediný
psovitý upadá do nehlubokého zimního spánku(hibernace).
Téměř shodný způsob života a obživy má i další invazní druh –
mýval severní( dříve se mu říkalo medvídek mýval), který má původ
v Severní Americe.
Tento je rovněž nebezpečný nejen pro přírodu, ale i přímo pro
člověka. Je hostitelem jednoho druhu hlístnice, která se dokáže
dostat do našeho organismu a způsobit vážnou nemoc mozku,
Hlavní rozmach do Evropské krajiny byl zahájen roku 1934. Tehdy
byl v Německu vypuštěn ze zajetí. V ČR je pozorován stále častěji a
to především na jižní a střední Moravě. Často je zaměňován s
rozšířenějším psíkem mývalovitým.
V našem regionu již byl , v dubnu a květnu 2019, mezi Nučicemi,
Oleškou a Krymlovem, výskyt 3 ks psíka mývalovitého.
Tak pozor, snížená plachost zvěře vždy signalizuje, že je něco v
nepořádku, např. jeho nemoc. Tak poučit, zejména děti, aby se
zvěři, přibližující se k lidskému obydlí, vždy vyhýbaly a nechodily k
ní, stejně tak v lese na procházce a vyhýbali se i usmrcené zvěři na
silnici sražené auty.
Hezké letní slunné dny přeje Číman

Křesťanské okénko
Vážení čtenáři, dovolím si opět na základě požádání
Vám předestřít myšlenku, která mě oslovila. V Matoušově evangeliu
v 7. kapitole, ve 12. verši Ježíš říká: „ Jak byste chtěli, aby lidé jednali
s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. „ Této radě se říká „ zlaté
pravidlo“ pro jednání s druhými. Ono toto pravidlo bylo již před
Kristem, mělo však negativní podobu: „ Co nechceš, aby druzí činili
tobě, ty nedělej jim. „ Ježíš to však vyjádřil kladně asi proto, aby nás
otevřel pro konání dobra. Člověk je stvořen pro konání dobra.
Dobro nevzniká, že neděláme zlo. O dobro se musíme snažit. My
všichni víme, že od druhých dobro očekáváme a oni je očekávají od
nás. Když se neděje, způsobuje to zklamání, rozepře atd. V jednom
německém překladu je to výstižně vyjádřeno: „ Všechno, co
očekáváš od druhých, ty dělej pro ně. „ Nesmíme čekat na druhé, až
začnou, ale máme si uvědomovat, že musíme začít u sebe. Možná
nás přepadnou myšlenky, že nám do dobra druhých nic není, že se
nebudeme podbízet, že na to nemáme, že se nebudeme ztrapňovat
a podlézat atd. Že ani vlastně ani nevíme, co bychom měli dělat
atd. Můžeme se o to modlit, abychom dostali světlo a sílu. Nevěřící
po tom může toužit. Již to je projev vůle, na jehož konci člověk
může začít toužit po tom, aby druhému (Nemyslím jen těm, kteří mi
to odplatí) mohl v dobru sloužit.
Vážení čtenáři, v létě budeme prožívat více času i v přírodě. Možná
nás napadají myšlenky( a někdy chmurné) , co s ní bude. Vidíme, že
se společnost ne dost rychle rozhoduje pro její záchranu a ochranu.
Jsme občanská společnost, a tak má každý možnost přispět svojí
vzdělanou angažovaností k její ochraně. Farnost Kostelec koná
poutě do přírody. Na nich děkujeme i prosíme za přírodu. Prosíme
za naši společnost, aby ji dobře spravovala, a tak ji byla schopna
uchovat i pro budoucí generace.
Jaroslav Lízner - administrátor

Proměny našich vesnic – náves Oleška

Znak Olešecké olympiády
Naše pořadatelky nás oslovily, abychom vytvořili znak na jubilejní Olympiádu. S grafickými úpravami i zhotovením finálního
návrhu nám velmi pomohla Elen, jejíž letitá praxe a zkušenost se osvědčila. Návrh postaviček, které se použily na diplomy,
plakáty a trika namaloval Jiří Filípek významný výtvarník našeho kraje. Návrhu znaku jsem se s velkou radostí zhostila já.
Jelikož jsme nenašli žádný historicky doložený znak, z kterého bychom mohli vycházet, bylo nutné vymyslet úplně vše.
Předně jsem chtěla, aby znaku vévodil symbol pro obec typický. Dominantou znaku se tedy stala gotická rozeta, která je na
místním kostele. Je to velmi starý a vzácný arch. prvek. Modrá zem je znázornění naší lokace, která je zásobárna podzemních
vod. Pět stromů je počet sdružených vesnic. Stromy jsou olše typické pro naše okolí. Samozřejmě, že v reálném vidění tvar rozety i stromu
je jiný, ale my jsme museli tvary zjednodušit , upustit od detailu, aby znak fungoval i při velkém zmenšení. Byla to další zkušenost a radost.
Zhotovila jsem několik návrhů, předložila radě pořadatelek a hlasováním se vybrala verze, která se objevila na všech propagačních
materiálech. Tímto děkuji za důvěru a skvělou grafickou spolupráci.
Kateřina Groholová
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