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Rozhovor s Janem Psotou
Od kdy se věnuješ historii našeho regionu?
Začalo to na střední škole, kdy jsme dostali za
úkol napsat seminární práci a já si vybral téma historie naší
obce, tak tam to vše začalo
Jaká byla, Honzo tvoje první knížka kterou jsi napsal?
Jirko, to nebyla v pravém smyslu kniha, byl to spíše průvodce
o vrchu Klepci, později z toho vznikla teprve úplná kniha. Ale
jak si tak vzpomínám, ještě předtím jsem se podílel s dalšími
autory na knížce o Úvalech. To bylo v roce 2003
A co tvé další aktivity? Vím že toho děláš víc, než, že jen
píšeš.
To je pravda, věnuji se spolkové činnosti obcí Hradešín,
Úvaly, Škvorec, Břežany a zatím nejnověji Kostelec n.Č.l.
Tvá zatím poslední kniha se jmenuje Doubravčice nad
říčkou Šemberou, v sobotu 21.žárí měla kniha nádherný
křest s bohatým programem, je naděje, že by podobná
kniha mohla od tebe vzniknout i o Olešce a našich dalších
čtyřech obcích?
V současné době se o takové knize jedná a moc rád jí
vytvořím, jsem ochoten odložit dalších 6 nabídek, aby kniha
vznikla
Jak tě znám, tak určitě je se na co těšit. Dál je něco
takového?
V současné době je v tisku kniha Svatováclavské Limuzy –
Jubilejní kniha
Také vím, že ty sám jsi zdatný grafik, podílíš se ve svých
knihách na tomto?
Ano, například moc rád rekonstruuji městské erby.
Při tvé skromnosti je docela možné, že by se čtenáři
zpravodaje od tebe nedozvěděli, že jsi byl oceněn řádem
britského impéria v roce 2010 a nebo plaketou ministra
obrany ČR – Péče o válečné hroby z roku 2018. Udělenou za
objev 48 pozapomenutých padlých hrdinů z 12 obcí.
No, je to tak.
Děkuji za rozhovor a přeji ti ať ti to dál píše a těším se na
další společná setkání na tvých besedách či vycházkách po
památkách našeho kraje.
Jirko, Děkuji a tobě ať to kreslí
Jiří Filípek

Plánované akce
23.10 Slavnosti stromů (MŠ, OÚ)
31.10. zájezd do divadla Bez zábradlí
16.11 sraz rodáků a přátel Krymlova, spojené s
přednáškou Jana Psoty o historii Krymlova sraz ve
14 hod u kapličky
25.11. – 20.12.prodejní výstava výrobků z pedigu
1.12. 15hod loutkové představení O Budulínkovi v MŠ v
Olešce
5.12. setkání se seniory od 14 hod v KD v Krymlově
10.12. kurz pletení z pedigu
1.adventní neděle – rozsvěcení vánočního stromečku v
našich obcí

Zprávy z obce
O Vodě
Od posledního vydání našeho zpravodaje
došlo k dalším posunům ve věci správy a
obnovy našeho vodovodu.
Rozhodnutím nezávislého arbitra Ing. Peroutky došlo pro rok
2019 k úřednímu stanovení ceny vodného ve výši 38,-Kč bez
DPH. Zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání
rozhodlo, že cena vodného pro odběratele pro rok 2019
zůstane ve stejné výši.
Rozdíl v ceně vodného bude do konce roku 2019 dotován
obcí. Od nového roku bude cena vody nově stanovena a o její
výši budete včas informováni.
Nejdůležitější věcí i nadále však zůstává jednání o novém
provozovateli našeho vodovodu o tom jsem vás informoval již
v minulém čísle. Stávající smlouva se společností VODOS končí
k 31.12.2019 a od nového roku 2020 dojde k provozování
vodovodu v obcích Krymlov, Bulánka a Králka buď vlastními
silami tj.obcí Oleška . Ta takto spravuje dlouhodobě vodovod
v obci Oleška a Brník. Všichni občané by tak platili vodné
přímo na obecním úřadě. Může však být vyhlášeno i nové
koncesní řízení na provozovatele vodovodu, což by však
vyžadovalo delší přípravné období.
O způsobu provozování vodovodu se musí rozhodnout na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce Oleška.
Dále v současné době dochází k instalaci nového
monitorovacího zařízení na vodojemu Bulánka z důvodu
zamezení vysokých ztrát vody, ke kterým v minulosti
docházelo. Jedná se o investici do našeho zařízení přesahující
částku 200.000,-Kč.
Dále s ohledem na zjištění odborné firmy dojde k výběru
společnosti, která provede úkony za účelem odradonování
vrtu K1 mezi Krymlovem a Bulánkou tak, aby celá jeho
kapacita mohla být efektivně využita k přimíchávání této vody
do systému vodovodu provozovaného firmou JEKOZ z vrtu v
Nučicích. Dle zjištění je vrt natolik vydatný, že by v budoucnu
mohl kapacitně zajistit spotřebu vody v našich obcích a to z
vlastních zdrojů. K tomu však bude zapotřebí dalších opatření,
o kterých vás budeme informovat.
Společnost JEKOZ , jejímž členem je i obec Oleška zajišťuje
propojení vlastních zdrojů vody okolí obce Nučic a s dalším
zdrojem vody z Vrchlice od Kutné Hory. Začalo se již se
stavebními pracemi společnosti VPK Suchý. Výsledkem má být
tak propojení těchto zdrojů, což by mělo zajistit našim
občanům další jistotu k přístupu k vodě. Celá tato akce
vyžaduje i poměrně vysoké finanční nároky všech
zúčastněných členů spolku. Více jak polovina investice bude
pokryta dotací. Přesto však v budoucnu zřejmě dojde v této
souvislosti k navýšení vodného. Výše naší spoluúčasti bude
záležet na dalším jednání všech zúčastněných obcí tak, aby
náklady byly spravedlivě rozděleny. Vodě zdar!

Hřiště v MŠ
Během letošních prázdnin došlo v objektu Mateřské školy v
Olešce k další velké změně.
Stávající a již nevyhovující herní prvky pro děti byly ve školské
zahradě nahrazeny novými. Odborná firma zde nainstalovala
množství herních prvků, které se dětem, ale i jejich rodičům
musí líbit. Ve zkušebním provozu, který trvá již měsíc, děti
využívají např. zvonkohru, interaktivní chodník, a zejména
nepřehlédnutelné dřevěné letadlo, které se u dětí setkává asi
s největším ohlasem.

Projekt „ vybudování hřiště v přírodním stylu při MŠ Oleška „
je hrazen vedle vlastních zdrojů obce zejména
prostřednictvím dotace získané od Ministerstva životního
prostředí ČR, které je financované Státním fondem životního
prostředí České republiky.
V rámci dalšího vylepšování objektu mateřské školy se dále v
nejbližší době počítá s rekonstrukcí příjezdové cesty v areálu.
Věříme, že nové herní prvky budou našimi nejmenšími co
nejvíce využívány a že jim přinesou radost.
JUDr.Martin Vlasák, místostarosta

Příměstský letní tábor Oleška 2019 –
Na pirátské lodi
Letošní červenec ožila budova bývalé
základní školy dětským smíchem a
pirátskými pokřiky. Sešlo se zde dvacet dětí
z okolních vesnic i Olešky v rozmezí věku
od 3 do 10 let. Tato různorodá skupinka se
vypravila na pirátskou plavbu řádně vybavena. Vyráběli jsme
pirátské šátky, pásky přes oko, loďe z papíru i v přilehlém lese z
přírodních materiálu a v rozličných velikostech. Modelovali
jsme pirátské nezbytnosti, luštili záhadné hádanky, pracovali
jednotlivě i v týmech. Pod záštitou organizace Hoop Funny
nechyběly ani hula hoop obruče adekvátně zakomponované
do daného tématu a spousty her.
Stejně jako minulý ročník i letos nás navštívil pan Jiří Filípek a
věnoval se malým pirátům poctivě tak, aby zvládli levou zadní
namalovat svůj pirátský koráb dle svých představ.
Celý týden nás zužovalo dechberoucí vedro, které jsme se
snažili zkrotit kropícími lahvičkami zavěšenými na stromech
zahrady – báječné osvěžení. Zahrada nám skýtala totiž útočiště
pro mnoho her, aktivit a pohodové válení na dekách v
příjemné stínu. Poslední den byl zde dokonce objeven pirátský
poklad a kořist byla řádně spravedlivě rozdělena mezi všechny
účastníky.
Touto cestou bych chtěla poděkovat báječným dětem, jejich
skvělým rodičům, Jiřímu Filípkovi, své kolegyni Báře
Maslukové, naší organizaci Hoop Funny a Obecnímu úřadu
Oleška za skvělou spolupráci. Ing. Martina T. Tesaříková

Mateřská škola Oleška
Stravování v MŠ Oleška
Už při prvním pohledu na jídelní lístek MŠ Oleška vám
musí být jasné, že tady se místní děti nestravují tak jak si
nejspíš ze školky pamatujete vy, a že tady si někdo se
skladbou jídelníčku dává opravdu záležet.
Každá jídelna ve vzdělávacím zařízení je povina dodržovat
tzv. Spotřební koš. Spotřební koš stanovuje, jaké výživové
požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně.
Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin
(brambory, maso, ovoce, zelenina atd.) a jejich
doporučená spotřeba na žáka a den.
Setkávám se s názorem, že vzdělávací zařízení s kvalitní
stravováním bývá zpravidla to soukromé, kde bývají rodice
spíše ochotní doplácet nad vyhláškou stanovený limit.
Mám radost, že právě školka v Olešce toto tvrzení vyvrací
a s přehledem zvládá splnit nejen již zmíněný Spotřební
koš, vejde se do stanoveného rozpočtu, vaří pestře,
zdravě a ještě s viditelnou vášní a nadšením.
Podíváte-li se sami na jídelní lístek, uvidíte sami, že
zaměstnanci olešecké jídelny mají chuť a možnost si s
přípravou jídelního lístku vyhrát. Jsem přesvědčena, že
např. obilovinová jáhlová je pro děti rozhodně vydatnější
dopolední svačinou než bílý rohlík namazaný paštikou.
Zelný salát či salát z červené řepy často doprovází oběd,
který si opět pestře pohrává s nejrůznějšími potravinami,
které byste v „konvečním“ stravování pohledali, byť se
jedná o potraviny tradiční, české a velmi výživné – např.
bulgur, jáhly, pohanka, atp. Nechybí ani pomazánky vlastní
výroby, často pak z luštenin – další z potravin, důležitých
pro zdravý vývoj dětí, která je v dnešní době plné
průmyslově zpracovaných potravin, bohužel, často
opomíjená.
Své místo na jídelníčku patří i domácím moučníkům a
dezertům, na místo těch kupovaných, plných přídatných
chemických látek („éček“) a zbytečného cukru navíc.
Za sezonní úpravy a používání surovin od lokálních
dodavatelů získává místní jídelna už jen další body navíc.
Myslím, že právě práce, kterou jídelna odvádí, je něco na
co místní školka může být právem pyšná a mohla by být
příkladem a inspirací nejen školkám, ale třeba i vám.
Pavla Jozífová

Prázdniny utekly jako voda
Nastal nový školní rok a naše školka opět ožije štěbetáním
dětí.
Letos na ně čeká velké překvapení hned při příchodu – v
průběhu letních prázdnin byla školní zahrada vybavena
novými hracími prvky. Děti budou využívat houpačku ve
tvaru hnízda, zvonkohru, xylofon, 3 pružinové houpačky,
potrubní poštu, vyhrají si v letadle a velkým přínosem bude
zcela jistě i smyslový chodníček. Díky němu se děti seznámí s
rozličnými druhy materiálu a bosou nohou si vyzkouší jejich
účinek.
V další části zahrady objeví nově založenou bylinkovou
zahrádku. Děti se budou podílet na pěstování různých bylin,
pozorovat proces klíčení, růstu, učit se péči o rostliny, zalévat
a odstraňovat plevel.
A protože si děti bylinky vypěstují samy, věříme, že si na nich
o to více pochutnají .
Nový školní rok začal. Ať je úspěšný pro malé i velké školáky.

Sázení vrby
V úterý 21. května jsme se s dětmi vypravili k panu myslivci
Zoubkovi a společně jsme se vydali na výpravu do lesa
Mršince k naší studánce. Cestou jsme pozorovali změny v
lese na jaře a děti kladly panu myslivci zvídavé otázky. Když
jsme dorazili ke studánce, nejprve jsme společně uklidili v
krmelci a v zásypu po zimním období. Zkontrolovali jsme
vodníčka, který hlídá studánku, a zjistili jsme, že je vše v
pořádku. Poté pan myslivec děti prozkoušel ze znalostí o
lesních zvířátkách, jak žijí, co potřebují, jak se jmenují
mláďátka, co je ohrožuje…Následoval důležitý úkol – zasadit
ke studánce vrbu. Děti pozorně sledovaly vykopání jámy,
zasazení stromku a nakonec vrbu důkladně zalily. Děkujeme
panu Zoubkovi a ostatním myslivcům, kteří se podíleli na
zvelebení studánky a pokud při procházce lesem dojdete až
ke studánce a vrbu v případě potřeby zalijete, budeme rádi.
Kyblíček na vodu má vodníček na hlavě .
No a my už se těšíme na další setkání, tentokrát na podzim.
LOVU ZDAR!

Vinobraní na Krymlově
V.ročník
V sobotu 14. září 2019 se krymlovská
náves
zaplnila množstvím tamních i přespolních
občanů rozdílných věkových kategorií. Důvodů k tomu
měli několik. Ať už se jednalo o příznivce dechové
hudby, nafukovacích skákacích hradů či fanoušky
burčáku jedno měli společné – úsměv na tváři. Děti,
dospělé i důchodce spojovala příjemná nálada, kterou
spoluvytvářelo teplé počasí nadcházejícího podzimu.
Zkušený organizátor koncertů dechové hudby pan
Šedina naplánoval hudební produkci známého uskupení
Šumavanka tak, aby spokojení posluchači z koncertu
přešli přímo na místo konání již pátého ročníku
vinobraní. Zde se tradičně vyznamenaly nejen
krymlovské hospodyňky (vzpomeňme ku příkladu na
výborné slané šneky, jednohubky, škvarkovou
pomazánku, vajíčkovou roládu, ale také sladké
dobroty), ale rovněž zdatní krymlovští muži, kteří v potu
tváře stavěli stany, pod nimiž se akce odehrávala. Vše
se pochopitelně dělo se značným předstihem –
organizační schůzky, přípravy, nákupy, vyzvedávání
potřebných rekvizit, atd. Nutno si tedy uvědomit, kolik
práce a úsilí stojí ony úsměvy na tvářích spoluobčanů.
Čím však více nadšených organizátorů podobných akcí,
tím více usmívajících se spoluobčanů Takže jen tak
dál!
Za Spolek Krymlováci Magdalena Piknerová Vlasáková

Kašpárkovo staročeské divadlo
Poslední sobotu o prázdninách zavítalo do
Olešky Kašpárkovo staročeské divadlo. Toto
divadélko je jediným loutkovým divadlem u nás, které hraje s
původními, dřevěnými marionetami. Tyto marionety pocházejí
z počátku minulého století, stáří některých se odhaduje kolem
sto let. Také jejich kostýmky a omalování je původní,
ponecháno tak, jak to vytvořili tehdejší umělci.
Manželé Janečkovi, majitelé tohoto divadélka nám představili
klasickou pohádku O perníkové chaloupce, představení se
odehrálo v zahradě u ZŠ v Olešce za příjemného letního počasí.
Pohádka probíhala v milé atmosféře, děti s nadšením uvítaly
Kašpárka, který je celou pohádkou provázel.
Domnívám se, že se dobře bavili děti i dospělí, kteří
zavzpomínali na klasické loutky.
Toto divadélko do Olešky zavítá ještě 1. prosince letošního
roku, na první adventní neděli, kdy nám před rozsvícením
vánočního stromečku u OÚ, v MŠ odehraje pohádku O
Budulínkovi.
Těší se na Vás Magda Vlasáková

Lístky z dějin Olešky
Dne 18.9.2019 se v kostele Všech svatých v Olešce konala beseda se
spisovatelem a publicistou Janem Psotou.
Přesně v 18.00 hod. zazněl zvon, kterému je letos rovných 500 let.
Když utichl a lidé se pohodlně usadili v lavicích, tak mohla beseda
začít. Úvodního slova se ujal starosta našich obcí pan Josef Kaše a
ilustrátor Jiří Filípek, který představil pana Psotu. A potom se již p.
Psota rozhovořil o zvonech a kostele. A že bylo o čem mluvit,
protože tu stojí více než 700 let. Stručně řečeno, vyprávěl o malém
kostelíku, který se časem rozšířil, vyhořel a znovu přestavěl.
Povídání pak pokračovalo o historii našich obcích. Olešce, Králce,
Bulánce, Brníku a Krymlovu. Hlavně o prvních písemných zmínkách,
které byli velmi zajímavé a mnozí obyvatelé již zmíněných obcí ani
netušili, jak starobylé tyto obce vůbec jsou. Například Oleška - 1297,
Krymlov - 1360. Taky jsme si některé tyto listiny, včetně staré mapy,
mohli prohlédnout.
Bylo to velmi zajímavé vyprávění jakož i následná debata. Pan Psota
totiž nosí ve své hlavě takové obdivuhodné množství informací, že
ho nezaskočil žádný dotaz. Myslím si, že beseda lidi zaujala. A pro ty
z vás, kteří chtějí vědět něco více o Krymlovu, mám pozvánku na 16.
listopad 2019 od 14.00 hodin ve společenském sálu KD v Krymlově.
Monika Havránková

Hasičské závody na Bulánce
První soutěž podzimní části a zároveň
předposlední kolo 19. ročníku Podlipanské
ligy se konalo v sobotu 14. září 2019 na
Bulánce. Místní Sbor dobrovolných hasičů zde přivítal 52
soutěžních týmů, 34 dětských a 18 dospělých. Týmy se na
Bulánku sjely z 5 okresů - z okresu Kladno, Kolín, Prahavýchod, Praha-západ a hl. m. Praha.
Domácí měli zastoupení pouze v kategorii mužů, ve které se
umístili na 8. místě. Hned dvěma týmům se na Bulánce
podařilo překonat rekord Podlipanské ligy. V kategorii
mladších žáků zvládly Zibohlavy svůj útok v čase 16:54. Muži
z Radovesnic I. dokončili svůj útok v rekordním čase 18:72.
Celý den bylo krásné slunečné počasí s příjemnými zářiovými
teplotami. Pro závodníky, jejich fanoušky, příznivce
požárního sportu a všechny hosty bylo připraveno bohaté
občerstvení. Kdo dorazil, jistě nelitoval příjemně stráveného
času.
Na Bulánce jsou hasičské závody každoročně největší
sportovní a společenskou akcí a samozřejmě organizačně
nejnáročnější. Všem, kteří při organizaci závodů přiložili ruku
k dílu patří velký dík. Díky nim už v Lánech (okr.Kladno),
Dolních Břežanech (okr. Praha - západ) Řeporyjích,
Měcholupech, ….. vědí, kde je Bulánka.
Bc. Karel Hetzendorf

Čertova brázda
Čertova brázda je zřetelně pozorovatelná
soustava úvalů, příkopů a úvozů, která se v
délce 21 km táhne mezi Sázavou a
Chotouní. Vzhledem k tomu, že spojuje rodiště sv. Prokopa a
místo jeho působení ( Sázavský klášter), je opředena
svatoprokopskou legendou, podle které získala i svůj název.
Legenda má ovšem dvě roviny – v té symbolické jde o popis
vnitřního duchovního zápasu se silami temna a v praktické se
tak v rámci křesťanského pohledu na svět pokoušela vysvětlit
jinak záhadný útvar v krajině. Pod vlivem romantického
pohledu na české dějiny v období národního obrození byla
interpretována myšlenka, že jde o raně středověkou hranici
mezi přemyslovským ( Praha) a zlickým ( Kouřim) územím (
jakási česká obdoba hranice Římské říše Limes Romanus),
dnes je již tento název považován za smyšlenku. Přírodovědci
se zase snažili interpretovat brázdu jako povrchový projev
tzv. Kouřimského zlomu, patřícího do systému zlomů
Blanické brázdy; geologickým průzkumem však bylo
prokázáno, že Čertova brázda je povrchový jev bez
návaznosti na zlomy v hlubších vrstvách.
Ve skutečnosti se tedy nejspíše jedná o pravěkou obchodní
stezku, která spojovala Polabí se Sázavou a v kopcovitém
úseku své trasy bylo třeba cestu upravit pro snažší
průchodnost. Doba jejího vzniku není známa, mohla
vzniknout v mladší či dokonce starší době kamenné.
Vodítkem tak jen mohou být archeologické nálezy, jako třeba
pohřby Bylanské kultury ( 660-620 př.n.l.) z nedalekého okolí
brázdy – jejich zemřelí byli pochováni na vozech a pokud se
vozům přikládal takový význam, že byly součástí pohřební
výbavy, jistě hrály významnou roli i při transportu po zemi.
Tím by se dala vysvětlit i značná šíře úseků Čertovy brázdy,
kterou mohli lidé této kultury využívat při obchodu. V době
baroka, kdy vrcholil prokopský kult, představovala Čertova
brázda poutní cestu, po které se vydávaly desítky poutníků
mezi Sázavským klášterem a rodištěm
sv. Prokopa v Chotouni. Čertovou brázdou také chodili
kajícníci, aby svým putováním odčinili své hříchy.
Čertova brázda je v terénu na celém úseků dodnes více či
méně patrná. Vlivem zemědělských činností však bylo mnoho
úseků poničeno, proto se nejlépe zachované úseky nacházejí
v lesních porostech.
Potenciál Čertovy brázdy, jako zcela
jedinečného fenoménu v české krajině, je velmi velký pro
rozvoj turistiky v tomto regionu.
Monika Havránková

4. Krymlovský duatlon
Letošní nízká účast byla způsobená kombinací špatného počasí a toho že
svátek svatého Václava letos vyšel na sobotu. I přesto se na start
dětských kategorií postavilo 17 závodníků a na dospěláckou trať se vydalo
13 odvážných. Letos se nám povedla zábavnější trať na kolo, která přilákala
účastníky z okolí. Jimi byli hned tři závodníci z pódiového umístění Hornokrutské 40.
S tratí si nejlépe poradil Roman Mašín ze Zásmuk, který sesedal z kola s náskokem 39
sekund na Lukáše Adámka z Lošan, v běhu jej ještě zvýšil a pohodlně si doběhl pro
vítězství. Ze třetího místa na druhé se díky běhu posunul hlavní pořadatel Honza Vedral.
Díky absenci žen ze Sparťan Olympia byly v ženské kategorii pouze tři účastnice. Jana
Pavloušková z Olešky byla v cíli o více než dvě minuty dříve než Kateřina Havránková
z Církvice. Dětské závody vyhrál David Sladký před Vítkem Hoškem z Nučic.
V kategorii do 6 let zvítězil Lukáš Houdek z Olešky. Pro každého účastníka byla
připravená originální medaile, zajímavá cena dle vlastního výběru a občerstvení.
Jan Vedral
QR kód - video ze závodu:

Pohádkový les Brník
V sobotu 29. 6. 2019 se konal desátý
ročník Pohádkového lesa v Brníku.
Tentokrát vyšel na poslední víkend v červnu, hned před
prázdninami. I tak, se do Pohádkového lesa přišlo
podívat přes 80 dětí s rodiči, či jinými příbuznými.
Motivem tohoto Pohádkového lesa bylo soužití s
přírodou. Na jednotlivých stanovištích uvítali děti
Elfové, kteří jim zadávali jednotlivé úkoly spojené s
předměty z přírody.
Tak si mohly děti vyrobit třeba luk z proutí, postavit
domeček z mechu a klacíků a pomoct ostatním tak
vybudovat Elfí vesničku, která je v lese dosud. Na
každém stanovišti je tudíž čekal jiný úkol, odměna a
razítko, za které na konci cesty v místním domečku
ještě dostaly malou odměnu.
Velké díky patří všem, kdo přišli pomoct na jednotlivá
stanoviště i do domečku na návsi. Bez dobrovolníku co
mají srdíčko na pravém místě, by tato akce nikdy
nemohla vzniknout.
Jménem dětí bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří
na akci přispěli, a to OÚ Oleška, pí Janotové,
p. Zábojovi, pí Schindlerové a také našim pekařkám pí
Ireně Urbanové, Alence Tesaříkové za koláčky, které
jsme ochutnali na konci akce.
Milena Danešová

Křesťanské okénko
Vážení čtenáři, v tv jsem zahlédl krátký
záběr na migranty, kteří se na lodi, která je
vzala, modlili. Nějak mně blesklo hlavou: „ Ti mají
budoucnost.“ A tak jsem přemýšlel, co udělat pro to,
aby i naše země měla budoucnost. Aby to všechno k
čemu jsme se dopracovali, nepřišlo nazmar. Cesta k
tomu vede přes vztah k Tomu, kdo byl, je a bude.
Jedině On má moc vše dobré podržet. Lidé v naší zemi
si budou připomínat změny poměrů. Někteří budou
oslavovat svobodu, někteří budou vzpomínat starých
časů jistoty a bezpečí. Jisté je, že člověk je stvořen pro
svobodu. To je v nás zakódováno. Ta je nám dána
proto, abychom se svobodně rozhodovali pro dobro, k
němuž jsme byli též stvořeni. A my zde, v této nám v
kolébce dané zemi, máme žít a uskutečňovat tato naše
poslání. A podle mě jsou to všechno dary a za ty je
třeba děkovat a o ně prosit. A tak z hlediska
spravedlnosti, vděčnosti a touze po dobré budoucnosti
je nanejvýš správné uskutečňovat to k čemu jsme
vybízeni ve svatováclavském chorálu, to jest Boha
chválit. Chválit může každý. Je takové přísloví: Chval
Boha, jak moha. Možná mezi čtenáři jsou i ti, kdo
získali jinou zkušenost s tím, kdo nás přesahuje. I oni
jsou pozváni se modlit- chválit. Nedávno mně někdo při
hostině po křtu( ne jeho) vykládal, jak se mu stalo, že se
sám uzdravil ze zhoubné nemoci. Něco jím projelo a on
se nejen uzdravil, ale i pochopil, jak má jednat, mluvit.
A tak rozjímá, medituje a udržuje se v dobru. I to je
cesta k poznání. Modlitbou, meditací k poznání a ke
změně smýšlení, k pokoře. Modlitbou může být i
zamyšlení se. Bylo nádherné, kdyby se každý bez tlaků
vnitřních či vnějších udělal čas pro zamýšlení. To by
bylo svobodných lidí. A nakonec i šťastných. Na dně
naší bytosti je obraz Boží, řekl jeden filosof, myslím že
Augustin. Jsem rád, že se společná chvála Boží se
uskutečňuje i v Olešce, a to skoro pravidelně v každou
neděli v 11,30 hod. Čte se Boží slovo, rozjímá, modlí se.
Pár věřících v chrámu v neděli oslavuje Boha a chválí za
dary i zde uprostřed našich vísek a domů. Modlí se, aby
naše země měla budoucnost. Jdou ve šlépějích našich
patronů, světců, předků a prosí: Nedej zahynouti nám
ni budoucím.
P.S. Někdy jsou změny(minimální) v čase bohoslužeb.
Na www.farnost kostelec.cz nebo nástěnka u kostela
Jaroslav Lízner - administrátor

Koutek přírody
Tento příspěvek píši v srpnu , kdy konečně po
deštích a teplu vyrazily houby.
Podíváme-li se na pranostiku pak
- V červenci dne ubývá a horka přibývá
- Červenec horký , jsou pěkné vdolky
- V červenci ženci na pole a včely z pole
- Zapláče-li Markyta, bude dešťú dosyta
-Pověz robě děvča, ať ti peněz pošťá
- Jakub-li vlaží, žaludy kazí
- Hlúpemu aj pod vodů zvony zvoníjá
- Když na Sv. Vavřince zaleje, pak podzimek mokrý je
- Na den Sv. Sebalda vybírají včelaři med
- Neškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívat
- Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří
- Jana štětí -vlaštovka od nás letí
- Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu
a tak bychom mohli pokračovat dále……………
V tomto čísle bych chtěl upozornit na malého tvora co nás v
současnosti, při sklízení úrody, trápí.
A to nejen na polích , ale už i na zahradách.
Je to hraboš polní(Mikrotus arvalis) , který je jeden z nejhojnějších
hlodavců v České republice.
Hraboši žijí v norách (v hloubce 30-50 cm), které tvoří složitý
komplex. Většinou se nevyskytují sami, ale ve větších koloniích. Je
to býložravec, živí se hlavně zelenými částmi rostlin a kůrou stromů.
Velikostí je přibližně 8-12 cm, ocas má dlouhý až 3 cm, samec bývá
větší než samice a dosahuje hmotnosti až 5 dkg.
Od myší se liší hlavně krátkým ocasem, robustnější stavbou těla a
zaobleným čenichem. Má malé a poměrně skryté ušní boltce. Srst
má zbarvenou od hnědé až po šedou, břišní strana bývá světlejší.
Vyskytuje se v kontinentální Evropě kromě Skandinávie, v Rusku a
na Blízkém Východě. Je to typický obyvatel travnatých stepí, luk a
polí. Je to původně nížinný druh, ale proniká už i vysoko do hor.
Samice vyvádí mláďata (nejčastěji 3-10) TŘIKRÁT až SEDMKRÁT
ročně po zhruba dvacetidenní březosti a stejnou dobu je i kojí.
Pohlavní dospělosti dosahují mláďata velmi záhy ( samice může být
pohlavně dospělá již v 13. dni života, to znamená v době, kdy její
matka ještě kojí !!!!!!!
Samice tudíž mohou mít mláďata už asi ve 35 dnech věku. Díky
tomu se hraboši v pravidelných intervalech přemnožují a často
způsobují škody zemědělcům na polích i zahrádkářům.
Hraboš se dožívá věku kolem dvou let.
Mají predátory v malých šelmách- lasice, kuna, i lišce, a dravým
ptákům – Káně myšilov, Poštolka apod.
Dalším šibalem co člověku „škodí“ je Kuna skalní( Martes foina), v
minulosti nazývaná též
KUNA DOMÁCÍ, je šelma z čeledi lasicovití. No škodí, jak posléze zříti
vidno, není tomu jednoznačně tak.
Vyskytuje se v Evropě a v Asii, zavlečena byla do USA. Řadí se mezi
nejběžnější evropské šelmy, často žije v blízkosti lidí. Je to
samotářský (kromě samic s mláďaty) a teritoriální tvor. Živí se
rozličnými menšími živočichy a jídelníček si ve velké míře doplňuje
rostlinnou stravou.
Má dlouhé štíhlé tělo s hnědou, či šedohnědou , srstí našedle
zbarvenou hlavu a bílou, občas krémovou, náprsenku, která
většinou dosahuje až k předním tlapkám. V některých oblastech,
především na Krétě a ve Střední Asii, mají populace kun náprsenku
malou , nebo úplně chybějící.
Srst je relativně hrubá s řídkými pesíky. Polštářky na tlapkách nemá
pokryté srstí. Délka těla je40-50 cm, ocas měří až 22-30 cm. Lebka je
71-84 mm dlouhá. Hmotnost kuny je 1,1-2,3 kg a hlavní smysly jsou
zrak a čich.

Pokud je srovnáváme s kunou lesní, pak hlavním rozlišovacím
znakem je náprsenka, kterou má kuna lesní žlutou a většinou menší.
Další odlišností je barva nosu- kuna skalní ho má masově růžový či
světle hnědý, kuna lesní černý či šedočerný.
Při stejné velikosti je kuna skalní o něco těžší než kuna lesní.. Hlava
kuny skalní je více prodloužená, uši kratší s kulatějšími konci, srst
hrubší.
Další rozdíl spočívá ve způsobu pohybu-kuna skalní se většinou plíží,
kuna lesní poskakuje. Ačkoliv oba druhy vypadají velmi podobně,
jedná se o jasně separované taxony(jedinci lišícími se znaky a
vlastnostmi) , které si nejsou geneticky nijak zvlášť blízké. Nekříží se
mezi sebou( na rozdíl od sobola a kuny lesní).
Kun a skalní konzumuje, ve srovnání s ostatními druhy rodu Martes,
nejvyšší podíl rostlinné potravy. Z živočichů převládají v potravě
hlodavci(hraboši , myši, krysy, potkani) a další malí savci(králíci,
hmyzožravci), avšak koncem léta, na podzim a zčásti i v zimě tvoří
velkou část jídelníčku ovoce, ořechy a semínka( může jít až o 95%
celkového objemu potravy). V poměrně velké míře požírá hmyz,
dále pak plazy, obojživelníky a vejce. Důležitou složkou potravy tvoří
i ptáci(především pěvci a hrabaví. Kuna systematicky plení ptačí
hnízda, kde si počíhá i na dospělé jedince. Nepohrdne ani mršinami.
Patří mezi obávané návštěvníky kurníků a králikáren, kde často
zakousne všechny slepice(králíky), aniž by je sežrala či vysála krev =
zabiják.
Kuny žijící v blízkosti lidí se přiživují na různých odpadcích,
krmítkách a jídle určeném domácím zvířatům.
A nyní bych dal k úvaze likvidace jak hmyzožravců, tak jejich
predátorů, kteří škodí lidem.
Plošně to nejde- zasáhne další zvěř, jedem predátory rovněž,
zasáhne to pejsky a kočky, a kuny jsou velmi citliví na lidský puch.
A tak bych použil výrok strýca Pagáča: Já nehovorím ani tak ani tak,
ale na moje slova dojde. Dilema.
Stále slunný podzim přeje Číman

Fotbal Dobré Pole
Rok se s rokem sešel a máme tu podzim. Což
znamená nejen padající listí a přírodu, která hraje
několika odstíny barev, ale také fotbalovou sezónu. Naše dětičky,
od nejmladší přípravky po mladší žáky začaly sezónu v okresním
přeboru Kolín, kde nejen mladší žáci, hrají po několikáté. Vraťme se
ale ještě na okamžik k soustředění, které podzimní sezóně
předcházelo. Tentokrát jsme se vydali do samotného srdce Šumavy,
konkrétně do malebného městečka Plánice, vzdáleného asi 12
kilometrů od Klatov. Bylo to pět dní plných fotbalu a dalších
doplňkových sportů. Za tak krátkou dobu jsme stihli odehrát několik
přípravných zápasů s týmem z Újezdu (Praha 4), který byl s námi
ubytován ve stejném penzionu. Dále jsme s dětmi absolvovali
nohejbalový turnaj, rugby, závody v plavání, nebo třeba ne všemi
oblíbenou Bring Sally Up Challenge. Soustředění se vydařilo a už se
všichni jistě těšíme na to zimní. Kam? To bude překvapení. Teď už
ale vzhůru do podzimní sezóny, která bude, jak jistě doufáme,
úspěšná! Přijďte nás podpořit. Těšíme se. Sportu zdar!
Aneta Kosmatová

Proměny našich vesnic – Brník

Mám vás ráda
Mám vás ráda,
nevím,
jestli budu mít čas vám to říct.
Mám vás ráda,
jdete budoucnosti
a šťastným zítřkům vstříc.
Čas, kterého je málo,

čas, kterého se mnohým nedostalo… křehká přítomnost plyne mezi prsty…
Čas, ten abstraktní pojem
Denně řešíme jen úkoly a resty.
a přeci šponuje v nás stres,
Najednou překvapeně zůstaneme stát!
takový mám dojem.
Už není kam pospíchat…
Oči jak pod sklem jsou
Mám vás ráda,
i vzpomínky časem se rozplynou.
píšu alespoň pár řádků,
Stále hledíme vpřed, o budoucnosti
ať těch pár řádků lásky máte na
nuceni
památku.
jsme přemýšlet,
MaB

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

