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S optimismem…

Vážení spoluobčané,
ještě před nedávnem bych si nedokázal představit – a
myslím, že asi nikdo z vás – že budou zavřené školy,
školky, některé obchody, přestanou pracovat živnostníci
a mnohé firmy, nebo že budeme všichni chodit v
rouškách.
Velmi si se zastupiteli obce vážíme toho, že všechna
nepříjemná omezení většina z vás akceptuje a chová se
podle pokynů a doporučení. Děkuji vám za to. Našim
spoluobčanům – seniorům jsme zajistili ochranné
pomůcky (roušky, dezinfekce). Za což patří obrovské
poděkování všem, kteří se na šití roušek účastnili. V
případě potřeby jsou připravené další. Dále nabízíme
našim spoluobčanům pomoc s nákupem či vyzvednutím
léků. V případě potřeby se obraťte na Obecní úřad v
Olešce.
Vážení spoluobčané, jsme teď ve vážné situaci, ale jsem
přesvědčený, že to společně zvládneme!
Hodně zdraví všem!
Josef Kaše - starosta

V poslední době se na nás hrnou ze všech stran
informace o zákeřném viru, který se probudil na naší
planetě. Sdílením těchto informací z novin, televize,
rozhlasu a internetu se nám může zdát, že neexistují
jiné problémy než postup pandemie a co to způsobí v
ekonomické oblasti. Jsou zavřené školy, divadla,
sportoviště, nesmí se cestovat. V tomto příspěvku se
ale tomuto tématu nechci věnovat a dále vás tím
unavovat. Chtěl bych pouze připomenout, že tato
nebezpečná situace jednou pomine.
Je třeba se těšit, jak naplníme výzvy a projekty, které
jsme se v nejbližší budoucnosti vytýčili.
Chci vás trochu informovat o některých záležitostech,
které nás čekají v letošním roce za obecní úřad. Ve
stadiu očekávání je vypsání výzvy na dotační program
obnovy velkého rybníku v Olešce. Vše z naší strany je
připraveno a doufáme, že se brzy pustíme do zmíněné
revitalizace. Stejně tak je to i s chystanou rekonstrukcí
budovy obecního úřadu a školy. V Olešce se dále
chystá oprava celého chodníku od Kostelce směrem na
Králku a s tím související zpomalovače dopravy. V
Krymlově se čeká na zahájení prací na obnově rybníka
Bačov. Připravuje se výběr dodavatele na nové
osvětlení v Olešce a Krymlově. Intenzivně se snažíme
zajistit bezproblémový chod vodovodní sítě jak
administrativně tak i fakticky. Připravujeme v rámci
plánu rozvoje vodovodní sítě výměnu některých
komponentů na které se dlouho zapomínalo. Rádi
bychom začali výměnou potrubí z Krymlova do
Olešky,
znovunapojení vrtu v Bukovici.
Do
budoucna připravit plán na zásobování vodou všech
našich obcí z vlastních zdrojů. Věříme, že tato snaha
bude ku prospěchu věci a že současná situace nám v
tom nebude dlouhodobě bránit. Pokračují práce
historika Jana Psoty na publikaci o našich vesnicích.
Jinak se já osobně těším a obnovení chodu školky, na
hasičské závody, sportovní klání a obnovení
kulturního života (včetně hospod) v našich obcí. Přeji
Vám hodně zdraví a optimismu.
JUDr.Martin Vlasák, místostarosta

Mateřská škola Oleška
Adventní čas máme tu zas…
Poslední měsíc v roce je v naší mateřské škole již
tradičně plný různých akcí, které vrcholí příchodem
Ježíška s nadílkou. Letos byla obzvlášť bohatá, asi
máme ve školce ty nejhodnější děti…
Ale pěkně popořádku…
1. prosince odpoledne děti shlédly v MŠ pohádku „O
Budulínkovi“ a potom přispěly u slavnostního rozsvícení
vánočního stromečku pásmem vánočních básniček a písniček.
2. prosince ve školce proběhla Čertí olympiáda. Po absolvování
pestrých soutěží obdrželi malí čertíci a čertice drobné odměny a
diplomy.
V prosinci probíhala na obecním úřadu výstava výrobků seniorů
z místního Domova, kterou jsme s dětmi též navštívili a moc se
nám líbila!
4. prosince jsme zamířili do Domova seniorů na tradiční Vánoční
setkání spojené s povídáním, společným tvořením a kulturním
vystoupením našich dětí.
Letos děti společně s babičkami a dědečky vytvořily krásně
nazdobené vánoční stromečky. Děti zazpívaly a zarecitovaly a
velmi milé a dojemné bylo společné zpívání koled.
Moc rádi do Domova chodíme a děti vždy ocení též výbornou
bábovku a kakao
5. prosince přišel do školky Mikuláš s třemi čerty a andílkem. Ač
byla v některých dětech malá dušička a objevily se i slzičky, čerti
nikoho v pytli neodnesli a všechny děti dostaly v punčošce
sladké dobrůtky. Děkujeme, Mikuláši, a za rok se těšíme zas…
Téhož dne odpoledne ještě děti ze třídy Štístek přispěly svým
předvánočním vystoupením na každoročním Setkání seniorů v
Krymlově. Zaslouženě byly odměněny velkým potleskem.
6. prosince si děti ozdobily v obou třídách vánoční stromečky.
Letos vlastnoručně vyrobenými ozdobami z těsta a papíru.
9. prosince proběhla nadílka a jak už jsem zmínila v úvodu, letos
byl Ježíšek opravdu velmi štědrý. Ano, naše děti jsou
nejhodnější…
10. prosince jsme místo tradiční vánoční besídky uspořádali
dílničky s rodiči.
Sešli jsme se všichni ve třídě Štístek, kde děti z obou tříd
předvedly rodičům krátké kulturní pásmo a potom si mohly
projít všemi stanovišti a vyrobit si papírové ozdoby na
stromeček, vytvořit vánoční obrázek a napsat dopis Ježíškovi.
Nezapomínáme ani na zvířátka, a proto jsme se 18. prosince
spolu s panem myslivcem Zoubkem vypravili do lesa Mršince a
nazdobili jsme vánoční stromeček u naší studánky jen pro ně.
Děti donesly z domova jablíčka, mrkev, suché pečivo, seno,
zobání pro ptáčky a zpříjemnily tak zimní čas i lesním
obyvatelům.
Vážíme si spolupráce s panem Zoubkem a vždy se těšíme na
jeho poutavé vyprávění, obrázky a sladkou odměnu
Pestrý prosinec jsme zakončili divadelním představením O
veverce Zrzečce.

Karel Čapek
Před 130 lety – 9. ledna 1890 – se narodil známý český
spisovatel Karel Čapek.
V naší mateřské škole jsme si ho připomněli díky jeho krásné
knížce pro děti – Dášeňka čili život štěněte.
Děti knížku neznaly a tak jsme se jí ve školce hodně věnovali.
Děti poznaly psí rasu hrubosrstý foxteriér, v knížce objevily
spoustu fotografií Dášeňky od jejího narození po dospělost, její
maminku Iris a také pěkné kreslené ilustrace, jejichž autorem je
též Karel Čapek.
Jsou zde poutavé a úsměvné příběhy ze života Dášeňky, některé
z nich jsme si přečetli. Málokdo z dospělých asi ví, že Karel Čapek
napsal také další knížku pro děti – Pudlenka – ta pojednává
tentokrát o kočičce. Loni na jaře jsme shlédli v kolínském divadle
představení Dášeňka čili život štěněte.
Děti ze třídy Štístek navštěvují pravidelně místní knihovnu, kde
postupně poznávají rozmanité knihy, čteme jim z nich. Tentokrát
jim úryvek z knížky četla paní Miroslava Vlasáková, za což jí
děkujeme Některé děti navštěvují místní knihovnu se svými
rodiči a to nás velmi těší.
Ve školce jsme si povídali také o tom, kdo má doma psa, jak o
něj pečuje, čím ho krmí…Zajímavé bylo také povídání o tom, jaké
knížky se dětem líbí a zda jim doma rodiče čtou…
Vyvrcholením bloku o Karlu Čapkovi byla kresba psí figury tuší.
Dášeňka se dětem povedla a kdo by chtěl obrázky vidět, může se
zajít podívat na obecní úřad v Olešce, kde jsou vystaveny.
A třeba při té příležitosti zajít do knihovny a nějakou pěknou
knížku si tam půjčit

Božena Němcová
V únoru tohoto roku jsme si připomněli 200. výročí
narození spisovatelky paní Boženy Němcové.
Povídali jsme si ve školce o její bohaté tvorbě právě pro děti.
Děti si se zaujetím poslechly některé z jejích pohádek, jako první
si vybraly Čerta a Káču, z pohádky si vzaly mravní ponaučení.
Při odpoledním odpočinku četla paní učitelka z knížky Národní
pohádky. Mezi nejoblíbenější patřila pohádka O perníkové
chaloupce, Princ Bajaja a Sedmero krkavců.
V místní knihovně, kam starší děti ze třídy Štístek pravidelně
docházejí, jim paní Miroslava Vlasáková přečetla pohádku O
dvanácti měsíčkách a O kohoutkovi a slepičce.
A mladším Raráškům přišla do školky přednést před spinkáním
pohádku O Smolíčkovi a O neposlušných kozlátkách.
Starší děti nakreslily tuší pohádku O kohoutkovi a slepičce a je
třeba říct, že se obrázky moc povedly a mezi dětmi zřejmě dřímá
nejeden výtvarný talent…

Luštění pro děti
• Spoj body od 1-36
• Najdi 7 rozdílů a vybarvi velikonoční zajíčky
• V osmisměrce najdeš pranostiku

Zápis do Mateřské školy Oleška
V pondělí 5. května 2020 od 14:30 do 17:30 v budově MŠ.
Zápis proběhne stejně jako u dětí do ZŠ bez přítomnosti dětí,
Veškeré informace mohou rodiče sledovat na webových
stránkách www.ms-oleska.cz
Rodiče předloží potřebné doklady:
1. Očkovací průkaz dítěte
2. OP - Průkaz totožnosti zákonného zástupce
3. Zdravotní poj. Dítěte
Pořadí přihlášek nemá vliv na přijetí dítěte do MŠ
Těšíme se na Vás
Alena Bečvaříková

teplý únor, studené jaro a…
AGITÁTORKA
BONSAJ
BOROVICE
INSTINKT
KŘIŽNÍK
MIGRÉNA

PENZION
PŮJČKA
RENOVACE
STUHA
SUŠÁK
ŠŇŮRKA

ŠTĚKOT
ÚLEVA
VĚTEV
ZÁHON

Oslava Mezinárodního dne
žen
Zatím poslední akcí, kterou jsme ještě stačili
připravit byla oslava Mezinárodního dne žen.
Která se konala 7 března 2020. Tato akce se povedla,ze
strany pořadatelů se ale očekávala větší účast žen.
Přesto se zúčastnění dobře pobavili, při živé hudbě kde
nescházel zpěv ani tanec , což dokazují pořízené obrázky
z této oslavy.
Pro ženy bylo připraveno bohaté pohoštění, nejen
smažené řízečky - jednohubky - jiné pochoutky ale i sladké
zakončení ,
které připravila pí. Smrkovská upečením výborného dortu
za co děkujeme. Na závěr byla každé ženě předána květina
jako vzpomínka na toto setkání.
Tímto bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu za finanční
pomoc a všem kteří se podíleli na uspořádání této akce.
Ženám a jejich rodinným příslušníkům přeji pevné zdraví a
spokojenost v této nelehké době.
Doufám že znovu sejdeme a budeme zdraví a dobré
pohodě.

Dětský maškarní karneval
Už se stalo tradicí, že každý rok pořádá obecní
úřad Oleška ve spolupráci s Mateřskou školou
dětský maškarní karneval. Tentokrát jsme pozvali
profesionálního klauna Mirečka a jeho kolegyni Leontýnku. V
sobotu 1. února v sále KD v Krymlově se rozpoutalo pravé
maškarní veselí. Masky různých věkových kategorií byly
vtaženy klaunem do odpoledne plného soutěží, písniček a
tanečního umění. Představily se nám masky princezen, víl,
berušek, kočiček, spidermanů, kovbojů, zajíčků či pirátů.
Masky byly přenádherné, takže určit vítěznou masku nebylo
možné, proto vyhrály všechny masky a všechny děti byly
odměněny drobnými dárečky.
Karneval se nám vydařil a už se těšíme na příští rok.
Magda Vlasáková

Za SDH Brník Starosta - Jaroslav Urban

Statečné ženy
8. března jsme oslavili mezinárodní den žen. Tento svátek je stanovený k výročí stávky Newyorských švadlen v roce 1908.
Svátek se ustálil na datumu 8.března až po 1. světové válce.
To je jen stručný popis tohoto svátku. Jde o to, že ženy to nikdy neměly jednoduché a k volebnímu právu a vůbec k jakékoli
rovnoprávnosti žen to byla dlouhá a trnitá cesta. A přesto to byly ženy, kdykoliv muži odešli válčit, na kom ležela starost o
domácnosti, děti a hospodářství. Za první světové války se oblékaly do montérek, kombinéz a vůbec kalhot jako takových.
Musely totiž zastoupit muže v jejich práci. Mnohá se v těch, do té doby ryze mužských profesích, našla.
Ženy oraly pole, aby bylo co jíst, v muničních továrnách musely ženy všeho věku zvládat i šedesátihodinový pracovní týden.
Za druhé světové války to byly opět ženy, které do úmoru pracovaly a opravovaly prádlo bojujících vojáků. Byly parašutisty,
dělostřelci, snipery, zdravotníky či spojaři. Leckdy mnohem statečnější než někteří muži. Zajišťovaly jídlo, úkryty, šily padáky
a tak dále.
A jsme zase u šití a švadlenek, které to všechno začaly. Je rok 2020 a šicí stroje se opět rozjely naplno. Válka sice není, ale
svět zachvátila pandemie. Tentokrát v tom, ale ženy nejsou samy. Pomáhá každý. Někdo šije roušky, jiný roušky rozváží. Vaří
a rozváží se i jídlo, nakupuje se pro seniory a rizikové skupiny.
Také v našich obcích se šijí roušky. Kdo nešije, tak alespoň poskytuje látky na jejich ušití. Jiní zase nosí sklenice, aby bylo do
čeho načepovat desinfekce, do domů kde bydlí senioři a jsou ochotni, těm, co jsou sami, poskytnout pomoc i s nákupem
apod
Je dobře, že i v našich obcích dokážeme držet při sobě a pomáhat si kde se dá. A za to všem patří velký dík. Doufejme, že
tahle pandemie brzy skončí. Přeji vám všem hodně zdraví a pevné nervy.
Monika Havránková

Modlím se za ukončení pandemie,
ale i s hrůzou čekám, kdy se všechno
vrátí do starých kolejí
Vážení čtenáři, když na podzim minulého roku jsem byl na
přednášce na Setkání, které organizuje v Kostelci pan doc. Z. Hůla,
vystoupil tam imunolog Ilja Trebichavski, který mluvil o bakteriích a
virech. Mluvil také o ohroženích, která na lidi mohou přijít v podobě
nějakých virových pandemií. Nedokázal jsem si to představit , i když
nám Tv čas od času ukazovala, jak zatím v malém se odehrávaly
zápasy s viry ve vzdálené Asii. Tak se to zdálo neskutečné. Asi
pozůstatkem těch zápasů zůstávaly roušky na ústech mnohých
turistů z oblasti Asie, kteří k nám naživo přijížděli. Nyní je vir Covid19 u nás. Nikdo z nás neví, kdo bude zasažen a jestli přežije. A
musíme být vděčni, když sledujeme zápas našich představitelů, kteří
se obklopili odborníky, že vir je udržován v hranicích tak, aby
nenastal kolaps zdravotnického systému, asi se čeká také na vynález
vakcíny a také na možné pomalé promoření virem a tím získávání
imunity obyvatelstva. Společnost se ukazuje jako solidární vůči
nemocným i starým lidem. Lidé si pomáhají ( šijí roušky tad.) Je
podstupován zápas o každý život. Ceníme si také hrdinství lékařů,
sester, zdravotnického personálu, pracovníků v různých domovech,
policistů, mediček a mediků, kteří se starají o nemocné a vystavují
se nebezpečí nákazy i ztráty života. Nevím, jestli tolik medailí za
statečnost může pan president udělit. Ale nejde o medaile, ale o
věrnost v povolání a statečnost. Zatím zápasem můžeme také vidět i
osobní utrpení každého postiženého, i každého, kdo někoho ztratil.
Člověk si to uvědomí, až když se ho to dotkne. Nedávno jsem mluvil
telefonicky s klientkou jednoho ústavu, a znovu jsem zjistil, jak je
důležité, aby si člověk udělal čas na naslouchání, a mlčel. Věc
neumíme vysvětlit: proč se stala a zároveň nemůžeme bolestnou
situací hodnotit celý život. Žel utrpení i smrt je součástí života. Vždy
bude někdo trpět, aby těm druhým byla připomínána hodnota
života, vážili si jej, chránili. A také aby byla připomínána pravda o
životě. Žel na to člověk přichází, až když poznává, jak je buď druhý,
nebo on osobně bezmocný. Moudří Židé katastrofy hodnotili s tím
vědomím, že jsou v nich poselství určené pro člověka, který se má
změnit a začít lepší život. Pro některé toto poselství může vypadat i
takto. Dostal jsem tento článek od mladé rodiny Virus v mém
životě…
Nevím , kdo to byl, ale přečetla mi to má dcera, že jí to poslala
kamarádka z instagramu. Prý je to od E. Farné. Mně se to líbilo, tak
bych se o to s vámi ráda podělila, pokud už jste si to sami někde
nepřečetli…
"Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo....
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc,
abychom si uvědomili, na čem nejvíc záleží..
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc,
aby nám pobyt v ní byl vzácný..
Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do
našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako
rodina..
Přestali jsme si vážit starých a nemocných lidí, a proto nám byla
dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní..
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak
jsou nepostradatelní..
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela
naše školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů..
Mysleli jsme, že si můžeme všechno koupit , být kdekoliv a s
kýmkoli a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si
uvědomili, že to není samozřejmost...
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních
centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili , že
si štěstí koupit nemůžeme..
Zaměřili jsme pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem,
proto nám tato nemoc zakryla tváře , abychom pochopili, že tam
naše krása není..

Mysleli jsme si, že jsme vládci této země a proto jsme dostali tuto
nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit,
dát nám výučku a trochu pokory..
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho
tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější..
Dostali jsme nemoc na míru..
asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali..."
Vážení čtenáři, tak to je pohled mladých lidí, kteří jsou v plném
pracovním i rodinném prostředí. V podstatě nejsou po zdravotní
stránce tak ohroženi. Spíše je děsí, jaké budou hospodářské vyhlídky.
Ne všichni však to tak prožívají. Někteří zjistí, jak když jsou uzavřeni
spolu, přichází krize. Ve Wuchanu, kde lidé byli v dlouhé karanténě,
po jejím skončení, bylo podáno zvýšené množství žádostí o rozvod.
Ale nemusíme chodit do Číny, i u nás jsou krize. Jak jim čelit? Začít
hledat smysl mého života, manželství. Na čem to vše stojí. atd. Bible
píše, že spravedlivý začíná u sebe. Jak však se na to můžeme dívat my
staří lidé, nemocí oslabení, my kteří jsme více ohroženi? Víme, že z
naší společnosti téma smrti bylo záměrně vytěsněno, abychom nebyli
zneklidňováni, to znamená, abychom žili jako by neexistovala nebo
byla strašně daleko a mohli si dělat, co se nám zamane a hlavně
utráceli čas, peníze atd. V tisku byla zpráva o tom, jak se některé
britské důchodkyně hodlaly připravit na virus. Zajistily si sledování
všech programů televize a hojnost kvalitního vína. Tak to hodlaly
přežít. Na fotografii byly se sklenkou v povznesené náladě. Zkrátka
puberta i v sedmdesáti. Když člověk je zbaven pohledu na zánik, chybí
moudrost třeba i biblická, kde je napsáno: „ Pamatuj na dny poslední,
a nezhřešíš.“ To znamená, žij dobře, a to naplno a vyhýbej se zlu.
Využij času ke konání dobra. No to je ideální stav. Jak se vlastně
připravit na možnou smrt? Radí, aby se člověk smířil s lidmi. A to
můžeme i bez smrti. Proběhl si ten svůj život. Dal věci do pořádku.
Kde jsem někoho ošidil, podvedl, uznat to, omluvit se a pokud je to v
mých silách, napravit to. Člověk nemusí utíkat zadními vrátky jako
poražený. Když se přiznám, to je hrdinství. A tady opět nemohu
mlčet. Zamyslet se nad životem, nad dary které jsem přijal a pokusit
se najít i Tvůrce a Dárce těch darů. A i na poslední chvíli začít hledat
pravdu. A těm, kteří přežijí, bychom přáli, aby se o naší planetu začali
starat. Zastavili bezohledného drancování životního prostředí,
plýtvání zdrojů. Například nevyrábět věci se záměrnou krátkou
životností, aby bylo zase co vyrábět. Uvědomme si, že jsme taková
loď plující ve vesmíru. A tak jako loď na moři musí žít ze svých zásob a
přístavy jsou daleko, tak i naše planeta si zatím nemůže odnikud nic
dovézt. A máme myslet také na následující generace. Neničit přírodu,
chránit ji před těmi, kteří sledují jen zisk. Dále bychom měli
prohlubovat vědomí, že patříme k sobě. Pomáhat si. A to se i v naší
zemi projevilo. Podporovat stát, který bude solidární k potřebným,
kteří si nemohou pomoci. Na druhé straně po něm nechtít, aby mně
druzí přispívali na moje rozmary, dovolenou, moje zážitky, jak jsme to
viděli. Také se uskrovňovat a nezatěžovat životní prostředí, myslit na
druhého. Ovšem těžko se nám to bude přijímat, pokud budeme
vynechávat rozvoj svého duchovního života. Hladovou duši
nemůžeme nikdy nasytit. Můžeš ji opít, můžeš ji obelstívat různými
zábavami, zabíjením času. Stejně se dostaví nesnesitelná tíže bytí.
Lidé budují vztahy. Objevit, že lidé patří k sobě a pro sebe. Dívat se na
sebe. Mluvit, atd… To vím z doslechu. Život prožít, ne proběhnout.
Nošením náhubků, i když je to nepříjemné, stáváme se ohleduplní. A
to je příprava na nebe. Asi je třeba se hluboce zamyslet nad
hospodařením. Má být výsledkem co největší zisk? Neměl by to být
udržitelný rozvoj s přihlédnutím k ochraně přírody, obecnému dobru,
pomoci i slabším? Jak dát práci pro všechny, aby měli možnost si
získávat důstojně finance na obživu pro sebe i rodiny? Teď se mnohé
zastavilo. Běží time out. Přemýšlejme a my věřící se hodně modleme,
protože zde bude hodně odporu. A do velikonoční doby naději, která
vychází z jeruzalémských velikonočních událostí. I když jsou kostely
uzavřené, při každé mši sv. si denně vzpomínám na farnost a na
všechny v ní. Omlouvám se, pokud jsem se někoho nešetrně dotkl.
Administrátor, Jaroslav Lízner

Pravěké dobývání na Bílém
kameni u Sázavy
Několik předchozích příspěvků bylo věnováno dobývání a
využívání různých surovin v blízkém okolí našich obcí, v
historicky dohledné době. V souvislosti s hornictvím bych se rád
zmínil i o něčem unikátním, co se odehrávalo před 7000 lety
pouhých 12 km vzdušnou čarou jižněji, nad řekou Sázavou, na
místě, kde se říká na „Bílém kameni“.
Asi 1 km jižně města Sázavy, na kopci v mapě označeném Na
Sedlišti (kóta 456 m) jsou doklady o tom, že zde již před zhruba
7000 lety, v mladší době kamenné, označované jako neolit,
probíhalo povrchové dobývání krystalického vápence –
mramoru, a to především na výrobu ozdobných předmětů.
Zdejší mramor je křídově bílý, čistý, jemnozrnný až celistvý, málo
rozpukaný a proto kvalitní, vhodný k případnému zpracování na
různé předměty. To poznali již naši neolitičtí předkové, kteří z
tohoto mramoru vyráběli kamenné šperky – masívní náramky a
korálky.
Po obou stranách hřbetu kopce, táhnoucího se směrem SV-JZ a
příkře upadajícího na SV straně až k řece Sázavě, lze nalézt
desítky mělkých jam či spíše prohlubní o průměru 3-10 m,
zasypaných sutí a hlínou. V nich a kolem byly nalezeny desítky
zbytků kamenných nástrojů (sekeromlatů, klínů a palic),
datovaných do doby neolitu. Tyto kamenné nástroje a stopy po
jejich použití dokladují, že se jednalo o těžební jámy - lůmky,
hluboké původně 1-3 m, ve kterých neolitičtí lidé tento mramor
dobývali. Mramor byl v místě opracováván do tvarově
odpovídajících polotovarů a ty pak transportovány do sídlišť, kde
probíhala konečná výroba ozdobných předmětů. Mramorové
náramky a korálky a odpad z jejich výroby, tzv. vývrtky (centrální
válečky) (obr. 1) byly nalezeny v neolitických sídlištích nejen na
různých místech kolínského kraje (např. okolí Kouřimi, Peček,
Kolína), ale i ze vzdálenějších mladoneolitických lokalit (kultura s
vypíchanou keramikou) ve středních a západních Čechách (např.
Kladensko a Křimice u Plzně) a v jižním Sasku, tj. až 250 km
daleko. Úlomky tohoto mramoru byly rozeznány i mezi
předměty („artefakty“) z neolitických sídlišť až 500 km
vzdálených.
Mimo sekeromlatů, vyrobených z tvrdých amfibolitů (kámen
těžený v současnosti např. v Libodřicích), vyskytujících se v
blízkém Posázaví, byly v místě nalezeny i sekeromlaty z mnohem
houževnatějšího
celistvého
amfibolického
rohovce,
pocházejícího až z Pojizeří, z okolí Jablonce nad Nisou. To spolu s
geografickým rozšířením kamenných šperků dokládá čilé
obchodování na našem území již v dávné minulosti.
Přestože se archeologům podařilo nalézt předměty, ze kterých
lze napodobit některé pravěké výrobní postupy, zůstává pro
mne, jako člověka z počátku 21. stol., stále tak trochu záhadou a
fascinující, jak již před 7000 lety dokázali naši předkové v tomto
mramoru vyvrtat tak velké a dokonalé otvory. Ano, z různých
nálezů je dovoditelné, že k tomu používali duté kosti či rohy a k
rotačnímu pohybu z nich vyrobené vrtací korunky, upevněné na
dřevěný kolík, šňůru či řemínek, obtáčejících tento kolík a
natažených mezi konci prohnutého kmene; tj. obdobu luku,
obdobně jako při primitivním rozdělávání ohně (obr. 2 – schéma
možné výroby). Rohovina nebo kost však není pro takové účely
dostatečně tvrdá, tak pro účinné vrtání museli do vlhčené
„vyřezávané“ drážky přidávat nějaký brusný materiál.
Pravděpodobně se jednalo o nadrcený, tvrdší křemen, který je
snadno dostupný. Obdobné brusivo potřebovali i pro vnější
dohlazování náramku. To mohli provádět i např. na desce
prokřemenělého pískovce. Zhotovení takového náramku či
korálku bylo pracné, vyžadovalo značné „know-how“, a výrobky
byly ceněné.

Pokud by se někdo rozhodl místo starověkého dolování
navštívit, pak je třeba se v Sázavě za mostem dát vlevo na
Oldřichovo nábřeží a zhruba 200 m za tratí odbočit doprava na
Bělokozly. Silnice vede do celkem příkrého kopce a vbíhá do
lesa. Asi po 1 km z ní odbočuje doleva silnička vedoucí do osady
Sedliště. U odbočky je menší plácek z něhož vybíhá travnatá
cesta, která se stáčí mírně doprava pod dráty vysokého napětí
(110 VN) a pokračuje směrem k vrcholu kopce. Tj. ne ta, co vede
vlevo, zhruba podél VN. V odlesněném pruhu pod dráty VN
můžeme pozorovat bujně se rozrůstající, hustý porost
invazivního akátu. Po asi 200 se vejde do přírodní rezervace
Posázavské bučiny s typickým biotopem.
Mramor, který se na Bílém kameni těžil s přestávkami i v
průběhu středověku a později v 1. polovině 20. stol., si můžeme
prohlédnout, či kousek sebrat v opuštěném a zarostlém lomu
pod samým vrcholem kopce, nebo rovněž o několik set metrů
dále, v mnohem větším a rovněž již zarostlém lomu na severním
úbočí kopce. Ve středověku byl mramor používán na pálení
vápna a při výstavbě Sázavského kláštera, ve 20. stol. pak do
50tých let jako surovina pro cukrovary a sklárny. Odvážen byl
po železnici, která vede těsně pod úbočím kopce při břehu
Sázavy. Tyto lomy samozřejmě znamenaly zánik mnohých,
původních neolitických těžebních jam.
Miroslav Šedina Brník 34 miroslavsedina@yahoo.com

Koutek přírody
Tak už jsme v magickém roce 2020. V této části Koutku přírody -se zaobíráme názvem „ Lidové pranostiky , přísloví
a zvyky v zemědělství“ať už vážně nebo vesele a i faunou a florou
našeho okolí.V zemědělství je neodmyslitelným a závažným
faktorem úspěchu v podnikání počasí, kterému se sotva naučíme
poroučet. Snad proto je i obligátním předmětem zájmu a rozhovorů
lidí venkova téma počasí a stížností na jeho výkyvy či nepravidelné
změny, které komplikují zemní práce.Právě proto se lidová
moudrost odráží v tolika pořekadlech a úslovích.Vzdělání, technika
či produktivita práce mají sice vliv na úspěch v hospodaření,
ekonomiku zemědělské výroby, ale často nepřízeň počasí zlikviduje
celoroční úsilí. Především v dobách dávných, kdy chybělo strojní
vybavení zkracující setbu, ošetřování plodin a sklizeň , byl
zemědělec na počasí velmi závislý.Lidové pranostiky nejsou ničím
prastarým, jak vlastně odpovídá název, ale jsou dlouhodobým
výsledkem praktického sledování přírodních jevů, hlavně
povětrnostních , jejichž chod ovlivňoval zemědělskou činnost ale jen
v poměrně krátké době-staletí, jak se dozvíme později.Pranostiky
odhadují vývoj počasí v určitých ročních obdobích, měsících a
dnech. Většina z nich, hlavně denních, pro snadnější zapamatování ,
jsou spojeny se jmény svatých.Značná část pranostik je odrazem tzv.
singularit ( jedinečností). Tyto představují pravidelně se opakující
odchylky od ideálního dlouhodobého ročního průměru (normálu ),
hlavně teplot a srážek.Podíváme-li se na situaci o počasí dnešními
znalostmi , zejména z vesmírného výzkumu, pak už i NASA připouští,
že změnu klimatu způsobuje oběžná dráha Země, nikoli fosilní (
zkamenělá) paliva. A to již více než 60 let Národní úřad pro letectví a
vesmír (NASA ) ví , že změny , které se odehrávají v planetárních
modelech počasí , jsou zcela přirozené a normální .Kosmická
agentura se však z nějakého nepochopitelného důvodu rozhodla
nechat přetrvávat a šířit vytvořený hoax o globální hrozbě
klimatických změn způsobených lidskou činností.Co to vlastně NASA
již dávno zjistila?Bylo to v roce 1958, kdy NASA poprvé zpozorovala
změny v oběžné dráze Země kolem Slunce a změny sklonu zemské
osy. Obě tato pozorování jsou zodpovědna za to, co dnešní
klimatologové nazývají „oteplováním“ (nebo v závislosti na jejich
agendě „změnou klimatu“ - jelikož někde dochází také k
ochlazování ).Jinak řečeno – planetu Zemi žádným největším
způsobem ani formou nejvíce nepřehřívají ani neochlazují lidé tím,
že jezdí v autech nebo jedí hovězí.NASA to však dosud neuvedla na
správnou míru a rozhodla se raději sedět tiše v pozadí a nečinně
přihlížet tomu, jak se pseudo -liberálové a eko -alarmisté vzrušují
nad světem , který kvůli nadměrnému množství dobytka či
plastových brček, do 12 let zřejmě skončí.Jaká je vlastně pravda o
změně klimatu?Pravda se mnohem více podobá, co předložil srbský
astrofyzik Milutin Milankovič, po kterém je pojmenována teorie
Milankovičových cyklů, že největší vliv na měnící se modely klimatu
na Zemi mají výkyvy slunečního záření v závislosti na ročních
obdobích a zeměpisné šířce , které dopadá na Zemi rozdílnými
způsoby a v rozdílných časech.Je pochopitelné, že sklon na takovou
vzdálenost Země od Slunce spolu s excentricitou , ne nulovou (
kružnice), jen nepatrnou ( jen 0,017) je Země o 5 milionů kilometrů
blíže Slunci než v aféliu(odsluní), tj cca 3% průměrné
vzdálenosti….149 600 000 km. Čili nejzávažnějším faktorem
ovlivňujícím zemské klima je Slunce a že skutečně koresponduje s
různými obdobími klimatických změn, ke kterým docházelo v
průběhu historie. Na to my , lidé, nemáme žádný vliv.
A nyní optimisticky Lidové pranostiky a z Valašského kalendáře:
• Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborné zelí
• leden jasný roček krásný
• všeci ludé všecko víja, ale všeci ludé jednému člověku neuvěříjá
• když krtek ryje v lednu, končí zima v květnu
• v únoru sníh a led, v létě nanesou včely med
• když v únoru skřivan zpívá, velká zima potom bývá

•
•
•
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•
•
•
•
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•
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•

s dobrým mužem možeš být na pustých horách, se zlým je zle aj
v dědině
zle je v tem domě, gde kohút čučí a slépka zpíve
leží-li kočka v únoru na slunci, ještě v březnu poleze za kamna
na svatou Dorotu, někdy teče do botů
v březnu prach-jistý hrách
na Anežku není radno sebou v trávě šíti, protože se celkem
snadno vlčí neduh chytí
o svatém Tomáši sníh bředne na kaši
malé děcka íjá tátovi chleba a velké mozek
mnoho dešťů březnových- hubené léto
studený marec, mokrý máj – humno bude jako ráj
po mlhách v březnu, za sto dní ještě, přichází bouřky a vydatné
deště
březnový sníh škodí osení a poli
březnové slunce má krátké ruce
máš málo, daj málo, ale daj!
Hezké předjaří přeje Číman

Beseda s paní M.Bittnerovou
Dne 10.02.2020 se v Olešce konala beseda se
spisovatelkou Martinou Bittnerovou k výročí 200. let narození
Boženy Němcové.
Tak jako loni, kdy nám tato autorka přednášela o láskách Boženy
Němcová, tak i tentokrát byla knihovna zcela naplněna dychtivými
posluchači. Tentokrát bylo téma Božena Němcová a život její dcery
Theodory Němcové. Program navazoval na knihu Utajené životy
slavných Češek a rozplétá životy dvou naprosto odlišných žen. Bylo
to velmi zajímavé vyprávění doprovovázené fotkami osob, které
byly součástí životů Boženy a Theodory Němcových.
Po skončení besedy občané projevili zájem o další besedu a to o
Karolíně Světlé, na kterou se mohou těšit letos na podzim.
Paní Martina Bittnerová je velmi příjemná žena a její přednášky
velmi poutavé a poučné.
A takto o sobě píše autorka na svém webu. Něco málo ze svého
soukromí jsem prozradila v povídkových knihách Na nevěru se
neumírá a Moje milované tchyně a já. Za nejosobnější mohu však
považovat knihu Čas motýlích křídel. A k profesní historii bych ráda
sdělila alespoň pár stručných slov. V tuto chvíli jsem autorkou
jedenácti samostatných knih a literární činnosti se věnuji od svých
šestnácti let. Publikovala jsem v mnoha internetových i
neinternetových novinách, časopisech, bulletinech apod. Stala jsem
se také jednou ze zakladatelek kulturně-společenského webmagazín
Rozhledna. Zúčastnila jsem se řady literárních soutěží pro
neprofesionály, kde jsem obdržela ocenění jak v kategorii próza, tak
poezie. Byla jsem rovněž členkou Klubu mladých autorů při
Západočeském středisku spisovatelů. Dlouhá léta jsem rovněž v
Praze pořádala literárně-hudební akce, v nichž jsem pravidelně
představovala významné osobnosti minulosti. V letech 2012- 2015
jsem spolupracovala se spolkem Amerling a účinkovala v rámci
literárně-hudebních pásem s klasickou hudbou.
V současné době se
profesionálně věnuji literární
tvorbě, a volnočasové pedagogice.
Jsem kmotrou Městské knihovny
Antonína Marka v Turnově.
Dlouhodobě se zajímám o české
osobnosti žijící převážně v
devatenáctém století a velmi mě
baví objevovat ty již dnes většinou
opomíjené. Myslím si totiž, že si
naši vzpomínku a úctu zaslouží.
Monika Havránková

Proměny našich vesnic – škola
Básnička o roušce
Dvě gumičky za má ouška,
nosík mi teď schová rouška.
Mám zakrytou pusinku,
stále vidím maminku.
Smějí se jí očka,
v roušce je teď kočka.
Když kráčíme společně,
můžeme dýchat bezpečně.
Nosík vždy schovaný mám,
očkama se usmívám.
Poslyšte, dospělí i děti!
Rouška teďka letí!
Děláme to pro babičku,
pro dědečka i tetičku.
Rouškou druhé ochráníme
a brzy se snad uvidíme.😊
MaB

Střípky z historie školy
Na začátku školního roku se usnesli učitelé, aby mládež nebyla voděna každodenně na mši Svatou,
tato usnesení své odůvodňovali starším řádem bohoslužebným z roku 1893, dle něhož také prý jim
dvakrát za týden voditi mládež školní do kostela.
Tohoto roku také povoleny delší prázdniny pro obecné školy a sice od 30. června do 31. srpna, tedy dva celé měsíce,
místo dřívějších 6 neděl, též o Vánocích prodlouženy prázdniny školní až přes Nový rok. Takže úhrn všech prázdných
dnů s nedělemi i svátky atd., do roka obnáší přes půl roku. Kdežto za staré školy katolické kdykoli připadal v tém dni
zasvěcený svátek neb jinak prázdninový den mimořádný, hned se muselo učívati ve čtvrtek, na který den připadal
dříve den prázdnin.
28. června 1922
Národním shromážděním přijat malý školní zákon jímž se zavádí do škol občanské nauka a výchova s oddílem. Žáci
bez vyznání neb vyznání státem neznámého jsou všeobecně zproštěni povinnosti zúčastnit se vyučování
náboženství. Žáci ostatních vyznání budou okresním školním úřadem zproštěni této povinnosti.
Nejkrutější zima 20. století 1929 - kruté mrazy po celé Evropě
Oleška -35°C, celé vesnice byly takřka odříznuté od světa sněhovými závějemi. Sněhu spousta - v Olešce až 1m
vysoké. Školní děti pro nedostatek uhlí a mráz úlevu docházky školní. Obleva až 8. března. 62 dní nevystoupala
teplota nad bod mrazu.
1962 - 63 Byla uzavřena většina škol, divadel a muzeí
Z 31.12 1978 na 1.1. 1979 náhle udeřily mrazy. V lednu vyhlášeny uhelné prázdniny.
Monika Havránková
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