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Vážení čtenáři zpravodaje,

Rekonstrukce budovy Obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás tímto informoval o plánované rekonstrukci
obecního úřadu.
Během měsíce srpna budou realizovány nutné technické
úpravy bytu v budově bývalé základní školy. Do těchto
prostor pak bude dočasně přestěhováno sídlo obecního
úřadu. Důvodem je plánovaná rekonstrukce stávající
budovy obecního úřadu s počátkem od 1. 9. 2020.
Rekonstrukce se bude týkat interiérů budovy. Doposud
byla provedena rekonstrukce podlahové části půdních
prostor včetně tepelné foukané izolace. V budoucnu
plánujeme tyto půdní prostory využít jako sklad a archiv.
Věřím, že Vám dočasné změny, které s sebou realizace
rekonstrukce přináší, nebudou způsobovat komplikace.
Josef Kaše - starosta

v minulém roce jsme požádali o dotaci na
vybudování volnočasového hřiště v Olešce,
které by nahradilo nevyhovující pozůstatek
asfaltového hřiště v blízkosti mateřské školy, a to v rámci
dotačního titulu: Podporování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku. Jelikož došlo k navýšení alokace
této výzvy, budeme i my moci hřiště konečně
zrealizovat. Poněvadž projekt je již hotový, zbývá jen
vybrat dodavatelskou firmu ve výběrovém řízení a začít
budovat. Akce musí být dokončena nejpozději do 31. 10.
2021.
Dále bych vás chtěl informovat o tom, že během
následujících dní dojde k zahájení dlouho připravované a
nutné rekonstrukce krymlovského rybníka Bačov, s čímž
bude spojeno i určité omezení komfortu při užívání
veřejného „placu“. Dojde nejdříve k vypuštění rybníku,
odstranění sedimentů, opravě hrází, obnově přítoku, k
výměně zábradlí a nakonec k malému překvapení…
Předpokládané ukončení rekonstrukce bude koncem
října 2020.
V této souvislosti, jen pro informaci, čekáme na
vyhlášení dalšího dotačního titulu na obnovu velkého
rybníka v Olešce, kde máme již všechny podklady
připravené, a tak snad k této akci dojde příští rok. Tímto
bychom měli mít v dobrém stavu rybníky ve všech našich
obcích.
Konečně bylo vyřešeno sjednocení dodavatele vody pro
všechny naše obce a příslušné úkony, včetně fakturace
vody občanům, již zdárně probíhají. Za pochopení a
přístup všech občanů je třeba rovněž poděkovat.
Snažíme se maximálně eliminovat ztráty vody. Opatření,
která byla dosud v tomto ohledu provedena, již přinášejí
své ovoce.
V současné době probíhá revitalizace vrtů v Bukovici a
připravuje se projekt na nové vodovodní vedení,
případně další rekonstrukce všech našich vodovodních
řadů. V této souvislosti chceme využít i dotačních titulů,
které se nabízejí. Investice byly dlouhodobě
zanedbávány. Čeká nás však ještě hodně práce a úsilí při
jednání se všemi zúčastněnými.
Obnovila se jednání ohledně stanovení ochranného
pásma vodních zdrojů v Brníku.
…pokračování na straně 2

…Pokračování ze strany 1
Těším se i na obnovu a rekonstrukci veřejného
osvětlení obce Oleška a Krymlov, která je ve fázi
výběru dodavatele. Navážeme tak na již provedenou
rekonstrukci VO na Králce, Bulánce a Brníku.
Slibujeme si od toho lepší viditelnost na místních
komunikacích, ale i zjevnou úsporu ve spotřebě
elektrické energie, která se již výrazně projevila na
účtech od ČEZu.
O rekonstrukci obecního úřadu a jeho přestěhování
budete informováni jiným příspěvkem (viz dále).
Mnozí z vás si jistě všimli, že na nové stezce mezi
Oleškou a Bulánkou je nově zasazená lípa, která
nahradila jednu poškozenou. Jsem rád, že se
významná většina z nás snaží udržovat naše stezky v
čistotě a dále se budeme snažit je osazovat keři a
stromky. Připravuje se možnost vybudování stezky
mezi Oleškou a Brníkem a snad i se sousední vesnicí
Dobré Pole.
Rozhodně dále stojí za zmínku a povšimnutí opravený
pomník padlých v Olešce u kostela, který byl poničen
havárií motorového vozidla.
Děkujeme také organizátorům akce Noc kostelů v
Olešce, která nedávno proběhla. Ke slyšení a vidění
bylo mnohého zajímavého o historii celé naší
kolatury, k čemuž přispěly poutavé přednášky
odborníků a možnost prohlídky. Doporučuji účast v
příštích ročnících, opravdu to stojí za to.
LÉTU ZDAR!
JUDr. Martin Vlasák, místostarosta obce

Semináře v Mateřské škole
Naše mateřská škola kromě obvyklých aktivit nabízí
setkávání rodičů našich dětí s lektory, kteří
přicházejí s nabídkou zajímavých témat.
Jsme rádi, že o semináře je mezi rodiči zájem a vždy velká
účast.
V tomto školním roce proběhly zatím 4 semináře:
Učíme se hrou dle anglických osnov
Všechny školky musí splňovat stejné podmínky
vzdělávacího programu. Často se zpívá, tančí,
vedeno ať učitelem, či dítětem. Převážná část probíhá
volnou zábavou a hrou ve třídě, ovšem dle
pohledu pedagoga se jedná o celodenní práci dítěte, i když
to tak na první pohled nevypadá.
S rodiči probíhají školení, přednášky, volí se klíčový učitel
dítěte a jeho odpovědnost.
Matematická pregramotnost v anglickém pojetí
Děti mají volný styl vzdělávání, není zde kladen důraz na
to, co by dítě mělo umět v daném věku,
učitelky se soustředí spíše na to, co děti zajímá.
Cílem je napomoci rozvíjet geometrické představy vždy
formou hry.
Pedagogové nechávají děti, aby problémy řešily samy –
např. já mám jedno jablko, on má tři, co s
tím?
Spolupracuje se ve tvoření individuálních plánů s dalšími
odborníky v rámci dětí s postižením.
Důležitý rok předškoláka
Na co se zaměřit před nástupem do školy. Tělesné znaky
fyzické stránky, řeč dítěte – obecně dnes
děti mluví hůře než v dřívějších letech, rodiče s dětmi
méně komunikují.
Grafomotorika – správné držení tužky – trojhranný
program.
Sluchová diferenciace, pravolevá orientace.
Řešení dopravy – autobusem, či s rodiči..
Rodiče spolupracují s mateřskou školou, případně s
odbornými poradnami.
Umíme se společně hrát?
Děti nevnímají hru jen při společenských hrách, hra je též
to, že s nimi pracujeme.
Pokud dítě zapojíme do běžných domácích prací,
pomáháme mu s orientací, kde co doma máme,
přitom je zdokonalujeme i v jiných stránkách.
V době mezi 3. a 8. rokem by se dítě mělo seznámit s
prostředím, kam se chodí ve společenském
oblečení a naučit se v tomto prostředí správně chovat.

Mateřská škola Oleška
Malá technická univerzita
je dalším z nových projektů realizovaných v naší mateřské
škole v tomto školním roce.
Účastnily se ho starší děti a probíhal ve čtyřech dnech.
Projektový den č.1 – STAVITEL MĚSTA
Děti se seznámily s různými stavbami ve městě a jejich
využití, paní lektorka dětem vysvětlila, k čemu slouží mapy,
jak se tvoří a jaké druhy existují.¨Podle čeho se orientujeme
ve městě. Připomněli jsme si rozdíly mezi městem a vesnicí,
děti se rozdělily na skupinky podle toho, zda bydlí ve městě či
na vesnici.
Děti se učily pracovat ve čtyřech barevných týmech, musely
se dokázat domluvit na realizaci zadaných úkolů. Dominantní
jedinci se zprvu pokoušeli hned prosadit svou, nicméně
domluva všech členů jednotlivých týmů se nakonec podařila.
Lektorka zařadila v projektu několik her, jejichž podstatou
byla rovněž důležitost spolupráce dvojic či skupin dětí. Hry
byly přínosem nejen pro děti, ale také pro pedagogy.
Projektový den č.2 – MALÝ ARCHITEKT
Obsahem dnešního dopoledne bylo seznámení dětí s domem
a vším, co patří k jeho realizaci - z čeho se staví dům, kdo je
zedník, malíř, projektant, architekt, stavbyvedoucí, co kdo
dělá..
Co je projekt, půdorys, děti se pokoušely číst v technickém
výkresu. Pojmenovávaly části domu, vybavení místnost domu
či bytu, určovaly druhy střech. Po rozdělení do dvojic
postavily dům z kostek, což opět vyžadovalo spolupráci a
domluvu. Po seznámení s termíny „projekt domu,
projektant“ byly děti rozděleny do skupinek a podle plánku
stavěly na stavební desce dům pro panáčka.
Následoval pohyb panáčka po domě podle instrukcí lektorky
– např. vypne televizi... Poté sestavení obvodových zdí a
příček a vybavení nábytkem z přírodního materiálu –
listy, klacíky, kamínky..
Projektový den č.3 – MALÝ INŽENÝR
tentokrát děti s lektorkou určovaly počet a druhy místností v
domě, zjišťovaly, co chybí, kudy a do kterých místností teče
voda, kudy vede kanalizace, rozvody elektřiny.
Učily se pracovat s technickým výkresem a značením v něm –
žlutě obvodové zdi, modře příčky, červeně elektřina, černě
kanalizace a modře voda. Poznaly nezbytnost vodojemu,
čističek odpadních vod a trafostanice.

Podle instrukcí lektorky pak děti opět ve skupinách zavedly
do bytu vše potřebné. Závěrečná část probíhala venku, kde
děti vytyčily půdorys domu pomocí kolíků a palice,
obvodní zdi a příčky pomocí lepící pásky a opět zavedly vše
potřebné. Nenásilnou formou byla rozvíjena matematická
pregramotnost, konstruktivní myšlení, prostorová
orientace a logické myšlení.
Projektový den č.4 – MALÝ PROJEKTANT
Volné pokračování malého architekta a inženýra. Co vše je
součástí ulice – asfaltový povrch,
dlažební kostky, dopravní značení, přechod pro chodce,
chodník, obrubník, kanalizace...
Dětem bylo vysvětleno fungování vodovodního řadu a
čističky odpadních vod.
Děti ve skupinách stavěly ulici podle plánu, zapojily
kanalizaci, vodovodní řad a elektřinu.
Následovala výuková část venku, při které děti s lektorkou
procházely vesnicí a vyhledávaly vše,
co v ulici nesmí chybět – hydrant, trafostanici, veřejné
osvětlení, chodníky, obrubníky, dopravní
značení...
Závěr proběhl opět ve třídě. Děti do připravených formulářů
zakreslily vše, co při vycházce
viděly.
Závěrem mohu říct, že děti měly o tuto formu vzdělávání
velký zájem, s radostí stavěly, budovaly,
projektovaly, doplňovaly lektorku i svými postřehy a nápady.
Rozvíjely nenásilnou formou hry spoustu oblastí –
prostorovou orientaci, logické myšlení,
konstruktivitu, paměť...
Je třeba podporovat spolupráci dětí ve skupinách, potřebu
domluvit se a koncentrovat pozornost
a vnímání.
Paní lektorka vždy na konci jednotlivých projektových dnů
veškeré aktivity zhodnotila a děti
za snahu dostaly diplomy.
Těšíme se na další spolupráci ☺

Karanténa, nouzový stav, koronavir,
rouška…
bohužel i s těmito výrazy se musely seznámit děti z naší
mateřské školy. Musely se smířit s tím, že se nějakou dobu
nesejdou se svými kamarády ve školce a zůstanou doma.
Aby jim tento čas ubíhal příjemně a nebyly úplně odstřiženy
od běžného chodu školky,nabídli jsme jim na internetových
stránkách možnost pestrých aktivit, opakování a nápadů na
tvoření doma.
Jsme rádi a těší nás, že rodiče stránky mateřské školy
sledují, děti úkoly plní a máme i částečnou zpětnou vazbu v
podobě fotografií, které nám někteří rodiče posílají. U srdce
nás hřeje také to, když v oknech vidíme sluníčka a kytičky –
poznáme tak, že tam bydlí „naše“ děti. Těšíme se, až tyto
neobvyklé okolnosti pominou a my je opět přivítáme ve
školce.
Jako kompenzaci jsme rodičům nabídli možnost docházky do
naší mateřské školy po celý měsíc červenec, čehož řada
rodičů ráda využije.
V rámci tohoto omezení jsme se rozloučili s dětmi, které po
prázdninách začnou navštěvovat základní školu. Přejeme jim
úspěšný start v nové životní etapě a s ostatními se těšíme
naviděnou v naší školce

Expedice Oleška
nová zjištění

přinesla

Nedělní výpravu 14. června 2020 v Olešce a
jejích místních částech chvílemi napomínaly vzdálené ozvy
hromů a bublání zamračené oblohy. Na Krymlově se dokonce
přehnala krátká dešťová plískanice, fotografovalo se dokonce
pod deštníkem, ale výzkumníci všechny nástrahy přírodních
vlivů přečkali bez úhony, nikdo se nerozpustil a nenachladl. To
neodradilo spisovatele Jana Psotu ani účastníky pracovní
motorizované expedice, která měla za cíl zdokumentovat
současný stav drobných sakrálních a profánních památek na
katastru spojených obcí a v blízkém okolí. Kdo se nemohl
zúčastnit, přišel o dobrodružství, objevování ale i zábavu.
Výpravě se totiž podařilo objevit i část červeného
pískovcového kříže z roku 1898 věnovaný olešeckými osadníky
Alžběty Bavorské, kterou znáte jako císařovnu Sissi. Ne,
nevymýšlím si.
Krátce před 9. hodinou se na parkoviště u Obecního úřadu v
Olešce sjelo několik vozidel se čtyřkolkou se zástupci obce a
sousedy z obce a okolí, aby utvořili pracovní tým s názvem
EXPEDICE OLEŠKA. Obec zajistila zpřístupnění lesních závor,
kapličky v Krymlově i domluvení vstupu na soukromý pozemek
do bývalé myslivny v Brníku. Každá posádka obdržela mapu s
cestovním plánem a skupina se z návsi společně vydala na
jízdu po jednotlivých památkách, u nichž proběhl osobní
průzkum, diskuse o vzniku a významu objektu, sdílení a
výměna známých informací a fotografování současného stavu
památky. Jeden zastupitel odvážně mačetou vysekával
křoviska, aby se ostatní bezpečně dostali ke každému objektu,
pokud byl obklopen vegetací. U některých křížů (u státní
silnice ke Krymlovu i u Krymlova) byly k překvapení až teprve
na místě objeveny a rozluštěny téměř nečitelné letopočty z
doby vzniku. K expedici se postupně přidávali další zvědaví
spoluobčané, kteří přispěli vzpomínkami nebo znalostmi o
daném místě nebo objektu. A já budu mít skutečně co
zpracovávat.
Po celou dobu výpravy panovala příjemná nálada a bylo znát
nadšení přítomných z objevování nového pozapomenutého,
ale i přesto známého. Kolem některých památek člověk
prochází každý den a přesto neví, jaký v sobě ukrývají příběh
nebo k čemu sloužily. Během 4 hodin se podařilo objet a
zdokumentovat 15 objektů. V závěru expedice, u
lichtenštejnského kamene v hloubi Radlických lesů, si měli
možnost přítomní dokonce potěžkat medailičku knížete Jana
II. z Lichtenštejna, kterou kníže uděloval roku 1908 všem
lesním zaměstnancům na paměť 50. výročí jeho vlády a péče o
místní lesy.
Veškeré z expedice na místě získané informace budou využity
pro chystanou výpravnou publikaci o dějinách Brníku, Bulánky,
Králky, Krymlova a Olešky. Pokud i vy, milí čtenáři, máte
nějakou zajímavou fotografii (i historickou) z průvodu,
odhalování, poškození nebo opravy kterékoliv památky
kdekoliv v obci a přilehlých lesích, kontaktujte prosím paní
Magdalenu Vlasákovou na OÚ Oleška, kde lze vaše cenné
dokumenty, fotografie a pohlednice naskenovat. I vy můžete
mít v rukou chybějící střípek z mozaiky, který by mohl přinést
ucelenější obrázek o minulosti spojených obcí Oleška. A byla
by věčná škoda nechat ujít takovou příležitost a ponechat
snímky v zapomnění. Závěrem mi prosím dovolte poděkovat
všem, kdo se na expedici jakýkoliv způsobem podílel. Bylo to
krásné dopoledne
Jan Psota

Noc kostelů v Olešce
V pátek 12.6 se Oleška se svým kostelem
připojila k celosvětové akci Noc kostelů. Historicky první Noc
kostelů, tedy noc otevřených dveří, se konala v roce 2003 v
německém Hannoveru, v Čechách a na Moravě se letos do
této akce zapojilo 1 157 kostelů včetně kostela Všech svatých
u nás.
Program začinal akcí pro děti v podání výtvarné dílny Jiřího
Filípka a Katky Groholové v 18:00. Během první části
programu byly všem navštěvníkům zpřístupněny všechny části
kostela včetně věže, zvonice, kůru a sakristie. Od 19:00
začínala uvnitř přednáška Lubomíra Mlčocha o hospodaření na
panstvích Marie Terezie Savojské v 18. století. Pán Mlčoch
vyzvedl důležitost živoucího venkovského prostoru se všemi
sociálnimi vazbami a citem ke krajině, který je nezbytný pro
zdraví celé společnosti. Na závěr jeho přednášky zazněly dvě
náboženské barokní písně s doprovodem Anny Mašláňové na
klávesy. Druhá přednáška byla v podání historiků Miroslava
Kováře a Vojtěcha Vaňka kteří se zajímají o náš region a
obdivují venkovskou gotiku z přelomu 13. a 14. století v
našem kostele, která je svědkem výstavby ze století
posledních Přemyslovců a odrazem architektury v Kutné Hoře,
Kouřimi, Prokopské Sázavy a okolních regionálních center té
doby. Stojí za zmínku, že po skončení oficiálního programu
nalezli tito dva pánové v našem velmi zajímavém kostele další
architektonický unikát, který bude představen později...:).
Účast byla hojná a příležitost k popovídání si a prozkoumání
kostela byla přijemná. Na zahradě kostela kde bylo připraveno
drobné pohoštění, se konala setkání nejen mezi současnými
obyvateli Olešky. Velmi děkuji všem učastníkům a lidem, kteří
se na večeru otevřených dveří podíleli. Všichni jsou do kostela
kdykoliv zváni, ať už k prohlídce či zamyšlení, je součástí
našeho žití zde.
S přáním hezkého léta Richard Jozíf

Oleška a její části získají
vlastní knihu
Vážení a milí čtenáři, navazuji na naše setkání 18. září
2019 v kostele Všech svatých v Olešce, kde jsem měl tu
čest a možnost formou besedy prezentovat přítomným
návštevníkům 5 medailonů z dějin jednotlivých částí
Olešky. Na tuto akci vzpomínám velice rád, protože lidé
naslouchali mému výkladu jako beránci a aniž by to kdo
tušil, vznikla příjemná atmosféra. Mezitím jsem s Obcí
Oleška navázal užší spolupráci a zahájili jsme první krůčky
k přípravám nové výpravné knihy o historii všech pěti částí
obce: Brník, Bulánka, Králka, Krymlov a Oleška.
Kniha představí Olešku v mnoha pohledech. Po
geografickém a geologickém úvodu bych rád podchytil
přírodní podmínky, potoky a rybníky, faunu a flóru nebo
dějiny okolních lesů. Zaměřím se také na spojení se
světem, ať už v podobě staré obchodní cesty, stavbu
zemské silnice i lokálních silnic, neprovedené železnice
nebo osobní a poštovní přepravu. Úvodní část by měla
zakončit vrchnostenská, duchovní, školní a obecní správa
se seznamy představitelů. Také se pokusím podchytit
řemesla, demografický a urbanistický přehled. Rád bych se
pokusil zachytit veškerá známá i neznámá toponyma –
názvy polí, luk a lokalit.
Druhá část knihy se bude zabývat archeologickými
stopami osídlení katastru, na níž plynule naváže
středověká a novověká historie každé místní části až do
počátku 20. století. Třetí část knihy se bude zabývat
nejvýznamnější památkou obce – kostelem Všech svatých.
Následující čtvrtá část popíše veškeré drobné památky ve
všech částech – kříže, zvoničky, památníky, kameny, ale i
zaniklé objekty. Pátá část přinese biogramy významných
osobností a rodáků obce, kteří přispěli do národní
pokladnice v oblastech vědy, vojenství nebo umění.
Šestou část věnuji legendám a pověstem, Čertově brázdě
a zajímavým příběhům z každodenního života. Závěrečná
sedmá část se pokusí přinést topografii domů všech částí
od nejstaršího známého majitele selské usedlosti, chalupy
nebo domku. Kniha využije veškeré dostupné archivy,
knihovny, muzea i drobné sběratele.
Věřím, že v sobě kniha soustředí řadu mikroobjevů a
dokonce i napraví zažité mýty a polopravdy z dějin obce.
Prohloubí vztah obyvatelů k jejich obci a zároveň i nabídne
poznání o místě, kde žili vaši předkové, předchůdci a dávní
sousedé. Kniha se může stát součástí knihovny každého
domu ve všech částech Olešky nebo vítaným dárkem
významných dní vašich členů rodiny, přátel a známých.
Stejně tak může udělat radost rodákům a dříve
narozeným, kteří už v Olešce nežijí, ale rádi na obec
vzpomínají a prožili tu dětství. Kniha může být i velmi
vkusným upomínkovým předmětem pro významné
návštevy a osobnosti, pro něž se může stát krásnou
vzpomínkou na malebné pětiosadí.

I vy se můžete zapojit do příprav knihy a přispět tak ke
zrodu něčeho výjimečného, krásného a možná že již
neopakovatelného. Jak? Hledáme staré fotografie ze
života obce, staré pohlednice, snímky ze školních tříd,
fotografie farářů, starostů, řídících učitelů, obecních
slavností a průvodů, cvičení nebo nástupy sborů
dobrovolných hasičů, z činnosti spolků, křížů a památek,
kostela, veřejných prostranství, rybníků, lesů, orby nebo
žní, těžby kaolinu, jednotlivých domů a usedlostí – a to ze
všech pěti částí – z Brníku, Bulánky, Králky, Krymlova i
Olešky.
Pokud i vy máte na svých půdách, v moučných truhlách
nebo rodinných albech snímek, který by přispěl k
zachycení změn a stavu v obci, ozvěte se prosím na email
ou@oleska.cz nebo je prosím přineste naskenovat na
Obecní úřad paní Magdaleně Vlasákové, kde je dokážeme
bezpečně a bez nutnosti zápůjčky naskenovat. Pokud
budete mít zájem, můžeme pro vás v jednotlivých
místních připravit besedy s povídáním, kde vaše historické
fotoografie na místě naskenujeme a hned vrátíme do
vašich rukou. Nezapomeňte fotografie řádně popsat,
případně uveďte co o fotce víte nebo koho zobrazuje.
Pokud váš snímek zařadíme do knihy, rádi uvedeme vaše
ctěné jméno nejen k zapůjčenému snímku, např. „Pohled
na školu okolo roku 1960 (Archiv rodiny Novákovy)“ nebo
„Průvod a odhalení památníku padlých 1923 (Jan Novák)“,
zároveň se vaše ctěné objeví v hlavní tiráži knihy mezi
ostatními řádnými spolupracovníky, kteří této knize
jakkoliv pomohou na svět. Těšíme se na vaše fotky. Více
informací o mě najdete na: www.janpsota.cz Jan Psota,
spisovatel
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pouť v Olešce,
hasičské závody na Bulánce

Záhada „mlecích“ kamenů od
Zvánovic
V jednom z loňských Zpravodajů byla pozvánka k
procházce do Voděradských bučin. Padla tam i zmínka o tzv.
„mlýnských“, resp. „mlecích“ kamenech (obr. 1), nalézajících se
v údolí Zvánovického potoka, jihovýchodně od Národní přírodní
rezervace Voděradských bučin, nedaleko silnice z Černých
Voděrad do Zvánovic. Uvedená označení jsou v uvozovkách,
neboť v poslední době se jedná o nejčastěji používané vysvětlení
původu 1-2 tunových, žulových kotoučů, rozesetých v největším
počtu v mokřadech na levém břehu potoka, v blízkosti Legner
Hotel Zvánovice (místo je vyznačeno na turistické mapě).
Několik jich lze nalézt i v prudkém svahu výše a rovněž v
údolíčku, které v blízkosti odbočuje mezi přiléhající kopce (kóty
445 m a 466 m), SV směrem. Pokud si tyto kamenné kotouče,
mající v průměru až 1,2 m a některé i více než 0,5 m vysoké,
prohlédneme pozorněji a hlouběji se nad nimi zamyslíme,
napadne nás ohledně jejich původu řada otázek, na které je
těžko hledat uspokojivou odpověď. To i v souvislosti s blízkým
výskytem kruhových kamenných mís, vyhloubených v několika
metrových, oblých žulových balvanech, nalézajících se pod
vrcholem nedalekého kopce, cca 400 m severněji (kóta 466 m).
Tyto kamenné mísy se považují za pohanská obětiště. Větší mísa
o průměru 75 cm a z jedné stany otevřená se nalézá ve svahu na
níže situovaném balvanu. Menší mísu, o průměru cca 50 cm a
dokonale kruhovou, hlubokou 20 cm, pak objevíme na vrcholu
zploštěného balvanu cca 40 m ve svahu výše. V ní se nepřetržitě
drží voda (obr. 2). Na vrcholku protějšího kopce, toho nad
výskytem „mlecích“ kamenů (kóta 445 m) se pak nachází
zajímavý skalní útvar, cca 3,5 m vysoký skalní hřib („poloviklan“), označovaný někdy jako „Čertova hlava“.
Pokud se vrátíme k záhadě velkých žulových kotoučů a přiklonili
bychom se k názoru, že se jedná o polotovary mlecích kamenů,
je třeba si zodpovědět minimálně následující otázky. Především,
proč ani na jediném ze žulových kotoučů nejsou stopy po
hloubení středového otvoru („oka“) pro hřídel, či dlabů pro
zachycení kypřice k pohonu horního běhounu. Pozdější vrtání či
vysekávání centrálního otvoru na místech jejich užití by
přinášeno nemalé riziko, neboť při tom občas mohlo dojít i k
rozlomení kotouče, což by po již vynaloženém úsilí na jeho
dopravu byla obrovská škoda. Pak vyvstává zásadní otázka, k
jakému mletí, resp. čeho by byly určeny. Hrubozrnná žula s
velkými vyrostlicemi živců se rozhodně nehodí pro výrobu
mlecích kotoučů do mlýnů na obilí. Do takovýchto mlýnů se
používaly mlecí kameny zhotovené zejména z pevného pískovce,
křemence či jemnozrnných „lávových“ kamenů, podle místní
dostupnosti. Rovněž je nejasné, jak by byl zajištěn pohon až
dvoutunových běhounů. Navíc, v obilných mlýnech bylo třeba
běhoun periodicky zvedat i několikrát za mlecí sezónu k obnově
drážek na mlecí ploše kamenů, tzv. remýžů. Průměr mlýnských
kamenů ve středověkých vodních mlýnech se v českých zemích
pohyboval v rozmezí 60-90 cm, běhouny měly výšku kolem 50
cm a ležáky do 30 cm. V případě zvánovických kamenů by se pak
ve všech případech muselo výhradně jednat o polotovary
obrovitých běhounů.
Žulové mlecí kameny se však ve středověku používaly v rudných
mlýnech k drcení tvrdých křemitých hornin, zejména rud zlata a
cínu. V blízkosti výskytu zvánovických žulových kotoučů se sice
nachází rudní revír Stříbrná Skalice, Hradové a Kostelní
Střimelice, kde ve středověku probíhala těžba stříbra a mědi, ale
charakter převážně měkkých rud a rozsah těžby by rozhodně
nevyžadoval nasazení takovýchto obrovských mlecích kotoučů.

Otázky chybějících středových otvorů a mimořádné velikosti
zůstávají otevřené i v tomto ohledu. Pak je zde záhada počtu
vyskytujících se těchto žulových kotoučů. V současnosti je jich
snadněji dohledatelných cca 15-20. Většinou jsou částečně
zapadlé v půdě a kryté vegetací. Nicméně nedávné historické
prameny uvádí, že kamenných kotoučů se v místě nalézalo cca
45, resp. bylo jich až 50, s tím, že některé byly použity ke
zpevnění při stavbě silnice. Vyvstává proto logická otázka, proč
by jich pro mlecí účely bylo vytesáno tolik do zásoby? Kdo by to
ve středověku financoval, zejména v případě jejich určení pro
blízko situované stříbrno-skalické doly, které byly v průběhu
historie těžby převážně ztrátové. Proč jsou kameny rozesety pod
cestou v měkké hlíně v úrovni potoka, odkud by bylo velmi
obtížné kotouče vyzvednout a naložit pro další transport? Spíše
to vypadá, jako by byly původně neřízeně svaleny z blízkého
prudkého svahu.
Přiklonit bychom se tak mohli k mýtickému vysvětlení, že se
jednalo o pozůstatky nějaké pohanské svatyně a kotouče byly
stavebními prvky, např. jejích sloupů. Kotouče mají průměr v
rozmezí 1,2 – 0,9 m a lze si je tak představit naskládané na sebe
v podobě sloupů, širší dole, užší navrchu. 50 kotoučů by tak
mohlo představovat např. čtyři až 6 m vysoké sloupy. Mimo to
nevíme, kolik těchto kotoučů pozdější kameníci rozebrali na jiné
použití. Doklad o jejich rozlamování je možno v místě rovněž
dohledat. A jaký mohl být osud této možné pohanské svatyně,
když v blízké Sázavě sídlil v 11. století „zarputilý“ šiřitel
křesťanství a zakladatel Sázavského kláštera Svatý Prokop? To již
ponechávám na fantazii každého čtenáře.
A jak se na místo případně dostaneme? Nejsnáze po silnici
směrem na Bohumil, lesem kolem Aldašínského kostelíka na
Černé Voděrady. Ty projedeme a pokračujeme z kopce na
Zvánovice. Po cca 800 m v lese vpravo uvidíme plochu bývalého
lůmku, kde můžeme odstavit auto, pokud budeme
motorizovaní. No a odsud pokračujeme cestou podle potoka cca
200 m. První tzv. „mlecí“ kameny nalezneme pod cestou vlevo a
dále pak v blízkém okolí, jak bylo zmíněno výše. Než dorazíme na
místo, můžeme se pokochat malebnými zákruty potoka,
prodírajícího se mezi několika metrovými bochníkovými
žulovými balvany.
Miroslav Šedina, Brník 34
miroslavsedina@yahoo.com

Koutek přírody
Když se seznamujeme s faunou a florou ,
která
žije a roste kolem nás, tak nám hned napadne
proč se krajina za sedmdesát let tolik změnila.
Napadne nás hned několik vln, které proběhly.
První- po II. světové válce, kdy bylo většinou soukromé
hospodaření na polích rozdělených na malé části a někdy téměř
bez mechanizace, koně, krávy museli vše odtahat a samozřejmě
dřinu odnesli i zemědělci.
To byla lopota, jen cyklus konečné mouky na pečivo:
- v zimě pohnojit pole(navést hnůj, na jaře jej rozkydat, pole
koňmo poorat, povláčet, popř.válcovat hroudy , obilí zasít zase
koňmo, popř. přihnojit (vetšinou ledkem - guáno, vysokopecní
struskou, ručně), ručně vypichovat narostlou plevel. A pak žně –
obsekání polí pro žačku taženou koňmi(většinou muži), uvázat
povřísla a nadělat snopy(většinou ženy), snopy stavět do
„panáků“(všichni i děti), svést koňmi, kravami na“žebřiňáku „
snopy do stodoly. Následně vymlátit v mlátičce snopy, dát zrno
do pytle a dále vyčistit(vyfukarovat), slámu uskladnit včetně
plev, které byly míchány jako krmivo pro dobytek.

Sláma i jako krmivo, ne jen podestýlka, přežvýkavci potřebují
rostlinou hmotu. Plevy + šrot =krmivo pro krávy i prasata.
Čisté zrno pak odvést do mlýna, zase koňmo, většinou muži, a
přivést mouku, a zároveň prodat zrno jako výsledek hospodaření.
Tento cyklus trval většinou půl roku, zatím měl zemědělec zdroj
příjmu z prodeje vajec, masa (drůbeže) a mléka.
A co drobná zvěř? Ta měla políčka různé potravy- řepa, obilí,
brambory, jetel, vojtěšku, meze mezi políčky plné plevelných zrnek
a broučků a jejich larev a v podstatě i lepší kryt (remízky s planým
ovocem apod.) = krajina zazvěřená se statisicích kusech zajíců,
koroptví, bažantů, křepelek apod.
Druhá- přicházející zemědělská technika a kolektivizace. Tady už se
začaly rozorávat meze i remízky , pokračovala meliorace , v
důsledku „ zúrodňování půdy“ a počínaly velké širé rodné
lány……….. Honily se jen výnosy z hektaru, šlechtění ve všem, nejen
v dobytku ale i obilí, bramborách, další zelenině, ovoci. A najednou
kvalita začala ustupovat před kvantitou = kvalita potravin začala
klesat. Začaly se rodit „krmné směsi “ , i u koupených kuřat byla
cítit rybina. Přísná ČSN potravin začala dostávat na frak.
Třetí – volný trhy otevření hranic, dovozy potravin , u nás nevyužitá
zemědělská půda, která v rámci poptávek po vstupech potravin ve
velkovýrobě se rozjela naplno – řepka( rostlinné másla, oleje,
pohonné hmoty), kukuřice(popcorn), obilí s výnosy nad 50q/ha,
které velmi ovlivňuje kvalitu pečiva .A co na to drobná fauna? Ta si
raději zmizela, nemohouce se na to dívat.
ČS- normy na potraviny se raději zrušily, odporovaly přece bysnisu a
jeho zisku. Ano dřina v zemědělství se vytratila, ale za jakou cenu?
To jsem si postesknil, dříve narozeni ví o čem je řeč. Je třeba také s
tím seznamovat mládež, říkat pravdu.
Dnes: Je to tzv. velkovýroba potravin , tj. Velká zemědělská
technika , která udusá ornici, která se stejně oře do hloubky cca 0,5
m = pod ní vzniká nepropustná zem po které voda zteče a je zase
sucho pro rostliny. Chemická hnojiva přece zvyšují výnosy, ne?
Hodně se používají pesticidy a herbicidy(ničení plevelů a hlodavců)
ve velkých lánech mnohdy pronajatých výrobců plodin od jejich
majitelů. Kdo pěstuje zboží na trh obyvatel budiž mu ke cti, ale to je
jen zlomek zasetých a zasázených plodin. Většina je pro druhotné
zpracování – margariny, krmné směsi, olej do pohonných hmot.
Už ne cukrovka(cukrovary jsme , na příkaz EU, zlikvidovali, řepu,
brambory(ty raději dovezeme z Řecka a Španělska ) s kvalitou, která
se v minulosti s pěstovanými bramborami v ČR vůbec nedá srovnat.
Stejně tak další zelenina. Vracíme se zase zpátky, kdy v minulosti
nebyl dostatek zeleniny a ovoce, kterou si obyvatel musel
vypěstovat sám.
Nyní je dostatek, ale kvalita kolísá a tak se obyvatel vrací zase k
samovýrobě. Jen pro informaci o nejohroženějším polním ptáčku.
Nyní je dostatek, ale kvalita kolísá a tak se obyvatel vrací zase k
samovýrobě.
Jen pro informaci o nejohroženějším polním ptáčku.
Jedná se o Křepelku polní
Má zavalité tělo s malou hlavou, krátkýma nohama i ocasem a
zakulacenými, poměrně dlouhými křídly. Na hlavě má výrazné, i
když poměrně malé oči a silný, lehce zahnutý zobák. Dosahuje
délky těla 18-22 cm a hmotnosti 90- 130 g. Je nenápadně zbarvená
, světle hnědá se světlejším břichem. Peří na hřbetě je pokryté
tmavohnědými skvrnami, na bocích má bělavé proužky a na hlavě
bývá vyvinutá tmavá „čepička“. Samci mají černý pruh uprostřed
hrdla. Hnízdí v otevřené zemědělské krajině s pastvinami a obilními
poli, popřípadě v lesostepích.
Křepelka polní je jedním z mála typicky stěhovavých druhů ptáků z
řádu hrabavých. Křepelky z České republiky odlétají na konci srpna
a v průběhu září a vracejí se zpravidla v průběhu dubna.
Evropské křepelky zimují v severní Africe, hlavně v Maroku a v
oblast Sahelu. Před odletem křepelky zkonzumují velké množství
potravy, což se projevuje zvýšením hmotnosti a vytvořením tukové
vrstvy pod kůží jako energetická rezerva.

Migrující křepelky jsou místy(Řecko, Malta, Egypt) ve velkém
množství chytány do sítí a konzumovány, vyrábějí se z nich
dokonce i masové konzervy. Bylo tomu tak odedávna. Ve Starém
zákoně se vypráví o zázračném příletu křepelek, který zachránil
hladovějící Izraelity v Sinajské poušti před smrtí hladem.
Na rozdíl od příbuzné koropte je křepelka polní polygamní druh.
Kohoutci začínají tokat krátce po příletu na hnízdiště. V době toku
se sameček křepelky ozývá charakteristickým , daleko slyšitelným
trojslabičným voláním, které lze vyjádřit slovy“pik per vik“. Snad
ve všech zemích, kde se křepelky vyskytují, bhývá jejich hlas
převáděn do lidské řeči.
V češtině křepelka volá !pět peněz“ nebo „ pojď pod mez“, v
němčině „Bueck den Rueck“ nebo „Bitt fuer uns“, v angličtině
„Whet my feet“, v srbochorvatštině „Puc puruc“, v maďarštině
„Pity palaty“ a latinsky, podle Alberta Velikého, „Dic, cur hic“.
Počátkem června klade slepička 8-14 žlutohnědých, tmavě
kropenatých vajec. Hnízdo tvoří pouze důlek vystlaný suchými
stébly s trochou peří. Inkubace trvá 17 dní, jejichž prachový šat
má podobně kropenaté zbarvení jako skořápka vajec. Mláďata
jsou, jako u všech hrabavých, nekrmivá, matka je vodí asi 30 dnů,
poté se osamostatňují. Kohoutek se nepodílí na péči o mláďata.
Čili...potravu mláďat tvoří především měkký hmyz a pavouci(
žaludek cca 14 dní nemá pevnou kůru na zpracování semen) a u
dospělých postupně podíl hmyzu v potravě klesá ve prospěch
rostlinné složky jíž tvoří především semena trav a jiných rostlin,
případně listy a květy.
Celková početnost křepelky polní byla v ČR ještě v létech 20012003 odhadnuta na 5-10 000 párů. Dnes...kdo ví?
A nyní trochu pesimistickéhooptimismu z pranostiky:
Na prvního máje, půjdeme do háje.
Je-li květen teplý a jasný, bude červen deštivý a chladný.
Omrznou-li kopřivy, omrznou i brambory.
Na svatého Pankráce, každý zdravý do práce.
Když přijdeš mezi vrány, musíš krákat jako oni.
Když v máji blýská, sedlák si výská.
O svatém Fortunátu (01.06.) kapka deště má cenu dukátu.
Červen mokrý a studený-bývají žně vždy zkaženy.
Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
Svatý Vít(15.06.) kořen štíp, svatý Prokop (04.07.) ten ho dokop.
Prší-li na svatého Barnabáše (11.06.) , padají hrozny do koše.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budeme
mít řídko.
Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
Jaká parna se v červnu dostaví , tak se i prosincové mraky postaví.
Kdo sto rokú jí kyselicu, bude dlúho žíť.
Hlúpemu aj pod vodú zvony zvoníja.
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima
bude.
Na co kdo vrčí – to mu Pán Bůh strčí.
Prší-li v Apolináři ( 23.07.), dlouho se z lesa paří.
Od svatého Ignáca (31.07.) - léto se obracá.
Bez chuti ani provázka neurútí.
Uč sa a nečekaj, až zmúdříš zestaraním.
Číman

Proměny našich vesnic – Oleška úřad

Historie obecního úřadu:
V roce 1829 byla postavena nynější takzvaná stará škola u obecní studně, ovšem jen přízemní s jedním
bytem a jednou učebnou
Roku 1877 bylo postaveno patro a škola rozšířena na trojtřídní
V roku 1933 zástupci záložní Kampeličky tuto budovu pro záložnu koupili za 55.000kč
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