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Z obecního úřadu
Od minulého vydání našeho zpravodaje uplynuly tři letní měsíce
ve znamení pandemie chřipky, která se zdála být na ústupu,
avšak poslední události tomu nenasvědčují, spíše naopak. Chod
obecního úřadu přesto musí pokračovat přes určitá omezení dané
pravidly státu. Činnost úřadu byla navíc trochu omezena z
důvodu přípravy a zahájení rekonstrukce budovy, ve které se
úřad nachází. Zdárně se podařilo úřad přestěhovat do bytu v
olešecké škole. Přestěhování se do školy a vybavení dočasného
sídla úřadu se zdařilo vlastními silami v krátké době a s
minimálními náklady. Věřím, že kdo dočasný úřad navštíví se
svými záležitostmi, bude mile potěšen daným prostředím. Návrat
do budovy obecního úřadu lze očekávat snad na jaře příštího
roku. Firma , která rekonstrukci provádí, zatím pracuje velmi
dobře a vše zdárně probíhá. Byly vyztuženy a zabetonovány
stropy budovy a vybourány některé příčky , buduje se sociální
zařízení. To vše při zachování provozu pošty. Rekonstrukce je
vedle spoluúčasti obce hrazena dotací z Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Budova školy ve které je nyní dočasně umístněn obecní úřad je
nyní využívána i sportovci. V létě zde fungovala příměstská
škola. Budova tak postupně ožívá. Do konce podzimu podáme
opětovně dotační žádost na celkovou rekonstrukci budovy, když
projekt máme již připraven.
Připravovaná akce obnovy veřejného osvětlení v Olešce a
Krymlově se dostala do fáze realizace. Začalo se vyměňovat
osvětlení v Krymlově a byly provedeny přípravné zemní práce v
Olešce od úřadu ke školce. Výměna všech svítidel bude trvat
přibližně dva týdny a tak obce nebudou dlouho bez osvětlení.
Instalací nového osvětlení se předpokládá výrazná úspora ve
spotřebě elektřiny a tím i finančních prostředků obce.

Tento týden dochází k realizaci projektu dětského volnočasového
hřiště vedle olešecké hospody, které je realizováno za velkého
dotačního přispění státu. Konec prací lze očekávat během jednoho
měsíce a doufám, že hřiště ocení zejména naší nejmladší
spoluobčánci.
V Krymlově konečně probíhá dlouho odkládaná oprava hrází rybníka
Bačov. Rybník byl již odbahněn, nyní se opravují hráze a vše bude
zakončeno novým ohrazením. Rádi bychom opravu ukončili ještě v
listopadu, tak aby se přes zimní období nádrž stačila naplnit vodou.
Bude tedy zbývat opravit poslední obecní rybník a to v Olešce.
Projekt na jeho rekonstrukci je vyhotoven a čeká se nyní na
podzimní vypsání dotačního titulu, když zde se předpokládá větší
finanční náročnost.
V pokročilém stavu je již příprava realizace chodníku v Olešce podél
hlavní silnice, se kterým je spojeno i jednání ohledně zpomalení
provozu od Kutné Hory i od Prahy. I zde je snaha o získání dotace na
tuto záležitost a věříme, že tato akce bude úspěšně zvládnuta.
Rádi bychom ještě v tomto nadcházejícím období vysadili nové
stromky podél našich cyklostezek. Zde bohužel neustále dochází k
ničení stromků a je proto nutné tyto obnovovat. Na příští rok
chystáme obnovit některé ze zaniklých úvozových cest a rozšířit tak
stávající síť o další možnosti, kde si při procházkách odpočineme.
Dále je snaha připravit patřičný projekt obnovy hasičské zbrojnice na
Bulánce, tak aby tato budova odpovídala potřebám obyvatel Bulánky
dle současných standartů.
Po letošní odmlce v opravách vozovek v našich obcí, kdy dotace
nebyly vypisovány, se pokusíme o podání žádostí o dotaci na
komunikace v Olešce (od školky na Suchopár), Brníku (k hájovně) a
Krymlově (otočka na návsi)
Začaly také počáteční přípravy k vyhotovení nového územního plánu
obce Oleška a tak vás tímto vyzýváme, abyste případné vaše
požadavky a náměty předkládali na obecní úřad. Všechny tyto vaše
požadavky budou při zadávání patřičnými úřady zohledněny.
Během návštěvy našeho hřbitova v nadcházející době dušiček si
všimněte jeho opravené čelní zdi a místa na odkládání odpadků .
Nakonec se zmíním o hospodaření s vodovodní infrastrukturou. V
minulosti jsem vás již vícekrát informoval o naší snaze stát se zcela
nezávislými na jiných, při zajištění vody do všech našich domácností
ve všech našich obcích. Nedávno jsme převzali zcela kontrolu nad
naším majetkem a nyní se snažíme různými opatřeními
minimalizovat ztráty na našich vodovodních řadech, což se daří.
Revitalizují se vrty v Bukovici, probíhají čerpací zkoušky, a měření
kvality vody. Dojde k novému vystrojení těchto vrtů, které chceme
opětovně zapojit do stávajícího vodovodu. Vedou se z naší strany
neustálá jednání i ve svazku JEKOZ, jehož jsme jako obec členy, za
účelem optimalizace chodu vodovodu v našich obcích. V současné
době se připravují projekty potřebné pro zajištění financování
obnovy našeho potrubí a nových přivaděčů z Bukovice na Bulánku,
do Olešky a krymlovského vodojemu. Zadává se i studie pro všechny
naše obce na odkanalizování a likvidaci těchto odpadů. To vše jsou
věci poměrně náročné organizačně i finančně, ale je zde reálný
předpoklad, že i toto bude dořešeno ve prospěch nás všech.
Přeji za úřad i osobně hezký podzim a hlavně se opatrujte !!!
Místostarosta JUDr. Martin Vlasák

Mateřská škola Oleška
Zakončení školního roku
Vzhledem k nepříjemným omezením, která jsou všem
známá, probíhal závěr letošního školního roku jinak, než
předchozí.
Museli jsme ztížené situaci přizpůsobit chod naší mateřské
školy, omezit docházku dětí pouze pro ty, jejichž rodiče
neměli jinou možnost, kam své děti umístit.
Ve školce mohly zůstat pouze po nezbytně dlouhou dobu.
Zrušeny byly veškeré naplánované akce a jediná, která se
po rozvolnění mohla uskutečnit, byla vycházka k
zakončení školního roku.
Ráno se děti posilnily vydatnou svačinou, do batůžku k pití
přidaly oběd od p. kuchařek, nazuly holiny (hrozil déšť) a
vyrazily. Cíl – stezka na Bulánku.
Cesta vedla rozmanitým terénem, děli měly možnost
pozorovat okolní přírodu – luční květy - např. kopretiny,
vlčí mák, zvonečky, z bylinek heřmánek pravý, léčivý
vlaštovičník. Určovaly rozličný hmyz v trávě, sledovaly, co
roste na polích, pátraly po houbách v lesíku...
Najednou se začala stahovat mračna a tak jsme raději
pospíchali do školky. Trošku jsme sice zmokli, ale
největšímu lijáku jsme utekli.
Oběd proto děti v batůžcích donesly zpět do školky a tam
ho v suchu a pohodlí snědly.
Navzdory ztíženým podmínkám se výlet vydařil a všichni
budeme rádi vzpomínat.

Nový územní plán sídelního
útvaru Oleška
Mimo informaci v článku – z obecního úřadu – vás
touto samostatnou výzvou informujeme o možnosti
podávání návrhů ohledně využití vašich nemovitostí, ale
i veřejných prostor tak, aby tyto vaše požadavky byly v
přípravě na vyhotovení nového územního plánu
posouzeny a zařazeny . Vaše požadavky předkládejte v
úředních hodinách na Obecní úřad Oleška.

Sportovní odpoledne Brník
SDH
Brník
mohl
uspořádat
po
koronavirové krizi akci pro mládež ze všech
obcí.
Členové SDH se rozhodli na uspořádání Sportovního
Odpoledne pro děti ale i rodiče.
V sobotu dne 4. července ve 14. 00 hodin začalo
sportovní odpoledne, na počátku soutěže obdržely děti
startovní kartičku se kterou plnily tyto disciplíny: skok v
pytlích; přenášení vejce; točení kruhem; hod na
plechovky; jízda na kole přes prkno; plazení pod
překážkou; střelba na terč z dětské pistole; šroubování
matic na určitý druh tyče; poznávání hornin; malování
obrázků a závod v pojídání krásného koláče s odměnou
50 Kč českých.
Po ukončení soutěže byly děti odměněny účastnickým
diplomem a dárkem ve formě hraček které se losovaly
číselným pořadím, Pro všechny účastníky bylo
připraveno občerstvení s opékáním buřtů, děti se
mohly vyřádit ve skákacím hradu.
Pořadatelé děkují za hojnou účast obyvatel našich
vesnic. Dále děkují za finanční příspěvek od Obecního
úřadu v Olešce, panu starostovi Josefu Kašovi. Panu
Milanu Danešovi za zapůjčení skákacího hradu, a také
paní Alence Tesaříkové za upečení chutných velkých
Chodských koláčů všem chutnaly Na závěr poděkovat
Všem kteří se podíleli na uspořádání této akce.
Za pořadatele SDH Jar. Urban

Dušičky
První listopadový den je věnován vzpomínce na
všechny svaté všech církví, které si Bůh vyvolil.
Počátky tradice úcty ke svatým nacházíme
někde v polovině 2. století kolem roku 150, to je v době, kdy ještě
žili ti, kteří mohli na vlastní oči vidět apoštoly a další učedníky a
slyšet jejich učení. Úcta tehdejších křesťanů se vztahovala hlavně na
ty, kteří prolili pro Krista svou krev. Prvním světcem u něhož lze
doložit, že mu křesťanská obec prokazovala náboženskou poctu, byl
svatý Polykarp ze Smyrny, který podstoupil mučednickou smrt asi
kolem roku 155. U jeho hrobu se pak křesťané shromažďovali
každoročně. Antická tradice úcty k zesnulým znala hostinu u hrobu
zemřelého. Rané křesťanství začalo praktikovat nad hroby hostinu
eucharistickou – což byla Mše svatá. Později byla sloužena mše nad
částmi ostatků – relikviemi, které byly uloženy v chrámech. Záhy se
úcta prokazovaná mučedníkům a tedy i většině apoštolů, rozšířila
na tzv. vyznavače, osoby, které sice nezemřeli mučednickou smrtí,
ale vyznaly veřejně svou víru přes mnohé obtíže, pronásledování,
věznění, vyhnanství... Dále se řady světců rozšiřovaly o významné
biskupy a teology - učitele církve. Další byli asketové a panny, jejichž
přísný život v odříkání byl chápán jako nekrvavé mučednictví.
Původně to byl svátek všech mučedníků a všech svatořečených.
V době pohanství (podle Juliánského kalendáře) byly určeny jako
význačné tři dny – 9., 11. a 13. května – které byly vhodné k
usmíření nepokojných duší zemřelých. Tato mýtická slavnost zvaná
Lemuralia nebo Lemuria prý byla zavedena Romulusem a měla
především uklidnit duši (jím zabitého) Remuse. Vymítání zlých duší
zemřelých se praktikovalo tak, že v noci „hlava rodiny“ chodila po
domě bosky a házela za sebe černé fazole opakujíc devětkrát
zaříkadlo: “Duše mých otců a předchůdců jděte pryč !”
Původ oslavy pochází pravděpodobně z Orientu, kde se již v
průběhu 4. století slavila památka všech mučedníků. Sám termín
svátku byl však v jednotlivých církvích různý: Podle svědectví
syrského jáhna Efréma se od 4. století slavil na Východě společný
svátek všech mučedníků dne 13. května: v syrské církvi v době
velikonoční a v byzantské církvi na první neděli po Seslání Ducha
svatého.
Svatý Jan Zlatoústý dokládá v antiochijské církvi tento svátek na
neděli po Letnicích a tohoto termínu se přidržuje i dnešní řecká
ortodoxní církev pod názvem Neděle Všech svatých.V Římě se
nalézají stopy všech tří termínů, což je s ohledem na úzké vztahy k
Východu v 5. a 6. století pochopitelné.
Co říká pověst: V době (roku 609 nebo 610) křesťanského císaře
Foky přišel papež Bonifác. Když papež viděl ten podivuhodný chrám
zasvěcený Kybelé, matce bohů, před nímž byli mnohokrát křesťané
trýzněni démony, požádal císaře, aby mu ten chrám daroval; a jako
byl o listopadových Kalendách zasvěcen k poctě Kybelé, matky
bohů, tak on jej o listopadových Kalendách zasvětil k poctě
blahoslavené Marii, věčné panny, která je matkou všech svatých.
Císař mu chrám přenechal a papež jej spolu s celým římským lidem
o listopadových Kalendách vysvětil; a ustanovil, aby tam toho dne
římský pontifex slavil mši a lid aby přijímal tělo a krev Páně, jako o
svátku Narození Páně; a toho dne mají všichni svatí se svou matkou
Marií, věčnou pannou, a se všemi nebeskými duchy slavnost,
zemřelí mají ve všech kostelech světa oběť za spásu svých duší. Dále
se udává, že: …k tomuto posvěcení dal papež do tohoto chrámu
přivézt na 28 vozech pozůstatky mučedníků z (římských) katakomb.
Na toto triumfálně slavené přenesení ostatků vzpomínaly ještě
texty staré mše k posvěcení chrámu, kde mj. stojí: „Pozvedněte se,
vy svatí Boží, z vašich příbytků, posvěcujte místa, žehnejte lidu.“
Další krok k dnešnímu svátku Všech svatých učinil roku 731 Řehoř
III., když dal v chrámu sv. Petra zřídit kapli ke cti a chvále všech
svatých apoštolů, mučedníků a spravedlivých. Zároveň nařídil, aby
se první listopadový den konala slavnost všech svatých, kdy věřící
na konci církevního roku takto na všechny svaté zavzpomínají. Toto
nařízení se původně vztahovalo pouze na Řím. Časem tuto slavnost
postupně převzaly další (existující i nově vznikající) církve.

Na prosby papeže Řehoře IV. císař Ludvík Pobožný - se
souhlasem biskupů, vydal roku 837 příkaz, aby se tento
svátek slavil v celé jeho říši, tj. ve Franci a Německu. Papež
pak stanovil jeho oslavu na 1. listopad.
Od 8.století se v Irsku a Anglii, u Keltů a Franků začal slavit
svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1. listopadu (snad
proto, že u Keltů začínal v ten den nový rok). Ve Švédsku je
tento svátek stanoven protestantskou švédskou církví
(Svenska kyrkan) na první sobotu v listopadu.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Ve všech kulturách lidstva se pěstuje kult zemřelých předků,
kteří se uctívají a na které se vzpomíná. Modlitba za zemřelé
patří k nejstarší křesťanské tradici. Po stanovení slavnosti
Všech svatých na 1. listopad začíná se na Západě tato výroční
vzpomínka na všechny věrné zemřelé slavit v následující den.
V roce 998 nařídil benediktinský opat Odilo z Cluny slavit
památku zemřelých na den 2. listopadu. „A když někdo další
vezme z tohoto zbožného ustanovení příklad, může se
zúčastnit…“ - řekl při vyhlášení. Od 11. do 13. století se tato
tradice rychle šířila i mimo benediktinské kláštery po tehdejší
západní Evropě; od 14. století zdomácněla v Římě.
Papež Benedikt XIV. tento zvyk roku 1748 potvrdil a rozšířil
pro všechny kněze ve Španělsku, v Portugalsku a Latinské
Americe. Od roku 1915, kdy v první světové válce zahynulo
veliké množství lidí, bylo toto povolení rozšířeno pro celou
církev a kněží mohou toho dne celebrovat tři mše.
Vzpomínka na zesnulé se udržela dodnes. Vždyť i pohané si
připomínali své mrtvé. Je dobré vyjít k hrobu svých blízkých,
vzpomenout na ně, poděkovat za jejich životy, uvědomovat si
své kořeny vyrostlé z předků.
Dušičky
Památka na zemřelé - Dušičky - je vzpomínkou na zesnulé,
kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do této
skutečnosti a jsou ve fázi "očišťování". V biblických textech se
tomuto místu říká očistec. V minulosti se v některých vsích na
českém a moravském venkově peklo zvláštní pečivo zvané
dušičky, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a
chudí lidé. V Tento den lidé častěji než jindy navštěvují
hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a
svícemi, které jsou symbolem života a modlí se za mrtvé.
Halloween
Halloween (volně přeloženo Celý předvečer svatých) je velmi
starý svátek, který má svůj původ v Irsku, Skotsku, Walesu.
Pro Kelty začínal prvním listopadem nový rok a příchod zimy.
V předvečer této změny – tj. 31.října – podle bájí vycházeli
duchové nebožtíků z hrobů. Aby se jim Keltové ubránili, nosili
masky a převleky. Zároveň uhasili všechny ohně, aby jejich
domovy zůstaly utajeny, někdy pro posílení ochrany upalovali
na hranici ty, které považovali za posedlé zlým duchem. Dnes
už se nikdo neupaluje, ale pověry trvají stále, například ta o
Krvavé Mary, skrývající se v zrcadle a lapající kolemjdoucí.
Symbolem Halloweenu je dutá dýně s otvory pro oči a ústa,
jež zevnitř osvětluje svíce. Právě ta má zahánět zlé duchy.
Říká se jí Jackova lucerna: Jack byl totiž velice zhýralý chlapík.
Když si pro něj přišel ďábel, tak ho Jack obelstil. Přesto musí
do skonání věků obcházet temnotou a svítit si svíčkou
ukrytou ve vydlabané dýni. Svátek Halloween byl v 19. století
přivezen do Spojených státům irskými emigranty a stal se i
zde národní tradicí.
Havránková Monika
zdroj: druidova.mysteria.cz

Koutek přírody
Tak nám končí léto a začíná podzim. Úrodný na
různé plody, zejména na keřích a stromech..
Proto je potřeba děti varovat, že všechny bobulky povětšinou
červené nejsou k jídlu a mohou být i jedovaté.
Na procházkách přírodou se můžeme setkat třeba s
Rulíkem zlomocným, který je keřovitá trvalka s dřevnatým,
vzpřímeným stonkem, z jehož konce se deštníkovitě odklánějí
řapíky listů. Tato prudce jedovatá, 50-100cm bylina má tmavě
fialové zvonkovité květy a nese leskle černé bobule velikosti třešně.
Roste ve světlých lesích, na pasekách a na okrajích lesních cest.
Během konce léta přináší rostlina zároveň květy a nezralé(zelené) i
zralé plody. Bobule jsou nasládlé a lákají zejména děti.
Jako smrtelná dávka se uvádí u dětí 3-4 bobule, u dospělých více
než 10 plodů. Plody obsahují vysoce účinné alkaloidy, zejména Lhyoscyamin a antropin.
Dále Kustovnice cizí, pochází z Asie a roste po celé Evropě. Keř 1-3
m vysoký má tenké, prutovité , většinou obloukovitě převislé , často
trnité větve a větvičky. Používá se jako rostlina do živých plotů. Od
srpna do října dozrávají plody, šarlotově červené, protáhle vejčité,
mnohosemenné bobule. Příznaky jsou podobné jako u otravy
rulíkem-sucho v ústech, rozšířené zorničky, zrychlení tepu, vzrušení
až zuřivost. Proto okamžitě k lékaři!!!!!
Třeba i Lilek potměchuť, který je polokeř se stonkem dole
dřevnatějícím , jinak většinou bylinným , který roste poléhavě nebo
se i pne vzhůru až 1,5 m, má fialové květy latovitého květenství,
plody velikosti hrachu visí po několika v latách s dlouhými
stonkami-jsou to vejčité, leskle červené bobule, které chutnají
zpočátku hořce, pak nasládle, rostlina plodí až do konce srpna.
Jed v bobulích a patrně i v listech je saponin a solanin, způsobuje
křeče, nevolnost, zvracení, závratě, rozšířené zorničky = okamžitě k
lékaři.
Třeba i Ocún jesenní, tato bylina vytváří během léta až 7 cm
dlouhou podzemní hlízu s postranním prýtem, z něhož na podzim
vyrůstají květy. Kvete od srpna do října. Každá rostlina přináší 1-3
přízemní květy s trubkou a s šesti velkými nálevkovitými okvětními
lístky, zbarvenými růžově až lila do 15 cm. Zároveň s listy vyrůstá
semeník v protáhle vejčitou, až 6 cm dlouhou tobolku, v níž
dozrávají četná tmavohnědá semena. Roste na loukách a v vlhkých
světlých lesích až do hor.
Jedovatý kolchicin j obsažen ve všech částech rostliny. Časté jsou
záměny s listy jedlého česneku medvědího. Jako smrtelná dávka se
uvádí 20-40-mg(5-10 semen). Účinky až 2-6 hodin po požití pálení v
ústech, nevolnost, zvracení = okamžitě do nemocnice.
A co potom Konvalinka vonná, která roste po celé Evropě. Všechny
části rostliny jsou jedovaté a obsahují kardioaktivní glykosidy
konvallatoxin, saponiny a karoten. Nepojídat červené bobule , které
dozrávají od srpna do září a ani nežvýkat listy. Jedovatá je i voda ve
váze, v níž byla kytička konvalinek,( jestli z ní nevařila Maryša
Vávrovi kávu od žida ?)Příznaky jsou nevolnost, zvracení, průjem,
omámení i poruch srdečního rytmu.
A dost už negace podzim přináší i radosti z jablek, švestek, hrušek
apod. A také dobrý kvas a slivovička, nebo aj burčák a víno.
A co valašský kalendář?
• Od starého vola sa učí mladý orať (02.08..)
• Jak Vavřinec navaří, tak sa podzim vydaří(10.08.)
• Neuškodí pěknú pěsničku dvakrát zazpívat(12.08.)
• Na Marie Nebevstoupení prvních vlaštovek loučení(15.08.)
• Jana stětí-vlaštovka od nás letí(29.08.)
• Panny Marie narození-vlaštoviček rozloučení(08.09.)
• Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno
otrava(09.09.)
• Čím větší pán, tým dalej od něho(13.09.)
• Keď ťa neprosíjá, nechť ťa čerti nenosíja(25.09.)
• Kdybys po Michaelu trávu kleštěmi tahal, k růstu ji už
nepřiměješ(29.09.)
• Říjen-nové víno pijem(01.10.)

A měsíční pranostiky:
• Jsou-li v srpnu mraky bílé, přijde sníh o veliké síle
• Srpnová horka ničemu neuškodí
• Je-li konec srpna deštivý, bude únor brzy blátivý
• Srpen zpočátku-li hřeje, v zimě sníh se dlouho skvěje
• Ozvou-li se v září hromy, budou sněhu plné stromy
• Jsou-li v září rána mlhavá, bude zima jistě sychravá
• Jsou-li v září dny jasný a suchý, nebude po houbách ani
potuchy
• Sněží-li v říjnu, bude měkká zima
• Jaké počasí říjen má, takové i březen dá
• V říjnu mnoho žaludů a bukvic oznamuje zimy víc
• Teplý říjen , ten nám praví, že listopad i únor chladí
Na závěr bych připomněl co může způsobit dovoz nepůvodního
druhu.
Např. Ondatra pižmová, která žije v současné době téměř ve
všech vodách střední a východní Evropy, vyskytuje se také v
některých oblastech Skandinávie a západní Evropy. Svým
rozšířením zasahuje až daleko na Sibiř. V Anglii byla vysazena ve
třech lokalitách, ale znovu zcela vyhubena.
Ondatra pižmová pochází ze Severní Ameriky. Zdomácněla v
oblastech bývalého Sovětského svazu a v Evropě.
Pokud se podíváme na historii umělého vysazení, pak ji , jako z ní
vysoce ceněnou kožešinu, vysadil v roce 1905 v Čechách kníže
Colorado-Mansfeld na svém panství v Dobříši, tedy cca 40 km od
Prahy.
Zvířata se rychle rozrostla a začala se rozmnožovat takovým
tempem, že už v roce 1915 pronikla do Bavorska, v roce 1917 do
Saska a v roce 1927 se objevila ve Virtembersku. Ve stejnou
dobu se ondatry rozšířily podél Dunaje daleko za Vídeň a
pronikly rychle jak směrem na Balkán, tak i na severozápad.
Lokální akce k omezení jejich počtu, které měly místo vyčistit od
ondater, měly pouze krátkodobý účinek a nebylo možné je
neustále opakovat. Škody jsou patrné na regulovaných tocích,
převážně v Evropě, na ondatrou obývané ploše Sibiře, kde
nejsou regulované řeky, pak nelze škody ani dost vnímat.
Později totiž bylo i na různých vhodných místech na území
tehdejšího Sovětského svazu vysazeno na 80 000 kusů těchto
zvířat za účelem zvýšení množství tehdy hojně používaných
kožešin. Tak se ondatra pižmová rozšířila na Sibiři a ve střední
Asii, kde rozlohou svého výskytu daleko převyšuje obývané
oblasti v Evropě.
Přirození nepřátelé norci a vydry však nanejvýš stavy ondater
regulují, nemohou je však zdecimovat.
Hezký a slunný podzim přeje Číman

Selhání, selhávání i
selháváníčka v poslání
Milí přátelé, začalo nám dušičkové období a
chodíme na hřbitovy s hroby našich drahých, ale
i dalších lidí, které jsme znali. Vzpomínáme na věci dobré, ale
napadají nás i nedobré, které učinili. Každý z nich měl poslání, ve
kterém někdy selhal. Zapomenutí není řešení. Napravení nejde. Ale
jde to předat k zaplacení Tomu, který ta všechna selhání lidská na
sebe vzal a svou obětí kříže vykoupil. A tak může člověk vzpomínat i
na chybující s láskou ani ne naší, ale Boží, která je zahrnula do
milosrdenství. A tak jde člověk hřbitovem a prosí a děkuje a říká si:
Pane, zachraň je i nás. Ať se na nich projeví tvá láska, Bože. Učiň je
novým stvořením, Bože, pro novou Zemi a Nebe. A nám ještě žijícím
dej šanci, abychom žili co s nejmenším počtem selhávání.
Administrátor, Jaroslav Lízner

Krymlovský terénní duatlon Hřbitov
1899 Přikročeno
proběhl již popáté
I v této neklidné době se nám podařilo
uspořádat v Krymlově terénní duatlon. Jednalo se již o
pátý ročník a přestože od rána pršelo, tak se na start
postavilo čtyřiačtyřicet závodníků od 3 do 63 let.
Trať jsme nechali stejnou jako v loňském roce a skládala se z
2km běhu po Krymlově, poté následovalo 17 km v přilehlých
lesích na kole a na závěr ještě 4km běh k lesní studánce. Díky
vytrvalému dešti byla trať velmi náročná a proto závodníci v
cíli ocenili teplý čaj a sladký zákusek. Kromě toho za svůj
výkon obdrželi účastnickou medaili a mohli si vybrat věcnou
cenu.
V minulých letech tvořila skoro polovinu startovní pole
dámská část, ale letos vzhledem k počasí a zdravotním
potížím závodily pouze dvě nejodvážnější a úspěšnější z nich
byla Iva Šubotníková. Velký respekt zaslouží čtyři dvanáctiletí
mladíci, kteří si střihli dospěláckou trať a jeden z nich - Robert
Cincibus skončil dokonce mezi deseti nejlepšími závodníci.
Rád bych poděkoval Obecnímu úřadu v Olešce, který
finančně podpořil dětské závody a Krymlovské hospodě,
která věnovala poukazy na pivo. V příštím roce nejspíš
přidáme možnost absolvovat duatlon štafetově, protože se
ozvalo pár závodníků, kteří by se rádi zúčastnili, ale
netroufnou si na kolo nebo naopak cyklisté, kteří neradi
běhají.
Jan Vedral

k opravě hřbitova-zeď od roku 1849
nebyla opravována ,zeď byla na několika místech
pobořena. Přikoupeno pole na rozšíření hřbitova. Vchod
umístěn ze severní strany namísto bývalé západní odkud
mnoho vody teklo od Krymlova. A postavena nová železná
vrata. Vprostřed hřbitova postaven kříž na podstavci.
1901 7.3.1901 posvěcen missionární kříž na hřbitově
Na památku Milostivého léta sázeny na hřbitově stromky
a sice před kříže na prostřední cestě kulovité akáty,u cesty
za křížem americké doubky.
1906 Na naléhání c. k.
okresního hejtmanství
v Českém Brodě byla
obec zdejší spolu s
přifařenými obcemi
přinucena postaviti
umrlčí komoru. Místo
pro ni povolil
patronátní úřad na
zdejším hřbitově. Dle
nástinu a plánu
stavebního měla
pozůstávati ze 2
místností. Obecní
výbor se však usnesl
stavěti jen jednu
místnost a také to
přijal.

Krajské volby

Nohejbalový turnaj na Bulánce
V sobotu 12.9.2020 uspořádali Bulánečtí hasiči
nohejbalový turnaj trojic. V současné nešťastné době
koronavirové, plné omezení, to byla letos jediná sportovní
akce konaná na Bulánce. Do turnaje se přihlásilo 6
soutěžních týmů. 1 z Olešky, 3 složené z fotbalistek TJ
Sokol Dobré Pole a 2 týmy domácích borců. Přesto, že
panovalo krásné počasí, nesešlo se mnoho fanoušků, kteří
by domácí týmy podpořili. Nešlo ani tak o vítězství, jako o
to se sejít, užít si krásný den a zahrát si nohejbal. Pohár za
první místo si po třetí za sebou odvezli nohejbalisté z
Olešky.
Bc. Karel Hetzendorf

Začátkem
října
proběhly
volby
do
zastupitelstva kraje. V našich obcích mohlo
volit 742 občanů. Svého práva využilo 261
obyvatel což je 35%. Největší účast byla v
Krymlově 45% a zároveň je to jediná obec, kde komunisté
nedostali žádný hlas. Ve všech obcích vyhrálo ANO. STAN byl
na druhém místě kromě Bulánky, kde byl přeskočen Piráty:
Oleška 342 voličů – 113 platných hlasů; ANO-30; STAN-19;
Piráti-17; ODS-11; Spojenci-11; Trikolora-7; ČSSD-4; DSZ-3;
KSČM-3; SPD-2; DSSS-1; ODA-1
Brník 123 – 41; ANO-17; STAN-8; KSČM-5; Trikolora-3; Piráti2; ČSSD-2; ODS,Spojenci,SPD,ODA-1
Bulánka 145 – 45; ANO-14; Piráti-8; STAN-7; Spojenci-6 ODS5; ČSSD-2; SPD-2; KSČM-1
Krymlov 132 – 60; ANO-15; STAN-13; ODS-11; Piráti-7;
Trikolora-4; ČSSD-3; SPD-3; Spojenci-2; Moravané-1;
Rozumní-1; KSČM-0
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