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Vážení spoluobčané,
Rok 2020 opravdu jen tak rychle nezapomeneme. Nechceme si ho však uchovat v paměti pouze jako rok
sociálního společenského odstupu. Spíše ho chápeme jako rok naší společné odpovědnosti za naše zdraví.
U příležitosti Vánoc bych Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce Oleška chtěl popřát radostné
prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti.
S úctou
Josef Kaše – starosta

Z

Ze zasedání zastupitelstva

Včerejšího dne 17.12.2020 se od 18.00 konalo
poslední zastupitelstvo obce Oleška. Nejdůležitější
zprávou je skutečnost, že se schválil vyrovnaný
rozpočet, který jistě přispěje k dlouhodobě velmi
dobré finanční kondici obecní poklady. Na příjmové a
výdajové stránce se jedná o částku 16.550.000,-Kč.
Věříme, že současná situace, která obecně po celé
republice způsobila propad příjmů z daní, se nijak
zásadně nedotkne financování našich připravených
akcí v příštím roce o kterých jsem vás informoval v
minulém čísle zpravodaje.
Nicméně se musíme připravit i na situaci, kdy se v
důsledku změny zákona o odpadech zastupitelstvo
rozhodlo o navýšení ceny za svoz komunálního
odpadu na poplatníka o 100,-Kč, tedy celkem na
750,-Kč. Pro upřesnění k 30.11.2020 Obec vybrala
poplatky v částce 775.772,-Kč včetně tříděného
odpadu naopak náklady spojené s touto činností činí
k tomuto datu 1.174.356,-Kč. Z toho vyplývá, že
dosud jsme dopláceli 398.584,-Kč… Odpady prosím
začněte platit až od 15.1.2021 po dohodě lze
celkovou částku dělit.
Dobrovolné sdružení obcí JEKOZ na své poslední
schůzi rozhodlo o navýšení ceny vodného o cca 8,Kč/1m3.
V tomto navýšení se zcela zásadně
projevuje financování již vyhotoveného a
zkolaudovaného přivaděče z Červeného Hrádku do
Sobočic, který by JEKOZu umožnil odebírat vodu z
Vrchlice u Kutné Hory. Z tohoto důvodu budeme
muset na zastupitelstvu obce počátkem ledna 2021
rozhodnout i o ceně vody pro naše občany. Dojde tak
pro příští rok ke zdražení vody. Budeme však muset
vzít náležitě tuto situaci v úvahu. Chápeme, že
distribuční síť Jekozu potřebuje renovaci, ( obnova
vrtů v Nučicích, kostelecká přečerpávací stanice…
atd) stejně tak jako náš majetek ve vlastnictví obce (
vodojem Bulánka, vrty v Bukovici,
potrubí z
Krymlova do Olešky , příprava na samostatné vedení
potrubí z Bukovice do Olešky a Krymlova, nemluvě o
samostatném brnickém vodovodu) To vyžaduje
nemalé finanční prostředky. Proto se na obci
intenzivně snažíme zajistit vodu pro naše obce z
vlastních zdrojů, abychom nemuseli vodu pro příští
roky zdražovat . O této snaze jsem vás rovněž v
minulosti informoval.
Přeji Vám i za všechny členy obecního zastupitelstva
Veselé Vánoce a Štastný nový rok 2021.
JUDr-Martin Vlasák, místostarosta

Domov důchodců - Hačka
Vážení občané Olešky a přilehlých obcí, dovolte mi tímto
jménem klientů i zaměstnanců Domova Hačka, který je
součástí Olešky popřát, pokud možno co nejklidnější
Adventní čas i Vánoční svátky.
Jak všichni víme, Vánoce budou letos jiné, ale snad šťastné
a veselé, hlavně, abyste byli zdraví a se svou rodinou.
V našem Domově už nákaza postihla klienty i
zaměstnance, tak víme, co tahle infekce dokáže a jak je
těžké její šíření zastavit a zvládnout péči o nemocné.
Personál, který je neustále oslabený o nemocné kolegy a
kolegy v karanténě pracuje nad rámec svých povinností a
někdy i možností. Všichni zaměstnanci již od jara
nesundali z obličeje roušky a respirátory. O nemocné je
potřeba pečovat v ochranných oblecích, štítech,
rukavicích, a dezinfekční roztok u nás teče proudem,
abychom se ochránili a mohli jsme dále pracovat. Již od
listopadu jsme každých pět dnů testováni, ale i to všichni
statečně a s úsměvem zvládají.
Začátkem prosince byly povoleny za přísných proti
epidemiologických podmínek návštěvy klientů, kteří se na
své blízké moc těšili.
Domov postupně vyzdobujeme, i trochu cukroví si klienti
se zaměstnanci napekli a paní kuchařky chystají jídelníček
na sváteční dny.
Za všechny doufám, že se budeme moci co nejdříve vrátit
do starých kolejí a všichni si oddechnou.
Zároveň bych moc chtěla poděkovat panu starostovi
Kašemu, který je nám vždy když je potřeba ochoten
pomoci, moc si toho vážíme.
Ještě jednou přeji všem pohodové svátky, za Domov
Hačka
Mgr. Ivana Želízková

Mateřská škola Oleška
Školka plná skřítků
Naše mateřská škola je plná skřítků. První třídu navštěvují
mladší Rarášci a druhou starší Štístka.
Vzdělávací program je tomu přizpůsoben a jmenuje se
Skřítkův rok.
Co vše Rarášci a Štístka zažívají, učí se a poznávají, pozorní
rodiče sledují na nástěnkách v obou šatnách, na stránkách
školy a určitě si každý den povídají s dětmi, co ve školce
dělaly, kdo je navštívil, co pěkného zažily, co měly
dobrého k svačinkám a obědu a jakou knížku jim paní
učitelka četla při odpočinku.
Možná někdo zná knížku- SKŘÍTKOVÉ Z KAMENNÉ HŮRKY
od Ireny Kaftanové s krásnými ilustracemi Dagmar
Ježkové. Skřítkové Rybízek a Šťovíček v ní prožívají svá
skřítkovská dobrodružství, která děti poslouchaly se
zatajeným dechem a vždy byly rády, že vše dobře dopadlo.
A tak jsme se rozhodli, že si Rybízka a Šťovíčka nakreslíme
a na zahradě jim postavíme domečky. Aby se jim u nás
líbilo a zůstali tu s námi.
A co vy? Jakou knížku čtete dětem doma? Napište nám o
tom pro inspiraci. Budeme rádi.

O předškolním vzdělávání a MŠ z
pohledu rodiče
Předškolní vzdělávání a s tím související nástup do školky
je pro děti opravdu velkým a hodně důležitým životním
krokem. Od samého začátku napomáhá v dětech vytvářet
a formulovat vztah ke vzdělávacím institucím vůbec.
Myslím, že záleží hlavně na nás rodičích, jak dítě tento
krok zvládne. Určitě se u některých z Vás vyskytly jisté
pochybnosti o tom, zda se vašemu dítku bude v novém
prostředí líbit a jak to vše zvládne. U mého prvního dítěte
to byl velký skok do neznáma. Bála jsem se, jak dcera tuto
změnu přijme, proto jsem se jí snažila s tímto velkým
mezníkem, co možná nejvíce, seznámit. U syna to bylo
mnohem snadnější, jelikož viděl, jak se jeho sestře ve
školce líbí a já již věděla, co vše nástup do školky obnáší.
Myslím si, že kladný přístup rodičů je jedním z mnoha
nezbytných faktorů, které dětem dopomáhají k rychlejší
adaptaci. Dalším důležitým faktorem je školka samotná,
prostředí, ve kterém se nachází a personál s ní spojený.
Delší dobu jsem přemýšlela o možnosti registrace mých
dětí v soukromé školce, nakonec se ukázalo, že státní MŠ v
Olešce byla skvělou volbou. Profesionální personál a
příjemné prostředí, v němž se školka nachází jsou nad
rámec toho, v co jsem mohla doufat. Všichni jsou velice
milí, starostliví, laskaví a úroveň předškolního vzdělávání
je taková, jakou jsem si přála, tj. perfektní. Samotná školka
je zasazena do pěkné přírody s naprosto výjimečným
dětským hřištěm, kde si děti báječně vyhrají. Pravidelné
vycházky na čerstvém vzduchu jsou prakticky dennodenní
záležitostí. Během pobytu venku děti získávají poznatky o
okolí a taktéž prostor k dostatečnému pohybovému
využití a volné hře. Nezbytnou součástí programu ve
školce jsou výtvarné, pohybové a pěvecké činnosti, hry
zaměřené na všeobecný rozvoj dítěte, návštěva místní
knihovny či domov seniorů a divadelní představení
konající se min. 2krát do měsíce. Bohužel, díky letošní
situaci s pandemií, byly některé aktivity omezeny, aby se
zabránilo kontaktu „zvenčí“, což značně oceňuji. Na
druhou stranu si však můžete myslet, že jsou vaše děti
těmito opatřeními omezeny, ale ve školce dělají vše proto,
aby si mohli zrušené aktivity vynahradit jinými. Paní
ředitelka s učitelkami vydávají ze sebe naprosté
maximum, aby naše ratolesti byly připravené zvládnout
zápis do ZŠ a nástup do školy samotný. Zároveň si všichni
užijí i spousty legrace. Musím též vyzdvihnout práci
kuchařek – vaří tu skvěle! Moje dcera vždy říkala, že
svíčková je jako od babičky a její bráška to může potvrdit.
Nemůže si místní kuchyni vynachválit. Jako rodič mám k
této školce obrovskou důvěru. Musím všem poděkovat za
skvělý přístup, který se už tak nevidí.
Pokud jste zvládli dočíst až sem, dovolte mi, prosím,
popřát Vám všem krásné nadcházející sváteční období. Ať
je plné radosti, míru a pohody se spoustami příjemně
strávených okamžiků s Vašimi nejbližšími. Nechť nám nový
rok přinese více optimismu, naději v lepší zítřky a hlavně
pevné zdraví.
S úctou, D. Elhendawy

Kámen nebo dřevo?
Málokdo pravděpodobně ví, že nedaleko od
nás, zhruba pouhých 6 km od našich domovů, v obci
Doubravčany se nalézá velmi významná, unikátní a světově
proslulá geologická lokalita. Vyskytuje se zde stébelnatá rula.
Ukázky této ruly nesmí chybět v předních geologických sbírkách
celého světa. Ale uznávám, že ne každého zajímá nějaké kamení.
Ale tento kámen je zajímavý tím, že by ho bylo možno při
zběžném pohledu považovat i za zkamenělé kusy dřeva (obr. 1).
Zažertoval jsem, neboť zkamenělá dřeva se samozřejmě v rámci
neživé přírody vyskytují v různých podobách rovněž. Ale to by
bylo na několik samostatných témat.
Jedná se o celkově narůžovělou horninu, ve které se střídají úzké
proužky šedé, krémové a světle červenohnědé barvy. Na povrchu
má stébelnatý vzhled a v jednotlivá stébla se při rozbíjení i
rozpadá. Délka stébel ve skále je i více než 1 m, ale jsou
přerušena tenkými prasklinami. Tloušťka stébel bývá kolem 3
mm. Samozřejmě, při pokusu o vylomení vzorku ze skály by
rovněž popraskala a ukázku bychom měli mnohem menší. Ale to
stejně nejde, neboť lokalita je chráněnou přírodní památkou a
bohužel, na soukromém, ohrazeném pozemku.
Skála se stébelnatou rulou, bývalý lůmek, se nalézá téměř na
konci Doubravčan při silnici směrem na Kutnou Horu, na konci
malého dvorku za domem č.p. 65. Zhruba 7 m vysoká skála proto
není od silnice moc vidět, neboť ji navíc dále zastiňuje i vedlejší
kůlna a pro pohled zbývá pouze malý „průzor“ mezi oběma
budovami. U domu je tabulka upozorňující na přírodní památku.
Je pak pouze na případném zájemci o prohlídku, jak dokáže
přesvědčit pana či paní domácí, aby mu umožnili přístup až k
samé skále.
Nyní trochu teorie. Pokud budeme geologicky přesní, jedná se o
stébelnatou ortorulu. Skládá se z drobných zrn křemene, živců a
lupínků slíd (světlého muskovitu a tmavého biotitu). Ortorula je
přeměněná (tj. metamorfovaná) hornina, která vzniká přeměnou
žul ve velkých hloubkách země, zhruba 20 km a více, a to
působením vysokého (litostatického) tlaku, způsobeného vahou
vrstev hornin ležících výše a teploty. Tlak je v této hloubce kolem
7 kbar, tj. zhruba 7000 x více než je okolní atmosférický tlak a
teplota se pohybuje v rozmezí 600-750 oC. Poznámka: v přírodě
se častěji vyskytují tzv. pararuly, které v obdobných podmínkách
vznikly přeměnou usazených hornin.
Určité přiblížení, jak se projevuje tlak a teplota s narůstající
hloubkou do zemského nitra, si můžeme uvést na příkladu
nejhlubšího dolu na světě – zlatodolu Mponeng v Jihoafrické
republice, který je 4 km hluboký. Teplota v tomto dole dosahuje
66 oC a všesměrný (litostatický) tlak je takový, že i z boků chodeb
odprýskávají až odstřelují lupenité odštěpky až plástve hornin.
Stěny chodeb je proto nezbytné pokrývat speciálním stříkaným
betonem zpevňovaným ocelovými vlákny a umělohmotnými
rohožemi. Ke snížení teploty a vytvoření alespoň trochu
přijatelných podmínek pro horníky je pak do dolu pumpována
kašovitá ledová tříšť.
Působením vysokého tlaku a teploty se během dlouhého
geologického času (miliónů let) změní struktura a stavba
všesměrně uspořádaných minerálů původní žuly na nově
orientované a uspořádané (tzv. rekrystalizované) minerály
ortoruly. Stébelnatá rula je pak výjimečná tím, že ke svému
vzniku potřebuje vedle výše diskutovaného, všesměrného
litostatického tlaku, ještě tlak orientovaný působící v určitém
směru. To pak způsobí, že minerály této ruly se uspořádají do
stébelnatých struktur, protažených kolmo ke směru působení
tohoto tlaku. Tento orientovaný tlak může být způsoben
například posouváním horninových mas při horotvorných
pohybech na velkých hlubinných zlomech. Ty jsou pak příčinou
vyskytujících se zemětřesení.

Při procházce obcí si můžeme všimnout, že místní rula je zde
široce využita jako stavební materiál řady starších podezdívek
a mnoha zídek. Kameny jsou však již ovětralé a ve většině
případů se nejedná o ty výrazně stébelnaté ruly. Lůmků, ve
kterých se dříve lámala rula, bylo v okolí obce několik.
Nakonec, v blízkých Barchovicích je stále činný menší lom,
kde se ruly těží do současnosti. Jedná se rovněž o ortorulu,
ale má výrazně plástevnatou stavbu a v některých částech
lomu jsou tyto kameny velmi dekorativní. To zejména v
místech, kde jsou tyto plástve zvrásněny, tj. vlnitě
zprohýbány asi jako když na ploše stolu shrneme ubrus. jako
partie jsou velmi dekorativní (obr. 2). Lze si zde zakoupit
zejména soklový a dlažební kámen. Soklíky z tohoto lomu
byly použity i při opravě Pražského hradu.
V minulých příspěvcích, zaměřených na různé suroviny z
blízkého okolí, jsem se snažil období jejich vzniku vždy zasadit
do určitého geologického časového rámce. V případě
doubravčanských ortorul je to složitější. Jedná se o horniny
velmi staré, z období označované jako Proterozoikum a
rozhodně starší než 600 mil. let. Problém je v tom, že se
původně jednalo o žulové horniny, které byly následně při
horotvorných procesech pohřbeny do velké hloubky, kde
došlo k jejich přeměně na ruly. K relativně přesnému určení
jejich stáří by bylo nutno v nich nalézt a separovat přimísené
vhodné minerály, na kterých by byla provedena náročná
izotopická měření k jeho určení. Ale to je již skutečná věda a
je to rovněž velmi drahé.
Závěrem bych chtěl poznamenat, že pokud by někdo měl
zájem si tuto zvláštní rulu prohlédnout a neuspěl u vlastníka
domu č.p. 65, či neměl možnost nebo chuť cestovat až do
Doubravčan, může si její ukázky přijít prohlédnout, po
domluvě s autorem příspěvku, do Brníka č.p. 34.
Miroslav Šedina, Brník 34

Koutek přírody
Zimní období představuje pro všechny živé
tvory nemálo komplikací. Mrazivé dny se
sněhovou pokrývkou a výrazně omezená dostupnost potravy nutí
každého živočicha, aby se před zimou chránil svým specifickým
způsobem.
Většina hmyzožravých ptáků , ještě před začátkem zimy, odlétá do
teplejších krajin, kde má vhodnější klimatické podmínky a dostatek
potravy.
Zvířatům a ptákům, kteří zůstávají v našem podnebním pásmu, zase
naroste teplejší a hustší srst nebo peří. To je chrání před nepřízni
počasí.
Nejzajímavější strategii k přežití zimy však mají některé druhy savců,
kteří toto období jednoduše prospí. I když se zdá, že jde o pohodlný
a jednoduchý způsob přežití zimy, není to vždy pravda, protože
skýtá mnohá úskalí a nebezpečí.
V dnešním „Koutku přírody „ chtěl bych se zamyslet nad touto
Hibernací, i Hybernací , tj. zimním spánkem.
Co to vlastně je. Je to velmi složitý fyziologický proces. Předchází
mu důkladná příprava, která spočívá v nahromadění dostatečných
tukových zásob zvířete a správném výběru vhodného úkrytu.
Samotný akt upadnutí do zimní strnutosti trvá u zimních spáčů
často i několik hodin. Během této doby se zvířatům výrazně snižuje
tělesná teplota.
Zatím co během vegetačního období se jejich tělesná teplota
pohybuje kolem 38-41 st. C, tak během zimní strnulosti často klesá
až na 1 st. C a zpomalují se všechny životní procesy-frekvence srdce
prudce klesne, zpomalí se dýchání a látková výměna. Zvíře křečovitě
ztvrdne a zkroutí se do klubíčka. Takový kulovitý tvar má z
geometrického hlediska v poměru k obsahu nejmenší povrch, což je
pro zvíře velmi důležité, protože velikost tělesného povrchu je
rozhodujícím faktorem při vyzařování a ztrátě tělesného tepla. Spící
zvíře se proto fakticky nachází na hranici života a smrti, jelikož
všechny jeho životně důležité tělesné úkony jsou omezeny na
minimum.
Odpověď na otázku, jaký mechanismus ovlivňuje pud zvířat, aby se
připravovali na dlouhotrvající zimní spánek, po kterém znovu ožijí,
však dosud není uspokojivě vyřešen. Předpokládá se, že s největší
pravděpodobností zimní spánek ovlivňují látky, které se nacházejí v
krvi.
Pokusy bylo zjištěno, že hormon testosteron zastavuje zimní
spánek. Co však uvádí živočicha do zimního spánku, je dosud
nejasné. Při nepřijímání potravy je tedy přežití závislé na množství
zásob podkožního tuku, z něhož lze čerpat energii. Proto
úspěšnému přežití zimy předchází důkladná příprava.
Pořádně přibrat před zimou je nějakou fyziologickou potřebou pro
všechny „spící“ zvířata.
V podzimních měsících se dokáží vykrmit tak, že zvětší svou
hmotnost až o 30% . Během spánku se totiž nahromaděný tuk
rozkládá a tím organismus dostává látky potřebné k udržování
fyziologických pochodů.
Další nezbytnou podmínkou je nalezení dobrého úkrytu,
chráněného před nepřízní počasí. Místo a tvar úkrytu však není věcí
náhody, ale zvířata si ho pečlivě vybírají a připravují na zimu.
Např. medvědi , kteří nepatří k pravým zimním spáčům, si úkryty
nejčastěji budují pod vývraty stromů, v houštinách jehličnatých
stromů, pod skalními převisy, nebo ve skalních dutinách. Takový
dobře ukrytý pelech si medvědi obalí suchou trávou, chvojím a
listím. Zvláště pak důkladně si ho buduje medvědice, která během
zimy přivádí na svět mláďata. Tepová frekvence 45/min.-normální
stav, 8/min.-zimní spánek, probuzení na jaře 110/min. Během
tohoto období jeho tělesná teplota klesá jen o několik stupňů a
nepřijímá žádnou potravu, nepije a dokonce nepotřebuje
navštěvovat toaletu. Pokud by se člověk , stejně jako medvěd,
nezbavoval delší dobu zplodin látkové výměny, zemřel by na otravu.
Medvědovi se ale nic takového nepřihodí, protože dokáže tato
odpadní látky ve svém těle recyklovat!

Specifické úkryty mají i jezevci. Každý myslivec ví, že jezevci si
budují letní a zimní nory. Během roku žijí v letních norách, které
na podzim opouštějí a stěhují se do zimních nor, kde stráví
nepříznivé zimní období nepravým zimním spánkem.
Pečlivě vybrané zimoviště mají i netopýři.. Nejčastěji jsou to
podzemní jeskynní prostory se stálou teplotou nad bodem
mrazu, kde neproudí vzduch a není v nich průvan, čili stabilní
klima. Při zimním spánku u nich dochází k výraznému omezení
životních funkcí. Tělesná teplota klesá až na úroveň teploty
okolí, dech se zpomalí z 300-400 dechů/min. na 9-20 dechů
/min. a tepová frekvence klesne až z 880 úderů za minutu na 1880 úderů. Je zajímavé, že při extrémním počasí s dlouho trvajícími silnými mrazy mají tito živočichové vyvinuty zvláštní
signalizační zařízení. Pokles teploty pod kritickou hranici u nich
vyvolá samovolné probuzení, což jim umožňuje přemístit se do
výhodnějších stanovišť, a tak předejít smrti zamrznutím .
V naší přírodě se setkáváme s několika zvířecími “sedmispáči“.
Někteří z nich přespí zimu na jedem doušek, aniž by se probudili,
jiní přežívají zimu v jakémsi polospánku a občas se probouzejí.
Mez tzv. pravé zimní spáče patří svišti, plši, ježci, sysli a některé
druhy netopýrů.
Každý z nich však má svůj specifický způsob spánku.
Např. svišti přespávají společně v podzemních norách, které si
před zimou důkladně ucpávají trávou. V labyrintu podzemních
chodeb si sviští rodinka v nejhlubším místě vybuduje jakousi
ložnici, kterou obalí senem. Tam schouleni do klubíčka a přikryti
huňatým ocasem prospí společně několik jedinců. Jejich tělesná
teplota se sníží z 36 st. C na 3st.C, přičemž tep jim klesne z 80
úderů/min. na 4 údery a počet dechů se z 25/min. drasticky
snižuje na 1 během 5 min. Při takovém úsporném režimu
organismu proto zvířata vypadají více mrtvé než živé.
Ježci spí zimu schoulení a zahrabáni pod listím- tepový stav,
normální 170/min., zimní spánek 2/min., probuzeni na jaře
320/min. Plši zase s oblibou vyhledávají ptačí budky nebo jiné
dutiny,
kde rovněž schouleni do klubíčka a přikryti ocasem přespávají
celou zimu.
V podstatě lze rozlišit 3 přezimující typy:
První tvoří bobr a ondatra, kteří v silných zimách delší dobu
setrvávají v doupěti, střídají pravidelně spánek s bděním a živí se
ze zásob potravy uskladněných buď přímo v doupěti nebo v jeho
těsné blízkosti.
Druhý představují , již zmíněni, tzv. „zimní spáči“-plši, sysli,
netopýři, ježci.
Přechod k nim tvoří veverka, která upadá do soustavného
spánku pouze ne několik dnů, kdy přečká nejnepříznivější
období. Současně však představují přezimující schopnosti
veverky i určitý přechod mezi zimním spánkem a hibernací
neboť dokáže ,v případě delšího nepříznivého období, upadnout
na nějakou dobu do stavu hibernace s výrazně sníženou
tělesnou teplotou na15 st. C, což ovšem zimní spáči nemohou.

A nyní si připomeňme pranostiky, co asi i zvířátka vytuší
při přípravě na zimu.
• Jak říjen zelený, bude leden studený
• Jsou-li v říjnu žaludy a bukvice, oznamují tuhou zimu
nejvíce.
• Je-li říjen sněžný a studený, tuhé zimy jest to znamení
• Je-li mnoho vos a sršňů přijde studená a dlouhá zima.
• Studený listopad-zelený leden.
• Udeří-li v listopadu brzy zima, stálá nebude.
• Zůstává-li o Martině listí na stromech, dlouhé a
studené zimy bude dosti.
• Svatá Cecilie(22.11.) sněhem pole pokryje.
• Když na Ondřeje (30.11.) sněží, sníh dlouho leží.
• Svatá Barborka(4.12.) , vyhání dřevo ze dvorka.
• Kdo slaninu jí a slivovicu pije, toho ani pantokem
nezabije.
• Jsi-li churav, je to z vody, proto rychle do hospody.
• Co neovlivníš netrap se nad tím, neřeš to!
Stálé zdraví , veselou mysl a příjemné Vánoční období
2020
přeje Číman

Nalézání naděje
Vážení čtenáři, na závěr roku, který nás
připravil o mnoho plánů, představ, nadějí bych Vám i sobě
chtěl popřát nalezení i nalézání naděje z Ježíše Krista,
jehož narození se chystáme si připomínat. Pokud člověk
bere život jako dar, ne jako vnucenost, pokud uznáváme,
že to ( vesmír, přírodní zákony atd.) v čem jsme, není jen
náhoda, která dala do procesu nenáhodný podivuhodný
systém, potom dospíváme k nějaké inteligentní Existenci,
jež u nás nazýváme Bůh. Představy o něm jsou různé.
Podle mě nám nejvíc pasuje, že se stal jedním z nás: naším
přítelem, bratrem, Zachráncem- Spasitelem. Prožil lidský
život i s jeho bolestmi a nakonec zhacení všeho, což je
smrt, konec a to ještě ve strašné ostudě. Ale jak nám říká
historie těch (apoštolů, svědků), kteří za cenu svého
utrpení a smrti nám předali, že se ním zmrtvýchvstalým
setkali. A že slíbil, že i náš život se promění: Budeme žít s
ním navěky ve společenství dalších. A to je naděje do
covidových i do postcovidových dob, ale i do všech dob,
které přijdou, zkrátka na celou věčnost. Až budeme stát u
betléma nebo u obrázku narozeného Ježíška nebo u bible
nebo při bohoslužbě, můžeme říci Jezulátku: Říkají, že v
tobě je naděje i budoucí život. My o něj stojíme. A Synu
Boží, který si se pro nás stal člověkem, prosíme, splň nám
tu naději. A tvá naděje také vede ke změně v lepší já.
Prosím, dej mi to. A jestliže máš život, dej věčný život ,
ten tvůj dobrý také našim drahým a nás naplň láskou,
abychom měli rádi jako Ty. Přeji požehnané vánoce i celý
nový rok.
Administrátor, Jaroslav Lízner

Zima
Křišťálovým rampouchem zima až
zacinká,
promrzlí a mokří přijdeme domů,
zlobit se bude maminka.
Zima odstartovala radovánky,
po roce oprášíme brusle, lyže,
sáňky.
Na kopcích je jako v mraveništi.
Uhni!!!
Nevidíš, že vedle tebe svištím?!
V promrzlých tvářích radost a
smích.
Hurá, hurá je tu zas sníh!
MaB
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Adventní čas – Vánoce
Jako již řadu let jsme tradičně na adventní a
vánoční čas ozdobili a rozsvítili u restaurace
v Olešce vánoční stromek. Svítil hezky do
dálky a myslíme, že dělal radost hlavně
procházejícím dětem, ale i návštěvníkům
restaurace.Někomu se však v době, kdy
stromek nesvítil, zalíbil natolik, že musel
poničit a zdevastovat jeho výzdobu. Velmi nás
zamrzelo to, že v této nemocné době si někdo
může projevovat radost tímto způsobem. Také
by se mohli zamyslet nad výzdobou co po
sobě při svém řádění zanechali !!!!! Asi by
rodiče neměli moc velkou radost.Pro letošní
adventní a vánoční čas nebude již tento
stromeček svítit a dělat radost dětem a nám
všem.Jsme rádi, že se tradice adventní
výzdoby nedá zcela zdevastovat, to vidíme,
když procházíme nebo projíždíme naše
vesnice. Domy, okna a stromečky jsou
ozdobeny svítícími řetězy a jinou krásnou
adventní a vánoční výzdobou.
Hezké vánoce a šťastný nový rok, hlavně
pevné zdraví přeje
naše skupina SA.KO a její příznivci

Proměny našich vesnic – Bulánka hospoda

Redakce našeho zpravodaje přeje všem svým čtenářům
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém roce.
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