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… pokračujeme kronikou a rokem 1976

Spořitelna má v obci svoje jednatelství v budově poš-

Na celém katastru obce působí JZD Dukla Kolešovice

ty a vede jej Z. Krausová. Na nádraží ČSD, které se

v čele s předsedou Karlem Staňkem. JZD hospodaří
na 1086 ha půdy a 139 ha chmelnic. Dále je v obci
sklad ZNZ Rakovník, který je převážně používán jako
sklad umělých hnojiv. Vedoucím tohoto skladu je
O. Amler z Přílep. Celkem je zde zaměstnáno sedm
lidí. V blízkosti nádraží je sklad řeziva SDZ – závod
Nové Strašecí. Vedoucím je V. Houba a sklad zaměstnává pět lidí. Pro zásobování palivem místních občanů
a okolních obcí je zřízen v Kolešovicích sklad Uhelných skladů Kladno, kde je vedoucí M. Pavlová. Zásobování potravinami zajišťují prodejny Jednota č.1,
kde je vedoucím B. Pelikán, č.2 s vedoucí H. Krikovou a
č.3 v obci Zderaz, kde je vedoucí pí. Vachtlová.
V obci jsou dvě provozovny pohostinství Jednota, kde
jsou vedoucími

F. Hnátek a ve spodní restauraci

J. Stejskalová. Průmyslové a drobné zboží zásobuje
Jednota prostřednictvím prodejny, kde je vedoucí
L. Růžičková. V kolešovickém zámku je již řadu let
Domov důchodců, který je ve správě ONV v Rakovníku
a jehož ředitelem je R. Stružka. Je zde umístěno 186
občanů, o které pečuje 47 zaměstnanců. V obci je
poštovní úřad, který doručuje pro obce Kolešovice,
Zderaz

a Heřmanov. Vedoucí pošty je Z. Krausová.

nachází v obci, pracuje A. Podolková.
O společenský život v obci se starají složky NF, sdružené v Místním výboru NF, jehož předsedou je
J. Hrubý. V obci jsou následující složky: Socialistický
svaz mládeže – předsedkyně H. Čechová, Český svaz
žen – předsedkyně A. Švarcová,

Požární ochrana –

předseda M. Závodský, Svaz protifašistických bojovníků – předseda

M. Roller, Český myslivecký svaz –

předseda J. Drozda, Svaz Československo – sovětského přátelství – předseda ing. Krinický, Český svaz tělesné výchovy, který v Kolešovicích nese název Český
Lev – předseda L. Dvořák, Český svaz zahrádkářů –
předseda V. Linka, Český svaz chovatelů – předseda
F. Lill, Český rybářský svaz – předseda J. Podolka,
Svaz družstevních rolníků – předseda K. Staněk, Svazarm – předseda J. Lenoch, dozorčí výbor Jednoty
zastupuje B. Petrusová, ROH při ZDŚ – předsedkyně
H. Špeciánová a Sdružení rodičů a přátel školy – předseda J. Dušek. Kolešovice spadají po bezpečnostní
stránce pod Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti
Hořesedly. V obci pracuje skupina Pomocné stráže,
jejíž vedoucím je J Hejda.

- li -

Předvánoční čas !
Také jste si spočítali, že letošní předvánoční čas – advent, doba očekávání těch nejhezčích svátků v roce – začne už 29. listopadu? Malým dětem, které si to spočítat nedovedou říkáme, že jakmile napadne sníh, budou Vánoce cobydup. V obchodech asi nevědí
ani jedno, ani druhé, protože začnou s vánoční nabídkou už v polovině října.
Ano, jim jde o tržby, ale letos to neví ani počasí. V době, kdy měl přijet svatý Martin
na bílém koni jsme se procházeli jen tak v tričku a někteří i v kraťasech, adventní věnec
bychom mohli uvít ze sedmikrásek, roste tráva, zazimované sekačky opět pracují na
plné obrátky, sněženky vystrkují poupata, včelky pilně poletují po květech, rostou houby,
všude kolem nás krásné teplé barvy podzimu, šeřík má pupeny jako v dubnu. Doufejme,
že letošní Barborky nevykvetou přímo na stromech.
A jak to tedy bude s Vánocemi? Určitě budou. A bude i sníh. A my to udělejme
tak , jako to říkáme dětem, začněme úklidem – ukliďme si v nás samotných, vymeťme
veškerou zlobu a závist, buďme na sebe milí, usměvaví, hodní , aby ten Ježíšek měl
pádný důvod zase letos přijít.
- li -

Obecní úřad informuje - činnost zastupitelstva obce
Informace z pracovní porady, která se konala dne 23.09.2015 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, J. Hrenáková, J. Kovář, J. Lenochová, J. Poděbradská, J. Dýba
- Starosta přítomné zastupitele seznámil s návrhem programu veřejného zasedání, které se bude konat v úterý
20.10.2015 od 19 hodin na přísálí kulturního domu. K některým navrhovaným bodům veřejného zasedání poskytl
podrobnější informace:
a) Bude projednána žádost o změnu územního plánu obce na pozemky parc.č. 120/3 a parc.č. 120/4 v k.ú. Zderaz
podaná paní Marií Herinkovou z Rakovníka
b) Dne 13.07.2015 manželé Dana a František Kroupovi z Kladna předložili žádost o prodej pozemku parc. č.
1161/15, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 1161/9, vše obec a k.ú. Kolešovice. Záměr o prodeji byl vyvěšen a na základě vyvěšeného záměru se o koupi pozemku přihlásili jenom manželé Kroupovi. Jedná se o pozemek,
který bude sloužit jako přístupová cesta k nemovitosti Kolešovice č.p. 237 o velikosti 69 m2.
c) Středočeský kraj doručil k projednání Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně.
d) V rámci průběhu výstavby splaškové kanalizace a v návaznosti na zaměření skutečného provedení stavby bylo
zjištěno, že došlo k uložení potrubí do pozemků vlastníků, se kterými tento záměr nebyl projednán v rámci územního řízení. Z těchto důvodů bude na veřejném zasedání projednáno uzavření Smluv o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene pro uložení splaškové kanalizace mezi obcí Kolešovice a panem Rostislavem Vaňhou,
Rakochmelem a Státním pozemkovým úřadem ČR.
e) Na veřejném zasedání bude dále projednán Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo s firmou Hortanol s.r.o. na výstavbu
splaškové kanalizace a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o čerpání úvěru s Českou spořitelnou.
- V neděli 18.10.2015 od 14 hodin proběhne na polním letišti v Kolešovicích drakiáda, kterou pořádají SHVPL,
ČSŽ a obec Kolešovice.
- V úterý 27.10.2015 od 16 hodin se uskuteční položení věnců u pomníku padlým při příležitosti vzniku samostatného Československého státu.
- Zastupitelé se krátce vrátili k podané žádosti zastupitelky J. Lenochové ohledně umístění dopravních zrcadel na
výjezdy z místních komunikací. Po krátké poradě se přítomní dohodli, že bude umístěno dopravní zrcadlo
k nemovitosti č.p. 78 při výjezdu z kaštanové aleje. Toto bude realizováno na náklady obce.
- Starosta informoval o čerpání rozpočtu k 31.9.2015. Počáteční stav 1.1.2015 byl 1.735.533,21 Kč, příjmy dosahují
13.643.318 Kč, výdaje 18.275.999,46 Kč a zůstatek na běžném účtu činí 741.950,75 Kč. Z úvěru, který obec čerpá
od České spořitelny, byly uhrazeny 4.332.369 Kč na výstavbu splaškové kanalizace. Splátka úvěru od počátku roku
činí 693.270 Kč. Pokud někdo ze zastupitelů má zájem do čerpání rozpočtu nahlédnout, je možné vyzvednout si ho
v kanceláři obecního úřadu.
- Starosta krátce informoval ve věci výstavby vodovodu. V současné době je připravováno ve spolupráci s firmou
Grant Help, která zajišťuje inženýrskou činnost, výběrové řízení na vyhotovení prováděcí dokumentace a dokumentace pro vydání stavebního povolení.
Lístečky z obce


28. ŘÍJEN - STÁTNÍ SVÁTEK jsme si společně připomněli 27. října od 16. hodiny u místního
pomníku. Žáci druhého stupně základní školy Martina Navrkalová, Helena Seinerová a Jiří
Šuran si připravili pod vedením paní učitelky Bc. Valentýny Kolocové krátké úryvky z knih
významných dnů. Věnce k místnímu pomníku položili zastupitelky M. Brabcová , J. Lenochová
s B. Pelikánem a paní M. Holou. Za Spolek volyňských Čechů položil kytici pan J. Bečvář.



Opět spadlá větev ve stejných místech jako o prázdninách na elektrické vedení zapříčinila
výpadek elektrického proudu na delší dobu v celé obci. Stejný problém způsobily i větve v horní
části obce směrem na Pšovlky. Bude nutné stromoví prořezat.



V obci probíhají podzimní úklidové práce. Děkujeme všem občanům, kteří se snaží udržovat obecní prostranství před svými domy.



Už jsme si odvykli, ale kostelní hodiny se opět rozeběhly. Doufejme, že tentokrát na delší dobu.
Poděkování za iniciativu patří zastupitelce J. Lenochové a panu M. Adltovi st., který hodiny
opravil a bude se o jejich provoz v dalším období starat.



Na ostrůvku zámeckého rybníka se v polovině října opět po roce zastavily na své cestě za teplem
volavky. Na krásné ptáky se chodili k našemu rybníku dívat milovníci přírody místní i z okolí.
- jp -

Pro opravdové zájemce o dějiny našeho bydliště uvádíme úryvek z knihy Pravěké dějiny a dějiny Kolešovic,
1. vydání, 1909, tištěno v nakladatelství Ambr. Opitze
ve Varnsdorfu. Kronika patří panu ing. J. Tichaiovi st. a
nezištně ji z němčiny přeložila Mgr. J. Štillerová.
Robert Rytíř z Weinzierlu: Pravěké dějiny Kolešovic
Terén, na kterém leží dnešní Kolešovice a nejbližší
okolí, přijalo prvotní lidskou kulturu nejprve z velkých
kulturních center Vrbice a Běsna. Celá oblast mezi
zmíněnými místy byla osídlená od rané doby kamenné
až po dobu železnou.
Zvláštní význam pro Kolešovice má pole Okrouhlice a
úsek, na kterém se nachází kostel s hřbitovem (dnes
už zrušeným) a sousední domy.
Ze severozápadu se na Okrouhlici usídlili nejprve prapůvodní obyvatelé Čech, kteří patřili do mladší doby
kamenné. Na osídleném území se opakovaně našly nálezy, které patří do této starší kultury. Jedná se o
nálezy, které patří keramickému kulturnímu kruhu.
Výrobky, vesměs předměty v domácnosti, nalezené
v kulturních jámách, dokazují stálé osídlení. Ale pohřebiště z této kultury nebylo dodnes nalezeno.
Mladší kulturní úsek doby kamenné můžeme také dokázat typickými nálezy, především kamennými výrobky,
ale také z této doby nejsou známa žádná pohřebiště
(ležící skrčenec). Touto mladší fází končí pro nás
v Čechách mladší doba kamenná nebo neolitická epocha
asi okolo roku 3000 př. n. l. Z kulturního prostředí
Vrbice-Běsno se šířila kultura doby kamenné jižně do
Kolešova, Hořoviček, východně do Vlkova a Hořesedel
a nakonec přes Heřmanov do Kolešovic. Právem můžeme říct, že celá tato územní část byla osídlena příbuzenskými kmeny, které byly k sobě v blízkém vztahu, a
kultura doby kamenné se považuje ve svém vývoji za
domorodou.
Na konci 3. tisíciletí př. n. l. pomalu měnila doba měděná, přicházející ze severu, místní kulturu. Díky novým
formám doby měděné byla ovlivněna hlavně keramika.
Měď, která se nejprve objevila v našich končinách,
zmizela brzy po spojení s cínem, kdy vznikl bronz.
Významný hromadný nález ze Soběchleb a cesta, kterou se bronz vydal jižně přes Malou Černoc, Běsno,
Vrbici, Hokov, Zderaz do Kolešovic, nám ukazuje směr,
odkud přišla kultura nejmladší doby bronzové. Zatímco
keramické nálezy v Kolešovicích na Okrouhlici dokazují
ranou dobu měděnou, najdeme jižně od Soběchleb rozmanité typy kultury doby bronzové. První etapa rané
doby bronzové zde končí 2500 let př. n. l. Zatímco
v severozápadní kulturní centrále dominuje vliv lužické
kultury, Kolešovice jsou touto kulturou nedotčeny.
Lužická kultura od 2500 – 1000 př. n. l. sem nepronikla
vůbec, na rozdíl od severně položených sídel. V tomto
období se mrtví nepohřbívali, nýbrž se spalovali.
V Kolešovicích není dosud znám žádný urnový hrob
s popelem mrtvých. V době 1000 – 400 př. n. l., kdy se
rozšířila z jihozápadu na sever halštatská kultura, to
vypadá, že Kolešovice ležely mimo proud, zatímco tato
přechodná kultura vlastní době železné se vydala smě-

rem na sever od Podersanky přes Jesenici, Očihov
a dotkla se lehce kulturního střediska Vrbice-Běsno.
S nástupem laténské kultury ve 4. století př. n. l. přichází nový život do kolešovické osady, neboť máme
k dispozici důkazy, které pocházejí z kulturních jam,
což dokazuje, že se zde usadili Keltové. Se vstupem
nové mocné a vysoce postavené kultury přichází opět
starý zvyk s pohřbíváním mrtvých. Dosud sice nebyly
nalezeny v naší osadě hroby kostlivců z této doby, ale
přesto se musí v bezprostřední blízkosti osady nacházet laténský hřbitov.
Následkem laténské kultury přichází z římské rýnské
provincie do země římská kultura a také v Kolešovicích
známe nálezy z 2. a 3. století našeho letopočtu: římský
denár Antonia Pia, který se našel na Okrouhlici, různé
keramické nálezy a jiné předměty to jen dokazují.
V době stěhování národů se také tady zploštila kutlura
a sporadické markomanské nálezy dokazují zvláště na
keramice vliv severní keramické kultury. Jednotlivé
cizí kulturní monumenty, které převládaly v neklidných
dobách stěhování národů v kulturním centru VrbiceBěsno, nebyly v naší osadě nalezeny. Už v prvním období doby bronzové, ve které se vlivem doby měděné
rapidně změnily keramické formy, můžeme
v Kolešovicích dokázat významné zvětšení osady až ke
hřbitovu.
Při kopání domu č. 89 bylo nalezeno množství střepů
z nádob, které dokazují lokální vývoj této kultury
v Kolešovicích. Částečně zachované nebo ze střepů
zrekonstruované nádoby nám ukazují typy docela přesně ohraničeného kulturního kruhu nejranější doby
bronzové, která se nazývá únětická kultura. Markomanská kultura, nalezená na Okrouhlici nebo na území
dnešního hřbitova, dokazuje delší osídlení na tomto
území v době od 2. do 6. století n.l.
Na hřbitově a při kopání základů domu č. 29 bylo nalezeno množství hrobů z rané doby bronzové, ve kterých
se našly spánkové prstence ve formě S. Tyto prstence
jsou typická slovanská ozdoba do vlasů a jsou
z bronzu, často jsou ještě doplněny stříbrem.
Osada Slovanů u hřbitova náleží do 7. – 12. století n.l.
a nalezené keramické zbytky v hrobech a v jejich bezprostřední blízkosti sahají až do 12. století n.l.
Se slovanským pohřbíváním do řady je spjat počátek
křesťanského
hřbitova
v
K o l eš o v i c í c h .
Dokumenty k pravěkým dějinám Kolešovic se nacházejí
v Centrálním muzeu pro německé severní a severozápadní Čechy v Teplicích. Za sbírky nálezů všech kulturních etap, stejně tak jako za přesné záznamy míst,
můžeme poděkovat tehdejšímu strážmistru Johannu
Bartlovi, dále panu MUDr. Karlu Herrmannovi a panu
učiteli Heinrichu Erberovi za zachování slovanských
nálezů a raně bronzové keramiky na území dnešního
hřbitova.
Teplice, 18. února 1909
Inspektor pro německé územní části Čech
Robert Rytíř z Weinzierlu

Vzhledem k tomu, že se kvapem blíží konec roku 2015, upozorňujeme všechny občany, že
je nutné do 28.12.2015 uhradit všechny závazky vůči obci Kolešovice.
Jedná se zejména o poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek za psy a úhrada
za čištění odpadních vod.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA - PROSINEC 2015 / LEDEN 2016

Zavřeno: od 23.12.2015 do 2.1.2016
Naposledy otevřeno bude 19.12.2015, v roce 2016 bude otevřeno 6.1.2016, ostatní dny beze změn.

PODZIMNÍ VÝSTAVA ZVÍŘECTVA V KOLEŠOVICÍCH
Český svaz chovatelů, základní organizace Kolešovice pořádala ve dnech 10. a 11. října výstavu králíků,
drůbeže, holubů, okrasného ptactva a kožešinových zvířat. Otevřena byla v sobotu od 8. do 16. hodin, v neděli
do 14. hodin, kdy byla slavnostně ukončena. Starostou
obce p. Martinem Dvořákem, předsedou Okresní organizace ČSCH Rakovník p. Jiřím Kinkalem a předsedou
ZO p. Františkem Lillem byly předány poháry a Čestné
ceny vystavovatelům za nejlépe oceněná zvířata.
Příjem zvířat probíhal ve čtvrtek, v pátek se posuzovala zvířata a posuzovatelé ve všech expozicích udělili
Čestné ceny. Přestože naše ZO pořádá výstavu na okrese
až jako čtvrtá, účast vystavovatelů byla nad očekávání
vysoká. Bylo vystaveno 141 ks králíků 18 plemen, 129
ks drůbeže hrabavé 16 plemen, 67 ks drůbeže vodní 2
plemen, 180 ks holubů 15 plemen, 210 ks okrasného
ptactva, 3 nutrie, 2 ovce, 4 miniselátka, morčata a ostatní
zvířata. Prodáno bylo do chovů, ale i ke konzumaci 165
ks zvířat. Pro všechny čtenáře, kteří se nezabývají chovem čistokrevných zvířat jen upozornění, že v každé
kategorii a v každém plemenu je spousta barevných rázů
a kdo výstavu navštíví je překvapený tolika rozdíly(třeba
jen mezi husami a kachnami).
Aby informace byla úplná, vrátím se k ocenění zvířat.
U králíků bylo uděleno 7 ČC, z toho dvě obdrželi naši

členové př. Řežábek Otta a Topka Václav. U drůbeže
celkem 10 ČC, z toho naši členové Križan František
jednu a Topka Václav dvě. U holubů 9 ČC, z toho naši
členové Ing. Křenek Martin, Nový Miloslav, Oulický
Pavel, Topka Pavel, Topka Václav a jeden pohár věnovala OO ČSCH Rakovník našemu členovi Křenkovi
Antonínovi. U okrasného ptactva 5 ČC, z toho naši členové př. Nový Miloslav, Řežábek Otta a jeden pohár
věnovaný OO ČSCH Rakovník obdržel př. Nový Miloslav.
Výstavu navštívilo celkem 540 návštěvníků ze širokého okolí i jiných krajů a měli se na co dívat. Nejen na
zvířata, ale i na sbírku starých kol, kterou vlastní a restauruje náš občan p. Mrzena. Byla zajištěna bohatá
tombola a výborné občerstvení. Návštěvníci odcházeli
spokojení a měli radost ze zakoupených zvířat, kterými
si vylepší a doplní své chovy pro příští rok.
Naše základní organizace připravuje další výstavu –
zimní 13. února 2016 – a i v tento termín mohou zájemci zakoupit kvalitní zdravá zvířata. Otevřena bude od 8.
do 14. hodin opět v našem krásném výstavním areálu.
Na Vaši návštěvu se těší pořádající ZO.
za ZO jednatelka M. Řežábková

VYHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2015 V ZEMĚDĚLSKÉ SPOLEČNOSTI
RAKOCHMEL S.R.O.
Vegetační rok 2015 lze hodnotit za průměrný. Počasí bylo srážkově podprůměrné a teplotně zase nadprůměrné,
hlavně v letních měsících, kdy si tak dlouhé horké léto nikdo z nás asi nepamatuje. Ozimé plodiny, ale i ostatní polní
plodiny sklízené počátkem měsíce srpna, nebyly tímto horkem tolik zasaženy a vykazovaly velice dobrých výsledků.
Bohužel rostliny krátkého dne, v našem případě chmel a kukuřice, letní teploty neustály a výsledky byly špatné.
V tomto roce jsme sklízeli pšenici oz. 296 ha, řepku oz. 205 ha, ječmen oz. 54 ha, hrách 24 ha, mák 34 ha a kukuřici
127 ha. Travní porosty byly na 65 ha. Celková plocha chmelnic činí 144,7 ha. Výnosy v letošním roce dopadly takto.
Pšenice oz. 6,3 t/ha, řepka 3,5 t/ha, ječmen oz. 6,6 t/ha, hrách 4,7 t/ha, kukuřice 30,4 t/ha, mák 1 t/ha a chmel 0,8
t/ha. Letošní průběh počasí byl nakloněn spíše kvalitě, kdy veškerá pšenice splňovala potravinářskou jakost a ječmeny zase sladovnické parametry. Podařilo se nám letos vysázet 4,5 ha chmele a spoustu chmelnic dosázet.
Na závěr bych rád všem popřál tuhou a bílou zimu.
za Rakochmel s.r.o., Ing. Karel Šrámek

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
AKTUALITY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
* V pátek 9. 10. 2015 se děti naší školky
zúčastnily výstavy okrasného zvířectva v
Kolešovicích. Bylo možno vidět veškeré
druhy králíků, slepic, kohoutů, holubů aj.
* V pondělí 12. 10. 2015 jsme se zúčastnili
šesté lekce výuky plavání. Děti se zde učily
potápět, splývat s deskou a nechyběla ani
volná zábava.
* V úterý 13. 10. 2015 se děti naší školky
vydaly cvičit do místní základní školy.
Předškoláci tuto tělocvičnu navštěvují každé úterý, ale tentokrát se k nim přidaly i
děti mladší. Děti se učily házet na cíl, startovaly z různých pozic, hrály pohybové hry. Všem se cvičení moc líbilo a z tělocvičny jsme odcházeli s úsměvem na
rtech a dobrým pocitem, že jsme pro svá těla něco udělali.
* Dne 19. 10. 2015 opět děti naší školky navštívily plavecký bazén v Rakovníku. Ke konci výuky se mohlo každé
dítě sklouznout na skluzavce, což se všem moc líbilo.
* Měsíc říjen je skoro u konce a stromy hrají všemi podzimními barvami. V týdnu od 19. 10 do 23. 10. proběhlo
podzimní tvoření. Děti vyráběly ježka z brambory, kterou si donesly z domova, na párátka napíchaly jeřabiny, které
při vycházce nasbíraly. V poslední řadě z hřebíčku a jeřabiny vytvořily oči a nos. A náš ježek byl na světě. Všechny
děti tvoření moc bavilo.
* Dne 27. 10. 2015 jsme Haloween oslavili netradičně a to výletem na ZÁMEK NOVÝ HRAD
JIMLÍN. Tento zámek se nachází v obci Jimlín,
která je vzdálena cca 8 km od města Louny. Autobus nás společně s MŠ Kounov dovezl až před
bránu zámku, kde na nás čekala průvodkyně. Paní
průvodkyně nás seznámila s historií zámku, ukázala dětem, jak zde žili panovníci. V poslední řadě se
děti mohly podívat do sklepení, kde byl zavřený
drak, který prý občas obživne. Po prohlídce nás
čekal opět návrat do MŠ na oběd.
* V pátek 6. 11. 2015 se děti naší školky vydaly na
neobvyklou procházku a to nakrmit labutě a kachny na rybník v místním parku. Na podzim je park vždy velmi pěkný, hraje všemi barvami. Po krmení si mohly děti
pohrát s barevným listím. Myslím si, že tato procházka byla pro děti velkým zážitkem.
Darina Drozdová, učitelka MŠ
AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

CHLAPCI Z KOLEŠOVIC JSOU VÍCEMISTRY OKRESU V MINIKOPANÉ
Veliký úspěch zaznamenali v pátek naši chlapci v okresním kole v minikopané základních škol, když skončili na
pěkném 2. místě. Cesta k tomuto úspěchu ale nebyla
vůbec jednoduchá. V prvním zápase, ve kterém se rozhodovalo o umístění ve skupině, porazili družstvo I. ZŠ
Rakovník 2:1. Po tomto duelu nastoupili k utkání s favoritem skupiny i celého turnaje II. ZŠ Rakovník, se kterou prohráli 7:0. V posledním zápase ve skupině se utkali se školou ze Slabec a hladce zvítězili 5:0.
Do semifinále nastupovali naši minifotbalisté na vítěze
druhé skupiny, kterým se stal tým Mutějovic, ten
porazili v dobře takticky hraném utkání 4:2 a velký výsledek byl na světě, finále bylo už dosti jednoznačnou

záležitostí chlapců ze III. ZŠ Rakovník a my mohli slavit
krásné druhé místo. Na tomto výborném výsledku se
především podepsal s přehledem a famózně hrající Libor
Drozda, dále pak jistí obránci Jan Bidrman, Jirka Ritter
a Karel Louček, který se v předposledním zápase zranil
a citelně ve finále chyběl. Naši sestavu doplnili velmi
dobře hrající Lukáš Orečný s Jirkou Šuranem, dále pak
Honza Jiroušek, Robert Horváth, Nicolo DeGennaro
a Štefan Gábor a také zkušenosti sbírající Dominik Mišovec.
Chlapcům moc gratulujeme!!
Mgr. Ladislav Fukárek

DEN BOZ
Ve středu 30. září 2015 proběhl na naší škole Den BOZ
neboli Den bezpečnosti a ochrany zdraví. Žáci prvního
i druhého stupně strávili ve smíšených družstvech
celé dopoledne v přírodě. Na vytyčené trase plnili úkoly
zaměřené na poskytnutí první pomoci, procvičení paměti, dopravní výchovu (jízda zručnosti na kole, poznávání
dopravních značek, bezpečné přecházení přechodu)
a tělesnou zdatnost (hod granátem na cíl, skákání přes
švihadlo), vyluštili také šifry. Průběžně sbírali body.
Na závěr došlo k vyhodnocení družstev, ta nejlepší
získala
sladké
odměny.
Mgr. E. Chalupová

S nadšením poslouchaly výklad jednatelky paní Řežábkové. Dozvěděly se také, že spoustu zvířat ještě dovezou během sobotního rána a tak se děti těšily, že vezmou
rodiče a na výstavu se vydají o víkendu ještě
jednou. Děkujeme ZO ČSCH za zpřístupnění výstavy
ještě
před
jejím
otevřením.
Mgr. R. Zemjanková

ZOO Praha
Ve čtvrtek 15. 10. se jako každoročně uskutečnil den
dětských sponzorů v ZOO Praha. Protože naše škola

DÝMA JDE
Dne 8. 10. 2015 na naši školu přijel p. Roman Hartl se
vzdělávacím programem " Dýma jde". Přednášky se
zúčastnila I., II. IV. a IX. třída. Žáci poznali některé
zvláštní pověsti a magické osobnosti rakovnického okresu. Téma bylo pro děti velmi zajímavé.
Mgr. J. Kreislová

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALE 4. – 5. TŘÍD
Dalším sportovním úspěchem našich žáků v řadě,
je velmi dobré umístění v okresním kole ve florbale
4. - 5. tříd. Pouť k dobrému výsledku začala již ve skupině, kde se naši mladí florbalisté utkali s celky
II. ZŠ
v Rakovníku s výsledkem 1: 2, dále s rakovnickou I.ZŠ, kterou porazili 4:3 a v závěru přestříleli
v dramatickém utkání Jesenice 3:2. Celkové druhé místo
určilo, že jsme se poměřili s Mutějovicemi o postup
mezi poslední čtyři týmy. Tento souboj vyzněl lépe pro
kolešovické
v
poměru
2:0.
V semifinále jsme prohráli s favoritem soutěže III. ZŠ v
Rakovníku výsledkem 2:5 a tak jsme se znovu utkali se
soupeřem ze skupiny - I.ZŠ. V tomto duelu jsme nezachytili úvod utkání a záhy prohrávali 2:0, postupně se
hra vyrovnávala, ale nakonec jsme odešli poraženi 3:2.
Celkové čtvrté místo je sice smolné, ale je příslibem do
dalších let, že i na naší škole vyrůstají dobří sportovci.
Na úspěchu našich mladých florbalistů se podíleli především žáci 5. třídy a to nejlepší střelci Michaela Ferštlová
s Davidem Šnajdrem, dále pak hráli: Jirka Ferštl, Václav
Lenoch, Ondrové Rychtařík a Polcar, Kamila Břinčilová, Julie Dýbová, Michal Jeřábek, Jirka Toth a brankáři
Majda Laštůvková s Honzou Mrzenou. Našim florbalistům gratulujeme!!
Mgr. L. Fukárek
VELETRH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V úterý 13. 10. se žáci IX. třídy zúčastnili veletrhu
celoživotního vzdělávání na Kladně. Prohlédli si nabídky středních škol a odborných učilišť Prahy a Středočeského kraje. V Domě kultury byla široká nabídka učebních i maturitních oborů a doufáme, že to našim deváťákům pomůže rozhodnout se o dalším studiu.
Mgr. M. Zápalová
PODZIMNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
V pátek 9.10.2015 žáci 1. stupně navštívili podzimní
výstavu drobného zvířectva a okrasného ptactva pořádanou Českým svazem chovatelů. V areálu výstavy děti
viděly drůbež, králíky, holuby, okrasné ptactvo.

sponzoruje klokana Bennetova, tak jsme se také zúčastnili. Vzhledem k nepřízni počasí jsme se nejprve uchýlili
do pavilonů Indonéská džungle a Africký dům. Žáci byli
rozděleni do věkově smíšených družstev a soutěžili mezi
sebou. Úkolem bylo vyplnit co nejlépe pracovní listy,
které tematicky odpovídaly uvedeným pavilonům. Nejlépe se dařilo družstvu č. 2 (Pavlík, Ritter, Rud,
K.Gábor, Fojtík, Viktorová, Čečrdlová, Břinčilová,
Kindl). Počasí se nakonec umoudřilo a my jsme zkontrolovali klokany a navštívili gorily, lachtany a tučňáky.
Návštěvu ZOO jsme zakončili nákupem občerstvení a
suvenýrů.
Mgr. M. Zápalová

BOTANICKÁ SOUTĚŽ
V úterý 20.října 2015 se konala v Botanické zahradě
v Rakovníku tradiční botanická soutěž v rámci oslav
Dne stromů, tentokrát na téma Exotické rostliny. Jako
doprovodný program pro všechny kategorie bylo Exotriskuj, opět v režii p. Proškové z IVS Budy. I
přes nepřízeň počasí byla velká účast soutěžících ze ZŠ
a SŠ okresu. V nejmladší kategorii se z naší školy nejvíce dařilo žákyni V. třídy Heleně Čečrdlové, obsadila
krásné 2. místo, ve starší kategorii se na 5.- 7. místě
umístily Michaela Trčková a Vanessa Březinová.
Mgr. M. Zápalová

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ HALLOWEEN NA DRUHÉM STUPNI
V úterý 27. října 2015 proběhlo i na druhém stupni projektové
vyučování na téma Halloween. Žáci 9. ročníku připravili program pro děti z prvního stupně, žáci 6. až 8. ročníku byli ve
svých třídách se svými třídními učiteli.
Šestá třída první dvě vyučovací hodiny připravovala ve školní
kuchyňce
„halloweenské“ pohoštění, mrkvovo-celerovou
a česnekovou pomazánku. Poté se žáci seznámili s historií
svátku Halloween, kreslili obrázky s touto tematikou a vyzdobili si temperovými barvami dýně, které žáci donesli. Nakonec
si děti zatancovaly a předvedly své halloweenské kostýmy
a líčení. Na prvním místě se umístila Ludmila Nováková a Jiří
Seiner.
Sedmá třída byla rozdělena na tři skupiny: Košťata, Čarodějnice a Black Halloween. Nejprve žáky čekal vědomostní test
a úkoly: báseň, malování obličejů a psaní halloweenského příběhu. Vše vyvrcholilo přípravou pohoštění - masové
kuličky s kečupem a toustem neboli „lebky v krvi“. Zvítězilo
družstvo Čarodějnic, na druhém místě se umístila Košťata
a třetí místo obsadil Black Halloween.
V osmé třídě probíhala soutěž v maskách a malování na obličej, první místo získala Nikola Chalupčanová. Žáci si také
poslechli příběh o Kolešovickém strašidlu, poté strašidlo
a jeho psa popisovali a kreslili, také jim vymýšleli jména.
Nejoriginálnější byl Marek Veverka, který získal 1. místo.
Žáci si též přečetli začátek příběhu „Požíračka mrtvol“ a měli
samostatně nebo ve skupinkách domyslet konec příběhu, většina nápadů byla velice vydařená, proto nebyl vybrán vítěz.
Nakonec žáci zhlédli krátký filmový strašidelný příběh.
Za kolektiv Mgr. J. Kreislová

TJ Český Lev Kolešovice představuje nastupující generaci
Zleva stojící:
trenér T. Kozler, A.
Ryvola, J. Tóth, O.
Polcar, V. Lenoch,
D. Fidler, D.Šnajdr,
trenér Z. Engel
zleva sedící:
D. Roll, Š. Peroutka, J. Engel, O.
Rychtařík, T. Peroutka, L. Dvořák,
A. Ryvola, brankář
M. Jeřábek

Tito mladí fotbalisté včetně svých trenérů se pustili na soutěžní dráhu ročníku 2015/2016 Okresního přeboru mladších žáků. Přes zimní přestávku zůstanou na sedmém místě soutěže, neboť se jim nepodařilo získat žádný soutěžní
bod. Ale kdoví, za pár let ….
- bp -

Oslavy sedmdesátého výročí českého Sboru dobrovolných hasičů
Měsíc říjen se v našem sboru nesl ve znamení
tří významných akcí pořádaných v rámci oslav sedmdesátého výročí založení českého Sboru dobrovolných
hasičů v Kolešovicích.
Tou první, organizačně nejnáročnější, bylo
I. kolo her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu, které se
uskutečnilo 10. října na hřišti TJ Český Lev Kolešovice
a v zámeckém parku. V rámci okresní soutěže k nám
přijely závodit děti ve věku od 3 do 18 let a s nimi jejich
vedoucí, trenéři, rodiče a fanoušci. Obvykle se na první
kola sjede kolem tří set lidí, letos to však bylo o další
stovku více!
Ty nejmenší, přípravku, čekal závod požárnické
všestrannosti na tři sta metrů dlouhé trati, která také vedla parkem a to bylo něco nového pro vedoucí i pro samotné malé závodníky. Všichni však zvládli běh i plnění
úkolů – hod míčkem, první pomoc, požární ochranu
a překonání lana. Druhou disciplínou byla štafeta trojic.
Těší nás, že druhé místo v celkovém hodnocení obsadilo
družstvo z Kolešovic! Děti ve věku 6–15 soutěží ve hře
Plamen v kategoriích mladší a starší. Obě kategorie také
plní závod požárnické všestrannosti a štafetu dvojic, ale
jejich trasa i úkoly jsou samozřejmě obtížnější. První
místo v mladších získali závodníci z Lužné a ve straších
mladí hasiči ze Skryj. Družstvo z Kolešovic si odbylo
premiéru v kategorii mladší statečně a získalo 9. místo.
Nejtěžší to mají dorostenci a dorostenky, kteří závodí
jako družstva nebo jednotlivci. Na ně kromě jiného čekal
také přesun podle azimutu nebo šplh po laně. Soutěže se
zúčastnily také Kolešovické dorostenky (družstvo)
a dorostenci jednotlivci.

Celá akce byla velmi náročná na organizaci.
Závodníci startovali na trasu nepřetržitě pět hodin!
Členové místního sboru připravovali trasu, pracovali
jako pomocní rozhodčí, uklízeli. Rádi bychom touto
cestou poděkovali TJ Český lev Kolešovice za zapůjčení
areálu, Svazu žen Kolešovice za velkou pomoc při vydávání občerstvení a manželům Zingerovým a jejich
pomocníkům za zajištění stánku s občerstvením.

Hned na další sobotu jsme připravili samotné
oslavy výročí. Na programu byla výstava techniky dobrovolných i profesionálních hasičů, ukázka práce mladých hasičů z Kolešova a z Kolešovic. Následovala
ukázka lezecké skupiny profesionálních hasičů.
Na přísálí se poté uskutečnila slavnostní schůze členů
sboru a hostů z okolních sborů, z vedení OSH a místních
organizací. Večer jsme pokračovali posvícenskou zábavou, na kterou dorazilo přes sto lidí. !

K tanci hrála skupina Sympaťáci, jejíž produkce zpočátku budila rozpaky, ale později jejímu rytmu
přišli účastníci na chuť. Poděkování za finanční podporu
hasičských oslav patří Milanu Brabcovi a firmě Rakochmel, s.r.o.
Poslední akcí, kterou jsme v rámci oslav uskutečnili, bylo setkání zasloužilých hasičů okresu Rakovník ve čtvrtek 19. listopadu na přísálí hospody
v Kolešovicích. Titul Zasloužilý hasič je nejvyšší možné
vyznamenání, které může dobrovolných hasič získat. Na
našem okrese máme aktuálně 24 zasloužilých hasičů. Do
Kolešovic jich přijelo čtrnáct. Nejprve je čekala prohlídka místního zámku komentovaná panem Františkem
Erbou. Následoval přesun na přísálí, kde čekalo drobné

občerstvení. Na úvod vystoupili mladí hasiči, kteří přednesli báseň o dobrovolných hasičích a předvedli nacvičené vystoupení na hasičskou píseň. Hasiči, jejich manželky a vedení OSH zůstali v družném hovoru a k domovům se rozcházeli kolem sedmé hodiny večerní. Oslavy
kulatého výročí se tedy podařily. Na jednotlivé akce
dorazilo mnoho lidí z řad hasičů i veřejnosti a odcházeli
spokojení.
Všichni se těší na adventní čas a v lednu už nás
čekají další akce – 15. ledna výroční valná hromada
a 27. února hasičský ples. Těšíme se na viděnou!
Za SDH Jaroslava Čečrdlová

Stalo se v Domově …
DEN SENIORŮ V DOMOVĚ KOLEŠOVICE
1. října se celosvětově slaví Den seniorů, a tak jsme se
rozhodli dát našim uživatelům hned několik dárků najednou. Dopoledne navštívil Domov pan Petr Kubec
s vtipným výpravným představením o životě Ježka,
Voskovce a Wericha. Odpoledne pak historické prostory Domova Kolešovice přivítaly děti a jejich rodiče při
tradičním vyhlašování výsledků soutěže pro žáky mateřských a základních škol „ Domov - místo k životu“.
Celý den byl završen diskotékou starých hitů se sladkým překvapením.
Vernisáž výtvarně - literární soutěže

„DOMOV PRO SENIORY – MÍSTO K ŽIVOTU“
Stejně jako minulý rok se tato událost konala v duchu
setkávání generací při společných aktivitách v Domově
Kolešovice. Oproti minulému ročníku přibyla kategorie
literární proto, abychom od starších žáků získali informace, jak oni si život v domově pro seniory představují.
Některé byli opravdu plné reálných postřehů z návštěvy
v našem Domově. Museli jsme však ocenit i fantazii,
se kterou se do vyprávění mnozí z nich pustili.
Uživatelé Domova Kolešovice ve spolupráci
s aktivizačními pracovnicemi vyhodnotili výtvarně literární soutěž v následujících kategoriích:
Kategorie výtvarných děl:
Skupinové dílo
Jednotlivci - žáčkové mateřských škol
Jednotlivci – žáci 1. - 3. tříd základních škol
Kategorie literárních děl:
Jednotlivci - žáci 3. - 5. tříd

Celé odpoledne zahájilo vystoupení dětí z Mateřské školky
V Lukách Rakovník, jejichž básničky na téma moje babička
a dědeček dojalo mnohé přítomné téměř k slzám. Následovalo
krátké hudební vystoupení slečny Verunky Vicjanové, která si
pro tuto příležitost připravila krásnou skladbu na klavír. A pak
již nastalo očekávané vyhlášení vítězů. Děti byly ředitelkou
Domova Kolešovice obdarovány diplomy a hodnotnými cenami. Na závěr nechyběl ani „šampusový přípitek“. Nezbývá, něž doplnit, že celkem se naší soutěže zúčastnilo
126 dětí.
Literární soutěž celkem: 8 příspěvků - Soutěž v malování celkem: 118 děl
A co nás čeká v následujícím období?

* Na Krajském úřadě Středočeského kraje budeme tradičně vystavovat společně s dalšími poskytovateli sociálních služeb výrobky našich uživatelů.
* Společně si upečeme vánoční cukroví.
* Adventní čas zahájíme vánočním posezením
s koledami, cukrovím a vyprávěním. Pro naše muže
připravujeme vánoční zabijačkové hody.
* Mikuláš přinese našim uživatelům Čertovské bingo
s cenami
* Náš Domov navštíví Mateřská škola V lukách Rakovník se svým vánočním vystoupením.
* Náš oblíbený Honza Kubík rozezní Domov lidovými písněmi z Čech a Moravy.
* Slavnostní náladu přijede podpořit i paní Věra Podhorská, která našim klientům přiveze hudební program plný
koled a vánočního vyprávění.
Chtěla bych jménem Domova Kolešovice touto cestou poděkovat obci Kolešovice a členkám kolešovických žen
za velkou podporu při pořádání Zámecké pouti. Bez jejich podpory by pořádání této akce nebylo možné.
Bc. Martina Hejdová

Počasí v obci. Jak bylo ?
ZÁŘÍ
TEP LO TY V ZÁŘÍ

SRÁ ŽK Y V ZÁŘÍ [ l/m 2]

[°C]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

Datum

2013

28,5

05.09.2013

0

28.09.2013

13,08

54,5

27,0

09.09.2013

2014

28,0

06.09.2014

1,0

24.09.2014

15,01

66,5

34,0

12.09.2014

2015

35,0

01.09.2015

3,0

30.09.2015

13,68

19,0

5,0

18.09.2015

ŘÍJEN
SRÁ ŽK Y V ŘÍJ NU [ l/m2]

TEPLOTY V ŘÍJNU [°C]
rok

Max.

Datum

Min.

Datum

průměr

celkové

Max.

datum

2013

21,5

28.10.2013

- 3,0

04.10.2013

8,78

49,0

37,0

11.10.2013

2014

21,0

02.10.2014

1,5

29.10.2014

10,63

71,5

18,0

17.10.2014

2015

20,0

04.10.2015

- 3,0

12.10.2015

7,95

46,0

18,0

15.10.2015

Společenská kronika
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Šárka Čečrdlová

* 31. října 2015

Štěpán Prais

* 7. listopadu 2015

ŠÁRCE A ŠTĚPÁNOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V PROSINCI A V LEDNU OSLAVÍ

Jana Zusková
Eva Podolková

Jiřina Kučerová
Emil Schierl
Jindřich Tichai
Jan Pavlik
Ludmila Lillová
Milan Černohorský

PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ A POHODU DO DALŠÍCH LET
* gratulujeme občanům ve věku 70, 75, 80 let a po 80 roce každý rok

Dne 6. října 2015 nás opustil náš spoluobčan pan J a r o s l a v P r o c h á z k a .
Čest jeho památce !

Máte po ruce kalendář ? Tak si poznačte . . .
ČSŽ Kolešovice a agentura Diskotačení vás zvou na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, která se
koná v neděli 29.11.2015 od 10 hodin na sále Kulturního domu Kolešovice. Vstupné: dospělí
40,- Kč a děti 20 ,- Kč.

V neděli 29.11.2015 v 16.30 hodin se sejdeme ještě jednou, a to na prostranství
před OÚ a slavnostně rozsvítíme VÁNOČNÍ STROMEK.
Ve středu 9. prosince 2015 v 17 hodin se setkají důchodci Kolešovic u muziky na
PŘEDVÁNOČNÍM SETKÁNÍ na přísálí KD Kolešovice. Zváni jsou všichni!

Druhou sobotu v prosinci, tedy 12. od 20 hodin, MS Tetřev Kolešovice pořádá tradiční POSLEDNÍ LEČ. K tanci a poslechu hraje Kastelán. Vstupné: 100,- Kč.
Připravena bude bohatá tombola!
Rok uběhl jako nic a při této příležitosti Vás zveme na tradiční NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ, který bude odpálen na horní návsi v Kolešovicích 1. ledna 2016 v 17 hodin.
Tradiční novoroční občerstvení, svařené víno, bude samozřejmostí.

Na začátek plesové sezóny připravilo MS Tetřev Kolešovice MYSLIVECKÝ PLES
na sále místního kulturního domu. Pořadatelé se na vás těší v sobotu 23. ledna
2016 ve 20 hodin. Hrát bude skupina Kastelán a tombola bude více než bohatá!

Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice připravuje na 27.02.2016 HASIČSKÝ PLES.

V klidu si užijte ty vánoční chvíle,
abyste po Novém roce zas v plné síle
vykročili nanovo a v dobrém zdraví
se pak po celý rok smáli.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok.
přeje
redakce Kolešovických listů
se zastupitelstvem obce
a
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