ročník VII.
Hospodaření JZD
JZD hospodařilo v roce 1976 na 1223 ha zemědělské
půdy. Z toho 1065 ha půdy orné, 119,28 ha plodných
chmelnic, 27,70 luk a pastvin. Výměra individuálních
záhumenků /sady a zahrady/činila 24,22 ha. Pracovníků JZD bylo 244, z toho 148 trvale zaměstnaných
a 96 brigádníků pomáhajících. Z toho bylo 22 technicko – hospodářských pracovníků. Hodnota základních
prostředků k 31.12.76 činila 51 578 004 Kčs. Průměrný hektarový výnos brambor byl 216,74q, chmele
9,27q. Stav dobytka k 32.12. – skot celkem 929 ks,
z toho 325 dojnic, 221 telat, 164 jalovic a 214 býků
na žír. /také vám to nevychází?/
Prasat bylo 1777,
z toho 105 prasnic a 5 plemeníků. Mléka bylo dodáno
845 054 litrů, hovězího masa
1 677,21 q, vepřového 1 375q. 25 selat uhynulo. Tržby v tomto roce
činily 18 071 000 Kčs, plán byl 22 141 000 Kčs. Průměrný měsíční výdělek pracovníků byl 2 054 Kčs.
Vydání za tento rok bylo 20 141 000 Kčs. Celková
hodnota práce na akcích volebního programu činila
63 050 Kčs.
Každé jaro se vždy znovu a znovu obléká do světle
zelených haluzek, obalených žlutými kvítky. Bzukot
tisíců včel v její mohutné koruně zní jako výslednice
skromného života tohoto úctyhodného veterána mezi
okrasnými stromy vesnice. V obci není pamětníka
jejího mládí. I nejstarší usedlíci ji pamatují už jen
jako starý strom, stojící blízko zámku. Jako dominanta vesnice je lípa sídlištěm nejrůznějšího ptactva.
Stojící na rovině vítá svou vysokou a rozložitou koru-

číslo 4 / 2015
nou jako první v obci každý východ slunce a poslední
se s ním také při západu loučí. Patří k živému inventáři svého okolí jako nezbytná součást prostředí, jako
cosi zcela samozřejmého a nepostradatelného. Dnes
ve stínu lípy odpočívají na lavičkách babičky a dědečkové z Domova důchodců. Vypravují si zážitky a vzpomínky svého mládí. Chraňme tuto památku a nechť
slouží i budoucím.

Až sem dopsal kroniku obce Kolešovice kronikář
Karel Herink. V další práci mu zabránila zákeřná,
těžká
nemoc.
V
červenci
1979
umírá.
Za jeho obětavou práci patří upřímný dík i na tomto místě kroniky. Od roku 1977 až do roku
1982 nepsal kroniku nikdo.
- li -

Prázdniny
Co dokáže jedno slovo vybavit vzpomínek. Pobyt u babičky a dědy, vybíjená dlouho do noci, kdy už nám na hru
nesvítilo ani veřejné osvětlení, jenom měsíc, koupání v rybníku Adamák, kam mě rodiče pouštěli samotnou až
tehdy, když jsem ho dokázala bez problémů celý přeplavat, nošení svačin sekáčům babiččiny louky, sušení sena,
chytání raků v potoce na Kamenitém, sbírání borůvek – dvoulitrová konvička se plnila těmi obyčejnými, do pusy
ty největší a nejsladší, borůvkové knedlíky a koláče, večerní lup na třešně podél silnice, ztracené husy, které jsem
nikdy nedokázala pořádně ohlídat, obalované květy černého bezu – kosmatice, bezinková limonáda, sbírání bylinek pro celoroční používání při nemocech, poutě v okolních vesnicích, vázání snopů obilí a stavění panáků - říkalo
se jim mandlíky, rozškrábané nohy od strniště, první vlastnoručně upečená buchta, uháčkovaný řetízek, sbírání
hub, neustále odřená kolena mého bratra, kterého jsem měla na starost, první pusa, spálenina od ohně i od sluníčka, bez švihadla a míče ani ránu, plno přečtených knížek a hlavně spousta kamarádek a kamarádů, se kterými
bychom si vydrželi vyprávět až do rána, kdyby nás babičky nezahnaly do postelí. Krásný čas dětství. Ještě že mi
zbyly alespoň vzpomínky. A vsadím se, že i vy si jich vybavíte tolik, co já.
- li -

Obecní úřad informuje - činnost zastupitelstva obce
Informace z pracovní porady, která se konala dne 16.06.2015 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, J. Kovář, J. Lenochová, J. Hrenáková, T.Hrenák, J. Poděbradská,
- Starosta podal zprávu o jednání se zástupci SÚS Středočeského kraje, které se konalo 20.5.2015 v kanceláři obecního úřadu. Na jednání bylo domluveno, že celková homogenizace krajských komunikací se bude ve vzájemné spolupráci realizovat v roce 2016. Letos v srpnu se pouze zaasfaltují pruhy po výkopech v komunikacích. Obec bude dále
jednat s vlastníkem silnic III. třídy, Středočeským krajem, o případném odložení homogenizace do doby po vybudování veřejného vodovodu, který obec plánuje.
- Dle sdělení ing. Klementa, zhotovitele dokumentace pro územní řízení, se cena za vyhotovení projektové dokumentace na stavební povolení výstavby vodovodu v rozsahu prováděcí dokumentace, zajištění stavebního povolení
s nabytím právní moci a zadávací dokumentace pohybuje ve výši okolo 800.000,- Kč bez DPH. Na základě Pravidel
obce Kolešovice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vyzve obec tři uchazeče o předložení cenové nabídky.
- Pan Jaromír Šafránek, majitel nemovitosti Kolešovice č.p. 166 doručil na obec žádost o koupi části pozemku parc.
č. 1829/1. Tato část pozemku je u nemovitosti oplocena a pan Šafránek ji již několik let užívá. Starosta vyzval zastupitele, aby prodej zvážili do příští pracovní porady. Pokud zastupitelé budou s prodejem souhlasit, budou panu
Šafránkovi sděleny podmínky prodeje.
- Starosta podal zprávu, že příští týden bude zahájena rekonstrukce kuchyně a výčepu v kulturním domě, aby vaření
jídel probíhalo v souladu s platnou legislativou.
- Starosta informoval o čerpání rozpočtu k 31.5.2015. Počáteční stav 1.1.2015 byl 1.735.533,21 Kč, příjmy dosahují
5.641.316,06 Kč, výdaje 7.527.427,93 Kč a zůstatek na běžném účtu činí 915.155,34 Kč. Z úvěru, který obec čerpá
od České spořitelny, byl uhrazen 1.450.884 Kč na výstavbu splaškové kanalizace. Splátka úvěru činí 385.150 Kč.
Pokud někdo ze zastupitelů bude chtít do čerpání rozpočtu nahlédnout, je možné vyzvednout si ho v kanceláři obecního úřadu.
- V rámci zateplování hlavní budovy školy je nutné demontovat střešní krytinu (střecha nad výdejnou a šatnami),
neboť tyto části budovy se budou zateplovat seshora. Po bližším ohledání bylo zjištěno, že tato krytina je poškozena
a není vhodné ji zpátky vracet. Z těchto důvodů bylo domluveno, že zhotovitel stavby předloží v nejkratším možném
termínu cenovou nabídku na položení nové střešní krytiny a navrhne vzhledem ke spádu optimální řešení střechy.
- V pátek 19.6.2015 vykoná zástupce SFŽP kontrolu projektu Snížení energetické náročnosti Kulturního domu
v Kolešovicích.
- Firma Petr Méri z Rakovníka předložila cenovou nabídku na rekonstrukci kanalizačního potrubí v budově základní
školy, kterou je nutno provést před zateplením obvodového zdiva. Nové kanalizační potrubí bude celkově rekonstruováno u obou budov až do nové splaškové kanalizace v případě obdržení dotace z fondu Středočeského kraje.
- Starosta konstatoval, že práce na výměně střešní krytiny na MŠ jsou ukončeny. Faktura bude vystavena na částku
dle smlouvy o dílo a po jejím obdržení podá obec žádost o proplacení přidělené dotace od Středočeského kraje.
Informace z pracovní porady, která se konala dne 13.07.2015 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, J. Kovář, J. Lenochová, J. Leško, J. Hrenáková, T.Hrenák, J. Poděbradská,
J. Dýba
- Starosta zastupitele seznámil s návrhem programu veřejného zasedání, které se bude konat v pondělí 20. července
2015.
- Na veřejném zasedání bude projednán Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Hortanol s.r.o. Důvodem uzavření
dodatku je vyčíslení méněprací a víceprací za stavbu splaškové kanalizace. Do kapitoly méněpráce bude vyčísleno
snížení výkopové hloubky pro uložení kanalizace v silnici na Kněževes a nedokončené homogenizace vozovek. Jako
vícepráce budou vyčísleny náklady na uložení odpadního potrubí na pozemcích na Okrouhlici. Tento dodatek ke
smlouvě o dílo bude předložen na Ministerstvo zemědělství se žádostí o prodloužení termínu dokončení výstavby
splaškové kanalizace do 31.12.2015. Další nedílnou součástí žádosti bude stavební povolení s nabytím právní moci
na trasu C1. Žádost na MZE musí být podána do 31.7.2015. Celková homogenizace vozovek je přesunuta na rok
2016. V průběhu měsíce srpna budou asfaltovány na krajských komunikacích pruhy po překopech.
- Starosta zastupitele informoval o proběhlých schůzkách s firmou Grantika a GrantHelp. Tyto informativní schůzky
se týkaly možné spolupráce při zajištění podání žádosti o dotaci na výstavbu vodovodu. Dále starosta informoval, že
jednou z možností čerpání dotace je podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství, kde budou žádosti přijímány do poloviny srpna 2015. Tuto možnost obec využít nemůže, neboť nedílnou součástí žádosti je vydané stavební
povolení. Druhou možností podání žádosti o dotaci jsou dotační programy OPŽP. Zde je nutné předložit zpracovanou
prováděcí dokumentaci a oceněný soupis stavebních prací. Zde bude možné podávat žádosti do konce letošního roku.
V současné době byly nezávisle osloveny tři firmy se žádostí o zpracování cenové nabídky na prováděcí dokumentaci, oceněný soupis stavebních prací a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. Termín předložení
cenových nabídek končí 17.7.2015. O výsledku poptávkového řízení budou zastupitelé informováni na další pracovní
poradě.

- Pan Jaromír Šafránek, majitel nemovitosti Kolešovice č. p. 166 doručil na obec 25.5.2015 žádost o koupi části
pozemku parc. č. 1829/1. O tomto již zastupitelé jednali na minulé pracovní poradě. Po krátké diskusi se přítomní
dohodli, že žádost bude projednána na veřejném zasedání. Nejprve bude projednáno vyvěšení záměru o prodeji. Záměr bude zveřejněn po vyhotovení GP, aby byla známá část pozemku parc. č. 1829/1, které se bude prodej týkat.
Dále starosta navrhl, že obec nechá vypracovat GP a náklady promítne ke kupní ceně pozemku. Ostatní zastupitelé
s tím postupem souhlasí.
- Starosta podal informaci o čerpání rozpočtu k 30.6.2015. Počáteční stav k 1.1.2015 byl 1.735.533,21 Kč, příjmy
dosáhly 7.624.758,34 Kč a náklady činí 12.021.637,10 Kč. K 30.6.2015 obec uhradila splátku úvěru ve výši 462.180
Kč a prostřednictvím úvěru od České spořitelny uhradila faktury za výstavbu kanalizace ve výši 4.332.369 Kč.
Zůstatek k 30.6.2015 činil 1.208.843,45 Kč.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme jmenovitě obci Kolešovice, Miroslavu Kučerovi, Tomáši Trčkovi, Jaroslavu Kovářovi,
Jiřímu Engelovi a Jakubu Kučerovi za finanční příspěvky poskytnuté na nákup fotbalových dresů
pro nově založený tým mladších žáků Českého lva Kolešovice.
Zdeněk Engel a Tomáš Kozler, trenéři mladších žáků ČL Kolešovice

obec Kolešovice zve občany na tradiční ROCKCHMELE
hrají

Sobota, 22. srpna 2015 od 19 hodin před Kulturním domem Kolešovice

Kolešovická dočesná bude zahájena podáváním česáčské
snídaně u tyčové chmelnice a po jejím skončení započne
vlastní česání chmele. Česáčům chmele nabízíme přesnídávkovou polévku, vydatný oběd i chutnou svačinu.
K vidění bude unikátní naučná stezka "Deset zastavení
piva" a během dne budou probíhat prohlídky sušárny
chmele. Česání chmele bude česáčům zpříjemněno písničkami z doby Starců na chmelu. Po obědě k poslechu živá
hudba a kolem 14 hodiny je očekáváno očesání posledního
štoku. Po celou dobu dočesné bude k mání chutné
občerstvení a dobré pivo především.
Dopoledne a odpoledne přijedou do Kolešovic z Lužné
poslední prázdninové vlaky po muzejní železnici
Kolešovka (jízdní řády na http://kolesovka.eu/)
Na dočesnou zvou všechny občany členové sdružení Sušárna Kolešovice, zastupitelé obce Kolešovice a společnost Rakochmel.

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
AKTUALITY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
WORKSHOP BACÍLEK A SMYSLY
1.6.2015 přesně na Den dětí proběhl v mateřské škole
workshop pro děti. Mladší děti měly téma "Bacílek" a
děti větší (naši předškoláci) se obohatily znalosti "Naše
smysly".
Bacílek: Víte, co se může stát, když děti neposlouchají
maminky? A jak vypadá zlobivý bacil? Co se může
stát našim zoubkům, když o ně nebudeme pečovat? Co
je pro naše tělo dobré a co mu škodí? Přesně tyto otázky byly zodpovězeny. Navíc si děti vyrobily vlastní
mýdla a zápich v podobě bacílka. Všem dětem se tvoření i povídání líbilo.
Naše smysly: Víte, co jsou to smysly? Kolik jich máme a jak je používáme? Jak fungují? Proč vidíme to, co
vidíme a slyšíme to, co slyšíme? A proč nás někdy
očka klamou - co je to optický klam? Víte, jak se dorozumívají neslyšící a co umí vodící pes? Teoretické
poznatky byly upevňovány pomocí praktických ukázek, tvořivých činností a kvízů. Proběhla ukázka znakového jazyka a Braillova písma, hmatové boxy, čichový box, optické klamy. Každé dítě si vyzkoušelo
každý smysl „na vlastní kůži“ a ještě si vyrobilo vlastní
kouzelné brýle….
ŠKOLNÍ VÝLET
Ve středu, 10.6.2015, zůstala mateřská škola opuštěná.
Všechny děti odjely na školní celodenní výlet na hrad
v Červeném Újezdě u Unhoště. Od školy se odjíždělo
v 8,30 hod. Děti byly natěšené a nemohly se dočkat, až
se objeví u školy autobus, který je odveze do neznáma.
Po dojezdu do cíle následovala svačina, aby se děti
posilnily na prohlídku hradu. Ta byla trochu netradiční.
Místo skvostných místností, jak je u hradů a zámků
zvykem, viděly děti sbírku předmětů, šatů a strojů
z dob našich předků. Každý pokoj byl věnován jinému
kraji nebo řemeslu. Bylo k vidění pekařství, tkalcovství, nádoby na koupání, staré žehličky, formy na pečení, mísení těsta, nádoby na výrobu povidel apod. Po
prohlídce hradu následovala procházka po místním
parku. Děti byly nadšené z místní flory i fauny. Unavené, ale nadšené se děti vrátily zpět do "smutné a prázdné" školky kolem 14,00 hod.
PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
Ve čtvrtek 11.6.2015 byl v mateřské škole velký den
pro naše nastávající prvňáčky. Celé týdny děti nacvičovaly písničky, básničky, tanečky a slavnostní slib.
A dnes přišla ta velká chvíle, kdy se mohou pochlubit
svým rodičům, kamarádům, paní ředitelce a všem,
kdo se na slavnost přišel podívat. Dětem přálo i počasí a tak se celá událost odehrála na zahradě u školky. Všem se vystoupení povedlo a diváci byli potěšení
i dojatí. A nám nezbývá než Adélce, Ondrovi, Kačce,
Barunce, Nelince, Honzíkovi, Pavlovi a Aničce popřát,
ať se jim ve škole daří.
Darina Drozdová

AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
BESEDA O MYSLIVOSTI
V úterý 19.5.2015 naši školu navštívil pan M. Franěk
z Mysliveckého sdružení Kněževes. Dětem přinesl ukázky trofejí z různé zvěře, vycpaniny zvířat a také spoustu
fotografií. Žáci měli možnost vidět i zbraně, které myslivci používají. Děti pozorně poslouchaly a na konci besedy
pokládaly p. Fraňkovi otázky. Beseda byla zakončena pozvánkou na sobotní dětskou soutěž Zlatá srnčí trofej ve
spolupráci S mysliveckým spolkem Tetřev Kolešovice,
která se konala v Kolešovicích u dětského hřiště.
Mgr. R. Zemjanková
DEN S HASIČI
Ve středu 27. 5. 2015 se žáci naší školy (1. - 3. ročník)
zúčastnili Dne s hasiči. Děti byly seznámeny se současnou
hasičskou technikou a výstrojí. Některé hasičské postupy
viděly děti přímo v akci. Poslední ukázkou bylo vystoupení žáků naší školy navštěvujících hasičský kroužek - zásah
terče proudem vody. Na závěr si žáci vyplnili pracovní
listy s požární tematikou.

Za kolektiv Mgr. J. Kreislová
HUSOVY STOPY
K letošnímu 600. výročí upálení Jana Husa se naše škola
zapojila do projektu Husovy stopy. Toto výročí si připomeneme v hodinách Vlastivědy i Dějepisu. Zájemci si
mohou prohlédnout nástěnku, kterou připravily žákyně
VII. třídy. Každý se pak může zastavit u husích stop nalepených na podlaze a popřemýšlet o hodnotách, které Hus
vyznával.
Mgr. Jana Veselá
ŠKOLA NANEČISTO
Ve dnech 25.5. a 1.6. zasedli budoucí prvňáčci do školních
lavic, aby si vyzkoušeli, co je od září ve třídě čeká. Kromě
matematických dovedností, orientace v prostoru, rozlišování barev, geometrických prvků, gramofomotorických
cviků, si mohli vše odnést domů v podobě svého prvního
pracovní sešitu.
Anna Čechová

POSÁZAVÍ
V pátek 5.6. se několik našich žáků zúčastnilo jednodenního výletu v rámci účasti v soutěži "Pamatujeme na
památky". V celodenním programu byla návštěva místního kláštera a sklárny, která slouží jako muzeum skla.
Žáci dostali drobné občerstvení a strávili příjemný den v
krásném prostředí.
Anna Čechová

u Nymburka. Žáci si vyměnili peníze za groše a vše platili groši - nákupy dárků i výrobky, které si sami zhotovili. Rýžovali zlato, vyráběli svíčky, papír, provazy.
Pracovali také s hlínou. Po práci se v Hodovně naobědvali. Mohli si zde zakoupit, také za groše, slané i
sladké jídlo a pití. Po obědě se prošli krásnou okrasnou
zahradou, kde bylo velké bludiště. Počasí nám přálo a
výlet se všem líbil.
Mgr. K. Kolářová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Dne 10.6. proběhlo v první třídě "Pasování na čtenáře"
za účasti rodičů a rodinných příslulšníků. Děti měly
pásmo básní, pohádky a příběh "O Žabce Evelíně", který
samy přečetly všem přítomným. Slavnostní pasování
bylo v režii žáků IX. třídy. Všech 19 dětí obdrželo
pasovací
listinu
a
drobné
dárky.
Anna Čechová
PRVNÍ POMOC
Ve čtvrtek 4. 6. 2015 se žáci 1. stupně a v pondělí 8. 6.
2015 žáci 2. stupně zúčastnili besedy ,,První pomoc". Pí. P. Píclová ze Záchranné služby města Nové
Strašecí žákům vyprávěla o činnosti záchranné služby.
Všichni si zopakovali linky tísňového volání. Prakticky
si vyzkoušeli resuscitaci, ošetření zlomenin a jiných
zranění. Beseda byla poučná a žákům se líbila.
Mgr. K. Kolářová
BOWLING
Osmá třída si tentokrát udělala školní
výlet do Rakovníka.
Žáci změřili své síly
na třech bowlingových drahách. Nejúspěšnější byli oceněni diplomy. Procházce sice nepřálo
počasí, ale den volna si žáci užili.
Mgr. Jana Veselá
BOTANICUS OSTRÁ NAD LABEM
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 jeli žáci I., III. a V. třídy na školní exkurzi do Historické vesnice Botanicus Ostrá

ŠKOLNÍ VÍCEDENNÍ POBYT
Od 15. – 19. června strávily děti II. stupně a 4. třídy
krásných pět dní na školním vícedenním pobytu
v Račihradu u Jesenice. Letos se zúčastnilo i 6 dětí
z mateřské školky, které musím hned úvodem pochválit,
protože se zapojily do celého programu stejně jako velcí
a všechno pěkně zvládaly. Ale pochvala samozřejmě
patří i ostatním účastníkům.
Děti byly ubytovány v chatkách, mladší v budově. Téma
celého pobytu bylo „Boj o přežití“. Žáci se postupně
dovídali informace a osvojovali si dovednosti nutné
k přežití v přírodě a poté v těchto činnostech mezi sebou
závodili. Zkusili si např. rozdělávání ohně, stavění stanu,
orientaci v mapě a v terénu pomocí buzoly, Morseovu
abecedu a další. Nechyběly ani sportovní soutěže, táborák nebo diskotéka.
Děti byly rozděleny do 4 týmů. Nakonec zvítězili Ohniváci, ale ani Piráti, týmy Huba Buba a Dřeváci se nedaly
zahanbit.
Pět dní uteklo jako voda a já věřím, že se všem u Jesenice moc líbilo. Pro příští rok si budeme přát jen o něco
lepší počasí.
Mgr. Z. Krýsová

Třídenní pobyt na Sázavě pro vítěze soutěže
„Pamatujeme na památky“
Rakovnicko o. p. s. vyhlásilo v rámci projektu „Po
cestách a hradech doby Karla IV.“ literární, výtvarnou a
řemeslnou soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
partnerských měst, městysů a obcí Místní akční skupiny
Rakovnicko s názvem „Pamatujeme na památky“, do níž
se zapojili i žáci osmého a devátého ročníku kolešovické
základní školy. Do soutěže se mohly zařadit čtyřčlenné
týmy žáků.
V první fázi soutěže, která probíhala od února do března,
jsme zhotovili průvodce, který by turisty zval k návštěvě
kolešovických památek. K jeho výrobě jsme použili
vlastní fotografie a texty čerpané z literatury. Podnikli
jsme i exkurzi do Domova |Kolešovice, kde nám pan
František Erba ukázal interiéry i exteriéry bývalého zámku a poskytl nám zajímavé informace. Zhlédli jsme, vyfotografovali
a
prozkoumali
jsme
památky
v Kolešovicích, prohlédli jsme si kostel sv. Petra a sv.
Pavla, škoda jen, že je v tak zanedbaném stavu. Cenné
informace nám poskytl i pan Jindřich Bečvář ze Zderazi,
který nás ve škole navštívil. Součástí průvodce byl rovněž inzerát zvoucí k návštěvě daných objektů. Během
dubna žákyně ve dvou verzích kreslily kolešovický zámek, kapli sv. Jana Nepomuckého na rozcestí směrem na
Zderaz a kolešovický kostel, neboť soutěž měla i výtvarnou část. Na projektu pracovalo 12 žáků 8. a 9. ročníku,
tedy tři družstva, práci nakonec dokončila dvě družstva.
Jako nejlepší byla vyhodnocena práce kolektivu žáků

ně osmé třídy ze sázavské základní školy a mladší žáci
z Pomalší, nás společně čekala exkurze v Huti František
v Sázavě, která slouží i jako muzeum skla. Potom jsme
se v doprovodu děvčat ze Sázavy a jejich vyučující, jež
nám dělaly průvodkyně i milou společnost během celého
pobytu, vypravily na nedaleký Sázavský klášter, který
jsme si prohlédly včetně jeho zahrady.
Ve čtvrtek jsme si ve sklářském centru vyzkoušely některé sklářské techniky, například slinování, pískování,
tiffany nebo vitrografii. Usadily jsme se v dílnách, kde
jsme za dohledu lektorů zdobily skleničku, kterou jsme
následně pískovaly. Technikou slinování (spékání skla)
jsme si vyrobily mozaiku. Po obědě nás čekala vitrografie neboli tisk ze skleněné destičky. Tato technika spočívala v tom, že jsme vybrousily různé motivy na skleněnou tabulku, vznikla tak opakovaně použitelná šablona,
kterou jsme pak nabarvily barvami a obtiskly na mokrý
papír. Po náročném dnu jsme se vrátily do kempu, kde
nás čekal příjemně strávený večer u táboráku.
Páteční dopoledne jsme prožily na nádvoří huti, kde probíhal kuličkový turnaj. Naše spolužačka Terka vyhrála
druhé místo. Po turnaji jsme si vyzvedly výrobky, od
organizátorů akce jsme dostaly i nejrůznější odměny. Po
rozloučení byl program ukončen a my jsme šly na náš
poslední oběd - kuřecí řízek s bramborovou kaší a oblohou.
Velice se nám na Sázavě líbilo, výtečné jídlo, vynikající
ubytování v hotelu, podmanivá příroda v okolí řeky
Sázavy i výborný kreativní program zajistily relaxační
klid a pohodu, v níž bychom rády zůstaly. Navázaly
jsme i nové přátelské vztahy se sázavskými žákyněmi.
Eliška s Karolínou letos ukončily svůj poslední rok
v základní škole, přejeme jim mnoho úspěchů v dalším
studiu na střední škole i v osobním životě. Tereza
s Michaelou se již těší na další ročník podobné soutěže.
Eliška Muselová, Tereza Nezbedová a Mgr. Eva
Chalupová
Reportáž z pobytu soutěžících v sklářském centru je ke
zhlédnutí na:
https://www.youtube.com/watch?v=tNawwZorm-w
Více i na:
http://leader.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=5806
Škola získala ocenění v Klubu ekologické
výchovy za třídění odpadů a výuku ekologie.

Základní školy a Mateřské školy Kolešovice s
názvem „Toulky po památkách Kolešovic a
okolí“. Odměnou pro vítězné družstvo byl třídenní edukativní program ve Sklářském centru
Huti František v Sázavě, kam jsme se ve skupině žákyní 8. ročníku (Michaela Kališová a
Tereza Nezbedová), 9. ročníku (Eliška Muselová a Karolína Pucholtová) a paní učitelky Chalupové vydaly ve středu 3. června 2015 ráno.
Doprovázel nás i pan Radomír Dvořák, ředitel
společnosti Rakovnicko o. p. s., která celou
akci pořádala.
Po výborném obědě, uvítání a seznámení
s programem i ostatními vítězi, jimiž byly žáky-

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ 9. TŘÍDY
V úterý 30. června 2015 předali
zástupci obce pan místostarosta
J. Kovář a zastupitelka J. Poděbradská
s
ředitelkou
školy PaedDr. V. Hartmannovou
a třídní učitelkou Mgr. L. Kocovou
poslední vysvědčení žákům deváté
třídy základní školy v obřadní síni
obecního úřadu. Všichni popřáli
deváťákům hodně úspěchů v dalším studiu a štěstí v celém budoucím životě, který ukončením
základní povinné školní docházky
začíná.
- jp zleva stojící: Mgr. L. Kocová, K. Berky, K. Vicjanová, J. Hrouda, N. Týčová, L. Borša, L. Sýkora, J. Posejpal, J. Hůrka,
E. Sčuková, N. Studničková, E. Posejpalová, K. Bišingerová, K. Pucholtová
zleva sedící: A. Nováková, M. Mrázová, E. Muselová, N. Jeníkovská, J. Skleničková

Kulturní přehled, stalo se ...
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - DĚTSKÝ DEN
V sobotu 6. června 2015 od 9 hodin se nadšenci r ybolovu v rámci dětského dne sešli na jubilejním pátém ročníku dětských rybářských závodů. Počasí bylo krásné, slunečné, až by se dalo říci, na rybolov nevhodné. Kolem rybníka bylo vyznačeno celkem 25 soutěžních míst, které
nakonec obsadilo 19 soutěžících, 8 děvčat a 11 kluků. Asi díky počasí,
neměli rozhodčí tolik práce jako předešlé ročníky. Celkem bylo uloveno
pouze 6 ryb. Cenu za největší ulovenou rybu si shodně odnesly Helena
Čečrdlová a Kristýna Janecká, když se jim oběma na háček pověsil karas
o délce 36 cm. Tyto dvě závodnice ovládly i první příčky celkového pořadí. Na třetím místě se umístila Eliška Janecká, čtvrtý byl Jan Rais a
páté místo obsadil Jiří Pelikán. Ostatní závodníci přes veškerou trpělivost
zůstali bez úlovku. Každý závodník po zásluze získal bohatou odměnu.
Během závodu si děti mohly zahrát různé dětské hry nebo si nechat na obličej namalovat nějakou tu parádu. Členky
ČSŽ pro děti připravily k jejich svátku balíček plný sladkostí, a kdo chtěl a měl chuť, opekl si nad ohněm párek. Podávala se malinovka a tekutý chléb národa českého. Po obědě se všichni rozešli domů a odešli odpočívat do stínu. Za
rok se na Podskale určitě zase sejdeme.
- bp Dne 6.června 2015 se obec zúčastnila KLÁNÍ O KRAKOVECKÝ MEČ v obci Drahouš, která minulý ročník
vyhrála. Za obec soutěžili Lukáš Slabý, Jiří Herink, Kristýna Kalíková, Marek Houška, Tomáš Kotek, Lukáš
Vachata, Václav Zuzka a Jaroslav Daniš.
Soutěžilo se za krásného slunného počasí v netradičních disciplínách, které se nesly v indiánském duchu, např. střelba z luku,
stopování zvířat, rozdělávání ohně bez použití sirek a zapalovače,
jízda na lodi bez použití pádel, kde se nejen naše družstvo vykoupalo, a další sportovní disciplíny .
Družstvo se za velké podpory kolešovických fanoušků drželo do
poslední chvíle na vedoucí pozici, ale nakonec je o bod překonali
soutěžící z Podžbánska.
Děkuji všem soutěžícím za reprezentaci obce, za jejich výkony
a věřím, že se příští rok zase sejdeme a pokusíme se meč vybojovat.
T. Hrenák
Poděkování patří nehrajícímu kapitánovi T. Hrenákovi za každoroční organizaci a přípravu družstva.

KL

Z činnosti dobrovolných hasičů …
Finále soutěžní sezony
Konec školního roku se našim mladým hasičům nesl ve znamení vrcholu sezony. Družstvo starších odjelo poslední
květnový víkend na dvoudenní soutěž II. kola hry Plamen do sportovního areálu při III. základní škole v Rakovníku.
S ostatními čtrnácti družstvy změřili síly ve čtyřech disciplínách. Páteční štafeta CTIF znamenala premiéru ve hře
Plamen pro Tadeáše Peroutku, který, ač věkem patří do kategorie mladších, družstvo starších doplnil. Své úkoly
zvládl bezchybně. Družstvo obsadilo 6. místo. Dále následovalo opékání buřtů, diskotéka a přespání ve stanech.
V sobotu se závodníci nedočkavostí budili již brzy ráno. Na štafetě 4x60 metrů jsme brali opět 6. místo. Ovšem další
disciplína patří již tradičně mezi naše nejlepší – požární útok CTIF. Ani letos tomu nebylo jinak. Povedl se a získali
jsme 3. místo. V královské disciplíně, požárním útoku, došlo k zaváhání na nástřiku a skončili jsme tak na 7. místě.
V celkovém hodnocení celého ročníku tak naše družstvo obsadilo 6. místo!

O týden později nás čekala soutěž jednotlivců Luženská šedesátka. Soutěžící tu závodí v disciplíně běh na 60 metrů
s překážkami. Naši mladší se zúčastnili poprvé a svoje pokusy zvládli skvěle – nikdo neměl neplatný pokus, každý
splnil všechny úkony. V kategorii starších děvčat obsadila naše závodnice Kateřina Veverková skvělé 3. místo.
Gratulujeme!
V pátek 26. června uspořádali dospělí členové našeho sboru pro mladé hasiče zábavné odpoledne ukončení soutěžní sezony. Po několika letech se
akce vrátila ke brodu, a to i proto, že některé děti
toto místo vůbec neznaly. V průběhu odpoledne se
opět potvrdilo, že děti nejvíce baví staré osvědčené
hry jako Mlsná kozo, pojď na zelí, Škatulata batulata a samozřejmě samotný brod je zábavou sám
o sobě. Starší děti se s nadšením zúčastnily vzájemného krmení jogurty poslepu. Na závěr byl všem
rozdán balíček s drobnými dárky a sladkostmi a už
byl rozdělán oheň a opékaly se buřty.
V době prázdnin mají mladí hasiči a jejich vedoucí volno a sejdou se opět na začátku září.

Zvláštní zásah jednotk y
Prázdniny však nemají členové výjezdové jednotky. V sobotu 30. května byla jednotka volána ke zvláštnímu výjezdu
– na žádost Policie ČR měla pomoci s odchytem krávy. Zásahu se zúčastnili profesionální hasiči z Rakovníka, dobrovolní z Kolešovic a Policie ČR, obvodní oddělení v Jesenici. Zvíře přišlo z Hořesedel na jeden z dvorů v Hokově.
Jeden z našich členů krávu sice uvázal, ale ta se pustila vlastní cestou do pole. Až po několika minutách byla kráva
překonána a odvedena do blízkého statku.
Za SDH Jaroslava Čečrdlová

Stalo se v Domově … Zámecká pouť 2015

Tato významná událost, kterou Domov Kolešovice ve spolupráci s obcí Kolešovice pořádá, se tento rok konala již
potřetí. Přes počáteční nešvary počasí se přišlo podívat velké množství místních i hostů.
Celý program odstartovali slavnostními fanfárami rakovničtí trubači, paní ředitelka Taťána Čížková a starosta obce
Kolešovice Martin Dvořák úvodním slovem. Poté následoval bohatý a pro naše uživatele i návštěvníky atraktivní
program. Mezi účinkujícími byli: Janovský aerobik, Libuška Chytrá s dětmi a maminkami z klubu Angel se zumbou,
Rakovnické roztleskávačky, Step aerobik a ukázka boxu při TJ TZ Rakovník, iluzionista Jan Vaidiš a Vladimír
Špáňa s jezdeckou show.
Nakoupit drobnosti či něco na zub bylo možné v mnoha stáncích, kde mohli zájemci mimo jiné zakoupit i výrobky
našich uživatelů.
K tanci a poslechu hrála kapela Hon na medvídka. Celým
odpolednem výborně provázel pan Petr Mendík.
Občerstvení zajišťovala restaurace " U hroznu".
Kromě bohatého programu Domov dětským návštěvníkům nabídl skákací loď, trampolíny, ruské kuželky, jízdu
na koni, malování na obličej a výtvarnou dílnu.
Doufáme, že se návštěvníkům i účinkujícím pouť natolik
líbila, že se k nám za rok opět vrátí. Chtěla bych poděkovat obci Kolešovice za podporu při realizaci této pro Domov Kolešovice významné události.
Bc. Martina Hejdová, sociální pracovnice

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studii neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami
přírodních zdrojů, jako je například voda nebo ropa. Už zpětný odběr 100 televizorů uspoří elektrickou energii
potřebnou pro domácnost až na 4 roky, nebo přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 66 televizí, 0 monitorů a 428 kg drobných elektrických spotřebičů. Tím jsme
uspořili 21,10 MWh elektřiny, 928,16 litrů ropy, 92,02 m3 vody a 0,84t primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 4,81 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 17,58 t.
Všem, kteří třídí odpad děkujeme.

Informace poskytla společnost ASEKOL

Počasí v obci. Jak bylo ?
KVĚTEN
TEPLOTY V KVĚTNU

SRÁ ŽK Y V K VĚTNU
[l/ m2]

[°C]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

Datum

2013

26,5

17.05.2014

2,5

13.05.2013

12,65

125,0

21,0

31.05.2013

2014

31,0

22.05.2014

- 1,0

04.05.2014

13,19

71,0

12,0

17.05.2014

2015

27,5

12.05.2015

3,0

11.05.2015

13,85

24,5

5,0

06.05.2015

ČERVEN
SRÁ ŽK Y V ČERVNU
[l/ m2]

TEPLOTY V ČERVNU [°C]
rok

Max.

Datum

Min.

Datum

průměr

celkové

Max.

datum

2013

37,5

18.06.2013

6,0

28.06.2013

17,16

137,5

23,0

01.06.2013

2014

36,5

09.06.2014

5,0

02.06.2014

17,49

33,0

14,0

25.06.2014

2015

34,0

06.06.2015

7,0

17.06.2015

16,62

56,5

22,0

09.06.2015

Společenská kronika
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Gábina Čečrdlová
Tereza Vlachová

* 2. června 2015
* 15. června 2015

GÁBINCE A TEREZCE PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ČERVENCI A SRPNU LETO ŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Marie Šalátová

Jaroslav Menzl

František Jelínek

Vladimír Ježek

Marie Englická

František Hejda

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

V měsíci červnu a červenci nás opustili naši spoluobčané:
pan Ján G Á B O R

2.června 2015

paní Ev a PROCHÁ ZKOV Á

22. července 2015

Čest jejich památce !
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