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Roční přehled počasí v roce 1982
Rok 1982 svým rázem počasí – studenou zimou a
horkým létem, byl vcelku neobvyklý. Hned od počátku
ledna se vyskytly velké povodně v důsledku deště a
rychlého tání značného množství sněhu z předešlého
roku. Náhlé ochlazení po 6. lednu /asi o 20 st. celsia/
vyvolalo v následujících dnech trochu tříště na řekách
a přestože noční mrazy dosahovaly až -20 st. až do
20. ledna, nedošlo k zamrznutí toků pro značný proud
vody. Leden byl srovnáván pro značně dlouhý interval
mrazů v lednu a únoru s rokem 1956, kdy byl nejdelší
interval mrazů od roku 1775. Během února byl
minimální spad srážek. Je hodnocen jako třetí
nejsušší únor od roku 1875. Celý únor se pohybovaly
noční mrazy kolem - 8 stupňů až mínus 10 stupňů.
Tento mráz byl i v březnu a v dubnu. V důsledku toho
byla půda dlouho a hluboko promrzlá, což způsobilo
zpoždění jarních prací. Dubnem započalo období
podnormálních srážek, které trvalo na celém území
ČSR bez přerušení až do listopadu 1982. Podobný
případ se vyskytl naposledy v roce 1921. Od května až
do listopadu byly velmi kladné teplotní odchylky od

normálu. Byl to rovněž ojedinělý výskyt, který byl
naposledy v roce 1937 a před tím v roce 1834.
Mimořádnost neobvykle dlouhého období sucha a
současně tepla je doložena tím, že spadla na celém
území za toto období pouze 1/3 průměru srážek.
Měsíc září byl nejsušším měsícem od roku 1875.
Zejména v západočeském a středočeském kraji.
Srážková nerovnoměrnost zapříčinila velké rozdíly
v hektarových výnosech u obilovin i pícnin. Podzimní
práce byly ukončeny v předstihu a v rychlém tempu.
Počasí přálo úrodě ovoce, kde byla nadúroda všeho
mimo švestek, které spadly suchem. Podzim až do
příchodu zimy byl mírný a teplý a nástup zimy
pozvolný. Na vánoce byl nepatrný poprašek sněhu,
který záhy zmizel. Noční teploty se pohybovaly kolem
– 1 až -2 st., na vánoce -4 až – 5 st. Celkový ráz roku
byl suchý a projevoval se v celé Evropě. Na Dunaji byl
v listopadu nejnižší stav vody za mnoho poslední
desetiletí.

- li Kronika je přepsána tehdejším pravopisem

Manželství
Týden, ve kterém je svátek svatého Valentýna je týdnem manželství. Svatý Valentýn je
dnem lásky, která do manželství patří, stejně jako komunikace, radosti, starosti
i odpuštění, které v manželství nemohou chybět. Dobré kvalitní vztahy jsou
předpokladem pro spokojený život každého člověka. A roky společného života prověří
právě tyto vztahy. Loni a v současné době jsme si je mohli vyzkoušet plnou měrou.
Dny karantény páry uzavřely na 24 hodin denně na malou plochu domova.
Karanténa, nemoc, práce z domova, hlídání dětí. Žádné popovídání si se sousedkou,
postěžování si mamince, odskočení si na pivo, posezení s přáteli, taneční zábavy,
dovolené, společné nákupy, výlety. Po pár dnech někde nastoupila ponorková nemoc.
„Kdo tady tak nadrobil? Nech ten televizní ovladač, ta polívka je přesolená, nic mi
nepomáháš, nepískej, nemůžeš si to uklidit? Není tu pivo, došel chleba…“. Poškorpit
se je jednoduché. Jen se neunáhlit špatným slovem. Jestli jste to spolu vydrželi tuto
nezapomenutelnou dobu, pak máte téměř zaručeno, že oslavíte nejen svatbu cínovou,
křišťálovou, zlatou i diamantovou / ta je po šedesáti letech /. A když vám bude zdraví
sloužit, oslavíte i tu vzácnou nebeskou, někdy nazývanou korunovačních klenotů. Po
sedmdesátipěti letech/. To už budou všechna společná trápení zapomenuta.
A pokud se na sebe zlobíte nyní – odpusťte si. Vždyť jste si kdysi slíbili všechno
v
dobrém
i
ve
zlém
překonat
společně.
Udobření
bývá
sladké!
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE


V lednu 2018 začaly přípravy na vybudování vodovodu a doufáme, že se letos dočkáme
dokončení.



V lednu je nutné zaplatit některé každoroční poplatky. Kanalizace 125Kč/osoba/měsíc, pes 100
Kč/ročně. Od 1. ledna 2021 došlo k navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu
( popelnice 120 l na 1 700 Kč a 240 l za 2 400 Kč). Splatnost poplatku za svoz komunálního
odpadu a poplatek za psa je do 28. 2. 2021 hotově na OÚ nebo převodem na účet obce
0540602379/0800. Poplatek za kanalizaci mohou občané hradit v průběhu celého roku.



Začátkem února bude na trati v Kolešovicích probíhat natáčení zahraničního válečného filmu
s židovskou tématikou (White Bird). Za dodržování proticovidových opatření.



Od loňského jara se nepořádá vítání nových občánků z důvodu stále zmiňovaných vládních
opatření, ale v naší obci je vidět stále více dětských kočárků. Z toho máme všichni radost. Ve
společenské kronice uvádíme ale pouze miminka, jejichž matka má trvalé bydliště v naší obci.



Termín pro odvoz žlutých plastových pytlů je pro letošní rok, stále stejný, tedy POSLEDNÍ
PÁTEK V MĚSÍCI!
- redakce KL -

Statistika obecního úřadu za rok 2020
Počet obyvatel k 31.12.2020

832 obyvatel Z toho

Muži 406

Ženy 426

věk nad 18 let

Muži 316

Ženy 339

do věku 18 let

Muži 90

Ženy 87

41,68 let

Průměrný věk obyvatel
Rozložení obyvatel podle pohlaví
Zastoupení rodin podle počtu dětí
Počet narozených dětí
Počet uzavřených sňatků

Muži 48,31 %

Ženy 51,69 %

0 dětí

1 dítě

2 děti

3 a více dětí

73 % rodin

12 % rodin

10 % rodin

5 % rodin

12 dětí
2 manželství

Počet občanů odhlášených z trvalého
pobytu je

24 občanů

Počet nově přihlášených občanů
k trvalému pobytu je

27 občanů

Počet úmrtí na správním území obce

13 úmrtí

ADVENTNÍ ČAS
Z důvodu vládních opatření se vánoční stromek rozsvítil první adventní listopadovou
neděli před obecním úřadem bez naší a dětské přítomnosti. I ostatní předvánoční akce se
nemohly konat. Vánoční svátky byly prostě jiné. Jen světelnou vánoční výzdobou domů a
zahrad jsme se snažili zapomenout na neobvyklé vánoční svátky, které nás čekaly. Pouze
betlém, díky manželům Lillovým, zase dělal radost místním i projíždějícím. Nakažení
postaviček nehrozilo a tak se mohl betlém navštěvovat bez omezení po celý adventní čas.
Všímaví návštěvníci jistě postřehli, že přibyly další postavy. Děkujeme manželům
Lillovým a přejeme si abychom se mohli u betléma všichni ve zdraví sejít tento rok.
- jp -

Historie obce Kolešovice trochu z jiného pohledu
Budeme pokračovat dobou od roku 1914 - 1934, přičemž
většinu historie tvoří léta 1914 -1918, 1. světová válka
a zážitky vojáků z Kolešovic, kteří ji zažili a také přežili.
Kronika je psaná ručně švabachem, takže pro dnešní
generaci nečitelná, proto ji do latinky přepisuje pan
Simon Eis, jenž byl v roce 1946 jako patnáctiletý
vysídlen s rodinou do Saska.
…. pokračujeme rokem 1926
15.1.
Tohoto dne se nešťastně zranil pan Karel
Peruth z Heřmanova, když vezl dřevo. Vezl sloupy s
dráty, valník ztratil rovnováhu a překlopil se tak, že
výše zmíněnému rozmáčkl ruku. Jeden heřmanovský
občan, který vlastní auto, ho rychle dovezl do
Kolešovic k panu doktoru Karlu Herrmannovi, který mu
poskytl první pomoc a nechal ho odvézt do nemocnice v
Žatci.
7.2. Lidové písně a divadelní večer svaté Julie.
13.2.
Německý mužský pěvecký spolek uspořádal
zábavný večer se zpěvem a tancem.

přenechána pro vyučovací účely československé státní
obecné školy.
30.8. - 4.9. od 30. srpna do 4. září došlo v celém okolí
k manévrovacím akcím. V Kolešovicích a přihlehlých
obcích se usídlila armáda.
3.9. V pátek 3. září řádila v Kolešovicích silná bouřka.
Na kolešovickém Meierově dvoře uhodil blesk do
elektrického vedení proudu, ale nezpůsobil žádné velké
škody. V dáli uhodil blesk na panském poli do stohu,
který shořel. Silný déšť během bouřky a vítr
roztrhaly chmelnici, která patřila nájemci panského
Meierova dvora panu Müllerovi. Chmelnice leží
nedaleko Heřmanova.
10.9. Toho dne odpoledne ve 2 hodiny, když se konaly
dobytčí trhy, začaly hořet stodoly s obilím pánů
Josefa Macáka a Antonína Hejdy. Obilí bylo kompletně
zničeno.
Na začátku školního roku navštěvovali obecnou školu:
1. třída: 21 chlapců a 18 dívek, 2. třída: 16 chlapců a 4
dívky, celkem 59 dětí.

23.3. Pojišťováci z Kolešovic a Heřmanova se
představují pojišťovací komisi v Jesenici. V tomto
roce se jedná o 28 osob, tolik jich ještě nikdy nebylo.

Měšťanská škola: 1. třída: 25 chlapců a 14 dívek, 2.
třída: 24 chlapců a 9 dívek, 3. třída: 26 chlapců a 10
dívek, celkem 108 dětí. Na obou školách je tedy
celkem 167 žáků.

27.3. a 28.3. Oba dva dny představí Německý mužský
pěvecký spolek veselohru v hostinci u Grimmů.

10.10. Říjnová sbírka pro ochranu dětí v obci vynesla
391 Kč.

27.3. Na příkaz úřadů se koná každoročně na tomto
dni půlhodinka míru, během níž se vypráví žákům o
mírovém požehnání.

13.10. Na honu bylo zastřeleno 42 zajíců, 14 koroptví a
1 bažant.

28.3. Odpoledne na Květnou neděli (neděle týden před
Velikonocemi – pozn. překl.) se konalo vysvěcení
nového zvonu na věži. Darovali jej manželé Karel a
Anna Wagnerovi z Kolešovic č. 161. Zvon váží 23 kg,
má průměr 350 milimetrů a stál 920 Kč. Vyrobila ho
firma Richarda Herolda z Chomutova. Na zvonu
najdeme nápis: „Věnováno pánu Bohu o Velikonocích
roku 1926, Karel a Anna Wagnerovi z Kolešovic
č. 161“(dnes R. Vaňha). Kmotrou zvonu se stala paní
Anna Wagnerová. Zvon obdržel jméno „Anna“.
3.4. V půl osmé večer se konal průvod zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Všechna okna domů, kolem kterých
průvod procházel, byla vyzdobena zapálenými svíčkami.
9.5.
Den matek. Dne 9. května se slaví jako každý
rok den matek. Všechny spolky v Kolešovicích se
zúčastnily těchto oslav. V předvečer se koná na
hřbitově mše za zemřelé matky.
26. - 29.5. Pan doktor Karel Herrmann opět vyšetřil
všechny děti a zapsal své poznatky do zdravotního
dotazníku.
3.6.
Slavnost v zámeckém parku, kterou
zorganizovaly místní katolické spolky. Výnos poslouží k
rekonstrukci farního kostela.
16. a 17.6. Školní výlety do Karlových Varů a Hřenska.
30.8. Tohoto dne začalo v obci česání chmele, což je
ve srovnání s předchozími roky dost pozdě. Česalo se
až do poloviny září. Oba dva prázdninové měsíce
převážně pršelo. Česání začalo s nádherným babím
létem a pokračovalo bez přerušení (až na 3.9.). Obavy,
že bude na česání nevhodné počasí, nenabyly pravdy.
Ceny za chmel se rychle vyšplhaly v prvních zářijových
dnech na 2800 Kč až 4000, ale poté zase brzy opadly.
Učebna na německé obecné škole je od 28.8.

14.10. Hon kolešovických myslivců v jejich vlkovském
revíru, kde bylo zastřeleno 43 zajíců, 11 divokých
králíků, 4 bažanti a 1 sluka.
22.10. V noci z 22.10. na 23.10. napadl první sníh. Na
poli je však ještě řepa a několik polí ještě čeká na
zimní osev.
21.11. Slavnost Německého mužského pěveckého
spolku. Slušný výdělek je jako každý rok věnován
obecné a měšťanské škole na vánoční nadílku pro žáky.
1.12. Pan Jiří Wallis, majitel kolešovického panství,
předává svůj majetek v Kolešovicích své adoptivní
dceři, slečně Sofii Wallisové. Tímto se výše zmiňovaná
oficiálně stává od 1.12.1926 majitelkou panství
v Kolešovicích.

4.12. Tohoto dne opouští paní hraběnka Hedvika
Wallisová Kolešovice a odchází do Dubí u Teplic, kde
se na stálo usazuje.
26.12. Manželský pár Emil a Julie Glaserovi
z Heřmanova nechali postavit u domu č. 43 (dnes
Šnajberkovi) přízemní taneční sál s parketem. Dne
26.12. se konalo slavnostní otevření, kterého se
zúčastnilo mnoho lidí. Taneční plocha měří 90 m².
Statistika
V roce 1926 se v Kolešovicích narodilo 23 dětí,
v Heřmanově 6.
V roce 1926 zemřelo
v Heřmanově 3 osoby.

v

Kolešovicích

17

osob,

Chmelová osevní plocha činila ve štocích:
Kolešovice

11.969 štoků / Heřmanov 2.298 štoků

Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 3700 Kč
až 4000 Kč.

- JŠ -

SDH Kolešovice informuje …
Zpráva za rok 2020
Minulý rok má spoustu názvů, ale proč se tím trápit.
Ohlédněme se nad tím, jaký to byl rok pro náš sbor
dobrovolných hasičů. A nebyl to rok úplně
neúspěšný. Pokračovali jsme v práci s kolektivem
mládeže. Začátkem roku 2020 jsme založili tým žen,
které trénují a soutěží v klasických disciplínách
CTIF. A na podzim vznikl také tým mužů
v požárním sportu.
Mimořádná opatření se nejvíce dotkla těch nejmladších.
V lednu zvládli nácvik tanečního vystoupení s deštníky
na valnou hromadu sboru a tréninky na tradiční soutěž
Čistecký uzel, kterou jsme počátkem února absolvovali
v kategorii přípravka a mladší. Čas zbyl také na
namalování obrázků do soutěže Požární ochrana očima
dětí a mládeže. V ní se nám v posledních letech daří a
některý z našich malířů se umístí na medailové pozici ve
své kategorii. Tentokrát získal bronz Tomáš Petrlík. Pak
už jsme všichni zůstali doma a setkali se až v červnu,
kdy jsme mohli vyrazit na Rakovnickou ligu v požárních
útocích. Výrazně omlazený tým zvládl přes léto
absolvovat tři kola ze čtyř a v září získal celkové
6. místo.

Konec školního roku tradičně patřil setkání malých i
velkých hasičů u brodu – na děti čekala stezka plná
dovednostních úkolů, přetahovaná, ale také volný běh
přes brod a pečení buřtů. Celou akci lehce překvapil a
pozdržel svatební vlak. V červenci jsme odjeli na
hasičský tábor do Vojtova mlýna s tématem
Cesta kolem světa. Na srpen jsme pro naše
mladé hasiče připravili tzv. vzdělávací dny.
Čtyři dny po sobě se děti sešly u zbrojnice a
čekalo je dopolední vzdělávání v topografii,
první pomoci, požární ochraně, řešení
mimořádných situací a odpolední pohybové
aktivity nebo výlety.
Celé září jsme trénovali na závod požárnické
všestrannosti, ale ten se již neuskutečnil a byl
přesunut na duben 2021. Naši nejmenší
z přípravky se v září úspěšně prezentovali na
krajském setkání přípravek v Bojanovicích (o.
Praha-západ). Na dálku jsme moc nepracovali,
protože děti mají dost školních povinností.
Občas si pošleme nějaká tréninková videa

s tipy na domácí cvičení, jindy zajímavá videa
z požárního sportu. V adventu jsme každý sám, ale
přesto spolu vyráběli vánoční přání pro klienty Domova
Kolešovice.

Po dvou únorových setkáních si i tým žen musel dát
pauzu a do pravidelných tréninků se mohl pustit až od
května. V době mimořádných opatření se však za
přispění obce Kolešovice a Okresního sdružení hasičů
Rakovník podařilo pořídit nebo vyrobit potřebnou
výstroj a výzbroj, protože klasické disciplíny CTIF
vyžadují jiný materiál, než na který jsme zvyklí a také
mají jasně předepsaný soutěžní oděv a obutí. První
závod absolvovaly ženy v srpnu v Praze a nasbíraly tu
spoustu závodních zkušeností. Další závody buď byly
zrušené nebo se tým nemohl zúčastnit. Čekalo je tedy
rovnou zářijové Mistrovství České republiky, kde
soupeřily především se studeným a deštivým počasím.
Mužskému týmu nebylo dopřáno příliš mnoho času
pro aktivní činnost. Z dospěláckých soutěží se
v okrese konala jen jedna. Té se úspěšně zúčastnili.
Děkujeme všem, kteří naši činnost v minulém roce
podpořili, ať už finančně nebo vlastní prací. Jakmile
protiepidemická opatření dovolí, bude svolána valná
hromada sboru a všichni se už moc těšíme na uvolnění
opatření a další práci!
za SDH Kolešovice Jaroslava Čečrdlová, jednatelka

Zeptali jsme pana starosty …
Obec a odpady.
Pro letošní rok zaplatíme za známku na 120 litrovou
nádobu na netříděný odpad 1700,- Kč, na 240 litrovou
2400,- Kč, dle Obecně závazné vyhlášky, přijaté ZO
v loňském roce. Stočné bylo ZO stanoveno na základě
cenové kalkulace a s ohledem na sociální únosnost ceny
ve výši 125,- Kč na jednoho člena domácnosti. Ke
zdražení známek bylo přistoupeno z důvodu navýšení
cen svozovou firmou Marius - Pedersen. Původní cena
známek, ve výši 1500,- Kč a 2200,- Kč pro rok 2019,
kdy obec přešla ze systému platby na občana na platbu
za nádobu, byla již pro rok 2020 svozovou firmou
navýšena o 10% (120 lt. nádoba) a o 6,5% (240 lt.
nádoba). Zdražení nám však bylo oznámeno až ke konci
kalendářního roku a ZO již nechtělo narychlo cenu
známek zvyšovat. Toto navýšení ceny, celkem o cca 50
000,- Kč, bylo uhrazeno z rozpočtu obce. Navýšení ceny
známek svozovou firmou pro rok 2021 činilo 5% pro
obě nádoby. Vzhledem k tomu, že obec požadovala
poskytnutí informace o cenách za odvoz odpadů
s časovým předstihem, mělo ZO prostor pro přijetí nové
vyhlášky o poplatku za komunální odpad. Zároveň se též
zvyšují ceny za odvoz separovaného odpadu (sklo,
papír, plasty, dřevo), velkoobjemového odpadu,
nebezpečného odpadu a pneumatik. Likvidace těchto
komodit je hrazena z rozpočtu obce. Příčiny zvyšování
cen jsou zřejmé. Inflace, navyšování režijních nákladů,
zvyšování mezd a též zvyšování zisku firem. Zvyšování
zisku je z velké části způsobeno devalvací
konkurenčního prostředí, na které mají podíl všechny
porevoluční vládnoucí politické strany. Z mého
dlouhodobého působení v komunální politice jsem nabyl
pocit, že politické garnitury působící v Parlamentu ČR
naopak přijímáním rozporuplných zákonů, podnikatelům
působícím nejen v oblasti odpadového hospodářství,
bohatnutí umožňují. Nový zákon o odpadech přijatý
Sněmovnou Parlamentu ČR těsně před Vánoci tomu
nasvědčuje. Zvyšuje totiž poplatek na skládce pro letošní
rok z 500,- Kč na 800,- Kč za jednu tunu. Pro další roky
bude tento poplatek průběžně navyšován až na 1800,-

Kč v roce 2027 ? Zákonodárce sice v zákoně umožňuje
obcím uplatnit slevu při třídění, ale ze současných údajů
o třídění odpadů vyplývá, že jen málokterá obec na tuto
slevu dosáhne. "Soudruzi" z Ministerstva životního
prostředí, kteří vytvořili tento zákon, totiž nevědí, jak to
funguje na vesnicích. A sice, že stále ještě některé
domácnosti topí pevnými palivy, a tudíž díky popelu
produkují větší váhu odpadů. Sleva z poplatku se může
uplatnit do výše 200 kg na občana ročně. Dle mého
odhadu činí váha netříděného odpadu, včetně
velkoobjemového, na jednoho obyvatele obce cca 312
kg. Přičemž, dle mého názoru, v našich obcích poměrně
hodně třídíme. Jako výhoda se zatím jeví skutečnost, že
svozová firma vozí odpad z našich obcí do spalovny
v Plzni, a proto poplatek na skládce platit nebudeme.
Avšak s velkou pravděpodobností, i díky novému
zákonu o odpadech, dojde ke zvýšení ceny za spálení
odpadů.
Stočné bylo po 10-ti letech stálé ceny 40,- Kč za m3,
tj. 100,- Kč na obyvatele měsíčně, zvýšeno na 50,- Kč za
m3, tj. 125,- Kč na obyvatele. Tato cena je srovnatelná
s průměrem cen stočného v jiných obcích a městech.
I přes toto navýšení ceny obec nebude plnit potřebné
odvody
do
fondu
obnovy
vodohospodářské
infrastruktury. Musím zde též zdůraznit, že obec ještě
bude splácet úvěr na výstavbu ČOV a kanalizace.
Dlužná částka činí 6 milionů Kč a obec ji bude splácet
ještě 6 let. Úroky z úvěru se sice splácením dlužné
částky snižují, ale v loňském roce úrok činil 80 tisíc Kč.
Zde velmi záleží na úrokové sazbě, kterou vyhlašuje
Česká národní banka, neboť například v roce 2019 činil
úrok z úvěru na ČOV téměř 200 tisíc Kč. Za loňský rok
obec doplatila provoz ČOV z rozpočtu 125 tisíc Kč.
Do budoucna si obec nemůže dovolit dotovat provoz
i z důvodu výstavby vodovodu, kdy úvěr na jeho
výstavbu bude splácet ještě 19 let, přičemž v loňském
roce činil splacený úrok 327 tisíc Kč a splátka 1 milion
Kč.

Martin Dvořák, starosta obce

UMÍME TŘÍDIT !
Rok
2020

Množství odpadů odevzdaných občany Kolešovic do sběrného dvora
Velkoobjemný odpad

Malý
elektrošrot

Velký
elektrošrot

lednice

televize

10
ks
12
ks

20
ks
23
ks
17
ks
15
ks

1. Q

10.515 kg

194 kg

9 ks

2. Q

16.136 kg

227 kg

24 ks

3. Q

9.191 kg

196 kg

11 ks

6 ks

4. Q

9.256 kg

171 kg

10 ks

6 ks

celkem

45.108 kg

787 kg

54 ks

34
ks

75
ks

zářivky

Akumuláto
ry

68 ks

4 ks

25 kg

60 kg

36 ks

50 ks

31 ks

3 ks

37 kg

167 kg

181 ks

86 ks

9 ks

1 ks

53 kg

140 kg

55 ks

37 ks

23 ks

3 ks

49 kg

45 kg

57 ks

43 ks

131
ks

11 ks

164
kg

412 kg

329 ks

216 ks

Jedlý
olej

Motorový
olej

barvy

Pneu
osobní

Poplatkové období v roce za ukládání odpadů na skládku (v Kč/t)
Dílčí základ poplatku za ukládání

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Využitelných odpadů
podle § 40

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

Zbytkových odpadů

500

500

500

500

500

500

500

700

Nebezpečných odpadů

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Zeptali jsme se, jak se vaří v době pandemie
Provozovat vývařovnu v době
pandemie je těžší než se zdá.
Vzhledem k okolnostem, které se
dějí ve světě a i přímo kolem nás,
není jednoduché se na něco
připravit, natož něco plánovat.
Zatím nejvíce se na našem provozu
projevila pandemie v jarních
měsících, kdy nenastoupily jarní
brigády. V tento moment jsme byli
nuceni zažádat o kompenzační
příspěvek od státu, kompenzace
proběhla jen jednou, od té doby jsme
o kompenzaci nežádali. Také v této
době byly uzavřeny školy. Díky
tomuto dopadu jsme bohužel přišli o
jednoho zaměstnance z důvodu
zúžení finančních prostředků na
chod provozovny. Letní brigády
proběhly podle plánu, což způsobilo
zlepšení situace. Přijali jsme tedy
zaměstnance, kterého nezbytně
potřebujeme při výdeji obědů, avšak
„navíc“ z důvodu zpřísnění vládních
opaření, které nově zahrnují
rozlévání
polévky,
jednotlivé

podávání příborů a čaje. Také to, že
se po každém výdeji nejen umývá,
ale i desinfikuje prostor, ve kterém
se děti a personál základní školy
stravuje. Výdej stravy u ostatních
strávníků
probíhá
formou
jídlonosičů, ne však návštěvou
samotné
jídelny.
Nově
nám
Rakochmel s. r. o. pořídil plexiskla
do výdejních okének, za což jsme
samozřejmě vděčni. Když to
vypadalo, že už se situace uklidní,
přišel další pád, znovu uzavření
škol. V tuto chvíli jsme měli strach
jak to bude dál. Po novém roce jsme
očekávali značné zlepšení, avšak
přišlo otevření jen prvních a druhých
tříd základní školy.
Co se týče zásobování potravin, tam
jsou podmínky pro příjem zboží více
než složité. Některé pravidelné
závozy, které probíhaly každý den,
jsou v této situaci jen třikrát v týdnu.
Z mého pohledu kvalita některého
zboží klesla a to z důvodu menšího
odběru jiných firem, které byly z

důvodu vládních opatření nuceny
uzavřít své provozovny. Jsme tedy
nuceni některé produkty, např.
zeleninu a ovoce vrátit.
Převzetí zboží probíhá mimo
provozovnu.
Průměrný úbytek školních obědů
činí 70 porcí denně. Kdyby nebylo
úbytku o jarní brigády, tak jsme jiný
úbytek obědů nezaznamenali.
Starost nám dělá hlavně představa,
kdyby jeden ze zaměstnanců
onemocněl nemocí COVID-19. Byli
bychom nuceni provozovnu dočasně
uzavřít. Tím bychom přišli o stálé
zákazníky.
Dovolím si, za celý kolektiv
provozovny, popřát každému z Vás
hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky.
Petrlíková Jiřina, provozovatelka
Soukromé jídelny Kolešovice

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
... a pokračujeme.
Ani dvoudenní mimořádné prázdniny 21. a 22. prosince 2020 před prázdninami vánočními nezabránily dalšímu
šíření koronaviru. A tak nový rok 2021 nezačal pravidelnou docházkou a všechny školy byly 4. ledna opět uzavřeny
(mimo mateřských a speciálních škol). 3. až 9. ročníky základních škol se vzdělávaly na dálku (distančně). Pouze
1. a 2. ročníkům byla povolena přítomnost ve školách.
Žáčci z našeho 1. a 2. ročníku ZŠ se do školy těšili. Přišli skoro všichni. Nejvíce se těšili na své kamarády a paní
učitelky. Do práce se pustili s chutí. Nejdříve si opakovali, co se naučili před Vánocemi a dále pokračovali
v získávání dalších vědomostí. Za dodržení dvou skupin 1. a 2. ročníku byla v provozu za stejných podmínek jako
v prosinci také školní družina.
Ostatní ročníky pokračovaly ve stejném režimu po dobu uzavření škol v distančním vyučování jako na podzim roku
2020.
Mateřská škola
Mateřská škola byla od začátku školního roku v provozu bez omezení za dodržení přísných hygienických podmínek.
- jp -

První pololetí v mateřské škole
Mateřská škola má dvě třídy. První třídu, navštěvuje celkem 15 dětí nejmladšího věku a třídu druhou navštěvuje 23
dětí. Naše škola má celkem 19 předškoláků. Kapacita školky je naplněna.
V září děti společně se základní školou začaly navštěvovat plavecký výcvik v bazénu v Rakovníku, ale bohužel
z důvodu uzavření plaveckého bazénu děti neodplavaly všech 10 lekcí.
Naše mateřská škola je zapojena do projektu Děti na startu a Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky. Oba projekty jsou zaměřeny na všeobecnou a pohybovou průpravu dětí.
Z programu MAP (Místní akční plán ORP Rakovník II) využíváme nabídky logopedického asistenta, který k nám
dojíždí 1x za měsíc a snaží se s dětmi nejstaršího věku o veškerou průpravu z oblasti logopedie, rozvoje
předčtenářské a předmatematické gramotnosti a spousty dalších aktivit.
I přes veškerá vládní nařízení jsme mohli v mateřské škole přivítat Mikuláše se svou družinou. Nechtěla jsem děti
ochudit o tento zážitek. Děkujeme žákům z deváté třídy a paní učitelce Z. Krýsové za krásného Mikuláše.
Poslední školní den v roce 2020 se ve školce rozsvítil stromeček, pod kterým čekala spousta dárečků.
Nejzajímavějším dárkem pro děti byla tužka od Albi Kouzelné čtení a spousty knih k ní. Touto cestou bych chtěla
poděkovat paní D. Vaňhové, která do školky zakoupila spousty knih k již jmenované tužce a také další výtvarné
potřeby pro děti. Dále bych poděkovala Českému svazu žen Kolešovice, který pro děti připravil krásné dárečky,
které si každé dítě odneslo domů.
Další akce, které naše školka plánuje:
Zápis do mateřské školy
Rozloučení se školáky

Pohádka O pejskovi a kočičce
Hurá na prázdniny - besídka pro rodiče

Jarní fotografování

Darina Štíchová, učitelka MŠ

Počasí v obci. Jak bylo …?
LISTOPAD
SRÁ ŽK Y V LISTOP ADU
[l/ m2]

TEPLOTY V LISTOPADU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2017

13,5

02.11.2017

- 2,0

30.11.2017

4,18

47,0

10,0

13.11.2017

2018

13,5

08.11.2018

- 8,0

28.11.2018

3,47

6,0

4,0

20.11.2018

2019

13,0

02.11.2019

- 3,5

01.11.2019

4,85

40,5

8,0

04.11.2019

2020

18,0

02.11.2020

- 4,5

21.11.2020

4,16

8,0

5,0

01.11.2020

PROSINEC
SRÁ ŽK Y V PRO SINCI
[l/ m2]

TEPLOTY V PROSINCI [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2017

12,0

31.12.2017

- 6,0

18.12..2017

1,42

23,5

8,0

28.12.2017

2018

11,5

03.12.2018

- 4,5

13.12.2018

2,45

52,5

13,0

24.12.2018

2019

11,5

18.12.2019

- 5,5

05.12.2019

2,27

14,0

3,0

14.12.2019

2020

11,5

22.12.2020

- 4,5

30.12.2020

2,26

25,5

9,5

09.12.2020

Odpadní vody a jejich likvidace
Vypouštění odpadních vod podle novely zákona 113/2018Sb. Podle této novely je povinností občanů
uchovávat doklady o vyvezení jímky. Znamená to, že v roce 2021 budou probíhat kontroly a kdo
není napojen na kanalizaci a řádně neplatí, musí předložit doklad o vyvážení za rok 2019 a 2020.
Kontrolu provádí Česká inspekce životního prostředí a pokuta může dosahovat až do výše
100000 Kč – slovy jedno sto tisíc Kč. Množství odpadní vody za občana a rok se vypočítává
průměrem, takže úředníci budou kontrolovat i množství vyvezené odpadní vody. Zákon úředníkům
zaručuje přístup na pozemek, kde se kontrolovaná žumpa nachází. Vypouštět odpadní vody na
svůj pozemek je nemožné. Mohli byste znečistit nejen svůj pozemek, ale i podzemní vody. Jedná
se i o vodu z praček, myček nádobí apod., znečistěnou saponáty.
Zároveň připomínáme, že
povrchová voda - dešťová se do odpadních vod nevypouští. Ale tu každý rozumný občan pečlivě
zachytává na zalévání nebo svede do povrchové kanalizace.
- li -

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Adéla Čechová

10. ledna 2021

ADÉLCE PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.

ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V LEDNU A ÚNORU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Emil Schierl
Miroslav Jirotka

Marie Toušková

Jindřich Tichai

Marie Matějková

Josef Folber

Jaroslava Herinková

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

Opustili nás naši spoluobčané !

21. prosince 2020
28. prosince 2020
10. ledna 2021
17. ledna 2021

Čermák
paní Libuše R a c k o v á
pan Bohuslav P e l i k á n
pan Karel S l a b ý
pan Josef

Čest jejich památce!
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