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Pionýrská kronika z roku 1985
Březen – V tomto měsíci proběhl na naší škole sběr
železného šrotu. Nasbírali jsme celkem 23 q. Nejlepší
sběrači byli odměněni pěknými knihami. V tomto
měsíci se také konají směny NF. Ve sportovní soutěži
Mladé fronty se umístil Tomáš Novák na 3. místě
v okrese. V soutěži STTM se v kategorii
letadel umístili tito žáci naší školy:
Antonín Perkner, Jan Švarc, Josef Hrenák
a Pavel Kreissl.
Duben – V březnu proběhl bleskový sběr
papíru, kdy se sebralo 1 100 kg. Nejlepším
sběračem byl Radek Stejskal z 1. třídy625 kg. Na Fond solidarity jsme poslali
180 Kč. Tento měsíc se také konalo školní
kolo „Partyzánského samopalu“. Celkem se
zúčastnilo 12 hlídek. Ti nejlepší obdrželi diplomy a
věcné ceny. Také jsme byli na dopravní soutěži
v Lužné. Účastníci si přivezli dárky za vynikající
úspěchy. I v branné soutěži „Neprojdeme“ jsme se
dobře reprezentovali. V literární soutěži Antonín
Ballada skončil v okrese na 6. místě.
Květen – A je tu opět 1. máj. Slaví se svátek práce.
Májové průvody jsou plné dětí a dospělých.

Také žáci naší školy se zúčastnili průvodu v Rakovníku.
Tento měsíc se také konalo okresní kolo
„Partyzánského samopalu“. Mladší dívky obsadily
5. místo, mladší chlapci 17. místo, starší dívky
12. místo a starší chlapci 3. místo. Naše škola se
účastnila oslav 9. května v Kolešovicích. Po
jejich ukončení proběhl slib pionýrů,
loňských jisker. Letos bylo celkem 27
nových pionýrů. Okresního „Běhu 1. máje“
se zúčastnilo 5 našich žáků. 1. místo
Tomáš Novák a 6. místo Václav Holý.
Konečně je tu příprava na MDD. Ten bude
29. května.
Červen – Na MDD se děti všech tříd
mohly účastnit dětských soutěží a her,
které byly pro ně připraveny. Za soutěžení dostávaly
papírové žetonky, za které si mohly koupit nějakou
pěknou cenu. Jak bylo vidět, dětem se hry a soutěže
moc líbily. Přejeme si, aby příští rok byl oslaven MDD
stejně pěkně jako letos. Všechny děti naší školy
chtějí žít v míru, proto napsaly pohledy delegátům
„Světového shromáždění za mír a život proti jaderné
válce“ do Prahy, do Paláce kultury.

- li -

Setkání
Školy opět osiřely, tentokrát prázdninově. V tento moment si bývalí žáci začínají vzpomínat
na svá školní léta a mnozí z nich chtějí své dávné spolužáky zase na chvíli vidět a organizují
třídní srazy. Účastním se jich ráda, ať už těch bývalých žáků, tak i mých spolužáků.
Zavzpomínat na dětství i pubertu je na stará kolena moc milé. Dozvíte se všechno možné. Kdo
je dvakrát rozvedený, kolik má kdo vnoučat a pravnoučat, koho trápí záda či bolí kolena.
Slávek si vzpomněl, že to byl on, kdo mi ve 4. třídě dával do kapsy kabátu bonbony, Jirka se
přiznal, že mi v 1. třídě ukradl pečlivě rozstříhaná písmenka a já jsem za to, že jsem je
neměla, stála v koutě třídy. Boženka ještě dneska vzpomíná, jak jsem při zkoušení perfektně
napovídala /taky jsem za to dostala do ŽK poznámku/. S Ivanou jsme zavzpomínaly, jak jsme
před maturitou místo na chemii šly do cukrárny. Prošlo nám to. A setkání se žáky? Občas se
dozvím věci, ze kterých mi ještě dnes vstávají vlasy hrůzou. Hlavně ty výletní vylomeniny – a že
jich bylo! Nebo vánoční besídky a rozlučkové večírky. Vynalézavost patnáctiletých chlapců
s ukrýváním alkoholu je nezměrná. Ale dodnes jsem se nedozvěděla, kdo z třídy pana učitele
Čecha při vánoční besídce na dívčím WC ve 2. patře porazil horká, těžká elektrická kamna.
Zvedali jsme je s p. uč. Čechem a pí. uč. Pelikánovou s obrovskou silou. Pomyšlení, že by padla
někomu na nohu mě děsí dodnes. Přizná se mi pachatel po tolika letech? Tak už víte, proč na
všechny srazy chodím ráda??
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



VODOVOD. Pokračuje připojování rodinných domů. V současné době je připojeno asi 33%
domácností, budovy obecního úřadu, jídelny, areálu Rakochmelu, základní a mateřské školy a
ostatní budou následovat.



Kolešovka zahájila svůj prázdninový provoz. Jízdní řád naleznete na stránkách provozovatele
www.khkd.cz. Zatím jezdí pouze motorák, ale musíme doufat, že v srpnu přijede i párovka.



Pokračuje výstavba chodníku. Po celou dobu výstavby je nutné v těchto místech dbát na svou
bezpečnost. A to nejen chodci. Zvláště řidiči musí věnovat jízdě při projíždění tohoto úseku
velkou pozornost.



Počátek tohoto léta provází dost neobvyklé počasí, které působí velké problémy v celé republice.
Voda a silný vítr v naší obci způsobil pád lípy v blízkosti obecního úřadu a na velkou část dne
omezil přívod elektrického proudu v části obce strom, který padl na sloup s vedením
elektrického napětí u rybníka. Zaměstnanci společnosti ČEZ na vzniklou situaci reagovali
rychle a elektrický proud byl omezen opravdu na nezbytnou dobu. Děkujeme za perfektní práci.



Sběrný dvůr má provozní dobu beze změn.



Na veřejném prostranství v obci Kolešovice (před kancelářemi společnosti Rakochmel) bude
v průběhu měsíce srpna umístěn Z-Box společnosti Zásilkovna, který bude fungovat jako
výdejní místo pro vyzvednutí zásilek. V následujících měsících bude možné tento Z –Box použít
jako výdejní, tak i podací místo na odesílání zásilek.



Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v pondělí 13. září 2021 od 16 hodin před budovou
obecního úřadu a od 16:30 hodin v obci Zderaz. Cena za očkování je 200 Kč za psa.



Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 8. října
2021 od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8 do 14 hodin.
Redakce KL

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 1929
V Kolešovicích vládne tvrdá zima. Neobyčejně studená
zima zaútočila takovým způsobem, že ani nejstarší
obyvatelé si na žádnou podobnou nevzpomínají. V únoru
dosáhl chlad teplot, které jsou pro zdejší okolí
naprosto abnormální.

3.2.
Teploměr ukazuje – 30 ° C a 11. 2. dokonce
– 32 ° C. V Kolešovicích se jezdí na saních jako nikdy
předtím.
14.2. Obec usiluje o získání licence na kino.
28.2. Obecní úředník Max se chce zprostit služby a
nachází práci obecního úředníka v jiné obci. Už 12.3.
opouští Kolešovice a obecní agendy se ujímá slečna
Marie Tichaiová. Z uchazečů o toto místo, které bylo
vypsáno do 10.3., byl vybrán Bedřich Müller z Kryr.
Dostává 700 Kč měsíčně, k tomu byt, topení a
elektřinu zdarma.
V době od 18. - 28.2. byla kvůli tuhé zimě a hodně
sněhu zavřena místní škola. Uzavírka se týkala dle
nařízení Ministerstva školství všech škol v republice.

20.3.
Do služby na obecním úřadě nastoupil pan
Bedřich Müller.
27.3. Obec je nucena dle nařízení Okresního úřadu
provést úřední revizi obecních početních úkonů od
roku 1923, neboť se po odchodu obecního úředníka
Maxe ukázaly jisté nejasnosti.
1. 4. Na cestě směrem na Heřmanov, za kaplí svatého
Jana, stojí mezi dvěma lipami kříž. Během chmelové
sklizně v roce 1927 byl kříž zbořen. Oba sedláci, Trešl
a Ullmann, na jejichž pozemku kříž stojí, jej nechali
znovu obnovit.
26.4. Během zasedání obecního zastupitelstva se
konaly volby do místní školní rady. Zvoleni byli pánové:
Josef Kandler, obchodník z Kolešovic 87; Viktor Voigt,
sedlák z Kolešovic 266; jako zástupce Německé
národní strany;- Josef Hönig, obchodník z Kolešovic
24; a Albín Elznic, truhlářský mistr jako zástupce
České volební společnosti; - Karel Eckl, dělník
z Kolešovic 274 jako zástupce Sociálně demokratické
strany; Karel Kohn, zedník z Heřmanova 19 jako
zástupce Společenství obce Heřmanov.
Ředitel Johan Robl, učitel František Tišler a učitel
Oskar Voigt.
4.5. Slečna učitelka Marie Kubáčková zemřela. Učila
na zdejší škole od 16.10. 1889 do 30.6.1923. Její
pohřeb se konal v Podbořanech a zúčastilo se ho
několik učitelů kolešovické školy.

11.5. Za účasti několika místních spolků a učitelů se
školní mládeží, dále s některými občany, byl vypraven
v sobotu 11.5. v půl osmé večer smuteční průvod
na zdejší hřbitov k uctění památky mrtvých matek.
12.5. V neděli se slavil Den matek.
12.5. Konstituce a slavnostní slib místní školní rady.

V úterý 21.5. vypukl v panské stodole (dnešní
posklizňová linka) v Kolešovicích požár. Rychle
přispěchali na pomoc místní hasiči, dále hasiči z
Heřmanova s motorovou stříkačkou, ze Zderazi,
Hořesedel, Chrášťan, Přílep, Kněževsi, Hokova, Vlkova,
Rakovníka a Mutějovic. Bylo bezvětří. Díky hasičům se
požár podařilo uhasit. Příčina: děti, které si hrály se
zápalkami.
29.5. Večer přišla ze severozápadu přes Děkov a Vlkov
do Kolešovic bouřka, která s sebou přinesla kroupy.
Pole od hřbitova přes Dolíky na Kněževes byly z 90%
zničeny. Obzvlášt poničeny byly chmelnice.
Na kolešovickém hřbitově je nyní studna. Její hloubka
činí 10,5 m. Místní hledač pramenů, pan Josef Wagner
z Nové vsi, našel vodní pramen.

Pan Simon Schwinger, starosta Kolešovic, odstoupil a
složil také úřad jako zástupce obce.
16.6. V zahradě restaurace Eis (dnešní Kolešovice
č. p. 121) se konal zahradní koncert Německého
kulturního spolku, který se těšil velké návštěvnosti.
Vybralo se 2500 Kč, které dostala obecná a
měšťanská škola pro vánoční nadílku.
24.6.
Novým starostou Kolešovic byl zvolen pan
Viktor Voigt, sedlák.
9.7. Pan učitel František Tišler se 9. července oženil
se slečnou Valerií Maiovou ze Zderazi č. 24.
14.7. V sobotu 14. července uspořádala Společnost
památníků z války slavnost k uctění památky padlým
obětem ve válce. Vystoupila zde kapela Truxa z Libořic
a zazpíval Německý mužský pěvecký spolek.
15.7. Díky nádhernému počasí je už větší část úrody
schovaná a obilí je částečně vymláceno. Ceny se
pohybují za 50 kg: žito 138 - 140 Kč, pšenice 175-180
Kč; ječmen a oves 145-150 Kč.
9.8.
Začalo vydatně pršet, což všichni obyvatelé
vřele uvítali. Chmel lépe poroste. Za chmel z roku 1928
se platí 400 Kč a už nyní se uzavírají obchody za
chmel z roku 1929 v předprodeji za 800 Kč za 50 kg.
V červenci byla otevřena státní autobusová linka mezi
Kolešovicemi a Podbořany. Tyto dny shořel v blízkosti
Heřmanova vůz. Doprava je proto až do odvolání
přerušena.

1. 9. Kreslírna musí být přeložena do jiné učebny
v hlavní budově. Budova na dvoře se dvěma třídami a
kabinetem
bude
sloužit
pro
učební
účely
československé státní školy. Ve stejný den zde začíná
učit pan učitel Schreier.
22.9. Dožínky v Kolešovicích. Odpoledne ve 14 h se
konal v parku pana Františka Šenka, bývalého četníka,
zahradní koncert s národními tanci, hrami a další
zábavou. Přišlo hodně lidí.
27.9. Na všech československých školách se konají
oslavy svatého Václava.
6.10. U příležitosti měsíce pro ochranu dětí se koná
sbírka. Po domech se vybralo 400 Kč.

Babí léto má za následek, že ovocné stromy opět
vykvetly. Vedle květů je možné vidět barevné listí, což
kontrast jen podtrhuje.
Nečekaně nízké ceny za chmel v předchozích letech
mají za následek, že sedláci zredukovali chmelnice.

27.10 - 3.11. Misionáři v Kolešovicích. Občané se
vydávají do kostela, kde se konají kázání pro muže,
ženy a děti.
8.12. Bylo otevřeno kino tělocvičného spolku Sokol
(dnešní klubovna MS Tetřev) a hned se konalo první
představení. Najdeme ho v hostinci pana Josefa
Richtera (za nástupištěm nedaleko hřiště - dnešní
stavební pozemky Na Tržišti).
V roce 1929 došlo k několika změnám ve vlastnictví, za
zmínku stojí prodej jedlového lesa, patřícího k obci
Václavy, o výměře 147 ha. Prodal jej sedlák
z Kolešovic, pan Ernst Meixner, panu Kaiserovi z Kryr.
Nato prodalo panstvo Wallisů „zadní les“ panu Jirákovi
z Petrovic.

Statististika za rok 1929
V roce 1929 se v Kolešovicích narodilo 30 dětí,
v Heřmanově 5.
V roce 1929 zemřelo v Kolešovicích 21 osob,
v Heřmanově 4 osoby.
Chmelová osevní plocha činila ve štocích:
Kolešovice
Heřmanov

18.340 štoků
2.981 štoků

Sklizeň v centech na 50 kg:
Kolešovice
………….
Heřmanov
423,86
Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 750 Kč až
400 Kč.
- JŠ -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Druhé pololetí v mateřské škole
Druhé pololetí v naší mateřské škole bylo velmi náročné.
Dotklo se nás jak uzavření školky, tak i testování a
postupné rozvolňování.

všechny děti, a to bez roušek a testování. Od této doby se
začalo postupně rozvolňovat. Koncem školního roku
proběhly plánované akce pro děti.

Od pondělí 1. března se plošně uzavřely mateřské školy.
Doufali jsme, že nás tato situace mine, jelikož jinde
v republice některé školky už byly dávno uzavřené
z důvodu pozitivních osob. My jsme se stále drželi.
Během uzavření mateřské školy probíhala distanční
výuka předškolních dětí, kdy paní učitelky každý týden
připravovaly úkoly pro děti. Rodiče dětí si dané úkoly
vždy vyzvedávali ve stanovený den. Těm, co se
nedostavili, byly úkoly zavezeny domů.

Navštívilo nás divadlo s představením O pejskovi a
kočičce, uskutečnil se školní výlet do lesů na Křivoklátě
se zastávkou na oběd na Tyršově koupališti a v poslední
řadě proběhlo rozloučení s předškoláky a závěrečná
besídka pro rodiče.

Od pondělí 12. dubna se mateřská škola mohla znovu
otevřít, ale pouze pro děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné. Musela se dodržovat přísná
hygienická opatření a proběhlo i testování dětí.

Touto cestou chceme poděkovat všem rodičům
za trpělivost, kterou v této nelehké době měli. A všem
přejeme krásné léto plné sluníčka.

V tomto roce proběhl i trochu netradičně zápis do
mateřské školy. Probíhal online, a to v termínu
od 2. května do 16. května. Do mateřské školy bylo
přijato celkem 10 dětí.

Darina Štíchová, učitelka MŠ

Od pondělí 26. dubna se otevřely mateřské školy pro

Konec školního roku 2020/2021 v základní škole

Loučení se školou

Ač jsme si všichni přáli klasický školní rok, naše přání se
nesplnilo.

Deváťáci se loučili na obecním úřadě

Loučili jsme se s rokem, který měl opět neobvyklý průběh,
předáním vysvědčení ve středu 30. června 2021. V tomto
roce se střídala distanční výuka s výukou prezenční.
Dlouhou dobu se žáci i učitelé museli pohybovat a učit
s rouškami a respirátory. Školní rok neustálými zákazy
přítomnosti žáků ve škole rychle uběhl a blížil se konec
školního roku. O průběhu vyučování ve školním roce jsme
vás průběžně informovali. V týdnu od 16. května proběhly
obhajoby závěrečných prací. A pracovalo se ve třídách na
zlepšení prostředí.
V posledních červnových dnech
školního roku byly do třídy dějepisu pořízeny skříně
na technické učební pomůcky. Vymalovala se a novým
nábytkem vybavila kuchyně s jídelnou pro vyučování
domácnosti. Pro předmět informatiky jsme získali zapůjčení
stavebnic robotů. Vše se zvládlo a budeme se těšit na nový
školní rok.
- jp -

Ve středu ráno 30. června se po roční přestávce,
zaviněné covidovou pandemií, sešli žáci deváté
třídy na obecním úřadě se zástupci obce a vedení
školy k slavnostnímu
převzetí
vysvědčení.
Vysvědčení svým žákům předala třídní učitelka
Mgr. Zuzana Krýsová společně s ředitelkou školy
PaedDr. Vladimírou Hartmannovou, místostarostou
Jaroslavem Kovářem a zastupitelkou Jiřinou
Poděbradskou. Slavnostnímu předávání vysvědčení
byl přítomen také pan starosta Martin Dvořák, který
k vycházejícím žákům krátce promluvil. S přáním
úspěšného studia a úspěchů v osobním životě se
rozloučili všichni přítomní. U příležitosti předání
vysvědčení byla také vyhodnocena nejlepší
závěrečná práce na téma Kladenští rytíři, kterou
vypracovala a obhájila žákyně Jana Trčková.
- jp -

Sedící zleva: Nikola Trejbalová, Jana Hvorečná, Martina Čurejová, Ha Nhi Vuong, Michaela Ujváryová
1. řada zleva: Dominik Fidler, Jana Trčková, Lukáš Vicjan, Adam Ratzka, Aleš Ryvola, Adam Ryvola, Nela
Leváková, Jaroslav Konopásek 2. řada zleva: Ladislav Stričko, Robert Levý, Ladislav Dvořák, Jan Mrzena,
Mgr. Zuzana Krýsová - třídní učitelka, PaedDr. Vladimíra Hartmannová
Nejen deváťáci se loučili se školou
Konec školního roku přinesl překvapivá rozhodnutí a tím změny v pedagogickém sboru. Užívat si klid a rodinnou
pohodu se rozhodla po 14 letech na naší škole kolegyně Mgr. Květa Kolářová, učitelka 1. stupně základní školy.
Nečekané rozhodnutí učinila ředitelka základní a mateřské školy PaedDr. Vladimíra Hartmannová, která končí svou
pedagogickou činnost učitelky a především ředitelky školy po 36 letech v naší škole. Podle svých slov si bude užívat
klid a čas věnuje hlavně vnoučatům.
D ě k u j e m e oběma za vše co pro školu a hlavně žáky udělaly. Paní ředitelce patří dík za to, jak se škola v letech
pod jejím vedením zlepšovala a modernizovala. Díky jejímu pracovnímu nasazení obstála škola i v této nelehké
době, což ocenila i ČŠI. Vždy se snažila, aby byli všichni spokojení a to nejen žáci, ale i rodiče a my všichni co ve
škole působíme.
Vážené kolegyně, přejeme vám hlavně hodně moc zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody v dalších letech.
Za zaměstnance školy, J. Poděbradská

ZAČÁTEK NEKONEČNÝCH PRÁZDNIN!
Po třiceti šesti letech odchází z naší školy paní
PaeDr. Vladimíra Hartmannová. Kolešovická škola
byla od 26. 8. 1985 její první pracovní “štací“ a
dotáhla to v ní až dodnes. Zpočátku jako učitelka
občanské nauky a tělesné výchovy. Pravidelně
jezdila se žáky na lyžařský výcvik a připravovala je
na tělovýchovné soutěže. Od 1.8.1998 se stala
ředitelkou školy. Za jejího působení ve vedení se
ve škole událo
mnohé. Přechod na právní
subjektivitu, vybavení odborných pracoven,
přístavba školy a tělocvičny, nová okna, generální
oprava sociálního zařízení, nová fasáda a střechy

na obou budovách.....
Díky
její
profesionalitě,
pracovitosti
a
zkušenostem, odchází po dlouhých letech jistě
s uspokojením ze své práce do nové klidnější éry
svého života.
Přejeme jí, aby toto období bylo dlouhé, šťastné,
aby byla zdravá, spokojená a užívala si teď dětí ve
své rodině.
Zároveň přejeme nové paní ředitelce Mgr. Zuzaně
Krýsové mnoho sil, úspěchů a spokojenosti do její
nové funkce.
Redakce Kolešovických listů

Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice informuje . . .
Hasičské léto
Po uvolnění protiepidemických opatření se náš sbor nenudí. Netradičně v červnu se konala valná hromada,
na níž byl zvolen nový výbor sboru ve složení: starostka SDH - Jaroslava Čečrdlová, náměstek starostky Jiří Čečrdle,
jednatelka - Rita Hurtová, velitel - Pavel Novotný, vedoucí mládeže - Markéta Holá, hospodářka - Marcela Holá,
revizor - Tomáš Hrenák.
Sportovní týmy kolešovických hasičů čekalo po uvolnění pandemické situace náročné soutěžní období!
V sobotu 5. června se na Městském stadionu Zátiší v Rakovníku sešly týmy mužů a žen na okresní soutěži
v požárních útocích a běhu na 100 metr ů s překážkami. Muži z Kolešovic nastoupili k požárním útokům a obsadili
čtvrté místo!
Hned druhý den, neděle 6. června, patřil okresním dětským závodům, které připravil Sbor dobrovolných
hasičů Senomaty. Náš kolektiv mladých hasičů čekala zkrácená verze okresních kol hry Plamen i Plamínek. Mladší a
starší závodili v disciplínách štafeta dvojic a požární útok, ale bohužel chybějící zkušenosti a nedostatek tréninku nás
dovedly na poslední příčky. Nevzdáváme se, trénujeme dál a víme, že další sezóna již bude mnohem úspěšnější!
Přípravka nastoupila ke svému klání ve stejný den odpoledne. Čekala je štafeta trojic a útok se džberovou stříkačkou.
Tým ve složení Štěpán Prais, Mikuláš Procházka, Jan Šrámek a Gábina Čečrdlová vybojoval celkové 5. místo! Naši
rozhodčí se také zúčastnili krajských kol hry Plamen, dorostu i dospělých, která se v červnu konala ve Vlašimi a
Českém Brodě.

Ve sboru máme také dva nositele
titulu Zasloužilý hasič. Jiří a Jaroslav
Čečrdlovi se v sobotu 26. června zúčastnili v
Petrovicích u Sedlčan krajského setkání
zasloužilých hasičů. Připraven byl bohatý
program, včetně poslechu hudby, sekyrkového
cvičení a výstavy veteránů.
Prázdniny
patří
volnočasovým
aktivitám. Letos je všichni potřebují více, než
kdy jindy. Hned v pátek 2. července se malí i
velcí hasiči sešli u brodu k tradičnímu
rozloučení se sportovní sezónou. Tato tradice
v našem sboru trvá již od roku 1975! Pro
hasičata byla připravena krátká stezka plná
úkolů a překvapením tentokrát byla chůze na
chůdách! Nechybělo ocenění celoroční aktivity, opékání buřtů a máchání se v brodu.
A za dva dny, v neděli 4. 7. jsme odjeli na hasičský tábor, pořádaný Okresním sdružením hasičů Rakovník
ve Vojtově mlýně u Čisté. Z našeho sboru se zúčastnilo 14 dětí a 4 dospělí. Tentokrát nás čekala celotáborová hra
na téma Pevnost Boyard. Plnili jsme nejrůznější úkoly, luštili šifry a získávali klíče a indicie, které nás dovedly
k závěrečné tajence. Našlo se tu něco pro každého, pro bystré, pro rychlé, pro kreativní, pro malé i velké. Nechyběly
tradiční táborové aktivity jako táborák nebo stezka odvahy. Už teď se těšíme na příští rok!
Ještě o těchto prázdninách se sejdeme znovu a to na letním kempu, na který jsme získali finanční prostředky
z MŠMT. Čeká nás týden plný her, poznávání a výletů.
Jednotka sbor u dobr ovolných hasičů v červnu vyjela dvakrát a to k provedení technické pomoci odstranění následků silných bouřek. Nejprve ve čtvrtek 24. června odstranění padlých stromů v Pšovlkách a cestou
na Klečetné a dále ve středu 30. června čerpání vody ze sklepa rodinného domu v Kolešovicích.
Za SDH, Jaroslava Čečrdlová

Stalo se v Domově …
Senioři v domově Kolešovice si užívají léto,
posedávají na lavičkách pod slunečníky a v altánech
a naplno užívají sluníčko a teplé letní počasí, často i
se svými návštěvami, které již mohou do domova
bez časového omezení. Senioři i zaměstnanci si
užívají po náročném počátku roku tolik očekávané
uvolnění. Jsou obnoveny skupinové aktivity.
Kadeřnice i pedikérka znovu docházejí mezi
uživatele a starají se o jejich potřeby.
V červnu byly naplno obnoveny i externí
spolupráce. Navštívil nás pan Lakomý, umělec,
který pro naše uživatele vede kurzy malování
suchým pastelem. Tato aktivita uživatele velice
baví, rádi se jí účastní a aktivně spolupracují a učí se
všemu novému. Pod rukama našich seniorů, často
výtvarných amatérů, vznikají krásné obrazy, které
zdobí nástěnky v přízemí Domova Kolešovice.
Těšíme se na další společné setkání.
Obnovena byla také hudební vystoupení. Na počátku
června zahrál na nádvoří parku pan Chroustovský,
všemi seniory oblíbený kuchař Domova Kolešovice.
Klávesy rozezvučely tóny zpěvných písní dechovky i
taneční hudby z let šedesátých až osmdesátých.
Klienti byli rádi za milé obohacení programu a velmi
si užili zpěv i posezení a poslech na sluníčku.
Další kdo nás navštívil s hudebním vystoupením, byl
pan Kubec a jeho pásmo „Ta naše písnička česká“.
I
toto
vystoupení
proběhlo na nádvoří za krásného počasí. Senioři se
velmi bavili a těšíme se na další přislíbené vystoupení.
Dozrálo již mnoho plodů a pěkná úroda borůvek přeje
mlsounům. Děkujeme tímto Mgr. Ivaně Sukové a
Mgr. Ditě Zwettlerové za hodiny strávené v lese a
pak u trouby, kde za notné spolupráce seniorů upekly
lahodné dobroty z borůvek a rybízu, na kterých si poté
všichni společně pochutnali u odpolední kávy.
Bc. Linda Bláhová DiS., sociální pracovnice

Počasí v obci. Jak bylo …?
KVĚTEN
SRÁ ŽK Y V KVĚTNU
[l/ m2]

TEPLOTY V KVĚTNU [°C]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

26,5

27.05.2019

- 2,0

07.05.2019

11,56

69,0

31,0

28.05.2019

2020

27,0

19.05.2020

- 0,5

12.05.2020

12,09

63,0

16,0

11.05.2020

2021

29,0

11.05.2021

- 0,5

08.05.2021

11,08

89,5

24,0

02.05.2021

ČERVEN
SRÁ ŽK Y V ČERVNU
[l/ m2]

TEPLOTY V ČERVNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

37,5

30.06.2019

6,5

09.06.2019

21,77

31,5

16,5

22.06.2019

2020

31,0

13.06.2020

6,5

08.06.2020

17,42

102,0

23,5

20.06.2020

2021

34,0

19.06.2021

3,5

01.06.2021

19,55

159,0

72,0

30.06.2021

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Sebastián Malý

27. června 2021

SEBASTIÁNOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

26. června 2021 - Kolešovice, polní cesta Keblany

Kateřina Kostková, Kolešovice a Petr Heller, Slabce
27. června 2021 - nádvoří Domova Kolešovice

Robert Dunko, Praha a Marcela Pohlodková, Kolešovice
Roman Farbar, Kolešovice a Adéla Dzurková, Kladno
3. července 2021 - Kolešovice, obřadní místnost

Aneta Hošková, Beroun a Pavel Roubal, Janov
17. července 2021 - nádvoří Domova Kolešovice

Iva Dušková a Václav Zuska, oba Kolešovice
NOVOMANŽELŮM GRATULUJEME A PŘEJEME NA SPOLEČNÉ CESTĚ ŽIVOTEM HODNĚ ŠTĚSTÍ!

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ČERVENCI A V SRPNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Hedvika Brabcová
Marie Šalátová

Rostislav Vaňha

Božena Horníková

Emil Vaňha

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