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Pokračování obecní kroniky – rok 1983
Od počátku roku naplno pracuje rada MNV, komise
i plenární zasedání podle svého plánu a vedle
hodnocení uplynulého roku na plnění volebního
programu a na sestavování plánů práce na započatý
rok. Od zajištění vyčistění rybníka v části Zderaz,
až po plán jednotné kulturní činnosti na tento rok,
úspory paliv a energie, opatření proti vzteklině,
která se rozšiřuje v celém okrese, až po volbu
předsedy a místopředsedy MNV, jednají během ledna
a února jak poslanci, tak i aktivisté MNV.
Na mimořádném veřejném zasedání MNV, konaném
28. 2. 1983, které mělo slavnostní ráz, byl po
přednesené kulturní vložce žáků místní základní školy
pod vedením B. Herinkové přednesen slavnostní projev
k oslavám 35. výročí Vítězného února 1948, který
pronesl s. J. Vališ. Po promítnutí filmu Vítězný únor
byla provedena volba předsedy MNV s. Josefa Vališe
a místopředsedy s. ing. Jiřího Opata. Volba byla
jednomyslná.
Výroční schůze KSČ během února 1983 vrcholí ve
všech organizacích. Jednání jsou věcná a konkrétní.
Členové se vyslovují k nastávající práci i současným
stranickým úkolům. Předsedou ve VO - KSČ Kolešovice

byl zvolen s. J. Procházka a v ZO - KSČ JZD Dukla
Kolešovice s. ing. Mánek.
Okresní dům pionýrů a mládeže vyhodnotil
50 nejlepších prací v zájmové umělecké činnosti,
které zařadil do krajského kola. Mezi vybranými byl
i
Tomáš
Novák
ze
ZŠ
Kolešovice.
V rámci oslav MDŽ byla se dvěmi
vybranými
soudružkami z našeho okresu do delegace, kterou
na
zámku
v
Dobříši
přijali
představitelé
Středočeského kraje, vybrána i s. Jaroslava
Čečrdlová, vedoucí BSP v živočišné výrobě v JZD
Kolešovice. Dne 16. 3. se uskutečnilo na MNV setkání
žen poslankyň, ze kterého byla odeslána rezoluce
Okresní mírové radě v Rakovníku.
Okresní konferenci KSČ byl odeslán pozdravný list
občanů Kolešovic, kteří na počest konference v době
jejího konání odpracují na národní směně při úklidu
obce, pro zlepšování životního prostředí, ošetřování
zeleně a budování akcí „Z“ nejméně 300
brigádnických hodin. Jednání orgánů MNV – VO KSČ
a MV NF v Kolešovicích 18. 4. bylo věnováno přípravám
a zajištění májových oslav.

- li -

Zahradničení
Zahradničení je vášeň většiny českých venkovanů a chalupářů. Letos se jejich počet, díky
covidové domácí izolaci, až neuvěřitelně rozrostl. I ti, kteří jindy na zahradě pouze
pravidelně udržovali trávníky zkusili pěstování zeleniny, ženské pohlaví zase květin.
A tak jsme jaro strávili vysazováním, léto v předklonu při vytrhávání plevele, který se
pravidelně bere v obrovském množství neznámo odkud, pobíháním se zátěží kropicí konví
a bojem proti škůdcům. A protože chceme výpěstky BIO, sbíráme, solíme, zašlapáváme,
chytáme, likvidujeme. Prostě se i z těch nejmírumilovnějších stávají hromadní vrazi,
abychom na podzim mohli sklízet všechno v nejvyšší kvalitě. Celé školní roky jsem se
pěstitelstvím zabývala. Co slov proti práci na zahradě jsem si vyslechla! „Celou zahradu
si nechám vybetonovat, všechno postříkám likvidátorem zeleně, nikdy nebudu nic
pěstovat, kytky mě nezajímají, všechno si koupím“. A dnes? Při setkání se bývalí žáčci
chlubí výpěstky, posílají fotografie rozkvetlých zahrad, balkonů, dvorků, zavařených
sklenic zeleniny, ovoce, marmelád, dokonce nabízejí sazenice, které sami namnožili,
občas přijdou o radu jak co ostříhat . Staví skleníky, fóliovníky, rozdávají nadúrodu. I po
těch mnoha letech mám radost. Vždyť ten, kdo se dokáže každodenně věnovat
zahradničení po svém zaměstnání, má zodpovědnost nejen k rostlinkám, ale i k sobě, ke
své rodině a okolí. Tak ať se vám daří nejen na zahradách, ale i v celém životě!
- li -

Obecní úřad informuje — činnost zastupitelstva obce …
Zastupitelé obce se sešli na pracovní poradě, která se konala v pondělí 2. srpna 2021


Na pracovní poradě zastupitelé projednali možný prodej domů Kolešovice č.p. 29 a Kolešovice č. p. 87. Po
krátké poradě se dohodli, že bude vyhotoven úřední odhad nemovitostí a podle něj se bude řídit prodejní
cena obou nemovitostí.



Starosta obce podal zprávu o možnosti čerpání dotace na vybudování chodníků kolem pošty k fotbalovému
hřišti a od autobusové zastávky směrem k mateřské škole.

Zastupitelé obce se sešli na pracovní poradě, která se konala v pondělí 6. zaří 2021


Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu veřejného zasedání, které se bude konat v úterý 14. 9. 2021

LÍSTEČKY Z OBCE



Po rozvolnění vládních opatření proběhlo loučení s létem koncem srpna dočesnou.



S létem se rozloučila také Kolešovka. Letošní léto jsme se v červenci mohli povozit motoráčkem
a v srpnu párovkou.



Byla dokončena výstavba chodníku (směr Kněževes).



Na základě revizní zprávy byla provedena oprava některých částí herních prvků dětského
hřiště v Kolešovicích za celkovou cenu 13 000 Kč.



Nezapomeňte na revizi komínů před topnou sezónou!



V pondělí 13. září 2021 proběhlo očkování psů proti vzteklině. V Kolešovicích byli naočkování
pouze 3 psi.



Jak jsme vás informovali v minulém čísle připravuje se umístění zásilkového boxu před
kanceláře společnosti Rakochmel.



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. Volební lístky budou
voličům doručeny max. do 5. října 2021. V případě, že někdo bude chtít hlasovat do přenosné
volební schránky, nechť toto oznámí na OÚ na telefon 313 582 296.

Redakce KL

Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice informuje . . .
Letní kemp u hasičů
V polovině letních prázdnin se v místní hasičské
zbrojnici pod vedením vedoucích Jarky Čečrdlové,
Markéty Holé a Romany Stárkové konal Letní kemp
nejen pro mladé hasiče. Sedmnáct účastníků ve věku
6 až 16 let si užilo týden plný dobrodružství, her,
pohybu, ale také zábavného vzdělávání.

Cílem projektu Letní kempy České rady dětí a mládeže
bylo snížit negativní dopady pandemie Covid–19 na děti
a mládež, podpořit opětovné posílení sociálních vztahů
mezi vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat
formální a neformální vzdělávání, obnovit pracovní a

studijní návyky dětí, podpořit duševní pohodu a duševní
zdraví dětí a mládeže a pohybové aktivity.
Do programu byla zařazena témata jako topografie,
orientace v přírodě, první pomoc, ochrana člověka při
mimořádných událostech, environmentální výchova,
prevence v oblasti PO, hravá matematika a český jazyk
nebo vlastivěda a historie.
Vzdělávací aktivity byly zařazené vždy do dopoledního
bloku a odpolední část patřila pohybovým aktivitám,
hrám, turistice, ale také třeba kreativním činnostem.
Vyrobili jsme malované kamínky, pletené náramky nebo

vyzdobili trička. Většina výukových aktivit se promítla
také do odpoledního programu. Takže poslední den jsme
si dopoledne povídali o dějinách naší obce a odpoledne
děti absolvovaly podle pracovního listu cestu po
Kolešovicích a hledaly odpovědi na otázky. Jindy se
zase trénovaly v topografických značkách, když
malovaly mapu obce nebo se podle mapy musely
přesunout po vyznačené trase.
Letošní nejatraktivnější aktivitou byly dva výlety. Při
prvním jsme vlakem odjeli do Vlastivědného muzea
v Jesenicích a při tom druhém jsme si užili perfektní den
v kladenském lanovém parku.

Podzimní starty
Začátek školního roku pro nás znamená začátek dalšího
ročníku her Plamínek a Plamen. A tak družstva
přípravky, mladších i starších plně trénují. Připravují se
na poslední závod Rakovnické ligy (25. 9.) v požárních
útocích a také na říjnový závod požárnické
všestrannosti.
Nezahálí ani týmy mužů a žen. Ženy od jara pilně
trénovaly klasické disciplíny CTIF, zúčastnily se dvou
zářijových soutěží a o posledním zářijovém víkendu
(26. 9.) je čeká vrchol sezóny - Mistrovství ČR. Muži si
znovu zazávodí na XXXV. ročníku Memoriálu
v Chrášťanech v sobotu 25. 9. Bude to vskutku nabitý
víkend!
za SDH J. Čečrdlová

Kulturní přehled, stalo se …
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S BÁROU
V neděli dne 12. 9. 2021 se uskutečnilo zábavné odpoledne s Báru Ladrovou a jejím Diskotačením. Za uspořádání
této akce děkuji především obci Kolešovice a Českému svazu žen Kolešovice. Celý program byl v duchu soutěží a
tanečků. Nechyběly ani drobné odměny a malování na obličej.
Jsem ráda, že se po tak dlouhé době mohlo uspořádat něco pro děti a doufám, že takových akcí bude více.
Darina Štíchová

ROCKCHMELE 2021
S blížícím se koncem letních prázdnin a zahájení česání chmele se scházíme na rockové zábavě pod širým nebem.
Letošní Rockchmele se konaly v sobotu 21. srpna 2021 od 19:30 hodin. Přestože letošní srpen byl teplotně dosti
nestabilní, tak na dnešní večer jsme si objednali počasí přímo parádní. Na pódiu se postupně vystřídaly kapely Full
time (Podbořany), Gothigh (Kralupy nad Vltavou) a večer uzavřela kapela Radiator (Klatovy). Akce byla
uspořádána po delší kulturní odmlce a tak návštěva byla slušná. Na letošní Rockchmele si našly cestu dvě stovky
návštěvníků.

DOČESNÁ
Poslední sobota v měsíci srpnu patří tradičně setkání
na tyčové chmelnici před historickou sušárnou
chmele. Zároveň jsme si letošní Dočesnou
připomněli již 10. výročí založení tradice ručního
česání chmele. Tentokrát bylo česáčů o něco méně,
a tak letošní úroda dala všem dost zabrat a na
dřevěné stoličce někteří vydrželi sedět až do
podvečerních hodin, za což jim patří velké díky.
Ráno v 8 hodin byla česáčská snídaně (domácí
pečení, bílá káva a čaj). Kolem desáté hodiny, kdy
se všichni začali trousit na polévku, nás zastihla
první dešťová přeháňka, kterou jsme zdárně ustáli.
Několik ročníků zpátky jsme byli zvyklí, že úroda
byla již v čase oběda pod střechou. Tentokrát ale
bylo všem jasné, že žádná polední siesta nebude
a po další dešťové přeháňce a vepřové se šesti
každý zasedne na svou stoličku a bude pokračovat
s česáním dál. Rekordní sklizeň z roku 2016, kdy
bylo na zdejší chmelnici sklizeno 132 věrtelů, jsme
sice nepřekročili, ale konečných 108 věrtelů je také
výborný výsledek. Odměnou pro neumdlévající
brigádníky bylo posezení u muziky (Atomy
Podbořany) v odpoledních hodinách, kdy už se
počasí definitivně umoudřilo a svítilo nám sluníčko.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu
a pomohli letošní úrodu sklidit!
- bp -

Český svaz chovatelů Základní organizace Kolešovice vás zve na
podzimní výstavu drobného zvířectva a okrasného ptactva
v areálu organizace v Kolešovicích
v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 16 hodin
a v neděli 10. 10. 2021 od 8 do 14 hodin.
Občerstvení a prodej chovných zvířat zajištěn!

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 1930
1.2.
Škola mohla díky finančí podpoře občanů
Kolešovic a okolí zakoupit školní rozhlas.
10.2.
Autobusové ředitelství v Praze zajistilo pro
autobus, který jezdí trasu Kolešovice – Podbořany,
parkování. Řidič dostane od obce byt zdarma. Zato má
obec dvě jízdenky zdarma.
28.2.

Na všech školách se slaví 10. výročí Ústavy.

1.3.
Ve svatováclavské kapli Chrámu svatého Víta v
Praze se konala pod vedením pana biskupa Podkaly
svatba komtesy Sofie Wallisové s panem baronem
Karlem Baillonem, továrníkem z Kamenického Šenova.
7.3.
Oslava narozenin pana prezidenta: Kolešovice
vyvěšují vlajky.
17.3. K letošnímu odvodu jde 38 mládenců, z nichž 14
je „vhodných“.
25.3. V Kolešovicích se konají trhy, kterých se
zúčastnilo 125 obchodníků. Chuť nakupovat je
vzhledem k nízkým platům a relativně velké
nezaměstnanosti velmi malá. Důsledkem nízkých cen za
chmel začíná mít také zemědělství finanční problémy.
Prodej 110 kusů dobytka na trhu dokazuje, že spousta
sedláků musí dobytek prodávat.
28.3. Důležitý den v dějinách obecné a měšťanské
školy. Pan zemský školní inspektor Vilém Spachovský
přijel do školy společně s panem okresním školním
inspektorem Adolfem Fišerem z Podbořan na inspekci.
Ve stejný den proběhla zkušební jízda státní
autobusové linky Kolešovice – Podbořany, s níž byli
všichni spokojeni.

1.4
Od tohoto dne jezdí na této trase autobus
pravidelně.

6.5.
Bída nezaměstnaných je opravdu velká, stejně
jako jejich počet. Z tohoto důvodu se musejí dostavit
dopoledne na úřad, kde je jim přidělena práce.
27.5. Dle úředního nařízení dochází ke sčítání
zemědělských a obchodních podniků. V obci bylo
spočítáno:
112 obchodů a celkem 222 zemědělských podniků. Je
nutno dodat, že se nejednalo jen o velké podniky,
nýbrž také o malé obchodníky, kteří pro svou existenci
vlastní ještě malá pole a tím si přivydělávají na
živobytí. V obcích Kolešovice a Heřmanov bylo
sečteno:
88 koní; 446 hovězího dobytka; 320 koz; 318 prasat;
1079 mladých slepic; 2450 starých slepic; 1120
mladých hus; 275 starých hus; 151 mladých kachen; 36
starých kachen; 111 mladých krůt; a 35 starých krůt.
30. - 31.5. V této době podnikla měšťanská škola
výlet na Šumavu.
19. 6. Místní škola vystavuje práce svých žáků: sešity,
ruční práce a kresby.
28.6. V obci neustále dochází k nočním krádežím a
vloupáním. Ode dneška bude noční službu každou
hodinu kontrolovat noční hlídač. Nedostatečné
osvětlení v obci jen nejistotě napomáhá.
4.6. - 10.7. Vysoké teploty, velké sucho. Druhý jetel na
polích usychá a musí být příliš brzy posekán. Chmel
žloutne, zelenina vadne.
11.7.
Konečně začalo pršet a zemědělci doufají v
záchranu chmele, který velmi kvůli mšicím trpí.
Počty žáků na konci školního roku činí:
1. třída OŠ 37; 2. třída OŠ. 45; 1. třída MŠ 32; 2.
třída MŠ 35; 3. třída MŠ 28 žáků.
20.7. V neděli 20. července 1930 slavil Spolek pro
podporu vysloužilých vojáků v Kolešovicích a okolí své
57. výročí od založení, spojené s posvěcením nové
vlajky spolku. V předvečer oslavy uspořádal zmíněný
spolek za podpory ostatních spolků v Kolešovicích
smuteční průvod k památníku válečných hrdinů, kde se
konala krátká vzpomínka na zesnulé a padlé ve válce.
Poté následoval průvod s pochodněmi a s hudbou ke
kmotře nové vlajky, paní Sofii Baillonové, rozené
Wallisové, majitelce panství v Kolešovicích. V neděli
ráno se sešli hosté z blízkého i širokého okolí.

3.4.
Na zámeckém náměstí se konal odvod koní.
Předvedeno jich bylo celkem 92. K odvodu došlo v
obcích: Kolešovice, Hořesedly, Hořovičky, Děkov,
Hokov, Zderaz, Vrbice a Vlkov.

Přijeli: Spolek pro podporu vysloužilých vojáků 1 a 2 ze
Žatce s vlajkou, Kryry s vlajkou, Vroutek s vlajkou,
Siřem s vlajkou, Jesenice a Běsno; Pěvecký spolek z
Hořesedel, Německý mužský pěvecký spolek z
Kolešovic s vlajkou.

6.4.
Na zámeckém kopci se vysazují lípy. Předtím
došlo k protestům proti výsadbě, kterých však nebylo
vyslyšeno.

Dobrovolní hasiči ze Zderazi,
Hořesedel, Heřmanova a Kolešovic.

5.5.
Došlo k velmi smutnému úmrtí. Na jednom
stromě v aleji vpravo od okresní silnice Zderaz –
Kolešovice byla nalezena oběšená svobodná pomocnice
v domácnosti, slečna Marie Kh, Zderaz č. 11. Bylo jí 34
let, narodila se v rakouském Hüttundorfu č. 54, okres
Oberglan. V úterý proběhla soudní pitva a den nato
byla pohřbena.
Tento případ zaměstnal také místní drbny, které
vypustily do světa příběh o vraždě a zabití, ačkoliv
tomu nic takového nenasvědčovalo.

Hokova,

Pšovlk,

Dále: Katolický spolek žen, Spolek německé mládeže v
Hokově atd.
Po dopolední mši na náměstí u kostela a proslovu
faráře, přivítání starostou Viktorem Voigtem a
slavnostním proslovu kapitána Wurma z Poděbrad
došlo na vysvěcení nové vlajky – věrnostní přísaze
členů a slavnostnímu pochodu s novou vlajkou. Slavnost
skončila dopoledne.
Odpoledne se v parku bývalého četníka pana Šenka
konal koncert, večer se tancovalo na sále hotelu
„Město Praha“.

15.8. Kolešovicemi proběhla smutná zpráva, že pan
Karel Wagner, č. p. 161, všemi oblíbený občan, zemřel
v Bad Wildungen, kde se léčil. Byl převezen zpět a za
obrovské účasti občanů pohřben na zdejším hřbitově.

3. 11. Doposud dostával starosta roční odškodnění
1000 Kč. To bude vzhledem k vysokému pracovnímu
nasazení a ztrátě času navýšeno na 3000 Kč – částku,
která je směšně nízká.

15.8. – 15.9. Tato doba patří česání chmele. Z tohoto
důvodu zavírají obchody až večer ve 22 h, což úřady
každoročně povolují.

20.12. Vánoční nadílka ve škole se konala pro 108 žáků
a bylo využito 3765 Kč.

1. 10. Plat obecního zaměstnance pana Müllera se
zvyšuje na 1000 Kč a roční prémie na 1200 Kč. Prvním
platným dnem je 1. 1. 1934.
3.10. Jako každý rok se v měsíci pro ochranu dětí
vybírají peníze, suma činí 540 Kč.

Statistika
V roce 1930 se v Kolešovicích narodilo 19 dětí, v
Heřmanově 1.
Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 400 Kč až
500 Kč.

- JŠ -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Zprávičky ze školky
Dne 1. 9. 2021 jsme zahájili nový školní rok 2021/2022. Do MŠ jsme přijali celkem 11 nových dětí. Letos máme
nově třídy smíšené, to znamená, že jsou v obou třídách děti různého věku. Prvních čtrnáct dní probíhala adaptace na
nové prostředí, nové kamarády a děti se učily chodu v MŠ. V první třídě děti vzdělává vedoucí učitelka paní
H. Regálová a paní učitelka M. Herinková. Druhou třídu vzdělává paní učitelka Š. Kunštátová s paní asistentkou
V. Hříchovou. Ve třetím týdnu začnou předškoláci jezdit na plavecký výcvik a od října bude do MŠ pravidelně
docházet logopedický asistent. V letošním roce doufáme, že budeme moci připravit a uskutečnit všechny slavnosti a
besídky o které jsme v loňském školním roce bohužel přišli a na které se velice těšíme.
Veronika Hříchová

Začátek školního roku 2021/2022
Školní rok začal ve středu 1. září. Ani letos nezačal
klasicky jak jsme zvyklí. Stále se musí dodržovat určitá
hygienická opatření. Nově se žáci 2. až 9. třídy museli
první den ve škole testovat. Prvňáčci se testovali až
2. září. Stále přetrvává zákaz vstupu dospělých do
budovy školy a školní družiny. Ve společných
prostorách se musí používat roušky a při vstupu do
budovy si musí příchozí dezinfikovat ruce. Žáci
vzhledem ke zkušenostem z uplynulého školního roku
nemají s dodržováním hygienických předpisů problémy.
V první třídě se opakovala opatření jako v loňském roce.
Do první třídy byl povolen vstup pouze rodičům
prvňáčků, na které v první třídě čekaly zajímavé školní
potřeby od sponzorů a pí. učitelka A. Čechová se školní
asistentkou S. Laštůvkovou. Sedmnáct prvňáčků s rodiči
přišla přivítat a popřát dětem, aby se jim ve škole líbilo,
paní ředitelka Mgr. Zuzana Krýsová společně se
zástupci obcí. Za zřizovatele
p. starosta obce
Kolešovice M. Dvořák, za obec Hořesedly pí. starostka

J.
Milerová,
za
Hořovičky
pí.
starostka
Ing. A. Mendíková a za Děkov p. starosta M. Trávníček.
Nový školní rok přinesl také změnu pro některé třídy.
Například na druháčky se těšila pí. učitelka Mgr. Jolana
Kreislová, na čtvrťáky pí. učitelka Ivona Folkmanová.
Šesťáky přivítala pí. učitelka Eva Chalupová.
Do školy nastoupilo celkem 163 žáků a pedagogický
sbor posílila paní učitelka Ivona Folkmanová.
Úpravu zaznamenalo prostranství před školou, kde
máme nový chodník a z důvodu bezpečnosti byly
odstraněny stromy podél cesty k vratům školy. Učebna
domácnosti byla vybavena novým nábytkem.
Pokud bude příznivá epidemiologická situace plánuje
vedení školy uskutečnění tradičních akcí. Kurz plavání
již začal a Den BOZP se uskutečnil začátkem měsíce.
- jp -

Organizace školního roku 2021 / 2022
Podzimní prázdniny

27. 10. a 29. 10. 2021

Zápis do 1. ročníku

8. 4. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. - 2. 1. 2022

Jarní prázdniny

7. 2. - 13. 2. 2022

Ukončení vyučování
v 1. pololetí

31. 1. 2022

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022

Nový školní rok přinesl již zmiňovanou podstatnou změnu ve vedení naší školy.
Krátké představení naší nové paní ředitelky a nechystám. Ne že by vůbec nebyly třeba, ale
myslím si, že v této chvíli potřebují nejen žáci, ale
její první rozhovor pro naše listy.
Mgr. Zuzana Krýsová byla jmenována zřizovatelem
od 1. srpna letošního roku ředitelkou Základní školy
a Mateřské školy Kolešovice. Je vdaná, má malého
syna a s rodinou žije v Rakovníku. Pedagogickou
fakultu vystudovala v Ústí nad Labem a na naší
škole začala učit německý jazyk a zeměpis v roce
2009. Od roku 2014 působila ve funkci výchovné
poradkyně až do svého jmenování ředitelkou školy.

i jejich rodiče a učitelé spíše návrat k „běžnému“
režimu. Přesto nám právě distanční výuka
ukázala, že nejen naše škola, ale školství celkově,
bude potřebovat změny, co se např. využití
moderních technologií týče.

Jaké úkoly jste si stanovila a na co se chcete
zaměřit?

Naše škola začíná letošní školní rok podle
upraveného školního vzdělávacího programu,
jehož hlavní změnou je právě navýšení dotace
Zeptala jsem se:
hodin předmětu Informatika. To s sebou
Paní ředitelko, musela jste se dlouho rozhodovat, samozřejmě přináší větší nároky na vybavenost
školy. Bude třeba zmodernizovat počítačovou
zda se konkurzu na ředitele školy zúčastníte?
učebnu a pořídit další učební pomůcky.
Příliš času na rozhodování nebylo, ale snažila A obnovení učebních pomůcek je určitě potřebné
jsem se zvážit všechna „pro a proti“ a také jsem i v jiných předmětech.
vše probrala se svojí rodinou.
Kromě materiální stránky bych chtěla na naší
Pomohlo Vám při rozhodování mimo jiné i to, že škole vytvořit lepší zázemí pro starší žáky. Pro
mladší fungují kroužky při školní družině, pro ty
jste vlastně „domácí“?
starší je už nabídka menší.
Určitě ano. Jedním z oněch zmiňovaných „pro“
byl právě fakt, že se jedná o mně známé prostředí Vstupujete do vedení základní a mateřské školy
a také kolegy, které znám a vím, co od nich čekat. ve složitém období, náročném pro všechny.
Hodně mě podpořil i názor bývalé paní ředitelky

Přejeme Vám hodně úspěchů v pracovním
i osobním životě.

Je něco, co byste chtěla změnit?
Protože si myslím, že dosud škola fungovala
dobře, tak se na žádné razantní změny zatím

Děkuji za rozhovor, J. Poděbradská

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

TEPLOTY V ČERVENCI [°C]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

37,0

25.07.2019

6,5

08.07.2019

20,35

29,5

11,5

14.07.2019

2020

32,0

28.07.2020

5,5

13.07.2020

18,66

47,0

33,0

19.07.2020

2021

29,5

13.07.2021

10,5

10.07.2021

19,14

74,5

18,0

09.07.2021

SRPEN
SRÁ ŽK Y V SRPNU
[l/ m2]

TEPLOTY V SRPNU [°C]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

34,0

29.08.2019

7,0

15.08.2019

19,65

79,0

17,5

21.08.2019

2020

33,5

09.08.2020

7,0

28.08.2020

19,73

75,0

24,0

31.08.2020

2021

31,0

15.08.2021

6,5

25.08.2021

16,87

72,5

10,5

07.08.2021

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

David Špáňa
Vojtěch Hrubý

21. srpna 2021
21. září 2021

DAVÍDKOVI A VOJTÍŠKOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

04. 09. 2021 - nádvoří Domova Kolešovice

Marcel Keleš, Praha a Terezie Kováčová, Hořesedly
NOVOMANŽELŮM GRATULUJEME A PŘEJEME NA SPOLEČNÉ CESTĚ ŽIVOTEM HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Před padesáti lety – 15. října 1971 - si řekli
své ANO Marta a Otta Řežábkovi. Ke zlaté
svatbě jim přejí dcery Marta a Hanka
s rodinami do dalších společných let mnoho
zdraví, spokojenosti a pohody.
Ke gratulaci se připojují i kolešovičtí
chovatelé a redakce KL.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ZÁŘÍ A ŘÍJNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Vlasta Ransdorfová
Eduard Horník
Eva Hurtová
Miluše Bricynová
Ludmila Schierlová
Zdeňka Houbová

Marie Vaňhová
František Jakubinský

Božena Čečrdlová
Jiřina Hrenáková

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

20. září 2021 nás opustil náš spoluobčan pan Richard R a c k o .
Čest jeho památce!

tisk K o l e š o v i c ké l i s t y vydává obec Kolešovice. Počet výtisků 120 ks.
Vy d a v at e l : obec Kolešovice, 270 02 Kolešovice č.p. 212 – telefon: 313 582 296, IČ 00243884, www.kolesovice.cz
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 18577. Texty nepr ošly jazykovou úpr avou.
A dr e s a p r o z a s í l á ní p ř í s p ě v ků : obec@kolesovice.cz / U z á vě r ka p ř í š t í h o č í s l a : 21. 11. 2021

