ročník XII.
. . .

a pokračujeme z kroniky rokem 1982

Od 30. 1. vláda ČSSR rozhodla od 30.1. 1982 zvýšit
maloobchodní ceny některých druhů masa, masných
výrobků, rýže, cigaret, vína a lihovin. Nejvýraznějšímu
zvýšení dochází u roštěné /z 33 Kčs na 55 Kčs/,
vepřové kýty na řízky /z 35 Kčs na 60 Kčs/ a hovězí
svíčkové /ze 40 Kčs na 95 Kčs/. Maloobchodní ceny
rýže se zvyšují o 100 %.Tabákové výrobky v průměru
o 30 %. Současně se vzhledem k vysoké spotřebě
zvyšují ceny u tuzemského rumu a vodky. Současně
se zvyšují důchody a přídavky na děti. Životní úroveň
je ovlivňována současnou sociální politikou, jejímž
základem je upevňování sociálních jistot. Žádná jiná
společnost neudělala pro postavení pracujícího
člověka, pro zajištění jeho životních a sociálních
potřeb
tolik,
co
vykonal
socializmus.
Dění v Kolešovicích
Dne 5.2. 1982 se konala výroční členská schůze
základní organizace ČSCH Kolešovice. Předseda
Fr. Lill zhodnotil na této schůzi akce, provedené
v roce 1981 a to jak v pracovním, tak i společenském
životě. Zároveň ve své zprávě hovořil i o hospodaření
a práci všech členů a seznámil přítomné s novými
plány nastávajícího roku. V diskuzní části vystoupil
kromě členů a zástupců složek Národní Fronty

číslo 1 / 2020
Kolešovice také zástupce OV ČSCH s. Dvořáček,
který uvedl, že kolešovická organizace se řadí mezi
nejlepší v okrese Rakovník, s největším počtem
provedených akcí a popřál všem přítomným hodně
úspěchů v další práci. S konkrétními akcemi MNV
Kolešovice seznámil všechny členy tajemník MNV
Z. Král. Zhodnotil spolupráci ZO ČSCH a MNV a
uvedl, že kolešovičtí chovatelé měli a budou vždy mít
u
MNV
plnou
podporu
v
jejich
práci.
Plenární
zasedání MNV, konané dne 8.2. 1982
schválilo přijetí jednotného kulturního plánu obce
a schválilo celoroční závazek pro rok 1982. Dále se
zabývalo plněním volebního programu obce. V akci „Z“
se pracuje na rekonstrukci pohostinství a na výstavbě
nového trafa. V kooperaci s JZD se staví čistička
odpadních vod. Pro zajištění prací si jednotlivé složky
NF uzavírají závazky,
které
jsou zahrnuty do
celoročního závazku, který má za cíl co nejrychlejší
dokončení jednotlivých akcí a dání jich do provozu.
Rychlejší postup od počátku roku brzdí omezení
přídělu nafty jak pro vozidla MNV, tak i pro
mechanizaci JZD, která se podílí hlavně na výstavbě
čistící stanice.
Pro zajištění další akce se zpracovává projekt
přestavby bývalé MŠ na učebny ZŠ.
- li -

Elektronika!?!?
Už je mi tolik let, že pamatuji dobu bez televize, mrazničky, myčky nádobí,
automatické pračky, sušičky, počítače i mobilního telefonu. S ním jsem se seznámila
dost brzo po jeho zavedení do Čech. Dostala jsem ho k Vánocům a byla jsem na sebe
dost pyšná, že jsem se naučila telefonovat a poslat SMS. Když jsem dostala mobil
dotykový, nechtělo se mi věřit, co všechno dovede. Ovládat počítač bylo pracovní
nutností a s úsměvem vzpomínám na začátky. Jedna z nás seděla u počítače, jedna u
telefonu a tlumočila rady a pokyny od zkušenějšího kolegy. Občas nervy na pochodu,
občas legrace. Posledním „vylepšením“ všech vymožeností je příjem televitního
vysílání DVB-T2. Televizor máme starý, potřebuje set-top box. Ježíšek ho přinesl, vnuk
zprovoznil. Perfektní obraz, spokojenost. Ovladač jiný, zapínání složitější, mozek léty
opotřebovaný. Takže po pár dnech mačkání všech tlačítek – zbytečné. Nejdřív smích,
pak vztek, pocit bezmoci. Večer jsme strávili klidný, se vzpomínáním na časy dětství
bez televize. Druhý den telefonování se žádostí o pomoc, jako kdysi u počítače. Ještě že
se najdou hodní pomocníci. Dnes už jsme v pohodě – přesný postup máme podrobně
zapsaný. Prosím vás, už nic elektronicky nového pro nás staré nezavádějte. Nám stačí
zapamatovat si všechny PINY, hesla, kódy, čísla občanských průkazů, zdravotních
pojišťoven, čísla rodná, směrovací, ba i ta popisná. A jestli jsme někdy telefonicky
nedostupní, tak proto, že telefon s námi nechodí na zahradu, na návštěvu, na
procházku, ani do koupelny. Tam všude si užíváme elektronického klidu.
- li -

Obecní úřad informuje - činnost zastupitelstva obce
Zápis z pracovní porady konané 20. ledna 2020 na OÚ Kolešovice

Přítomni: M. Brabcová, J. Poděbradská, J. Lenochová, J. Leško, J. Dýba, J. Hrenáková, M. Dvořák,
Starosta zastupitele seznámil s programem veřejného zasedání, které se bude konat v úterý 28. ledna 2020 od
18 hodin na přísálí Kulturního domu Kolešovice. Program veřejného zasedání bude následující:
1.

Zahájení

2.

Činnost zastupitelstva

3.

Převod polní cesty s příkopem mezi obcemi Přílepy a Kolešovice v celkové hodnotě majetku cca 10 mil.
Kč z vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR do majetku obce Kolešovice – jedná se o převod polní
cesty s příkopem v k. ú. Kolešovice a příkopu v k. ú. Kolešovice u části polní cesty v k. ú. Přílepy

4.

Prodej pozemku v k. ú. Kolešovice dle záměru zveřejněného na základě žádosti od pana Lubomíra
Mahulíka. Jedná se o prodej obecního pozemku v obci Heřmanov parc. č. 1626/4 o výměře 19 m2 a par.
č. 2013 o výměře 148 m2 za cenu min. 200 Kč / m2. Záměr o prodeji byl vyvěšen 13. ledna 2020.

5.

Projednání žádosti pana Tomáše Vrchoty o prodej části obecního pozemku (cca 2 m2) parc. č. 1952 k.
ú. Kolešovice v obci Heřmanov. Uvedený pozemek se nachází v těsné blízkosti stavby vodojemu a pan
Vrchota při stavbě oplocení zahradil část obecního pozemku. Starosta upozornil zastupitele na fakt, že
tuto část obecního pozemku nelze prodat, a to kvůli výstavbě vodojemu. Na veřejném zasedání bude
doporučovat žádosti nevyhovět.

6.

Převod hasičského automobilu Avia. Na základě žádosti podané obcí Svojetín o převod automobilu do
svého vlastnictví je třeba toto projednat na veřejném zasedání. Starosta bude doporučovat schválení
převodu formou daru.

7.

Projednání rozpočtového opatření.

8.

Účetní odpisový plán na rok 2020.

9.

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce s platností od 1. 2. 2020

10.

Různé

11.

Diskuse

Statistika obecního úřadu za rok 2019
Počet obyvatel k 31.12.2019

831 obyvatel Z toho

Muži 415

Ženy 416

věk nad 18 let

Muži 329

Ženy 342

do věku 18 let

Muži 86

Ženy 74

42,517 let

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

Muži 49,93 %

Ženy 50,07 %

0 dětí

1 dítě

2 děti

3 a více dětí

73 % rodin

12 % rodin

10 % rodin

5 % rodin

6 dětí
4 manželství

Počet občanů odhlášených z trvalého
pobytu je

27 občanů

Počet nově přihlášených občanů
k trvalému pobytu je

32 občanů

Počet úmrtí na správním území obce

16 úmrtí

LÍSTEČKY Z OBCE

 V prosinci byla opravena střešní krytina altánku na dětském hřišti.
 Mikulášská nadílka pro děti se uskutečnila v neděli 1. prosince dopoledne na sále kulturního
domu. Kolešovické ženy a pan Ladra připravili dětem bohatou nadílku, kterou jako vždy rozdával
Mikuláš s čertem a andělem. Děti odcházely spokojené s nadílkou a s zážitky z kulturního
programu. Pořadatelům děkujeme za čas, který věnovali přípravě.

 Nový rok jsme tradičně přivítali 1. ledna v podvečer. Počasí bylo příznivé a tak všichni, kteří se
přišli podívat na barevnou produkci si s teplým nápojem a občerstvením jistě první večer ve
společnosti přátel a známých užili.

 Výstavba vodovodu – stavební práce pokračují.
 Provozní doba sběrného dvora v Kolešovicích zůstává beze změn. Svoz plastů (žlutých pytlů)
probíhá beze změn, poslední pátek v měsíci (31.1.2020, 28.2.2020 a 27.3.2020).

 Cvičení v tělocvičně ZŠ Kolešovice začíná v pondělí 3.2. od 18,30 hodin, 60 minut za 50 Kč
 Poprvé v novém roce začíná cvičení jógy v tělocvičně ZŠ ve čtvrtek 30. ledna 2020 od 17 hodin,
60 minut za 100 Kč
PŘIPOMÍNÁME.
Leden je měsícem, kdy je nutné zaplatit některé poplatky - za svoz komunálního odpadu popelnice
120 litrů za 1.500 Kč/rok, popelnice 240 litrů za 2.100 Kč/rok a poplatek za jednoho psa 100 Kč/rok
a každého dalšího psa 150 Kč/rok. Splatnost poplatků je 28.02.2020 hotově na OÚ nebo převodem
na účet obce číslo účtu 0540602379/0800).
- 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.
Rok 1921
13. 1.
V Kolešovicích byly otevřeny obecní knihovny.
Knihovna pro německé občany se nachází v ředitelně
Obecné a měšťanské školy, knihovníkem se stal pan
ředitel Dörr. Knihovna pro české občany se nachází
v budově české školy a knihovníkem je pan ředitel
Heyma. Oba knihovníci vykonávají svou práci
bezplatně.
14. 2.
V důsledku nedostatku uhlí bylo zastaveno
vyučování na Obecné a měšťanské škole až do 7.3.
Z tohoto důvodu zvažuje obecní správní komise nákup
uhlí.
25. 2.

Do nové školní rady byli jmenováni:

Ředitel Měšťanské školy Anton Dörr, učitel Heinrich
Erber, učitel Gustav Guschl jako zástupce školy
a Josef Anton, domkář Kolešovice 158, Dr. Karel
Herrmann, Kolešovice 160, František Loukota,
obchodník Kolešovice 28, Wilhelm Ullmann, sedlák
Kolešovice 82, Josef Lothring, krejčí Kolešovice 40 a
Albin Bekl, sedlák Heřmanov 17.
Jako náhradníci z Kolešovic: Josef Heß, sedlák č.p. 46,
Rudolf Porges, obchodník č.p. 206, a z Heřmanova
Johan Tichai, domkář č. p. 3.

Příslušník pěchoty Anton Worsch umírá na následky
války. Bližší data bohužel chybějí.
18. 4.
Finanční komise obce se zabývá nálezem
kontroly, o kterém bude diskutovat správní komise
obce 23.4. Jedná se o peněžní rozdíly ve zboží.
Tajemník obce Václav Goth žádá o odchod do penze.
1. 5.
Na žádost družstev jsou opět zavedeny
týdenní trhy. První trh se koná ve čtvrtek 3.5.1921.
Od tohoto dne bude následující týdny vždy ve čtvrtek
trh. Okolní vesnice budou o tomto rozhodnutí
informovány.
15.5.
Letnice. Místní skupina válečných invalidů
slaví ve jménu vdov a sirotků svůj první obětní den.
Ve vsi se vybralo 209 Kč 58 h, v Hořesedlích 100 Kč
92 h, v Heřmanově a Hokově 48 Kč 32 h a ve Zderazi
60 Kč 72 h, čímž předseda skupiny, pan Josef
Richter, obdržel 419 Kč 54 h.
20.5.
V rámci obce se vytváří trestní senát
k vymýcení polních škod. Při prvním chycení se platí
pokuta 5 Kč. Tato částka se při dalších porušeních
zvyšuje o dvojnásobek původní ceny, tedy 10, 20, 40,
80 Kč atd. Při krádeži hus se platí 1 Kč za kus. Další
porušení se platí viz výše.
Poplatek za hroby činí: 1. třída 40 Kč, 2. třída 30 Kč,
3. třída 20 Kč, pro děti pod 10 let polovina poplatku.
O rozdílech ve třídách rozhoduje obec.
1. 6.
čas.

Na dráze je od tohoto dne zaveden 24 hodinový

1. 6.
Od tohoto dne přebírá pan Frantšiek Novotný
z Pardubic zdejší drogerii po panu H. Hendrychovi.

19.6.
Kolešovický mužský pěvecký sbor pořádá
koncert, který se i přes nepřízeň počasí těší vysoké
návštěvnosti. Německý mužský pěvecký spolek
v Kolešovicích byl založen 19.1. 1873, o což se
významně zasadil tehdejší učitel, pan Josef Tabor.
V tomto dni bylo zvoleno provizorní vedení spolku,
které tvořili W. Speuser, Josef Tabor, Löser, Russy a
Zilka
Dne 26.2.1873 byl na prvním shromáždění vypracován
řád spolku a ten předložen místodržitelství v Praze ke
schválení. Patronem spolku byl zvolen pan hrabě Karel
Wallis, jeho předsedou pan hrabě Rudolf Wallis,
zástupcem pan W. Speuser, mistrem sboru pan Josef
Tabor, zástupcem mistra sboru pan Josef Löser,
pokladníkem pan Bartoloměj Russy a zapisovatelem pan
Karel Zilka.
O velikonočním pondělí roku 1898 se konalo 25. výročí
založení spolku. Tehdejším předsedou byl pan Josef
Nachtigall, mistrem sboru pan učitel Josef Guschl.
U příležitosti této slavnosti věnoval básník Felix Dahn
z Vratislavi spolku slavnostní citát, který zní:
„ Německá je tvá duše, tvá píseň, tvé slovo, tvůj
národ, tvá hrdost a nejvyšší poklad, německé je vše,
co má přijít, tvé srdce bije německy až do posledního
úderu.“ – Tento text zhudebnil pro spolek vídeňský
skladatel
Eduard
Kremser.
Autogramy
jsou
vlastnictvím spolku. 40letá oslava se konala v roce
1913. 50letá oslava se konala ve velkém společně
s vysvěcením praporu spolku dne 24. června 1923.
Patronkou praporu se stala paní Marie Herrmannová,
manželka pana doktora E. Herrmanna z Kolešovic.
Nynější předseda pan Josef Kandler, obchodník
v Kolešovicích, je od roku 1913 předsedou spolku.
22.6.
Pan hrabě Friedrich Wallis zemřel. Narodil se
20. ledna 1853 v Kolešovicích, absolvoval gymnázia
v Mostě a Litoměřicích, sloužil u 3. Jezdecké pěchoty
a navštěvoval 7 let orientální akademii. Jeho
nejoblíbenější předmět byl arabský jazyk. Poté
nastoupil politicky správní službu a střídavě byl
přidělen na Zemní vládu v Sarajevu a Mostaru a
na Ministerstvo financí ve Vídni.
V roce 1913 odešel jako vládní úředník do důchodu a
od té doby žil v ústraní v Kolešovicích. Po smrti svého
bratra Karla v roce 1917 převzal za těžkých okolností
majetek v Kolešovicích, který však mohl spravovat jen
velmi krátce. V roce 1921 jel navštívit svého bratra do
Vídně, 8. dubna těžce onemocněl, byl sanitkou
dopraven do Kolešovic, kde 22.6. zemřel. Jen 8 dní mu

bylo dopřáno dožít v Kolešovicích.
25.6.
Pohřeb hraběte Friedricha Wallise navštívilo
mnoho lidí. Mimo jiné se zúčastnili: Baron Zessner
z Převorna (Polsko), hraběnka Nosticová, hrabě
Ledebur, princ Zdenko z Lobkovic, hrabata Eugen a
František Černínové, předseda správního okresu
Forster z Podbořan, nejvyšší finanční rádce Buchtela
z Prahy atd.
25.6.
V obci Kolešovice lidé zamýšlejí postavit
pomník válečným obětem. Během dnešní svatby
Tuslové a Dyršmída se vydražilo 445 Kč, z čehož bylo
150 Kč použito právě na výstavbu pomníku.
29.6.
Místní skupina Spolku válečných zraněných
organizuje ve 14 h v zahrádce pana Eise koncert. Poté
je možné hrát kuželky o ceny.
V měsíci srpnu koupil pan Rudolf Scheiner, obchodník
v Kolešovicích č. 88 dům od pana Willnera dům č. 15.
Do domu č. 28 v Heřmanově vnikli za nepřítomnosti
majitelů neznámí zloději, kteří odcizili prádlo a
oblečení v hodnotě několika tisíc korun.
3. 9. Okresní školní správa opět dovolila 11 dívkám
navštěvovat zdejší chlapeckou Měšťanskou školu. Dále
je dovoleno vyučovat ve 2 kurzech česky, čehož se
ujala paní Marie Hoserová. Výuky se zúčastní 80 žáků.
6.10.
V novinách se dočítáme, že Josef Suwa,
narozen v Kolešovicích roku 1873, syn pana Podstarše
a Anny Brandelové (pivovar), který byl také ve válce a
dostal se do ruského zajetí, tam navštěvoval vyšší
školu a zístal titul MUDr. Avšak noviny Pražský
večerník dne 6.10. píšou, že tomu tak nebylo a že se
pan Suwa kvůli neoprávněnému lékařskému výkonu
nachází ve vězení.
8.10.
Místní jednojazyčné tabule a text na pečeti
obce musí být dvojjazyčný, proto byly objednány
z Pražských smaltoven 3 kusy dvojjazyčných místních
tabulí, jedna za 150 Kč.
1.12. Pamětní fotografie padlých, objednané u firmy
Karel Zopf v Chebu, budou vystaveny v kostele.
1.12.
Okresní školní rada uděluje
za znamenitý výkon učitelům zdejší školy:

panu řediteli Antonu Dörrovi a pánům učitelům
Jidřichu Erberovi a Johanu Roblovi.
28.12.
Divadelní spolek „Thalia“ daruje 550 Kč,
které má uložené u Spořitelny, vdovám a sirotkům.

Statistika z roku 1921
Chmelová osevní plocha činila ve štocích:

uznání

sklizeň v centech na 50 kg:

Kolešovice

7.304………………………………………….…………… 654,84

Heřmanov

1.752 ……………………………………………….………130,85

Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 4000 Kč až 7000 Kč.
Rok 1921 patřil díky svým 4000 – 7000 Kč za chmel k nejlepším chmelařským rokům.
V Kolešovicích se narodilo 6 chlapců, 12 dívek a v Heřmanově 8 chlapců a 3 dívky
Téhož roku zemřelo v Kolešovicích 11 mužů, 9 žen a v Heřmanově 2 muži a 3 ženy.
Celkový nárůst obyvatelstva byl v roce 1921 4 osoby.

- JŠ -

Kulturní přehled, stalo se ...
A D V E T N Í Č A S – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
Adventním časem začínají jedny z nejhezčích svátků roku pro většinu z nás. Stejně jako každý rok se rozzářil nejen
stromek u obecního úřadu, ale také většina domů v naší obci první prosincovou adventní neděli.
Tradiční rozsvícení vánočního stromku se uskutečnilo v neděli 1. prosince před obecním úřadem. Dobrou vánoční
náladu podpořila místní kapela s muzikanty panem Tomášem Novákem, Ondřejem Novákem a panem Petrem
Košťálem. Ti svou premiéru před vánočně naladěným publikem zvládli na jedničku. A jejich vystoupení s vánočními
koledami navodilo příjemnou vánoční náladu společně s chutným svařákem, čajem a vánočním vystoupením chlapců
ze školní družiny základní školy, Honzíkem Černohorským, Borisem a Jáchymem Košťálovými a Tomášem
Petrlíkem s krátkým pásmem o svátcích, které patří do období adventu.
- jp PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Do posledního místečka byl zaplněný sál místního kulturního domu ve středu 18. prosince od 18. hodiny. Již třetí
vánoční koncert kapely žáků ZUŠ Rakovník The Smallpeople nám zpříjemnil předvánoční čas plný vánočních
příprav. Souběžně s koncertem proběhl charitativní prodej výrobků vyrobených žáky 2. Základní školy Rakovník.
Žáci 4. třídy výtěžek z proběhlé akce věnují na podporu léčby své nemocné spolužačky.
- jp POSLEDNÍ LEČ
Druhou sobotu v prosinci připravilo Myslivecké sdružení Tetřev Kolešovice tradiční Poslední leč. Celkem se na sále
sešlo 83 platících návštěvníků. Myslivci si zakládají na pěkné tombole, která přiláká návštěvníky. Tentokrát první
cenu divoké prase vyhrál Martin Křenek a protože, jako dobrý myslivec má možnost vlastního odstřelu, vrátil cenu
zpátky do tomboly, aby ji vyhrál někdo další. Šťastným výhercem se stal tchán ing. Radka Gregora z Kněževsi.
Druhou cenu, také divoké prase vyhrál myslivecký trubač a třetí cenu srnčí vyhrál pan Nováček z Hořesedel,
kterému se ještě podařilo vyhrát 4 bažanty. Vstupné na poslední leč bylo 100 Kč a o zábavu se postarala kapela
Kastelán.
- bp NOVOROČNÍ POCHOD
První den kulatého roku 2020 patřil nejen pestrobarevnému ohňostroji, ale i Novoročnímu pochodu (třetímu
v pořadí), který již bereme jako tradici. A jak taková hromadná akce probíhá? Úplně jednoduše. Scházíme se půl
hodinky před odchodem na dvorku rodiny Praisů, abychom se vzájemně přivítali, pozdravili, potažmo seznámili.
K prolomení ledů slouží hřejivý kalíšek či dva červeného svařáku, který nás povzbudí i při následné chůzi. Padly
přesně 4 litry do poslední kapičky. Spácháme společné foto, díky němuž se dopočítáme celkového počtu
zúčastněných – pro letošek: 38 dospělých i dětí plus 2 čtyřnozí mazlíci, 1 kočár s batolátkem. Esem v rukávu bylo
počasí. Nádherně jasná obloha a slunečno slibovalo krásný výlet. Přesto, že se nám cesta ztratila kdesi v přeoraném
poli, projeli a dojeli všichni. Ušli jsme pěkných 8,5 km, prošli se po novém koberci mezi Kolešovicemi a Přílepami,
vyšlápli jeden kopec, záhy ho seběhli a rozloučili se pohledem na kouzelný betlém u Lillových. Děti měly spousty
elánu na rozdávání. Když neskákaly na zamrzlých loužích, snažíc se o rozbití ledu, pobíhaly po tuhých hroudách na
poli, nebo poskakovaly po balících slámy. Cestou nás doprovázel malý harmonikář, který učaroval i mě
.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří si našli čas a vyrazili na první společnou túru nového roku. Ať jsme
zdraví a ať nám to šlape!
- ep -

SOUSEDÉ
Když se dá dohromady parta šikovných mladých lidí,
dokáží snad i nemožné. I u nás se takoví najdou. Pár
amatérských hudebníků „Z Tržiště“ zahrálo při
rozsvícení vánočního stromku u OÚ a protože se jim
vystoupení opravdu povedlo, dodali si odvahu a
vymysleli
další akci. Nejen vymysleli, ale
i uskutečnili. K nim se přidali rodinní příslušníci,
kamarádi a přátelé a večer před Štědrým dnem zašli
zahrát a zazpívat koledy na prostranství před
betlémem. Přišli ti, kteří se o této akci doslechli.
A nebylo nás málo. Atmosféra předvánočního času,
svařeného vína, čaje, vaječného koňaku, medoviny,
jednohubek a vánočního cukroví udělala své. Přátelské
popovídání, zpívání /kdo neznal slova, dostal
namnožený text/, prostě pohoda. Takže všem, kdo se na této pěkné sousedské akci podíleli, těm, kteří zahráli,
zazpívali, připravili občerstvení, zapůjčili betlémskou chýši, všem, kteří udržují sousedské vztahy tak, jak by měly
být všude - díky!!!
- li VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Štědrý den jsme věnovali zvířátkům z lesa, polí a
luk. Sešli jsme se před obědem u kulturního domu a
úderem desáté vyrazili s drobnými zásobami
vystrojit jim menší hostinu. Došli jsme k zásypu za
Bauerovými, odhodili přebytečná kila v podobě
různého krmení a dobrot a pokračovali slunným
dopolednem na kratší procházku směr Zderaz.
Cihelna byla náš nejvzdálenější bod, odtamtud jsme
se stočili zpět k domovům. Na to, aby nám
vytrávilo, 4 km stačily. Děcka se těšila na příchod
ježíška, takže chtěla být brzo doma. Nápad dostat
ven tatínky se svými ratolestmi v tento
neopakovatelný den je asi dobrý, ale zatím nám
převládá účast maminek. Pojďme se pochlapit a nechme
napřesrok maminky v klidu doskládat poslední dílky
sváteční skládačky, co říkáte?
- ep -

MYSLIVECKÝ PLES
Nejkrásnější svátky uběhly jako nic a další kulturní akci
roku si připravil Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice.
Na sobotu 18. ledna 2020 od 20 hodin na sále kulturního
domu připravil tradiční Myslivecký ples. Na ples si
nakonec našlo cestu 91 platících, což se dá hovořit o
velice solidní návštěvě. Během večera si tanečníci
zakoupili tombolu, která byla velice rozmanitá. Krom
několika desítek drobných cen byly v tombole další
lákavé ceny. 25 bažantů a 4 divoká prasata. Jedno prase
vyhrála vnučka pana Nováčka z Hořesedel, druhé Jitka
Ritterová, která cenu věnovala R. Kadeřábkovi, třetí
Jakub Feher a čtvrté prase vyhrál pan Kopřiva
z Kněževsi. Celý večer se o pohodu starala kapela Jan
Fernet a spol. Přítomným se večer líbil a rádi se na sále
sejdou při další kulturní akci.
- bp -

Stalo se v Domově …
Další rok je za námi. Když se
otočíme
a ohlédneme se za posledními měsíci roku 2019,
musíme uznat, že se toho stalo opravdu hodně, ale
stálo to za to a užili si ho nejen naši uživatelé, ale i my
zaměstnanci.
5. 12. 2019 naděloval v Domově Kolešovice jako už
tradičně Mikuláš. Vše začalo v dopoledních hodinách
Mikulášským bingem o ceny, kterým uživatele
provázely aktivizační a sociální pracovnice
v tradičních kostýmech čertů, andělů.
Během měsíce prosince nás navštívily děti z mateřské
školy se svým Vánočním vystoupením, do kterého se
zpěvem koled mohli zapojit i naši uživatelé, kterým se
představení velice líbilo, a tímto malým účinkujícím
velmi děkujeme. Následující dny už se vše plně
věnovalo přípravě na Vánoce. Aktivizační místnost
voněla ještě horkým vánočním cukrovím, na stolech
se objevily vánoční ubrusy a haly a jídelny ozdobily a
provoněly vánoční stromečky a všechno naplnilo to
pravé kouzlo Vánoc.
Společnost Tesco pro nás připravila stromek
splněných přání, kde mohli lidé, co nakupovali
v obchodním domě Tesco, splnit nějaké přání našim
uživatelům. Dárky byly poté před Vánoci doručeny
k nám do Domova, kde byly rozdány uživatelům
a nadělaly mnoho radosti.
Všem dárcům patří obrovské „Děkuji“ nejen
od uživatelů, ale také od zaměstnanců Domova
Kolešovice, za projeveného Vánočního ducha a velké
míry empatie a člověčenství.
V rámci akce Ježíškova Vnoučata Jinak – věnujme čas
seniorům, k nám začali docházet dobrovolníci, kteří tráví
čas nejen s chodícími seniory, ale také se seniory
upoutanými na lůžko, kteří jsou vděční za každou pozornost.
Dochází k nám také členky ČSŽ Kolešovice, které se vždy
postarají uživatelům o milé rozptýlení. Těmto lidem také
patří velký dík za to, že ochotně věnují svůj vzácný čas.
20. 12. 2019
proběhl již tradiční oběd uživatelů se
zaměstnanci, kde se v dobré náladě všichni poveselili
a pochutnali si na výborné svíčkové omáčce s knedlíky.
24. 12. 2019
nechyběl ani v Domově Kolešovice
smažený řízek, nebo kapr a bramborový salát. A pak už
zbývalo jen pár dnů do Silvestra, který jsme oslavili
odpoledne přípitkem a přivítali tak rok 2020.
Rok 2020 jistě přinese mnoho nových zážitků, zkušeností
a poznatků. Zda budou dobré či špatné je zatím zahalené
mlhou tajemství, ale pokud si můžeme něco přát, tak: „Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2020“
A co nás čeká? 23. 1. 2020 bude Den humoru a satiry
V průběhu února budeme pilně připravovat na Kloboukový ples,
7. 3. 2020 oslavíme Mezinárodní den žen.
A konečně 20. 3. 2020 proběhne Kloboukový ples Domova Kolešovice.
Bc. Linda Bláhová, DiS., sociální pracovnice

SDH informuje ...
Nový hasičský automobil v Kolešovicích
První adventní neděle tradičně patří
rozsvěcení
vánočních
stromečků
v obcích a městech po celé republice.
Nejinak tomu je u nás, v Kolešovicích.
Tentokrát bylo 1. prosince 2019 před
Obecním úřadem rušno již před
samotným
rozsvěcením.
Hasičům
z Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce Kolešovice (JSDHO) byl předán
nový dopravní automobil Peugeot
Boxer. Je to vůbec poprvé v dlouholeté
historii místních hasičů, kdy jim byl
pořízen úplně nový hasičský automobil.
Ohlédněme se do historie. V prosinci
1949 byl sboru zakoupen starší nákladní
automobil General Motors of Canada
(Chevrolet). Roku 1960 bylo sboru
přiděleno vozidlo Tatra 805, které bylo
nově natřeno, opraveno a r. 1966 prošlo
přestavbou na speciální požární vozidlo.
V roce 1987 obdržel sbor od požárního
útvaru hlavního města Prahy starší
automobil Š706 CAS 25. A roku 2000
byl od HZS Rakovník zapůjčen požární
automobil DV 12 AVIA (2005
darován). Od roku 2017 jednotka
využívá nově získanou cisternu CAS 25
značky Karosa, zakoupený od JSDHO
Jenštejn.
Nový dopravní automobil Peugeot
Boxer byl pořízen za 942 tisíc korun.
Nákup byl financován z dotace
Generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR ve výši 450 tisíc
korun, Středočeského kraje ve výši 300 tisíc korun a obec doplatila 192 tisíc korun.
Myšlenka na získání nového vozu prostřednictvím dotace Generálního ředitelství HZS ČR vzešel od dobrovolných
hasičů. Administrativní úkony spojené s žádostí zvládli společně Jaroslava Čečrdlová a referent obecního úřadu
Bohuslav Pelikán. Náležitosti technické specifikace vozu vytvořil profesionální hasič Ladislav Dvořák. Celou akci
dotáhl do zdárného konce starosta obce Kolešovice. Všem zúčastněným patří velký dík!
Na závěr se podívejme na výjezdovou činnost JSDHO Kolešovice v roce 2019. První výjezd se uskutečnil 23. 2.
k požáru trávy u Heřmanova. Zvládnutí extrémního letního sucha pomáhali hasiči například čeřením vody na
Podskalu. A konečně v pátek 6. prosince vyjela jednotka k požáru v garáži rodinného domu v Kolešovicích.
Za SDH Kolešovice, Jaroslava Čečrdlová

Zemřel dlouholetý aktivní dobrovolný hasič
V pondělí 9. prosince zasáhla místní sbor dobrovolných hasičů smutná zpráva - zemřel pan Oskar Havlík, který
ve sboru pracoval od roku 1961! V letech 1974 - 1982 pracoval jako materiálně-technický referent. Od roku
1982 do roku 1991 působil jako předseda sboru. Dále byl členem revizní a kontrolní komise SDH, staral se také
o zajištění tomboly na tradičních hasičských plesech. V roce 2008 získal za svoji dlouholetou aktivní činnost
nejvyšší hasičské vyznamenání, titul Zasloužilý hasič. Ten převzal ve slavnostním sále Centra hasičského hnutí na
přibyslavském zámku. Jako takový se zúčastňoval setkávání zasloužilých hasičů z okresu Rakovník
i Středočeského kraje. Čest jeho památce!

Základní škola a Mateřská Kolešovice
Zprávičky z mateřské školy

a ze základní školy
FLORBALOVÉ DNY V RAKOVNÍKU V prvním prosincovém týdnu se naše

5.12. Dorazil Mikuláš se svou družinou florbalová družstva zúčastnila okresního finále ve florbalu základních
ze základní školy.
škol.
VÁNOČNÍ STROM Rozsvícení vánočního stromku proběhlo tradičně první
6.12. Netradiční vánoční odpoledne
adventní neděli 1.prosince 2019 před místním obecním úřadem (viz.
spojené s besídkou pro rodiče.
Článek ADVENTNÍ ČAS)
10.12. S dětmi si povídal klaun Pepíno.
VÁNOČNÍ BESÍDKA A JARMARK „Návštěvu nebe“ zažili ve čtvrtek 19.
11.12. Děti 2. třídy navštívily město
prosince 2019 hosté i účinkující při Vánoční besídce, na niž žáci pod
Kladno.
vedením svých vyučujících pilně nacvičovali.
12.12. Děti pekly vánoční cukroví.
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 sod 12 hodin bude
Alena Vojáčková, učitelka MŠ
konat v pátek 3. dubna 2020 do 17 hodin v budově základní školy.

Kulturní nabídka


V neděli 2. února 2020 vás zveme na ÚNOROVÝ POCHOD dlouhý 9 km. Sraz chodců je před
Kulturním domem Kolešovice ve 13 hodin.



Český svaz chovatelů ZO Kolešovice vás zve v sobotu 8. února 2020 od 8 do 14 hodin na
pravidelnou ZIMNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ.



V sobotu 15. února 2020 se těšíme na obnovený MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ, který vychází ve 13
hodin od KD Kolešovice. Do kroku nám zahraje kapela Senior band. Večer je připraven na sále
kulturního domu MAŠKARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ. Vstupné bez masky 100 Kč, s maskou 80 Kč.
Hraje kapela Jan Fernet a spol. Během večera proběhne vyhlášení tří nejhezčích masek.



Český svaz žen Kolešovice připravil na neděli 23. února 2020 od 10 hodin na sále Kulturního domu
Kolešovice DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Vstupné dospělí: 50 Kč, děti 30 Kč. O zábavu a hudbu
se postará Jan Ladra.

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,

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

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

Počasí v obci. Jak bylo …?
Od člena rodiny Frýdových jsme se dozvěděli, že 28.února oslaví
Marie Frýdová a Stanislav Frýda

65. - slovy šedesátépáté výročí svatby. K tomuto úctyhodnému číslu
přejeme do dalších let zdraví, pohodu a lásku .....
Klobouk dolů, tak dlouho spolu !
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Viktor Fefrčík

2 2 . prosince 2019

Adéla Jiráková

1 9 . ledna 2020

Mikuláš Beneš

2 1 . ledna 2020

VIKTOROVI, ADÉLCE A MIKULÁŠOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V LEDNU A ÚNORU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Katarína Folbrová

Miroslav Jirotka
Josef Folber

Marie Matějková

Milan Černohorský

Jaroslava Herinková
Elena Brixová

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

V prosinci a v lednu nás opustili tito naši spoluobčané
1. prosince 2019

paní Růžena K l o s s o v á

9. prosince 2019

pan Oskar H a v l í k

5. ledna 2020

paní Soňa D r o z d o v á

6. ledna 2020

pan František H e j d a

8. ledna 2020

paní Anna M á l o v á

8. ledna 2020

pan Jaroslav A d l t

13. ledna 2020

paní Eva K a z d o v á
Čest jejich památce !
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