ročník XII.
. . .

číslo 4 / 2020

a pokračujeme z kroniky rokem 1982

Dne 9. 8. 1982 se konalo plenární zasedání MNV
v Kolešovicích, které mimo jiné vydalo protestní
rezoluci proti expanzivní politice Izraele. Požaduje se
okamžité stažení vojsk z cizího území a řešení, aby
bylo dosaženo jednání s přihlédnutím k právu lidu
Palestiny a všech národů této oblasti. Dále se plénum
MNV zabývalo postupem žní , plněním akcí „Z“ a
plněním opatření proti negativním jevům. Ve třetím
kole žňové soutěže na kombajnech E – 512 se umístil
na 2. místě v okrese kombajnér JZD Kolešovice s.
Jiří Čečrdle, opravář JZD a poslanec ONV.
Tak jako každoročně byla i pro rok 1982 vyhlášena
v rámci festivalu
ZUČ soutěž aktivity souborů.
Porota, složená ze zástupců Okresní rady ZUČ,
provedla vyhodnocení, ve kterém se v dětské části
umístil na prvním místě soubor ZŠ Kolešovice, za
vedení
H. Špeciánové. Celkem bylo do soutěže
přihlášeno šestnáct souborů.
Nejlepší start do podzimní sezony 1982 měl korunní
princ loňského ročníku Český Lev Kolešovice. Blýskl se
střelecky a doslova smetl celek Šanova. Český Lev
Kolešovice – Sokol Šanov – 6: 0. Hosté vydrželi se
silami jen do poločasu, po změně stran se zápas
změnil v exhibici domácích. Branky : Ridzoň tři,
Vocetka, Hink a Ogurek po jedné.

Za týden, 1. 9. Kolešovice smetly dalšího soupeře.
V plné mistrovské síle se opět ukázal Český Lev
Kolešovice, který tentokrát přidělil půl tuctu branek
Permonu Roztoky a to dokonce na jejich hřišti.
V roce 1982 je do krajského kola soutěže „Budujeme
vzornou lidovou knihovnu“ zapojena i místní knihovna.
Uznání ONV v Rakovníku získala již v roce 1979.
S velkým zájmem a velkou obětavostí vede tuto
knihovnu Václav Bláha a je třeba dodat, že velmi
dobře. Pro místí MŠ a ZŠ pořádá exkurze, pravidelné
nástěnky a výstavky jsou v knihovně samozřejmostí.
Letos je v knihovně zapsáno 170 čtenářů, kteří si
půjčili 2700 knih a časopisů. Účast v soutěži však
vyžaduje, aby knihovna byla po všech stránkách
v pořádku. MNV zařídil vymalování knihovny a chodby
za finančního přispění odboru kultura ONV. Vybavil
knihovnu regály na časopisy, novými kamny, záclonami
a nezapomněl ani na obrázky, květiny, drobnou
keramiku a pod. A výsledek? Knihovna je jako ze
škatulky. Prověrková komise knihovnu navštívila a
kladně ocenila.
Dne 9. 10. 1982 zemřel po těžké nemoci Jaroslav
Drozda, předseda MNV Kolešovice ve věku 52 roků.

- li -

Letošní dovolená

Nedávné týdny nám přinesly události, pro které jsme museli přehodnotit nejen
své návyky, oblíbené aktivity, ale i plány letní dovolené. Mnozí z nás si z hrozby
možné nákazy, časové zaneprázdněnosti, možná i nedostatku financí škrtli pobyt
v cizině. Nelitujme, naše země nabízí velké množství krás pro milovníky přírody,
hradů, zámků, muzeí, galerií i pohledů do dálek z rozhleden. Penziony a hotely
jsou již většinou obsazené a nám zbývají pouze jednodenní výlety. Třeba po
blízkém okolí. Byli jste už v zámecké zahradě ve Valči, kde se dobře dýchá i
astmatikům ? Zámek je ještě v rekonstrukci, ale ve vsi je i muzeum. A až se budete
vracet, zajeďte třeba do Chyše. Zámek má bohatou expozici a pánové – místní
restaurace má i svůj pivovar. Možná, že ještě ten den stihnete procházku Cestou
českých svatých v Petrohradu při cestě na zříceninu hradu Petrohrad. Ze
zříceniny je už jen pár kamenů, ale výhled do okolí je perfektní. A kdo by se chtěl
rozhlédnout z pořádné výšky, ať vyšlape na rozhlednu v Kryrech / pouze
v něděli/. Má příjemně nízké schody, ty vyšlapete v pohodě. Nohy vás možná večer
budou trochu bolet, ale to množství dojmů stojí zato. Přeji hezký výlet a šťastný
návrat domů.
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



Pokračuje výstavba vodovodu. V současné době jsou položeny vodovodní a výtlačné řady ve
všech třech sídlech (Kolešovice, Zderaz a Heřmanov) a pokračují práce na úpravně vody a
vodojemu v Heřmanově. Dále byla provedena homogenizace vozovek na krajských
komunikacích. Tyto práce jsou reklamovány. Jsou vyvrtány vrty V1 a V2 a k těmto vrtům jsou
osazeny šachtovnice, včetně osazení na starém vrtu VK 2, který bude při provozu vodovodu též
využíván. Na změny v projektové dokumentaci bude po obdržení vyjádření správců sítí a
Povodí Vltavy s. p. podána žádost o vydání stavebního povolení na tyto změny.



V pátek 2. října 2020 od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8 do 14 hodin proběhnou
volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Parlamentu Senátu České republiky.
Případné II. kolo voleb do Parlamentu Senátu ČR se bude konat v pátek 9. října a v sobotu 10.
října 2020 (obvyklý čas). Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 29. září 2020.
Pokud bude někdo chtít využít hlasování do přenosné volební urny, je nutné toto s předstihem
oznámit na Obecním úřadu Kolešovice, tel. 313 582 296



Druhou červencovou sobotu byla zahájena turistická sezóna historické Kolešovky, která k nám
zavítá každou sobotu. Poslední jízda proběhne v sobotu 29.8.2020, kdy se v obci bude konat
Dočesná 2020. Více informací o prázdninovém provozu naleznete na www.khkd.cz.



Omezení provozu sběrného dvora v Kolešovicích: 10.8.2020, 12.8.2020, 15.8.2020 a 17.8.2020
ZAVŘENO. Ostatní dny beze změn.



Očkování psů proti vzteklině proběhne v pondělí 7. září 2020 od 16 hodin na prostranství před
obecním úřadem a od 16.30 hodin v obci Zderaz. Cena za očkování jednoho psa je 150 Kč a
cena za čipování 500 Kč.
- redakce KL -

Vážení spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali, někteří časně, někteří později a někteří tento fakt nezaznamenali vůbec, že máme
na celém území obce Kolešovice vybudovanou splaškovou kanalizaci a po technické stránce je možné
připojit každou nemovitost. Obec dlouho čekala a trpělivě snášela nejrůznější výmluvy, proč se nejde,
nemůže a nechce připojit vaše nemovitost na splaškovou kanalizaci. A protože obec má občanům
pomáhat, i když je potřeba podotknout, že do určitě míry, zakoupila obec fekální vůz a deset let
zodpovědně navážela odpadní vody na ČOV Kolešovice. To, že navážení odpadních vod způsobuje v ČOV
velké problémy, zvyšují se náklady a dochází k problémům při provozu, již byly namluveny desítky hodin.
Bohužel ani tato pravidelná osvěta nevedla k tíženému cíli, aby každý z nás napojil svou nemovitost
v Kolešovicích na splaškovou kanalizaci s vyústěním na ČOV Kolešovice. Naopak, někteří, a jejich ještě
dost, mají napojeny nejrůznější odvody ze septiků a žump do dešťové kanalizace, vývody do
Kolešovického potoka a nebo jímku nevyvážejí vůbec, vždyť ono se to někam ztratí. To je několik
informací pro začátek a věřte, že by se jich dalo napsat daleko víc, aby nám všem bylo jasno, jak se
chováme k životnímu prostředí, chráníme ho a připravujeme na předání budoucím generacím.
Abychom vás dlouho neunavovali fakty, které jsou každému všeobecně známy, chceme tímto občany
informovat, že ke dni 28. prosince 2020 bude v obci Kolešovice ukončen vývoz odpadních vod
z domovních jímek na ČOV Kolešovice. Od tohoto dne bude tato služba obcí Kolešovice poskytována
pouze občanům, kteří mají nemovitosti na území obce Heřmanov a Zderaz a na ČOV nemají možnost se
připojit. Tyto odpadní vody budou na ČOV Kolešovice odváženy za standartních podmínek a za
předpokladu, že odpadní vody nebudou starší 3 měsíců.
Závěrem je potřeba upozornit na fakt, že až se ve vás pohne svědomí a dojdete k rozhodnutí, že připojíte
nemovitost na splaškovou kanalizaci a vybudujete kanalizační přípojku, je nutné nechat si vypracovat
projektovou dokumentaci a na Městském úřadu v Rakovníku, odbor výstavby požádat o vydání územního
souhlasu, aby stavba kanalizační přípojky byla řádně zlegalizována, nestala se černou stavbou a vy jste se
mohli vyhnout případným pokutám a finančním postihům.
Se souhlasem Zastupitelstva obce Kolešovice, vypracoval B. Pelikán

A něco na rozptýlení: Otestuj se...
A.

jsem napojen na kanalizaci odpadních vod a platím ji

B.

veškeré tekuté odpady odvádím do septiku a nechávám ho pravidelně vyvážet

C.

odpady z WC odvádím do septiku, odpady z kuchyně, koupelny a pračky vypouštím do
kanalizace na povrchovou vodu, septik v noci přečerpávám do kanalizace

D.

veškeré odpady s klidem vypouštím do povrchové kanalizace

A.

Odpadky třídím, odpad ukládám do popelnic, sběrného dvora a kontejnerů po vsi, plasty do
pytlů, které odkládám na sběrná místa poslední čtvrtek v měsíci

B.

Odpadky odkládám pouze do popelnic, plasty do pytlů, sklo do kontejneru

C.

Pytle s plasty odkládám kdykoli – on to někdo uklidí

D.

Odpadky hromadím kolem domu a po vsi, /odpady neplatím/

A.

Parkuji ve své garáži

B.

Parkuji na svém pozemku

C.

Trvale parkuji na veřejném prostranství

A.

Topím plynem, elektřinou nebo dřevem

B.

Topím uhlím a mám kotel s řádným spalováním

C.

Topím uhlím ve starém nevyhovujícím kotli, spaluji odpadky a zamořuji životní prostředí

Počet domů - obydlených a neobydlených v obci: 289
Počet domácností napojených na kanalizaci: 220
Počet domácností pravidelně vyvážených septiků: 1 !
Pokud patříte do kategorie A, B, pak vám děkujeme, pokud ne, zamyslete se! 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.

Rok 1924
2.1. Žáci obecné a měšťanské školy obdrželi dodatečně jako vánoční dárky: 4 páry bot a 33 párů
punčocháčů. Nezbytné peníze k nákupu poskytly obec,
Spolek Němců a Německý kulturní spolek.
4.1.
Katolický spolek žen představil 4. 1., dále 5. 1.,
6.1. a naposledy 13.1. divadelní hru „Osmé přikázání“,
pokaždé bylo úplně vyprodáno. Režie se ujala hraběnka
Štěpánka Wallisová, která též hrála hlavní roli.
15.1.
Školou povinné dívky posledních dvou ročníků
(7. a 8. třídy)
dostaly nový vyučovací předmět
„Domácnost“, který je však především vyučován teoreticky.
27.1.

Německý sportovní klub uspořádal besedu.

11.2.
Pan učitel Josef Kühnl ze sousední obce
Hořesedly slaví se svou manželkou Adelheid, rozenou
Kokelmannanovou, stříbrnou svatbu. Pan učitel Kühnl je
výborný hudebník, který je svým uměním znám široko
daleko, a pod jeho vedením často vystupuje zdejší
kostelní sbor na různých oslavách.
17.2. Německý sportovní klub představil čtyři jednoaktovky v hostinci u Grimmů:
1.) Tchýně ve strážní budce
2.) Nedělní rauš
3.) Ten je snad hluchý
4.) Vykurýrovaný
Také divadelní spolek „Thalia“ opakoval frašku „Rodina
Šimkova“. Výdělek putoval na zdejší německou obecnou
a měšťanskou školu a činil 300 Kč.
V únoru 1924 prodal pan major Černý panu architektu
Ptáčkovi z Prahy zdejší pivovar, který také kdysi býval
majetkem hrabat Wallisů. Pan architekt Ptáček pracuje momentálně na Slovensku, proto se vedení pivovaru
ujme jeho švagr, pan F. Malát jako sládek.
Pan Matyáš Herold prodal panu Václavu Dykastovi dům
č. 196, který kdysi patřil k cukrovaru.

9. 3.
Pan Josef Seehan z Trnovan, kterého pozval
zdejší Katolický spolek žen, představil referát na
téma: „Německé národní pohádky“ a „Pronásledování
křesťanů“. Před začátkem zahrál spolek hru: „Vážný
rozhovor u kolovrátku“.
Zde představujeme seznam akcí, které se v
Kolešovicích a Zderazi uskutečnily
pro Německý
kulturní spolek od začátku roku až do začátku března
1924:
Německý mužský pěvecký spolek zazpíval na Silvestra.
Výdělek činil 241 Kč a 70 h. Hasičský ples v
Kolešovicích 106 Kč a 60 h, Silvestr Spolku místní
mládeže ve Zderazi 33 Kč, rodinný večer tohoto
spolku 76 Kč a 43 h, hasičský ples ve Zderazi 100 Kč,
pan Ed. Weniger ve Zderazi věnoval 150 Kč.
Sbírky vydaly z Weberova hostince 53 Kč, z Grimmova
hostince 33 Kč 42 h a z Ecklova hostince ve Zderazi
70 Kč. Za leden a únor to činí celkem 864 Kč 15 h.
Nad nádražím v Kolešovicích staví pan František Zeiler
svůj rodinný dům.
20. 2. Tohoto dne bylo schváleno podle školského
zákona 3298/2 sloučení chlapecké a dívčí školy do
„smíšené měšťanské školy“, a to s platností od
16.3.1924.
5.4.
Dle zdejších fám mělo dojít dne 24.3., poté
28.3., ke svržení komína zdejšího cukrovaru. Ale dne
5.4. v 10.45 h došlo teprve k jeho překládce. Pod
dohledem pana architekta Vasirtoiky z Rakovníka
komín svrhli pokrývačský mistr pan Chodounský z
Přílep a pan Hommer ze Sence. Přípravné práce trvaly
6 dní.
Jeden metr nad zemí se do komína udělala velká díra,
zeď byla podložena pevnými trámy, na dřevo a slámu
se nalil petrolej a vše bylo zapáleno. Za půl minuty se
58 metrů vysoký obr svalil. Jeho výstavba přitom
trvala půl roku.
6.4.
V této době se také začalo s hledáním uhlí,
čehož se ujal na dvoře bývalého cukrovaru a na louce
pana Ullmanna u Přílep zaměstnanec Poldi Kladno. Vrty
však nepřinesly očekávaný výsledek.
20.4. Wilhelm Ullmann s manželkou z Kolešovic č. 82
nechal postavit na cestě do Přílep na své náklady
kapličku svatého Marka. Obraz v kapličce namaloval
kolešovický občan, pan František Kardaus.
3.6.
Slavnost Marie Briefové, která se koná pouze
v Kolešovicích a v Messině na Sicílii.
7.6
Pan učitel Josef Gušl dle nařízení Zemské školní
rady odchází k 1.7.1924 do důchodu. Na škole v
Kolešovicích vyučoval 42 let.
18.6. Žáci zdejší obecné a měšťanské školy podnikli
se svými učiteli školní výlet do Podbořan, kde si
prohlédli továrnu s hliněným zbožím a výrobou kamen.
Poté navštívili Schlemmovy závody v Lubenci a park v
Krásném Dvoře.
Toho samého dne jmenuje Okresní školní inspekce v
Podbořanech
služebně
nejstaršího
člena
pedagogického sboru, pana učitele Jana Róbla,
provizorním ředitelem školy. Pan ředitel Dörr dle
nařízení Zemské školní rady převezme místo ředitele
na měšťanské škole v Žatci. Přestěhuje se do Žatce,
kde 1.9.1924 nastupuje do vedení školy.
30.7.
Obec poděkovala za zřízení Keblanského
rybníka a za možnost koupání.

25.8.
Pan Ernst Österreicher, syn pana Davida
Österreichera, se odstěhoval do Ameriky (Detroit,
stát Michigan).
21.6.
Německý mužský pěvecký spolek uspořádal na
vršku u Pšovlk slavnosti slunovratu.
23.6. Na závěrečné konferenci pedagogického sboru
obecné a měšťanské školy v Kolešovicích se předseda
srdečně rozloučil s odcházejícím ředitelem panem
Antonem Dörrem a vyzdvihl jeho obzvlášť dobře
vyvinutý smysl pro povinnost a jeho příkladné působení
jako pedagoga i ředitele za 20 let na zdejší škole.
Nejvíce se zasloužil o pozvednutí úrovně školy a
zařízení učeben. Společně s panem Dörrem se loučí
také pan učitel Josef Gušl a slečna Hildegard Uhlová,
kteří budou 8.7. slavit svou svatbu. Na místo
odcházejícího ředitele pana Jindřicha Erbera (odchází
na školu do Kryr) přichází pan učitel Alois Fryč z
Podbořan.
24.6. Ředitel školy v Klečetné, pan František Salzer,
je přidělen do školy v Kolešovicích (rozhodnutí
Okresní školní inspekce).
28.6. Učitelka ručních prací, slečna Marie Fuchsová,
začne od nového školního roku učit v Kolešovicích a ve
Zderazi (rozhodnutí Okresní školní inspekce).
13.7.
Kolešovický spolek dobrovolných hasičů slaví
50. výročí od svého založení. Začátky spadají do
21. dubna 1872 a sčítají na 28 zakladatelů, z nichž
žije už jen 7, a to:
František Filip, David Kohn,
Moritz Reis, Rudolf Rippl, Anton Semm, Anton Trešl a
Hyronimus Ullmann. Zemřeli: Florian Beckl, Josef
Elsner, Josef Filip, Adolf Fišer, Josef Hanauer, Josef
Hüller, František Jánský, František Kiršner, Adolf
Kučera, Ferdinand Mahr, František Mahr, Ferdinand
Meixner, Karel Meixner, Rudolf Meixner, Josef
Nachtigall, František Racka, František Rippl, Anton
Russy, Adolf Tichai, Friedrich Voigt a Josef Wohlrab.
Veliteli spolku byli:
1872 – 1875
1875 - 1878
1878 – 1881
1881 – 1884
1884 – 1900
1900 – 1904
1904 – 1905
1905 – 1919
1919 – 1921
1921 – 1924

Adolf Kučera
Ferdinand Mahr
Josef Elsner
Anton Klügel
August Lorber
Josef Hüller
Ludwig Eis
Karel Meixner
František Arbeiter
Rudolf Doležal

Přípravy oslav trvaly několik dní. Na náměstí před
kostelem byl postaven oltář a jeviště, v parku byl
postaven hudební pavilón, dále byly postaveny prodejní
budky na zahradní koncert a v uličkách uvítací brány.
Zatímco hasiči pilně pracovali na přípravách, jejich
ženy pekly prodejní předměty.
V 5 hodin zahájily slavnost palby z kanónu. V 8 hodin
dopoledne se představily spolky z Děkova, Zderazi,
Hořoviček, Vrbice, Heřmanova, Hokova, Hořesedel,
Bukova, Otěvek, Pšovlk, Řeřich, Šmikous, Svojetína,
Václav a Veclova. O hudbu se postarala hořovická
kapela. V 10 hodin se sešly všechny hasičské sbory,
zástupci obcí a všechny kolešovické spolky na náměstí
před kostelem, kde se zúčastnily mše a slavnostního
kázání. Heslo slavnostního kázání znělo: „Cti Boha
svého, ostatním se vyvaruj!“ („Gott zur Ehr, dem
Nächsten zur Wehr!“)

- JŠ -

Kulturní přehled, stalo se ...
Den dětí a rybářské závody
V sobotu 6. června 2020 jsme se dopoledne sešli
v rámci oslav Dne dětí na X. ročníku Dětských
rybářských závodů. Počasí bohužel této aktivitě
příliš nepřálo, bylo chladno, několikrát jsme zmokli
a tak závody byly předčasně ukončeny několik
minut po desáté. Závodnicí se snažili, seč jim síly
stačily, krmili, zakrmovali, měnili nástrahy
a přehazovali návnadu, jak jen to šlo. Ale ryby si
dnes řekly, máte smůlu, nebereme. O to snadnější
bylo počítání na konci závodu. Podařilo se chytit
pouze jednu plotici, kterou v závěru závodu chytil
Pavel Franče z Lišan. Ostatní závodníci bohužel,
měli úlovkové lístky prázdné. Přestože úlovky byly
nulové, každý si odnesl svou cenu. Závodníci
dostali za absolvování závodu textilní vak
s drobnými dárky a emblémem jubilejního závodu
a od ČSŽ dostali balíček k oslavě Dne dětí. Závodu
se zúčastnilo 25 závodníků, kteří by u vody určitě
vydrželi déle, kdyby jen trochu počasí bylo
vlídnější a ryby neměly volno…
- bp Víkend otevřených zahrad
Ten, kdo se vydal v sobotu 6. a v neděli 7. června
v rámci projektu „Víkend otevřených zahrad“ do
Heřmanova, nelitoval. Zahrada paní Martiny
Tichaiové ani letos nezklamala. Paní Tichaiová je
totiž zastánkyní pěstování bez chemických hnojiv
a chemických likvidátorů chorob a škůdců. Přesto
tu najdete spoustu květin, zeleniny, keřů i
ovocných stromů, z nichž některé už pamatují
babičku p. Tichaiové a přesto stále plodí. Kromě
těch starých v novém sadu rostou i stromy a keře
takových druhů, že jste o nich možná ani neslyšeli.
Zahrada, plná malebných zákoutí, kvetoucích
trvalek, jezírko plné nejen rybek, ale i hmyzu,
rostlin a hlavně pohody. Komu vadila trocha deště,
mohl posedět a občerstvit se speciálním
pohoštěním pod pergolou.
Díky za i letos zdařilou akci!
- li -

Pouť
I letošní kolešovická pouť byla poznamenaná virem. Žádné
atrakce, žádný zábavný program v zámecké zahradě. Ale
protože v době poutě už došlo k částečnému uvolnění
ohledně šíření koronaviru, sešli jsme se před restaurací
k posezení se známými a hlavně k poslechu kolešovické
kapely Neumíme nic. Počasí se vydařilo, jako by nám chtělo
vynahradit ty dlouhé dny strávené doma. Návštěvníků přišlo
plno, pivo bylo správně vychlazené, o zábavu dětí se
postarala Darča Štíchová. Jen kapele – manželům
Brabcovým, otci a synovi Novákových a Lubošovi
Kaufmanovi musíme udělit výtku. Názvem vaší kapely pěkně
matete lidi. Umíte! A pěkně jste pobavili každého, kdo přišel
posedět.
- li -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Základní škola
Obhajoby absolventských prací IX. třídy.
Dne 11. 6. 2020 se na naší škole konaly obhajoby Absolventských prací žáků deváté třídy. Ráno se ve slavnostním
duchu sešli naši žáci devátého ročníku a pomocí prezentace nás seznámili s obsahem své Absolventské práce, na
které v tištěné podobě pracovali již od začátku druhého pololetí. Některé práce se skutečně povedly. Jiné, jak již to
bývá, trochu zaostávaly za očekáváním. Vše nakonec i při troše té nervozity dopadlo dobře a všichni své práce
obhájili. Nejlepšími byly vyhodnoceny práce Heleny Veroniky Jarošové na téma Jižní Korea a práce Dominika
Fišara, která se zabývala komiksovými filmy firmy Marvel Entertainment.
Při závěrečném proslovu byli všichni naši deváťáci pochváleni za svoji tvůrčí činnost ředitelkou školy PaedDr.
Vladimírou Hartmannovou.
Mgr. L. Fukárek
Závěr školního roku poznamenaný koronavirovou pandemií.
Konec školního roku, stejně jako jeho průběh byl poněkud zvláštní. Pravidelná školní docházka byla ukončena
uzavřením škol Vládou ČR dva dny po jarních prázdninách 11. března 2020. Docházka žáků I. stupně pokračovala
nepovinně dopoledním vyučováním od 25. května za přísných hygienických podmínek. Žáci II. stupně nastoupili
později, také nepovinně. Nejdříve deváťáci, kteří se připravovali na odložené přijímací zkoušky a pak ostatní. Ti,
kteří nenastoupili do školy pokračovali v online výuce. Vysvědčení si, ale mohli vyzvednout všichni žáci ve stejný
den 26. června 2020.
Slavnostní předávání vysvědčení 9. třídy na Obecním úřadě v Kolešovicích se vzhledem k neustále se měnícím
pravidlům neuskutečnilo.
Povinnou školní docházku v tomto školním roce ukončili tito žáci:

Antonín Arnet, Kamila Břinčilová, Julie Dýbová, Klaudie Farbarová, Michaela Ferštlová, Jiří Ferštl, Patrik
Feher, Dominik Fišar, Helena Veronika Jarošová, Michael Jeřábek, Petr Jíša, Magdalena Laštůvková, Petr
Kališ, Lucie Krobová, Ondřej Polcar, Ondřej Rychtařík, David Šnajdr, Jiří Toth, Dmytro Vaskin, Tereza
Viktorová.
- jp Všem přejeme mnoho úspěchů ve studiu i v osobním životě.

Redakce KL a zastupitelstvo obce

Obec Kolešovice a 8. Zeměbranecký pěší pluk Praha ve spolupráci s K. K.
Kriegsmarine zvou na vzpomínkovou akci na Velkou válku a na počet místního
rodáka kontradmirála Otto Herrmanna konanou v sobotu 12. září 2020.
Sraz účastníků je ve 13.00 hodin na návsi Hajplon.
Od 14.30 hodin seznámení s „Nejstaršími českými námořními příběhy“ a osobností
„Admirála Františka Zikmunda Thuna“ v Kulturním domě v Kolešovicích.

Stalo se v Domově ...
Poté co skončila akutní koronovirová krize, začíná se
i život v Domově Kolešovice vracet k normálu.
Prozatím zůstávají některá opatření, jako nošení
roušek při kontaktu s uživateli nebo kontrola
návštěvníků, ale aktivity uživatelů se již vrátily
k normálu.
Uživatelé pracují na mobilních zahrádkách
a postupně již sklízejí sladké plody svého úsilí.
V aktivizační místnosti své výpěstky spotřebují na
výrobu marmelády nebo z nich upečou moučník, na
kterém si poté při kávě pochutnají.
Kvůli krizovému stavu naši uživatelé letos přišli
o pořádání tradičního Kolešovického víceboje,
sportovní akce,
která
probudí
soutěživost
a
bojového ducha, procvičí praktické
dovednosti a protáhne mozkové závity.
Naše aktivizační pracovnice se však pilně
snaží a pořádají různé hry a zápolení ve
starých a nových disciplínách, aby si
klienti naplno užili příjemného teplého
počasí a připravili se na Kolešovický
víceboj v roce 2021.
V létě nás již několikrát navštívilo několik
muzikantů, aby obohatili kulturního ducha
našich uživatelů. Navštívil nás pan Kubík
se svou tahací harmonikou nebo pan
Zdeněk Černovous z agentury Viola, který
nám předvedl své pásmo skladeb
„Písničky z Moravy a Čech.“ Návštěvu
hudebníků si uživatelé vždy náležitě užijí.
Při nepřízni počasí se koná vystoupení ve vnitřních prostorech, ale když je teplo
a slunečno, využíváme k vystoupení zámecký park a nádvoří zámku.
Dne 21. 7. 2020 se několik našich uživatelů vypraví na výlet do obce Hokov,
kde navštíví místní restauraci, aby změnili prostředí a připomněli si příjemné
vzpomínky na návštěvu restauračních zařízení.

Plánované akce:
28. 7. 2020

Grilování s hudbou pana Kubíka

6. 8. 2020

Hudební vystoupení pana Pecháčka

13. 8. 2020

Hudební vystoupení „Ta naše písnička česká“
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

2018

32,0

29.05.2018

- 1,5

29.05.2018

16,89

131,0

58,5

24.05.2018

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

ČERVEN
SRÁ ŽK Y V ČERVNU
[l/ m2]

TEPLOTY V ČERVNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2018

33,0

21.06.2018

7,0

22.06.2018

18,62

76,0

26,0

12.06.2018

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

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Laura Barthelová

20. června 2020

Tomáš Hrenák

18. července 2020

LAUŘE A TOMÁŠKOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ČERVENCI A V SRPNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Marie Englická
Marie Šalátová

Hedvika Brabcová
Jaroslav Menzl
Josef Rychtařík

Bronislava Záhoříková

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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