ročník XI.
… a pokračujeme z kroniky rokem 1981
Státní vyznamenání „Za obětavou práci pro
socializmus“ předal 6.11. 1981 tajemník OV KSČ Jar.
Kubička a zástupce KV KSČ M. Krsta Marii Rollerové,
která pracuje v JZD od jeho založení a je nositelkou
stříbrného odznaku BSP a její kolektiv v živočišné
výrobě dosahuje výborných úspěchů. Slavnostního
předání se také zúčastnil předseda JZD K. Staněk a
předseda ZO KSČ ing. Mánek.
Ke dni 30. listopadu 1981 podalo JZD Dukla
Kolešovice hlášení o splnění celoročního plánu dodávky
mléka, která činila 1 080 000 litrů. Do konce roku
dají navíc ještě 90 000 litrů. Největší zásluhu na
dobrém výsledku mají kolektivy BSP M. Matějkové
a J. Čečrdlové.
Počasí roku 1981
První den nového roku započal meteorologickou
kuriozitou v tomto období. Silnou sněhovou přeháňku
s vichřicí provázelo dvakrát za sebou silné zahřmění
jako o letní bouři. Jinak teplotně leden i únor
nevybočoval z normálních mezí. Noční mrazy byly
kolem 7.1. do mínus 10 stupňů a pak pokles na mínus 3
až – 4 st., kdy se zvýšil mráz na mínus 14 st. a trval až
do 30. ledna. V únoru byla teplota nad nulou, 8.2. bylo
+ 6 st. březen z počátku měl teploty kolem 0 st. a
později + 9 st. až do konce měsíce. Byl to nejteplejší
březen v historii měření od roku 1775. 11.3. byly
teploty + 17 st. a současné deštivé počasí vyvolaly
prudké tání sněhu s následnými povodněmi. V dubnu

číslo 4 / 2019
převládalo suché a velmi teplé počasí s letními
teplotami /až + 21 st/. Stromy předčasně rozkvetly.
Po vpádu studeného vzduchu nastal 16.4. náhlý zvrat.
Bylo až – 6 st. V ovocných sadech došlo téměř
k úplnému zničení úrody. Teprve po ledových mužích
bylo mrazům zažehnáno. Od dubna do června nepršelo
a toto tříměsíční období se stalo nejsušším obdobím,
které se předtím vyskytlo jen v suchých létech 1976,
1957 a 1947. Toto sucho značně ovlivnilo tvorbu klasů
obilí. Na velkých plochách došlo k podsychání porostů,
což mělo za následek slabší sklizeň i ztráty na
okopaninách. K nejpozoruhodnějšímu extrému došlo
v červenci, kdy po celodenních trvalých deštích
napršelo za 24 hodin přes 100 mm srážek/m2. To
nezůstalo bez následků na zemědělskou činnost. Došlo
k rozbahnění půdy a zkomplikovalo sklizeň. V našem
okrese se situace opakovala 10. 8. V srpnu a září byl
poměrný klid, až v říjnu se opakovaly deště jako
v červenci. Rozbahněnost půd přerušila podzimní
práce - nejvíce sklizeň brambor a cukrovky. Zima se
přihlásila záhy. V prosinci byly mrazy až – 16 st.
V tomto roce spadlo v Čechách 886 mm srážek/m2,
což je nejvyšší hodnota za více než 100 let. Proto
také vláhová bilance byla příznivá pro následující rok
až do května.
Na konci roku 1981 bylo v Kolešovicích 903 obyvatel.
Během roku zemřelo 43 lidí, narodilo se 12 dětí.
Odstěhovalo se 56 lidí a 72 se jich přistěhovalo.

- li -

Léto,
období prázdnin, vždy toužebně očekávané pro pocit bezstarostnosti, volnosti, pohody,
vybočení ze všedních dní. Letos nás překvapilo svojí silou, tetelícím se vzduchem,
sálajícím sluníčkem a hlavně suchem. Prostě léto na plné obrátky. Člověk si nasadí
klobouk nebo čepici aby se nespálil, uklidí se do stínu, k rybníku nebo ještě lépe doma do
sklepa, ke klimatizaci, s melounem, zmrzlinou, s chlazeným pitím. Jen ty od jara piplané
rostlinky se nemají kam schovat ani zahnat žízeň. Trávníky, které sekačky vyholily až
téměř ke kořenům, změnily barvu na rezavou, při každém kroku šustí a stopy jsou v nich
jako v zimě ve sněhu. Napršená voda v sudech a nádržích dávno došla. Kdo má na
pozemku vrt, je ještě v pohodě a může občas zalít. Majitelé studní pravidelně měří výšku
vody a strachují se, jestli zítra bude voda alespoň na čaj. K pití kupujeme vodu balenou.
Však je to na množství plastů v obci pořádně znát. A všechny nás bolí za krkem, jak
toužebně vyhlížíme i ten sebemenší mráček, sledujeme předpověď počasí, kdyby tak
alespoň trochu…..Nebo aby už byl ve vsi ten vodovod! Vždycky jsme si na začátku
prázdnin přáli: „Tak si to léto pořádně užijte!“ Letos jsem přání trochu pozměnila: „Tak to
léto ve zdraví přežijte. Vy i vaše zahrady !!!“
- li -

Obecní úřad informuje - činnost zastupitelstva obce
Zápis z pracovní porady konané 3. června 2019 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, T. Hrenák, J. Kovář, J. Leško, J. Lenochová, J. Leško, J. Poděbradská,
- Starosta zastupitele seznámil s návrhem programu veřejného zasedání, které se bude konat v úterý 11.6.2019.
Program zasedání je následující: Zahájení, Činnost zastupitelstva, Projednání závěrečného účtu obce Kolešovice za
rok 2018, Projednání přijetí Dotace pro jednotky SDH obcí na nákup nového dopravního automobilu, Projednání
účetní závěrky obce a ZŠ a MŠ Kolešovice, Projednání nákupu pozemků parc. č. 1147/8 a 1147/9, k. ú. Kolešovice,
Projednání nabídky na nákup pozemku parc. č. 1147/12, k.ú. Kolešovice od Českých drah a. s., Různé, Diskuse a
Závěr. Zastupitelé s navrženým programem souhlasili.
- Starosta informoval, že obec obdržela na základě jednání meziresortní komise dotaci od MZe na akci „Kolešovice,
Zderaz, Heřmanov – vodovod“. Dotace činí celkem 65% uznatelných nákladů, což je 36,39 mil. Kč. Zároveň
informoval, že s vybraným dodavatelem stavby byl sepsán protokol o předání staveniště a stavba byla zahájena
zemními pracemi na úpravně vody.
- Na VPP (veřejně prospěšné práce) od 1.6.2019 nastoupila paní Jana Gáborová.
- Starosta podal informaci, že obec zakoupila novou komunální techniku, a to traktůrek Husquarna na sekání trávy za
cenu 65.000,- Kč. Do nynější techniky se vzhledem ke stáří a rozsáhlosti opravy celého motoru, již nevyplatí
investovat.
- Dále přítomní zastupitele projednali organizační záležitosti, ve věci pořádání Klání o krakovecký meč, které se
koná v sobotu 8.6.2019 od 10 hodin na prostranství u dětského hřiště.
- V pátek 17. května 2019 vykonala ČIŽP kontrolu nad provozováním čistírny odpadních vod. Kontrole byl
přítomný i ing. Jiří Sedláček, jako osoba odpovědná za provoz. Při kontrole došlo ke zjištění některých nedostatků a
toto byl podnět pro zahájení přestupkového řízení. Přestupkové řízení bylo zahájeno z důvodů, že při některých
kontrolních odběrech nebyl proveden rozbor na obsah fosforu. Dále bylo zjištěno, že v termínu, kdy je nutné odebrat
dva po sobě jdoucí kontrolní vzorky max v délce 25 dní, toto nebylo v několika případech dodrženo. Vzhledem,
k tomu, že starosta obce nemá zatím písemnou zprávu, budou s ní zastupitelé seznámeni na další pracovní poradě.

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 1919
27. 5.
V časovém rozmezí od 27. 5. do 2. 6. stála na
tržišti v Kolešovicích šibenice s nápisem: „Smrt lichvářům!“ Dne 29.5. se konala v 18 h demonstrace proti
válečným lichvářům, které se zúčastnili také obyvatelé Kněževsi. Jako referenti vystoupili páni Dürschmied
z Oráčova a Kameník z Kněževsi.
(Předtím stála šibenice v Děkově).
30. 5. Abychom získali přehled o měsíčních výdajích
za účelem rozdělování potravin, které měla na starosti
obec, podívejme se na fakturu z 30.5. pro měsíc
květen.
faktura za mletí Státního obilného ústavu v
Žatci…………………………….:912 Kč 50 h
platba za povoz a denní mzdu ………. 112 Kč
faktura za špek a sádlo Okresního stravovacího
výboru v Podbořanech…………..15.579 Kč 20 h
platba za povoz a denní mzdu …………….60 Kč
faktura za brambory Josefa Müllera………2.338 Kč

16. 6. Okresní hejtmanství požadovalo registraci
veškerého dobytka v Kolešovicích a v Heřmanově podle
počtu a váhy. Ve stejný den začíná oprava kůlny
dobrovolného sboru hasičů v Kolešovicích.
9. 7. Místní lékař pan Dr. Herrmann má v celém okrese největší kruh působení a zároveň pobírá nejmenší
plat, takže se obec rozhodla požádat Okresní výbor v
Jesenici, zda by se zmíněný problém dal odstranit. Pan
Dr. Herrmann je totiž nejen velmi uznávaná kapacita a
výborný lékař, ale také dlouholetý člen obecního
zastupitelstva.
9. 7. Na tom samém dni požaduje Okresní úřad v Jesenici postavení bezpečnostního zábradlí na okresní
silnici Kolešovice – Pšovlky naproti domu č. 185 (pozn.

redakce - bývalá kuchyně JZD - p. Tomek)
Do této doby spadá také požadavek na zestátnění
místní policie. Nato posílá dne 30.7. obec dopis, ve
kterém popisuje, že nynější policejní orgány vykonávají především službu obci a vedle toho se starají
o bezpečnost. Zároveň se v dopisu zmiňuje, že Kolešovice mají v současné době 4 policisty a není tím pádem
vůbec nutné, aby byla zavedena státní bezpečnostní
policie.
31.7. Cesta podél rybníka Neubauern byla zaplavena a
je tím pádem neschůdná. Z tohoto důvodu se dne 31.7.
vydá na obhlídku komise, aby se podívala, zda jsou
stížnosti obyvatel oprávněné a zda je oprava cesty
nutná. (pozn. redakce — asi rybník za pivovarem, který

Němci nazývali Neubauern)
Na konci července 1919, kdy je nedostatek osvětlovacích prostředků, koupila obec svíčky. 48 kg svíček
stálo 336 Kč, 1 kg svíček stál tedy 7 Kč.

14. 8. Ve všech úřadech a na všech školách v celé
republice jsou vyvěšeny obrazy pana prezidenta
republiky. Po celé vesnici se sundavají pouliční lampy
na petrolej.
1. 9. Z důvodu úspory uhlí se 1. a 2. třída vyučují
dopoledne společně a tělesná výchova je kompletně
zrušena, aby se nemusela vytápět tělocvična.
14. 9. Tohoto dne pořádala sociálně demokratická
strana v Kolešovicích velkou slavnost, která začínala
už v podvečer předchozího dne průvodem s
pochodněmi. Na slavnostním dni promluvil dopoledne
pan Dürschmied. Odpoledne probíhaly v zámeckém
parku různé atrakce. Slavnost byla zakončena večer
slavnostní hostinou.
19. 9. Z obce se exportuje velké množství vepřového
masa. Obec však nemůže vydat zákaz prodeje, neboť
se vepřové maso smí prodávat do jiných obcí.
20.9. Vedení okresního úřadu v Jesenici požádalo
Kolešovice
o
sbírku
pro
válečné
invalidy.
V Černčicích nebo v Jesenici by měla vzniknout
zemědělská škola. Obyvatelstvo se zřízením souhlasí.
21. 9. se konaly dožínky. Ve 14 h prošel obcí slavností
průvod v krojích, následovala volná zábava a večer
slavností večeře. Koná se sbírka za účelem pořízení
nových kostelních zvonů.
17.10.
Začátek zimní sezóny s sebou přinesl
nedostatek osvětlení. Musí se začít používat karbid.
Strážníci dostávají k osvětlování obce 2 kg karbidu
měsíčně.
Také komise pro obstarávání potravin je nucena
objednat 10 metrických centů karbidu. Elektrárna v
Kadani požádala obec Kolešovice, zda by mohla se
zavedením elektrického světla ještě chvíli počkat. Z
toho vyplývá, že Kolešovice byly od 14.8. bez místního
osvětlení.
18.10. V Kolešovicích se založilo sportovní družstvo
pod názvem „Turneři“. Ti požádali dne 18.10. o užívání
školní tělocvičny. V ten samý den založil pan Anton
Goltsch z Eberswalde (Braniborsko) v ulici na
Hořesedly naproti vile pana doktora Herrmanna
barvírnu a převzal tímto práce s tím spojené.

28.10. Poprvé u příležitosti státního svátku jsou
vyvěšeny vlajky na veřejných budovách, školách atd.
Na školách probíhají slavnosti, při kterých se žáci učí
o významu tohoto dne. Po celý zbytek dne není
vyučování.
7.11. Na
schůzi
obecního
zastupitelstva
je
odhlasováno, že se zakoupí každý měsíc 3 košťata z
břízy a každé 3 měsíce jedno koště z roští k čištění
školního prostranství. Dále je odhlasována půjčka
10.000 Kč pro komisi obstarávající potraviny u
Spořitelny.
10.11. Pro hladové občany z Krušných hor se
uspořádala sbírka, která dosáhla částky 500 Kč. Tato
suma byla převedena na účet u Německé agrární
banky.
Okresní hejtmanství si
občanech 6 metrických
dobytka.

žádá po kolešovických
centů živého hovězího

11.12. Ve prospěch podpory válečných zajatců
(centrální místo se nachází v Zákupech) se vybralo 115
Kč, které byly odeslány na Okresní výbor.
V prosinci 1919 stály:
50 kg svíček…………… 405 Kč = 1kg
8,10 Kč
250 kg anglické slaniny 5100 Kč = 1 kg 20,40 Kč
6 m palivového dřeva……….171 Kč = 1 m 28,50 Kč
21.12. Vánoční prázdniny trvají na všech národních –
měšťanských – a středních školách atd. od 21.
prosince až do 6. ledna.
V roce 1919 koupila obec pro kancelář a přilehlé
budovy 23.690 kg uhlí.
Statistika
Chmelová osevní plocha činila ve štocích:
Kolešovice 9.339 / Heřmanov 1.278
sklizeň v centech na 50 kg:
Kolešovice 688,30

/ Heřmanov 91,07

Cena za chmel à 50 kg byla kolem 1220 až 1280 Kč
Narodili se: Kolešovice, Heřmanov 11 chlapců a 8 dívek
Zemřeli: Kolešovice, Heřmanov 16 mužů a 11 žen

- JŠ -

Lístečky z obce
 Kolešovka vyrazila na pravidelný prázdninový provoz v sobotu 13. července. Povozit se zájemci
mohou každou sobotu až do 31. srpna. Pokud suché počasí nedovolí jízdu parních lokomotiv, bude
vlak tažen motorovými lokomotivami.
 Sběrný dvůr bude během prázdnin otevřen bez přerušení. Případná změna bude oznámena SMS.
 Ve dnech 23. září 2019 až 15. prosince 2019 bude pro auta uzavřena silnice na Hořesedly
(budování kanalizace v Hořesedlích od p. Ratzky směrem ke křižovatce). Průjezd bude povolen
pouze pravidelným linkám autobusů a vozům záchranných složek.
 Kompostéry budou k odběru koncem září ve sběrném dvoře mimo provozní dobu sběrného dvora.
Informace podá obecní úřad.
 Zahajovací práce na výstavbě vodovodu začaly.
 Očkování psů proti vzteklině se bude konat 9. září 2019 od 16 hodin před budou OÚ Kolešovice a
od 16.30 hodin v obci Zderaz. Cena za očkování je 150 Kč / pes.
- jp -

Kulturní přehled, stalo se ...
Oslavy Dne dětí
V rámci oslav Dne dětí připravil místní spolek rybářů,
ČSŽ a obec Kolešovice již IX. ročník Dětských
rybářských závodů. Počasí závodníkům zpočátku přálo,
neboť bylo oblačno a 18 stupňů. Čím více se, ale čas
chýlil k polednímu, slunce přidávalo na intenzitě a
připalovalo čím dál tím více. Celkem se na stanovištích
sešlo 20 závodníků. Když se úlovek zrovna nedařil,
bavily se děti u her, které připravily členky ČSŽ. Aby si
děti svůj svátek užily, každé dostalo balíček s dobrotami.
Závody trvaly dvě hodiny, a jak už jsme na začátku

poznamenali, díky počasí byly úlovky velice pěkné
(celkem závodníci nalovili 763 cm). Na 1. místě se
umístila Anežka Haunerová (132 nalovených cm),
2. místo Martin Matějka (91 cm), 3. místo Mikuláš
Procházka (62 cm), 4. místo Pavel Čečrdle (58 cm)
a 5. místo Jáchym Hauner (49 cm). Hlavní cenu za
největší úlovek, keramickou pokladničku si z letošních
závodů odnesl Jakub Dvořák (karas 34 cm). Letošní
ročník se díky přípravě a počasí náramně vydařil, takže
se v ráji „tichých bláznů“ sejdeme zase za rok.
- bp -

Klání o krakovecký meč
V sobotu 8. června 2019 od 10 hodin se na
prostranství
u dětského hřiště v
Kolešovicích konal jubilejní XV. ročník
Klání o krakovecký meč, kterého se
zúčastnila družstva z Krupé, Kolešovic a
Jesenic. Počasí soutěži přálo. Dopoledne
bylo pod mrakem, odpoledne už slunce
svítilo ze všech sil, takže se soutěžící
u závěrečných disciplín pěkně zapotili.
Klání probíhalo v deseti disciplínách: opičí
dráha, zatloukání hřebíku ostřím sekery,
lukostřelba, chůze se zavěšeným gumovým
lanem,
skládání názvu zvířat za pomoc
slabik, házení sekerou na terč, logická hra
na řešení hádanek, štafetový běh se syrovým vejcem,
rozdělávání ohně a na závěr vikingské kuželky. Konec
soutěže se díky závěrečné disciplíně natáhl až do
sedmnácté hodiny, takže pořádající agentura Armiger
vyhlašovala výsledky až v podvečer. Vítězství Jesenic se
ziskem (24 bodů) před druhými Kolešovicemi (23 bodů)
a třetí Krupou (21 bodů) bylo opravdu těsné. Za
Kolešovice soutěžili: Lukáš Slabý, Jaroslav Daniš, Jakub

Laštůvka, Kristýna Kalíková, Václav Zuska, Ivo Vavřín,
Lukáš Vachata a kapitán Tomáš Hrenák, kterým tímto
děkujeme za vzornou reprezentaci obce. Ceny do
soutěže a Klání sponzorsky podpořily Tradiční pivovar v
Rakovníku, Procter & Gamble Rakona a obec
Kolešovice. Za rok se sejdeme a změříme síly na hřišti
vítězného družstva.
- bp -

Kulturní nadílka
KOLESEM PO OKOLÍ aneb POZNEJ SVŮJ KRAJ ZE SEDLA
neděle 4. srpna 2019,

neděle 18. srpna 2019,

odjezd ve 13 hodin od KD Kolešovice

odjezd ve 13 hodin od KD Kolešovice

svačinu a pití s sebou

svačinu a pití s sebou

trasa dlouhá cca 40 km

trasa dlouhá cca 45 km

Rockchmele 2019 - sobota 24. 08. 2019 od 19 hodin před KD Kolešovice
Vystoupí Full Time z Podbořan, Cumbal z Mostu a Cruel Jokers 313
Dočesná 2019 - sobota 31. 08. 2019 od 8 hodin na chmelnici
Od 14.30 hodin do 17.30 hodin posezení u muziky - vystoupí Hon na medvídka

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Zprávičky z mateřské školy
Ve čtvrtek 6.6.2019 proběhla v mateřské škole hravou
formou přednáška ve spolupráci s Českým červeným
křížem Rakovník. Tématem byly úrazy při hrách venku
a jejich předcházení. Děti se do hry aktivně zapojovaly
svými postřehy a vědomostmi , např. o telefonních
číslech na IZS.
Ve středu 12.6.2019 se děti z II. třídy zúčastnily
školního výletu společně se ZŠ Kolešovice. Vyjížděli
jsme v 7,45 hod. směr Praha. První m cílem byla
Štefánikova hvězdárna na Petříně. Trošku nás tlačil čas,
a proto jsme byli všichni rádi, že jsme mohli využít
služby lanovky. Dalekohled v kopuli hvězdárny na nás
čekal po zhlédnutí úvodní pohádky Ťulda a kouzelná
pastelka. Pak už následoval přesun do Národního
divadla. Opět jsme využili služeb lanové dráhy a po
mostě Legií došla celá naše výprava do bodu určení.
Chvilku času jsme využili pro nasycení našich žaludků
a pro zahašení žízně. V divadle se nás ujala paní
průvodkyně a dá se říci, že jsme prošli divadlo od sklepa
až po střechu. Z vyhlídkové terasy byl nádherný výhled
na Pražský hrad, Petřín, Vltavu, chrám sv. Mikuláše,
Národní třídu a most Legií. Ve sklepení jsme viděli
základní kameny přivezené na zahájení stavby divadla.
Děti si i vyzkoušely sedadla v hledišti na 2. balkoně a
v přízemí. Po prohlídce už byl čas na návrat domů.
Cestou jsme ještě na chvilku zastavili na menší osvěžení
a ujížděli jsme za rodiči. Všem se na výletě líbilo i přes
úmorné teplo, které nás celý den provázelo, rtuť
teploměru se vyšplhala až na neuvěřitelných 37st.
Děkujeme tímto Základní škole Kolešovice za nabídku a
těšíme se na další spolupráci.
Alena Vojáčková, učitelka MŠ
Divadelní představení „Souborné dílo Williama
Shakespeara“ v Divadle Na Fidlovačce
V úterý 21. května 2019 jeli žáci 8. a 9. třídy za
doprovodu paní učitelky Chalupové linkovým
autobusem do Divadla Na Fidlovačce v Praze. Čekalo
nás divadelní představení „Souborné dílo Williama
Shakespeara“ od Jesse Borgesona, Adama Longa a
Daniela Singera. Svižná komedie v podání Vincenta
Navrátila, Ondřeje Krále a Jaroslava Blažka shrnula
situace a postavy z celého Shakespearova díla. Ve120
minutách sehráli tři herci všech 37 her a 154 sonetů! Hra
byla napsána k poctě největšího světového dramatika,

od jehož úmrtí v roce 2016 uplynulo 400 let. Hra získala
Cenu studentské poroty na Grand festivalu smíchu
v Pardubicích v roce 2016. Humorné představení
v moderním pojetí režírované Dominikem Jetelem bylo
plné mladické nadsázky, a tak nadchlo i naše diváky.
Mgr. Eva Chalupová
Den dětí
Dne 31.5.2019 se v naší škole uskutečnil Den dětí. Pro
děti celé školy bylo připraveno celkem 20 disciplín,
které byly rozmístěny po celém areálu školy. Děti byly
rozděleny do dvojic, ve kterých chodily a během celého
dopoledne plnily jednotlivé úkoly. Po ukončení byly
všechny děti odměněny malou odměnou a sladkostí.
Den dětí se vydařil, děti byly spokojené a i počasí stálo
na naší straně.
Mgr. Dana Hlaváčková, Mgr. Renata Zemjanková
Pracovní činnost
Žáci všech ročníků v hodinách PČ vyrábějí během
školního roku různé výrobky - dárky na vánoční
jarmark, pro budoucí prvňáčky, pro rodiče. Na jaře a na
podzim pracují na školní zahradě. Vysazují květiny,
okopávají, zalévají. Starají se také o okrasné záhony
před školou.
Mgr. Květa Kolářová
Jarní exkurze do ZOO Praha
Ve čtvrtek 30. května proběhla exkurze do ZOO Praha.
Součástí byla soutěž družstev, která se letos zaměřila na
tyto části ZOO: Indonéská džungle, pavilon hrochů a
Údolí slonů.
Vítězná družstva byla dvě:
Tým č. 2
N. Muselová,
N. Bolechová,
A. Ratzka,
P. Kališ,
D. Fišar,
P. M. Jarošová,
P. Tittelbach
J. Miler

Tým č.4:
M. Růžička,
T. Viktorová,
L. Stričko,
L. Krobová,
D. Mišovec,
D. Kuky,
Š. Kuky

Obě družstva získala 20 bodů.
Bylo krásné počasí a exkurze se vydařila.
Mgr. Jana Veselá a Mgr. Markéta Zápalová
Dopravní hřiště
Dne 13. a 14.6.2019 se žáci celého prvního stupně
zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Rakovníku. Děti
byly rozděleny do dvou skupin, první skupina jezdila na
kolech, druhá dělala chodce. Poté se vzájemně
vystřídaly. Žáci čtvrté třídy nejprve absolvovali
teoretickou výuku v autoškole, která byla ukončena
písemným testem. Další návštěva dopravního hřiště
proběhne na podzim.
Mgr. Dana Hlaváčková

Školní výlet II. a IV. třídy
V pondělí 17.6.2019 vyrazili žáci druhé a čtvrté třídy na
výlet do svíčkárny Rodas v Šestajovicích. Po příjezdu do
Šestajovic jsme měli chvilku času a tak jsme si prohlédli
místní farmu s drobným zvířectvem. Poté jsme navštívili
první dílničku. Zde si žáci sami, dle své fantazie,
nabarvili dvě svíčky. Dále vytvořili sáček s koupelovou
solí a vykrojili dvě mýdla, podle svého výběru. Následně
nás čekala ještě druhá dílnička. Ta se týkala výroby

belgické bezlepkové čokolády. Každý žák si vyrobil a
nazdobil dvě čokolády. Program zde jsme ukončili
v místním obchůdku, kde každý měl možnost nákupu.
Po velkých nákupech jsme vyrazili k domovu. Výlet
jsme ukončili pozdním obědem v restauraci McDonald´s
v Praze. Vše se nám vydařilo, počasí nám přálo, děti
byly
nadšené
a
spokojené.
Mgr. Dana Hlaváčková, Mgr. Renata Zemjanková
Obhajoby absolventských prací
V úterý 25. června proběhly obhajoby absolventských
prací žáků 9. třídy. Žáci na nich pracovali za pomoci
svých konzultantů již od září. Vybrali si nejrůznější
témata ke zpracování, např. Evoluce v oblečení, Léčivé
kameny, Anime, Parkour, Rybařina, Leukémie, Fjordský
kůň, Největší námořní katastrofa a další.
Výlet 9. třídy do Srbska údolím Berounky
Ve čtvrtek 13. června 2019 čekal žáky 9. třídy turistický
výlet údolím Berounky v Českém krasu. Vlakem jsme
přijeli do Srbska za doprovodu paní učitelky Chalupové
a Hodné a manželů Novákových. Počasí nám přálo.
Vydali jsme se do obce Svatý Jan pod Skalou, která leží
v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky na OÚ Kolešovice
V pátek 28. června 2019 proběhlo na Obecním úřadě Kolešovice slavnostní rozloučení s vycházejícími žákyněmi
8. ročníku a s žáky 9. třídy, kteří v letošním roce na naší škole ukončili povinnou školní docházku. Třídní učitelka
Mgr. Eva Chalupová všem rozdala vysvědčení, absolventské a pochvalné listy i malé odměny, místostarosta obce
pan Jaroslav Kovář jim předal šerpy a paní ředitelka PaedDr. Vladimíra Hartmannová jim věnovala květiny.
Upřímně přejeme všem žákům mnoho úspěchů v dalším studiu a hodně štěstí v jejich osobním životě.
Mgr. Eva Chalupová

zleva stojící: ředitelka školy PaeDr. Vladimíra Hartmannová, Adéla Kvíderová, Nela Muselová, Nikola Bolechová,
Jiří Seiner, Dominik Mišovec, Štěpán Matějka, René Malý, Alan Nozar, Matěj Růžička, Jan Dudáš, třídní učitelka
Mgr. Eva Chalupová
zleva sedící: Veronika Kosová, Anděla Boršová, Nikola Hrdličková, Nikola Blimlová, Sabina Rezanková, Ludmila
Nováková

Stalo se v Domově ...
Jaro už minulo a nastal nám krásný letní čas. Dlouhé
dny, hodně sluníčka a veselý zpěv ptáčků, to je realita
dnešních dnů. Dozrává ovoce na zahrádkách, brzy
začne sezóna zavařování.
Tři vybraní sportovní nadšenci odjeli reprezentovat
dobré jméno Domova Kolešovice na Seniorské hry na
Kladně, do Domova Fr. Kloze. Změřili své síly v
celkem deseti disciplínách, jako např. hod koulí,
kuželky, tvoření slov, hledání států či dobrý trénink na
paměť – hra nákup. Své znalosti a dovednosti si mimo
seniorů změřil také jejich doprovod, řidič a sociální
pracovnice. Přínosem této akce je bezesporu i samotné
setkání s lidmi z jiných domovů, smysluplně prožitý čas
a hlavně zábava, protože není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se. Ani v Domově Kolešovice nezahálíme, i
když počátky slunečních dnů bylo potřeba věnovat
přípravě na největší akci letošního léta a to byla
Zámecká pouť. Letos už po sedmé pořádá Domov
Kolešovice ve spolupráci v obcí Kolešovice a za
podpory Středočeského kraje, velkou letní slavnost,
otevřenou všem návštěvníkům a kolemjdoucím.
Letos byla akce ve stylu staré Prahy. K tanci a poslechu
hrála skupina Staropražští pardálové, v čele s panem
Pecháčkem, který se velmi rád účastní i jiných akcí
v Domově Kolešovice. Úvodní projev ředitelky
Domova Kolešovice paní Taťány Čížkové a starosty
obce Kolešovice pana Martina Dvořáka již tradičně
doprovodili Rakovničtí trubači. Během odpoledne bylo
možno shlédnout mnoho krásných dobře připravených
vystoupení. Vystoupila pro naše diváky country taneční
skupina Lentilky, Aerobic club Angels Rakovník a
Václav Staněk z koňského dvorce Chmelištná.
K dispozici byly pro děti atrakce, nafukovací hrady,
skákadla, možnost projet se na koních, malování na
obličej i hra Bingo o ceny. Dospělí jistě ocenili
občerstvení, prodej Křivoklátské medoviny i drobných
předmětů z dílny aktivizačních pracovnic Domova
Kolešovice. Bylo možné si také prohlédnout zámek
v rámci komentované prohlídky vedené paní ředitelkou
Taťánou Čížkovou.
Co nám však letos opravdu nepřálo, bylo počasí. Pršet
začalo už při úvodním proslovu a poslední kapky deště
spadly až po ukončení celé akce… jak typické. Ale i
když nás doprovázel déšť, tak program proběhl celý,
bez komplikací a ti kdo se rozhodli zůstat navzdory
počasí, jistě nelitovali. Jménem Domova Kolešovice
děkujeme všem účastníkům za příjemně prožité chvíle i návštěvníkům, bez nichž by pouť nebyla to, co má být.
Doufáme, že se k nám napřesrok zase navrátí a užijí si s námi již 8. ročník Zámecké pouti.
Léto je v plném proudu a život v Domově ho i po pouti následuje. Aktivizační místností začínají vonět zavařeniny i
pečený čaj, který nás jistě bude v zimě zahřívat krásnými vzpomínkami na léto.
A co nás čeká?
25. 7. 2019 nás přijede navštívit pan Kubík se svou harmonikou v rámci letního grilování
22. 8. 2019 nás navštíví pán Pecháček se svou hudbou
29. 8. 2019 vyrazíme reprezentovat Kolešovice na Sportovní hry na Kladno - Švermov
19. 9. 2019 se rozloučíme s létem posledním grilováním a nebude chybět ani pan Kubík se svou hudbou.
V létě samozřejmě nebudou chybět ani výlety do ZOO, na zámky v okolí, nebo na jiná zajímavá místa.
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

3,5

06.05.2018

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

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

Společenská kronika
ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

6. července 2019 - Kolešovice, zahrada Heřmanov

Miroslav Chroňák a Barbora Nováková, oba Heřmanov
6. července 2019 - nádvoří Domova Kolešovice

Ondřej Braun, Plzeň a Veronika Osvaldová, Rakovník
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ČERVENCI A SRPNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Jan Leško
Marie Jirotková
Josef Cuc
Marie Šalátová

Hedvika Brabcová
Jaroslav Menzl
Irina Stejskalová
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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