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a pokračujeme z kroniky rokem 1982

Oslavy osvobození 1982
Sobotní odpoledne dne 8.5. přivítalo v Kolešovicích
stovky účastníků slavnostního shromáždění, kteří
tady
u
památníku
padlých
československých
a sovětských bojovníků za osvobození znovu
připomněli hrdinství a oběti těchto soudruhů.
Položením věnců byla uctěna památka těch, kteří svým
činem zanechali novým generacím příklad opravdové
lásky k vlasti. Slavnostní shromáždění pozdravil
jménem ÚV ČSPB plukovník L. Kilián, který zdůraznil
tuto slavnou kapitolu dějin národně osvobozeneckého
boje, vzpomněl některých bojových druhů, kteří
neváhali podstoupit nebezpečí a smrt, aby pomohli
přinést svobodu své vlasti a svým lidem. V další části
shromáždění předal předseda OV ČSPB M. Chovan
čestná uznání a medaile. Za dobré hospodářské
výsledky byl udělen čestný název : Brigáda
socialistické práce ČSPB“ kolektivu nového kravína,
vedené J. Čečrdlovou z JZD Dukla Kolešovice. Dále
byly Františku Kondelíkovi, V. Kovandovi a A. Zajíčkovi
propůjčeny medaile „Zasloužilý bojovník proti fašizmu
II. stupně“. Za soustavnou spolupráci a za výchovu
mladé generace bylo předáno čestné uznání Gymnáziu
Rakovník. Na konec zazněl z mikrofonu dětský hlas:
„ Slibuji před svými druhy…“ a nejmladší účastníci
shromáždění přijali pionýrské šátky.
Chmel na drátkách – bouřky s deštěm a teplo pomohly
růstu chmele. Dobrá byla i pracovní morálka

brigádníků a tak už k 25.5. ukončilo zavádění JZD
Kolešovice jako jedni z prvních na okrese.
V krajském
kole Zájmové umělecké činnosti ve
Vlašimi reprezentovala náš okres
v recitaci
v 2. kategorii Iveta Havlíková ze ZŠ Kolešovice.
20.kolo okresního přeboru v kopané /ze 14 účastníků/
je následující pořadí: 1. místo Nové Strašecí 36 bodů.
2. místo Kolešovice 33 bodů. Ke dni 10.6. je již
senoseč v plném proudu. Projevuje se velké sucho,
protože poslední tři týdny vůbec nezapršelo a byla
velká sucha. Sběr léčivých bylin. Za nejlepší
organizaci sběru léčivých bylin v roce 1981 byla
vyhodnocena kolešovická škola. Dne 2.6. byla na ONV
beseda s vítěznými školami. V 1. kategorii 1.-9. ročník
1. místo ZŠ
Kolešovice, 2. místo ZŠ Křivoklát,
3. místo ZŠ Lužná. Zástupci obdrželi ceny pro školy,
věnované radou ONV.
Žně 1982. Vedoucí pracovníci podali 15.8. vedoucímu
tajemníkovi OV KSČ R. Pavlíčkovi hlášení, kterým jako
první v okrese ukončili žňové práce. V hlášení se praví,
že i když JZD nesplnilo plánovaný úkol ve výrobě
obilovin, podařilo se v letošních nepříznivých
podmínkách docílit průměrného výnosu 4,22 t z ha.
R. Pavlíček poděkoval za úsilí kolešovických
družstevníků a vyjádřil přesvědčení, že jak je
uvedeno v hlášení, zabezpečí pracovníci družstva
dobrý průběh všech dalších úkolů, hlavně sklizně
chmele, podzimních prací a užitkovosti v živočišné
výrobě.

Bez
Zima bez mrazů, Vánoce bez sněhu, jaro bez dešťů, Velikonoce bez koledníků,
školy bez žáčků, žáci bez škol, hřiště bez sportovců, máje bez májovníků, divadla
bez herců i diváků, kina bez promítání, lidé bez práce, obchody bez prodavačů
i nakupujících, vlasy bez stříhání, restaurace bez hostů, Pražské jaro bez
koncertů, pivaři bez posezení v restauracích, rodiny bez návštěv známých
i příbuzných, oslavy bez kamarádů, knihovny bez čtenářů, všichni bez možnosti
cestovat, lázně bez hostů, kostely bez bohoslužeb, obloha bez bílých čar od letadel,
prostě doba BEZ.

A já nám všem přeji, abychom co nejdříve byli bez obav z nákazy, bez dezinfekcí
a ochranných rukavic, bez hlídání vzdálenosti dvou metrů od ostatních, bez
měření teploty při příchodu do práce, bez „kosmonautického“ oblečení
zdravotníků, bez nabraných kilogramů, bez roušek... Abychom mohli vidět, jak se
na sebe vesele usmíváme.
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



Vzhledem k omezení volného pohybu osob se v době od 31. března neuskutečnily žádné
pravidelné kulturní a jiné akce.



Bez přítomnosti obyvatel položili zastupitelé věnce k místnímu pomníku u příležitosti 75. výročí
konce druhé světové války.



Redakce Kolešovických listů zaslala děkovný dopis panu Eisovi za jeho přepis kroniky.



Sběrný dvůr po znovu otevření. Do odvolání změna otvírací doby pondělí 17 - 19 hodin, středa
17 - 19 hodin a sobota 9 - 11 hodin.



Zahrada Sedmikrás v Heřmanově pořádá dne 6. a 7. 6. 2020 Den otevřených dveří od 9 do 16
hodin. Komentované prohlídky od 10 a 13 hodin.



Odkládání plastů na odvoz zůstává stále na poslední pátek v měsíci!
- redakce KL -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Základní škola
Naše škola v době koronavirové pandemie
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se uzavřely dne 11. března 2020 všechny školy, výjimkou byly
školy mateřské. Ze dne na den se s touto situací způsobenou koronavirem musela i naše škola vypořádat. Stejně jako
všechny školy jsme i my hledali možnosti, jak klasické vyučování nahradit. Že žáci zůstanou mimo školní lavice tak
dlouho, nikdo nepředpokládal. Vedení školy se snažilo se vzniklou situací vyrovnat. Učitelé začali vyučovat jinými
formami, než byli zvyklí. Na webové stránky školy bylo v pravidelných intervalech vkládáno učivo pro jednotlivé
ročníky. Pro některé ročníky prvního stupně se zrealizovala on-line výuka. Žáci mohli vypracované úkoly
odevzdávat učitelům elektronicky nebo písemně na vyhrazené místo ve škole.
V této nelehké situaci se ocitli učitelé, žáci, rodiče. Věříme, že společně všechno zvládneme.
Dne 11. května mohli dobrovolně usednout do školních lavic žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky
na střední školu. Za přísných hygienických předpisů a podle manuálu Ministerstva školství ČR mohli 25. května
nastoupit do školy žáci prvního stupně. Školní výuka byla opět dobrovolná. Pro žáky, kteří nenastoupí do školy, byla
bude do konce školního roku připravována distanční výuka.
Škola byla pro žáky uzavřena, ale v budově se vše připravovalo na návrat žáků do školy. Vymalovalo se ve školní
družině a tělocvičně. Vyměnilo se čerpadlo ve studni.
Za zvláštních podmínek a za nepřítomnosti dětí ve škole
proběhl zápis dětí k povinné školní docházce dne
17. dubna. Zapsáno bylo 16 dětí a přijaty byly tří
žádosti o odložení povinné školní docházky. Na budoucí
prvňáčky se budeme těšit v září.
Výměna střešní krytiny
Od 1. června 2020 do 31. července bude probíhat
výměna střešní krytiny na budově tělocvičny základní
školy a části hlavní budovy. Obec na výměnu střešní
krytiny získala dotaci od Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 824.000
Kč.
Podle Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavby
se
jedná
o
akci
za
1.318.900
Kč.
Mateřská škola
Mateřská škola byla po dohodě se zřizovatelem uzavřena
v pondělí 16. března 2020. Opět po dohodě ředitelky
školy se zřizovatelem byla otevřena za přísných
hygienických podmínek v pondělí 18. května 2020.
V úterý 12. května se uskutečnil zápis do mateřské
školy.
- 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 1923
48 chudých dětí z obecné a měšťanské školy dostalo
4 páry bot a učební materiál v hodnotě 900 Kč.
Sponzoři jsou obec, Spolek Němců a Německý kulturní
spolek.
6.1.
1. akce Katolického spolku žen ve 2 hodiny
odpoledne v hostinci u Grimmů. Na programu stojí:
zpěv sboru, přednáška o bavorském městečku
Oberammergau, zpěvohra od Košata a veselohra: „Ve
svatební kanceláři“ od Frice Pesendorfera.
15.1.
Ředitelství buštěhradské dráhy bude platit za
elektrické osvětlení na železničním náspu roční paušál
90 Kč.
Komise zodpovědná za světla mění osvětlení
následovně: lampy u domu Josefa Ertla budou zrušeny
a jedna lampa bude namontována na stožáru u domu
pana Macáka směrem k domu pana Adolfa Zeilera.
Lampa u nádraží bude přeložena o 3 metry blíže k
železničnímu náspu. Lampa u domu pana Josefa Filipa
bude připevněna na sloup a bude svítit do zámecké
zahrady na pískovnu. Lampa u německé školy bude
zrušena, jedna lampa u zámeckého rybníka se připevní
přímo na zámek. U Loukoty a Göringa se vyšroubují
žárovky a zpět namontují, když budou probíhat trhy.
Lampa u hostince Hüllerových se připevní na roh
hostince č. 7. Co se týče lamp u české školy, myslivny
a četnické stanice, o těch rozhodne komise později.
Poplatek za vyčištění požární stříkačky bude 1.1.1923
zpětně navýšen z 10 Kč na 20 Kč. Pošta žádá o
zkrácení úředních hodin. Obec se vyslovila proti.
20.1.
Dovolená paní učitelky Marie Hoserové je opět
prodloužena až do 28. února.
9.2. Říšské německé děti se přihlásily k ozdravnému
pobytu. 11 rodin je rádo přijme.
Ovocnářský a zahradnický spolek v Jesenici obdrží 50
Kč na podporu pěstování ovocných stromů.
18.2. Ministr financí Dr. Rašín je zavražděn.
21.2
Dne 21.2., na den pohřbu ministra financí,
probíhá ve všech třídách naší školy smuteční proslov k
žákům.
Ředitel měšťanské školy pan Adolf Fischer je
jmenován okresním školním inspektorem.
25.2. Divadelní spolek „Thalia“ hraje veselohru“ Lilli “
od Francise Stahla.
10.3.
Cesta proti Lučnímu mlýnu je opravena a je
možné po ní opět jezdit.
17.3. Gustav Fischer, kadeřník v Kolešovicích č. 179,
umírá na následky války.
Bližší data bohužel chybějí!
17.3. Zemská školní rada ruší III. třídu.
2.4. Německý mužský pěvecký spolek pořádá divadelní
večer a představí díla „Drahý domov“, lidová hra

o 2 dějstvích, a „Láska v rohovém domě“, veselohra
o 2 dějstvích.
17.4. se konala kolaudace vedení vysokého napětí.
Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 28.2.1920,
týkající se zavedení obecní kroniky, viz strana 77
v kronice, nebylo splněno. Pan Dr. Herrmann proto
opět podal žádost, aby se kronika zakoupila a vedla.
Tato žádost byla dle protokolu ze zasedání dne 30.7.
odmítnuta 7 hlasy proti 5 hlasům.
Dům č. 149 byl prodán panu Jaroslavu Lasovi,
zedníkovi z Duchcova, a dům č. 155 byl prodán panu
Rudolfu Vodřezkovi, horníkovi z Ledvice.
13.5.

Zemřela manželka pana prezidenta.

24.6. Na úřední příkaz Zemské školní rady číslo 1 A
1593 byla učitelka ručních prací na zdejší škole,
slečna Marie Hubáčková, poslána do důchodu. Na škole
působila od 16. října 1889, tedy celých 34 let.
24.6. Tohoto dne oslavil Německý mužský pěvecký
spolek 50 let své existence. Oslavu spojil s vysvěcením
vlajky.
Výstřely z děla toho dne ráno sloužily jako budíček.
Obec byla slavnostně vyzdobena a všude visely bílo –
modré vlajky. Ozdobené kočáry s koňmi vyzvedly a
dovezly slavnostní dámy na náměstí, kde se slavnost
konala. V půl jedenácté se konala slavnostní mše, na
které zpíval jubilejní spolek Německou mši od
Schuberta. Jako slavnostní vložka posloužila píseň
„Ave Maria“ slečny Quioiky ze Žatce, doprovázená
slečnou Mariannou Fleischerovou taktéž ze Žatce.
Slavnostní kázání se neslo v duchu tématu: „Kde se
zpívá, tam klidně zůstaň, neboť zlí lidé nezpívají žádné
písničky.“ Poté následovalo vysvěcení vlajky, odhalení a
pobití 27 čestnými hřebíky na náměstí před kostelem.
Mezi hosty patřily: Obec Kolešovice, župní
hejtmanství střední Ohře z Kadaně, zástupci hlavního
vedení Německého kulturního spolku, Okresní správní
komise z Jesenice, mužské pěvecké spolky z Kadaně,
Podbořan s vlajkou, Běsna, Kryr, Ervěnic, Žatecký
pěvecký a orchestriální spolek, Německý mužský sbor
s vlajkou, Klášterní s vlajkou, Velká Chmelištná, Velká
Černoc, Valeč, Krásný Dvůr, Hokov, Mládež z Kryr
s vlajkou, lidé ze Zderazi a Svojetína, dále obyvatelé
Oráčova, hasiči z Hořesedel, Heřmanova a Kolešovic,
Pomocný spolek zasloužilým vojákům z Kolešovic,
divadelní spolek „Thalia“ z Kolešovic, Zemědělský
spolek z Kolešovic, členové Německého kulturního
spolku a Spolek Němců v Čechách v Kolešovicích,
Spolek válečných invalidů, lokální organizace Spolku
zemědělců, Katolický ženský spolek, Německý
sportovní spolek a Společnost středních živnostníků s
vlajkou.
Osobnosti, jejichž přítomnost na slavnosti byla
obzvlášť vyzdvižena: školní rada Josef Meixner z
Kadaně, Hyronimus Ullmann, hrabě Georg Wallis,
Franz Kaspar, Ludwig Mauersperger a Josef Gušl.
Slavností řeč pronesl poslanec Böllmann. Poté uzavřela
dopolední program přísaha u vlajky a polibek na vlajku.
Odpoledne se konal v zámeckém parku slavnostní
koncert. Slavnost byla zakončena slavnostním věncem.
29.6 Odpoledne se konala přednáška pana katechety
Jenačky z Ústí nad Labem: „Hrady Čech“. U této
příležitosti byla představena fraška: „U paní
doktorové“ a zazpívány písničky.

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).
1. 9. Paní učitelka, slečna Anna Guberová, odešla
vyučovat do Mukoděl u Vidhostice. Řeči ve vsi o tom,
že jako učitelka němčiny byla přesazena do české
oblasti, postrádají smysl. Pan učitel Jindřich Erber,
velmi schopný pedagog s výborným charakterem,
kterého uznává jak starší, tak mladší generace,
nastupil jako ředitel měšťanské školy v Kryrech. Za
něho přišla náhrada: slečna Teodora Maierová ze
Žatce.
(Ta však zůstala jen do 20.10. a pak odešla do
Duchcova. Až do 1.12. zůstalo toto místo neobsazené,
poté přišel pan učitel Grör, který odešel 1.7. a na jeho
místo přišla slečna Hildegard Uhlová z Děčína.).
Na začátku nového školního roku byly zavedeny nové
předměty, a to: občanská nauka a ruční práce pro
chlapce.
Dne 5.9. byla pronajata obecní pole. Pronajmout si je
směli občané, kteří měli sami méně než 8 ha vlastních
polí.
Dne 27.9. se konaly volby. K dispozici stálo 5
kandidátek, a sice:
Německá
volební
společnost
(Deutsche
Wahlgemeinschaft), která obdržela 361 hlasů. Zvoleni
byli pánové: Simon Schwinger, Josef Treschl, Karel
Wagner, Rudolf Rippl, Richard Reich, Josef Kandler,
Friedrich Meixner, Rudolf Samuel.
Němečtí
sociální
demokraté
(Deutsche
Sozialdemokraten) obdrželi 196 hlasů. Zvoleni byli
následující pánové: Karel Eckl, Rudolf Krützner, Karel
Franzischka, Franz Wostatek.
České občanské strany: 181 hlasů. Zvoleni byli pánové:
Anton Hejma, Ing. Jan Frengl, Josef Macák, Václav
Šindler.
Česká strana práce: 78 hlasů. Zvolen byl pan Josef
Zvonář.
Váleční invalidé: 39 hlasů. Zvolen byl pan Josef
Richter.
V Heřmanově obdrželi ve volbách Němečtí sociální
demokraté 77 hlasů a Spolek zemědělců 28 hlasů.
27.9.
Tohoto dne večer se po vsi rozneslo, že
nedaleko kaple svatého Jana došlo v půl sedmé k
přepadení. Později se zjistilo, že šlo o klasickou
rvačku.
12.10. Konaly se volby starosty a následující pánové
byli vybráni:
starosta

Simon Schwinger;

zástupce starosty

Josef Kandler;

zastupitelé
Karel Wagner, Karel Eckl, Anton
Hejma a Josef Macák.
8.11. Pan Otto Herrmann, kontraadmirál, zemřel v
žatecké nemocnici. Byl rytířem Železného korunního
řádu, Švédského řádu meče, bývalý velitel křižníku
císaře Karla VI.
Narodil se dne 23.10.1870 jako syn lékaře MUDr.
Eduarda Herrmanna, navštěvoval obecnou školu v
Kolešovicích, reálnou školu na ostrově Kampa v Praze,

maturoval v roce 1888 a v září 1888 nastoupil jako
aspirant k námořnictvu a během dvou let se stal
(1890) důstojníkem u námořnictva.
Během svých služebních cest podnikal velké cesty
přes Středozemní moře, Itálii, Španělsko, Řecko,
Turecko, africké pobřeží, dále do Asie, Číny a přes
Sibiř až do Japonska.
Od 19.6.1914 se stal velitelem S.M.S. císaře Karla VI.,
dostal se do Francie a Španělska. Když však vypukla
válka, byl povolán zpátky do své vlasti a musel
narukovat. Jeho loď kotvila v Bocca di Cattaro. Zde
obdržel Korunní řád III. řídy. V červenci 1917 byl
povolán na ministerstvo války do Vídně a zde pracoval
v předsednictví jako zástupce prezidentské kanceláře
až do převratu (konce 1. světové války – poznámka
překladatelky).
Až do svého důchodu pracoval ještě v likvidační
kanceláři a žil ve Vídni, od roku 1921 ve Windhaagu v
Horním Rakousku a od září 1923 se přestěhoval do
Kolešovic.
12.11.
Německý sportovní klub uspořádal sbírku pro
německé říšské děti, které zde pobývají, a vybral
částku 639 Kč. V Kolešovicích bydlí celkem 12
takových dětí.
28.11. Ve dvě hodiny odpoledne došlo k nouzovému
přistání stíhacího letadla 2. letadlové roty z Olomouce
s výkonem motoru 120 koní (PS). Nadporučík Diviš
přistál na panském jetelovém poli u Hořesedel proti
Hořovičkám. Montéři z Chebu opravili škody a v půl
desáté dopoledne 29.11. pokračoval ve své cestě do
Chebu.
30.11.
Ve dvě hodiny ráno (v neděli) došlo k požářu
vagónu na nádraží. Vagón i s obsahem shořel téměř
celý, přesto však byl požár během hodiny uhašen.
1.12.
řád.

V domě obecního úřadu byl zaveden domovní

6.12.
Předseda Obecní správní komise pan Ing. Jan
Frengl se přestěhoval a složil tak své předsednictví.
Zavedení Obecní kroniky v zájmu politické okresní
správy v Podbořanech bylo všemi hlasy schváleno a co
nejdříve by mělo dojít k výběru kronikářů.
Obec schválila navýšení stavebních poplatků od roku
1923, a sice u nových staveb, přístavby, přestavby,
apod. na m² 1 Kč. Tento tarif platí až do 50 m²
zastavěné plochy. Za každý další m² 2 Kč.
U jednopatrových staveb
znalce stojí 25 Kč.

dvojnásobek. Prohlídky

6.12.
Pan Robert Kučera koupil pozemek ke stavbě
rodinného domu.
Rozpočet obce: nekryté výdaje: 62.364 Kč 60 h
81 % domovní daň, 307 % poplatky
Obec doposud nepořídila žádnou novou obecní kroniku
a schválila pokračování ve staré, 23 let vedené,
kronice z roku 1869 pokračovat. Na 18 stranách se
nachází data za 23 let!
Kronikáři byli zvoleni ředitelé obou škol (ředitel
měšťanské a obecné školy a školní rada
československé obecné školy).
26.12. se konal divadelní večer spolku „Thalia“ v
hostinci u Grimmů a hrála se fraška „Rodina Šimkova “
od Gustava Kadelburga.

Rozdělení obyvatel podle národnosti

31.12.
Silvester – koncert Německého mužského
pěveckého spolku. Program:
a) Mužské sbory: „Lesní král“-, „Děti nebe“ a „Radosti
zimy“.
b) Komické duety: „Falešný Kohn“ a „Vlak jede za 20
minut“.

Statistika:

německá

česká

jiný jazyk

1900

1439

216

2

1910

1321

155

18

1921

942

540

—

Počet obyvatel tehdy a dnes:

Chmelová osevní plocha činila ve štocích:
Kolešovice

rok

8.270 / Heřmanov 1.833

Sklizeň v centech na 50 kg:
Kolešovice

475,47 / Heřmanov 89,05

Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 4000 až
6500 Kč.

V roce 1923 se narodili:
v Kolešovicích

10 chlapců a 13 dívek

v Heřmanově

4 chlapci a 3 dívky

Zemřeli:
v Kolešovicích 8 mužů a 6 žen
v Heřmanově 1 muž a 0 žen

rok

Kolešovice

Heřmanov

1730

232

62

1837

666

252

1845

681

1856

861

239

1860

933

320

1880

1360

291

1890

1512

242

1900

1442

217

1910

1290

204

1920

1266

216

… a příště budeme pokračovat rokem 1924

- JŠ -

Počasí v obci. Jak bylo …?
BŘEZEN
SRÁ ŽK Y V BŘE ZNU
[l/ m2]

TEP LO TY V B ŘE ZNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2017

22,5

31.03.2017

- 4,0

13.03.2017

6,58

37,5

9,0

19.03.2017

2018

13,5

10.03.2018

- 14,0

01.03.2018

1,42

38,0

10,0

12.03.2018

2019

19,0

23.03.2019

- 2,5

21.03.2019

6,47

33,0

17,0

10.03.2019

2020

17,5

17.03.2020

- 8,0

23.03.2020

4,46

31,5

14,5

11.03.2020

DUBEN
SRÁ ŽK Y V DUB NU
[l/ m2]

TEPLOTY V DUBNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2017

23,5

10.04.2017

- 3,5

21.04.2017

8,1

59,0

16,0

04.04.2017

2018

28,5

21.04.2018

- 3,0

07.04.2018

12.71

15,0

9,0

16.04.2018

2019

28,0

26.04.2019

- 2,5

02.04.2019

9,94

37,0

20,

29.04.2019

2020

27,0

28.04.2020

- 8,0

01.04.2020

9,96

16,0

9,5

19.04.2020

Jak jsem prožila karanténu ...
Každý den ve všech sdělovacích prostředcích děkujeme
lidem " v první linii". I u nás máme komu děkovat. Takto
prožila
karanténní
opatření
zdravotní
sestra
Daniela Novotná, DiS., občanka naší obce.
Danuško, opravdové díky!
- li Jsem všeobecná sestra v psychiatrické léčebně o zhruba
150 lůžkách. Od začátku jsem sledovala dění spojené s
COVID-19 ve světě. Bylo to daleko a já si říkala, že to
k nám nedojde. Sice jsem se snažila tolik nevnímat ta
čísla a úmrtní, ale nešlo to, bylo to všude v médiích.
Zjištění, že se v Česku poprvé tato nákaza objevila, mě
dost vyděsilo. V zaměstnání jsme o tom stále mluvili,
máme zde také rizikovou skupinu - geriatrické pacienty.
Každý den jsme sledovali výskyt COVID – 19 dle
okresů a doufali jsme, že se nám to nějakým způsobem
vyhne. Ale jak se dalo čekat, vzhledem k postupu
onemocnění celou naší republikou, bohužel došlo i na
naše zařízení.
Skutečnost, že naše kolegyně přišla mimo léčebnu do
styku s někým pozitivním, jsme se dozvěděli 31. 3.
2020. Upozorňuji, že kolegyně opravdu neměla žádné
příznaky a jakmile zjistila pozitivitu u osoby, s kterou se
setkala, ihned odjela do odběrného místa. Nastalo
čekání, jak odběr dopadne. Výsledek jsme se dozvěděli
dne 1. 4. 2020. Původně jsme si mysleli, že je to apríl ,
ale nebyl. Říkali jsme si, COVID – 19 u nás ? To není
možné ...
Měli jsme strach, čekali jsme a nevěděli, co bude.
Následovala řada opatření dle nařízení Krajské
hygienické stanice a z důvodu ochrany našich pacientů
dne 3. 4. 2020 došlo na krizový plán. Léčebna se
uzavřela, nikdo nesměl dovnitř, nikdo ven. Začalo se
pracovat v krizovém režimu.
V první řadě se musel dát dohromady tým, který
v léčebně od 3. 4. 2020 zůstane po dobu zhruba 14 dnů.
Musím říct, že všichni byli úžasní a do tzv. první linie se
nabídla většina zaměstnanců, kterým to rodinná či
zdravotní situace dovolila. V léčebně nás zůstalo
necelých 40 zaměstnanců z různých úseků - pan ředitel,
lékaři, všeobecné a praktické sestry, ošetřovatelky,
sanitáři, ergoterapeut, sociální pracovník, pracovnice
úklidu, technický pracovník a pro nás všechny velice
důležitý úsek – pracovníci z kuchyně.
Z domova jsem odjela daného 3. 4. 2020 ráno. Odjezd
od mých milovaných, mé rodiny, která je pro mě
důležitá a nenahraditelná, byl asi nejhorší. Říkala jsem
si, nebudu brečet, nesmím. Přeci jenom nejmladšímu
synovi je teprve 9 let. Byla jsem na sebe hrdá, zvládla
jsem to, nebrečela jsem, tedy do té chvíle, než jsem sedla
do auta a popojela, potom se emoce projevily, ale to už
rodina neviděla, naštěstí. Svou práci mám velice ráda,
ale jela jsem se strachem, nevěděla jsem, co bude a jak
se situace bude vyvíjet.
Po příjezdu do léčebny jsme se ubytovali a rozmístili
všude, kde to šlo, nafoukli matrace  a hurá do toho. Co
se týká chodu léčebny a péče o pacienty, měli jsme
stanovené 2 týmy zdravotníků, kteří zajišťovali veškerou
péči. První tým začínal od 06.00 do 14.00 hodin, druhý
od 14.00 do 22.00 hodin a první pokračoval od 22.00 do
06.00 hodin. Vše stále dokola.
Bylo úžasné, že ihned v den nástupu do krizového
režimu přijel tým z Krajské hygienické stanice a provedl
odběry u zaměstnanců a pacientů, celkem 260 odběrů na
COVID-19. Jejich příchod byl zvláštní, připadala jsem
si jak ve filmu „Smrtící epidemie“ , obleky, štíty,

ochranné pomůcky. Nikdy mě nenapadlo, že tato situace
nastane. Myslím, že to nenapadlo asi nikoho z nás.
Odběrový tým nejprve začal u všech zaměstnanců,
potom u pacientů. Poslední odběry se uskutečnily
v sobotu 4. 4. 2020.
Co pro mě bylo v tuto dobu asi nejhorší? Pořád jsem si
říkala, bude někdo z nás či pacientů pozitivní? Pokud
ano, jaký bude další postup? Nejistota byla hrozná,
čekání na výsledky také, upřímně musím říct, že jsem
měla strach, všichni jsme ho měli, ale nedávali jsme to
najevo, nemohli jsme, vzhledem k onemocnění našich
pacientů. Museli jsme je všechny zajistit a obstarat, naše
nervozita by se na ně přenesla, takže jsme fungovali,
jako by se nic závažného nedělo.
Výsledky téměř všech odběrů jsme se dozvěděli celkem
brzy, v pondělí 6. 4. 2020. Verdikt zněl pozitivněnegativní. Pouze tři odběry byly nejasné, musely se
opakovat. Musím říct, že to nám hrozně moc pomohlo.
Sice jsme věděli, že po dobu skoro dvou týdnů opravdu
domů nepůjdeme, že musí být ještě další testování
k vyloučení COVID-19, ale zjištění, že v prostoru
léčebny jsme všichni negativní, bylo nepopsatelné.
Opravdu nám to psychicky velice pomohlo.
Po celou dobu karantény jsme všichni pracovali,
fungovali, spolupracovali, pomáhali si, vzájemně se
podporovali. Byli jsme hodně moc unavení, nebudu
říkat, že ne, ale díky vzájemné podpoře jsme to nějak
zvládli.
Musím říct, že i pacienti byli úžasní, uvědomovali si
vážnost situace. Samozřejmě, na každého občas padl
splín, stýskalo se nám a i na slzy došlo, ale drželi jsme se
vzájemně. Tým v kuchyni byl naprosto úžasný, po celou
dobu se o nás staral, abychom nestrádali. Byli pouze tři a
každý den pracovali 12 hodin denně po celou dobu, za
mě „klobouk dolů“.
Nemohu opomenout, že jsme měli velkou podporu
z venku. Veškerý zbytek personálu, který zůstal mimo
léčebnu, nás velice podporoval. Psali nám povzbudivé
zprávy, přišli nám k léčebně zahrát, posílali nám
dobroty. Prostě byli skvělí. A také to venku neměli
snadné po zjištění svého okolí, že pracují v zařízení, kde
byl někdo pozitivní na COVID-19…….
Po necelých dvou týdnech přišel den s velkým „D“.
V úterý 14. 5. 2020 jsme dostali vyjádření z Krajské
hygienické stanice, že krizová opatření ke dni 15. 4.
2020 končí. Nedokážu popsat, jakou jsme měli radost .
I když se ještě muselo vyřešit hodně věcí, povolat kolegy
a kolegyně do práce za nás, ale jupí, konečně domů,
k rodině. Takže ve středu dosloužil poslední krizový tým
a v 18.00 hodin jsme se vystřídali a jeli domů.
Pro mě to byla taková výměna manželek bez výměny
manžela a manželky  a i tak vím, že svou rodinu miluji
a nikdy bych neměnila. Po celou dobu trvání krizového
stavu jsem byla ráda, že umím ve svém věku ovládat
mobil, mám stažené díky dětem  potřebné aplikace a
mohu je vidět a mluvit s nimi.
Co říci na závěr? Pokud bude druhá vlna, jak všichni
říkají, půjdu do toho znovu, to vím. Je to mé poslání.
Povolání jsem si zvolila sama a miluji ho. Miluji svou
rodinu, své kolegy a kolegyně, myslím, že všichni byli
úžasní a tato náročná situace nás ještě více spojila.
Naše zařízení se v tuto chvíli postupně dle uvolňování
vlády navrací do běžného režimu a všichni doufáme, že
už se COVID-19 nikdy nevrátí. A pokud ano?
Uvidíme …..

SDH informuje ...
Nový tým žen v SDH Kolešovice
V polovině února se v místní hasičské zbrojnici sešla necelá desítka
žen, aby založily nové sportovní družstvo. A hned začátkem března
se uskutečnil první trénink před zbrojnicí. V trénování budeme
pokračovat až po uvolnění mimořádných opatření souvisejících
s nemocí Covid-19. V týmu jsou: Jarka Čečrdlová, Pavla Dýbová,
Jitka Holá, Marcela Holá, Rita Hurtová, Eliška Praisová, Veronika
Procházková, Dagmar Schuhová a Irena Špačková.
A v jakém sportu budou závodit? Jedná se o klasické disciplíny
CTIF. Zkratka označuje název organizace Mezinárodní technický
výbor pro prevenci a hašení požárů. Ta byla založena v roce 1900 v
Paříži jako Comité Technique International de prevention et d'extinction de Feu za účelem povzbuzování a podpory
spolupráce mezi hasiči a dalšími odborníky
v oblasti požární ochrany a záchranářství po celém světě. CTIF vyvíjí
komplexní světové statistiky požárů zveřejňováním výročních zpráv, které nabízejí údaje o požárech z 80 různých
zemí a 90 hlavních měst. Důležité je předávání praktických zkušeností z oblasti předcházení požárům, jejich hašení,
záchrany osob a poskytování technické pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech.
CTIF dále pořádá mezinárodní konference, setkání mládeže, soutěže mládeže i dospělých, kterých se účastní hasiči
z celého světa. CTIF má oficiálně miliony členů v 39 zemích z Evropy, Severní Ameriky a Asie, což ho činí největší
hasičskou organizací na světě.
Soutěžní disciplíny se řídí Mezinárodním soutěžním řádem a jsou dvě - požární útok a štafeta.
Požární útok starším hasičům velmi připomíná počátky požárního sportu, kdy se běhal tzv. na sucho a podle povelů.
V požárním útoku CTIF závodí 8 členek a každá má jasně dané úkony, které musí velmi přesně provést. Nejde tedy
prvotně o rychlost, ale především o přesnost provedení a dobrou souhru celého kolektivu. Zajímavostí je, že kromě
daných povelů, musí být disciplína provedena bez mluvení. Materiál, s kterým se závodí, je velmi podobný tomu
z požárního sportu - přenosná motorová stříkačka, savice, rozdělovač, hadice, proudnice, ale zde má všechen
materiál koncovky DIN (to jsou ty, které vidíme na běžných požárních hadicích).
Klasické disciplíny CTIF jsou velice oblíbené v sousedním Německu a Rakousku. Tady se těší skutečně velké
podpoře a na soutěže tu chodí tisíce fanoušků. Jendou za čtyři roky je pořádána tzv. hasičská olympiáda, na které
soutěží děti i dospělí v CTIF a také dospělí v požárním sportu.
V Česku v klasických disciplínách soutěží jen málo týmů a tak se nekonají okresní soutěže, ale každoročně je
pořádána celorepubliková Liga CTIF, tedy série několika závodů, a jedno mistrovské klání. Mimořádná opatření dvě
soutěže odsunula až na podzim, takže všechny letošní závody se uskuteční v srpnu a v září. Budeme se těšit, že se
nám alespoň některých podaří úspěšně zúčastnit. Tak nám držte palce!
Za SDH J. Čečrdlová

…. A takhle
jsme uklízeli v
době
karantény.
Fronta aut s
přívěsným
vozíkem byla,
až ke kolejím.

Stalo se v Domově …
Jaro je příslibem nových pozitivních událostí a doufáme, že tomu bude tak i letos. Domov Kolešovice je kvůli
koronavirové krizi pro návštěvy již od března zavřený. Naši zaměstnanci se snaží ze všech sil, aby tuto tíživou situaci
našim uživatelům pomohli zvládnout. Pravidelně zajišťujeme uživatelům nákupy i poštovní služby, naše aktivizační
a sociální pracovnice organizují videohovory na Skypu s rodinami, aby uživatelé neztratili kontakt s rodinou.
Domov Kolešovice s paní Markétou Galudárovou v době krizového stavu realizuje individuální cvičení jógy pro
seniory formou videohovoru v počítačové aplikace Skype.
Česká republika je země s velkým srdcem a v době největší krize nezapomíná ani na ty, co naši pomoc potřebují
nejvíce. Domov Kolešovice tímto ze srdce děkuje za nezištnou pomoc firmě Alimpex Louny, panu Vodrážkovi,
Společnosti DF Partner, obci Kolešovice a panu Vackovi, paní Elišce Gajdošové z Ústí nad Labem, paní Brabcové,
paní Bauerové, paní Fialové z Kněževsi, rodině paní Rychtaříkové, zaměstnancům Mateřské školy v Nesuchyni, paní
Habadové z Libušína, paní Aguilarové z Kněževsi, paní Petře Jílkové ze Sence, paní Kucherové a firmě Procter &
Gamble Rakona, s. r. o. za dary v podobě desinfekce, jednorázových i opakovaně použitelných ochranných
pomůcek, pracích prostředků a dalších darů.
Paní Zusková k nám přišla v sobotu 9.5. 2020 v rámci akce zpíváme pod okny. Otevřela se okna do pokojů uživatelů
a paní Zusková zpívala před zámeckou budovou, kde měla postavenou aparaturu a uživatelé ji poslouchali z oken.
Bc. Linda Bláhová, DiS., sociální pracovnice

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Tadeáš Vladimír Zuska

22. března 2020

Anna Ridzoňová

19. května 2020

Barbora Ridzoňová

19. května 2020

TADEÁŠOVI, ANIČCE A BARBORCE PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ČERVNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

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

V dubnu a květnu nás opustili tito naši spoluobčané
22. dubna 2020

pan Viktor P r o c h á z k a

3. května 2020

pan Milan Č e r n o h o r s k ý

6. května 2020

paní Katarína F o l b r o v á
Čest jejich památce!
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