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a pokračujeme z kroniky rokem 1982

Objekt bývalé mateřské školy
v Kolešovicích
s přilehlou zahradou byl vhodným místem pro pořádání
chovatelské výstavy o víkendové dny 16. a 17. 10.
1982. O její rozsáhlosti svědčí
792 kusů
vystavovaných zvířat a ptactva. Zájem o výstavu byl
veliký a na chovatelské výsledky se přišlo podívat
1 100 zájemců. Chovného materiálu bylo prodáno za
10 575 Kčs. Vedle exotů a králíků byl velký zájem i o
drůbež. Návštěvníci nešetřili chválou nad celkovým
uspořádáním a organizací výstavy, která byla přínosem
pro místní chovatele hlavně v tom, že byla
posuzovateli oceněna a mezi obodovanými chovnými
zvířaty se objevilo nemálo čestných cen. Členové
svazu – F. Lill, M. Závodský, J. Větrovec, bratři
Lavičkové a další členové a členky organizace si
zaslouží uznání. Také zahrádkáři se pochlubili v tyto
dny svými výpěstky a tak cesta většiny návštěvníků
vedla i do sálu hotelu Praha, kde to vonělo nádherně
zabarvenými jablky a dalšími druhy ovoce a zeleniny,
které byly středem zájmu dospělých a dětí. Jako
vhodný doplněk výstavy byla i ukázka ručních prací
ČSŽ v Kolešovicích.
Dobří hospodáři z JZD
Družstevníci JZD Kolešovice dosahují nejen dobré
dojivosti, ale jsou i dobrými hospodáři. V minulých
dnech
zorganizovali
hrabání
a
odvoz
listí

z kolešovického parku, z návsi v Kolešovicích a
z břehů kolem potoka v Rakovníku. Do této užitečné
akce zapojili i žáky základní školy, BSP a další
pracovníky družstva. A výsledek? Získané listí použili
na stlaní ve dvou čtyřřadých kravínech po čtrnáct dnů
a ušetřili tak tři vagóny slámy, které letos opravdu
není nazbyt. Je to dobrý příklad i pro ostatní
zemědělské podniky.
Závěr sportovní sezóny
Plných deset kol kralovali fotbalisté z Kolešovic na
špici tabulky okresního přeboru. V posledních dvou
kolech však prožili dva černé víkendy za sebou a
nerozhodnými výsledky ztratili nejen dva cenné body,
ale i prvenství. Třinácté kolo udělalo definitivní tečku
podzimní části okres. přeboru a konečná tabulka
ukazuje, že 1. místo obsadily Lány s jednadvaceti
body, 2. místo Kolešovice s dvaceti body.
Krajské kolo Českého svazu žen
V kulturním domě AZNP Mladá Boleslav se uskutečnilo
1.11. 1982 krajské kolo soutěže v recitaci . Z okresu
se zúčastnily této akce tři členky a to J. Kublová
z Řevničova, J. Novotná z Kolešovic a K. Humlová
z Lužné, která se umístila na 3. místě a postupuje do
ústředního kola.

- li -

„To je dobře, že už jsou ty děti ve škole, už jsem nevěděla, jak je zabavit“, libovala
si jedna maminka a druhá jí souhlasně přikyvovala. Zabavit? Tohle slovo ze
svého dětství neznám. Maminka nás naučila plno her a my jsme se „bavili“ sami.
S děvčaty jsme hrávaly s míčem školku - různé házení na zeď s tleskáním,
otáčkami.., školku jsme hrály i s kamínky, které jsme sbíraly z rovného povrchu
po jednom, po dvou, po třech..., obyčejnou prádlovou gumu jsme proměnily
v okamžiku na zábavu na několik hodin. Švihadlo, brusle, sáňky. A hry s míčem?
Vybíjená, házená, zaháněná, volejbal. Kluci klepali špačka, o pinpongový stůl se
dokázali poprat. A všichni dohromady na schovku, krvavé koleno… Seděli jsme
jen u oběda. A když počasí nepřálo? Křížovky, rébusy, lodě, slovní fotbal, nitky,
špejle, karty a čtení. Všechno rozvíjelo tělo, mozek, trpělivost a představivost.
Tohle všechno nás dokázalo zabavit i bez maminky. Ta nás bavila spíše prací odnést odpadky, oškrábat brambory, pohlídat něco na plotně, dojít nakoupit,
prostřít stůl... Slovo nuda bylo pro nás neznámé. Snad právě proto z vás všech,
kteří jste tohle /třeba i před nedávném/ zažili, vyrostli pracovití lidé, bez potřeby
ubíjet čas alkoholem, drogami a poflakováním se. Možná by bylo dobré něco
z našich her přenést i do té nynější sedavé generace. A pokud se mnou souhlasíte
přeji vám, ať se vám to podaří.
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



Dočesná a poslední jízda Kolešovky ukončila letní prázdniny v sobotu 29. srpna.



V srpnu došlo k integraci oblasti Rakovnicko a došlo ke změnám jízdních řádů. V omezeném
množství je možné získat základní informace o časech, tarifu a jízdném PID (Pražská
integrovaná doprava) na obecním úřadě.



Tradiční vzpomínková akce na kontradmirála O. Herrmannna a setkání v kulturním domě,
kde se účastníci seznámili s nejstaršími českými námořními příběhy a s další osobností admirálem Františkem Zikmundem Thunou - se uskutečnila v sobotu 12. září.



Výstavba vodovodu stále pokračuje. Stejně jako ve většině takovýchto důležitých stavebních
akcí ani nám se nevyhnuly nepříjemné opravy a práce spojené s dokončením výstavby. Opravy
na silnicích jste určitě zaznamenali. Úpravna vody není dokončena, neboť se čeká na vyřešení
s připojením elektrického vedení. A další práce související s dokončením se tedy posunuly.



Začátkem září došlo v naší obci k vykradení několika zaparkovaných osobních aut. Ve
vlastním zájmu parkujte za vraty!



Nezapomeňte před zimou na revizi komínů a plynových topných spotřebičů.



Začal nový školní rok. Obec opět žije dětmi, které mají za sebou dlouhé prázdniny. Počítejte
proto při jízdách obcí s jejich pohybem. Někteří řidiči by měli dodržovat hlavně zákaz vjezdu
na cestě přes sklepy, kterou děti využívají při přesunu do školy a na autobus.



ČSCH ZO Kolešovice zrušuje výstavu drobného zvířectva a okrasného ptactva, která se měla
konat v sobotu 10.10.2020 a v neděli 11.10.2020 ze všeobecně známých důvodů. Dále je zrušeno
tradiční Posvícení na sušárně, které bylo připraveno na třetí říjnovou neděli.
- redakce KL -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Začátek školního roku
Žáci a učitelé se těšili na klasický začátek školního roku.
Jak se ale začátek nástupu do školy blížil, všichni jsme
tušili, že to nebude jednoduché. Díky přetrvávající
koronavirové pandemii jsme se museli připravit na
změny. Musí se dodržovat přísnější hygienická opatření.
Do budovy školy a školní družiny byl zakázán vstup
dospělým. Žáci musí do společných prostor nosit roušky
a při vstupu do budovy si musí dezinfikovat ruce. Žáky,
kteří nastoupili do školy v květnu, kdy byla docházka
nepovinná tato skutečnost nepřekvapila. Ostatní si
postupně zvykali.
Vstup do školy byl povolen pouze rodičům dětí, které
v úterý 1. září 2020 nastoupily do 1. třídy. Všichni se
snažili, aby prvňáčci měli na svůj první den ve škole ty
nejhezčí vzpomínky. Ve třídě na děti čekala pí. učitelka
A. Čechová a školní asistentka S. Laštůvková. Jako
každý rok přišla děti a rodiče přivítat paní ředitelka
PaedDr. V. Hartmannová. V úvodu poděkovala
sponzorům za školní potřeby, které měli budoucí žáci na
svých lavicích. Popřála dětem, aby se jim ve škole líbilo.
Rodičům poděkovala za důvěru a předala slovo
jednotlivým zástupkyním obcí
J. Poděbradské,
zastupitelce zřizovatele, J. Milerové, starostce obce
Hořesedly a Ing. A. Mendíkové, starostce obce
Hořoviček.
Nejen na prvňáčky čekalo něco nového. Na žáky 2. třídy

se těšila paní učitelka Mgr. Renata Zemjanková,
na 4. třídu paní učitelka Mgr. Dana Hlaváčková a na 6.
třídu pan učitel Mgr. Ladislav Fukárek.
Pedagogický sbor posílily paní asistentky pedagoga
Veronika Hříchová a paní Martina Dudková. Po
rodičovské dovolené se vrátila paní učitelka
Mgr. Zuzana Krýsová.
V době uzavření školy se nezahálelo. Malovalo se ve
školní družině, v tělocvičně, v šatnách a vyměnilo se
osvětlení v některých třídách. Tělocvična dostala novou
střechu
Co nás čeká?


musíme být připraveni
vyučování



komunikovat s učiteli bude možné telefonicky,
mailem popř. osobním setkáním



čekají nás elektronické žákovské knížky



sběr tříděného papíru (bez kartonů),
nefunkčních el. spotřebičů a baterií



letošní Vánoce se budou muset obejít bez
tradičního a oblíbeného vánočního JARMARKU

na změnu formy

sběr

Přejme si, aby školní rok proběhl v klidu a bez
vážnějších omezení, aby žáci mohli v klidu získávat
vědomosti a setkávat se s učiteli a spolužáky.
- 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.
…. pokračujeme rokem 1924
12. a 13.8. byly zrekontruovány varhany v kostele.
Oprav se ujal jejich stavitel, mistr varhaník z Čestína,
který je postavil v roce 1900.
15.8. Tohoto dne jel pan prezident Masaryk v 18.45 h
autem z Karlových Varů do Lán. Kolešovičtí občané
pospíchali do Hořesedel, aby ho mohli pozdravit.
8.9.
Pan Bürgl prodal svůj mlýn „Luční mlýn“
(Wiesenmühle) panu J. Benešovi.

7. a 13.12
Německý sportovní spolek dvakrát zahrál
Anzengruberovu lidovou hru se zpěvy „
„Der
Meineidbauer“, a dvakrát tak zcela vyprodal sál v
hostinci u Grimmů.
13. - 18.12. V Kolešovicích a okolí se konají přednášky,
které organizují učitelé, aby tak naplnili školní
pokladnu. Divadlo se hrálo v těchto dnech v
Kolešovicích, Hořovičkách, Zderazi a Hořesedlích a
vybralo se: 300, 250, 453,50 a 179 Kč, celkem tedy
1182 Kč a 50 h. Promítačka se smí tedy 1x až 2x za
měsíc použít na přednášce v Kolešovicích, Zderazi,
Hořovičkách, Děkově, Hořesedlích a Veclově. Vstupné
činí 2 Kč. Reklamní obrázky různých podniků z okolí se
promítají za poplatek.
13.12.
Tohoto dne se konalo dětské představení
spolku „Thalia“. Na vstupném se vybralo 182 Kč a
výtěžek byl věnován škole.
20.12.

V tělocvičně obecné a měšťanské školy
uspořádali zdejší žáci
vánoční nadílku. Každé
dítě
dostalo
dárek.
Program:
rozsvícení
vánočního
stromku,
nadílka,
básničky,
písničky.

V září 1924 zřídil
pan František Pohl z
Běsna v domě pana
Arnsteina v ulici na
Hořesedly pekárnu.
Josef Lill si postavil
dům za železničním
přejezdem nedaleko
sochy
svatého
Floriána.
Vedle pana Fišera
staví směrem na
Pšovlky pan Robert
Kučera
dům,
povoláním horník.
27.9.
Pro školní
okres Podbořany byla vytvořena rada, do které byl
jmenován předsedou pan Jindřich Erber, ředitel
měšťanské školy v Kryrech.
12.10. Pro Německou krajskou komisi pro ochranu dětí
a mládeže byla zorganizována sbírka, která vynesla
280 Kč.
11.11. Tohoto dne přeletělo nad Kolešovicemi letadlo.
Jednalo se o dvojplošník typu „Avia“, které řídil
kapitán Budín z 1. aviatiku v Praze a doprovázel ho
poručík Hošek. Jelikož začalo téct chlazení, muselo
letadlo v 10 hodin dopoledne nouzově přistát na
panském poli nedaleko Heřmanova.
Telegraficky byla vyrozuměna letadlová centrála v
Praze a ve dvě hodiny odpoledne přiletělo druhé
letadlo, které řídil rytmistr Sládek. Přivezl s sebou
montéra a náhradní chladič. Jelikož bylo nutné
vyměnit ještě i jiné díly, odletělo letadlo večer ještě
jednou do Prahy a vrátilo se ráno 12.11.
Odpoledne v půl jedné byly opravy dokončeny a letadlo
mohlo letět dále do Chebu. Letadlo, které přispěchalo
na pomoc, se vrátio zpět do Prahy.
Dům č. 171 v Hořesedelské ulici, který postavil v roce
1880 truhlářský mistr Václav Brand se svou ženou
Annou, rozenou Semmovou z Kolešovic, prodali panu
Antonovi Eisovi, který jej dále prodal slečně Anně
Meyerové, jež nechala dům opravit.
24.11.
Slavnost svaté Cecílie, kterou uspořádal
Německý mužský pěvecký spolek, přinesla škole výnos
1300 Kč.

31.12.
Silvestrovské
veselí
Německého
mužského
pěveckého
spolku.
Program
se
skládal
z
písní
a
divadelních her, a to:
mužské sbory zazpívaly
„Táhni s námi za jeden
provaz“
(„Zieh mit“),
„Dopřej mi jarního snu“
(„Gönne
mir
den
Frühlingstraum“), „Jen si udržet naději“ („Nur die
Hoffnung festgehalten“).
Veselohry :
„Někdo se musí vdát“ („Einer muß
heiraten“), „Červená nitka“ („Der rote Faden“),
„Vesnický krámek“ („Der Dorfladen“).
Statistika
Chmelová osevní plocha činila ve štocích:
Kolešovice

9.195 / Heřmanov

2.122

Sklizeň v centech na 50 kg:
Kolešovice

2.231,18 / Heřmanov

272,42

Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 4000 Kč
až 6500 Kč.
V roce 1924 se narodili:
Kolešovice

10 chlapců

7 dívek

Heřmanov

1 chlapec

4 dívky

Kolešovice

7

mužů

5 žen

Heřmanov

1

muž

2 ženy

zemřeli:

To znamená nárůst obyvatelstva v roce 1924 o 3 muže
a 4 ženy.

- JŠ -

Kulturní přehled, stalo se ...

Vystoupení kapely Radiator z Klatov

Rockchmele 2020
Jak se již stalo tradicí sešli jsme se třetí srpnový
víkend v sobotu v podvečer na prostranství před
místním kulturním domem, abychom společně v
regionu zahájili „chmele“. Přestože odpoledne bylo
celé deštivé a obávali jsme se jak večerní akci
pojmout, zda připravit stany, přístřešky apod., tak se
nebe nakonec umoudřilo a na tradiční Rockchmele si
našly cestu necelé dvě stovky posluchačů. Tentokrát k
nám zavítali samí „přespolňáci“. Na pódiu se
postupně vystřídaly kapely Radiator z Klatov, Kiks z
Kačice a Cumbal z Mostu. Příznivci rockové hudby si
akci užili a vydrželi až do půlnoci. Skvělou práci
odvedl zvukař, společnost CZ Sound z Rakovníka,
jemuž patří velké díky (rockové tóny si pochvalovali
i občané sousedních obcí).

Dočesná 2020
Česání chmele je v plném proudu a protože na
tyčové chmelnici již chmel také dozrál, sešli
jsme se v sobotu 29. srpna 2020 v 7.30 hodin
již na devátém ročníku Dočesné, abychom
společnými silami úrodu sklidili, nasypali do
žoků, dále pak posunuli na sušící síta a použili
jako přísadu na výrobu „zrzavé vody“. Ráno
česáči posnídali bílou kávu, loupák a sladké
pečivo a s chutí se vrhli do práce. Počasí přálo,
bylo pod mrakem, dvacet stupňů., no prostě tak

akorát. Práce bylo dost, ten stříhal, ten tahal,
ten nosil, ten sypal, ten vysvětloval, ten topil…
úplně stejně zorganizováno jako v mraveništi.
V deset hodin se česáči odebrali na teplou
svačinu. To už jich u košíků na chmelnici
sedělo téměř šedesát. Podávala se polévka s
pečivem. S přibývajícím časem síly docházely,
ale chuť chmelnici dočesat, většině česáčů
vydržela. Ještě před obědem, což bylo asi půl
hodiny po poledni, padl poslední štok a na
všechny padla částečná úleva. Pak zbývalo
dočesat poslední štoky jako správný hospodář pod
sebou pěkně uklidit a vyrazit na oběd. Guláš
s knedlíkem přišel k chuti. Celkem bylo načesáno
74 věrtelů, což můžeme hodnotit jako slušnou
úrodu. Odpolední posezení nám zpříjemnila kapela
Hon na medvídka. V šest hodin večer proběhlo
oficiální ukončení a rozloučení s letošní akcí. Pak
ani muzikanti nestačili zabalit svoje nástroje a
začalo lehce pršet. Takže nám Dočesná parádně
vyšla. Děkujeme všem, kteří obětovali svůj čas,
přiložili ruku k dílu a pomohli sklidit letošní úrodu
chmele.
- bp Další snímky najdete na webu Sušárny Kolešovice

SDH Kolešovice informuje
Posunutá hasičská sportovní sezóna
Ačkoli se letošní sportovní sezona vzhledem k šíření
nemoci Covid-19 na jaře nestihla pořádně rozběhnout,
v posledních týdnech jsme zvládli mnohé. Na
nejrůznějších soutěžích závodily naše týmy žen, mužů,
mladších žáků i přípravky.
Po několika měsících pravidelných tréninků odjel tým žen na
svůj první závod v klasických disciplínách CTIF. Konal se
v neděli 23. srpna v pražském Olympu, centru sportu ministerstva
vnitra. Hned po příjezdu jsme byly velmi překvapeny vřelým
přivítáním od ostatních týmů. Protože se závodí na společném
materiálu, nejprve nás čekal tréninkový pokus. A tady nás
příjemně překvapili rozhodčí, kteří nám radili, co bychom měly
upravit nebo zlepšit. Na první pokus v požárním útoku jsme
nastupovaly s docela velkou trémou. Pokus se nám nevydařil úplně nejlépe, nevyhnuly jsme se několika chybám.
Zato druhý pokus už jsme zvládly mnohem lépe, jen s jednou drobnou chybkou. Štafeta rozdělená na osm úseků se
nám povedla bezchybně. Teď už zbývá jen
zrychlovat a zrychlovat.
První zářijovou neděli zavítala družstva požárního
sportu do Třtice. Zde se dopoledne konala okresní
soutěž v požárních útocích mužů a žen. Po dlouhých
letech závodil také tým mužů z Kolešovic a to ve
složení: Jiří Čečrdle, Milan Holý, Tomáš Hrenák,
Tomáš Lenoch, Zdeněk Matějka, Michal a Jaroslav
Procházkovi. Oba pokusy se jim podařily, jen schází
rychlost. Jejich dalším závodem měl být memoriál
v Chrášťanech, ale ten byl, bohužel, zrušen.
Ve stejný den se ve Třtici sešly týmy mladších a
starších žáků k třetímu kolu Rakovnické ligy
v požárních útocích. Za Kolešovice se zúčastnilo
výrazně omlazené družstvo mladších. Své soutěžní
pokusy však zvládlo na výbornou a umístilo se na
třetím místě.
V neděli 20. září čekal krásný závod i na naše nejmladší, přípravku. Tým ve složení Štěpán Prais, Jan Šrámek,
Mikuláš Procházka a Gabriela Čečrdlová odjel na Krajské sportovní setkání přípravek do Bojanovic (o. Prahazápad). Zde děti absolvovaly čtyři disciplíny, které dobře znají z okresních přípravkových soutěží, protože tyto
disciplíny vznikly před 18 lety právě na našem okrese, konkrétně v našem sboru. Naši malí závodníci nezvítězili, ale
medaile a drobné odměny si odvezli a radost z výletu podpořila ještě sladká odměna.
za SDH, Jaroslava Čečrdlová

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

TEPLOTY V ČERVENCI [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

37,0

25.07.2019

6,5

08.07.2019

20,35

29,5

11,5

14.07.2019

2020

32,0

28.07.2020

5,5

13.07.2020

18,66

47,0

33,0

19.07.2020

SRPEN
SRÁ ŽK Y V SRPNU
[l/ m2]

TEPLOTY V SRPNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

34,0

29.08.2019

7,0

15.08.2019

19,65

79,0

17,5

21.08.2019

2020

33,5

09.08.2020

7,0

28.08.2020

19,73

75,0

24,0

31.08.2020

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Leoš Polánek

31. července 2020

LEOŠKOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Vlasta Ransdorfová
Eduard Horník
Erika Černohorská

Stanislav Frýda
Sofija Černá

Eva Hurtová
Zděnka Houbová

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

V srpnu nás opustily tyto naše spoluobčanky
1. srpna 2020

paní Blanka T r o j á č k o v á

25. srpna 2020

paní Jaroslava Č e č r d l o v á

Čest jejich památce!
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