ročník XI.
A jak vypadal školní rok v roce 81/82 v místní škole?
Třídnictví:
1. třída B. Herinková, 2.+3. třída Z. Staňková, 4. třída
J. Daliborová, 5. třída P. Kučaba, 6.A třída L. Lillová,
6.B třída K. Čech, 7. třída R. Fraňková a 8. třída
L. Pelikánová
J. Daliborová nastoupila na naši školu za
M. Jiráskovou, která odešla na mateřskou
dovolenou. Kromě tř. učitelů zde působila
ještě J. Gutwirtová s aprobací Z, Tv,
H. Špeciánová – zástupce ředitele a
vychovatelky H. Klimešová a Z. Kuklová.
H. Klimešová v únoru odcestovala s manželem
do Afriky a do družiny přišla pracovat
M. Bláhová - aprobace Rj, D. Ředitelem byl
P. Koutník. Školu navštěvovalo 172 dětí.
Školní družina měla opět jedno oddělení pro
žáky 1. stupně. Přespolní žáci 2. stupně
docházeli do školního klubu. Od ledna 1982,
kdy došlo k úpravám v hromadné dopravě
muselo vedení školy otevřít ráno v 7 hodin
další třídu školního klubu, protože všichni dojíždějící
žáci – asi 80 – jsou ve škole již v sedm hodin.
V jednom oddělení je tedy ráno Z. Kuklová a v druhém
se střídají učitelé. Školní docházku ukončilo třicet
žáků. Jedna žákyně bude pokračovat v základním
vzdělání v 9. ročníku v Rakovníku. Osm žáků vykonalo
přijímací zkoušky na střední školy. Všichni byli přijati.
Ostatní přešli na různá učiliště.
Pro zájmovou
činnost dětí bylo ustanoveno, pět zájmových kroužků,
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vedených učiteli.
Pracovalo v nich 74 žáků. Tradičně dobrou úroveň měl
recitační kroužek, vedený H. Špeciánovou. Výrazného
úspěchu dosáhl kroužek zdravotnický, vedený
B. Herinkovou, který postoupil do krajské soutěže
zdravotních hlídek. Dále děti pracovaly v kroužku
modelářském, vedeným P. Kučabou, knihovnickém,

vedeným R. Fraňkovou a v klubu RJ, který vedl
K. Čech. Činnost těchto kroužků byla pravidelná a
velmi dobrá. Velké narušení této i jiné mimoškolní
práce však znamenalo omezení hromadné autobusové
dopravy. Dojíždějící žáci musejí nyní odjíždět ze
školy již v 15 hodin, protože další spojení v 17,30
nejede do celé řady obcí, takže děti docházejí domů
několik km pěšky,
což hlavně v zimě není
z bezpečnostních důvodů možné. - li -

1.září
Od Marie Terezie je 1. září začátkem roku pro všechny děti školou povinné. S pohledem
na prvňáčky - některé pyšně vykračující s aktovkou na zádech, jiné ustrašené, některé
dokonce se slzičkou v oku - jsem vzpomněla na svoji první třídu. Byla to třída početná,
paní učitelka nás tam měla pětatřicet. V lavicích jsme museli sedět s rukama za zády, být
naprosto potichu a když jsem já, známá brebentilka, neudržela pusu zavřenou, stávala
jsem vzadu u okna „na hambě“. Kluci občas dostali i záhlavec. Vedla nás přísně, ale do
Vánoc jsme uměli všichni číst, psát a svižně počítat. Když jsem pak v další třídě v diktátu
vystřihla ve slově pelyněk měkké i, za trest jsem ho musela správně napsat 100x. Psala
jsem ho v parku na lavičce, aby to rodiče nevěděli. A dodnes, když tohle slovo slyším nebo
jen vidím napsané, si na to vzpomenu. Dnes již žádné podobné tresty neexistují. Ani
psací, natož potom tělesné. A „mantinely“ chování musejí stavět hlavně rodiče. Už
šestileté dítě má mít základní znalosti poslušnosti a hlavně slušnosti. Slova děkuji,
prosím, promiňte, by měla být běžně používaná. Ne písmenka a počty, ty naučí paní
učitelky, ale jak se
chovat, by mělo dítě umět před nástupem do školy. Výchova není
jednoduchá. Vychovávat se musí ne příkazem, ale příkladem. Vlastní příklad, zájem o
dítě, ochota věnovat mu dostatek času, trpělivosti
a důslednosti, je důležitější, než
značkové oblečení, telefony, tablety a další moderní vymoženosti. A já všem žáčkům i
jejich
rodičům
a
učitelům
přeji
šťastný
nový
školní
rok
2019/2020.
- li -

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 1920
1.1
Vyučování ve škole nemohlo kvůli nedostatku
uhlí začít. Učit se začalo až od 22.1.
3.1.
Došlo k pokladní kontrole Obecního úřadu. Byl
zjištěn přebytek 422 Kč 59 h, který si úředníci
nedokázali vysvětlit.
31.1 V Kolešovicích se ztratily řemeny na pohřebním
voze. Po válce totiž chybí všude kůže.
Ve stejný den se stal pan Karel Františka členem
finanční komise Obecního úřadu, a to jako zástupce
sociálně demokratické lokální organizace.
31.1. Dne 31. ledna 1920 se na konané schůzi správní
komise Obecního úřadu členové zabývali financemi.
Zájemci se o tom mohli dočíst v protokolu z 31.1.1920.
– Pan předseda odmítá zodpovědnost za finance. Také
žádný druhý člen nechce převzít zodpovědnost.
31.1
Jelikož Obecní úřad odmítl zaplatit 100 Kč
sbormistrovi, převzal tento úkol jako patron zdejšího
kostela pro rok 1920 pan hrabě Friedrich Wallis.
2.2
Od 2. února 1920 se smějí ve stejné době
konat roční a koňské trhy.
Ve stejném dni byly oznámeny v protokolu ze zasedání
podmínky pro povolení voleb a pro neodtržení
Heřmanova od Kolešovic.
Tajemník Obecního úřadu pan Václav Goth požádal o
dovolenou a o důchod. Službu tajemníka převzal na
výpomoc pan Karel Pittermann.
25.2. Středa 25. února 1920 se stala pro Kolešovice
malým svátkem. Pan hrabě Friedrich Wallis daroval
kolešovické farní obci nový zvon o váze kovu 42 kg.
Průměr činí 40 cm, cena 2000 Kč. Má tón H. Na zvonu
se nachází následující nápis:
Familia comitum Wallis ad honorem Madonna della
Lettera. A. D. 1919

Při hlasování bylo 6 členů pro odtržení, 5 členů proti
odtržení.
Pan Dr. Herrmann, který musel v důsledku své
lékařské povinnosti během hlasování odejít, oznámil v
úředním dopise 3.3: „Prohlašuji, že bych v případě své
přítomnosti hlasoval proti odtržení Heřmanova!“
8.3.
Sněhová pokrývka o 15 cm přenesla krajinu do
ledového spánku. Naše škola byla kvůli nedostatku uhlí
uzavřena.
15.3.

28.3. Začínají velikonoční prázdniny, které trvají až
do 7.4.
31.3 Politická okresní správa nařídila zrušení obecní
hospodářské rady a komise pro obstarávání potravin.
Na základě místních politických stran mají být zvoleni
noví členové pro obecní hospodářskou radu.
Pro volby poslanců a do senátu byla připravena volební
urna. Obecní úřad poskytl bezplatně německému
fotbalovému klubu k užívání až do 31.12.1920
prostranství dobytčího trhu.
Česká sociálně demokratická organizace zasadila lípu
svobody před budovou české školy.
Tělocvičnému spolku „ Sokol “ v Kolešovicích je
dovoleno používat tělocvičnu v německé Obecné a
měšťanské škole za stejných podmínek jako
německému tělocvičnému spolku.
18.4.
Konaly se volby do parlamentu a do senátu.
Takto dopadlo hlasování:
1.

Čeští národní socialisté

2.

Čeští národní sociální demokraté

3.

Čeští národní demokraté

48 hlasů

Celkem národní socialisté

209 hlasů

4.

Spolek zemědělců

204 hlasů

5.

Němečtí socialisté

6.

Židé

37 hlasů

7.

Německá volební společnost

38 hlasů

8.

Němečtí křesťanští sociálové

9.

Němečtí sociální demokraté

10.

Němečtí demokraté

28.2. Správní komise Obecního úřadu odsouhlasila na
základě zákona ze dne 30.1.1920 s 9 hlasy proti 3
hlasům opatření obecní kroniky.
Ve stejný den požádalo 33 podepsaných rodin z 45
domů v Heřmanově o odtržení obce.

4 hlasy
157 hlasů

4 hlasy

13 hlasů
296 hlasů
8 hlasů

Celkem němečtí socialisté

Česky: „Hraběcí rodina darovala tento zvon ke cti
svaté Matky boží z Briefe. Léta páně 1919.“
Odpoledne ve 14 hodin se vydal místní farář,
doprovázen farářem z Děkova a z Oráčova, k zámku.
Tam byl zvon vysvěcen a k tomu zpíval církevní sbor
mariánské písně. Kmotry zvonu se staly komtesy Sofie
a Františka Wallisovy. Zvon dostal jméno Marie Sofie
Františka. Po vysvěcení šlo procesí do kostela.
Zúčastnila se také hraběcí rodina, pan patronátní
komisař Ing. Johann Frengl, školní děti a zbožní lidé.
Slavnostní řeč v kostele měla téma: „Kdo k nám
promlouvá skrze zvony.“ Poté následovala litanie a
svaté požehnání.

Opět začalo vyučování.

600 hlasů
Celkem

809 hlasů

19.4.
Topné období ve škole skončilo. Starý rozvrh
hodin je opět dodržován a tělesná výchova probíhá ve
všech třídách. Na celé škole se vyučuje celý den.
19.4.

Objednaný velký zvon dorazil. Nese název:

„Vzpomínáme na hrdiny ve světové válce 1914 – 1918.
Farní obec Kolešovice A. D. 1919 – ulil Richard Herold
z Chomutova “.
Tento nový zvon stojí bez dopravy 6019 Kč 60 h. Pan
Herold souhlasí, že poskytne úvěr 2019 Kč 60 h až do
konce roku 1920 (4000 Kč farní obec zaplatí).
Požaduje písemné potvrzení, že zvon zůstane tak
dlouho jeho vlastnictvím a může s ním nákládat, jak
uzná za vhodné, dokud nebude zaplacena celá částka.

- JŠ -

Kulturní přehled, stalo se ...
ROCKCHMELE
Že se opět uskuteční rockový koncert bylo zřejmé už v sobotu dopoledne 24. srpna, když před místním kulturním
domem vyrostlo již známé pódium. Krátce před devatenáctou hodinou se začali scházet první posluchači. Hudba se
u piva v teplém letním večeru poslouchala moc dobře. Na pódiu se postupně vystřídaly kapely Full Time z Podbořan,
Cumbal z Mostu a Cruel Jokers 313 Rakovník. Přestože se zdálo, že návštěvnost nebude velká s přibývajícím časem
přicházeli další posluchači. Ať už přítomní přišli poslouchat hudbu nebo posedět s přáteli a známými večer si všichni
jistě užili do pozdních večerních hodin.
- jp -

DOČESNÁ NA NAŠÍ SUŠÁRNĚ
Jakmile padnou poslední štoky chmele, vždy to je
znamení konce prázdnin a léta. Štoky naší malé
chmelnice padly poslední prázdninový víkend a také
naše oblíbená Kolešovka přijela v tomto létě naposledy
v sobotu 31. srpna. Tak nějak už patří k naší dočesné, že
počasí je buď hodně chladné a nebo jako letos velmi
teplé. Česáči se nenechali odradit a prožili den na
chmelnici při ručním česání včetně snídaně a oběda.
Dočesáno měla čtyřicítka česáčů před obědem
86 věrtelů. Odpoledne si česáči a návštěvníci užívali
odpočinek a posezení při dobrém pivu. O dobrou
zábavu se postarala oblíbená kapela Hon na medvídka.
I v letošním roce bylo možné navštívit historickou
sušárnu a zavzpomínat, jak se chmel sušil. Na památku
návštěvníci dostali sáčky chmele z letošní úrody. Všem
pořadatelům děkujeme a těšíme se na příští rok.
- jp -

CYKLOVÝLETY
AHOJ! Zdravím všechny sportovce i nadšence aktivního gaučingu. Ráda bych zavzpomínala na úžasně strávené
chvíle při nedělních výletech na kole převážně z období prázdnin. K plánování společného času s Vámi jsem se
dostala, jak jinak, než náhodou. Mám ráda kolektiv, ráda trávím čas činorodě, a když se mě zeptáte, zda něco bude i
díky akcím předešlého roku, nezbývá mi, než se začít chystat. V duchu „Zážitkům vstříc“.
Něco málo do statistik...
Kolotoč začal datem 21.7.2019, kdy jsem příhodným
názvem zjišťovala, jestli se ke mě vůbec někdo přidá.
Snažila jsem se navrhnout trasy tak, abychom se
vyvarovali frekventovaným silnicím a vedla je po
klidných stezkách, polních cestách či pěšinkách –
nejen kvůli bezpečnosti, ale i možnosti zaplést hovor
se spolujezdcem, nebo se kochat okolím.

21.7.2019 – Projedeme se? 40 km, 9 účastníků
První prázdninovou vyjížďku jsem nazvala famózní,
nevšední. Sešla se totiž bezva banda a i když si s námi
počasí hrálo na Apríla, z uplakaného odpoledne se
rázem stalo usměvavé. Déšť čekali jen starší ostřílení
kmeti, kteří s sebou vozí pláštěnky a jsou připraveni
opravdu, ale opravdu na vše. Ti mladší věřili, že nás to
vezme oklikou. Technika zklamala a po prvních 10 km
jsme schytali pořádnou spršku. Choulet se jako
srnčátko pod smrček nikomu nepomohlo, pláštěnkáři
měli snahu se podělit o kus toho igelitu, leč marně.
Naštěstí bylo teplo, nikdo nezběhl, mohli jsme
s úsměvy na tvářích a bahnem na zádech pokračovat
v krasojízdě.

Počet výletů

6

Počet ujetých km

285

Počet nehod

0

Počet ztracených/zapomenutých osob

0

Věk nejstaršího účastníka

73

Počet vypitých piv

nepočítaně

Projeli jsme loužemi, proudy vody valících se z kopců nad obcí Václavy, avšak Apríl je nevybíravý a přišlo to znovu.
Díky bohu jsme dorazili do Chmelišné a naskákali pod stříšku místní autobusové zastávky. Dýchali si na krk
a sledovali, jak se kroupy tříští o silnici. Věřte, nevěřte, to vám byla legranda! Na sv. Hubertu nám pan Kořínek dělal
chutě s řízkem a od té doby si já osobně vozím sváču též. Příjemného zahřátí zvenku i zevnitř jsme se dočkali
v hostinci na Drahouši. Sluníčko vykouklo z pod mraků a tuším, že nás už neopustilo.

4.8.2019 – Jedeme dál? 40 km, 17 účastníků
Druhá krásná projížďka zavedla naše cyklogumy na rozhlednu v Kryrech. Dobrá nálada a pohoda nás provázela
celým odpolednem. Májový deštík nás prověřil v okolí Tobiášova vrchu (rozhledna byla zavřená), elán nám však
nesebral. Co se stalo tady? Vybavuji si, že se „Pepin“ vracel pro vytroušené brýle, doháněl nás na jesenické
křižovatce, kterou jsme všichni přeskákali bez úhony. Žízniví muži se občerstvili na místní benzínce a pokračovali
jsme tzv. hnojištěm po barvě zelené parádní lesní cestou až do Kryr. Zprvu se zdálo, že na rozhlednu dojedou jen
statní jedinci, ale síla skupiny se prostě pozná, vyškrábali jsme se do jednoho až na vrchol. Dechberoucí výhled
a následný sjezd se stali odměnou. Ve Strojeticích v hospodě U Toma jsme si přes ukrutnou čekačku každý dal po
zásluze a vydali se k domovu. Najednou nám ale zmizela silnice před očima. Kráter v zemi protínal potok a my řešili
co dál. Týpek povídá: „To přeskočte, jeden už to tady taky přenášel.“ A tak jsme statečně přenášeli. Odpoledne
dostalo tu správnou šťávu, když jsme zjistili, že se nám při zpáteční cestě odtrhli „staříci“. Asi toho měli málo, tak to
vzali oklikou, to už se ale nikdo nikdy nedoví. Vskutku neskutečné !

18.8.2019 – Šlápnem opět do pedálů, 45 km, 9 účastníků
Ryze pánskou společnost mi přinesla neděle
osmnáctého. Ty naše společné cyklotoulky mě
vážně baví. Jelikož jsme v okolí Jesenice
přejížděli samé kořeny a kameny, zadnice jsme
řádně natřepali. Pivko padlo hnedle na dvou
místech, opravdu jsme se nežinýrovali. Žhnulo
to a hřálo, dost možná se z nás vypařovalo.
Viklan se neviklá, ale příroda jak na Šumavě,
samá nádhera. Svůj hrb skláním před kluky
důchodového věku, kteří to dali s naprostou
grácií a přehledem!

25.8.2019 - Hurá cyklo: do pivovaru v Mutějovicích,
50 km, 6 účastníků
Výlet s nejprudším stoupákem na okrese ! Hurá, protože byl
vymyšlen na poslední chvíli. Krásná trasa s pořádnými
stoupáčky, o kterých jsme naštěstí předem nevěděli. Nezbylo
nic jiného, než je pokořit. O to žádoucí pak bylo posezení
s vydatný obědem v mutějovickém pivovaru. Tam by člověk
vydržel sedět! Jelikož jeli motokoláci a samí zdatní
šlapálisti, cesta uprašovala vcelku kvapem – prý to jde
i s nataženým svalem. Užívali jsme sluníčka, výhledu a jen
co jsme přestali lapat po dechu, kochali se panoramaty
kolem nás.

1.9.2019 - Na rozhledny, 56 km, 9 účastníků
Překročili jsme magickou hranici 50ti km. Výlet přinesl mnohé,
maximum zážitků během jednoho odpoledne. Předpověď počasí
odradila několik málo nadšenců, no co, jak se říká kdo se bojí, seje
v síni... V první řadě jsem přišla o telefon, naštěstí klekl až po návratu
domů. Mlsné jazýčky zlákala dokonalá zmrzlina v Senomatech. Po
načerpání energie jsme se vysoukali na rozhlednu v Pavlíkově.
Pofukovalo. Postupně se z nás začali stávat rosničky. Padla spousta
tvrzení a domněnek, nejpodstatnější byla, že nás ta mračna minou... Dali
jsme pivko, dvě a pokračovali na druhou rozhlednu ve Velké Bukové.
Vítr se začínal zvedat, obloha černat, pravý klid před bouří. Sjížděli
jsme do Městečka, napojili se na cyklostezku směr Rakas a hnali se co
to šlo. Bylo evidentní, že něco potkáme. Když si vzpomenu, kde jsme
zastavili, abychom ten superslejvák přečkali, musím se smát. Nebyla
šance, aby cokoli zůstalo suché, na suchu, jak chcete. )

Když se smršť trochu uklidnila, vyrazili jsme do Pustovět. Pivo, grog, všichni schovaní ve snaze se zahřát. Zábava
fest, kámoše potkáte všude. Další schovkou před deštěm byl železniční most, kde jsme nakonec usoudili, že je lepší
jet, než chladnout na jednom místě. Před zahrádkářskou kolonií nás zastavila nečekaná podívaná. Voda se valila
kudy to šlo, z polí, odevšad, po cestě z kopce dolů přes stezku plnou větví, kamenů a bláta, kterou jsme byli nuceni
přebrodit. Malé záplavy. A tak to i bylo, facebook okamžitě plný fotek a zpráv o zatopeném Tyršáku apod. A jak to
vypadalo s námi? Bláto za ušima, pod trikem, zadělaní jak jetel, avšak šlapali jsme z vesela a pobaveni, s úsměvy na
tvářích. Neskutečná nádhera. Bylo to super!

15.9.2019 - Na Rudu, s Kolešovkou zpět, 54 km, 4 účastníci
Jako čtyři mušketýři jsme se rozjeli na skvělou trasu směr Ruda. Opět jsme
chutnali zmrzlinu v Senomatech a pokračovali k Tyršáku, Bartoni, kde začalo
nenáročné stoupání na Špičák. Projížděli jsme lesem schovaní před paprsky
slunce, objevovali kouty nepoznané a užívali si pohodové vyjížďky. Jeden
padlý strom přes cestu byl prakticky nutnost, jelikož se vždy něco najde.
Svačinovali jsme, osvěžovali se a hasili žízeň u mašinek v Lužné. Posledních
pár vitamínů jsme načerpali v cílové stanici. Výlet babího léta se povedl na
výbornou!
Najde-li se mezi Vámi čtenáři váhavý, leč nalomený příznivec jízdy na kole,
rádi ho mezi námi uvidíme. Jezdíme v pohodovém tempu, kdo si chce dát do
těla, tak to udělá třeba v kopci. Čekáme na sebe, děláme pauzy, vydýcháváme
se. Je to čas, který slouží k aktivnímu odpočinku, o lámání rekordů nemůže
být řeč. Nebojte se délky, nebojte se pravidelných výletníků jen proto, že jsou
zvyklí, zvykne si každý a každý je schopný ujet 25-30 km, na kterých příští
rok začneme. Pan Ríša (73 let) šlape jedině a pouze na vlastní pohon a pustil
jen Hurá cyklo. Má můj neskonalý obdiv a i díky němu věřím, že když se jen
trochu chce, jde téměř vše.
Vždy se těším na dobrodrůžo s Vámi a proto: „Pojeďme spolu za zážitky!“
Eliška Praisová

ČSŽ Kolešovice pořádá v sobotu 12. 10. 2019 od 20 hodin v Kulturním
domě v Kolešovicích Posvícenskou zábavu. K tanci a poslechu
hraje kapela ATOMY Podbořany. Vstupné: 100,- Kč.

Český svaz chovatelů ZO
Kolešovice Vás zve na tradiční
podzimní výstavu králíků,
drůbeže, holubů a okrasného
ptactva

Sobota 12. 10. 2019, 8 - 16 hodin
Neděle 13. 10. 2019, 8 - 14 hodin
Výstavní areál v Kolešovicích

Prodej kvalitních chovných zvířat
zaručen
Občerstvení zajištěno

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Škola začala
Odpočaté děti se vrací po prázdninách do školy a jsou zvědavé, co se změnilo. Letos se nově vybavila učebna
výtvarné výchovy a pracovních činností dataprojektorem, počítačem s připojením na internet a žaluziemi do oken.
Vymalovaly se třídy a kabinety. Lavicemi se vybavila 4. třída. Ve školní družině se zabudoval el. vrátný a vybavila
se novými botníky. V průběhu roku se koupí čtyři nové počítače do učebny informatiky.
Vymalovaná a připravená na 19 nových žáků čekala první třída. Učitelský sbor posílily paní učitelky Mgr. Lucie
Lemonová, Bc. Simona Vršecká a asistentka pedagoga Bc. Jana Fastová.
Poděkování
Děkujeme obci Hořesedly za sponzorský dar v hodnotě 10 tis. Kč a obci Hořovičky také za sponzorský dar v hodnotě
15 tis. Kč.
- jp –

SDH informuje ...
Ministr vnitra ocenil čtyři příslušníky HZS Středočeského kraje
Ve středu 18. září v odpoledních hodinách přijal ministr vnitra Jan Hamáček čtveřici příslušníků Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, aby odměnil jejich rozhodnost a statečnost při záchraně lidských životů.
V neděli 1. září 2019 se mjr. Bc. Pavel Maňas, pprap. Lukáš Novotný, pprap. Miloš Ježek a stržm. Jan Vyhnánek
vraceli z víkendového mistrovství ČR v požárním sportu. Při cestě po karlovarské dálnici D6 dojeli kousek před
Prahou k čerstvé dopravní nehodě, při které v prostoru křižovatky Jeneč osobní vozidlo s pětičlennou posádkou
vyletělo z dálnice a skončilo převrácené střechou dolů pod hladinou v retenční nádrži.
Ministr Hamáček tento čin označil jako vskutku hrdinský a rozhodl se jeho aktéry ocenit. Proto pozval jmenované
hasiče, aby jim nejen osobně poděkoval, ale zároveň jim za prokázanou odvahu i jako uznání jejich obětavosti předal
skleněnou plaketu. Poté s nimi krátce pohovořil o jejich pocitech i o poslání, kterým bezesporu služba u hasičského
záchranného sboru je.
Každý příslušník při vstupu do služebního poměru skládá slavnostní slib, při kterém se zavazuje, že bude chránit
životy ostatních lidí. Pro hasiče je tak naprosto přirozené, že tento slib dodržují i v době svého volna. To znamená,
že i když zrovna neslouží – nebo se vracejí unavení ze soutěže – přesto jsou kdykoli a kdekoli schopni a ochotni
poskytnout pomoc lidem, kteří ji potřebují.
Tato čtveřice při dojezdu k nehodě neváhala ani vteřinu! Nemuseli přemýšlet o tom, co udělají, ale zkrátka zastavili
a šli na pomoc lidem, kteří ji akutně
potřebovali. Nutno dodat – a říkají to i sami
ocenění hrdinové – že bez pomoci civilních
osob, které byly na místě ještě před jejich
příjezdem, by řešení této události bylo
mnohem komplikovanější. To znamená, že
i „obyčejní“ lidé, které neváže žádný slib ani
žádná přísaha, dokážou a chtějí pomoci
ostatním v nouzi. Tato událost je tak
důkazem toho, že hasiči skutečně pomáhají
všude, kam přijdou, ale často se bez pomoci
ostatních osob neobejdou. Hrdiny jsou tak
nejen
ocenění
příslušníci
HZS
Středočeského kraje, ale i ti, kteří na dálnici
zastavili, protože jim nebyl lhostejný osud
jiných.

Převzato z: https://www.hzscr.cz/clanek/ministr-vnitra-ocenil-ctyri-prislusniky-hzs-stredoceskeho-kraje.aspx
Za SDH, Jaroslava Čečrdlová

Stalo se v Domově ...
Stalo se v Domově
Léto je v Domově ve znamení pohody. Odpočíváme, vyhříváme se na
sluníčku, pracujeme na zahradě, vaříme, připravujeme ovoce na
pečený čaj a užíváme teplých slunečných dnů.
Několikrát nás během léta navštívil harmonikář pan Kubík se svým
repertoárem veselých písniček. Za melodického zvuku tahací
harmoniky a jeho hlasu jsme si pochutnali na grilovaných dobrotách a
zanotovali si s ním naše oblíbené písně. Těšíme se, až nás se svou
harmonikou příště zase navštíví.
Domov Kolešovice je stálý účastník sportovních her seniorů, které se
konají v okolí. Tříčlenná družstva z různých domovů změří své síly v
rozmanitých disciplínách. Probudí se zdravá soutěživost, protáhnou
se těla i mozkové závity a co je nejdůležitější, že se všichni náležitě
pobaví. Zúčastnili jsme se sportovních her v Kladně - Švermov
a Unhošti. V Unhošti se našemu týmu obzvláště dařilo
a odvezli jsme si krásné 3. místo.
Léto je jako stvořené pro výlety. Ani u nás v Domově
nesedíme nečinně a s našimi seniory výletujeme po
okolních zajímavých místech. Letos jsme navštívili
ZOO Praha, zámek Chyše a plánujeme i výlet do
Krásného Dvora na slavnosti jablek.
Léto nás už pomalu opouští, přijde podzim a nás
čekají nové vzrušující zážitky jako třeba:
1. 10. Den seniorů
5. 10. Slavnost Jablek na zámku Krásný Dvůr

Bc. Linda Bláhová, DiS., sociální pracovnice

Další úryvek z kroniky Myslivecké společnosti Tetřev Kolešovice
Jak se vedlo myslivcům v roce 1965?
Plán odstřelu pro tento rok byl: 3 srnci, 3 srny, 280 zajíců, 75 bažantů, odchyt 60 zajíců a 25
bažantů. Dodávka 36 kg srnčí, 350 kg zajíců a 31 kg bažantů. Odevzdáno bylo 36 kg srnčího, 260 kg
zajíců a 48 kg bažantů
V pondělí 29.11. byl proveden odchyt zajíců. JZD zapůjčilo vlek za traktor, p. J. Filip zařídil ve škole
účast žáků a projednal s ředitelem školy V. Novotným, zda by nebylo možno pro děti ohřát ve škole
vuřty a uvařit čaj. Byla dvě natažení a chyceno bylo 34 zajíců.
Zpráva o polích, obdělávaných mysliveckým sdružením.
U potoka je zasetá pšenice, v Koreji je pole zorané na polovičku, ale pro velké mokro se dál nedá zajet.
Průběh žňových prací byl kritický. Bylo sklizeno s velkými náklady, značně opožděně a s velkými
ztrátami. Krmící hlídky nebyly zřízeny pro velmi mírnou zimu. S traktorem se zaváželo pouze jednou,
zvěř z krmelců a zásypů krmivo nebrala.

Rozkvetlé Kolešovice
Zastavil mě pan starosta a povídal: „Teď, když už v horní části obce budeme mít telefon, kanalizaci na
povrchovou vodu, kanalizaci na odpadní vodu, elektřinu a vodovod v zemi, dojde i na chodníky. Myslíte
si, že kdyby se vedle nich vešly třeba i úzké záhonky, že by se o ně občané starali?“ „No, nevím, pane
starosto, jak občané, ale občanky stoprocentně. Vždyť v ulici na Kněževes máte vzorné příklady – paní
Králová, paní Herinková, p. Müllerová, p. Bögiová a jen o kousek dál p. Hrenáková, p. Brabcová a p.
Havlíková. Snad jsem na některou nezapomněla!“ A už jsem viděla, jak Kolešovice rozkvetou tady
růžemi, jinde třeba levandulí, listopadkami, afrikány, no prostě radost pohledět. Místo aut, parkujících
těsně u vrátek /kdo by se otvíral s vratama!/, místo hald dříví, písku a téměř trvale pytlů s plasty.
Viděla jsem to dokonce i barevně. Vtom jsem se probudila. Ale řeknu vám, sen to byl krásný.
– li -

… není nad kvalitní konverzaci :)
Jednoho dne se Bůh zeptal Sv. Františka ....
Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole na zemi?
Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které
jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny
rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy množily. Nektar
z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával
jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno co vidím
jsou zelené fleky...
Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si
Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám „plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují
trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly,
ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle
Příměšťáci opravdu aby tam rostla tráva?
Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou
každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu
rychle. To musí být Příměšťáci velice štastní.
Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají jí někdy i
dvakrát do týdne.
Bůh: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?
Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do pytlů.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv. František: Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí aby to rostlo, a když to roste, tak to sekají a
platí za to, aby se toho zbavili?
Sv. František: Ano Pane.
Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme
horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.
Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle,
vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání
a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne
geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín.
Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a
chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost aby obohatily půdu. Je to
přirozený cyklus života.
Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou na velké
hromady a platí za jejich odvoz.
Bůh: To není možné!! A co dělají aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem, a
aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?
Sv. František: Po tom co vyhodí listy kupují něco v igelitových pytlích, co se
nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv. František: Oni kácejí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.

Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti
kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?
Sv. Kateřina: „Blbý a blbější“ Pane. Je to opravdu hloupý film o ...
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím že jsem o tom už slyšel od Františka.
… a proto si budete moci již vyzvednout kompostéry ve sběrném dvoře

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

2017

34,0

19.07.2017

7,5

16.07.2017

19,88

78,0

20,0

20.07.2017

11,0

14.07.2019

2018
2019

Z technických důvodů informace nemáme k dispozici
37,0

6,5

25.07.2019

08.07.2019

20,35

29,5

SRPEN
SRÁ ŽK Y V SRPNU
[l/ m2]

TEPLOTY V SRPNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2017

36,0

01.08.2017

6,0

23.08.2017

19,61

57,5

17,0

11.08.2017

17,5

21.08.2019

2018
2019

Z technických důvodů informace nemáme k dispozici
34,0

7,0

29.08.2019

15.08.2019

19,65

79,0

Společenská kronika
ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

21. září 2019 - nádvoří Domova Kolešovice

Jitka Barthelová, Kolešovice a Martin Moravanský, Beroun

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ZÁŘÍ A ŘÍJNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Vlasta Ransdorfová
Eduard Hornik
Jiří Kukla
Jaroslava Čečrdlová

Stanislav Frýda
Marie Hrenáková

Zdeňka Houbová
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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