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A jak vypadal školní rok v roce 81/82 v místní škole?
Kulturní akce v tomto školním
roce opět
obohatily společenský a veřejný život školy i
obce. Žáci
připravili pod vedením učitelů
celkem 16 kulturních vystoupení pro potřeby
organizací NF v Kolešovicích. Kulturní pořady
měly na veřejnosti vždy pěkný ohlas. Také pro
různá školní shromáždění a slavnosti nacvičili
členové recitačního kroužku 12 pořadů.
Celkovým počtem 28 kulturních vystoupení se
naše škola dostala na první místo okresní
soutěže aktivit v kulturní a veřejné práci.
Práce PO SSM
Skupinovou vedoucí byla
v 1. pololetí H. Klimešová, v 2. pololetí
J. Gutwirtová. Pionýrská skupina měla celkem
161 členů – jisker a pionýrů. Pionýři pracovali v 9 oddílech, pro které byli získáni vedoucí k pravidelné činnost.
PO uspořádala několik zdařilých akcí. Např. slavnostní pionýrská shromáždění, slib nových pionýrů, účast na
májových oslavách v Rakovníku a v Kolešovicích. Pionýři připravili velmi pěkné školní kolo zájmové umělecké
činnost, zúčastnili se okresní soutěže O partyzánský samopal, podíleli se obětavou pomocí na různých
brigádách a sběru odpadových surovin, léčivých bylin a lesních plodů.
Provozní zaměstnanci Školníkem byl nadále J. Špáňa, který měl i poloviční úvazek na topení společně
s M. Šlégrovou, která v druhé polovině úvazku prováděla úklid ve škole. V. Špáňová odešla na mateřskou
dovolenou a na její místo nastoupila L. Štillerová.
Údržba školy V tomto školním roce došlo k ukončení generální opravy elektroinstalace. V průběhu roku byly
vyměněny všechny dveře ve školní budově a opatřeny kovovými zárubněmi. Byla oplocena školní zahrada.
V suterénu budovy byla vybudována nová žákovská dílna, nahrazující dílnu v přístavku, který bude zbourán.

- li -

Mám pocit, že před chvílí skočilo léto a začala škola. Ale všechny obchodní domy
mi už od začátku října připomínají, že Vánoce jsou za dveřmi. Zpočátku mě to
zlobilo, ale když jsem si doma všimla, že i náš vánoční kaktus podlehl reklamě
a má už pořádně nasazená poupata, uvědomila jsem si, že do Vánoc už opravdu
moc času nezbývá. A proto už i já přemýšlím o adventních věncích na vrátka,
domovní dveře, na stůl, o truhlících za okna, světýlkách do oken, cukroví
a další výzdobě a chytá mě tvůrčí vzplanutí. Když pak každoročně sedím celý
týden nad zdobením perníčků cukrovou polevou, proklínám se a slibuji si, že
příští rok se zařídím úplně jinak. Ale moc tomu sama nevěřím. Loni jsem jich
napekla kromě dalšího cukroví osm plechů. O výzdobě ani nemluvím, uháčkovat
andílky, sněhové vločky, dětem zvířátka, namotat zvonečky, namalovat kamínky
na novoroční přání, udělat svícny. Nevím proč, ale vždycky mě tyhle práce
nadchnou do té míry, že jich po večerech nadělám zbytečné množství. Ptáte se, co
s tím pak dělám? Kompletně to rozdám. Dělá mi to stejnou radost jako samotné
vyrábění. A vám přeji, ať se vám adventní čas i letošní Vánoce povedou ke
spokojenosti celé rodiny i přátel a kamarádů.
- li -

Obecní úřad informuje - činnost zastupitelstva obce
Zápis z pracovní porady konané 7. října 2019 na OÚ Kolešovice

Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, J. Kovář, J. Lenochová, J. Leško, J. Poděbradská, J. Dýba,
- Starosta podal informaci, že obec zakoupila 6 kusů nových betonových košů na odpadky, které jsou již umístěny
na místa dosavadních zničených plechových košů.
- V rámci projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Kolešovice, byl kromě
kompostérů do domácností pořízen i jeden kontejner na použitý textil. Ten byl umístěn ke kontejnerům na sklo a
plasty u nemovitosti Kolešovice č. p. 192 (dům paní Laštůvkové).
- V termínu do 30. 6. 2020 je možno podat žádost o dotaci na Středočeský kraj do Fondu obnovy venkova, kde může
obec čerpat částku ve výši 1.000,- Kč na jednoho obyvatele. Starosta navrhl tuto dotaci využít na výměnu střešní
krytiny nad tělocvičnou a části hlavní budovy základní školy, kde už je stávající krytina poškozená a při posledních
deštích došlo i k protečení vody přes stropní dílce do II. třídy základní školy. Podle předběžného rozpočtu stavebních
prací se investice pohybuje ve výši 1 mil. Kč, včetně DPH. Zastupitelé neměli námitek.
- Vzhledem k tomu, že se v letošním roce již nestihne podat žádost o dotaci na výstavbu chodníků od zastávky k
hřišti a od zastávky k MŠ na Státní fond dopravní infrastruktury, navrhl starosta k tomuto projektu vypracovat další
projekt, který se bude týkat vybudování dešťové kanalizace v komunikaci na Hořesedly. Zastupitelé neměli námitek.
V souvislosti s tímto bude oslovena firma AF City plan s.r.o.
- Starosta podal zprávu, že byla řádně ukončena akce „Stavební úpravy Kolešovice č. p. 32“ včetně vypracování
Protokolu o předání díla. Po vyhodnocení víceprací a méněprací byla celková částka za stavební úpravy 672.577,Kč, včetně DPH. ČSCH na toto obdržel dotaci od obce Kolešovice na základě Veřejnoprávní smlouvy. Dále byla
poskytnuta informace, že ČSCH ZO Kolešovice obdržel od obce příspěvek na činnost ve výši 15.000,- Kč.
- Starosta zastupitele informoval, že v rámci zajištění bezpečnosti silničního provozu a chodců nechá připravit od
projektanta návrh řešení chodníku, parkovacího místa a nájezdové rampy u prodejny COOP. Zastupitelé s tímto
vyslovili souhlas.
- Byla podána informace o výstavbě vodovodu. Dále starosta informoval, že při výstavbě vodovodu v části za
místním hřbitovem došlo ke kolizi se sousedními pozemky a nebylo dodrženo ochranné pásmo vodovodu ve
vzdálenosti 1,5 m od kraje vodovodní roury ke hranici sousedního pozemku. Z tohoto důvodu proběhne v této části
k přesunutí vodovodní roury zhruba v délce 70 metrů tak, aby bylo dodrženo ochranné pásmo vůči sousednímu
pozemku.
- V lokalitě za nádražím u hangáru byl uložen vodovod do pozemku, který vlastní Agro ZZN Rakovník. Starosta
vstoupil do jednání s touto firmou za účelem odkoupení části pozemku parc. č. 1494/64, k.ú. Kolešovice, ale bohužel
prodej části pozemku do vlastnictví obce byl zamítnut. Společnost Agro ZZN na základě doporučení vedení
společnosti je ochotna přistoupit pouze na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. O dalším průběhu jednání
budou zastupitelé informováni.
- Starosta informoval o jednání s jednatelem společnosti VPK Suchý s.r.o., která v obci provádí výstavbu vodovodu
za účelem výstavby domovních přípojek. Na základě tohoto jednání bylo definitivně dohodnuto, že společnost VPK
Suchý provede přípojku v délce maximálně 2 metrů na pozemek vlastníka nemovitosti, dále pak uložení vodoměrné
šachty, včetně jejího vystrojení. Dále v tomto bodu starosta předložil písemný návrh, jak bude obec postupovat ve
věci výstavby a financování domovních přípojek a tento návrh předal každému zastupiteli k doplnění, případně
přepracování.
- Zastupitelé byli dále informováni, že proběhlo jednání mezi obcí, p. Kališem a paní Fefrčíkovou ve věci
zaplocení části obecního pozemku parc. č. 1876, k. ú. Kolešovice, do kterého bude uložen vodovod pro zásobování
domu Heřmanov č.p. 12. O výsledku a řešení problému budou zastupitelé informováni na další poradě.
- Vzpomínka vzniku České republiky se bude konat v pátek 25. října 2019 od 15 hodin položením věnců k Pomníku
padlým.
Zápis z pracovní porady konané 11. listopadu 2019 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, J. Kovář, J. Lenochová, J. Poděbradská, J. Dýba, J. Hrenáková, T. Hrenák
- Starosta obce přítomné zastupitele seznámil s návrhem programu veřejného zasedání, které se bude konat
3. prosince 2019 od 18 hodin na přísálí kulturního domu. Program je navržen takto: 1. Zahájení, 2. Činnost
zastupitelstva, 3. Projednání OZV o nakládání s komunálním odpadem, 4. Projednání střednědobého výhledu
rozpočtu obce, 5. Projednání rozpočtového provizória obce na rok 2020, 6. Projednání podání žádosti o dotaci do
Fondu Středočeského kraje na akci „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“, 7. Projednání podání žádosti o
dotaci do Fondu Středočeského kraje na akci „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – soukromé vodovodní přípojky“,
8. Projednání podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Středočeského kraje na akci „ZŠ Kolešovice Výměna střešní krytiny nad tělocvičnou a části hlavní budovy“, 9. Projednání rozpočtového opatření č. 4 a č. 5,
10. Projednání sazebníku úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, 11. Projednání ceníku služeb obce Kolešovice, 12. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru,
13. Schválení působnosti MAS Rakovnicko o. p. s. v územním obvodu obce pro období 2021 – 2027, 14. Různé,
15. Diskuse a 16. Závěr

- Zastupitelé byli seznámeni s novou vyhláškou obce o systému s nakládáním s odpady.
- Starosta podal zprávu, že oslovil projekční firmu AF City Plan o vypracování technicko ekonomické studie na
dešťovou kanalizaci od Domova Kolešovice k fotbalovému hřišti a od Domova k mateřské škole. Na základě
takové vypracované studie bude možné připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci
dešťové kanalizace v uvedených částech obce. Zastupitelé proti tomuto postupu neměli námitek.
- Ve středu 20. listopadu 2019 proběhne schůzka ohledně uložení kabelového vedení do místní komunikace na
Okrouhlici za účasti obce, zástupců ČEZ a projektanta. Důvodem jednání je fakt, že společnost ČEZ odmítá
uložení kabelového vedení pod vozovku. Vozovka je kvůli navrženým poloměrům otáčení umístěná tak, že
následné uložení kabelového vedení by zasáhlo do pozemku p. Pelikána a do pozemku paní Mileny Čečrdlové.
- Starosta na základě cenové nabídky navrhl zastupitelům zakoupení příkopového ramene o délce 4 metrů na Zetor
Proxima za cenu zhruba 300 tis. Kč na vysekávání příkopů a břehů potoka. Zastupitel J. Dýba navrhl, když už obec
do nákupu bude investovat, uvažovat o rameně o délce 5 metrů. Technické a finanční podmínky 5m ramene
starosta prověří.
- Obec obdržela Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
v lokalitě Okrouhlice. Protože obec o tuto přeložku požádala sama, bude hradit náklady v plné výši, které dle
předpokladů dosáhnou částky 307 tis. Kč., bez DPH.
- Starosta podal zprávu, jak probíhá výstavba vodovodu. Do konce listopadu budou uloženy hlavní řady ve všech
částech. Na MZe byla již odeslána jedna faktura k proplacení ve výši 10 mil. Kč. V části Heřmanov byla již
zahájena výstavba vodojemu a v Kolešovicích výstavba úpravny vody. Do konce letošního roku bude prostavěno
přibližně 30 mil. Kč.
- Starosta podal zprávu o čerpání rozpočtu obce k 31. 10. 2019. Počáteční stav k 1. 1. 2019 byl 9. 372. 557,67 Kč,
příjmy dosáhli 20. 535. 471,32 Kč a výdaje 33. 410. 754,29 Kč. Na zaplacení úvěru byla použita částka 1. 645. 300
Kč a zůstatek k 31. 10. 2019 byl 8. 708. 057,73 Kč.
- Zastupitelka J. Poděbradská požádala starostu obce, aby ve spolupráci s MěÚ Rakovník, odbor památkové péče
projednal údržbu stromů kolem zámeckého rybníka, zejména pak v části od nového stavidla podél potoka směrem
na západ, kde neustále dochází k odlamování korunních větví a mohlo by dojít k újmě na majetku nebo zdraví
občanů.
- Na konferenci Sdružení místních samospráv v Hlavenci, které se starosta s referentem B. Pelikánem zúčastnili,
bylo mimo jiné sděleno, že Česká pošta dále aktivně prosazuje projekt Partner zejména na malých obcích.
Zápis z pracovní porady konané 19. listopadu 2019 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, J. Kovář, J. Leško, J. Lenochová, J. Poděbradská, J. Dýba, T. Hrenák,
J. Hrenáková,
- Starosta obce přítomným zastupitelům přečetl dopis z MMR obsahující informaci, že v operačním programu
IROP ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“ došlo k uvolnění finančních prostředků formou dotace ve
výši 6.413.245,75 Kč na akci „Centrum Světa techniky, jazykového vzdělávání a DT“ při Základní škole
Kolešovice. Jedná se o projekt, který byl zpracován v roce 2017, kdy proběhlo podání žádosti o dotaci. Celkové
předpokládané finanční náklady projektu podle oceněného soupisu stavebních prací z roku 2017 jsou ve výši
9.129.444 Kč. Původní termín ukončení projektu byl 30. 6. 2019. V dopise bylo dále uvedeno, že příjemci dotace
lze prodloužit termín realizace nejméně do srpna 2021. Zastupitelé se po seznámení se všemi podklady, které se
týkají projektu a způsobu financování nakonec rozhodli, že obec projekt nebude realizovat.
- V návaznosti na projednaný bod z minulé porady se zastupitelé dohodli na zakoupení příkopového ramene na
mulčování trávy s délkou 4 metrů. Původně též zvažována varianta 5 metrového ramene by vzhledem ke své délce
stejně nedosáhlo na protilehlý břeh potoka.
- Starosta zastupitele seznámil s Dodatkem ke smlouvě, který předložila společnost Marius Pedersen a.s., kdy
dochází k navýšení služeb u odvozu a odstraňování směsného komunálního odpadu v roce 2020 o 5%.
- Ve čtvrtek 21. 10. 2019 proběhne předání dopravního hasičského automobilu pro potřeby JSDH Kolešovice.
- Zastupitelé byli seznámeni s dotačním titulem Středočeského kraje, do kterého je možno podat žádost o dotaci na
vodovodní přípojky.
Lístečky z obce


V září a říjnu proběhl výdej kompostérů do domácností.



28. ŘÍJEN – STÁTNÍ SVÁTEK si položením věnců k místnímu pomníku připomněli zastupitelé
M. Brabcová, J. Lenochová, M. Dvořák a za Spolek volyňských Čechů pan J. Bečvář.



Posvícení na sušárně proběhlo v neděli 13. října od 10 hodin a v pondělí 14. října od
18. hodiny do 21. hodiny. Z důvodu vyhlášení Dne smutku ( rozloučení s Karlem Gottem ) se
ČSŽ rozhodl zrušit posvícenskou taneční zábavu plánovanou na sobotní večer.



Výstavba vodovodu pokračuje stavbou vodojemu v Heřmanově.



Provoz sběrného dvora v Kolešovicích během vánočních svátků - naposledy bude otevřeno ve
čtvrtek 19. prosince 2019 a znovu bude otevřeno ve středu 8. ledna 2020.



Platby v hotovosti, zejména pak nedoplatky za ČOV 2019 budou přijímány do pokladny obce
naposledy v pátek 20.12.2019 v úředních hodinách.



Úřední hodiny obecního úřadu v době vánočních svátků: 23.12., 24.12., 25.12., 26.12.,
27.12.2019 zavřeno, 30.12.2019 otevřeno 7-12 a 13-17 hodin, 31.12.2019 zavřeno, 1.1.
a 2.1.2020 zavřeno, 3.1.2020 otevřeno 7-12 a 13-15 hodin.



Vývoz jímek bude probíhat každé pondělí a odvoz plastových pytlů 27.12.2019.



Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 3. prosince 2019 od 18 hodin na přísálí místního
kulturního domu. Seznámit se s programem je možné na webových stránkách obce nebo na
úřední desce.



Redakce KL děkuje všem dopisovatelům za příspěvky do našich listů a těší se na další
spolupráci v příštím roce. Zároveň vám přejeme krásné a klidné vánoční svátky a
v novém roce hodně zdraví a štěstí.
- jp -

Okresní výstava drobného zvířectva v Kolešovicích
Český svaz chovatelů, základní organizace Kolešovice pořádala ve dnech 12. a 13. října 2019 „Okresní
posvícenskou výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a ost. zvířat“ ve výstavním areálu ZO.
Na výstavu ve čtvrtek a v pátek přivezlo 37 vystavovatelů svá čistokrevná zvířata a to: 98 ks králíků 19 plemen, 95
ks drůbeže hrabavé 11ti plemen, 25 ks drůbeže vodní 2 plemen, 130 ks holubů 12ti plemen, 252 ks okrasného ptactva
a několik ks kožešinových zvířat, především morčat. V pátek zvířata posuzovali odborní posuzovatelé.
Bylo uděleno 20 čestných cen předávané ZO, 4 poháry OO ČSCH a 4 poháry starosty obce. Z toho naši členové
získali: za králíky Stříbřité černé Pohár OO ČSCH Rakovník, Pohár starosty Obce a ČC za kolekci převzal př.
Řežábek Otta U drůbeže Pohár OO ČSCH – za Husu českou př. Topka Václav. Pohár starosty Obce za kachnu
Kajugu Porazík Václav. ČC Černý Jaroslav st., Porazík Václav a Topka Václav. U holubů Pohár OO ČSCH obdržel
za Českého sivého voláče Ing. Křenek Martin, Pohár starosty Obce za Moravského pštrosa Topka Pavel. ČC za
Německého výstavního Oulický Pavel, Polského rysa Ing. Křenek Martin a Českého staváka Porazík Václav. Pohár
starosty Obce v expozici okrasného ptactva obdržel Kučera Luboš. OO ČSCH mimořádně ocenili Pohárem mladého
chovatele Pícla Zdeňka z Kožlan.
Výstavu navštívilo celkem 609 platících návštěvníků. V pátek se, jako každým rokem, přišly podívat na posuzování
žáci a děti ZŠ a MŠ.
V sobotu, hned po otevření výstavy, byl zahájen prodej zvířat i tomboly. Celkem bylo prodáno 225 ks zvířat. V
tombole bylo na 600 věcných cen a zvířat.
Naši členové zajistili věcné ceny i finanční dary od sponzorů. Protože si vážíme jejich podpory zaslouží si, abychom
je uvedli. Jsou to: AGROSCIENCE s.r.o. CHRÁŠŤANY, komerční spisovna ARBOREA RAKOVNÍK, údržba
zeleně, AUTODÍLY BENEŠ RAKOVNÍK, BARVY – LAKY, Pod Václavem, RAKOVNÍK, ELEKTRO VIOLA
RAKOVNÍK, velkoobchod – maloobchod, ENERGIER AG RAKOVNÍK, HEROLD RAKOVNÍK, řeznické
potřeby, HK AGRO RAKOVNÍK, KOŠAR LIBOR KUCHYNĚ, KRMIVO, ZAHRADA, SAZENICE, BARVY,
Lukáš Šatný, HOŘOVIČKY, L-COM RAKOVNÍK, komínové systémy, MONTITECH KNĚŽEVES RADEK
ORTCIKR, OBEC KOLEŠOVICE, PEKAŘSTVÍ ŠANOV – VLADIMÍR ŠPÁŃA, PIVOVAR BAKALÁŘ a.s.
RAKOVNÍK, KRÁLOVSKÝ PIVOVAR KRUŠOVICE, PIVOVAR OLEŠNÁ, PROCTER and GAMBLE
RAKOVNÍK, PŘIBÍK LUBOŠ LUBNÁ - NÁBYTEK, RAKO CHMEL s.r.o. KOLEŠOVICE, zemědělská výroba,
STAVEBNINY ŠPÁŇA CHRÁŠŤANY, TRITON s.r.o. - prádelna RAKOVNÍK ING. VALDMAN VÁCLAV
KOLEŠOVICE, zemědělská výroba, ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST CHRÁŠŤANY s.r.o., ZEMĚDĚLSKÁ
SPOLEČNOST POCHVÁLOV, ZEMSTE s.r.o., RAKOVNICKÝ DENÍK A RAPORT, ZŠ a MŠ KOLEŠOVICE.
V neděli od 13. hodin probíhalo slavnostní zakončení výstavy, byly předány poháry OO, poháry starosty Obce a
Čestné ceny zástupci OO ČSCH Rakovník – sekretářem V. Schellingerem, starostou Obce Kolešovice M. Dvořákem
a předsedou ZO Ing. M. Křenkem.
Všem uvedeným sponzorům a hostům ZO děkuje. Děkuje i svým členům za zdárný průběh výstavy, návštěvníkům
za návštěvu z širokého okolí i z celých Čech. Proto se můžeme pochlubit kvalitou výstavy a zájmem o chovatelství.
Obracíme se na chovatele domácího zvířectva s výzvou – pokud nejste registrovanými členy ČSCH a máte zájem
chovat čistokrevná zvířata, kroužkovat a tetovat své odchovy, podílet se na práci a získávat informace od zkušených
chovatelů, neváhejte a přihlaste se k nám. Přihlásili se již 4 noví členové
Návštěvníci odcházeli spokojení a uvítali i možnost dobrého občerstvení, cen v tombole a zakoupení kvalitních
zvířat, krmiva, chovatelských a zahrádkářských potřeb.
Za ZO jednatelka Řežábková

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.

obrovské škody na polích. Velká voda prorazila zeď v
parku, most u Bílého mlýna byl stržen. Liják
doprovázely kroupy, které poničily chmelnice. Domy u
potoka byly zaplaveny. Abychom si mohli vůbec udělat
obraz o tom, jak ničivý liják byl, stačí zmínit, že most
u hostince Weberových (dnes Rollerovi) byl zaplaven
do výšky člověka. Další domy musely být vyklizeny. Na
loukách směrem na Kněževes se vytvořilo velké jezero.

Rok 1920

26.5.

25.4. Opět se konaly volby.

12.6.
Všichni učitelé na okrese, tedy také ti v
Kolešovicích, skládají dne 12.6. slib věrnosti
Československé republice, zastoupené panem vedoucím
politické okresní správy v Podbořanech.

1.

Kramářská strana

23 hlasů

2.

Čeští národní socialisté

3.

Čeští republikáni

5.

Němečtí sociální demokraté

272 hlasů

6.

Čeští sociální demokraté

144 hlasů

8.

Spolek zemědělců

202 hlasů

9.

Křešťanští sociálové

13 hlasů

11.

Německá volební společnost

40 hlasů

13.

Německá svobodná strana

3 hlasy
19 hlasů

2 hlasy

Počet odevzdaných platných hlasů

718 hlasů

Listiny 2, 7, 10 a 12 byly staženy.
7.5. Z vyúčtování je možné určit jednotlivé ceny v
květnu 1920:
1 m3 uhlí

11 až 16 Kč

1 m dřeva s dopravou

58, 53 Kč

1 m dřeva bez dopravy

35, 50 Kč

1 kg karbidu

4, 47 Kč

1 kg svíček

9, 50 Kč

1 kg margarinu

13, 90 Kč

3

1 m otrub

37 Kč

1 pytel mouky

81 až 113 Kč

1 kg soli

1, 22 Kč
3

Poplatek za mletí 1 m obilí

15 Kč

1 kg pšenice

0, 58 Kč

1 kg brambor

0, 05 Kč

1 kg petroleje

7, 30 Kč

1 balík zápalek

8, 95 Kč

1 kg umělého hnojení

0, 34 Kč

1 kg stavebního vápna

0, 57 Kč

1 m3 štěrku

8 Kč

9.5. došlo k vysvěcení druhého zvonu v Kolešovicích.
Kmotrem zvonu se stal pan hrabě Friedrich Wallis.
Zvon dostal jméno Petr Pavel Friedrich. Slavnostní řeč
probíhala podle „Píseň o zvonu“.
11.5. Nový zvon byl zavěšen na věž.
21.5. V čase od 15 h do půl sedmé večer se v
Kolešovicích spustil velký liják, který způsobil

Opět došlo k podobných děšťům jako 21.5.

20.6. Vesnicí kolují zvěsti, podle kterých byl pan
Josef Sedláček, dřívější nájemce selského dvora v
Kolešovicích, který si ve Slovinsku koupil statek a
usadil se na něm, zavražděn zloději.
6.7.
Obyvatelé Heřmanova opět žádají o odtržení
Heřmanova. Do vsi se přistěhovali:
Konrád Kučera,
Johan Tichai, Anton Peruth, Friedrich Schlick, Karel
Plaß,
Anton
Worš
a
Albin
Bekl.
Přibližnou hranici vymezuje zpráva: alej – Keblany –
Kebrlánská sušárna až k Walburze, včetně osady
Kebrlán až k staveništi. V této zprávě se říká, že
občané musí přijmout jak pozitiva, tak také s tím
spojená negativa.
V Kolešovicích byli zvoleni členové komise pro regulaci
hranice páni Rippl Rudolf, Müller Josef, Schwinger
Simon a Josef Treschl.
7.7.
Spolek pro válečné pacienty zahájil ve vsi
veřejnou sbírku.
21.7.
V důsledku velkých vodních škod ( 21.5. a
26.5.) byla vytvořena tříčlenná komise (Müller Josef,
Františka Karel a Macek Josef). Pro komunikaci s
úřady stojí k dispozici pan Ing. Frengl.
8.8.
Byla v Kolešovicích
založena pobočka
Německé kreditní banky. Do konce října utržila obrat
ve výši 7 miliónu korun a vklady tvořily více než 1
milión korun.
3.9.
12 dívkám je dovoleno navštěvovat zdejší
chlapeckou školu.
6.9.
Deputace českých a německých sociálních
demokratů požádala správní komisi obce o to, aby
vypsala volby o odtržení Heřmanova od Kolešovic.
10.9.
Poslední hraniční pochůzka kvůli odtržení
Heřmanova se koná odpoledne v 17 h.
Řezníkům, kteří vyvážejí dobytek, bude účtován
poplatek za vývoz 1 prasete 3 Kč, 1 tele 3 Kč a 1 kozu
1 Kč. – Dobytčí pasy stojí 10 Kč za 1 koně, 5 Kč za
hovězí nebo jalovici, 2 Kč za prase, 1 Kč za 1 kozu
nebo 1 sele.
10. 9. Komise pro obilí, která fungovala už vloni, byla
také potvrzena pro rok 1920.
10.9. Letadla, která pravidelně létají přes Kolešovice,
patří letecké poště Paříž – Praha. Používají hlavní
cestu Praha – Karlovy Vary jako orientaci.

10.10.
Na škole probíhá vyučování opět jen na půl
dne, tělesná výchova odpadá a kreslírna není využívána
vůbec.

21.11. Na veřejné parcele 1825/1 vybuduje místní
skupina válečných invalidů paní Treiblové prodejní
domek.

15.10.
Pan učitel Konstantin Nachtmann byl
jmenován ředitelem Obecné a měšťanské školy v
Jesenici. Od školního roku 1906/7 věrně plnil své
povinnosti. Měl plnou důvěru personálu, kterému byl
upřímným a dobrým kolegou, těšil se důvěře obyvatel a
oblíbenosti žáků. 23.10. se přestěhoval. Díky svému
zlatému humoru zůstane všem, kteří ho dobře znali, v
nejlepších vzpomínkách.

21.11. Z ruského zajetí se vracejí: Otto Kohn
z Kolešovic a Josef Kučera z Heřmanova.

20.10. Na místo odcházejícího ředitele Nachtmanna
nastoupil pan Ignác Steganek, narozený v Jesenici. V
roce 1914 byl povolán k vojsku a dostal se jako oficír v
rezervě do italského válečného zajetí, ze kterého se
vrátil v roce 1919. Působil v Jesenici a v Podbořanech.

Kolešovice

Franz Čížek a Josef Frank se vrátili z ruského
zajetí. Bližší informace bohužel chybějí!
Pan Ludvík Kraus, sládek v Kolešovicích, se přestěhoval
do Jesenice. Jeho nástupcem se stal pan Josef Fiala z
Netolic u Českých Budějovic. V roce 1920 ještě zdejší
pivovar existoval.
31.10. Do dnešního dne byla vystavena III. státní
půjčka k úpisu.

11.12.
Také obecní úředník Václav Goth skládá
věrnost na základě nařízení z 22.11.1920, č. 443.
Pro plánované sčítání lidu v roce 1921 byli nominováni 3
komisaři, a to Johan Robl, Václav Goth a Anton Hejma.
Plocha chmelnic ve štocích tvořila:
9.153, Heřmanov

2026

Sklizeň za 50 kg:
Kolešovice 707, Heřmanov

99,55

Cena v roce 1920 za chmel se pohybovala za 50 kg
3000 Kč až 9500 Kč.
V Kolešovicích se tento rok narodilo 9 děvčat
a 16 chlapců. V obci Heřmanov 6 chlapců a 2 děvčata.
V Kolešovicích zemřelo 14 žen a 11 mužů.
V Heřmanově 4 muži.

- JŠ ….. a příště budeme pokračovat rokem 1921

11.11. Válečná vdova paní G. Treiblová dostala
trafiku s tabákem.

Vyhodnocení roku 2019 z pohledu zemědělské společnosti Rakochmel s.r.o.
Letošní rok se uzavírá v o něco horších číslech nežli rok předešlý. Byť klimaticky byl velmi podobný.
Zopakoval se nadměrný počet tropických dnů a srážky se dostavily v průměrném množství, čímž se dále
prohloubilo již 3 roky přetrvávající sucho. To se odrazilo i na letošních výnosech.
Sklizeno: pšenice oz. 334 ha při výnosu 5,75 t/ha, řepka oz. 194 ha při výnosu 3,6 t/ha, ječmen oz. 41 ha...7,5
t/ha, hrách 43 ha...2,3 t/ha, mák 34 ha…0,7 t/ha a kukuřice 84 ha...30 t/ha. Celková plocha chmelnic byla
148,5 ha při výnosu 1,2 t/ha. Obsah alfa hořkých látek byl pěkných 3,4 %. V letošním roce se na lokalitě
Cihelna postavil nový typ konstrukce o výměře 3,5 ha. Tato konstrukce je celá postavená z rámových sloupů,
které jsou 50 cm hluboko zavrtané. Spon sloupů je 12,8 m x 9 m. Šířka řádků je 3,2 m, o 40 cm širší oproti
klasice. Celá konstrukce je z lan. Chmelnice byla opět osázena Žateckým poloraným červeňákem.
V Rakochmelu letos přibyly další dva chmelové traktory značky John Deere osazené též novými strhávači
chmele. Nadále pokračujeme v rozsáhlých opravách budov.
Pole opět zkrátka nepřišla. Ke klasickému hnojení NPK prvky jsme opět dodali na 100 ha dolomitický vápenec
a 30 t humacu = 3 000 t hnoje.
Jen z nařízení EU podjatých ochránci přírody nezůstávám klidný. Došlo k protieroznímu nařízení, kdy svažitá
pole se musí rozdělit do honů ne větších 30 ha. Tak to si na těchto svazích hezky vytvoříme souvratě, začneme
se na nich pěkně točit a erozi kterou u nás neznáme, vytvoříme. Také se hezky, ekologicky, projevuje již pár let
zrušené moření osiv proti škůdcům…….počet polních postřiků proti hmyzu se téměř zdvojnásobil.
13. prosince společnost ukončí oslavou tento rok a po novém roce se opět pustíme do oprav a příprav na rok
2020. Věřím, že bude na srážky bohatší.

Rakochmel s.r.o. přeje všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů
v novém roce.
Ing. Karel Šrámek

Kulturní přehled, stalo se ...
Akce „Pochody“
Zatím se nám nepodařilo úspěšně navázat na šňůru pochodů, které se konaly v minulých letech, proto jsem se
rozhodla začít tím úplně prvním roku 2020, tedy Novoročním a zároveň vás na něj srdečně zvu.

29. září 2019 byl zrušen dvacetikilometrový pochod pro velmi nízkou účast.
Následoval zajímavější Pochod tmou. Konal se v pátek 4.10.2019 a měřil 8 km. Sliboval noční dobrodružství se
světélky a špekáček s mastnou kůrčičkou po návratu. Co čert nechtěl, předpověď hlásila déšt, což odradilo většinu
odvážlivců. Avšak hrstka těch zarytých nezklamala a úderem osmé večerní jsme vyrazili vstříc osudu. Všichni jsme
se znali, povídali jsme a libovali si, jak je krásně teplo i když mží. Cesta suprově „uprašovala“, o to víc, jakmile se
spustil říjnový deštík. Promočeni na kůži jsme okruh uzavřeli a
rozprchli se kam nás srdce a potřeba táhly. Někdo domů, zbytek
se osvěžil v hospodě – díky okolnostem bohužel a pouze nad
buřty ohřátými. Určitě budu mluvit za všechny, že i přesto byla
procházka parádní, užili jsme si ji a máme opět o čem
vyprávět... Třeba jak rozproudit krev ve ztuhlých údech :)
Děkuji Kláře Kučerové, Emanuelovi Praisovi, Zdeňkovi
Závodskému, Richardu Rackovi, svému muži, Ritě Hurtové a
nej nej nejvíc Kačce Hurtové, která to dala s naprostým
přehledem a hlavně s úsměvem!
Poslední říjnová neděle hlásala fajnové počasí a proto jsme se
rozhodli vyrazit na závěrečné cyklotoulky letošního roku.
Délku trasy jsme přizpůsobili chladnějšímu období, 28 km se
nám zdálo být akorát. Sešla se bezva parta 15ti cyklistů a
cyklistkyň. Překvapili nováčci z Blatna, kteří si oproti nám dali
výsledně do těla dvojnásob. Vyráželi jsme dle zvyku úderem
jedné hodiny po poledni směr Kněževes přes Chráštany podél
lesa do hospůdky na Olešnou. Mají tam nejen chutné
občerstvení, ale i dlouhou otevíračku. Doporučujeme
nahlédnout i do nově otevřeného pivovaru Olešná. Jen co nám
kapku ztěžkly nohy, rozpumpoval nás výšlap lesíkem na
rakovnický hřeben. Po něm jsem přejeli ke cvičáku, kde nás
naopak čekal sjezdíček k Penny. Pokračovali jsme k potoku,
kolem Valea na letiště, kde jsme narazili na menší atrakci.
Mladá rodinka tu vypouštěla megadraka. My se alespoň
vydýchali a poté projeli Hostokryjemi na novou asfaltovou
stezku, po níž jsme se svezli do Senomat za dalším vytouženým
občerstvením, kde padl nějaký ten životabudič. Sluníčko se
schovalo za mraky a nás čekalo posledních pár kilásků přes
kopec domů. Rozloučili jsme se s přespolními, nasměrovali je
na jejich další cíl a ještě chvíli poseděli na zahrádce před
kulturákem. Bezva odpoledne ve sportovním duchu se povedlo
na výbornou. Děkuji, že máte chuť, vydat se na toulky se mnou
- s námi ..., že držíme pospolu. Těším se na nová dobrodružství
v příštím roce :)

Domky pro lesní skřítky a strašidýlka – 28.10.2019
Zavzpomínala jsem na dětská léta, kdy jsme jako skupina
táborníků vyrazili do lesa a tam dostali úkol postavit chaloupky
pro skřítky, či jiná lesní stvoření. Rozhodla jsem se proto
zapojit děti z naší vesničky a uspořádat pohodovou venkovní
akci v našem krásném parku, na které by se mohly potkat i se
svými kamarády.
Přestože vykouklo sluníčko a celou dobu nám hřálo hřbety,
rodinek s kreativním duchem se sešlo pramálo. Což byla
opravdu velká škoda. Děti vynaložily úsilí už na samotnou
přípravu. Donesly si vše, co ke stavbě skřítčích obydlí
potřebovaly nebo chtěly. Zbytek našly na místě. Ihned se
pustily do díla a těšily se na výsledky své práce.

Z plodů lesa a okolní přírody vytvořili malí stavitelé
nádherné minichaloupky např. s barevnou zahrádkou
nebo třeba i bazénem. Bylo vidět, že je to opravdu baví a
já obdivovala jejich šikovnost a nápaditost. Za svůj um si
naplnili kapsy sladkými karamelkami. A když zrovna
nestavěli, běhali kolem vody, zkoušeli, jakým křovím
kde prolezou, či prozkoumávali okolí rybníka. Už dnes
přemýšlíme, čím domky nazdobit příště. Zúčastněným
moc děkuji za příjemně strávené odpoledne, jsem ráda,
že se můžeme potkávat i tímto způsobem. :)
Eliška Praisová
PS: Až půjdete na procházku, zajděte domky omrknout,
snad ještě stojí. Najdete je kousek od pláže za pěšinkou a
je jich tam asi deset.

Posvícení na sušárně
V neděli 13. října 2019 od 10 hodin jsme se sešli v
historické sušárně chmele v Kolešovicích a oslavili
Posvícení. V rámci Posvícení si spolek Velociped Bicykl
Club Kolešovice připravil pro nadšence již 3. ročník
Kolešovického rej-dování, které probíhalo na prostranství
před sušárnou a Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice
připravil v prostorách sušárny výstavu, která zmapovala
historii i současnost hasičského sboru. Měli jsme
možnost nahlédnout i do kroniky, prohlédnout si poháry
vybojované na nejrůznějších soutěžích a bohatou
fotogalerii. Tuto výstavu v pondělí navštívili i žáci
základní školy.
- bp -

3. ročník Kolešovického rej-dování
Prosluněnou a teplou neděli 13. října, se již po čtvrté sešli milovníci nejen historických bicyklů v Kolešovicích. Od
10 hodin na ně čekal program 3. ročníku „Kolešovického rej-dování“. Vše začalo registrací, snídaní pro účastníky,
prohlídkou historické sušárny chmele a hasičskou výstavu. Letošní ročník byl tak trochu odpočinkový, protože nejen část členů Velociped bicykl klubu „Doba minulá“, ale i většina účastníků se do Kolešovic přesunula z města Plzně, kde v sobotu reprezentovali své kluby na celostátním setkání velocipedistů. Celkem se u nás sešlo na 35 velocipedistů na svých historických bicyklech z Prahy, Podbořan, Berouna, Rakovníka, Mutějovic a dokonce jeden účastník z dalekého Irska. Po krátkém výletu do Kněževsi na „Vlečku KHKD“ byl hlavní program před sušárnou v Kolešovicích. Tvořily ho hlavně cyklistické soutěže pro dospělé i děti, loutkové divadlo Vysmáto pana Aleše Bílka a živá
hudba v podání Heleny Zuskové, která krásně vyplňovala svým zpěvem přestávky mezi soutěžemi. Jedna z nejvíce
žádaných soutěží pro dospělé co do počtu účastníků, byla jízda na předchůdci bicyklů, „Draisině“ hraběte Valdštejna. Originál tohoto dřevěného stroje je umístěn na zámku Kozel. Jelo se na trati 60 m a jelo se na čas. Následovaly další soutěže až do 16 hodiny, kdy bylo připraveno loutkové divadlo pro malé i velké, a že se líbilo, bylo znát
z rozjařených úsměvů a smíchu všech přihlížejících. A jak čas běžel, tak i konec akce se blížil. Jako poslední tečku
programu letošního ročníku byl „Rej bicyklů“ v podání Velociped bicyklu klubu Kolešovice „Doba minulá“, který
ukončil před 18 hodinou tuto vydařenou akci. Všem účastníkům, účinkujícím a sponzorům moc děkujeme a těšíme
se zase někdy „Ahoj“.
Ctirad Mrzena

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Mateřská škola
Maňáskové divadlo Ludmily Frištenské
14.11.2019 v 9,00 proběhlo divadelní maňáskové představení agentury Ludmily Frištenské s pohádkou Máša a
medvěd. Bližší informace budou včas na nástěnkách v MŠ.

Divadelní představení
15.11.2019 přijel děti do MŠ potěšit divadelní společnost Zvoneček s pohádkou Káčátko a beruška. Bližší informace
budou včas na nástěnce.

Vánoční besídka a rozsvícení stromku v MŠ
Netradiční vánoční besídka žáků z MŠ proběhne v pátek 6.12.2019 od 15,00 hod. na zahradě MŠ. Slavnostní
odpolední program zahájí zpěvem děti z MŠ, poté nás do vánoční atmosféry vtáhne mutějovický pěvecký sbor
Barušky a Berušky. Na závěr programu bude na zahradě MŠ rozsvícen stromek.

Základní škola

Hasiči v minulosti a současnosti

O princezně, která se nechtěla učit

V pondělí 14. 10. 2019 žáci 1. až 9. ročníku navštívili
výstavu ,,Hasiči v minulosti a současnosti. V Sušárně
byly vystaveny různé exponáty z minulosti i současnosti,
které používají hasiči. Děti si prohlédly fotografie členů
hasičského sboru Kolešovice z minulosti i současnosti.
K vidění byly i poháry a ocenění ze soutěží.

Ve čtvrtek, 10. 10. 2019, k nám přijelo divadlo "Kolem"
s pohádkou "O princezně, která se nechtěla učit."
Představení bylo opravdu vydařené, děti spolupracovaly
s herci a všichni vzájemně přispěli k dobré pohodě.
Už se těšíme na další.
Za kolektiv Mgr. J. Kreislová

Chovatelská výstava v Kolešovicích
V pátek 11. 10. 2019 žáci prvního stupně navštívili
,,Chovatelskou výstavu" v Kolešovicích. Byly zde
vystaveny různé druhy králíků, slepic, kachen a holubů.
Počasí nám přálo a dětem se výstava moc líbila.

Výstava se všem moc líbila.
Mgr. K. Kolářová

Botanická soutěž
V pátek 25. října se tradičně ke Dni stromů konalo
podzimní kolo okresní
botanické
soutěže
jednotlivců. Soutěž probíhala opět v areálu botanické
zahrady, tématem tohoto kola byly užitkové a exotické
rostliny.

Divadelní představení
V pátek 15. listopadu 2019 zavítala do naší školy dvojice mladých herců z Divadélka pro školy z Hradce Králové.
Žákům druhého stupně představili divadelní představení „Jak jste to myslel, pane Shakespeare? aneb Život a dílo
největšího dramatika“, které je volným pokračováním série netradičních výchovně vzdělávacích pořadů.

Tradiční vánoční jarmark a besídka žáků ZŠ a MŠ Kolešovice se koná ve čtvrtek
19. prosince 2019 od 15,30 v tělocvičně základní školy.

SDH informuje ...
Nabitý podzim u hasičů
Začátkem školního roku se nám sešly dvě
významné sportovní události - finále
Rakovnické ligy v požárním útoku a první kolo
her Plamínek a Plamen, tedy zahájení dalšího
soutěžního ročníku.
Liga je sérií čtyř závodů v nejoblíbenější
disciplíně hasičského sportu - požárním útoku.
Za každé umístění získávají družstva body, které
se pak sčítají do celkového vyhodnocení.
Z kolešovického týmu se zúčastnilo družstvo
mladších, které v loni zvítězilo. Letos jsme
začali 19. května na prvním kole ve Třtici a
bohužel,
oba
naše
pokusy
nebyly
z nejrychlejších a brali jsme 4. místo. Druhý závod (13. července) ve
Velké Chmelištné už se povedl lépe a získali jsme 2. místo. Hned
první poprázdninová neděle patřila třetímu kolu v Senomatech. Náš
tým předvedl dva perfektní pokusy a odvezl si 1. místo. Finále hostilo
fotbalové hřiště v Chrášťanech 28. září. A situace v naší kategorii
byla napínavá. Domácí tým vedl o dva body a k obhajobě vítězství
jsme museli zvítězit a čekat, zda se domácí umístí hned za námi.
Kdyby ano, dělili bychom se o prvenství. Naše děti však ukázaly, že
útok umí. Ten vítězný zvládly o pět vteřin rychleji než další tým a
vybojovaly si prvenství také v Rakovnické lize 2019!
Ani jsme nestačili oslavit výhru a už nás čekalo zahájení dalšího
sportovního ročníku hry Plamen a to 12. října na Rudě. Jedinou
soutěžní disciplínou dne byl závod požárnické všestrannosti.
Z Kolešovic vyjela soutěžit dvě družstva přípravky a družstvo
mladších. Na třísetmetrové trati přípravka plnila úkoly jako hod
míčkem na terč, překonání vodorovného lana, první pomoc a
určování technických prostředků. Naši nejmladší si vedli skvěle! Vše
splnili bez chyby a o jejich druhém místě rozhodl jeden jediný
netrefený míček. Skvělý výkon!
Mladší pak čekala téměř tříkilometrová rovinatá trať, na níž plnili
úkoly na stanovištích - střelba ze vzduchovky, první pomoc, požární
ochrana, uzlování, lano a topografie. Trestné body za chyby v plnění
se přičetly k běžeckému času a pro Kolešovice z toho vzešlo krásné
3. místo.
Na konci října jsme se pak všichni sešli ve zbrojnici na „Dýňování na hasičáku“. Všichni jsme si vydlabali a vyřezali
dýni, dali si nějakou sladkou odměnu, a ti, kteří se účastnili Rakovnické ligy, pokračovali malou oslavou vítězství.
Nyní už je čas na podzimní či vánoční tvoření, tréninky v tělocvičně nebo nácvik kulturního programu na lednovou
valnou hromadu.
Dospělí hasiči se letos také zapojili do
Posvícení na sušárně. Připravili pro
návštěvníky výstavu o hasičské historii i
současnosti, na níž kromě předmětů
výstroje a výzbroje byly k vidění také
fotografie z posledních 60 let naší historie.
Před sušárnou zase byla vystavena
hasičská vozidla, která si lidé mohli
prohlédnout zvenku i zevnitř. Na dvoře
sušárny pak na děti čekalo oblíbené
stříkání džberovou stříkačkou na terč nebo
hasičské malování.

Za SDH J. Čečrdlová

Kulturní nadílka
Neděle 1. 12. 2019 od 10 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
Kulturní dům Kolešovice
Hudební doprovod: Honza Ladra a kamarádi
Srdečně zvou pořadatelé!
Č S Ž Kolešovice
Sobota 14. 12. 2019 od 20 hodin
POSLEDNÍ LEČ

Kulturní dům Kolešovice
Hudební produkce: skupina Kastelán
Vstupné: 100,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé!
Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice
Úterý 24. 12. 2019 v 10 hodin
VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA
sraz u Kulturního domu Kolešovice
Děti, naplňte košíčky dobrotami a společnými
silami nazdobíme obyvatelům lesa vánoční
stromek a nachystáme štědrovečerní hostinu lesa.
Čtvrtek 1. ledna 2020 v 17 hodin
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
na fotbalovém hřišti ČLK
Občerstvení zajištěno!
Pořádají obec Kolešovice a ČSŽ Kolešovice

Neděle 1. prosince 2019 od 16,30 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
s občerstvením před obecním úřadem
Vystoupí místní kapela Neumímenic
Za vánoční strom děkujeme manželům
Poděbradským.
Středa 18. prosince 2019 od 18 hodin písničkový
pořad
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
sál Kulturního domu Kolešovice.
Vstupné dobrovolné!
Zve ZUŠ Rakovník a kapela The Smallpeople.
Sobota 18. 01. 2020 od 20 hodin
MYSLIVECKÝ PLES
Kulturní dům Kolešovice
Hudební produkce: Jan Fernet a spol
Vstupné: 100,- Kč / Srdečně zvou pořadatelé!
Myslivecký spolek Tetřev Kolešovice
Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice
připravuje

HASIČSKÝ PLES,
a to na sobotu 14. března 2020.
Zahraje kapela 3D a chybět nebude ani
překvapení. Jste srdečně zváni!

Děkujeme manželům Lillovým za krásný betlém, který si můžete prohlédnout po celý adventní čas na
prostranství před jejich domem.

Klidné a pohodové svátky
vánoční a v novém roce
2020
mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů přeje
redakce Kolešovických listů,

Obecní úřad
a Zastupitelstvo obce
Kolešovice

Počasí v obci. Jak bylo …?
ZÁŘÍ
TEP LO TY V ZÁŘÍ [ °C]

SRÁ ŽK Y V ZÁŘÍ [l/m2 ]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2018

30,5

12.09.2018

- 1,0

26.09.2018

15,21

36,5

14,0

24.09.2018

2019

33,5

01.09.2019

1,0

20.09.2019

14,26

67,5

42,5

09.09.2019

ŘÍJEN
SRÁ ŽK Y V ŘÍJ NU
[l/ m2]

TEPLOTY V ŘÍJNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2018

21,5

14.10.2018

- 2,0

22.10.2018

9,49

21,5

10,0

28.10.2018

2019

22,5

13.10.2019

- 4,5

31.10.2019

10,16

26,0

8,0

05.10.2019

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Eliška Hurtová

* 1 3 . listopadu 2019

ELIŠCE PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V LISTOPADU A PROSINCI LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Václav Kořínek
Jaroslav Čečrdle
Jiří Čečrdle
Lenka Štillerová
Květuše Zárybnická

Viktor Procházka
Libuše Králová

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

12. listopadu 2019 nás opustila paní Marie H o u b o v á .
23. listopadu 2019 nás opustil pan Jaroslav D a n i š .
Čest jejich památce !
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