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Výročí známé Kolešovky
Dne 17. září 1983 se konala oslava a výstava ke
stoletému výročí trvání známé Kolešovky, jezdící na
trati Krupá - Kolešovice. Mnoho zájemců chtělo vidět
Arcivévodu Karla - parní lokomotivu, která jezdila na
této trati. Vzorně upravené nádraží, dobové uniformy
a kroje dodávaly celé akci slavnostní ráz. Oslavy 100
let tratě Krupá - Kolešovice se plně vydařily a staly
se dobrou propagací úspěchů, kterých ve své bohaté
historii naši železničáři a jejich věrná „matka
železnice“ dosáhli.
Dne 24. 9. 1983 byla předána do provozu nová
moderní trafostanice vybudovaná v akci “Z“ volebního
programu obce Kolešovice. Toto zařízení bude sloužit
pro elektrické vytápění ZŠ v Kolešovicích, nové dílny
JZD Dukla Kolešovice a pro nově budované
společenské zařízení MNV.
Na budování
této
odborně náročné stavbě se podílely jednotlivé složky
NF, kde jejich členové a občané obce odpracovali
3 000 brigádnických hodin. Celková hodnota
vybudovaného díla činí 1 200 000 Kčs při
vynaložených nákladech 800 000 Kčs. Tímto se

vyřešil dlouholetý problém vytápění ZŠ a zlepšila se
celková
energetická
situace
celé
obce.
Ve dnech 15. a 16. 10. 1983 se konala již tradiční
výstava, na kterou kolešovičtí chovatelé připravili
několik stovek králíků, zejména chovných, ale i
exotické ptactvo, drůbež a další domácí zvířata. Více
než 1 300 návštěvníků
shlédlo 640 exponátů
chovného materiálu, kterého bylo na výstavě prodáno
za 10 260 Kčs. Tato výstava ukázala zvýšený zájem o
rozšiřování této užitečné práce.
Veřejné plenární zasedání MNV, konané dne
18. 10. 1983 za účasti 27 poslanců MNV a 113 občanů,
projednalo stav služeb v obci, péči o životní prostředí
a zprávu o plnění volebního programu obce.
Po přednesených zprávách byly v živé diskuzi
projednány všechny problémy týkající se celé obce.
Na závěr jednání bylo rozhodnuto o zaslání protestní
rezoluce proti rozmisťování jaderných zbraní
v Evropě. Rezoluce byla jednomyslně přijata a
odeslána České mírové radě.

- li -

Karanténní zamyšlení
I na mne dolehla karanténa a místo jarních prací na zahradě a těšení se venku z jara,
koukám pouze z okna do vsi. A došlo i na vzpomínání. Už je ta naše vesnice pořádně
stará. Kolik se v ní vystřídalo generací, rodů, příběhů, lásek, štěstí, neštěstí i tragédií.
Kdyby tak mohla vyprávět! Kolikrát už změnila svůj vzhled. Copak by asi řekli dávní
obyvatelé na její dnešní tvář. Podobu vesnice netvoří ale jen „radní“, ale všichni, kteří
v ní žijí. Ať už svými udržovanými či neudržovanými domy, zahradami, ulicemi, péčí
o svůj majetek, ale i péčí i „nepéčí“ o veřejný pořádek, svým zájmem o věci veřejné,
zapojení se do nich a hlavně svým chováním. Někdo má v oknech truhlíky, pod okny
záhon květin a udržovaný trávník, jiný pod několik let neumytými okny opadanou
omítku, skládku harampádí, oprýskaná vrata nebo trvale zaparkované, někdy
i nepojízdné, auto. Není to pouze o domovech, o pár m2, ale o prostorech po celé obci.
Zlepšovat, tvořit, opravit, investovat energii, čas a práci, chce pořádného člověka.
Mnozí se zapojují do společných akcí, do úprav veřejného prostranství, zapojují se na
tvorbě čehokoli, navštěvují společenské akce, vnímají potřebu mít něco hezkého kolem
sebe. A pokud to mají v sobě, předají to dětem. Svým příkladem, svou výchovou. Je pěkné
procházet se městy a vesnicemi, které zaujmou čistotou a upraveností. Tam je radost žít,
pracovat, bavit se. Tak ať je takových obyvatel dost i u nás.

- li -

Zastupitel Jan Leško
V sobotu 9. dubna 2022 odešel z tohoto světa pan Jan Leško, náš spoluobčan a dlouholetý člen
Zastupitelstva obce Kolešovice. Jan byl do funkce zastupitele obce poprvé zvolen 6. prosince 1994,
kdy se ucházel o funkci starosty do které nebyl zvolen. Funkci zastupitele obce vykonával po dvě
volební období, kdy byl zvolen na kandidátce KSČM, až do konce roku 2002. Pro obec a její
rozkvět chtěl dále pracovat a kandidoval do obecního zastupitelstva po čtyřleté přestávce
v komunálních volbách v roce 2006 na kandidátce nezávislých kandidátů Naše obec, kde získal
150 hlasů. Tento počet hlasů jej ale do zastupitelstva obce neposunul. V pozici zastupitele
pokračoval od 4. listopadu 2014, kdy byl zvolen na kandidátce České strany sociálně demokratické
jako nezávislý kandidát. S přibývajícím věkem bylo na Janovi vidět, že síly ubývají, a v březnu
letošního roku nám sdělil, že už se veřejného zasedání nezúčastní. Zpráva o jeho odchodu nás
všechny zarmoutila. Jene, děkujeme ti za práci, kterou jsi vykonal a budeme na tebe vzpomínat
s úctou a vděčností.
Za kolegy zastupitele obce, Martin Dvořák.

LÍSTEČKY Z OBCE



Opravdu “ Veselé Velikonoce“ zažili obyvatelé Heřmanova na Velký pátek, kdy museli na
vyzvání Policie ČR opustit své domovy. V jednom z domů při úklidu nalezl nový majitel ve
sklepě nevybuchlou munici, kterou zneškodnili přivolaní pyrotechnici. Po čtyřech hodinách si
všichni oddychli a mohli se vrátit domů.



V sobotu 30. dubna 2022 se konalo tradiční pálení čarodějnic, které bylo spojené se stezkou
plnění úkolů, kterou připravily členky SDH Kolešovice. Počasí akci náramně přálo a občas se
u vstupu tvořila i dlouhá fronta příchozích. Celkem pořadatelé napočítaly 92 dětí, které prošly
vstupem a po projití stezky kolem zámeckého rybníka a splnění úkolů obdržely sladkou
odměnu. Děti si pak u členek ČSŽ vyzvedly vuřty a opékaly na ohni. Každý si našel svoji
zábavu. Akce se náramně vydařila a díky pěknému počasí a účasti se protáhla do večerních
hodin.



V pátek 6. května v 15 hodin se zastupitelé paní Miroslava Brabcová, Jiřina Hrenáková,
Jana Lenochová a starosta obce Martin Dvořák s panem Bečvářem za Spolek sdružení
volyňských Čechů sešli, aby položili věnce k místnímu pomníku u příležitosti konce druhé
světové války.



V obci se začaly upravovat obecní travnaté
plochy. Občanům, kteří upravují obecní
pozemky před svými domy děkujeme.



V sobotu 11. 6. 2022 a v neděli 12. 6. 2022
jako každý rok se koná VÍKEND
OTEVŘENÝCH ZAHRAD na zahradě paní
Tichaiové v Heřmanově č. p. 23 v zahradě
7 krás.
Ukázkovým permakulturním
projektem a Certifikovanou přírodní
zahradou je již několik let a je možnost
shlédnout zeleninové záhony bez rytí, velké
množství stromů a keřů, trvalkových
podsadeb a koupací biotop. Jste srdečně
zváni, bude možnost zakoupit občerstvení a
pobýt v zahradě po celou dobu otevření.
Rovněž budou k prodeji výrobky dcery
Kateřiny pod značkou Přírodaholik vlastnoručně vyrobené přírodní motivy
linorytem a tištěné na trička, zápisníky,
polštáře a běhouny.
redakce KL

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 1932

Po Velikonocích je hodně svateb. Taková velká událost
je spojena s mnoha tradicemi. Před svatbou položí
ženich nevěstě do klína kladivo, což přináší štěstí.
Když na svatební den prší, přinese to páru peníze.
Pokud začne vát vítr, znamená to, že bude nevěsta
často bita. Když spadnou ze svatebního vozu postele,
vrátí se nevěsta brzy zase domů. Když svíčky při
svatebním obřadu plápolají, znamená to nevěru. Pokud
se během svatební hostiny viklá stůl, nemůže se
později pár vystát. Do nevěstiny boty přijdou peníze,
do ženichova fraku kousek chleba. Peníze z vydražené
nevěstiny boty se použijí na školní vánoční besídku.
Družba nenápadně zuje nevěstě botu, zvedne ji nahoru
a zvolá: „Naše nevěsta má jen jednu botu.“ Ženich
musí chybějící botu vykoupit a položí peníze na talíř.
Svatební hosté se ho snaží přebít. Ženich je musí

přeplatit. Nakonec tedy stojí nevěstina bota několik
stovek korun.
2.5. Obyvatelstvo je velmi rozrušeno. Ve vedlejší vsi v
Hořesedlích byla spáchána vražda. Ve stodole pana
Karla Stiebera, Hořesedly 63, ubodal pomocnou
hospodyni Aloisii Matkovou její vlastní otec. Prořízl jí
tepnu a Aloisie okamžitě zemřela. Rodina pochází z
obce Vrobová, okres Piešťany na Slovensku. Mnoho let
pracovali na Meierově statku v Letově u Podbořan a
nyní jsou krátce v Hořesedlích. Vrah neukázal ani
kousek lítosti. Odvezli ho do vazby v Jesenici.
8.5.
Den matek, kterého se zúčastnily všechny
spolky.
13.5. Na zdejší školu přichází pan František Kabát.
Dříve učil němčinu na československé měšťanské škole
v Měcholupích a Kounově.
24.5.
Konala se první schůze nově jmenovaného
obecního zastupitelstva pod vedením nového starosty,
pana Josefa Antona.
Jakmile přijde krásné počasí, začnou si děti hrát
venku. První takovou hrou je cvrnkání kuliček, kdy děti
hledají suchá místa, aby si v nich mohly vyhloubit
dírku.
- JŠ -

Jak vítali Kolešovičáci jaro kdysi
První procesí v roce se konalo v dubnu na sv. Marka ke kapličce sv. Marka směrem ke mlýnu. V neděli
po 4. květnu následovalo procesí sv. Floriána. Cílem byla socha sv. Floriána za železničním přejezdem
směrem na Pšovlky. V neděli po 16. květnu se šlo procesím ke kapli sv. Jana na rozcestí do Heřmanova
a Zderazi. 3. června slavili svátek Maria-Brief-Fest výhradně místní svátek od roku 1739, kdy hrabě
Wallis věnoval na hlavní oltář kostela kopii obrazu Madonna della lettera, zhotovenou podle originálu
ve městě Messina na Sicilii. Do Kolešovic tehdy proudily davy poutníků. A 15. června bylo procesí k
soše sv. Víta na náves Haiplon.
- li -

Informace jsme čerpali z knihy Většinové německé obce Rakovnicka po roce 1900. Fotografie je
z archivu p. Podolkové Anny, pravděpodobně z roku 1936 a ze svátku 3. června

Staročeské máje v Kolešovicích . . .
Covidová opatření nám dva roky nedovolila pořádat
Staročeské máje. O to více se na ně mladí letos
těšili. Krále chlapci připravili v pěkném počasí již
předem a dívky ho pěkně nazdobily. Pak ale přišlo
něco nečekaného. Bouřka
a silný vítr. Už to
vypadalo, že ani tentokrát máje nebudou. Ale počasí
se trochu umoudřilo, dlouhodobý liják se nekonal.
Vítr se trochu utišil
a šikovným chlapcům se
podařilo krále nejen postavit, ale i do rána uhlídat a
postavit děvčatům k domům májky. A tak hned po
obědě se mohl průvod májovníků, provázený
kapelou, vydat po vsi. V čele průvodu s prvním
májovníkem Ondrou Novákem a Markétou
Brabcovou,
druhým
májovníkem
Jakubem
Laštůvkem a Michaelou Viktorovou a třetím
májovníkem Dominikem Fišarem a Terezií Nezbedovou. Májovníci obešli celou ves, zastavili a zatancovali
u 30 domů vyzdobených břízkami pro svobodné dívky. Zašli i do Domova Kolešovice, kde zatancovali besedu.
Tentokrát ale nešli pouze kolešovičtí, ale nečekaně se objevil natáčecí tým TV Nova s redaktorkou slečnou Natálií
Vaškovou, která se také oblékla do staročeského kroje. Večer jste se pak mohli podívat na záběry z oslav a mohli si
poslechnout povídání májovníků a občanů z průvodu ve zprávách TV Nova. Kdo zprávy nestihl, může si je vyhledat
na internetu Staročeské máje v Kolešovicích. Natáčením se oslavy trochu protáhly, takže májovníci přímo z průvodu
zamířili rovnou na taneční zábavu. A ta byla také povedená. Přišlo 118 platících diváků, v tombole bylo 180 cen od
mnoha sponzorů. K tanci hrál Ideal Band. Prostě perfektně vyvedená akce, kterou zařídila a zorganizovala s týmem
pomocníků Kateřina Pelikánová. Jen nám není jasné, jak se podařilo zajistit tak pěkné počasí.
- li -

foto: Josef Matura st.
… a tu jsou všichni naši májovníci - sedící zleva: Ludmila Nováková, redaktorka TV Natálie Vašková, Markéta
Brabcová, Ondřej Novák, Michaela Trčková, Kateřina Pelikánová, Adam Ryvola, stojící nad nimi zleva: Aleš
Ryvola, Júlie Dýbová, Matěj Laštůvka, Tereza Viktorová, Michaela Viktorová, Jakub Laštůvka, Magdaléna
Laštůvková, Kateřina Kovářová, Tereza Nezbedová, stojící zadní řada zleva Nela Týčová, Eliška Novotná, Václav
Lenoch, Martin Skiba, Dominik Fišar, Jaroslav Lazar, Tadeáš Peroutka, Denis Matějka, Tomáš Hůla, Pavlína
Krejčová a Lucie Krobová,

VODOVOD - nejdůležitější stavba obce ukončena
Ve středu 27. dubna 2022 v 10 hodin se u úpravny vody
v Kolešovicích uskutečnilo veřejné ukončení projektu
Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod. Úvodem
pan starosta Martin Dvořák přivítal všechny přítomné.
Zástupce Středočeského kraje, radní pro oblast životního
prostředí a zemědělství paní Mgr. Janu Skopalíkovou,
zastupitelky obce Miroslavu Brabcovou, Jiřinu
Poděbradskou a všechny přítomné včetně redaktorky
týdeníku Raport Renáty Fričové a všech, kteří se na
přípravě potřebné dokumentace, stavbě a provozu
vodovodu aktivně podíleli.

Ve svém projevu zmínil řadu důležitých dat jak
postupovala příprava stavby a stavba samotná. Vše se
rozeběhlo vypracováním studie ve formě zadávací
dokumentace za účelem výběru
zpracovatele
projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí v říjnu 2012. Dokumentace řešila unikátním
způsobem
zásobování pitnou vodou nejen v
Kolešovicích, ale také v Heřmanově a Zderazi. Jako
projektant díla byl vybrán pan Robert Klement, se
kterým byla v červnu 2013 uzavřena smlouva o dílo.
Dne 29. srpna 2014 nabyla právní moci stavební
dokumentace. V červenci 2016 zpracovala firma Koneko
s.r.o. Ostrava projektovou dokumentaci pro stavební
povolení a 29. srpna 2016 byla podána žádost o vydání
stavebního povolení. To bylo vydáno v dubnu 2017 a
právní moci nabylo 27. května 2017. Stejná firma
zhotovila dokumentaci pro provedení stavby a zároveň
byla použita pro výběr zhotovitele stavby. Samotná
stavba byla zahájena 24. května 2019. Souběžně
probíhalo zajišťování financování stavby. Obec obdržela
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši
63,7 % uznatelných nákladů. Jednou z podmínek dotace
bylo připojení nejméně 80% obyvatel obce. V případě
nesplnění této podmínky by došlo k významnému
krácení dotace. Po provedení průzkumu zájmu občanů o
připojení na vodovod, kdy počet budoucích připojených
osob byl někde kolem 60% trvale hlášených obyvatel,
dospělo
zastupitelstvo
obce
k
závěru,
že
pravděpodobnost krácení dotace v tomto případě je
velmi vysoká a s vědomím toho, že poskytovatel dotace

již přidělenou dotaci zkrátil o 25% kvůli údajném
pochybení při výběru zhotovitele, tuto poskytovateli
vrátilo. K této dotaci přispěl spoluúčastí i Středočeský
kraj ve výši 2 222 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly
se souhlasem Středočeského kraje použity k dotaci z
programu Ministerstva zemědělství ČR. O poskytnutí
dotace z tohoto programu obec podala žádost 25. října
2018 a bylo vypsáno nové výběrové řízení na
zhotovitele stavby ( nejnižší cenová nabídka činila
61 000 000 Kč, tedy o 4 000 000. Kč více než cenová
nabídka před rokem ). Dotace z Ministerstva zemědělství
ČR ve výši 36 390 000 Kč, tedy 65% uznatelných
nákladů, které byly ve výši 55 985 000 Kč, byla obci
přidělena dne 5. června 2019. K této dotaci přispěl
Středočeský kraj ještě částkou 665 000 Kč. Celkem tedy
Středočeský kraj přispěl naší obci na vodovod částkou
2 887 000 Kč. Což činí více jak 5% investičních nákladů
stavby. Dofinancování stavby vodovodu bylo zajištěno
úvěrem od České spořitelny ve výši 20 000 000 Kč a z
rozpočtu obce ve výši cca 2 100 000 Kč. Kolaudační
souhlas byl vydán dne 16. března 2021. Dokončená
stavba byla obci předána 30. března 2021. Závěrečné
vyhodnocení akce MZe bylo vydáno 24. února 2022.
Závěrem pan starosta předal slovo paní radní, která
vyzdvihla význam vodovodu pro životní prostředí a panu
ing.
Sedláčekovi, který se vyjádřil ke kvalitě vody
z obecních vrtů a všichni přítomní si připili skleničkou
čiré, výborné, pitné kolešovické vody. Poté měli
všichni možnost prohlédnout si moderní zařízení
úpravny s odborným výkladem pana Sedláčka.
Vodovod bude obec ještě dlouho splácet, ale všichni
máme jistotu, že budeme mít v domácnostech čistou
pitnou vodu. Společně s připojením na kanalizaci jsme
udělali důležitý krok pro budoucí generace a životní
prostředí v naší obci.
- jp -

Poznámka: V článku jsou použity technické a finanční
údaje z projevu pana starosty.

Stalo se v Domově . . .
O tom, že venku nastalo jaro nemůže být pochyb.
Krásné slunečné dny, teploty připomínající spíše počátek
léta způsobily, že senioři stále častěji posedávají venku,
vyhřívají se na slunci a vrací se jim dobrá nálada. Senioři
si také pochvalují, že personál po dlouhé době mohl
odložil respirátory. Dle slov jedné z uživatelek: „Jsem
ráda, že Vás zase vidím se na nás usmívat, to zahřeje u
srdíčka.“
Velikonoce a příprava na ně byla plně v režii
aktivizačních pracovnic, které krásně vyzdobily zámek,
napekly spolu s uživateli beránky a zapojily uživatele do
příprav na tyto krásné jarní svátky. Zúčastnily se také
Velikonoc na Sušárně, kde vyhrály pro uživatele krásné
první místo za nejkrásnějšího beránka, čímž potěšily
všechny seniory, kteří se podíleli na výběru a
ochutnávkách těst a zdobení. Pokračují také návštěvy
akademického malíře pana Lakomého, který nás
navštívil také na jaře a spolu se seniory maloval vázu
s kočičkami a ptáčka na hnízdě.
Paní Veronika Janichová nadále ve svém volném čase
navštěvuje uživatele se svými kočičkami plemene
Ragdoll v rámci felinoterapie. Domov navštěvuje také
paní Marcela Šmídová se svými 3 pejsky.
Uživatele přítomnost zvířat v domově vždy přivede na
lepší myšlenky.
V květnu nás čeká tradiční Kolešovický víceboj,
sportovně soutěžní klání mezi spřízněnými domovy
z okolních okresů. Tato akce proběhne 25. 5. 2022 a my
i senioři se na ni moc těšíme.

28.4. proběhlo již tradiční první grilování v Domově
Kolešovice, které bylo spojeno s pálením čarodějnice.
Aktivizační pracovnice spolu s uživateli vytvořily
krásnou čarodějnici a vyzdobily sebe i uživatele.
Bezvadnou náladu podpořil také náš kuchař pan
Chroustovský, který zahrál a zazpíval mnoho krásných
písniček na své klávesy.

Největší letošní akce nás však čeká 25. 6. 2022.
Po loňském výpadku se vrací kolešovická Zámecká
pouť, letos s pořadovým číslem 8. K tanci a poslechu
zahraje pan Chroustovský se svou skupinou Šlapeton,
vystoupí skupina historického šermu Družina zámků
růže, dravci ze záchranné stanice v Kožlanech,
Rakovnické mažoretky, břišní tanečnice a mnoho
dalších. Pro děti je připraven bohatý doprovodný
program. Tímto Vás zveme do zámeckého parku
Domova Kolešovice 25.6.2022 od 13 hodin a těšíme se
na Vaši hojnou účast.
Bc. Linda Bláhová, DiS., sociální pracovnice

Kulturní přehled, stalo se . . .
VELIKONOCE NA SUŠÁRNĚ
Na Velký pátek 15. dubna 2022 se po dvouleté odmlce
na historické sušárně v Kolešovicích slavily svátky
jara. Na prostranství u sušárny si příchozí nejdříve
prohlédli prodejní výstavu výrobků klientů Domova
Kolešovice a mladých kolešovických hasičů. O kousek
dál se pochlubila Iva Špačková výstavou chovných
peruánských morčat a venkovní kolečko uzavřelo
pletení velikonočních pomlázek s Jaromírem Filipem.
V přízemí sušárny byla k vidění výstava výrobků dětí
z mateřské školy Kolešovice. V prvním patře sušárny
byl připraven IV. ročník soutěže „O nejhezčího a
nejchutnějšího beránka“ a bohaté občerstvení. Kdo měl
zájem vyšplhal ještě o patro výše a mohl si
prohlédnout výstavu, kterou připravili žáci Základní
školy Kolešovice. Kdo přišel, poseděl, ochutnal zelené
pivo a než se nadál bylo po něm. Něco pojedl a mohl
zůstat do odpoledních hodin a po procházce se na
sušárnu ve 14 hodin vrátit, nakdy bylo avizováno
vyhlášení soutěže o beránka. S příchodem 14. hodiny
už to v sušárně hučelo jako v úlu a kdo přišel pozdě,
jen těžko hledal místo k sezení. Celkem bylo do
soutěže přineseno 13 beránků a jeden byl lepší či hezčí
než ten druhý. Nejvíce svým vzhledem návštěvníkům
učaroval beránek vyrobený klienty Domova
Kolešovice a jako cenu si odnesl láhev sektu. Potom
pětičlenná porota přistoupila k nelehkému úkolu,
vybrat ze všech beránků tři nejchutnější a rozhodnout
o stupních vítězů. První místo za nejchutnějšího
beránka porota nakonec přisoudila klientům Domova
Kolešovice, druhé místo si vysloužil kynutý beránek
s tvarohovou náplní od Miroslavy Brabcové a stupně
vítězů uzavřel beránek, kterého do soutěže přinesli
hasiči Kolešovic.
Ostatní soutěžící se umístili bez
určení pořadí a za účast v soutěži obdrželi bonboniéru.
Na sušárnu si našlo cestu téměř 120 návštěvníků, kteří
si Velký pátek po delší přestávce zpříjemnili kulturní
akcí. Po vyhlášení soutěže zůstali návštěvníci sedět a
vydrželi až do večerních hodin. Pro pořádek ještě
uvádíme seznam soutěžících, kteří věnovali čas a
zkusili své cukrářské umění, za což jim děkujeme a
věříme, že nám zachovají přízeň i do dalšího ročníku:
Václav Lenoch, Střední škola a Základní škola
Jesenice – 1. ročník (skupina 3), Kateřina Pelikánová,
Střední škola a Základní škola Jesenice – 1. ročník
(skupina 1), hasiči Kolešovice, Markéta Holá, Lucie
Čečrdlová, Vojtěch Novotný, Miroslava Brabcová,
Domov Kolešovice, Eliška Praisová, klienti Domova
Kolešovice a Ctirad Mrzena. Na závěr děkujeme všem,
kteří se postarali
o zdárný průběh akce a záměrně
nepřikládáme jmenný seznam, abychom na někoho
nezapomněli.
- bp -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Zprávičky ze školky
1. 3. 2022 se ve školce pořádal Masopust s maskami. Od
rána přicházely děti do školky v maskách, kde si je
navzájem představily, poté posvačily tradiční masopustní
koblihy a začal masopustní rej. Rádi bychom poděkovali
paní Petrlíkové za spolupráci s masopustní svačinkou.
23. 3. 2022 proběhlo každoroční společné focení tříd.

čarodějnické vysvědčení. Devátá třída ZŠ připravila pod
vedením třídní učitelky pestrý program pro všechny
účastníky.
5. 5. 2022 proběhl zápis do MŠ, kde se rodiče
s budoucími dětmi mohli účastnit výuky. K zápisu se
dostavilo 10 dětí.

25. 5. 2022 pojedeme do Rakovníka na hřiště u
17. 3. 2022 se přišly paní učitelky ze školy seznámit
Sokolovny. Zde se zúčastníme Sportovního dne.
s budoucími prvňáčky. Děti zpívaly písničky, říkaly
básničky a na závěr ukázaly, jak v MŠ probíhá 3. 6. 2022 přijede do Kolešovic výukový autobus
Otakárek s programem pro děti: BEZPEČNĚ NEJEN
předškolní příprava.
NA SILNICI.
4. 4. 2022 jsme na oplátku my navštívili ZŠ, aby se děti
Během června proběhnou v obou třídách závěrečné
podívaly do první třídy.
besídky a pasování budoucích prvňáčků.
29. 4. 2022 se konal v ZŠ den k oslavě pálení
za kolektiv MŠ Veronika Hříchová
čarodějnic. Děti plnily úkoly, za které dostaly

Základní škola

V průběhu soutěžení si žáci školy mohli opéci špekáček
na připraveném ohni. Vydařilo se i počasí a všichni si
Zápis do prvního ročníku
čarodějné dopoledne užili.
V pátek 8. 4. 2022 proběhl na naší škole zápis do prvního
Mgr. Markéta Zápalová
ročníku. Zápisu se zúčastnilo celkem 19 dětí, které přišly
v doprovodu svých rodičů. Na děti při příchodu čekaly
pohádkové postavy, které je uvítaly a uvedly k zápisu, Po delší přestávce se opět rozběhly přírodovědné soutěže
kde již byly připravené paní učitelky Anna Čechová a Začátkem května v úterý 10. se v Botanické zahradě
Mgr. Jolana Kreislová. Za ztvárnění pohádkových v Rakovníku konalo okresní kolo soutěže „Mladý
postav patří poděkování žákům IX. ročníku. Děti byly zahrádkář“ na 12. místě se umístila žákyně Pavlína
velmi šikovné a těšíme se na ně v příštím školním roce, Štillerová ze 6. třídy.
Ve čtvrtek dne 19. května žáci soutěžili ve třech
až zasednou do školních lavic.
Mgr. Markéta Sabová kategoriích v další botanické soutěži. O napínavý
rozstřel v jedné z kategorií o 3. – 5. místo se postarala
Čarodějnice
V pátek 29. 4. se školní hřiště měnilo v „Čarodějnickou Michaela Velátová 5. třídy, která se umístila na 4. místě.
školu“. V té vyučovali čarodějové a čarodějnice IX. třídy Ve starší kategorii se Natálie Břinčilová z 8. třídy
své spolužáky z I. stupně a děti z mateřské školy umístila na 6. místě. Gratulujeme!
kouzelným a čarodějným dovednostem. Připravili pro ně
lekce: famfrpálu, boje proti nepřátelům - duchům a Poděkování
strašidlům, letu na koštěti, hodu košťátkem, procvičování Do naší školy nastoupili, jak jsme vás již informovali
hmatu, paměti a postřehu - pexeso a puzzle a také v předešlém čísle KL ukrajinští žáci. Všichni se do
poznávání bylin, které mohou použít do lektvarů. Všem vyučování zapojili a snaží se. Poděkování patří všem,
se moc dařilo a všechny úkoly vzorně splnili. Poté se žáci kteří jim v naší škole pomáhají. Zvláště bychom chtěli
I. stupně vydali do parku, kde plnili čarodějnickou poděkovat paní učitelce Anně Čechové, která se dětem
úkolovku - měli např. najít některé rostliny, ulitu plžů, od začátku věnuje a učí všechny žáky česky.
kamínky, apod. Žáci II. stupně měli za úkol nakreslit
čarodějnici a připravit ji na večerní slet - zdobili koště, Blíží se konec školního roku. Všechna hygienická
sbírali rostliny nebo některé jejich části, skládali opatření se po dvou letech uvolnila a tak se vše vrací do
básničku a měli najít slepičí pařátek a donést ke škole starých kolejí. Děti se mohou těšit na výlety a tradiční
hořící svíčku. Vše bylo splněno a všichni byli odměněni školu v přírodě. Poslední vysvědčení v základní škole
deváťákům bude předáno na místním obecním úřadě.
sladkostmi.
- jp -

Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice informuje . . .
Jaro plné soutěží
A je to tady! Květen už zase znamená sportovní hasičskou sezonu v plném proudu. A že se letos máme co otáčet!
Aktuálně totiž jsou v našem sboru aktivní družstva přípravky (3-6 let), mladších (6-11 let), starších (11-15 let), žen a
mužů.
První soutěž absolvovaly ženy. Jak už víte, soutěží v klasických disciplínách CTIF a soutěží v tomto odvětví
hasičského sportu je v celé republice jen několik. A protože vrcholem letošního snažení bude červencová
mezinárodní hasičská soutěž, tzv. hasičská olympiáda, které se zúčastní 135 družstev z 27 zemí světa, snaží se
zvládnout, co nejvíce soutěží. Závodí se na nich s „olympijským“ materiálem a podle podmínek mezinárodní
soutěže.

Dokonce i startovní povel je v jazyce pořadatelů, ve slovinštině. A tak koncem dubna ženy vyrazily do malebného
Vlčnova. Změřily síly s dalšími týmy žen z Česka a Slovenska a odvezly si velmi pěkné 4. místo. Mnohem cennější
v tu chvíli však bylo, že do Kolešovic odvezly také zmiňovaný materiál, s nímž pak mohly až do 15. května,
trénovat. A protože hadice i savice jsou skutečně trochu jiné, trénovaly třikrát týdně. Doufejme, že jejich píle bude v
červenci zúročena.
Náš tým starších žáků není v tomto roce početný, a tak se více než na kolektivní disciplíny zaměřuje na individuální
závody. Pět z nich - Adélka Záhoříková, Anička Dýbová, Julie Šrámková, Šimon Peroutka a Standa Vojáček trénuje běh na 60 metrů s překážkami a v dubnu se vydali na svůj první velký závod v této disciplíně. Odjeli do Ústí
nad Labem, kde na Městském stadionu probíhalo I. kolo Stimax Cupu, tedy série závodů v šedesátkách Ústeckého
kraje. A bylo to skvělé! Sjelo se sem téměř tři sta závodníků a bylo na co se dívat. Naši se rozhodně neztratili!
Všichni zvládli alespoň jeden platný pokus a téměř všichni si odvezli osobní rekordy a svými časy se umístili v první
polovině výsledkové listiny ve svých kategoriích. Nejlépe dopadla Adélka s časem 16,59s. V tréninku pečlivě
pokračují a připravují se na další dva závody!
Tým mladších je věkově výrazně omlazen, jeho
členové (Julka Adltová, Adélka, Gabča a Terka
Čečrdlovy, Hanička Černohorská, Barča Řežábková,
Mikuláš Procházka, Tomáš Petrlík, Štěpán a Adam
Praisovi) tak sbírají cenné soutěžní zkušenosti! Mají za
sebou dva závody - prvním byly požární útoky na řece
Berounce. Do Zbečna se sjeli závodníci ze širokého
okolí, aby si vyzkoušeli první ostrý start sezony.
Nevedlo se nám zle, opět polovina startovního pole, 10.
místo. Dalším závodem bylo I. kolo Rakovnické ligy
v požárním útoku, které se konalo 15.
května
v Senomatech, kde byla tentokrát rekordní účast.
Soutěže se zúčastnilo 23 týmů! Náš tým zvládl oba své
pokusy technicky velmi pěkně, ale trochu zlobila
technika, tedy požární stříkačka a chyběla větší
rychlost.
A nakonec naši benjamínci. Úplně nový tým přípravky ve složení Šimon Štícha, Anežka Procházková, Kryštof
Polánek, Jaroušek Krýsa a ostřílený mazák Štěpán Prais - v sobotu 14. května na Mětsském stadionu Zátiší
v Rakovníku absolvoval II. kolo soutěže Plamínek. Na podzim na Rudě zvládli závod požárnické všestrannosti a jeho
výsledky se připočítaly k dalším čtyřem disciplínám štafetě 3 x 50 metrů, štafetě CTIF, štafetě trojic a
útoku se džberovou stříkačkou. Všichni udělali
všechno správně, všichni se snažili, nikdo neutekl
z dráhy a to bylo skvělé. Výkon stačil na 12. místo,
ale na první ročník v soutěžích, to není to
nejdůležitější.
A jeden závod úspěšně zvládli také muži. Základní
okrskové, kolo v požárním sportu se uskutečnilo
začátkem května v Chrášťanech. Závodilo se v běhu
na 100 metrů s překážkami a v požárním útoku. Tým
ve složení Jiří Čečrdle ml., Milan Holý, Michal a
Jaroslav Procházkovi, Jiří Ritter, Michal Štícha a Petr
Zíka obsadil 3. místo a připravuje se na okresní kolo
22. května.

Pomoc v Asistenčním centru na pražském Hlavním nádraží
Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla na přelomu dubna a května povolána ke službě na pražském Hlavním
nádraží. Velitel jednotky Pavel Novotný, jeho zástupce Jan Ritter a člen jednotky Jiří Ritter tak odjeli ve středu 27.
dubna a ve čtvrtek 5. května pomáhat s provozem informačních kiosků Asistenčního centra pomoci Ukrajině.
Uprchlíkům se v centru věnují zástupci policie, Odboru azylové a migrační politiky, Magistrátu hlavního města
Prahy, Všeobecné zdravotní pojišťovny či Červeného kříže. Asistenční centrum funguje v koordinaci s informačními
kiosky na Florenci a na Hlavním nádraží, kde získají přijíždějící lidé základní informace. K základním službám patří
zajištění základních potřeb (potravinové balíčky, léky, první pomoc atd.), zajištění registrace a povolení k pobytu,
zajištění ubytování, zajištění transportu do místa ubytování atd.
Děkujeme všem, zejména obci Kolešovice, za podporu finanční, materiální i morální!
za SDH Kolešovice Jaroslava Čečrdlová, starostka SDH Kolešovice

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

2021

22,0

31.03.2021

- 6,0

06.03.2021

3,44

28,0

10,0

05.03.2021

2022

19,0

28.03.2022

- 8,0

01.03.2022

3,25

17,5

9,0

15.03.2021

DUBEN
SRÁ ŽK Y V DUB NU
[l/ m2]

TEPLOTY V DUBNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2021

22,0

01.04.2021

- 4,0

04.04.2021

6,0

17,0

5,0

12.04.2021

2022

20,5

14.04.2022

- 3,5

04.04.2022

7,08

56,5

21,0

24.04.2022

Společenská kronika …
ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

21. května 2022 - obřadní místnost OÚ Kolešovice

Věra Štěpánová, Kolešovice a Milan Juriga, P. Močidl´any, SR
NOVOMANŽELŮM GRATULUJEME A PŘEJEME NA SPOLEČNÉ CESTĚ ŽIVOTEM HODNĚ ŠTĚSTÍ!

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V KVĚTNU A ČERVNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Miluše Dekojová

Jan Trčka

Otta Řežábek

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 měsíci březnu, dubnu a květnu nás opustili tito naši spoluobčané:
30. března 2022
9. dubna 2022
19. dubna 2022
2. května 2022
Čest jejich

paní Drahomíra P r o c h á z k o v á
pan Jan L e š k o
pan Miroslav B a t e l k a
slečna Milena H a u n e r o v á
památce !
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