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Škola osiřela, děti si užívají prázdniny a my
jsme se podívali do školní kroniky roku
1982/83
První třída měla tehdy 18 žáků a p. uč. Boženu

Herinkovou, ve 2. třídě bylo 19 žáků a p. uč. Marie
Jirásková, 3.a 4. ročník byly spojeny do jedné třídy
s 26 dětmi a p. uč. Z. Staňkovou. 5. třída už patřila ke
druhému stupni a bylo v ní 35 žáků a třídní byla p. uč.
Gutwirtová. V 6. třídě bylo 24 žáků a jejich třídní byl
p. uč. Kučaba, sedmé třídy byly dvě, 17 a 16 žáčků a
třídní p. uč. Lillová a p. uč. Čech. A poslední – 8. tř. se
33 žáky a p. uč Fraňkovou. Škola měla tedy 188 žáků.
Ve škole působil ředitel P. Koutník se zástupkyní
H.

Špeciánovou

a

vychovatelky

Z.

Kuklová

a I. Sosnová. Školní družina měla jedno oddělení pro
žáky 1. stupně, přespolní žáci 2. stupně mohli

docházet do školního klubu. Program činnosti družiny
i klubu vycházel z požadavků osnov pro práci ŠD a ŠK
a z režimu školy. Školní docházku v tomto

roce

ukončilo 30 žáků, 3 žákyně pokračovaly v základním
vzdělávání v 9. ročníku v Rakovníku. Čtrnáct konalo
přijímací zkoušky na střední školy nebo učební obory
s maturitou. Přijato bylo jedenáct uchazečů.

Zbývající absolventi školy odešli

na různá učiliště.

Pro zájmovou činnost dětí byly ustanoveny tyto
kroužky:
recitační – vedoucí p. uč. Špeciánová, knihovnický –
vedoucí

p. uč. Fraňková, modelářský – vedoucí p. uč.

Kučaba,

zdravotnický – ved. p. uč. Herinková, klub

ruského jazyka – ved. p. uč. Čech, výtvarný – ved.
vychovatelka I. Sosnová, přírodovědný – ved.
p. K. Plátek, člen MS a rybářský- členové rybář. svazu
Kroužky

měly

zajímavý

program,

scházely

se

pravidelně.. Některé dosáhly velmi pěkných umístění
v okresních soutěžích.
Kulturní akce i v tomto roce obohacovaly společenský
a kulturní život obce i školy. Žáci připravili se svými
učiteli 19 velmi pěkných, působivých kulturních

vystoupení pro schůze a oslavy organizací NF v obci.
Pro potřeby školy bylo nacvičeno 6 pořadů. Za tuto
záslužnou

činnost

byla opět

škola

vyhodnocena

v
okresní
soutěži
aktivity.
Kromě
pořadů
připravovaných žáky byly ve škole uspořádány různé
ideové besedy a vystoupení ze systému Mládež a
kultura.

- li -

Kolešovka
Místní dráha Krupá Kolešovice je jednou z nejstarších drah v Čechách. Díky
příznivému terénu byla trať postavena v roce 1883 za pouhých pět měsíců. Však na ní
také pracovalo denně asi 330 dělníků. A tak byla slavnostně uvedena do provozu
15.9. 1883 prvním vlakem z Kolešovic v 8 hod 45 min a dostala jméno Kolešovka. Celou
dobu existence sloužila lidem ze širokého okolí. Přivážela uhlí, dříví, chmelové sloupy a
dráty. Odvážela obilí a lidi vozila tam i zpátky. Ze začátku jezdila několikrát denně.
Koncem srpna přivážela chmelové brigádníky. Díky chmelu se Kolešovka dostala do
povědomí několika generací studentů vysokých, středních
a učňovských škol.
V roce 1931 byla dopravci zmotorizována, ale hned v roce 1934, protože nebylo dost
motorových vozů, začala jezdit zase pára. Motorové vozy se na trať vrátily až mnohem
později. 9 prosince 2006 přijela naposledy. Vyšňořená, doprovázená svými fanoušky
z okolí. Pravidelná doprava byla zrušena Středočeským krajem. Od roku 2009 začala
jezdit jako výletní vlak o letních prázdninách a to díky dobrovolníkům, členům Klubu
historie kolejové dopravy. Lákala návštěvníky domácí i zahraniční, občas i filmaře.
Letos pro nedostatek financí nepřijede. Zůstalo nám po ní jen ošumělé nádraží a
stopky u železničních přejezdů. Kolešovice tak přišly o atrakci, která dělala radost
nejen cestujícím, ale i mnoha kolešovických dětem, které jí pravidelně přicházely
zamávat.
Š k o d a ,
š k o d a ,
š k o d a ! ! ! ! !
- li -

Otázky pro pana starostu Martina Dvořáka
Rozhovor poskytl pan starosta naší redakci na závěr
svého funkčního období.

Na začátku rozhovoru několik otázek k Vaší osobě.
V kterém roce jste začal pracovat v zastupitelstvu
obce a od kterého roku jste starostou?
Do Zastupitelstva obce jsem byl poprvé zvolen
v prosinci 1990, kdy jsem kandidoval za Občanské
fórum. Tehdy mě to docela překvapilo. Starostou obce
jsem byl zvolen v roce 1994 a do roku 1998 jsem tuto
funkci vykonával jako neuvolněný zastupitel. Od roku
1998 jsem působil již jako zastupitel uvolněný pro
výkon funkce starosty.

Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí věnovat se práci pro
obec?
Zřejmě jsem se domníval, že obci mohu pomoci k jejímu
rozvoji v nové době. Vítal jsem konec vlády jedné
strany. Můj život je hodně ovlivněný rokem 1968, kdy
můj otec jako komunista protestoval proti vstupu
„spřátelených“ vojsk a soudruzi mu to samozřejmě
neodpustili a já s bratry jsme to pak měli v posudcích.

Nelitoval jste někdy, že jste opustil své původní
povolání?
V době prvních voleb, tedy v roce 1990, jsme spolu
s manželkou byli zaměstnáni u podniku Staviva Praha.
Po jeho privatizaci jsme spolu začali podnikat. Od roku
1994, kdy jsem začal vykonávat funkci neuvolněného
starosty, jsem se podnikání přestal věnovat naplno a
nechal břímě podnikání na manželce. To byla chyba,
protože začali ubývat zákazníci. Já nejsem
podnikatelský typ a práce pro obec mě v té době docela
bavila. Tím pádem jsem se „zasloužil“ o postupný
úpadek živnosti. Dlouhou dobu vím, že jsem tím
manželce ublížil a vyčítám si to kdykoliv přijdu do
bývalého skladu a dodnes tam vidím její práci.

Setkal jste se ve své funkci starosty s klady a zápory
této práce. Můžete některé v krátkosti zmínit?
Pro mě je největším záporem výkonu funkce starosty
ztráta svobody. A já jsem už od mala lpěl na osobní
svobodě. Zřejmě to někteří spoluobčané nepochopí, ale
ta zkušenost s touto prací je nepřenosná. Za pár měsíců
se tedy dočkám. Otázka je, zdali už není pozdě.
Klady jsou asi jako v jiné činnosti – hrdost z dobře
odvedené práce. V tomto případě znásobená tím, že šlo
o rozvoj rodné obce.

Práce s lidmi je složitá. Vzpomenete si na něco, co
vybočovalo z běžného chodu obce a bylo
mimořádné?
Mimořádnou událostí bylo zamezení koncertu příznivců
hnutí Skinheads v Kulturním domě v Kolešovicích
v roce 1997. Zákaz jsem vydal na základě dohody
s ředitelem Policie ČR v Rakovníku. V tomto případě se
jednalo o výkon státní správy v přenesené působnosti.
To asi spoluobčané málo ví, že starostové na malých
obcích kde není ustanovena rada plní jednak funkci rady

a též funkci tajemníka Obecního úřadu. Mají tedy nejen
více pravomocí, ale zejména daleko více starostí s tím,
že musí obsáhnout více legislativních předpisů – zákonů.

Kdy jste dospěl k rozhodnutí již nekandidovat?
Bylo to jednoduché?
Už před tímto volebním období jsem věděl že je
posledním. Přece jen 32 let ve funkci zastupitele a 28 let
ve funkci starosty snad každého musí opotřebovat a
unavit. Bylo to tedy jednoduché, každá pohádka má svůj
začátek i konec.

Byl jste za obec členem skupiny MAS Rakovnicko.
Co Vám to přineslo?
Obec je členem pléna MAS Rakovnicko od jejího
založení. Téměř pravidelně jsem se zúčastňoval jeho
jednání. Jsem též dlouholetým členem Programového
výboru MAS. To je důležitý orgán, který rozhoduje o
rozdělení poskytnutých dotačních prostředků do
jednotlivých fichí. V období 2014 – 2022 to bylo něco
přes 110 milionů Kč. Dále jsem členem správní rady
Rakovnicko OPS, která je zřizovatelem MAS
Rakovnicko, a jejím zakladatelem je Svazek obcí
mikroregionu Kněževes, jehož jsem od roku 2010
předsedou. Funkcí spoustu bez nároku na finanční
odměnu, vyjma pár stokorun za zasedání Programového
výboru, na úkor rodiny i mě samého. Myslím, že se mě
už nemůže nikdo divit, že toho už mám dosti.

Dotace. Příběhy na dlouhé povídání, ale pokuste se
v kostce zhodnotit menší projekty (dá-li se to tak
nazvat), které se uskutečnily a byly přínosem pro
naši obec.
Pokud si dobře pamatuji a mohu to takto hodnotit, tak
všechny dotace byly pro obec přínosem a přispěly
k jejímu rozvoji, ať už byly v jakékoliv výši. Mezi ty
menší projekty bych zařadil výstavbu garáže skladu a
sklepa u bývalé MŠ. Bylo to v 1. volebním období a
mně se jako řadovému zastupiteli povedlo díky bratrovi
Radomírovi získat pro obec na tuto výstavbu finance ve
výši cca 400 tisíc Kč od Okresního úřadu v Rakovníku.
V té době to byly docela slušné peníze. Další projekt byl
Dětské hřiště, na jehož realizaci jsme obdrželi dotaci
prostřednictvím MAS Rakovnicko ve výši asi 650 tisíc
Kč. Hřiště je hojně využíváno, je zpřístupněno po celý
rok a škody způsobené vandalstvím se dají tzv.
skousnout. Ještě jeden projekt bych rád zmínil a to je
Sběrný dvůr, který využívají další 3 okolní obce. Dotaci
z rozpočtu Středočeského kraje ve výši cca 600 tisíc Kč
jsme získali díky projektu zpracovaném tehdejší
svozovou společností Becker Bohemia Kralovice,
konkrétně jejím ředitelem RNDr. Tišerem. Z tohoto
zařízení mám obzvláště radost, neboť je to projekt velmi
prospěšný pro udržení dobrého životního prostředí.

Dokážete vůbec (odhadnout) říci, kolik žádosti o
dotace bylo za vaše funkční období úspěšných?

Odhaduji, že úspěšných žádostí o dotaci bylo několik
desítek, možná i přes 50. Například od úřadu práce obec
dostává dotace již více jak 20 let. Zde se musí žádat
každý rok znovu. Poměrně hodně dotací jsme obdrželi
z rozpočtu Středočeského kraje. Více jak 10 žádostí bylo
bohužel neúspěšných hlavně kvůli nedostatku finančních
prostředků. Poslední žádost o dotaci podaná letos na jaře
na rekonstrukci některých místních komunikací byla
neúspěšná kvůli nedostatku finančních prostředků
vyčleněných ze státního rozpočtu. Mám zákulisní
informaci, že dotaci obdržely obce blízké dnešní vládní
koalici. Toto je už věky stále stejné. Košile je bližší
kabátu.

Co u vás rozhodovalo při návrhu určení cíle při
podávání žádosti o dotaci??????
Tak to je soubor mnoha podmínek. Zda obec splňuje
podmínky dotace, vlastní finance na spoluúčast, či má
možnost čerpání úvěru, projektová připravenost hlavně
ve fázi vydaného stavebního povolení. Priority rozvoje
obce. Například u ČOV a kanalizace bylo důležité, že
napojení občané splnili zákonem o vodách jim danou
povinnost své odpadní vody čistit. Také jsme se řídili
informacemi o vypsaných dotačních titulech. Zde musím
ještě uvést, že tu zcela zásadní práci odvedl Obecní
úřad. Konkrétně starosta, místostarosta, referent obce a
účetní obce. Měli jsme toho kolikrát až nad hlavu.

V tomto roce 2021 byl dokončen nejdůležitější a asi
nejnáročnější projekt „VODOVOD“. Můžete
vyzdvihnout
nejnáročnější
fáze
výstavby?
(nápověda - výše dotace, rozhodnutí jestli jenom
pro Kolešovice a nebo i pro další obce, přijmutí
dotace z SFŽP nebo z MZe apod. )
V začátcích jsem pracoval na různých variantách, např.
propojení na Severočeskou vodárenskou společnost
(vodovod v Hokově), nebo na Ravos Rakovník.
Práce na vystavěném vodovodu mě provázely třemi
volebními obdobími, konkrétně od roku 2012. Dostal
jsem kontakt na projektanta v Žatci a při prvních
schůzkách s ním jsem vyslovil přání vybudovat vodovod
i pro Heřmanov a Zderaz. Tato varianta, byť hodně
drahá (investice 70 milionů Kč pro obec Kolešovice by
pro město Rakovník činila 1,25 miliardy Kč, když
porovnáme daňovou výtěžnost zmíněných obcí), je
variantou pro 21. století. Je to akce společná pro
všechny obyvatele obce bez rozdílu. Při realizaci akce
Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod bylo nutno

projevit nejen moji osobní odvahu a odpovědnost za svá
rozhodnutí, ale i odpovědnost vůči členům
Zastupitelstva obce, kteří to vše projednávali a následně
i schvalovali. Nechtěl jsem, a ani jsem si nemohl
dovolit, je uvést do jakýchkoliv problémů.

Kromě zmíněných programů se přitom, ale
nezastavily ostatní práce v obci. Stejně jako
kulturní akce. Můžete říci, které se mimořádně
povedly a patří k tradičním akcím, které snad
budou pokračovat?
Jako kolešovický rodák, občan co zde celý život strávil a
byl činný v několika spolcích, zejména v TJ Český lev
Kolešovice, jsem coby zastupitel a starosta vždy aktivně
podporoval všechny místní spolky. Obec je podporuje
jak finančně, tak i materiálně. Spolky jsou pro naši obec
rodinné stříbro. Klaním se všem spoluobčanům, kteří
jsou ochotni a schopni zorganizovat bez nároku na
jakýkoli honorář kulturní či sportovní akce v naší obci.
Zaplať Bůh, není jich málo a umějí to. Takovíto lidé by
měli tvořit základ obecního zastupitelstva. Tradičních
akcí je u nás už vícero, dobře tak. Mně utkvělo v paměti,
jakým skvělým způsobem probíhaly oslavy (dá se říci,
že po celý rok 2018) 700. výročí založení obce, 150 let
od povýšení Kolešovic na městys a 100. výročí
Československa. Zejména však „Den otevřených dveří“,
kdy všichni mohli postupně navštívit sídla a prostory
místních spolků, škol, zámku a firem. Tato akce byla
náročná na koordinaci a zajišťovalo ji mnoho
organizátorů, a co jsem rád, akce se zúčastnil velký
počet spoluobčanů. Nezapomenutelný zážitek, díky
všem.

Co čeká na nové zastupitelstvo?
Jednoduše, spousta další práce. Vždy bude co rozvíjet a
co zlepšovat. Život v komunitě je nekonečný příběh. Já
předávám štafetu mladším. Obci, jejím občanům a určitě
i sobě přeji, aby v nadcházejících komunálních volbách
byli do Zastupitelstva obce zvoleni pracovití a slušní
spoluobčané, mající odpovídající odvahu a pokoru.
Slovy klasika – k čemu nám budou jenom kritici.

Přeji vše dobré, Martin Dvořák, starosta obce

Přejeme Vám, ať slouží zdraví a v klidu se můžete
věnovat tomu co jste v době starostování
zanedbával. Hodně štěstí a děkujeme.
Redakce KL

LÍSTEČKY Z OBCE



Provoz sběrného dvora je v letním období beze změny. O případné změně budete včas
informováni na webových stránkách obce nebo formou SMS.



Máme radost, že dětské hřiště využívají rodiče s malými dětmi. Jen bychom je chtěli
poprosit, aby po odchodu dětí z pískoviště jej překryli plachtou. Chrání tím především své
i ostatní malé děti, které si zde hrají. DĚKUJEME!



U kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Zderazi
a u sochy sv. Valburgy
při silnici na Zderaz jsou umístěny nové informační cedule, které pro nás připravil pan
Roman Hartl a o jejich umístění se postaral pan Jiří Čečrdle st.
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 rozrušerno. 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.
Jakmile začne ve stromech proudit jarní míza, začnou
si kluci vyrábět píšťalky. U toho se předříkávají různá
pořekadla, zvláště při otloukání kůry, a to: „Natáhne
se míza, voda do kola, voda do příkopu, přijdou si pro
tebe havrani, přijde si pro tebe divoké prase, vydař se
má, píšťaličko, klepu, klepu na píšťalku, přichází
pastýřský pes, …pokud půjde za pastýřskou boudu,
podívá se Madla ven, jednu má Dóric, druhou zase
Móric,- Mórici, kde je tvoje matka, ve sklepě maže
máslo, smažená vajíčka, píšťalka už musí být hotová.“
(„Saft, Saft zieht,- Wasser in der Bit, Wasser in den
Graben, holen dich die Raben,- holet dich das wilde
Schwein,- Gerät mein liebes Pfeifelein,- Klopper,
klopper Pfeifeln,- der Hertenhund geht schei… Geht

er hinters Hertenhaus,schauen do zwa Madla raus, ane
die Haßt Doritz, die onnere haßt Moritz,- Moritz wu is
dei Mutter,- im Keller schmiert se Butter, Rierei,
rirei, s Pfeifl muß scho fertig sei“).
Nebo: „Píšťalko, píšťalko, pískej, ……..až k ocásku, až k
ocásku, bude moje píšťalka hotová.“ („Pfeiferle,
Pfeiferle pfigo, schind mr dr Rotz die Haut o, Bis zum
Schwanz, bis zum Schwanz, wird mei Pfeiferle wieder
ganz“). „Píšťalko, píšťalko, otoč se, vždyť jsi ještě
svobodná, až se vdáš, budeš se mít desetkrát lépe.“
(„Pfeiferle, Pfeiferle dreh dich, denn du bist noch
ledich, wennst erst mol verheiert sei, wrds dir
zehnmol besser sein“).
Malé děti si hrají na honěnou, chytají se a u toho
zpívají následující říkadla, zatímco větší chlapci se
zajímají o fotbal.
1. „Na jedné gumové hoře seděl jeden gumový trpaslík.
Jak vypadal? Řekni jednu barvu! Pokud ji máš na sobě,
ukaž mi ji!“ („Auf einen Gummi - Gummiberg, da saß ein
Gummi - Gummizweg. Wie sah der aus? Nennt eine
Farbe! Hast du die Farbe bei dir so zeig sie mir!“).
2. „Za Mostem a Duchcovem leží bláznivá liška. Jak
vypadá?“ (Podobně jako u říkadla č. 1). („Hinter Brüx
und Dux liegt ein gferreckter Fuchs. Wie sah er
aus?“).
3. „Za klavírem stojí malé pivo, kdo ho vypije, ten
smrdí!“ („Hinterm Klawier steht a klans Bier, wer
davon trinkt, der stinkt!“).
4. „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve mlýně č. 7 se hýbe dům, když
zahvízdá myš, vyskočí liška z okna.“ („1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
in der Mühle Nr 7 wackelt das Haus, pfeift die Maus,
springt der Fuchs zum Fenster raus.“).
5. „1, 2, 3, bička bočka mej, bička bočka sláma, můj
tatínek je řezbář, když mi vyřeže vozík, pojedu na něm
přes jámy.“ („1,2,3, bicka bocka mei, bicka bocka
Howerstroh, is mei Vater a Schnitzlmo, schnitzt er
mir a Wagl fohr mr übers Gräbl, 1,2,3, bicka, bocka
mei.“).
6. „Ententýky, kdo peče preclík, kdo peče koláč, ten
musí hledat.“ („En ten tezen, wer backt Prezen, wer
backt Kuchen, der muß suchen.“).
7. „Ententýky sud s inkoustem, jdi do školy a uč se,
když se tam něco naučíš, tak přijď domů a řekneš mi
to. Když přijdeš domů a nic mi neřekneš, dostaneš
metlou pořádný nářez!“ („Ene tene Tintenfass, geh in
die Schul und lerne was, wenn du was gelernt hast,
kommst du hein und sagst mir was.
Kommst du hein und sagst mir nichs, kriegst du mit
der Rute Wichs!“).
8. „1, 2, 3, 4, 5, upleť mi pár ponožek, neupleť je moc
malé, jinak budeš hloupý Honza!“ („1,2,3,4,5, strick mir
ein paar Strümpf, strick sie nicht zu klein, sonst mußt
du der Hanswurst sein.“).

9. „1, 2, 3, bička bočka mej, bička bočka, koště, sedí
chlápek ve mlýně, na hlavě má červenou kapucu a
vypadá jako čert.“ („1,2,3, bicka bocka mei, bicka
bocka Besenstiel, sitzt a Männl af der Mühl, hot a
rotes Kappel auf und sieht wie a teifl aus.“).
.. a příště rok 1932 dokončíme.

- JŠ -

SDH Kolešovice informuje . . .
Hurá na prázdniny!
V minulém čísle jsme informovali o
prvních závodech letošní sportovní
sezony. Červen tak patřil dalším
soutěžím. Družstvo starších se po dvou
letech vydalo na okresní kolo hry
Plamen, tzv. dvoudenku, při níž
soutěžící přespávají ve stanech přímo
v areálu stadionu na Zátiší v
Rakovníku. Bohužel, počasí nám
nepřálo, při prvních disciplínách jsme
zmokli a nakonec se jelo spát domů do
sucha a tepla. Ale i přes to nehezké
počasí soutěžící bojovali jako lvi a
svými výkony získali 5. místo. Na
stejném místě se uskutečnila také
okresní soutěž v požárním sportu mužů a žen. Kolešovičtí muži velmi překvapili na štafetě 4x100 metrů, v níž
si zaběhli pro 2. místo. V součtu s výsledky disciplín běh na 100 metrů s překážkami a požární útok si odváželi
3. místo. Náš sportovní oddíl nevynechal ani soutěž jednotlivců v běhu na 60 metrů s překážkami, Luženskou
šedesátku. Zúčastnilo se 12 našich závodníků v kategoriích přípravka, mladší chlapci a dívky, starší chlapci a
dívky. Nejlepšího umístění dosáhli Adéla Záhoříková (8. místo) a Šimon Peroutka (10. místo)
Letošní novinkou je účast v Stimax cupu - sérii závodů jednotlivců. Sedm našich závodníků absolvovalo
1. a 3. kolo soutěže v Ústí nad Labem. Po prvním kole, kde jsme především nasávali atmosféru a sbírali
zkušenosti s tím, jak to chodí na velkém závodu, už jsme další závod zvládli velmi dobře. V průběžném
hodnocení se všichni drží uprostřed výsledkové listiny. V září je ještě čekají dvě kola, v Děčíně a v Ústí nad
Labem.
Ve čtvrtek 23. června se konalo krajské setkání zasloužilých hasičů Středočeského kraje. Tentokrát se 150
účastníků sjelo do areálu pivovaru v Krušovicích. Přítomné pozdravil mimo jiné místopředseda Senátu ČR Jiří
Oberfalzer, dále byly v úvodu předány Záslužné medaile KSH Středočeského kraje a na programu byla také
prohlídka pivovaru, taneční vystoupení a hudba.
Všechny generace hasičů se pak sešly první prázdninový den u brodu na tradičním opékáním buřtů.
Hned za dva dny 14 členů našeho sboru
odjelo na hasičský tábor do Vojtova
mlýna u Čisté. Pro čtyři desítky dětí
z Rakovnicka tu tým vedoucích připravil
týdenní program na téma Tajemství
ježka v kleci. A děti se nenudily! Každý
den odhalovaly další část příběhu ze
Stínadel, luštily šifry, vydávaly se za
dobrodružstvím do okolních lesů.
za SDH Kolešovice J. Čečrdlová

horní řada: Kateřina Čečrdlová, Barbora Řežábková, Tomáš Petrlík, Jaroslava Čečrdlová, Markéta Holá nesoucí
Anežku Procházkovou, Tadeáš a Šimon Peroutkovi
spodní řada: Gabriela Čečrdlová, Mikuláš Procházka, Adam a Štěpán Praisovi, Adéla Čečrdlová, Júlie Adltová, Hana
Černohorská a Tereza Čečrdlová

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Tento školní rok byl těžký nejen pro žáky a učitele, ale
hlavně pro vedení školy. Položili jsme pár otázek nové
paní ředitelce Mgr. Zuzaně Krýsové:
1. S jakými
ředitelování?

pocity

končíte

první

rok

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Ve středu 1. června oslavili žáci školy i děti z
mateřinky Mezinárodní den dětí různorodými

svého

Nejvíce asi převažuje pocit, že ten rok strašně rychle utekl. Když
jsem loni v srpnu začínala, nedokázala jsem si plně představit, co
všechno mě čeká. Teď stále přemýšlím, jestli jsem na něco
nezapomněla a jsem ráda, že jsme vše zvládli.

2. Z čeho máte ze svého působení ve funkci největší
radost a pocit uspokojení?
Nemohu asi říci jednu věc. Ačkoliv jsem v Kolešovicích na
škole už třináct let, tento rok byl pro mě plný nových zkušeností.
Jelikož jsem se v určitých oblastech hodně rozkoukávala,
nedělala jsem letos žádné převratné změny a projekty. A tak
každý správně vyplněný výkaz, dobře vyřízený telefon, nebo
zdařilá schůzka s rodiči nebo žáky, byly pro mě malým
úspěchem a radostí, které mi dodávaly sílu do další práce. To
všechno by samozřejmě nebylo možné bez podpory nejbližších
kolegyň (paní zástupkyně, vedoucí MŠ a ŠD, paní účetní a
hospodářka), které se mnou měly trpělivost, do všeho mě
zaučovaly a velice pomáhaly, ale samozřejmě i ostatních
zaměstnanců a v neposlední řadě rodiny.

3. Jak jste spokojená s vybavením školy pro výuku?
Myslím, že vybavení pro výuku je na naší škole dobré. Stále se
samozřejmě snažíme obnovovat pomůcky. V letošním školním
roce to byly hlavně pomůcky na informatiku, jejíž výuka se na
školách rozšiřuje, ale rozšířili jsme i inventář tělesné výchovy,
přírodopisu nebo 1. stupně. Díky dotacím od státu bude nákup
pomůcek na podzim pokračovat.

4. Co vám nejvíce znepříjemňuje vaši práci?
Ani na tuto otázku nejde odpovědět jednoznačně. Samozřejmě
několikrát nastal okamžik, kdy jsem si řekla, „že mi to byl čert
dlužen“, popř. „že jsem na ten konkurz vůbec chodila“, ale
takové okamžiky přejdou a člověk musí hledat motivaci hlavně
v tom, co se povedlo.
Děkujeme za rozhovor a přejeme p. ředitelce stále vysokou
dávku optimizmu a bezproblémové vedení školy v dalších
letech.
- li -

aktivitami na školním hřišti. Družstva zápolila o
body na mnoha stanovištích, která měli pod
taktovkou žáci deváté třídy. Ti se svých rolí
správců stanovišť a vrchních rozhodčích zhostili
skvěle! Soutěžící zdolávali mnohé nástrahy
vyžadující trefu, zručnost, obratnost, ale i
uměleckou improvizaci. Z reakcí dětí lze
jednoznačně vytušit, že se podařilo připravit
zábavné dopoledne, které si pěkně užily.
VÝLET DO TERÉNU
V pondělí 27. 6. 2022 vyrazili žáci a učitelé do
terénu. Žáci třetí až deváté třídy šli směrem ke

Zderazi, poté se vraceli zpět do Kolešovic. Žáci
první a druhé třídy měli trasu kratší. V průběhu
trasy plnili žáci zadané úkoly. Počasí nám přálo a
všechny třídy zdárně trasu došly zpět ke škole.
Mgr. Markéta Sabová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Letošní školní vícedenní pobyt se konal v rekreačním středisku Soseň, které se na týden proměnilo na Školu čar a
kouzel v Sosňovicích. Pod vedením čarodějnického pedagogického sboru si žáci upevňovali své znalosti v poznávání
rostlin a živočichů, orientaci v přírodě, ale také třeba ve vaření lektvarů na ohni a čarodějnických zaříkávadlech a
tajných písmech. Pod vlajkou jednotlivých kolejí se utkali ve famfrpálu a lidském Člověče, nezlob se a podnikli
tajemný výlet do Jesenic. Všichni se snažili a bavili, avšak vítězství může připadnout jen jednomu. Letos nad všemi
zvítězila kolej Radozel.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
Školní rok utekl jako voda a opět jsme se loučili
s vycházejícími žáky. Covid nám sice přerušil
souvislou řadu tradičního slavnostního předávání
vysvědčení a hodnocení závěrečných prací, na
kterých žáci v devátém ročníku pracují a obhajují
v červnu. Letos se slavnostní předání vysvědčení
uskutečnilo ve čtvrtek 30. června v 8 hodin na
obecním úřadě za přítomnosti ředitelky školy paní
Mgr. Zuzany Krýsové, třídní učitelky Mgr.
Markéty Zápalové a zástupců obce Kolešovice
pana starosty Martina Dvořáka, zastupitelky Jiřiny
Poděbradské, starostky obce Hořesedly paní Jiřiny
Milerové a rodičů. Než došlo na předávání
vysvědčení ujala se úvodního slova poprvé ve své
funkci paní ředitelka, která se krátce rozloučila a
popřála vycházejícím žákům hodně úspěchů ve studiu. Po úvodu paní ředitelka předala slovo třídní učitelce. Ta
předala žákům nejprve hodnocení absolventských prací. Při předávání vysvědčení už i slzička dojetí ukápla. Závěrem
se s přítomnými a žáky rozloučil pan starosta, který stejně jako paní ředitelka všem popřál hodně úspěchů ve studiu i
osobním životě a připomněl, že si jako budoucí generace musí pro lepší život chránit životní prostředí.
- jp -

Žáci IX. ročníku - školní rok 2021/2022 nahoře zleva : Eric Levý, Jiří Kvídera, Lukáš Závodský, Radek Pazderník,
Matěj Laštůvka uprostřed zleva: Patrik Šerhant, Jan Hrdlička, Marcel Čureja, Tobias Žák, Milan Tryner, Michaela
Šuranová, Aneta Poštová, Adéla Rezanková, Daniela Slodičáková, Dole zleva: Adriana Kukiová, Vlasta Lakatošová,
Karolína Kadlecová, Pavla Milada Jarošová, Pavla Krejčová, Bára Repaňová

Kulturní přehled, stalo se . . .
OSLAVA DNE DĚTÍ A DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 4. června 2022 od 8 hodin se konal již
XI. ročník Dětských rybářských závodů a oslava Dne
dětí. Pro děti byly připravené sladké odměny, hry,
soutěže, zábava a členové Mysliveckého sdružení
Tetřev Kolešovice připravili rozsáhlou
výstavu
zvířecích trofejí, ukázek zvěře, dřevin a střílení na terč
ze vzduchovky. Členky ČSŽ se postaraly o odměny a
občerstvení a každý příchozí si potom snadno našel
svou zábavu. Počasí bylo pěkné, sluníčko svítilo,
někoho i připalovalo, takže se nikomu domů nechtělo a
program se protáhl i přes dvanáctou hodinu. Ráno ryby
měly chvilku chuť brát, ale s přibývajícím časem a
sluníčkem nad obzorem ryby brát přestaly, takže pro
letošní ročník jsme měli jenom tři měřitelné úlovky
karase. Celkem se do soutěže přihlásilo 13 závodníků.
Vítězem letošního ročníku se stal Vojtěch Jahoda, na
druhém místě se umístil Václav Valdman a třetí místo
obsadil Vojtěch Novotný. Tím se uzavřely stupně
vítězů a dalších deset závodníků získalo ceny za účast
v soutěži. Ceny do soutěže připravila obec Kolešovice a
společnost Copy Centrum Rakovník. Oslava Dne dětí se
parádně vydařila a všem, kdo se na jejich přípravě a
průběhu podíleli patří velké: “Díky.“
- bp -

Srpnová kulturní nadílka ...

Stalo se v Domově . . .
Byli jste na pouti?
Pokud vzpomínáme na pouť z dob minulých,
vybaví se nám houpačky, střelnice, dětský
kolotoč se zvířaty, řetízkový kolotoč, cukrová
vata, perníkové srdce, růže z papíru a hudba
mnoha decibelů. Doma řízky nebo svíčková a
koláče s různými náplněmi. Kolotoč jsem
neměla ráda, koláče ano. Letošní Zámecká pouť
byla jiná. Mažoretky, břišní tanečnice a dobré
pivo, to aby se na pouti líbilo pánům, šerm
udatných mužů a Václav Špáňa se svým koněm
pro pobavení dam a pro děti divadélko,
malování na obličej a další atrakce. Pro
všechny hudba skupiny Jaroslav Chroustovský
a Šlapeton, stánky s řemeslnými výrobky,
občerstvení s koláči, klobásami a všelijakými
sladkými dobrotami. A pokud se chystáte na
stáří do Domova, mohli jste si ho celý
prohlédnout. A i to počasí si uvědomilo, že už
se nám nechce jenom sedět doma, ale chceme
přijít mezi přátele a pobavit se. Prostě príma
den!
- li foto Josef Matura st.

Počasí v obci. Jak bylo ?
KVĚTEN
SRÁ ŽK Y V KVĚTNU
[l/ m2]

TEPLOTY V KVĚTNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

26,5

27.05.2019

- 2,0

07.05.2019

11,56

69,0

31,0

28.05.2019

2020

27,0

19.05.2020

- 0,5

12.05.2020

12,09

63,0

16,0

11.05.2020

2021

29,0

11.05.2021

- 0,5

08.05.2021

11,08

89,5

24,0

02.05.2021

2022

29,0

20.05.2022

3,0

31.05.2022

15,43

34,5

15,0

05.05.2022

ČERVEN
SRÁ ŽK Y V ČERVNU
[l/ m2]

TEPLOTY V ČERVNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

37,5

30.06.2019

6,5

09.06.2019

21,77

31,5

16,5

22.06.2019

2020

31,0

13.06.2020

6,5

08.06.2020

17,42

102,0

23,5

20.06.2020

2021

34,0

19.06.2021

3,5

01.06.2021

19,55

159,0

72,0

30.06.2021

2022

36,5

19.05.202

6,5

03.06.2022

19,63

94,5

57,0

27.06.2022

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Daniel Vrba

9. června 2022

Jáchym Krůta

18. června 2022

DANOVI A JÁCHYMOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

9. července 2022 - OÚ Kolešovice, obřadní místnost

Eva Kronková a Ján Kristian, oba bytem Kladno
9. července 2022 - OÚ Kolešovice, obřadní místnost

Anna Zemanová a Jaroslav Bláha, oba bytem Most
22. července 2022 - Kolešovice, hráz rybníka Podskal

Michaela Poláková, Praha a Tomáš Rychtařík, Kolešovice
30. července 2022 - Kolešovice, fotbalové hřiště ČLK

Veronika Kostková a Ondřej Cílek, oba bytem Kolešovice
NOVOMANŽELŮM GRATULUJEME A PŘEJEME NA SPOLEČNÉ CESTĚ ŽIVOTEM HODNĚ ŠTĚSTÍ!

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ČERVENCI A V SRPNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Marie Šalátová

Zdeňka Folberová

Eva Havlíková

Hedvika Brabcová

Helena Šnajberková

Rostislav Vaňha

Miroslav Čečrdle

Jiří Bláha
Emil Vaňha

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

20. července 2022 nás opustil náš spoluobčan pan Josef C u c .
Čest jeho památce!
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