ročník XI.
… a pokračujeme z kroniky rokem 1981
Kolešovická organisace ČSCH patří k nejaktivnějším
v obci i v rámci okresu. Tak hodnotil osmatřicečlenný
kolektiv své pětileté výročí založení. V provedeném
hodnocení jsou především známi pořádáním pěkných
výstav, konáním veřejně prospěšných prací, v pomoci
JZD, v akcích „Z“ atd. Tak ji hodnotil i zástupce OV
ČSCH na jejich slavnostní schůzi, která se konala
31.7. 1981 .
Kolešovický atlet Miroslav Kučera. Dvaatřicetiletý
zaměstnanec OSP Rakovník, původním povoláním malíř
pokojů, nepoužívá do zaměstnání hromadné dopravní
prostředky. Ze svého bydliště v Kolešovicích běhá
nebo jezdí na kole. Je členem ČSTV a od svých
žákovských let až dosud hraje aktivně kopanou za TJ
Český lev Kolešovice. V květnu obsadil na
mezinárodních běžeckých závodech v Sokolově šesté
místo na trati 25 kilometrů.
Sportovci se činí. Kolešovičtí fotbalisté potvrdili své
ambice z okresního přeboru v kopané dospělých.
Sehráli utkání s Řevničovem a vyhráli 4:1. Dorostenci
zvítězili nad Kněževsí 3:0.
Sklizeň chmele. Dne 25.8. byla zahájena sklizeň
chmele na chmelnicích místního JZD. Brigádníci byli
z vysokých škol
z Prahy a Českých Budějovic
a Gymnázia Vyškov.

číslo 3 / 2019
Účast na filatelistické výstavě. Od 5. - 13. září byla
uspořádána v Domě osvěty v Rakovníku oblastní
výstava poštovních známek Rakovník 1981. Téměř
1500 návštěvníků shlédlo 42 soutěžních a 8
mimosoutěžních exponátů. Může nás těšit, že všichni
vystavovatelé z Rakovníka byli oceněni medailemi a že
Antonín Lenoch z Kolešovic získal za svůj exponát
„Polní pošta 1. Čs. Armádního sboru SSSR“ první cenu.
Celkově byla výstava hodnocena hodně vysoko.
V dojivosti za měsíc srpen bylo v okrese na prvním
místě vyhodnoceno JZD Kolešovice s průměrnou
dojivostí 11,37 l / kus / den.
Úprava cen PHM – Od 15.10. byly upraveny ceny
pohonných hmot a to u benzínu z 6,50 Kčs na 8,0 Kčs
a nafta ze 2,0 Kčs na 3, 50 Kčs.
Podzimní výstavy. Ve dnech 17. - 19. října uspořádali
výstavu zahrádkářských výpěstků a ukázek ručních
prací žen v sále restaurace Praha členky ČSŽ a
členové ČZS v Kolešovicích. V tyto dny byla
uspořádána i výstava exotického ptactva a drobného
zvířectva v prostorách bývalé fary .

- li Oprava zápisu kroniky z minulého čísla - členem
kulturní a školské komise byl Ladislav Řežábek

Dovolená
Letošní nástup horkého jara přinutil mnohé z nás začít přemýšlet o dovolené. Dovolená –
čas pohody, poznávání, užívání si, nicnedělání, se prý z věku člověka odčítá, jakoby se
i ten čas zastavil. A protože doma je pořád plno práce, o dovolené z domovů odjíždíme. My
zamlada jsme měli zahraniční jen tři B – Balt, Balaton, Bulharsko. V současné době
můžeme téměř do celého světa. Prohlížíme katalogy cestovních kanceláří, internetové
nabídky, hledáme v denním tisku, chceme to nejlepší. Tohle předdovolenkové období je
moc pěkné. Sedne si celá rodina, všichni přestanou telefonovat a koukat do tabletů, každý
řekne své přání a názor /kdy jindy si takhle hezky popovídáme?/. Maminka si přeje, aby
tam bylo celodenně řádně navařeno, plotnu nechce ani vidět. Děti trvají na tobogánu
a dalších vodních radovánkách. A taťka? Ten přemýšlí, jestli tam budou mít dobré pivo.
A všichni chtějí, aby tam bylo pořádné teplo. Když už je skoro vybráno, začne maminka
trochu váhat. Tam, kde je prvotřídní teplo, hrozí třeba tsunami, zemětřesení nebo
i teroristi. A poletí letadlo, když mají teď ty problémy ? A co očkování proti cizím
nemocem? A kolik to bude pro nás všechny stát? Co kdybychom třeba jeli..? Tak možná až
zvážíte všechna pro i proti, dojde na dovolenou tuzemskou. Hotelů, penzionů a ubytoven je
u nás nyní všude dost, v restauracích vaří docela dobře, pivo je vyhlášené, i ty tobogány se
najdou. V Čechách je přece krásně. Ať už si vyberete dovolenou kdekoli, přeji vám, aby se
vydařila. Ať máte na stará kolena na co vzpomínat!
- li -

Obecní úřad informuje - činnost zastupitelstva obce
Informace z pracovní porady, která se konala dne 1. dubna 2019 na OÚ Kolešovic
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, T. Hrenák, J. Kovář, J. Leško, J. Lenochová, J. Poděbradská,
- Zastupitelé byli seznámeni s úrazem, který si způsobila paní Zdeňka Kotíková v pondělí 4. února 2019
v dopoledních hodinách na zámeckém chodníku. Úraz si způsobila podle jejího sdělení na kluzkém chodníku, kde
ležel sníh. Po úrazu byla hned převezena sanitkou na operaci kyčle. Pozemek, na kterém je chodník, je ve vlastnictví
obce. V důsledku zranění a následné léčby bylo toto nahlášeno poškozenou jako pojistná událost na Českou
pojišťovnu, u které je obec pojištěna. V současné době probíhá jednání mezi Českou pojišťovnou a obcí. Obec
připravuje některé podklady, které si pojišťovna v rámci škodní události vyžádala. O dalším průběhu budou
zastupitelé informováni.
- Obec obdržela žádost společnosti Statim, která provozuje systém Babyboxů, o finanční
podporu na zřízení Babyboxu v Benešově. Zastupitelé se po krátké poradě dohodli, že Babybox v Benešově
nepodpoří a finanční prostředky budou případně směřovat na podporu obdobných akcí v Rakovnickém regionu.
- Starosta podal informaci, že v současné době probíhá příprava včetně podkladů pro předložení Žádosti o evidenci
akce a podání Žádosti o registraci akce o poskytnutí státní finanční podpory na akci „Kolešovice, Heřmanov a
Zderaz – vodovod“.
- Obec obdržela Rozhodnutí o zařazení akce „Požární automobil pro potřeby JSDH Kolešovice“ od MV GŘ HZS
s účastí státního rozpočtu ve výši 450.000 Kč. Jedná se o nákup dopravního automobilu v ceně cca 900 tis. Kč.
V této věci byla dále podána žádost o dotaci ve výši 300.000 Kč do Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS. V letošním roce by obec financovala z vlastních prostředků částku 150.000 Kč. V současné
době se připravuje zadávací dokumentace na výběr dodavatele dopravního automobilu.
- Obec obdržela dotaci z Operačního programu životního prostředí na akci „Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných a textilních odpadů v obci Kolešovice“ ve výši 853.474 Kč, což činí 85% celkových předpokládaných
nákladů. Ostatní náklady ve výši 128.021 Kč bude hradit obec z rozpočtu. Prostřednictvím firmy Envi partner, která
připravila žádost o dotaci, nyní probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele 167 kompostérů a 1 kus kontejneru
na textilní odpad. Dodávka kompostérů se předpokládá na období 3. čtvrtletí 2019.
- V zámeckém parku na pozemku parc. č. 118/3, k.ú. Kolešovice proběhlo kácení 1 lípy a 1 jasanu. Obě dřeviny
byly v havarijním stavu a pro další růst neperspektivní. Dále bylo zjištěno, při obchůzce s odborným lesním
hospodářem, že v zámeckém parku a v zadním lese se nachází zhruba 15 smrků, které jsou napadeny kůrovcem a
které je nutné co nejdříve pokácet a z lesa odvézt.
- Starosta zastupitele seznámil s projektovou dokumentací „Studie místní komunikace“, včetně odvodu dešťových
vod, v lokalitě na Okrouhlici, kterou připravila firma AF CityPlan.
- Zastupitelka J. Lenochová navrhla navýšení ubytovacího poplatku v Turistické ubytovně. Po krátké poradě se
zastupitelé dohodli na zvýšení poplatku za první noc na 250 Kč a za každou další noc 230 Kč.
- Obec Kolešovice připravuje podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Rakovnicko na výstavbu chodníků od
základní školy na křižovatku u zrcadla a podél silnice vedoucí na Kněževes. Jedná se o projekt zhruba za 2,5 mil.
Kč. V případě, že by obec byla v dotačním řízení úspěšná, má možnost získat dotaci až 95% z celkových
uznatelných nákladů. V tomto bodě dále starosta informoval, že ve spolupráci s firmou AF CityPlan se připravuje
žádost o dotaci na SFDI na výstavbu chodníků od zámku směrem k fotbalovému hřišti a od autobusové zastávky,
podél silnice vedoucí na Hořesedly, k MŠ. Tato žádost již byla jednou na SFDI podána, ale poskytnutí finančních
prostředků nebylo schváleno. Důvodem bylo nesplnění náležitostí, stanovených v Pravidlech pro financování
opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Specifikované připomínky byly do projektové dokumentace
zapracovány a žádost bude podána znovu.
- V posledním bodu pracovní porady informoval starosta zastupitele, že obec může čerpat v rámci Středočeského
programu obnovy venkova ve volebním období 2016 – 2020 částku 1000 Kč /1 obyvatele, což u obce Kolešovice
činí 824.000 Kč. Starosta nechal zastupitelům na zvážení, jak tyto peníze použít. Jednou z variant je pořízení
uskladňovací haly na komunální techniku obce na sběrném dvoře, druhou pak nová střešní krytina na tělocvičně
základní školy, která již na některých místech vykazuje poškození povětrnostními vlivy.
Informace z pracovní porady, která se konala dne 13. května 2019 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, T. Hrenák, J. Hrenáková, J. Kovář, J. Leško, J. Lenochová, J. Leško,
J. Poděbradská,
- Starosta zastupitelům oznámil termín veřejného zasedání, které se uskuteční v úterý 11. 6. 2019. Hlavním bodem
programu bude projednání závěrečného účtu obce za rok 2018.
- Starosta zastupitelům podal informaci, že se připravuje otevření Projektové fishe 20, kde by prostřednictvím MAS
Rakovnicko bylo možné čerpat dotaci např. na opravu zámecké brány a zdi, opravu hřbitovních zdí, úpravu
návesních prostor kolem pomníku a před kostelem, a nebo úpravu horní návsi. Jednalo by se o podání žádosti o
dotaci v roce 2020. Starosta nechal zastupitelům, aby zvážili, jaký projekt by byl pro podání žádosti o dotaci
nejvhodnější.

- Zastupitelé navštívili výstavní areál ČSCH Kolešovice, kde si prohlédli hotovou rekonstrukci sociálního zařízení,
kterou prováděla firma Drops Group Jesenice, se kterou již byl sepsán protokol o předání díla. Dodavatel stavby ještě
provede změnu v zavěšení pisoárů, které jsou umístěné příliš vysoko. Dále zhotovitel předložil rekapitulaci více a
méně prací. Na základě této rekapitulace činí hodnota víceprací 90.788,- Kč, včetně DPH, s tím, že obec dostala
slevu ve výši 15.000,- Kč. Doplatek tedy činí 75.031,- Kč. Starosta navrhl zastupitelům, aby na základě
veřejnoprávní smlouvy bylo ČSCH posláno ještě 50 tis. Kč, které by byly použity na úhradu víceprací a částku
25.031,- Kč by obec uhradila ze svého rozpočtu, protože některé úpravy při výstavbě proběhly jako zemní práce na
pozemku, který je ve vlastnictví obce. Zastupitelé s tímto vyslovili souhlas. Celková cena za rekonstrukci sociálního
zařízení tedy činí 714.115,- Kč.
- Vzhledem k tomu, že 27. 5. 2019 končí platnost stavebního povolení na výstavbu vodovodu, bude jeho stavba
zahájena 24. 5. 2019. Tento termín byl oznámen na Měú Rakovník, odbor ŽP. S dodavatelem stavby je domluvena
schůzka na středu 22. 5. 2019, kdy bude sepsán protokol o předání staveniště zhotoviteli. Tento postup byl
telefonicky konzultován s poskytovatelem dotace MZe ČR. Dále starosta uvedl, že v letošním roce je nutné prostavět
vlastní spoluúčast obce ve výši cca 6,8 mil. Kč (dle výše dotace) a úvěr od České spořitelny ve výši 21 mil. Kč. Až
poté budou použity peníze z dotace. Podle prvotních informací bude obci poskytnuta v letošním roce částka ve výši
10 mil. Kč a zbývající finance dle výše dotace, poskytne MZe ČR obci v roce 2020. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
by obec mohla obdržet začátkem června.
- V současné době probíhají práce na změně projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci ze SFDI na akci
Chodníky Kolešovice (od zámku ke hřišti a od zastávky směrem k mateřské škole) ve spolupráci s projektantem
stavby, firmou AF City Plan. Žádost o dotaci bude předložena na SFDI po otevření dotační výzvy.
- V sobotu 8. 6. 2019 bude probíhat na prostranství u dětského hřiště Klání o Krakovecký meč, jehož pořadatelem je
obec Kolešovice. Předpokládá se účast 4 soutěžních družstev.
- V pátek 17. 5. 2019 od 10 hodin vykoná ČIŽP kontrolu nad provozem ČOV Kolešovice. O výsledku kontroly
budou zastupitelé informováni na další pracovní poradě.
- Obec obdržela od MŽP Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Kolešovice“. Jedná se o projekt s rozpočtem ve výši 981.495,Kč, s tím, že dotace činí 834.270,75 Kč. Ostatní náklady bude hradit obec ze svého rozpočtu. V souvislosti s tímto
Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla prostřednictvím firmy Envipartner, která žádost administruje, vypracována
Zadávací dokumentace na podání cenové nabídky na uvedenou akci. Výzva a zadávací dokumentace byly zveřejněny
9. 5. 2019 na internetových stránkách obce. Ve středu 22. 5. 2019 od 13 hodin bude na obecním úřadě probíhat
otevírání obálek s cenovými nabídkami. Plnění uvedené akce je podle zadávací dokumentace naplánováno na srpen
a září letošního roku.
- Obec oslovila v souladu s Pravidly obce Kolešovice pro zadávání zakázek malého rozsahu tři náhodně vybrané
firmy se žádostí o předložení cenové nabídky na akci „Dopravní automobil pro potřeby JSDH Kolešovice“. Otevírání
obálek s nabídkami se uskuteční v pátek 17. 5. 2019 ve 14 hodin.
- Dále starosta informoval, že z obecního rozpočtu bude poskytnuta částka ve výši 3.000,- Kč, jako podpora Svazu
invalidů v Kněževsi, jehož členy jsou i místní občané.
- Obec podala žádost o dotaci na výstavbu chodníku od základní školy podél silnice vedoucí na Kněževes
prostřednictvím MAS Rakovnicko. Jedná se o projekt ve výš 2,8 mil. Kč, včetně DPH. Pokud obec bude v dotačním
řízení úspěšná, předpokládá se realizace projektu v dubnu 2020.

Lístečky z obce











Od letošního roku je možné odevzdávat ve sběrném dvoře použitý fritovací olej.
Nezapomněli jste zaplatit daň z nemovitosti? Čas je do 31. května 2019.
V květnu bylo dokončeno sociální zařízení v budově ČSCH Kolešovice (bývalá fara).
Pokračuje úprava terénu v blízkosti dětského hřiště.
V úterý 7. května položili zástupci obce Kolešovice starosta M. Dvořák a zastupitelka
J. Lenochová, J. Bečvář, zástupce Spolku sdružení volyňských Čechů a Jiří Čečrdle věnce k
pomníku padlým.
V polovině měsíce května proběhlo výběrové řízení na dodávku kompostérů.
Ve stejném termínu se uskutečnila kolaudace veřejného osvětlení. Pro osvětlení bylo zvoleno
teplé žluté světlo.
Jógu mohou zájemci navštěvovat v tělocvičně základní školy pravidelně, každý čtvrtek od
17. hodiny. První lekce proběhla 14.5. 2019.
Setkání volyňských Čechů se uskutečnilo v sobotu 25. května 2019 na sále KD Kolešovice.
- jp -

Historie obce Kolešovice trochu z jiného pohledu
Budeme pokračovat dobou od roku 1914 - 1934, přičemž
většinu historie tvoří léta 1914-1918, 1. světová válka
a zážitky vojáků z Kolešovic, kteří ji zažili a také přežili.
Kronika je psaná ručně švabachem, takže pro dnešní
generaci nečitelná, proto ji do latinky přepisuje pan
Simon Eis, jenž byl v roce 1946 jako patnáctiletý
vysídlen s rodinou do Saska.
… pokračujeme rokem 1919
27.1. Starosta Josef Semm složil funkci starosty.
Okresní úřad rezignaci přijal dne 27.1.1919 pod číslem
734. Co k složení mandátu starostu vedlo, není známo.
1. 2.
134 chudých školáků dostalo 340 Kč. Přispěly
Školský spolek se 150 Kč, Spolek Němců 90 Kč a obec
Kolešovice se 100 Kč.
15.2.
V hostinci Hiemer se koná shromáždění
sociálních demokratů, na kterém se sejde spousta lidí.
Schůzi svolal pan Emil Černý. Do strany se přihlásilo
asi 30 nových členů. Slova se chopil občan z
Heřmanova, který tak zastoupil pana Zelenku z
Rakovníka.
27.2. Od tohoto dne se začalo projednávat zavedení
elektrického světla v Kolešovicích.
Peníze, které se vybraly v obci pro válečné invalidy,
byly převedeny Fondu chudých v Kolešovicích. Zároveň
bylo ustanoveno zrušení noční hlídky a zavedení
pravidelných jarmarků od září tohoto roku.
1.3.
Tímto dnem začalo razítkování bankovek. Dále
se zapisovaly cenné papíry a válečné půjčky. Všichni
obyvatelé museli přinést své peníze. Desetikorunové
bankovky dostaly modré razítko, dvacetikorunové
červené. Celkem přinesli občané půl miliónu bankovek
k orazítkování.
1.3. se také konal ples pro navrátivší se z války a
kolešovický mužský pěvecký sbor uspořádal koncert v
Hořesedlích, jehož
čistý výnos
posloužil
k
dobročinným účelům.
Ještě po válce si vybírala válka své oběti.
Navrátilec Julius Köpl z Heřmanova č. p. 6 si z války
s sebou přinesl bolesti žaludku, kterým dne 20.3.2919
podlehl. Bližší informace bohužel chybějí!
23.3.
Tohoto dne se konala v hostinci „Město Praha“
schůze za účelem založení Sociálně demokratické
strany, kterou svolal pan Emil Semm. Funkci referenta
vykonával pan František Dürschmied z Oráčova. 70
osob se přihlásilo k členství.
Toho samého dne založil jeden řečník ze Žatce lokální
organizaci Spolku zemědělců. Počet osob, které se k
organizaci přidaly, není znám.
4. 4. Přijelo do Kolešovic Oddělení československé
armády. Obecní zastupitelstvo bylo odvoláno a byla
zavedena obecní správní komise, jejímž předsedou byl
zvolen pan Ing. Johann Frengl, lesnický mistr na zámku
v Kolešovicích.
6. 4. Odvolané obecní zastupitestvo se rozhodlo podat
stížnost za své zrušení na Ministerstvo vnitra.
Protestují
proti
právní
účinnosti
ustanovení
místodržitelství ze dne 3. 3. 1919 ř. 5—A 308/3 se
volí členové německého národa do obecní správní

komise. Dále rozhodne obecní zastupitelstvo, že
funkci předsedy v obecní správní komisi bude
vykonávat Němec.
Počet obyvatel Kolešovic po připojení Heřmanova činí
1700 osob. Sčítání obyvatel provedla československá
vláda, která zároveň spočítala, že k menšině patří 540
osob.
Opět se rozhodlo odstupivší obecní zastupitelstvo na
základě sčítání lidu navýšit počet členů správní komise
na 18 a vybralo dalších 6 členů německé národnosti.
13. 4. se konalo první zasedání obecní správní komise.
12 členů už bylo jmenováno a dostavilo se. Jsou to:
předseda lesní mistr Ing. Johann Frengl a členové Dr.
Karl Herrmann, lékař, Anton Hüller, Josef Eis č. 3,
Václav Eis č. 151, Rudolf Rippl č. 40, Josef Treschl,
Simon Schwinger, Anton Hejma, ředitel školy, Gustav
Wachtl , Josef Müller, nájemník Meierova panství,
Heinrich Bürgl, vlastník Lučního mlýna, a Josef Macák.
Zvolila se komise pro chléb, komise pro obstarávání
potravin a senát k vedení Fondu chudých.
Dále se ustanovilo, že předseda může volně disponovat
příspěvky do 100 Kč. Další příspěvky od 100 Kč do 500
Kč může vyplatit pod dohledem zástupce Rudolfa
Rippla a členů Josefa Eise a Josefa Müllera.
Na té samé schůzi se odsouhlasilo k 1. květnu přijetí
dvou polních strážníků.
25. 4. Polními strážníky byli zvoleni Franz Scheiner a
Karl Patzl, kteří pobírali 6 Kč denní mzdu a 50 %
vymáhané pokuty. K tomu, aby opravdu vykonávali svou
službu, byly zavedeny kontrolní knihy, kam zapisovali
sedláci, kteří strážníky potkali na poli, jejich prezenci
a práci.
K pokrytí výdajů v obecním rozpočtu bylo rozhodnuto
vzít si půjčku za 6000 Kč u centrální banky Německé
spořitelny v Praze.
1. 5. Aktivní divadelní spolek „ Thalia “ představil dvě
hry: „Srnec“ od Kotzebue a „Damoklův meč“ od Floty.
8. 5 Okresní hejtmanství v Podbořanech sdělilo pod
číslem 5980 dne 8. 5. 1919, že plánuje odtržení
Heřmanova od obce Kolešovice.
13. 5. Obecní správní komise nato hlasuje o odtržení
Heřmanova od Kolešovic, pro jsou pouze 4 hlasy:
„Obecní správní komise rázně protestuje proti
odtržení Heřmanova od politické obce Kolešovice,
neboť obec Kolešovice nebyla včas informována a není
tedy schopná dodat požadované informace jako např.
hranice pozemků obou obcí atd.“
Obec žádá elektrárnu v Kadani o předběžnou smlouvu,
aby se mohla v klidu poradit a zorientovat se v tématu.
Za každé použití pohřebního vozu se požaduje 20 Kč.
Kolešovice zakazují pod pokutou svým občanům
vstupovat na pole, která patří podle katastru Knězevsi,
Nouzovu a Přílepím. Obec Kolešovice tak reaguje na
zákaz, který vydala Kněževes svým občanům, kteří
nesmí vstupovat do katastru Kolešovic.
17.5.
Kolešovice se zúčastní oslavy 50. výročí
školního zákona, která se koná v Petrohradu.
Slavnostním
řečníkem
je
autor
Podbořanské
vlastivědy, pan učitel Václav Rott.

- JŠ -

Kulturní přehled, stalo se ...
Velikonoce na sušárně
Tradiční akce velikonočních svátků se konala na Velký pátek 19.dubna. Sušárnu v Kolešovicích navštívili milovníci
velikonočních tradic, dobrého zeleného piva a dobrého jídla, které připravily kolešovické ženy. Tradiční soutěže
v pečení velikonočního beránka se zúčastnilo 6 pekařů. Soutěž „ O nejhezčího a nejchutnějšího beránka“
hodnotila porota. Vyhrál beránek paní Jany Lenochové, na druhém místě se umístil beránek Markéty Holé a třetí
místo patřilo beránkovi od paní Miroslavy Brabcové. Ceny byly tentokrát plně tématické - keramická ovečka,
beránek a pár obou téměř ve skutečné velikosti. Ale i ostatní zúčastnění byli odměněni – sladkostmi. Čekání na
vyhlášení výsledků soutěže si mohli návštěvníci zkrátit prohlídkou historické budovy sušárny a připomenout si jak
se sušil sklizený chmel v naší oblasti nebo výborným bramborákem a něčím sladkým ke kafíčku. Ve druhém patře
sušárny bylo možné vidět velikonoční a jarní dekorace vyrobené žáky základní a mateřské školy. Před sušárnou bylo
možné ve stáncích vidět výrobky malých hasičů, šperky, včelí výrobky a také si děti i dospělí mohli vyrobit svíčku a
uplést pomlázku ve stáncích manželů Mrzenových. A v dalším stánku Domova Kolešovice bylo možné zakoupit
výrobky klientů z Domova Kolešovice, pod vedením Mileny Čečrdlové. Děkujeme všem pořadatelům za přípravu
výstavy a těšíme za rok!
- jp -

Čarodějnické odpoledne 2019
Letošní čarodějnický den připadl na úterý a také tentokrát připravily obec Kolešovice, Český svaz žen a Sbor
dobrovolných hasičů tradiční Čarodějnické rejdění. Kolem čtvrté hodiny odpolední se tak začaly u dětského hřiště
shromažďovat děti v kostýmech i bez nich a čekaly na otevření startu na trasu s úkoly kolem zámeckého rybníka.
Čekalo je osm úkolů - hned první disciplínou byl slalom na lyžích mezi kužely, následoval hod míčkem do pavučiny,
následovalo oblíbené skákání v pytli a skládání puzzle. Na cestě ke Kebrlánu na ně čekala střelnice - školáci stříleli
ze vzduchovky a předškoláci míčkem na cíl. Posledními stanovišti byly hasičský kuželník a hledání plyšáků v krabici
s papírky. Po celé trase byly rozvěšeny obrázky ptáků a pohádkových postav, které si děti měly zapamatovat a v cíli
některé z nich vyjmenovat. Pak už je čekala sladká odměna, opékání buřtů a také pálení čarodějnice. U ohně se
sedělo a hrálo na kytaru až do desáté večerní hodiny. Tak za rok na viděnou!
J. Čečrdlová

Staročeské máje
Rok nám uběhl jako voda a místní mládež, pod vedením V. Kostkové a K. Pelikánové, se pečlivě připravila na
letošní Staročeské máje. V sobotu 18. května 2019 byly máje zahájeny tancem u krále a poté se průvod, za
patřičného doprovodu a pěkného počasí vypravil na nádvoří Domova Kolešovice, kde mladí a děti zatančili
Staročeskou besedu. Pak se průvod v čele s první májovou dvojicí Martinem Brabcem a Kateřinou Kostkovou,
Jakubem Laštůvkou a Michaelou Viktorovou a třetí májovou dvojicí Ondrou Novákem a Kateřinou Pelikánovou
vydal směrem do ulice na Hořesedly.

V noci na sobotu mladí roznesli přibližně 25 májek k domům svobodných děvčat, takže měli celé odpoledne, kdy jim
do tance vyhrával Senior Band velmi napilno, aby vše stihli a aspoň trochu si odpočinuli, před večerní zábavou, kterou si připravili od 20 hodin. A ta byla moc pěkná a povedla se. Sál byl plně obsazen a 110 platících se náramně
bavilo. K tanci hrál Ideal Band. V jedenáct hodin došlo i na prodej tomboly, ve které bylo připraveno celkem 190
cen. Lístek do tomboly stál 10 Kč. Touto cestou můžeme mladým poděkovat za perfektní přípravu a úspěšný průběh
večerní zábavy a sponzorům, bez kterých by se bohatá tombola připravovalo velmi těžko (Copy Centrum Rakovník,
Barvy Laky Rakovník, Procter & Gamble, Wiracom, AZ Hromosvody Kolešovice, Optika u Hrušky a Tradiční pivovar v Rakovníku). A protože se Staročeské máje těší v obci velké oblibě, budeme rádi, když tato tradice vydrží co
nejdéle.
- bp -

… a tu jsou všichni naši májovníci - sedící zleva: Ludmila Nováková, David Matějka, Kateřina Hurtová, Michal
Čečrdle, Adéla Záhoříková, Dana Novotná, Pavel Čečrdle, Veronika Kostková, Karolína Matějková, Tomáš
Petrlík, Michaela Viktorová, Kateřina Pelikánová, Michaela Trčková, nad nimi zleva: Jakub Laštůvka, Simona
Hrenáková, František Drvota, Markéta Brabcová, Jan Houška, Michaela Schejbalová, Eliška Novotná, Luboš
Kaufman, Nela Týčová, Matěj Kučera, Daniel Čech, Matěj Kateřina Kostková, Ondřej Cílek, Martin Brabec,
Ondřej Novák, Václav Krob, Tereza Nezbedová, Jakub Hornof, Kateřina Kovářová, Martina Navrkalová, Marek
Pospíšil, Barbora Katuščáková,

Počasí v obci. Jak bylo …?
BŘEZEN
SRÁ ŽK Y V B ŘE ZNU
[l/ m2]

TEP LO TY V B ŽE ZNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

Datum

2017

22,5

31.03.2017

- 4,0

13.03.2017

6,58

37,5

9,0

19.03.2017

2018

13,5

10.03.2018

- 14,0

01.03.2018

1,42

38,0

10,0

12.03.2018

2019

19,0

23.03.2019

- 2,5

21.03.2019

6,47

33,0

17,0

10.03.2019

DUBEN
SRÁ ŽK Y V DUB NU
[l/ m2]

TEPLOTY V DUBNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2017

23,5

10.04,2017

- 3,5

21.04.2017

8,1

59,0

16,0

04.04.2017

2018

28,5

21.04.2018

- 3,0

07.04.2018

12,71

15,0

9,0

16.04.2018

2019

28,0

26.04.2019

- 2,5

02.04.2019

9,94

37,0

20,0

29.04.2019

hl
celvé

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Divadlo Kolem

1. 4. 2019 se děti MŠ a prvního stupně ZŠ zúčastnily
představení divadla Kolem. Děti viděly pohádku
O líném Honzovi aneb pravda a lež. Bylo vidět, že
představení se líbilo, děti se pobavily a zároveň i
poučily.
Tak
zase
příště.
Za kolektiv J. Kreislová

základními informacemi o původu a významu
jednotlivých autorů a jejich děl, zhlédli a poslechli si
divadelní úryvky doplňující i příslušné hudební ukázky a
zároveň se pobavili. Proto se již všichni těšíme na
shledanou
v
příštím
školním
roce.
Za ZŠ a MŠ Kolešovice Mgr. Eva Chalupová

Velikonoční výstava v Kněževsi

3. 4. 2019 se šli žáci III. a V. třídy podívat na
Velikonoční výstavu do Kněževsi. Prohlédli si velké
množství výrobků s velikonoční tematikou, z kterých
mohou čerpat inspiraci na vlastní práci. Nakonec si
mohli zakoupit i velikonoční sladkosti od studentek
cukrářek. Výstava se všem líbila a už se těšíme na další.
Za kolektiv J. Kreislová

Zápis do I. Třídy a MŠ.

Divadelní představení „Divadelní učebnice
aneb České divadlo 20. století“
V pondělí 8. dubna přivítala Základní škola Kolešovice
opět po roce herce z Divadélka pro školy z Hradce
Králové. Žáci 5. - 9. ročníku se těšili na divadelní
představení „Divadelní učebnice aneb České divadlo 20.
století“, které probíhalo formou neobvyklé výukové
hodiny v podání zkušené herecké dvojice. Jednalo se o
soubor ukázek z několika divadelních her významných
autorů, mapující období od vzniku samostatného
Československa
až
po
současnost.
Prvorepublikovou atmosféru připomněl úryvek ze hry
„Don Juan“ z repertoáru Osvobozeného divadla jako
ukázku komediální tvorby dvojice Jiřího Voskovce a
Jana Wericha. Předválečnou dramatickou atmosféru
vystihl dialog z divadelního zpracování románu Karla
Čapka „Válka s mloky“. Pro období nesvobody na české
divadelní scéně v 50. a 60. letech 20. století měla
zásadní význam tzv. „divadla malých forem“, nechyběla
proto ukázka z kolébky české populární hudby, tedy
pražského divadla Semafor a kabaretní scénka Jiřího
Suchého a Jiřího Šlitra. Sedmdesátá léta připomněla
ukázka z legendárního muzikálu brněnského divadla
Husa na provázku „Balada pro banditu“, kde byla
požádána o hereckou spolupráci i dívka z publika.
Anděla Boršová z 9. třídy se na chvilku proměnila
v Eržiku, milou Nikoly Šuhaje loupežníka. Divadelní
učebnice vrcholila ukázkou svérázného humoru Divadla
Járy Cimrmana ze hry „Vyšetřování ztráty třídní knihy“,
do níž byli opět zapojeni žáci 8. a 9. ročníku.
Žáci se v průběhu sedmdesáti minut seznámili se

Zápis dětí do první třídy základní školy proběhl v pátek
odpoledne 5. dubna 2019. Přijato bylo celkem 16 dětí,
které přivítaly ve škole pohádkové postavičky a
provedly
je
po
školní
budově.
Do mateřské školy své děti přivedli rodiče k zápisu
v úterý 14. května 2019 dopoledne. K zápisu se
dostavilo 11 dětí.
- jp -

Velikonoční projekt
Stejně jako každý rok se i letos na Základní škole
v Kolešovicích konal Velikonoční projekt. V pondělí
v rámci velikonočních dílen žáci vyráběli nejrůznější
velikonoční dekorace, obrázky a výrobky na velikonoční
výstavu, pekli jidáše, připravovali pomazánky s jarními
bylinkami. Probíhal velikonoční florbalový turnaj nebo
turnaj v deskových hrách o velikonočního zajíčka. Děti
se seznamovaly s rozdíly slavení Velikonoc v Česku a
ostatních, především anglosaských zemích, plnily
velikonoční kvízy a další soutěžní aktivity zaměřené na
Velikonoce.
V úterý žáci barvili a zdobili kraslice, pletli pomlázky,
dokončovali výrobky na velikonoční výstavu, vyráběli
velikonoční zajíčky i velikonoční přáníčka pro klienty
Domova Kolešovice a při vycházkách poznávali jarní
přírodu nebo uklízeli pozemky v okolí školy. Žáci
sedmé třídy uskutečnili exkurzi do Botanické zahrady v
Rakovníku, čekala je kvízová soutěž družstev Easter
Quiz Hunt (neboli Velikonoční kvízový hon) na základě
anglické tradiční hry. Devátá třída podnikla vycházku
k Přílepské skále.
Žáky šesté i osmé třídy ve středu čekala exkurze do
Rakovníka zaměřená na historii a jaro, osmáci si zahráli
bowling. Žáci sedmé třídy hráli při vycházce po okolí
Kolešovic různé hry a žáci deváté třídy při exkurzi
v Kněževsi ve skupinách plnili úkoly z pracovního listu.
Mladší žáci ještě odnášeli výrobky žáků školy na
výstavu a podnikali vycházky do jarní přírody, neboť
letos nám slunečné počasí opravdu přálo.
Mgr. Eva Chalupová

Stalo se v Domově ...
Mrazy už pomalu ustávají, jaro vyměnilo sněhové vločky za kapky jarního
osvěžujícího deště a probouzí svět k novému životu.
Po úspěšném Kloboukovém plese se zámek se všemi jeho obyvateli ponořil do
příprav na Velikonoce, tradiční svátky jara. Vše bylo velikonočně vyzdobeno,
napeklo se velikonoční cukroví a přivítali jsme svátek jara v poklidu.
Po odstrojení zámku uplynulo sotva pár dnů, a už tu byl další velký den co je
zapotřebí oslavit. Přiblížil se přelom dubna a května a s ním i filipojakubská noc a
pálení čarodějnic. Aktivizační pracovnice a uživatelé připravili krásnou figurínu
čarodějnice, která byla slavnostně zapálena odpoledne 30.4.2019. I když to ještě
ráno nevypadalo úplně dobře, počasí se nad námi slitovalo, a tak jsme mohli
oslavu uspořádat venku. Proběhlo již tradiční grilování párků a klobásek a jako
hudební doprovod nám zahrál pan Kubík se svou tahací harmonikou. Všichni
uživatelé si toto velmi užili a na pana Kubíka se těšíme zase příště. Jistě nás
v průběhu letních oslav a grilování zase navštíví.
Nebyl by to povedený začátek roku, kdyby Domov
Kolešovice nepozval spřátelené domovy z okolí na tradiční
zápolení v disciplínách, které protáhnou tělo i mozkové
závity. Nemluvím samozřejmě o ničem jiném než o již XII.
Kolešovickém víceboji, sportovním dopoledním klání
seniorských týmů. Zúčastnilo se celkem 7 týmů: Rakovník,
Domov Fr. Kloze, Kladno - Švermov, Smečno, Zdice,
Unhošť a Kolešovice. Týmy změřily své znalosti a
dovednosti v tradičních disciplínách jako byl hod na desku či
plechovky, nebo v novinkách, jako byl přiřazovací kvíz,
vodní blechy nebo minigolf. Za vybavení ke hře minigolf,
které nám bylo darováno sponzorským darem, děkujeme
klubu GC 85 Minigolf Rakovník. I přes mírně nepříznivé
počasí se sportovní den vydařil. Domácí tým obsadil krásné
třetí místo, ale jak poznamenala naše paní ředitelka Taťána
Čížková již v úvodním projevu „Každý ze zúčastněných byl
vítězem. “ Doufáme, že se všem domovům naše klání líbilo a tým Domova Kolešovice nebude chybět v odvetných
utkáních v ostatních domovech.
Bc. Linda Polcarová, Dis.

Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice informuje ...
Soutěžní sezona je v plném proudu
Ačkoli zatím počasí soutěžím nepřeje, naši
závodníci podávají výborné výkony. Začátkem
května se naši rozhodčí a dorostenka Kateřina
Veverková zúčastnili základního (okrskového)
kola soutěže v požárním sportu v Senomatech.
Soutěž probíhala v opravdu zimních podmínkách,
protože kromě nízké teploty, větru a deště se
objevil i sníh. Naše členky soutěžily s týmem
Kněževse také na okresní postupové soutěži
v požárním sportu v Rakovníku a obsadily
2. místo.
Plnou soutěžní sezonu mladých hasičů jsme
zahájili tradičně poslední dubnovou sobotu
Požárními útoky na Berounce. Naši závodili
v kategorii mladší a svůj pokus jen tak tak
dokončili, protože pak se rozbila stříkačka.
Vybojovali 7. místo.
Nejmladší hasičata vyrazila v sobotu 18. května
na druhé kolo okresní soutěže pro přípravky (3-6
let), Plamínek, až na druhou stranu okresu, do
Smilovic, kde mnozí z nás byli poprvé v životě.
Na naše malé závodníky, rozdělené do třech
družstev, zde čekaly čtyři disciplíny - štafeta 3 x
50 metrů, štafeta trojic, štafeta CTIF a požární
útok s džberovou stříkačkou. Za vydatné podpory
rodičů vybojoval tým A celkové 3. místo, tým B
místo čtrnácté a tým C místo osmé. Za své
snažení získali soutěžící odměny v podobě
medailí, pohárů, plyšáků, sladkostí a drobných
dárečků. Přípravku ještě čeká začátkem června individuální závod Luženská šedesátka.
Družstvo mladších odjelo v neděli 19. května na první kolo Rakovnické ligy v požárním útoku. V minulém roce jsme
v celkovém hodnocení všech tří kol ligy zvítězili. Úvodní závod se za příjemného počasí a v krásném prostředí
uskutečnil ve Třtici. Družstvo mělo dva pokusy, předvedlo vyrovnané bezchybné výkony, které však vystačily „jen“
na 4. místo. Na bednu chyběl o pár vteřin rychlejší nástřik do terčů. Další kola ligy se uskuteční 13. července ve
Velké Chmelištné a 7. září v Senomatech.
Aktuálně se připravujeme na druhé kolo okresní postupové soutěže Plamen, které se uskuteční v pátek a v sobotu
24. a 25. května ve sportovním areálu při III. základní škole v Rakovníku. Naším cílem je umístit se do pátého místa,
nejlépe obhájil loňský bronz! Také mladší se zúčastní Luženské šedesátky 2. června. Tak nám držte palce!
J. Čečrdlová

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Kolešovicích,
konané dne 24. a 25. května 2019.
Ve volebním okrsku bylo 684 zapsaných voličů, odvolilo 153 voličů a dva hlasy z toho byly
neplatné.
Účast voličů - 22,36 %
Po sečtení odevzdaných volebních hlasů bylo následující pořadí. 1. ANO 2011 (33 hlasů), Česká
pirátská strana (33 hlasů), 2. KSČM (18 hlasů), 4. STAN a TOP 09 (14 hlasů), 5. ODS (12 hlasů),
6. Svoboda a přímá demokracie (11 hlasů), 7. ČSSD (6 hlasů), 8. KDU - ČSL (5 hlasů),
9. Sdružení pro republiku (3 hlasy), HLAS (3 hlasy), Demokratická strana zelených (3 hlasy),
10. ANO, vytrolíme europarlament (2 hlasy), Rozumní a národní demokracie (2 hlasy), 11. Klub
angažovaných nestraníků (1 hlas), Cesta odpovědné společnosti (1 hlas), Volte pravý blok (1 hlas),
Vědci pro Českou republiku (1 hlas), Aliance národních sil (1 hlas), Alternativa pro Českou
republiku 2017 (1 hlas).

Společenská kronika
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Milan Dvořák

* 24. prosince 2018

Jakub Zýka

* 12. února 2019

Tereza Vrbová

* 5. dubna 2019

Richard Žour

* 3. května 2019

MILANOVI, JAKUBOVI, TEREZCE A RICHARDOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

3. května 2019 - Obecní úřad Kolešovice

Milan Arnet a Pavlína Šmídlová, oba Hořesedly

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V KVĚTNU A ČERVNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Oskar Havlík

Marie Frýdová

Marie Houbová

Miroslav Kučera
Magdaléna Čečrdlová

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 a dubnu nás opustili tito naši spoluobčané:
18. března 2019

pan Alex K u l i n a

22. dubna 2019

pan Michael L a š t ů v k a

5. května 2019

pan Ladislav S r d o š

Čest jejich památce !

V období od vydání posledního čísla Kolešovických listů zemřela paní Ingeborg Šmídová
a paní Hana Špeciánová, obě bývalé učitelky místní základní školy.
Čest jejich památce !
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