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Pokračování obecní kroniky – I. pololetí 1983
Na závěr 1. pololetí bylo uzavřeno i první kolo
okresního přeboru v kopané, ve kterém Kolešovice
dosáhly zaslouženě prvního místa v okresní tabulce ze
čtrnácti účastníků soutěže.
Okresní výbor Svazu družstevních rolníků vyhodnotil
další ročník činnosti pracovníků v živočišné výrobě a
ocenil dojičky, které dosáhly nádoje 1 000 000 litrů
mléka. Z JZD Dukla Kolešovice byly vyhodnoceny
M. Špáňová a F. Loskotová.
Okresní sbor pro pěstování a sběr léčivých bylin
uzavřel další ročník soutěže o nejlepší sběrače a
organizátory sběru v našem okrese. Za školní rok
82/83 v kategorii 1. - 8. ročník se na 1. místě umístila
ZŠ Kolešovice, na 2. místě ZŠ Křivoklát a na 3. místě
ZŠ Lány.

Třicátý třetí ročník soutěže „Budujeme vzornou
lidovou knihovnu“ dospěl ke svému cíli. V roce 1982 se
soutěže účastnila MLK Kolešovice i v krajském kole.
Je vedená od roku 1976 knihovníkem panem Václavem
Bláhou. Loni ji navštěvovalo 196 čtenářů z celkového
počtu 1031 obyvatel obce. Knihovna úzce spolupracuje
s knihovnou v Kněževsi. Nelze zapomenout ani na
velkou pomoc MNV, který má nemalý podíl na nově
esteticky působící prostředí knihovny. Záslužná práce
MLK v Kolešovicích byla oceněna

představiteli SKNV a Krajské knihovny v Kladně dne
19. 5. na slavnostním aktivu v Praze.
Dne 19. července byly již žně v plném proudu a
komplexní proudovou metodou se sklízelo i
v Kolešovicích. Tak jako jiná léta je i letos úkolem,
aby sklizeň byla ukončena do zahájení česání chmele.
Plynulé tempo žní náhle přerušila veliká bouře
s krupobitím, která se přehnala v uvedený den nad
Rakovnickem. Na okrese padlo 64 ha chmelnic a
narušeny byly konstrukce téměř všech chmelařských
podniků. V Kolešovicích padlo 7 ha chmelnic. Velké
škody byly i na neposečeném obilí a v lesích hlavně na
Křivoklátsku.
Přes
veškeré
potíže
sklizeň
obilovin
byla
v Kolešovicích ukončena 14. srpna. Kolešovické JZD je
předběžně hodnoceno jako první v okrese co do
rychlosti sklizně tak i výnosů, které se odhadují na
více než 5 tun z 1 hektaru. O závěru žní podal 15. 8.
hlášení předseda družstva K. Staněk vedoucímu
tajemníkovi OV KSČ Pavlíčkovi a současně ho ujistil,
že do konce týdne nasadí všechny prostředky na
sklizeň slámy. Druhá polovina srpna je vždy věnována
sklizni chmele, která byla zahájena i v Kolešovicích
18. 8. Sklizeň proběhla za velmi pěkného, slunného a
teplého počasí.

- li -

A je po svátcích
Vždycky mi přijde trochu líto, že jsou tak krátké, když jsme si dali tolik práce s jejich
přípravou. O to víc na ně zpětně vzpomínáme. Nejen na rozzářené oči dětí při
rozbalování dárků, ale hlavně na hromadné rodinné návštěvy. Člověk se ujistí, že není
na světě sám, že je členem leckde početné rodiny. Letos před setkáním-díky šíření kovidunejdříve přišly na telefon fotografie negativních testů a pak přijeli jejich majitelé.
S kýmkoli jsme se o Vánocích potkávali, usmáli jsme se navzájem a přáli si všechno
nejlepší. Ba i obchodníci, přestože byli vytíženi na sto procent se usmívali. A i po
Vánocích, pokud jsme se vydali na procházku, jsme slyšeli přání všeho dobrého, hlavně
zdraví a pohodu. Úsměvem ani tentokrát nikdo nešetřil. A pak Silvestr a Nový rok,
ohňostroj, který si občané odpálili od svých domovů zářil nad Kolešovicemi celých dvacet
minut a nemuselo by se za něj stydět žádné okresní město. V televizi ještě pár pohádek a
pak realita všedního dne. Televizní program nabídl detektivky, horory, mordy. Přišlo
navýšení cen téměř všeho. Zmizely procházky, pohoda a s nimi i úsměvy z tváří, které nic
nestojí. Škoda. A tak co si ještě dodatečně přát do nového roku? Aby se vám zdálky
vyhýbali škarohlídi, aby se na vás všichni usmívali jako o Vánocích a vy jste měli pořád
důvod k úsměvům.
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



Dne 17. ledna 2022 proběhlo předání staveniště ve věci výstavby Malé vodní nádrže
Zderaz u Kolešovic o ploše 764 m2 na akumulaci povrchové vody. Stavba MVN bude
probíhat v katastru obce Zderaz na pozemcích ve vlastnictví obce. Celou akci
organizuje Státní pozemkový úřad, pobočka Rakovník a po vybudování nádrže bude
celé dílo bezúplatně převedeno do majetku obce Kolešovice. Jedná se o dílo za celkovou
cenu 17 mil. Kč a výstavba proběhne tento rok.



V prosinci bylo možné projít naučnou stezku. Paní učitelce J. Veselé a žákům školy
děkujeme za přípravu zajímavé akce.



Začátkem ledna proběhl první odečet vody z místního vodovodu.



Odvoz plastových pytlů poslední pátek v měsíci (a to i v ulici směrem na Kněževes) a
popelnic každý lichý týden, zůstává beze změny.



Provoz sběrného dvora se nemění.



Výstražné cedule u rybníka upozorňují na nebezpečí hrozící v blízkosti rybníka.
Zvláště v místě stavidla, kde se často pohybují děti.
Redakce KL

Statistika obecního úřadu za rok 2021
Počet obyvatel k 31.12.2021

824 obyvatel Z toho

Muži 406

Ženy 418

věk nad 18 let

Muži 329

Ženy 342

do věku 18 let

Muži 77

Ženy 76

41,99 let

Průměrný věk obyvatel
Rozložení obyvatel podle pohlaví
Počet narozených dětí
Počet uzavřených sňatků

Muži 49,27 %

Ženy 50,73 %
10 dětí
7 manželství

Počet občanů odhlášených z trvalého
pobytu je

17 občanů

Počet nově přihlášených občanů
k trvalému pobytu je

21 občanů

Počet úmrtí na správním území obce
Počet čísel popisných
Počet přihlášených psů v obci (K+H+Z)
Počet nemovitostí připojených na
splaškovou kanalizaci
Počet obyvatel napojených na obecní
vodovod

16 úmrtí
Kolešovice 209, Heřmanov 10, Zderaz 20
178 psů
z celkového počtu 209 nemovitostí chybí napojit 41 nemovitostí

z celkového počtu obyvatel odebírá vodu 49,5 % obyvatel

Daň z nemovitosti v roce 2022 zůstává ve stejné výši jako v roce 2021. Platba za vodné je
50 Kč/m3 (měřeno dle vodoměru) a na základě vystaveného daňového dokladu, platba za
stočné je 125 Kč/osoba/měsíc a je splatná nejpozději k 31. 12. daného roku. Poplatek za svoz
komunálního odpadu v roce 2022 je 800 Kč na občana přihlášenému v obci k trvalému
pobytu splatný k 28. 02. daného roku. Podrobnosti o poplatku za svoz komunálního odpadu
naleznete na webových stránkách obce v sekci Úřední deska, obecně závazné vyhlášky.
Poplatek ze psů je splatný k 28. 02. daného roku - 1. pes 100 Kč, každý další pes 150 Kč.

Adventní čas
se již druhý rok musel obejít bez tradičních vánočních a novoročních akcí. Složité pandemické
podmínky nám to opět znemožnily. Vánoční stromek před obecním úřadem děti ze školní družiny
sice ozdobily, ale rozsvítil se první adventní neděli bez přítomnosti veřejnosti a hlavně dětí.
Mikuláš se svou družinou také nemohl rozdat svou nadílku v kulturním domě. Ale děti o
mikulášskou nadílku nepřišly. Mikuláš na děti čekal a rozdával nadílku před kulturním domem
dětem, které splnily úkoly na připravené stezce. Tu připravily a poděkování patří Kateřině
Hellerové, Veronice Kostkové a ČSŽ Kolešovice. Ani oblíbený jarmark ve škole s besídkou se
nekonal. Stejně jako vánoční koncert. Neuskutečnil se ani novoroční ohňostroj. Byl však
plnohodnotně nahrazen soukromými ohňostroji občanů v prvních minutách nového roku 2022.
Budeme věřit, že je to poslední neveselý adventní čas.

- jp -

Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice informuje . . .
Z historie Sboru dobrovolných hasičů Kolešovice
Pro naši obec byl obrovským mezníkem
konec druhé světové války. Následný
odsun
německého
obyvatelstva
znamenal pro obec obrovský zlom a
změnu také pro hasičský sbor.
Původní německý sbor založený roku
1872 zanikl a byl založen sbor český.
5. 9. 1945 se uskutečnila zakládající
schůze, na níž byli jmenováni
funkcionáři
sboru,
ustanoveno
prozatímní hasičské družstvo pro případ
požáru a dohodnuto sepsání a převzetí
výzbroje od německého sboru. Jednalo
se o ruční čtyřkolovou stříkačku (1898),
dva dvoukolové vysouvací žebříky a
jednu stříkačku DKW bez podvozku. V
Družstvo dorostu, 1. místo - Janov - 1965
této době měl sbor 34 členů, ale jejich počet narůstal a dodnes se drží
Zleva stojí: Jaroslav Hejda (vedoucí),
Antonín Heckl (řidič), Josef Efenberg, Josef
Jakl (vedoucí), Jiří Kukla, Jiří Čečrdle,
Jaroslav Čečrdle
Zleva sedí: Vlastimil
Němec, Jiří Cuc, Mikoláš Roller Zleva leží:
Jaroslav Dvořák, Václav Barthel

kolem čísla šedesát.
Za připomenutí stojí hasičská vozidla, která
sbor vlastnil. 3. 12. 1949 byl zakoupen
nákladní automobil General Motors of
Canada (Chevrolet). Pro zajímavost uvádíme
několik technických údajů – spotřeba
benzinu vozidla byla 30 litrů na 100 km a
dovolené zatížení bylo 3000 kg. Roku 1960
bylo sboru přiděleno vozidlo Tatra 805,
které bylo nově natřeno, opraveno a r. 1966
prošlo přestavbou na speciální požární
vozidlo. V roce 1987 obdržel sbor od
požárního útvaru hlavního města Prahy starší
automobil Š706 CAS 25. A roku 2000 byl od
HZS Rakovník zapůjčen požární automobil
DV 12 AVIA (2005 darován). Dva poslední
jmenované vozy slouží dodnes!

Rok 1988 - zadní řada zleva - Jaroslav Čečrdle st., Daniel Svačina,
Tomáš Trčka, Eva Fikartová, Petra Štíchová, Jiří Čečrdle st., prostřední
řada zleva - Věra Mokránová, Marcela Čečrdlová, Eva Scháňková, Jana
Čečrdlová, Miroslav Čečrdle ml. Řada sedící zleva - Jitka Čečrdlová,
Radek Čečrdle, Jitka Kozlerová, Lenka Fricová, Iveta Štilerová,
Jaroslav Čečrdle ml.

K důležitým událostem ve sboru patřila také adaptace zbrojnice započatá roku 1957 a dokončená o šest let později.
Členové sboru nepracovali a nepracují jen na poli požární ochrany, ale čile se zapojují také do společenského života
organizováním plesů, zábav, výjezdů do divadel, muzeí nebo pořádáním akcí pro děti. Dodnes můžeme být pyšní na
obětavost našich členů, kteří roku 1953, kdy po těžkém úrazu zemřel jeden z členů sboru pan František Kozler,
uspořádali pro pozůstalou rodinu úspěšnou finanční sbírku.
Od konce padesátých let se ve sboru intenzivně rozvíjela práce s mládeží a dorostem. Z prvních družstev žáků a
dorostu jsou dodnes nejaktivnější členové sboru. V mládežnické práci znamenal zlom rok 1985, kdy byl založen
kroužek mladých požárníků, který se přihlásil do celostátní hry Plamen. Mladí hasiči se schází u zbrojnice již 30 let
a pracují pod vedením pana Jiřího Čečrdleho, Marcely Holé a Jaroslavy Čečrdlové. V okresní soutěži Plamen se naši

rok 2014 zleva stojící - Kateřina Hurtová, Ondřej Záhořík, Adéla Záhoříková, Júlie Šrámková, Pavlína Štillerová,
Michal Čečrdle, David Voříšek, Jan Steiner, Pavel Čečrdle, Kateřina Čečrdlová, Tadeáš Peroutka,

závodníci pravidelně umísťují na předních příčkách.
Od roku 2002 do roku 2011 se uskutečnilo 10 ročníků netradiční kolešovické soutěže, kterou pořádali členové SDH
Kolešovice, obec Kolešovice a okresek č. 4. Soutěž byla určena zásahovým jednotkám požární ochrany sborů
dobrovolných hasičů, které si v praktických disciplínách prověřovaly své dovednosti, technické znalosti a rychlý
úsudek. Šestičlenná družstva se hasičskými vozy přesouvala po třicetikilometrové trase, na níž je čekalo 12 disciplín.
Začínalo se Štafetou 6 x 60 metrů, při níž závodníci postupně překonávali překážky jako potok, žebříkovou stěnu
nebo kladinu. Další disciplínou byla Dálková doprava vody - úkolem bylo naplnit vodou 200 metrů vzdálený sud.
Následovalo Čerpání vody s ejektorem nebo vyhledávání zraněných osob v objektu, dále „kýblovaná“, kdy se šesti
kbelíky naplnil 200 litrový sud vodou. Na dovednost a rychlost balení hadic byla zaměřená Štafeta s proudnicí. Při
disciplíně Nahoru dolů soutěžící složili nastavovací žebřík, vylezli do okna prvního patra, i se žebříkem se přesunuli
a druhým oknem slezli. Jinou žebříkovou disciplínou byl Průchod domem pomocí vysouvacího a hákového žebříku.
Bez řidiče absolvovali Závod požárnické všestrannosti, na jehož trase se plní úkoly z oboru požární ochrany nebo
dovednostní disciplíny jako překonání vodního příkopu nebo práce s lodí na vodě. Na závodníky každý rok čekaly
dvě tajné disciplíny – vyprošťování zraněných z „havarovaného“ vozu, jízda zručnosti řidičů hasičských vozidel,
silniční kontrola vybavení vozu, pomoc výměny kol, odstranění překážky na vozovce nebo hledání „ztracených“ dětí.
Druhá, většinou veselá, tajná disciplína čekala v cíli - hod do dálky přejezdovým můstkem nebo provlékání
pingpongového míčku hadicí či skládání puzzle, cvrnkání kuliček apod. Soutěže se každoročně zúčastnilo osm až
deset zásahových jednotek a třicet rozhodčích.
Členové sboru zajišťují zásahovou jednotku požární ochrany a každoročně zasahují – nejčastěji se jedná o likvidaci
požárů lesních a polních porostů, odstraňování padlých stromů nebo čerpání vody ze sklepů. K největším zásahům
se zařadila likvidace následků průtrže mračen roku 1965, kdy spadla nad kopcem k Pšovlkům padesátiletá voda a
vyplavila celou dolní část Kolešovic. Hasiči pomáhali odstranit následky – např. odčerpali vodu z 22 sklepů.
K dalším výrazným zásahům patří hašení požáru stodoly v Kolešovicích (1985), žacího mačkače na poli (1996),
chléva s ustájenými býky (1997), rodinného domu v obci (2000) nebo lesa u Chrášťan (2015).
V současnosti má náš sbor 81 členů, z toho 35 žen, 46 mužů a 28 mladých hasičů.
Za SDH Kolešovice, Jaroslava Čečrdlová

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 1931

V prvním měsíci tohoto roku se koná hned několik
plesů místních spolků. Všechny se těší velké
návštěvnosti a pořadatelé jsou spokojení.
17.1. Konalo se sčítání dobytka (stav 1.1.1931). V
Kolešovicích bylo sečteno:
druh

Kolešovice

Heřmanov

telata do 1 roku

46

15

Licence = býci

3

0

Jalovice

50

3

Krávy

286

74

Voli

12

1

Selata do 6 měsíců

304

72

Kanec - licence

1

1

Ostatní kanci

1

1

Chovná svině

31

9

Ostatní prasata

31

5

Koně 1 - 3 roky

0

3

Koně nad 3 roky

64

4

Psi

175

38

Kozy

225

39

Králíci

125

12

Husy

289

16

Kachny

54

6

Krůty

27

8

Slepice

2793

512

Holubi

477

59

1.3. Tento den zůstane kolešovickým občanům dlouho
v paměti. Neklid a nespokojenost, které vyvalo náhlé
přeložení učitele Oskara Voigta z Kolešovic na Boží
Dar, trvaly několik měsíců a nebraly konce. Mnoho
osob se tak dostalo nevinně pod špatné světlo, neboť
nebylo možné zjistit, kdo za přeložením stojí. Pokud
by chtěl kronikář tuto dobu popisovat, nestačily by mu
k tomu stránky v kronice.
16.3. Pan Wachtl prodal svou nemovist v Kolešovicích
č. 42 panu Ottu Uherovi ze Svojetína a přestěhoval se
28. března do Prahy. V Kolešovicích bydlel 13 let.
26. 3. Branci rukují do Jesenice.
1. - 3.4. Obecní úřad zorganizoval za podpory
dobrovolných hasičů protipožární opatření. Komise, u
které se také nachází místní kominík, zkontrolovala
krby a krbové dveře ve všech domech a vytýkala
závady, které by mohly způsobit požár.

Během dubna navštívili zástupci různých náboženských
sekt Kolešovice a okolí. Nabízeli knihy a v každém
domě měli nábožensky fanatickou přednášku a nedali
se odbýt. V mnoha případech byli tito lidé vyloženě
drzí a hrozili jako „poslové boha za účelem splnění
lidského osudu“.
3.5.
Jako každý rok se i letos slavil Den matek.
Oslava začala opět uctěním mrtvých matek na
hřbitově v předvečer svátku.
8.6. - 9.6. V těchto dnech se vydali místní žáci na
výlety. Navštívili Litoměřice, podnikli plavbu parníkem
do Ústí nad Labem, kde si prohlédli přírodní park Dr.
Jindřicha Lumpeho a továrny.
Další třídy navštívily Petrohrad a Krásný Dvůr.

8.6. K tomu, aby se snížila nezaměstnanost a zároveň
se něco dělalo pro obyvatelstvo, se začíná s čištěním a
vyvážením bahna z Keblanského rybníka, který by měl
sloužit občanům ke koupání. Bída a nouze jsou opravdu
velké. Všichni si stěžují. Obyvatelé na nedostatek
pěnez a množství práce, obchodníci na špatné
obchody, sedláci na nízké ceny chmele.
1.9.
Česání chmele začalo. Letos však probíhá jinak
než v minulých letech. Nabralo se méně česáčů
z jiných částí republiky, a když je jedna chmelnice
očesána, nekoná se tzv. vynášení chmelového věnce.
Někteří majitelé letos vůbec nečesají, jiní nechají
polovinu chmelnice nebo ještě více neočasané. Na
našich školách opět začalo vyučování.
Počty žáků: 1. třída OŠ 45, 2. třída OS 58, 1. třída
MŠ 58, 2. třída MŠ 42, 3. třída MŠ 29 žáků. Obzvlášť
důležité je zmínit, že aby se vyšlo vstříc přespolním
žákům, dovolil školský úřad nedělenou dopolední výuku
od 8 h do 16 h. Československou státní školu se třemi
třídami navštěvuje 20 žáků v 1. třídě, 19 žáků ve
2. třídě a 23 žáků ve 3. třídě. Den volna je vždy ve
čtvrtek.
20.9. V sousední obci Hořesedlích, která patří ke
zdejší církevní farnosti, se konalo vysvěcení nového
zvonu.
10.10. V noci z 10. na 11. října se obcí rozezněl
požární alarm. Stodola pana Podolky, Kolešovice 116,
začala hořet. Nacházelo se tam větší množství slámy.
Naštěstí nefoukal vítr, jinak by se oheň mohl rozšířit
na sousední domy. Hasiči požár uhasili ve 2 h ráno.
Skoro denně slyšíme o krádežích, kterých se
dopouštějí zloději z okolních obcí s nadějí, že
podezření padne na trpící nouzí v Kolešovicích.
1.11. a 2.11. Dušičky a Svátek všech svatých s sebou
přinesly velmi škaredé počasí. Sníh, oblevu, déšť a to
celé stále dokola, že nemělo smysl vůbec chodit ven.
5.11. V noci na 6. listopadu se vloupali neznámí zloději
do obecné a měšťanské školy.

Rozstříhali ochranný drát na okně do jídelny a odcizili
potraviny, příbory a postele, které patřily panu
řediteli Johanu Roblovi. Bohužel s sebou nemohla
mostecká kriminální policie přivézt policejního psa,
neboť byl nemocný. Pachatelé pravděpodobně utekli
přes dvůr a zahradu, kde se našlo několik vytržených
laťek v plotu. Celé místo není osvětlené.

Okolí školy je tmavý bod v pouličním osvětlení. Po
krádeži došlo k nainstalování lampy na školní dvůr,
která však není napojena na síť veřejného osvětlení.
15.11. Do mateřské školy nastupuje slečna Gertrud
Vacková. Předtím působila ve školce paní Otýlie
Voigtová, rozená Wagnerová, která se provdala za
sedláka Bedřicha Voigta.
20.11.
Pan David Kohn, starý počestný občan
Kolešovic, zemřel. Provozoval dlouhá léta železářství a
barvy „Löwi Steins Neffe“. Poté předal obchod své
dceři, která se provdala za pana Pochmanna a která
žila několik let v klidu a ústraní.
28.11. Zdravotní komise přijela do zdejší školy na
inspekci. K tomu, aby mohla být škola zmodernizována
a odpovídala všem hygienickým předpisům, je
zapotřebí opravdu hodně peněz. Každoročně se
pracuje na zlepšení situace.

19.12. Vánoční nadílka pro školní děti, která stála
3086 Kč.
Akce spolků se konají v důsledku nedostatku peněz
a vysoké nezaměstnanosti jen velmi zřídka. Výnos
z jedné takové akce je tak nízký, že je mnohdy možné
pokrýt jen náklady. Ceny za chmel snad v letošním
roce dosáhly svého nejnižšího bodu. O Vánocích se
koná první veřejná sbírka ke zmírnění velké bídy
nezaměstnaných.
Statististika
V roce 1931 se v Kolešovicích narodilo 29 dětí,
v Heřmanově 1.
V roce 1931 zemřelo
v Heřmanově 1.

v

Kolešovicích

22

osob,

Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 180 Kč až
400 Kč
- JŠ -

Stalo se v Domově . . .
Vánoce v Domově proběhly tento rok v přátelském duchu. Aktivizační
pracovnice připravily pro uživatele, mnoho krásných aktivit spojených
s oslavou Vánoc. Firma Mountfield nám darovala krásný stromek do haly. Lesy
ČR Lesní správa Lužná nám darovala vánoční borovičky k výzdobě zámku i
hospodářské budovy. Peklo se cukroví, zdobil se zámek i pokoje uživatelů,
zpívali jsme koledy a navštívili nás hudebníci se svým vánočním programem.
Pokračují také návštěvy akademického malíře pana Lakomého, který v prosinci
přizpůsobil malování s uživateli zimní tématice.
20. 12. nás navštívil pan Jaroslav Vít s vánočním hubením vystoupením na
harmoniku, které se uživatelům velice líbilo a povzbudilo u nich vánoční
atmosféru.
22. 12. proběhl už tradiční Vánoční oběd uživatelů se zaměstnanci. Podávala se
polévka s játrovou rýží a svíčková omáčka.
23. 12. se konala Vánoční oslava s cukrovím a hudbou pana Jaroslava Šupíka.
V odpoledních hodinách paní ředitelka Domova spolu se svou zástupkyní
obešly každého uživatele, popřály mu veselé Vánoce a předaly kosmetický
balíček jako dárek od Domova Kolešovice. Kdo neodjel na Štědrý den domů,
mohl oslavit Vánoce v rámci komorních oslav, které probíhaly na patrech a
pokojích uživatelů.
30. 12. nás v domově navštívil pan Kubec se svým Vánočně Novoročním
hudebním pásmem. 31. 12. v poledne proběhl tradiční přípitek na oslavu
příchodu roku 2022 a silvestrovské veselí s aktivizačními pracovnicemi.
Tímto jsme v Domově uzavřeli rok 2021,
který byl někdy lehce chaotický, někdy
trochu smutný, ale pokusíme se zachovat si
těch mnoho krásných a veselých okamžiků,
kterých nebylo málo.
Paní Veronika Janichová začala ve svém
volném čase navštěvovat 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 jiné myšlenky.
V domově proběhlo již třetí kolo očkování uživatelů. I přes všechna opatření si
uživatelé i zaměstnanci zachovávají zdravé tělo a veselou mysl. Tak snad to tak
bude i nadále. Domov Kolešovice, jeho zaměstnanci i uživatelé přejí mnoho sil
a zdraví a štěstí do roku 2022.
Bc. Linda Bláhová, DiS., sociální pracovnice

Počasí v obci. Jak bylo …?
LISTOPAD
SRÁ ŽK Y V LISTOP ADU
[l/ m2]

TEPLOTY V LISTOPADU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

13,0

02.11.2019

- 3,5

01.11.2019

4,85

40,5

8,0

04.11.2019

2020

18,0

02.11.2020

- 4,5

21.11.2020

4,16

8,0

5,0

01.11.2020

2021

10,5

20.11.2021

- 4,0

23.11.2021

3,81

43,5

20,0

02.11.2021

PROSINEC
SRÁ ŽK Y V PRO SINCI
[l/ m2]

TEPLOTY V PROSINCI [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

11,5

18.12.2019

- 5,5

05.12.2019

2,27

14,0

3,0

14.12.2019

2020

11,5

22.12.2020

- 4,5

30.12.2020

2,26

25,5

9,5

09.12.2020

2021

13,0

31.12.2021

- 12,5

26.12.2021

0,93

29,5

7,0

26.12.2021

Už jsme si zvykli, že Kolešovka zajímá výletníky, milovníky vlaků, fotografy a
dokonce i filmaře. Jedná se většinou o jízdy starých lokomotiv a vagónů.
Tentokrát se po „naší“ dráze proháněl motorák z doby nedávné, téměř
současné. Koho ten mohl zajímat? Tentokrát opět filmaře, kteří natáčeli film
režiséra Jiřího Havelky (režisér filmu Vlastníci) Mimořádná událost. Film brzy
přijde do kin. A pokud se na něj do kina vypravíte a budete se pozorně dívat, pak
možná na krátký okamžik můžete přečíst název nádraží Kolešovice, který se
objevil v pracovní verzi filmu. Snad ho střihači neodstraní. Podotýkám, že nápis
zaregistruje jen ten nejpozornější.
- li -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Zprávy z mateřské školy
29. 9. 2021 proběhlo ve školce divadlo pohádka O princezně na hrášku. Tato pohádka byla zaměřena na potřebu a
důležitost vitamínů pro dobrou imunitu.
18. 11. 2021 děti zakončily plavecký výcvik. Dostaly mokré vysvědčení a velkou pochvalu za to, jak byly šikovné.
22. 11. 2021 přijel do školky pan fotograf s vánočním focením. Myslím, že se fotografie moc povedly a děti byly
z focení moc nadšené.
V prosinci jsme s dětmi připravovali vánoční besídku, na kterou jsme se velice těšili. Ta byla opět zrušena z důvodů
protikoronavirových opatření. S dětmi jsme tvořili různé dárečky, které si odnesly domů.
Na závěr bych ráda poděkovala rodičům za milé dárečky k Vánocům a také Svazu žen v Kolešovicích za
Mikulášskou nadílku pro děti.
za celý kolektiv MŠ, Veronika Hříchová

Zprávy ze základní školy
Vyučování ve škole pokračovalo od prosince stále
v nepřerušeném režimu. Podařilo se zajistit stálou
přítomnost žáků ve škole bez uzavření školy.
Covid naši školu, ale přece jen zasáhl před vánočními
prázdninami. Onemocněli žáci i pedagogové. Některé
třídy na různě dlouhou dobu musely do karantény a
vyučovalo se jak to šlo. Krátce došlo také na distanční
výuku u tříd v karanténě. V polovině prosince paní
ředitelka vyhlásila dva dny ředitelského volna, aby se
situace trochu uklidnila. Náročné období zvláště
pedagogové zvládli a společně s dětmi si o vánočních
prázdninách odpočinuli, aby se po Vánocích pustili do
práce. Situace byla klidnější až po vánočních
prázdninách, kdy se všichni vrátili uzdraveni z karantén.
Na začátku nového roku se očkovaní žáci a ti, kteří
nemoc prodělali nemuseli testovat každé pondělí a
čtvrtek stejně jako zaměstnanci školy. Toto opatření se
změnilo po 14 dnech, kdy se začali žáci i zaměstnanci

testovat jen v pondělí.. Stále platí zákaz vstupu návštěv
do budov školy. Ve společných prostorách se musí nosit
roušky a důležité je časté a pravidelné větrání a
dezinfekce.
Vzhledem k stále neustupující pandemii se
neuskutečnily oblíbené vánoční akce a tak
pí. zástupkyně Jana Veselá připravila s deváťáky
naučnou stezku pro veřejnost, kterou si zájemci mohli
projít v době vánočních svátků.
Zajímavá akce na čerstvém vzduchu se těšila zájmu
místních i zájemců z okolí.
J. Poděbradská
Ve čtvrtek, 20. ledna 2022, se naši žáci 1. stupně
zúčastnili projektu ,,Škola pohybu". Vyzkoušeli si plno
sportovních her s různými pomůckami, zasoutěžili si a
užili si při tom spoustu legrace. Byla to opravdu pěkně
strávená hodinka.
kolektiv J. Kreislová a K. Součková

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Magdaléna Rédlová
Josefa Bulínová
Jan Vlach

13. listopadu 2021
17. prosince 2021
23. prosince 2021

MAGDALENCE, JOSEFCE A HONZÍKOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V LEDNU A ÚNORU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Emil Schierl
Miroslav Jirotka

Marie Matějková

Jaroslav Kovář

Margita Farbarová

Jaroslava Herinková

Josef Folber

Marie Poddaná

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

V minulých měsících nás opustili tito na naši spoluobčané
29. prosince 2021

pan Miroslav K o u n o v s k ý

18. ledna 2022

pan Antonín S l a b ý
Čest jejich památce!

tisk K o l e š o v i c ké l i s t y vydává obec Kolešovice. Počet výtisků 120 ks.
Vy d a v at e l : obec Kolešovice, 270 02 Kolešovice č.p. 212 – telefon: 313 582 296, IČ 00243884, www.kolesovice.cz
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 18577. Texty nepr ošly jazykovou úpr avou.
A dr e s a p r o z a s í l á ní p ř í s p ě v ků : obec@kolesovice.cz / U z á vě r ka p ř í š t í h o č í s l a : 21. 03. 2022

