ročník XIII.
V době, kdy jsou naši školáci zavření doma, jsme
se podívali do kroniky pionýrů v roce 1982/1983.
Září
Stejně jako každý jiný školní rok se i tento začal
slavnostním shromážděním. Ti nejmenší školáci dostali
své první učebnice, ze kterých se budou celý rok pilně
učit. V tomto měsíci se hned konal sběr kukuřičných
palic. Žáci všech tříd druhého stupně chodili JZD
pomáhat sbírat kukuřičné palice po sklizni. JZD jsme
opravdu pomohli. Srdečně nám poděkovali a naše škola
dostala 600 Kčs. Koncem měsíce byli vyhodnoceni
nejlepší sběrači. Celková hmotnost sebraných
kukuřičných palic činila 5 metrických centů.
Říjen
V měsíci říjnu proběhlo na naší škole slavnostní
skupinové shromáždění. Tam jsme přijali závazek na
počest III. sjezdu SSM. Shromáždění se zúčastnil zástupce ODPM – Z. Jirková a řed. školy P. Koutník.
Složení
skupinové
rady-předseda
I.
Lillová,
místopředseda I. Havlíková, pokladník M. Vintrová,
praporčík M. Klosse, Z. Englický a Z. Král. Kronikáři –
I. Přibylová, Z. Zuska, nástěnkáři – R. Rajšlová,
R. Krejčová. Člen skupinové rady – J. Pavlíková,
J. Tichai, OPŠ – R. Richterová, V. Čebišová, OŠKMP –
J. Rolcová, M. Pfeifarová a dopisovatel - I. Přibylová.

číslo 2 / 2021
Listopad
V listopadu se konalo skupinové shromáždění k VŘSR
s filmem, který se nám všem líbil. Naše škola chodila
na pomoc zemědělství. Spadané listí jsme hrabali na
hromady, které se potom nakládaly nakladačem na
valníky. Za tuto akci nám bylo vystaveno zvláštní
poděkování – byli jsme jediní v okrese. Na začátku
Měsíce Českoslovenko-sovětského přátelství připravili
učitelé naší školy rozhlasovou relaci, ve třídách i na
chodbách jsme k této příležitosti instalovali nástěnky.
Jedním z bodů slavnostního skupinového shromáždění
byl závazek přijatý na počest III. sjezdu SSM.
1. Na pomoc zemědělství – odpracovat 214 hodin při
dosběru kukuřice
2. Sebrat 850 kg lesních plodin pro lesní zvěř
3. Sebrat 850 kg železného šrotu pro „Atomový
reaktor“.
4. Sebrat 1500 kg starého papíru
5. Sebrat léčivé byliny v hodnotě 1200 Kčs.
6. Podílet se na zvelebení obce.
V tomto měsíci došlo ke splnění některých bodů
závazku. Sběr lesních plodů byl vysoce překročen.
Sebrali jsme 1 600 kg kaštanů a 2 040 kg žaludů.
Dosběr kukuřice byl splněn již v září.

- li -

Milé maminky,
vy, které se radujete z narození potomka, z prvního úsměvu, z prvního zoubku nebo krůčku,
vy, které brzy ráno běžíte s dítkem do školky a odpoledne domů, abyste stihly uvařit, uklidit,
vyžehlit ,
vy, které prosedíte celou noc u postýlky nemocného děcka, podáváte léky, voláte lékaře,
vy, které zkoušíte s dětmi psaní prvních písmenek a zažíváte s nimi jejich radost ze školních
úspěchů ,
vy, které ráno balíte svačinu s napomínáním, aby ve škole dával pozor, nepral se a svačinu
snědl celou,
vy, které občas obracíte oči v sloup nad výrazy a chováním svých najednou změněných
puberťáků,
vy, které celé noci přemýšlíte, zda zvolená škola je to nejlepší, co si mohl ten váš šikula vybrat,
vy, které se děsíte, jestli se vaše dítko na internátu nechytí pochybných kamarádů a nezvlčí,
vy, které trnete obavami, zda se vám v pořádku vrátí ať už z jízdy na kole, motorce, či autem,
vy, které přemýšlíte o vybraném partnerovi vašeho šikulky, zda je to ten správný parťák na
celý život,
vy, které milujete nejen své potomky, ale i jejich potomky,
vy, které pomáháte s jejich hlídáním, pečete jim bezvadné buchty a vaříte co mají rádi,
vy, které se strachujete o zdraví všech v celé rozvětvené rodině a těšíte se na jejich návštěvu,
vám všem patří srdečný dík nejen v březnu na MDŽ a na váš svátek v květnu, ale láskyplné
chování k vám po celý rok.
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



Výstavba vodovodu pokračuje. Do domů nebo vodovodních šachet byly nainstalovány
vodoměry. U vrtů byly provedeny povrchové úpravy.



Kulturní a sportovní život v obci stále ovlivňuje pandemie. Neuskuteční se žádné společenské
a sportovní akce. Trochu oživení přivezli do naší a sousední obce filmaři (viz. článek).



Pokud ještě nedostáváte a máte zájem o získávání informací z obecního úřadu (provoz
sběrného dvora, stánkový prodej, odstávka elektrického proudu a další) přes mobilní telefon.
Oznamte číslo mobilního telefonu, na který chcete informace posílat, na obecní úřad
v obvyklých úředních hodinách.



Od začátku roku jsou odpadní vody odváženy na čističku pouze z obcí Heřmanov a Zderaz.
Otázkou je, kam odtékají odpadní vody z nepřipojených nemovitostí.



V obci přibyly v roce 2020 dva nové rodinné domy a další dva jsou rozestavěné. Někteří
majitelé se rozhodli pro rekonstrukce svých domů. Díky těmto stavebníkům bude naše obec
o něco hezčí.



Pokud jste ještě neuhradili pravidelné platby za likvidaci komunálního odpadu a poplatek ze
psů, učiňte tak co nejdříve na obecním úřadě nebo bezhotovostním převodem na účet obce.



Od 1. dubna 2021 bude zahájena výstavba chodníků od základní školy podél krajské
komunikace vpravo ve směru na Kněževes. Tak pozor na dopravní omezení!



Upozorňujeme občany, kteří stále odkládají plastové pytle na svozová místa dříve než poslední
pátek v měsíci, aby mysleli na to jak to obec hyzdí. Zvláště při vjezdu do obce projíždějící vítá
hromada pytlů a co teprve ti, kteří se musí na tu „ krásu“ dívat. Opravdu je nám to jedno?

- redakce KL -

Sčítání lidu se v různých podobách provádí od středověku …
SČÍTÁNÍ LIDU V ČESKÉ REPUBLICE
Sčítání lidu koordinuje a zabezpečuje Český statistický
úřad. Partnerem je Česká pošta, která zajistí roznos a
sběr listinných sčítacích formulářů. Sčítání je povinné ze
zákona 332/2020 Sb., o sčítání lidu, bytů a domů.
Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým
pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Za
nesplnění této povinnosti bude uložena pokuta ve výši
10 tis Kč. Sčítání začne 27. března do 9. dubna 2021
sčítáním online. Listinné sčítání
proběhne od 17. dubna do 11. května
2021. Zpracování výsledků proběhne
od 12. května 2021. Výsledky budou
zveřejněny v roce 2022.
Sčítáním se zjišťují údaje o veškerém
obyvatelstvu,
jeho
rozmístění,
demografických,
sociálních
a
ekonomických
charakteristikách,
složení a způsobu bydlení. To vše v celostátním pohledu
i v nejmenším územním detailu. Od obyvatel budou
zjišťovány údaje, které není možné získat z registrů
státu. Ve formulářích se bude zjišťovat o polovinu údajů
méně než při minulém sčítání.
Údaje budou zpracovány zabezpečeným způsobem
podle zákona o sčítání a v souladu s platnými předpisy
EU a národní právní úpravou na ochranu a zpracování
osobních údajů.

Vzhledem k přetrvávající
bezkontaktní sběr dat.

pandemii

se

preferuje

Jak na to?
Sečíst se tedy můžeme pomocí formuláře na webu
scitani.cz v termínu nebo v mobilní aplikaci Sčítání21,
která bude dostupná na App Store i Google Play.
Formulář je možné vyplnit za sebe, ale i za celou
domácnost
a
své
příbuzné.
Další možnost je listinný formulář.
Sčítací
komisař
při
roznosu
formulářů pouze zazvoní a počká až
přijdete před dům. Dodrží při tom
aktuální hygienická opatření a bude
vybaven respirátorem a dezinfekcí.
Navíc bude mít negativní test na
koronavirus. Vyplněný formulář
v odpovědní obálce bude možné
odeslat poštou nebo odevzdat na určených kontaktních
místech.

Kdo pomůže s vyplňováním?
Kontaktní centrum je v provozu od 12. března denně
od 8 do 22 hodin, včetně víkendu a svátků na telefonu
840 304 050 a 253 253 683. Poslat dotaz je možné na
dotazy@scitani.cz .
- jp -

Schválený rozpočet obce Kolešovice na rok 2021
PŘÍJMY

VÝDAJE

Daň z příjmu fyzických osob

2.792.834 Kč

1031

Lesní hospodářství

40.000 Kč

Daň z příjmu právnických osob

2.023.437 Kč

1037

Příspěvek MS Tetřev

10.000 Kč

Daň z příjmu právnických osob
za obec

500.000 Kč

2212

Pozemní komunikace

6.403.731 Kč

2293

Dopravní obslužnost

7.665.333 Kč

2310

Pitná voda

4.608.000 Kč

1.000 Kč

2321

Čištění odpadních vod

1.221.000 Kč

3111

MŠ provoz

3113

ZŠ provoz

3141

Stravování ZŠ + MŠ

3314

Knihovna

DPH
Odvod za odnětí půdy ze ZPF
Poplatek za likvidaci
komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za využití veřejného
prostranství

510.000 Kč
20.000 Kč
100 Kč

49.440 Kč

270.000 Kč
1.170.000 Kč
400.000 Kč
75.000 Kč

Správní poplatky

15.000 Kč

3319

Kulturní dům—ubytovna

1.426.000 Kč

Daň z hazardních her

70.000 Kč

3322

Obnova kulturních památek

200.000 Kč

3326

Obnova kulturního dědictví

50.000 Kč

3419

Tělovýchova

25.000 Kč

3429

Ostatní zájmová činnost

56.000 Kč

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3633

Výstavba inženýrských sítí

500.000 Kč

3639

Komunální služby, traktor

100.000 Kč

3721

Sběr a svoz nebez. odpadů

50.000 Kč

3722

Sběr a svoz komun. odpadů

540.000 Kč

3723

Likvidace velkoobjemového
odpadu a tříděných odpadů

400.000 Kč

Daň z nemovitosti

1.300.000 Kč

Přijaté dotace na státní správu

353.700 Kč

Dotace na veřejné práce - ÚP

90.000 Kč

Nein. přijaté transfery od obcí

48.510 Kč

ost. přijaté transfery ze st. roz.

2.206.718,35 Kč

inv. transfery přijaté od krajů

664.783 Kč

1012 Příjmy z pronájmu pozemků
1031 Lesní hospodářství
2321 Čištění odpadních vod
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury

70.000 Kč
5.000 Kč
1.200.000 Kč
100 Kč
750.000 Kč

1.010.000 Kč
76.000 Kč

3632 Pohřebnictví

1.000 Kč

3725

Likvidace tříděných odpadů

200.000 Kč

3633 Výstavba inženýrských sítí

6.000 Kč

3726

Provoz sběrného dvora

193.000 Kč

3722 Sběr a svoz kom. odpadů

177.458 Kč

3745

Péče o obec a veřejnou zeleň

622.500 Kč

3726 Využívání ostatních odpadů

140.000 Kč

4222

Veřejně prospěšné práce

132.000 Kč

500 Kč

5213

Záležitosti krizového řízení

100.000 Kč

215.999,65 Kč

5512

Požární ochrana

162.000 Kč

500 Kč

6112

Zastupitelstvo

1.262.000 Kč

78.000 Kč

6171

Místní správa

3.476.000 Kč

20.827.973 Kč

6310

Služby peněžních ústavů

6320

Pojištění obce

6399

Odvod DPH

6409

Občanské sdružení a svazky

3745 Péče o vzhled obcí a zeleň
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy - úroky
6402 Fin. vypořádání minulých let
CELKEM PŘÍJMY
Financování

8115 Zůstatek na běžném účtu
8124 Splátka úvěru
CELKEM FINANCOVÁNÍ

6.330.008 Kč
- 1.974.360 Kč
4.355.648 Kč

CELKEM VÝDAJE

500 Kč
80.000 Kč

200.000 Kč
75.450 Kč
25.183.621 Kč

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.

5.6.
V zámeckém parku Wallisů se konala velká
slavnost s koncertem, divadlem na venkovním jevišti a
útulnou kavárnou, ve které koncertoval kolešovický
smyčcový kvartet.

…. pokračujeme rokem 1927

6.6.
Obec zvolila na svém zasedání členy výboru
obecní kroniky. Do vedení byli zvoleni páni Josef
Kandler, Anton Hejma a ředitel školy Johan Robl,
kronikářkou slečna Marie Tichaiová. Volba proběhla
jednohlasně. Po tomto jmenování pořídilo obecní
zastupitelstvo obecní kroniku.

3.1. Tohoto dne začala československá státní obecná
škola s vyučováním v učebně německé obecné a
měšťanské školy.

9.6. Cílem školního výletu v tomto školním roce je
město Bílina a nedaleká hora Bořeň. Plánovaná studijní
exkurze do Vídně nebyla povolena.

4.1. Rok 1927 s sebou přináší v prvních měsících hned
několik úmrtí. Dne 3.1. zemřel pan Anton Trešl,
výměnkář v Kolešovicích č. 72 ve věku nedožitých 77
let. O den později, 4.1., zemřel pan Josef Zucker,
dělník v Kolešovicích č. 122 na zápal plic ve věku 82 let
(narozen 29.10.1844). Další úmrtí následovala 10.1.,
17.1., atd.

17. - 24.6. Pan doktor Herrmann opět zdarma vyšetřil
všechny děti ve vsi a výsledky zapsal do zdravotního
dotazníku jako v předchozích letech.

5.2.
Toho dne se konala vánoční nadílka obecné a
měšťanské školy, na kterou se využilo 2340 Kč.
17.2. V rámci vyučování se konala slavnost Pestalozzi.
Odpoledne ve 4 hodiny se na vlastní interní slavnosti
sešel celý učitelský sbor.
Ministerstvo školství schválilo pro měsíce listopad,
prosinec, leden a únor zkušební začátek školy v půl
deváté (doposud to bylo v 8 hodin).
22.2.
Na svatbě novomanželského páru Doležala a
Weissové se vybralo pro školu 150 Kč, které byly
předány ředitelství školy.
13.3. V neděli 13. března došlo ke slavnostnímu
převedení úředníků a zaměstanců na zámku v
Kolešovicích do služeb nové majitelky.
1.4. Na schůzi obecního zastupitelstva byl přijat do
služeb jako úředník do obecní kanceláře pan Rudolf
Max. Přísluší mu šestitýdenní výpovědní lhůta a
čtyřtýdenní zkušební doba. O smlouvu se postará
Spolek německých úředníků v Teplicích.
Karel Eckl kupuje stavební parcelu. Základní cena na
m² činí 5 Kč, ale kvůli svahu je snížen na 50 h.
Josef Prynich kupuje stavební parcelu za stejných
podmínek.
Pohřební služby přebírá pan Friedrich Meixner a
požaduje od Kolešovic 55 Kč a Heřmanova 65 Kč za
odvoz.
Úřední oprávnění provozovat hostinské služby získali
pan Josef Richter z Kolešovic č. 263 a pan Josef
Krejča.
28.3. Ve škole se konala slavnost na počest Jana
Amose Komenského.
18.4. Národní tradice velikonoční jízdy na koních se
letos koná na velikonoční pondělí 18. dubna v Oráčově,
okres Jesenice.
10.5. Ve večerních hodinách bylo možné vidět směrem
na Heřmanov – Hokov požár. Místní hasiči vyrazili na
pomoc. Hořelo v Hořovičkách u pana Josefa Riedla.
Slámu, krmivo pro zvířata a zemědělské stroje pohltily
plameny. Zasahovalo 13 hasičských jednotek.
15.5.
„Ledoví muži“, kteří skončili 15. května,
způsobili svým mrazem a sněhem mladým ovocným
stromkům, zvláště vlašským ořechům, velké škody.

10.7. Tento den byl pro Kolešovice a Heřmanov velmi
slavnostní. Občané mohli svým synům, kteří padli ve
válce, nechat postavit pomník jako trvalou čestnou
památku. Sešla se celá obec a odhalila památník
obětem války.
Prací se vzorně ujal předseda Výboru pomníku padlých,
pan Viktor Voigt z Kolešovic. Od časného rána 10.
července měli Výbor pomníku padlých, Spolek
vysloužilých vojáků a naši dobrovolní hasiči společně s
hudební skupinou Truxa z Libořic plné ruce práce, aby
důstojně a čestně přivítali všechny slavnostní hosty.
Každý člověk se snažil na tomto dni ukázat to nejlepší
– a jasné modré nebe tomu pomáhalo – všichni vzdávali
lásku a vzpomínali na zdejší hrdiny. Poté, co se
dostavili čestné panny a pozůstalí po obětech, vdovy a
sirotci, zámecké panstvo a duchovní, začalo slavnostní
odhalování památníku.
Tématem mše byla vojenská ctnost, odvaha a
hrdinství. Slavnostním mluvčím byli pan farář Petr
Pisárek, předseda Výboru pomníku padlých pan Viktor
Voigt a poslanec Mayer, který měl slavnostní proslov.
Děti recitovaly básně, Německý mužský pěvecký
spolek zazpíval, spolky se představovaly. Odpoledne se
konala velká zámecká slavnost v parku. Obce
Kolešovice a Heřmanov mohou být právem hrdé na svůj
pomník věnovaný hrdinům!
12.7. Toho dne se začalo s rekonstrukcí kostela.
Doposud vybraná částka k tomuto účelu, 40.000 Kč,
dokazuje, jak je pro místní občany důležité, aby
kostel krásně vypadal a byl ozdobou vesnice. A to i
navzdory finanční oběti, kterou darující zajisté pocítí.
Rekonstrukce se ujala firma Mikše z Vrbice a firma
Post z Hořoviček.
23.7. František Malát koupil parcelu u Dobytčího trhu.
Cena 30 Kč na 1 m² . František Emil Eis koupil parcelu
vedle pozemku Karla Eckla v Pšovlcké ulici. Ceny jako u
Prynicha.
21.8.
Dnes začalo česání chmele. Téměř každý den
však prší a déšť tak ruší při práci. Již teď je jasné,
že musejí majitelé chmelnic počítat s nižší úrodou,
neboť počasí velmi negativně ovlivnilo rostliny chmelu.

1.9.
Školní rok 1927/28 začal 1. září. Německá
obecná a měšťanská škola má následující počet žáků:
1. třída obecné školy 25 kluků, 22 holek,
celkem 47 žáků
2. třída obecné školy 10 kluků, 6 holek,
celkem 16 žáků

1. třída měšťanské školy
celkem 28 žáků
2. třída měšťanské školy
celkem 34 žáků
3. třída měšťanské školy
celkem 24 žáků

21 kluků, 7 holek,

22 kluků, 12 holek,
17 kluků, 7 holek,

Celkový počet žáků:
obecná škola 63 žáků
měšťanská škola 86 žáků
K pedagogickému sboru patří: ředitel školy Johan
Robl, Dr. Alfred Jäckl, František Tišler, Oskar Voigt,
Anna Schröderová, Josef Sperk, učitelka ručních
prací Marie Fuchsová.
Na československé státní obecné škole bylo v 1. třídě
30 žáků, ve 2. třídě 28 žáků, celkem tedy 58 žáků.
Pedagogický sbor se skládá ze školního rady Antona
Hejmy a slečny Miluše Vopatové. Učitelkou ručních
prací je slečna Marta Sugerlová.
1.9. Od 1. září byla k československé státní obecné
škole přidružena mateřská škola.
2.9. Zemřel rabín a učitel zdejší obecné a měšťanské
školy, pan Jakub Bier. Působil na této škole jako učitel
31 let, od roku 1876 do roku 1907. V roce 1907 odešel
do důchodu. Dne 4.9. byl pohřben.
4. - 6.9. Česáči chmele opouštějí naši obec. Úroda a
také jeho cena je v porovnání s loňským rokem menší.
Cena krátce povyskočila na 2500 Kč za 50 kg, poté
však šly ceny rapidně dolů a dosáhly nejnižšího stavu
1700 Kč za 50 kg, aby se záhy zase vyšplhaly na 2000
Kč za 50 kg.
1.10.

Naši branci nastupují vojenskou službu.

9.10. Tohoto dne se uskutečnila od domu k domu
sbírka pro děti a vynesla 430 Kč.
10.10. Obec Kolešovice nechala na kostele, který na
své náklady opravuje, natřít oba ciferníky na hodinách,
což stálo 450 Kč. V té samé době koupili Fric a Albín
Starrachovi stavební parcelu na pozemku bývalého
cukrovaru za 30 Kč/m².

lamp, a 288 malých žárovek a 12 normálních. Montáže
se ujal pan Gabriel, elektrotechnik v Kolešovicích.
30.10. Tohoto dne odpoledne byl vysvěcen zvon na
nově postavé věži místního hřbitova. Zvon a věž
daroval pan Bedřich Voigt starší, sedlák z Kolešovic
č. p. 59, jako vzpomínku na svého zemřelého syna
Václava, který padl v ruském zajetí. Více viz
18. březen 1916 v této kronice.
31.10.
Tohoto dne odchází do důchodu slečna
Melzerová, která zde působila několik let. Byla sestrou
profesora Melzera, slavného vědce a vychovatele
v mnoha šlechtických rodinách.
4.11. do 15. 11. vyšetřil pan Dr. Karel Herrmann zdarma
všechny žáky na škole a vyplnil zdravotní formulář.
9.11. Obecní knihovna obdržela pro své působení
vlastní místnost a skříň. O topení a úklid se stará
obecní úřad.
22.12.
Konala se vánoční nadílka pro 69 dětí
z německé obecné a měšťanské školy. Také 18
chovanců zdejší mateřské školy dostalo dárky.
26.12. Druhý den vánoční se odpoledne ve 14.30 hodin
hrála v sále pana Josefa Richtera v Kolešovicích
(u nádraží) divadelní hra „Nástupiště 4a“.
Statistika
V roce 1927 se v Kolešovicích narodilo 38 dětí,
v Heřmanově 3. Zemřelo 23 osob, a sice 17 z Kolešovic
a 5 z Heřmanova.
Chmelová osevní plocha činila ve štocích:
Kolešovice
Heřmanov

15.290 štoků
2952 štoků

Sklizeň v centech na 50 kg:
Kolešovice
2241,42
Heřmanov
391,64
Cena za chmel á 50 kg se pohybovala od nejvyšší ceny
2250 Kč až do 1300 Kč, nejnižší stav za celý rok.

19.10.
V pozdějších dnech se místní obyvatelé
dozvědí, že se ve zdejším kostele dne 19. října poprvé
rozsvítila elektrická světla. Ta se skládala ze 300

- JŠ -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Základní škola
Nouzový stav stále nedovolil nástup žáků do školy. Od 4. ledna 2021 mohli do školy prvňáci a druháci. To se
změnilo od 1. března, kdy byly školy zavřeny pro všechny ročníky. A pokračovalo se v povinné distanční výuce. Od
1. března začalo dobrovolné očkování pro pedagogické pracovníky. Očkování probíhá v několika etapách a dosud se
nechala očkovat větší část učitelů a provozních zaměstnanců základní a mateřské školy.

V období uzavření školy a v období jarních prázdnin (8. – 14. března 2021) se dvě třídy vybavily novým nábytkem
a v jedné třídě se instalovalo nové osvětlení.
Mateřská škola
Byla také uzavřena od 1. března 2021.

- jp -

Kolešovka ve filmu

Den Země

Už jsme si zvykli, že Kolešovka jezdí jen v sobotu
o prázdninách. Ale tentokrát to bylo úplně jinak. Na trati
Kolešovky se rozhodl natáčet hollywoodský režisér Marc
Forster. Vybral si film o židovské dívce, která se v době
války ukrývá u svých příbuzných ve Francii a trať
a Kolešovka se mu do této doby dobře hodila. Potřebovali
sníh, který chtěli udělat papírový. Ale co Kolešovice
nedovedou! Do rána 12. února napadl ten nefalšovaný. A
pěkně přituhlo, takže z lokomotivy se valila pára jako mlha
z hor. A k tomu nádherné sluníčko. Kolešovka přijela
s obvyklým houkáním u přejezdu ráno v sedm hodin a
přitáhla s sebou vagony dobytčáky, takové, ve kterých byli
Židé transportováni do koncentračních táborů. A pak se sjel
celý štáb. Nejprve technika, pak řada osobních mercedesů,
autobus, auto s občerstvením, dvě sanitky, kolešovičtí hasiči.
K přejezdu se postavila skupinka lidí na hlídání bezpečnosti
v dopravě. Točilo se na nádraží. V poledne přejel vlak
několikrát k okálům a zpátky k nádraží a pak se všichni
přesunuli do Kněževsi.
Nevím, jak dlouhé záběry
z Kolešovic bude film mít, ale už vím, proč jsou vstupenky
do kina tak drahé.
- li -

Když má někdo
svátek, sluší se vzít
dárek
a
jít
pogratulovat. Jaký
dárek však přinést,
když má 22. dubna svátek Země.
Každoročně se najde v Kolešovicích
skupina lidí, většinou mladých žen,
které vědí, co se sluší a patří. Vezmou
pytle, rukavice a posbírají v obci
odpadky, které tam poházeli jiní.
A nebyly to určitě ženy. Ty dvoulitrové
lahve a plechovky od piva do přírody
nenosí,
a že se jich po vsi
a v příkopech za Kolešovicemi
neuvěřitelné množství. Letos je to ale
těžké, protože shromážďování většího
počtu lidí je zakázané. Kdo chce
pomoci, způsob si najde. Ukliďme si
kolem svých domovů a nemusí to být
v přesně určený čas. Hrábě, koště
a nádoba na odpadky se najdou
v každém domě. A když pytle
s odpadky necháte na určeném místě,
aspoň každý uvidí, kolik zbytečného
nepořádku jsme svou nerozvážností
odhodili.
- li -

H 2O
Tento chemický vzorec zná snad každý, kdo prošel základní školou. A všichni, kdo se
setkali s jejím nedostatkem si jí dokáží pořádně vážit. V poslední době jí hrozivě ubývá,
hlavně v našich studních. Bojíme se vyprat dvě várky prádla v jeden den, aby zbyla na
vaření a mytí. Podle statistiky spotřebuje občan ČR v domácnosti 35,5 tisíc litrů ročně.
Pokud to přepočítáme na dny, vychází to 89 litrů za den. Zdá se to hodně, ale sčítejme –
hygiena, nádobí, mytí podlahy, praní prádla, vaření, splachování a možná se k tomuto
průměru trochu přiblížíme i my, kteří jsme zvyklí s ní pořádně šetřit. Od dubna už nám
snad nehrozí, že po otočení kohoutkem vyteče jen pár kapek a dost. To bude klid a
pohoda! A tak si to ve stručnosti shrňme. První rozhodnutí o vodovodu v Kolešovicích
padlo na veřejném zasedání 15. prosince 2015. První „požehnání“ z vyšších míst bylo v
červnu 2017 — dotace ze SFŽP (tuto dotaci ale z obavy o nesplnění dotačních podmínek
zastupitelstvo obce odmítlo), 7. prosince 2018 byla výstavba vodovodu zařazena do
Návrhu akcí k financování MZe ČR. 24. května 2019 proběhlo předání staveniště firmě.
S nadějí jsme vydrželi všechno, včetně bláta, hluku, rozbitých a uzavřených silnic,
prachu, prasklých zdí. A konečně jsme se dočkali. Už máme vodoměry ve všech
staveních a teď už chybí jen ta voda. Tak ať je 1. hodně brzy, 2. ať je hodně dobrá,
3. ať není moc drahá a za 4. ať je jí dostatek pro všechny a abychom si ji všichni
vážili a šetřili jsme s ní! Hurá!!
- li -

SDH Kolešovice informuje …
Vypalování trávy versus pálení zahradního odpadu
Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned
třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost
každoročně vyžádá několik lidských životů, zejména
starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu
zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero
podmínek.
Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem
pozemku. Někteří zahrádkáři k odstraňování staré trávy
používají plošné vypalování. Leckde dokonce přetrvává
názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového
trávníku. Jen v roce 2017 při této činnosti zemřeli dva
lidé a 22 osob se zranilo. Výše škod způsobených těmito
požáry se vyšplhala k částce téměř 8 milionů korun. A
ačkoliv na některých místech České republiky zatím leží
sněhová pokrývka, tak hasiči evidují první výjezdy
k úmyslně založeným požárům travních porostů již nyní.
Zákony plošné vypalování porostů zakazují
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned
třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem
o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve
znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak
se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze
uložit
pokutu
do
výše
25
000
Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a
podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat
porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do
výše 500 000 Kč.
Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je
možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu
zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek
stanovených dotčenými zákony (zákon o požární
ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o
odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami
obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za
přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky
k možnému hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny
plánované spalování přírodních materiálů předem
oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně
připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS
kraje může určit další podmínky této činnosti nebo
činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací
povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět
až do výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:
Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS kraje nebo na určených
telefonních číslech KOPIS HZS kraje.
Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.
Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
Pravidla pro pálení biologického materiálu:

velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,

při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,

místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na
minerální půdu (zeminu),

místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,

místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,

po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,

příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,

spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,

osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/vypalovani-travy-versus-paleni-zahradniho-odpadu.aspx

Malovaná vajíčka, zahradu plnou
sluníčka, přejeme vám ze srdce,
krásné Velikonoce!
Redakce KL

PODĚKOVÁNÍ
Velice ráda bych touto cestou poděkovala obci Kolešovice, zejména panu Bohuslavovi
Pelikánovi za jeho práci a ochotu. Kdykoli poradí a vyřeší cokoli potřebuji já, i ostatní
obyvatelé obce.
S pozdravem Kostková Kateřina.

Počasí v obci. Jak bylo …?
LEDEN
TEPLOTY V LEDNU [°C]

SRÁ ŽK Y V LEDNU [ l/m2 ]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

7,5

01.01.2019

- 9,0

19.01.2019

- 0,38

24,5

6,0

10.01.2019

2020

13,5

31.01.2020

- 7,5

21.01.2020

1,05

17,0

6,0

09.01.2020

2021

11,0

22.01.2021

- 8,5

11.01.2021

- 0,39

39,0

14,0

29.01.2021

ÚNOR
SRÁ ŽK Y V ÚNO RU
[l/ m2]

TEPLOTY V ÚNORU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2019

15,0

28.02.2019

- 15,5

05.02.2019

1,63

42,5

22,0

03.02.2019

2020

14,5

01.02.2020

- 4,0

09.02.2020

4,71

49,0

19,0

04.02.2020

2021

16,0

25.02.2021

- 20,5

14.02.2021

- 1,49

42,0

14,0

08.02.2021

Společenská kronika …
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V BŘEZNU A DUBNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Michal Kahát

Jiří Kozler

Eliška Malinová

Zdeňka Kuklová

Jiří Chvojan

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

Dne 10. února 2021 nás opustil náš spoluobčan pan Jiří

Kukla.

Čest jeho památce!
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