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Pokračování obecní kroniky – rok 1983
Pokračování v kronice obce v roce 1983.
Na počátku roku 1983 začali v JZD naplno.
V hodnocení dojivosti v okrese za první týden roku
byly na 1. místě JZD Kolešovice s 10,18 litry na kus
a den, na 2. místě JZD Čistá s 8,91 litrů na kus a den
a na 3. místě JZD Chrášťany s 8,84 litrů na kus a
den.
Dne 5. 3. 1983 se konala v sále kulturního domu
v Chrášťanech výroční členská schůze JZD Dukla
Kolešovice. Její ráz byl slavnostní, neboť byl
motivován oslavou 35. výročí Vítězného února 1948,
ale hlavně také velmi dobrými výsledky hospodaření
v minulém roce. V hlavní zprávě o hospodaření uvádí
předseda JZD Karel Staněk, že minulý rok 1982,
který byl obtížný pro všechny zemědělce, dělal velké
starosti i kolešovickým zemědělcům. Přesto, že u
obilovin byla plánovaná výroba splněna na 90%, byl
dosažený výnos 4,16 tuny z hektaru největším na
okrese. Ve výrobě mléka byl plánovaný úkol splněn na
110,1 % a odevzdáno bylo 146 000 litrů. Proti roku
1981 je nárůst 281 litrů na dojnici, čímž se družstvo
zařadilo na 6. místo ve Středočeském kraji. V okrese
Rakovník byla dojivost v Kolešovicích hodnocena
celoročně na prvních místech. Tohoto výsledku bylo
dosaženo záslužnou a obětavou prací ošetřovatelek
dojnic a kvalitní krmnou dávkou, i když krmiv bylo
vyrobeno vlivem sucha méně. Dobré plnění bylo i ve

výrobě masa, kde byl úkol splněn na 111,8%, přestože
nebyly překročeny limity spotřeby jádra. Na všech
těchto úspěších má podíl většina členů družstva,
zejména pak členové šesti BSP, z nichž někteří jsou
již držiteli zlatých odznaků a další o ně úspěšně
soutěží. Ze zprávy vyplynulo, že na potřebné úrovni je
i organisace práce a vedení všech úseků, mezi nimi i
ekonomického, neboť v nákladovosti, výtěžnosti
a zpeněžování výrobků bylo docíleno velmi dobrých
výsledků, které řadí JZD do čela okresu.
Družstevníci i vedení JZD nejsou však s dosaženými
výsledky spokojeni a dávají si pro rok 1983 další úkoly
ve zlepšení, o čemž svědčí přijatý závazek v hodnotě
466 657 Kč.
Od září minulého roku mají členky BSP vedené
s. Čečrdlovou patronát nad pionýrským oddílem
5. třídy ZŠ Kolešovice. Členky brigády pro ně pořádají
besedy o
své práci, upozorňují je na výhody
mechanizace ve své práci a provedly je po svých
pracovištích. Pionýři jim na oplátku připravili drobné
dárky a přání k MDŽ a blahopřáli celému kolektivu
k udělení zlatých odznaků BSP.
Zelené krmení na jaře roku 1983 se projevuje velmi
příznivě na dojivost. Do okresního hodnocení k 1.6. byl
okresní průměr 9.5 litrů. Kolešovičtí však vedou
tabulku dojivosti s 12, 57 litrů.

- li -

Advent
Pohled do kalendáře mi potvrdil, že letošní advent začíná už v listopadu. Máme tedy
před sebou čtyři týdny, kdy se snažíme přivolat si sváteční náladu přes všechny nákupy
dárků, uzávěrek v práci a finišování prvního pololetí ve školách. Začínáme krášlit
domácnosti, připravovat pečení, věšet světýlka do oken i přes velké zdražení elektřiny,
hledat místa pro schování dárků. S adventem ale přicházejí i vánoční trhy. Všude to
voní vanilkou, skořicí, svařeným vínem, punčem, grilovanými klobásami, pečenými
kaštany, z amplionů se linou vánoční písničky. Dejte si na nich něco dobrého, utraťte pár
peněz třeba i za nesmysly, na které pak doma jenom sedá prach, setkejte se s přáteli,
zabroukejte si koledy, prohlédněte všechno zboží a doplňte poslední dárky. Na vánoční
trhy nás to vždycky táhne. Mají svoje kouzlo, které člověk zažije jen jeden měsíc v roce a
loni jsme se museli obejít bez nich Snad nám je letos nic a nikdo nezakáže!
Když jsem psala tyto řádky, doufala jsem, že se mé obavy nenaplní. Jak pošetilé!
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA V KOLEŠOVICÍCH: čtvrtek 16. 12. 2021, středa 22. 12. 2021,
čtvrtek 23. 12. 2021 a středa 29. 12. 2021 ZAVŘENO. Čtvrtek 30. 12. 2021 OTEVŘENO. V
roce 2022 bude otevřeno od 5. 1. 2022. Ostatní dny v měsíci prosinci 2021 a lednu 2022
zůstávají beze změn!



VÝVOZ JÍMEK bude probíhat pro občany obce Zderaz a Heřmanov standartním způsobem,
tzn. každé pondělí.



ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU KOLEŠOVICE: středa 22. 12. 2021 a
středa 29. 12. 2021, od 10 - 12 hodin a 13 - 16 hodin. V lednu pondělí 3. 1. 2022 podle
úředních hodin.



ODVOZ ŽLUTÝCH PLASTOVÝCH PYTLŮ v prosinci 2021 proběhne dle zaběhnutého
harmonogramu, poslední pátek v měsíci - 31. prosince 2021.



V měsíci říjnu proběhlo značení komunikací, které v případě přidělení dotace čeká oprava.



28. říjen - Den vzniku samostatného Československa si zastupitelé J. Kovář, M. Brabcová a
J. Lenochová připomněli v úterý 27. října 2021 tradičním položením věnců k místnímu
pomníku.



Začátkem měsíce listopadu byl v obci nainstalován Z-Box na prostranství před společností
Rakochmelu a od 22. 11. 2021 je v provozu pro příjem zásilek.



Koncem listopadu byla opravena komunikace před obecním úřadem a oba vjezdy do ulic na
Podskal.



Mikulášská nadílka se přes všechny těžkosti uskutečnila dopoledne 28. listopadu 2021.
Nadílka neproběhla klasickým způsobem, ale na čerstvém vzduchu v podobě soutěží na
připravené stezce. Za splněné úkoly děti dostaly sladkosti od Mikuláše a čerta.



V úterý 7. prosince 2021 se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce, kde bude
projednána OZV o poplatku za komunální odpad na rok 2022 a stanovení výše stočného a
vodného na rok 2022.



Vánoční strom jsme letos museli rozsvítit bez účasti občanů!



Redakce Kolešovických listů děkuje všem dopisovatelům za jejich dosavadní
příspěvky a těší se na další spolupráci v příštím roce.
- redakce KL -

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

proběhly v ČR ve dnech 8. a 9. října 2021. V naší obci se volební místnost v budově obecního úřadu
otevřela v pátek přesně ve 14 hodin. Opět bylo nutné dodržovat hygienická opatření ( respirátory,
odstupy, dezinfekce). Voleb se zúčastnilo 22 subjektů. V našem volebním okrsku bylo zapsáno 653
voličů a k volbám se dostavilo 369 voličů, což čítá 57% volební účasti. Politické strany v našem
volebním okrsku dosáhly těchto výsledků:
ANO

132 hlasů

SPOLU

68 hlasů

Piráti a starostové

50 hlasů

SPD

30 hlasů

ČSSD

25 hlasů

KSČM

20 hlasů

Přísaha - Robert Šlachta

15 hlasů

Volný blok

8 hlasů

OSTATNÍ SUBJEKTY OBDRŽELY POČET HLASŮ V ŘÁDU JEDNOTEK.

- jp -

Kulturní přehled, stalo se …
PODZIMNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA V KOLEŠOVICÍCH
Český svaz chovatelů, Základní organizace Kolešovice,
okr. Rakovník pořádala ve dnech 9. a 10. října
„Podzimní výstavu králíků, drůbeže, holubů a okrasného
ptactva.“
Otevřena byla v sobotu do 16 hodin, v neděli do
14 hodin. 41 vystavovatelů – chovatelů ze
Středočeského, Západočeského a Severočeského kraje
vystavili 53 ks králíků 14 plemen, 140 ks holubů, 12
plemen, 124 ks drůbeže 15 plemen, 251 ks okrasného
ptactva, 4 ks nutrií a 6 ks morčat. Bylo uděleno
čestných cen: u králíků 4 chovatelé – Kinkal Jiří z Lišan,
Macek Michal z Nesuchyně, Mlejnková Kateřina ze
Žatce, Roubíková Dominika z Nesuchyně. U holubů 8
chovatelů – Drexler Václav z Rakovníka, Holeček Milan
z, drůbeže 8.
Zárukou koupě zdravých zvířat je nejen zodpovědnost
samotných chovatelů vystavovatelů, kteří na výstavu
dodají zdravá zvířata z vlastních chovů, ale i veterinární
dozor, který zajistil náš člen MVDr Tomáš Zídek.
Výstavu během dvou dnů navštívilo 354 dospělých, 95
dětí ve věku od 6 do 15 let. V pátek při posuzování
zvířat čtyřmi posuzovateli, které probíhá bez přístupu
veřejnosti, dělá naše ZO výjimku a zdarma umožňuje,
jako každým rokem, vstup dětí z Mateřské školy
Kolešovice, Kněževse a žáků základní školy, kteří se
mohou posuzovatelů i členů v expozici zeptat na to, co
je zajímá. ZŠ a MŠ Kolešovice nám každým rokem
uvolní několik žáků z vyučování a ti nám pomáhají při
posuzování zvířat. V letošním roce děkujeme dvěma
děvčatům za pomoc.
Bez pomoci obecního úřadu bychom neměli vytištěné
katalogy, bez zemědělského podniku RAKOchmel s.r.o.
a dalších sponzorů by nebylo krmení a podestýlka pro

zvířata. Vše bychom museli pořizovat ze svých
prostředků a náklady na výstavu by byly daleko vyšší.
Nesmíme zapomenout na další sponzory: AUTODÍLY
BENEŠ RAKOVNÍK, BARVY,LAKY – Pod Václavem
RAKOVNÍK, ČEČRDLE MIROSLAV, KOLEŠOVICE
322, ENERGIER AG RAKOVNÍK, KINGSTAV
VATER and ENEERGY HRADEC KRÁLOVÉ,
LIMOUSINE
POCHVÁLOV,
MONTITECH
KNĚŽEVES, PEKAŘSTVÍ ŠANOV Vladimír Špáňa,
PIVOVAR BAKALÁŘ RAKOVNÍK, PIVOVAR
KRUŠOVICE, PIVOVAR OLEŠNÁ, PROCTER and
GAMBLE RAKONA RAKOVNÍK, RAKO CHMEL
s.r.o.
KOLEŠOVICE,
STAVEBNINY
ŠPÁŃA
CHRÁŠ´TANY, ŠATNÝ LUKÁŠ, HOŘOVIČKY,
TRITON s.r.o. RAKOVNÍK,
ING. VALTMAN
VÁCLAV, KOLEŠOVICE,
ING. VEVERKA
MIROSLAV
RAKOVNÍK,
ZEMĚDĚLSKÁ
SPOLENOST CHRÁŠŤANY s.r.o.. RAKOVNICKÝ
DENÍK A RAPORT RAKOVNÍK. Bez sponzorských
darů bychom neměli možnost připravit ceny do
„tomboly“. Proto touto cestou ještě jednou děkujeme a
věříme, že spolupráce bude trvat
i nadále.
Děkujeme vystavovatelům za to, že svá zvířata
vystavují, pomáhají udržovat standardní kvalitu výstavy
a návštěvníkům za návštěvu a doufáme, že nám budou
i nadále věrní.
ZO bude včas informovat veřejnost o možném konání
zimní výstavy v únoru, ale musí počkat na situaci
ohledně pandemie Covidu a nařízení vlády a hygieniků.
Budeme se těšit na zájem a návštěvu široké veřejnosti.
Opět bude jedinečná možnost zakoupit kvalitní zdravá
zvířata do svých chovů.
jednatelka Marta Řežábková

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Po delší odmlce jsme se sešli v sobotu 16. října 2021 na Posvícenské taneční zábavě, kterou pořádal ČSŽ
Kolešovice. K tanci hrála kapela Atomy Podbořany, která je místním velice známá. Vstupné bylo ve výši 100 Kč a
na zábavu si našla cestu necelá 100 tanečníků. Zábava se moc povedla, někteří zůstali až do rána a jistě se těšili na
další kulturní akci, která se bohužel neuskuteční.
POSVÍCENÍ NA SUŠÁRNĚ
Kdo měl chuť přišel v neděli 17. října 2021 na historickou sušárnu a už v dopoledních hodinách mohl ochutnat
letošní Kolešovické pivo, které uvařil Pivovar Máša v Řevničově. Podávalo se světlé a polotmavé a k tomu byla ještě
výborná česnečka. Součástí posvícení byla v přízemí sušárny i výstava letošní úrody, kterou připravil místní spolek
Českého zahrádkářského svazu a ing. František Pazdera místním ukázal svoji sbírku masožravých květin. Dále si i
návštěvníci měli možnost prohlédnout historickou sušárnu chmele, v jejíž útrobách je k nahlédnutí i výstava
vyřezávaného betlému v rámci projektu „Pivo, chmel, slad to mám rád …“. Zábava probíhala, každý chvilku
poseděl, pozdravil se s přáteli a v pěkném podzimním počasí pokračoval procházkou dále. Na pondělí členové spolku
Sušárna Kolešovice připravili Pěknou hodinku, kdy si společně zazpívali, poseděli u harmoniky a pochutnávali si na
dobrém občerstvení, které připravili členky ČSŽ. Poděkování za hudební vystoupení patří panu Ladislavu Sýkorovi,
který si našel čas a pobavil návštěvníky. Za zmínku stojí připomenout, že v pondělí sušárnu navštívili i žáci 1. - 4.
ročníku místní základní školy a prohlédli si výstavu zahrádkářů a vyřezávaných betlémů a hradů.
- bp -

PRVNÍ LETOŠNÍ HON
Dne 13. 11. měl Myslivecký spolek „Tetřev“ Kolešovice svůj první hon. Byl na
drobnou zvěř - bažantí kohouty, které si již několik let sdružení samo
odchovává od vajíček až po dospělost. Honu se zúčastnilo devět členů našeho
sdružení, 13 hostů z okolních sdružení a dvou honců – paní Simony Ptáčkové a
adepta Jiřího Rittera. Hon byl rozdělen do tří lečí. V první leči u mlýna v rákosu
se lovila škodná a černá zvěř. Ulovena byla jedna liška, kterou střelil pan Hanuš
Kinkal. V druhé leči, která byla v lesíku u mlýna, se stříleli bažanti. Vypustili
jsme jich 15 a ulovili 13. Třetí leč probíhala ve zderazském lesíku, kam jsme vypustili 25 bažantů a uloveno jich bylo
19. Po lovu jsme měli společnou svačinu, kdy jsme si opekli buřty a už na nás čekala procházka po mezích a polích,
kam odlétli bažanti, které jsme netrefili. V dohledávce nám pomáhalo sedm psů. Po několikaleté pauze se lovila i
kachna divoká na Keblanech. Podařilo se střelit čtyři. Celý hon byl ukončen výřadem. Pak už jsme se všichni sešli
v klubovně, kde na nás čekal vynikající guláš od naší kuchařky pí. Jiřiny Kozlerové, na kterém jsme si všichni
pochutnali. Večer jsme celý hon zhodnotili při sklence dobrého pití.
Jitka Ritterová

MS Tetřev Kolešovice zve občany na Poslední leč, která se bude konat 11. 12. 2021 od 20 hodin
v kulturním domě /pokud to situace dovolí/.
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V podvečer 18. listopadu 2021 se maminky sešly se svými ratolestmi vybavené lampióny před místním kulturním
domem a vyrazily na společnou cestu na fotbalové hřiště. Počasí jim přálo, nepršelo a nefoukalo. Po příchodu na
fotbalové hřiště je čekal táborák a odměna za absolvování náročné cesty. Dětí přišlo téměř 50 a u táboráku si
pochutnaly na upečeném vuřtu. Za pořádání akce, za nápad a přípravu děkujeme V. Kostkové, K. Hellerové,
K. Pelikánové, N. Týčové a ruku k dílu přiložil i O. Cílek. Finančně akci podpořila soukromá jídelna Kolešovice
paní Jiřiny Petrlíkové. Škoda jen, že když se nám společenský život začal pomalu vracet do normálu, máme opět
vystavenou stopku.
- bp -

Rakochmel s. r. o. — vyhodnocení hospodářského výsledku
Hospodářský rok 2020/2021 byl z pohledu hospodaření výjimečný a výnosově velmi nadprůměrný.
Průběh počasí byl velmi různorodý. Zejména chladný a suchý průběh jarního období způsobil opožděnou regeneraci
rostlin po zimě a tím tedy i pomalejší růst všech hospodářských plodin včetně chmele. Největší teplotní rozdíl
vykazoval měsíc únor, který měl v porovnání s rokem 2020 teplotu o 5,78 °C nižší. Průměrné srážky v letošním roce
byly v měsících únor, březen a duben nižší oproti roku 2020. Výrazný nárůst srážek byl zaznamenán v měsících
květen, červen a červenec, čímž se významně doplnil vodní deficit ze suchého průběhu jara. V průběhu června byla
naše oblast zasažena přívalovými dešti a krupobitím, přičemž nejvíce poškozenou plochou byly chmelnice. I přes
poškození 3/4 plochy dokázal chmel díky včasným agrotechnickým zásahům výborně regenerovat.
Sklizňové plochy hospodářských plodin byly: pšenice ozimá 294 ha, řepka ozimá 210 ha, kukuřice 79 ha, ječmen
ozimý 60 ha, mák 41 ha a hrách 27 ha. Plocha chmele byla 152 ha. Dosažené výnosy všech uvedených plodin byly
ve srovnání s okresem a středočeským krajem nad hranicí průměru. V letošním roce je nutné vyzdvihnout výbornou
kvalitu chmele, u kterého byl průměrný obsah alfa hořkých kyselin 4,7 %.

Na závěr by společnost Rakochmel s. r. o. chtěla poděkovat všem svým
zaměstnancům a dalším příznivcům a zároveň všem popřát pohodové
Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2022.
za společnost Rakochmel s. r. o. David Šiler

Sbor dobrovolných hasičů informuje …
Cesta na olympiádu
O vzniku družstva žen soutěžícího
v klasických disciplínách CTIF jsme již
informovali. Dnes shrneme jejich cestu
k úspěšné kvalifikaci na takzvanou
hasičskou olympiádu. Ženský tým se začal
scházet v únoru roku 2020. Myšlenku na
zapojení se do CTIF přinesla J. Čečrdlová ze
svého působení v Kanceláři Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS).
V disciplínách CTIF závodí opravdu málo
družstev a tak není lehké začít, sehnat
materiál, pochopit pravidla. Všechny nás to
stálo mnoho času u sledování soutěžních
videí a studování provádění disciplín.
Soutěžíme v požárním útoku a štafetě.
Materiál nám svépomocí vyrobili Jiří a
Jaroslav Čečrdlovi. Počáteční nadšení bylo
přetrženo prvním „lockdownem“. S o to větší vervou se
tým v květnu pustil do tréninků. Neváhaly jsme a vyjely
na společný trénink za zkušenějším družstvem z Pískové
Lhoty (okr. Nymburk), absolvovaly jsme pravidelné
tréninky, ale také dlouhé víkendové tréninky. První
soutěž, které se tým zúčastnil, se uskutečnila v srpnu
2020 v Praze a byl to křest ohněm. Materiál je na
soutěžích společný a s tím jsme se musely popasovat.
Druhou soutěží bylo rovnou Mistrovství České republiky
v klasických disciplínách CTIF, tradičně pořádané ve
Dvoře Králové nad Labem. Podzimní vlna šíření Covid19 snížila počet zúčastněných družstev a tak jsme
bojovaly především se studeným počasím, deštěm, svojí
nervozitou a schopnostmi. Odjížděly jsme nadšené,
protože jsme předvedly celkem pěkný výkon a nasály
úžasnou atmosféru CTIF. Právě proto, že v této hasičské
disciplíně soutěží tak málo družstev, vládne mezi nimi
skutečně příjemná nálada plná pochopení, ochoty poradit,
pomoci, ukázat, co zlepšit apod.
Hned v prvním roce naší účasti se podařilo získat
finanční prostředky z SH ČMS na zakoupení
originálního materiálu pro tréninky. Na
sezónu 2021 jsme se začaly připravovat
hned, jak to bylo možné, tedy někdy v
květnu 2021. A opět jsme se do práce pustily
s vervou! Pravidelně jednou týdně se konal
trénink v plné nebo částečné sestavě.
Pomalu jsme se začaly zlepšovat v technice
provedení a bylo jasné, že musíme
zapracovat na rychlosti. A i to se dařilo, jak
ukázaly výsledky na letošních soutěžích.
Locdown všechny soutěže posunul na srpen
a září a tak jsme v rychlém sledu nastoupily
k závodu hned třikrát. Nejprve Pražský
pohár, pak Pohár města Velké Meziříčí a
koncem září mistrovství ve Dvoře Králové
nad Labem.
A jak to na soutěžích probíhá? Na každé soutěži máme
možnost vyzkoušet společný materiál. Pak týmy
nastupují k požárnímu útoku, odkud odchází rovnou na

štafetu (8 úseků po 50 metrech) a to se odehraje dvakrát.
Téměř vždy se nám stalo, že jeden z pokusů se povedl
pěkně a druhý vůbec. Ovšem při pohledu do
výsledkových listin je vidět, že se naše časy i počty
penalizovaných chyb snižují závod od závodu. Co nás
hřálo nejvíce? To, že ty nejlepší výkony jsme předvedly
právě na mistrovství a tak to má být.
Pověstnou třešinkou na dortu pak byla zpráva z říjnových
jednání vedení, resp. z jednání Výkonného výboru SH
ČMS, na nichž se rozhodovalo o nominaci družstev na
tak zvanou hasičskou olympiádu, tedy XVII.
Mezinárodní soutěž CTIF, která se má uskutečnit
v červenci 2022 ve slovinském Celje. A víte co? Svým
odhodláním, bojovností a silnou vůlí jsme si účast na
olympiádě vybojovaly! Jsme nadšené! A radost nám
nekazí ani starost o získání finančních prostředků na
účast, ani představa, jak moc musíme trénovat, abychom
se za svůj výkon na akci, jíž se zúčastní závodníci
z celého světa, nemusely stydět. Držte nám palce!

za SDH Kolešovice, Jaroslava Čečrdlová

Redakce KL přeje týmu mnoho úspěchů
Jste úžasné!

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Základní škola
Vyučování v základní škole pokračovalo v říjnu v běžném režimu, přestože nás stále neopustila pandemie covidu 19 a situace se nelepší. Stále se dodržují přísná hygienická opatření. V minulém školním roce v tomto období došlo
k uzavření škol a někteří žáci zameškané učivo těžko zvládali. Základní školy a to i ta naše se pomocí získaných
finančních prostředků snaží formou doučování. Učivo procvičovat nad rámec vyučování.
Od září 2021 probíhá na naší škole doučování podporované Národním plánem obnovy, určené k doplnění a upevnění
učiva a zmírnění negativních dopadů výluky prezenční, výuky způsobené pandemií covid – 19 ve školním roce
2020/2021. Žáci a jejich zákonní zástupci si mohli zvolit, z jakých předmětů chtějí (potřebují) být doučováni. Podle
zájmu se na I. stupni doučuje hlavně český jazyk, matematika a anglický jazyk, na II. stupni kromě českého jazyka
a matematiky cizí jazyky nebo chemie. Program je zatím vypsán do konce roku 2021, ale měl by pokračovat také
v 2. pololetí.
Od září probíhá výuka plavání žáků 3. a 5. třídy v rakovnickém bazénu. Žáci I. stupně také mohli po loňské absenci
pokračovat v dopravní výchově na dopravním hřišti v Rakovníku.
Během listopadu proběhlo dobrovolné zjišťování výsledků žáků organizované ČŠI (Česká školní inspekce). Naše
škola byla do tohoto programu přihlášena již v loňském školním roce, kdy se testování kvůli distanční výuce nakonec
neuskutečnilo a bylo přeloženo na podzim 2021. Testováni byli žáci 6. třídy a to z učiva 5. ročníku z českého jazyka
a matematiky.
ředitelka školy Mgr Zuzana Krýsová, J. Poděbradská

Projekt školy pro veřejnost
Škola má v plánu připravit naučnou procházku se soutěžními úkoly. Stezka bude připravena
k návštěvě od 20. 12. 2021 do 3. 1. 2022 (start bude v altánu na dětském hřišti). Zájemci o
procházku, kteří chtějí plnit úkoly vhodné pro děti i rodiče, potřebují s sebou mobilní telefon
nebo tužku a papír. Budeme rádi, podělíte-li se s námi o vaše zážitky (připomínky) z vycházky na
vycházka@zskolesovice.cz .

Počasí v obci. Jak bylo …?
ZÁŘÍ
TEP LO TY V ZÁŘÍ [ °C]

SRÁ ŽK Y V ZÁŘÍ [ l/m2]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2018

30,5

12.09.2018

- 1,0

26.09.2018

15,21

36,5

14,0

24.09.2018

2019

33,5

01.09.2019

1,0

20.09.2019

14,26

67,5

42,5

09.09.2019

2020

29,5

15.09.2020

2,0

28.09.2020

14,52

77,0

58,0

26.09.2020

2021

25,5

10.09.2021

4,5

30.09.2021

15,0

12,5

6,5

11.09.2021

ŘÍJEN
TEPLOTY V ŘÍJNU [°C]

SRÁ ŽK Y V ŘÍJ NU [ l/m2 ]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2018

21,5

14.10.2018

- 2,0

22.10.2018

9,49

21,5

10,0

28.10.2018

2019

22,5

13.10.2019

- 4,5

31.10.2019

10,16

26,0

8,0

05.10.2019

2020

20,5

03.10.2020

0,5

11.10.2020

9,34

86,0

52,0

14.10.2020

2021

21,0

20.10.2021

- 4,5

25.10.2021

7,33

13,5

7,0

21.10.2021

Vážení občané,
přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, štěstí, osobní
i profesní spokojenost, přátelství a rodinnou pohodu
redakce Kolešovických listů,
Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Kolešovice.

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Melánie Hrenák
Adéla Štíchová

30. srpna 2021
20. října 2021

MELÁNII A ADÉLCE PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

16. 10. 2021 - zahrada rodinného domu, Kolešovice

Helena Zusková a Vlastimil Machala, oba Teplice
NOVOMANŽELŮM GRATULUJEME A PŘEJEME NA SPOLEČNÉ CESTĚ ŽIVOTEM HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Manželé Marta a Otta Řežábkových děkují rodině, členům Českého svazu chovatelů a
redakci Kolešovických listů za blahopřání k výročí zlaté svatby.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V LISTOPADU A PROSINCI LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Dodatečně gratulujeme paní E r i c e Č e r n o h o r s k é , která narozeniny oslavila v září a
připojujeme omluvu za pozdní gratulaci.

Květuše Zárybnická

Drahomíra Procházková

Věra Dvořáková

Eva Podolková

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

2. listopadu 2021 nás opustil náš spoluobčan pan Eduard H o rn i k .
Čest jeho památce!
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