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a pokračujeme z kroniky rokem 1982

V pondělí 22. 11. 1982 se konala ve velkém sále
OV KSČ v Rakovníku beseda s předními pracovníky a
stranickými funkcionáři v zemědělství. Na besedě
podal čestné hlášení předseda JZD Dukla Kolešovice
Karel Staněk, že kolešovičtí družstevníci splnili k 20.
11. celoroční plán výroby a dodávky mléka. Celoročním
pracovním úsilím BSP, vedené J. Čečrdlovou a
M. Matějkovou, stranické organizace a vedením THP
dosáhlo družstvo roční užitkovosti 3 923 litrů na
dojnici a nárůstku proti loňsku o 288 litrů. Tento
docílený výsledek je o to cennější, že ho bylo
dosaženo při průměrné spotřebě jádra 0,25 kg na
jeden litr mléka. Do konce roku dodají kolešovičtí
navíc 100 000 litrů mléka. Také dodávky masa
překročili.
U vepřového o 22 tun, a hovězí plní na
100%.
Poslední plenární zasedání MNV Kolešovice v roce
1982 se konalo 29. 11. v kulturní místnosti JZD za
účasti 34 poslanců MNV, poslance ONV J. Čečrdleho
a poslance SKNV ing. Vostré a 36 občanů. Projednáno
bylo zejména: opatření k prohloubení působnosti
MNV, řízení a zabezpečení služeb, hospodaření
s energií a zhodnocení akcí „Z“ v obci. Bylo
konstatováno, že úkoly, které byly plánované na rok

1982 byly splněny beze zbytku. Rozpracované akce, na
kterých bude pokračováno v příštím roce budou:
dobudování trafostanice a dodělání rekonstrukce
kulturního domu.
Demografie
obyvatel
za
rok
1 982
Během tohoto roku byl následující stav a pohyb
obyvatel v obci. Celkový stav ke konci roku byl 911
obyvatel. Během roku zemřelo 69 občanů. Narozeno
bylo 6 dětí, odstěhovalo se 33 obyvatel a přistěhovalo
se 104 obyvatel.
Myslivecké
hospodaření
v
roce
1982
Devatenáctičlenný kolektiv Mysliveckého sdružení
Tetřev v Kolešovicích hospodaří na ploše více než
1800 hektarů honitby. Tato společnost se velmi dobře
stará o lovnou zvěř, která však v posledních letech
beze stop rychle mizí z přírody ikdyž myslivci dělají
co mohou pro její ochranu. Nikdo přesně nezná
důvody, ale jistě na tom má velký podíl chemizace a
mechanizace při obdělávání půdy. V roce 1982 bylo
uloveno 142 zajíců a 36 bažantů. Dodávka zvěřiny u
srnčího byla splněna na 100%. Myslivci se dále věnují
další společenské činnosti, která je prospěšná pro
celou naši společnost.

- li -

Každý rok mě předzvěst Vánoc vyleká. Stihnu veškerý úklid, pečení, dárky? Letos
jsem se tolik nevyděsila. Počasí začátkem listopadu jak na začátku října, stromy
pořád ještě plné krásně barevného listí, za okny rozkvetlé muškáty, lesy plné hub.
Jako by zima neměla letos přijít. Ani ten Martin nic bílého nepřinesl. A celý říjen a
listopad téměř „domácí vězení“, bez návštěv, bez výletů a jiné zábavy. A tak jsem
s předvánočním úklidem začala mnohem dřív než jindy. Skříně uklizené, zbytečnosti
vyházené, okna umytá, záclony vyprané, knihovna přerovnaná. Žádný uklízecí stres,
toho máme z jiných příčin dost a dost. A dárky? Nakupovat jako jindy nemůžeme. Pro
ty nejmenší objednat hračky z domova, které pošťák přiveze až k nám domů, pro
ostatní nějakou drobnost. Proto se už těším na pečení cukroví, které zabere jako
vždycky dost času a nebudu se cítit nevyužitá.
A pak zbývá už jen přání. „Milý Ježíšku, víš, že mívám jen celkem skromná přání.
Moje letošní je trochu jiné. Nechci nic pod stromeček dostat, chci naopak od něčeho
pomoci. Zbav nás všech těch malých potvor, které už nás trápí skoro celý rok. Moc
děkuji“.
A co popřát všem do nového roku? Ať se má prosba Ježíškovi vyplní, aby se vám
povedlo všechno na co sáhnete, aby vás děti poslouchaly a ty odrostlé aby se k vám
mohly vracet kdykoli si zamanou, abyste byli šťastní, zdraví, v bezpečí, obklopeni
láskou, porozuměním a dostatkem všeho, co potřebujete.
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



SBĚRNÝ DVŮR bude naposledy v roce 2020 otevřen ve čtvrtek 17. 12. a po novém roce bude
poprvé otevřeno ve středu 6. 1. 2021 (zavřeno bude od 19. 12. 2020 do 2. 1. 2021)



VÝVOZ JÍMEK bude probíhat standartním způsobem, tzn. každé pondělí. Pro obyvatele
Kolešovic, kterým je tato služba poskytována, končí vývoz jímek v pondělí 28. 12. 2020.



OBECNÍ ÚŘAD KOLEŠOVICE bude mít otevřeno v pondělí 21. prosince a v pondělí 28.
prosince 2020. Oba dva dny bude otevřeno po dobu úředních hodin 10 - 12 hodin a 13 - 16
hodin. V roce 2021 bude otevřeno od pondělí 4. 1 2021 podle úředních hodin.



ODVOZ ŽLUTÝCH PLASTOVÝCH PYTLŮ v prosinci 2020 bude dle zaběhnutého
harmonogramu, poslední pátek v měsíci - 25. prosince 2020 i přesto, že se jedná o první svátek
vánoční.



V KNĚŽEVESKÉ ULICI LIDÉ STÁLE NEVĚDÍ - nerespektují poslední čtvrtek v měsíci.
V jiných částech obce se lidé snaží termín dodržovat. Pokud pytle s plasty odkládáte jindy
úmyslně, věřte, že děláte nepořádek a špatnou vizitku i sobě a hlavně celé obci. A vy "slušňáci" opravdu jste si nevšimli, kdo je ten zarputilý odkladač hned v pátek po odvozu? Možná by na
vaši domluvu dal víc, než na stesky KL. Naše obec není zase tak krásná, aby ji musely ještě
zdobit haldy pytlů přímo u silnice celý měsíc.



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

ZŠ a MŠ Kolešovice
Ve středu 14. října 2020 se opět z nařízení vlády uzavřely
všechny základní, střední, umělecké a vysoké školy.
Provoz naší mateřské školy byl tedy nepřerušen.
Na možnost opětovného uzavření školy byli naši učitelé
připraveni. Během prázdnin vedení školy vybavilo učitele
potřebnou výpočetní technikou.
Od letošního školního roku je distanční výuka ze zákona
povinná. Nebyla to již novinka a učitelé i žáci byli na tuto formu
výuky, která probíhala na jaře připraveni. Drobné detaily se
doladily ve výuce na počítači a nastavila se pravidla pro
zadávání a odevzdávání úkolů ve škole u žáků, kteří se
nepřipojili k výuce na počítači.
Školy se postupně otvíraly od 18. listopadu, kdy do školy
nastoupili s radostí všichni žáci 1. a 2. třídy k prezenční výuce.
Následovaly ostatní ročníky, kdy přednost před ostatními měli
deváťáci.

Letos jsme rozsvítili vánoční
stromek před obecním úřadem
bez veřejnosti, dětského
vystoupení a oblíbeného svařáku.
Betlém i letos bude. Chýši už
"stavebníci" Radek s Honzíkem
postavili. Tak ještě počkáme,
jestli přijdou i koledníci !?!?
- li -

Škola byla nucena nepříznivou situací zrušit všechny plánované
kulturní akce, které se staly tradicí. Přejeme všem pevné zdraví
a doufáme, že se u oblíbených akcí sejdeme v příštím
kalendářním roce, kdy se snad náš život vrátí k normálu.

PŘEJEME VÁM KLIDNÉ A KRÁSNÉ VÁNOCE.
Podzimní kulturní a sportovní akce byly zrušeny.
- jp -

SDH Kolešovice informuje ...
První mistrovství je za námi
V září se historicky poprvé nějaký tým SDH
Kolešovice zúčastnil mistrovské soutěže. Pro družstvo
žen to byl těžký křest. Nesoupeřily jen s časem na
dráze, ale především s počasím! A jak se jim vedlo?
Je pátek 25. září. Vyzvednout děti, nakoupit a honem
domů. Tady vzít sbalenou tašku a pelášit ke zbrojnici.
Poslední kontrola potřebného vybavení a odjíždíme na
Mistrovství České republiky v klasických disciplínách
CTIF (Jarka Čečrdlová, Pavla Dýbová, Jitka Holá,
Marcela Holá, Rita Hurtová, Eliška Praisová, Veronika
Procházková, Dagmar Schuhová – SDH Čistá). První
zastávka Praha – tady vyzvedáváme poslední členku
našeho týmu, Irenu Špačkovou. Prodíráme se Prahou
směr Dvůr Králové nad Labem a celkem nám ta cesta
zabere 4 hodiny. Večeři jsme nestihly, vlečeme se na
ubytování. Na recepci nás čeká překvapení v podobě
večeře schované pro nás panem kuchařem. Paráda!
Najíme se, ubytujeme a sejdeme se na jednom z pokojů
k předzávodní poradě. Probíráme podmínky, materiál,
počasí. Moc soutěží za sebou nemáme a tak je otázek
mnoho.
Ráno si dáme brzkou snídani, abychom byly včas na
stadionu a stihly si tam vše prohlédnout.
Obsazujeme místa na tribuně, rozkoukáváme se. Za pár
minut začíná trénink na společném materiálu, a tak se
rozcvičíme a už okukujeme startovní prostor. Trénovaly
jsme poctivě celé léto, ale zde je jiný materiál, než na
jaký jsme zvyklé, a to nás znervózňuje. Už prší!
Prší i na zahajovacím nástupu.
Máme startovní číslo sedm. Čekáme na svoji chvíli. Na
naší dráze nás zdraví rozhodčí. Pamatují si nás jako
úplné nováčky ze srpnového pražského závodu. Přejí
nám úspěch. A jde se na to – první disciplínou je požární
útok. V naší soutěži se začíná pětiminutovou přípravou
materiálu na základnu – musíme sbalit osm hadic,

upevnit je do nosičů, připravit ostatní potřebné nářadí,
nastavit správně savice, opatrně smotat ventilové lanko
do sáčku. Poslední úpravy, motivační pokřik a velitelka
už podává hlášení rozhodčímu disciplíny. Čekáme na
startovní povel. Ten je hraný z reproduktorů.
Vybíháme a každá z devíti členek týmu se pouští do své
práce. Vodní a hadicová skupina spolu se strojnicí
v nacvičeném rytmu spojují sací vedení, napojují na
stroj. Útočná skupina zatím velmi rychle vytvořila
dopravní vedení a levý proud útočného vedení. Vodní
skupina po dokončení práce na sacím vedení urychleně
pokračuje vytvořením pravého útočného proudu. Když je
vše na svém místě, vypínáme časomíru. Čas není úplně
nejlepší, ale vzhledem k dešti a zimě, mokrému hřišti i
materiálu to není zase tak zlé. Důležité je, zda rozhodčí
zaznamenali nějaké chyby v naší práci. Naštěstí jen
drobné!
Nemáme ani čas nějak útok rozebrat a pochodem míříme
na štafetu – 400 metrový ovál je rozdělen na osm úseků,
jako štafeta slouží proudnice C. Některé z nás absolvují
pouze čistý úsek, jiné mají překonat kladiny (ty jsou
kvůli bezpečnosti na mokrém nářadí a dráze, odstraněny)
a poslední členka musí proskočit osmimetrovým
tunelem.
Obě disciplíny absolvujeme dvakrát – pokaždé za deště.
Ale jsme spokojené. Protože jsme byly jediné ve své
kategorii (ženy B – všechny členky jsou nad 30 let),
získáváme první místo. To ale není to podstatné. První
rok je za námi! Rok poznamenaný pandemií Covid-19,
rušením tréninků i soutěží. Povedlo se nám dát
dohromady tým, pořídit vybavení, pravidelně trénovat a
nasbírat i nějaké soutěžní zkušenosti.
Už se těšíme na další tréninky a soutěže v roce 2021!

za SDH Kolešovice J. Čečrdlová
Redakce Kolešovických listů srdečně gratuluje!

Pár otázek na starostu obce ...
Kdy se budou instalovat vodoměry, jak pokračují vodovodní práce a kdy poteče voda?
Práce na vodovodu jsou téměř hotovy. Ještě nás čeká dostavba vodovodního řadu k p. Petrusovi, která bude
zahájena hned po vydání stavebního povolení, které bude obsahovat i změny provedené při výstavbě. Na projektové
dokumentaci a potřebných vyjádření na tuto Změnu č. 1 pracujeme již téměř 2 roky. V říjnu bylo zahájeno čerpání
surové vody ze všech 3 vrtů do úpravny a z ní do vodojemů, přičemž jsou z ní odebírány vzorky za účelem
nastavení správné funkce úpravny. K vodojemům byla voda čerpána za účelem propláchnutí výtlačného potrubí. Po
jeho propláchnutí, kdy voda z potrubí byla vypouštěna do rybníčka v Heřmanově, byly napuštěny vodojemy kvůli
kontrole těsnosti spojů. Vodojemy jsou v současné době vypuštěny do řadu A1, který byl touto vodou propláchnut. V
současné době je úpravna nastavena na určitý režim a vzorek upravené vody byl předán akreditované laboratoři
k provedení rozboru. Na tento rozbor budeme čekat cca 1 měsíc, tj. do začátku prosince. V případě pozitivního
rozboru jej pak musíme předat na Krajskou hygienickou stanici vody, která vydá stanovisko potřebné ke kolaudaci.
Pokud rozbor nevyjde, bude se muset úpravna znova nastavit, odebrat vzorek vody a opět 1 měsíc čekat na rozbor..
Pokud bude rozbor vody v pořádku a Krajská hygienická stanice nám dá kladné vyjádření a budou připraveny
veškeré podklady, mohla by být podána ve druhé polovině prosince žádost o kolaudaci vodovodu. Až po kolaudaci
stavby a vydání souhlasu na domovní přípojky bude moci být zahájena montáž vodoměrů. To se do letošních Vánoc
určitě nestihne. Budu rád, pokud to stihneme do konce ledna, ale ani to není zcela jisté. Výstavbu takto náročné
investice jako je vodovod ovlivňuje tolik faktorů, že s jistotou se přesný termín určit nedá. Vím, že byste si raději
chtěli přečíst, že voda 15. prosince poteče, ale bohužel, toto napsat nelze. Věřte, že to nezáleží jenom na
zastupitelích, starostovi či úřednících obce.

Kdy se začne s chodníky?
Předpokládaný termín zahájení výstavby chodníku od základní školy přes křižovatku u zrcadla a vpravo okolo
rodinných domů směrem na Kněževes je 1. 4. 2021, pokud tedy nedojde k nějaké neočekávané změně. V současné
době máme vypsanou veřejnou zakázku, obdrželi jsme tři cenové nabídky a nyní probíhá jejich hodnocení. Jedná se
o akci v hodnotě přibližně 3,5 mil. Kč. Na výstavbu chodníku se nám podařilo získat dotaci na uznatelné náklady
prostřednictvím MAS Rakovnicko z operačního programu MMR ČR - IROP – Doprava ve výši 2.206.718 Kč.
Významnou finanční částku tvoří tzv. neuznatelné náklady, kterou obec musí uhradit ze svého rozpočtu. Jsou to
náklady zejména na vybudování čtyř parkovacích míst na prostranství u obecního úřadu, úprava křižovatky u
zrcadla, rekonstrukce části místních komunikací na Podskale, odvod dešťové vody z krajské komunikace a další.
Samotná výstavba části chodníků by měla trvat maximálně 90 dní. Na úhradu spoluúčasti vyčlení obec finanční
prostředky v rozpočtu na rok 2021.

Co vám dělá velkou starost?
Když vynechám starosti, které nejen mě, ale i úředníkům obce a členům zastupitelstva obce způsobují někteří
spoluobčané nerespektováním psaných i nepsaných pravidel, mě nyní velkou starost udělala vláda a velká část
poslanců za ANO, ODS a některých dalších, neuváženým schválením zrušení daně ze superhrubé mzdy. Nejenom že
to způsobí extrémní zadluženost státu, ale i citelně to ovlivní rozpočty obcí. Mám pocit, že toto může udělat jen
člověk ne zcela příčetný. Je nepochybné, že spolu s nižším výběrem ostatních sdílených daní kvůli Covidové
pandemii, budou obce v příštích letech do určité míry, kterou v této chvíli lze jen těžko odhadovat, nuceny omezovat
investiční i neinvestiční výdaje.

V parlamentu též leží nový zákon o odpadech, jehož součástí je rapidní zvýšení skládkovacího poplatku, který má
dle názoru úředníků MŽP motivovat obce k výraznějšímu třídění odpadů. Já jsem tedy ještě v životě obec třídit
neviděl. Viděl jsem třídit odpad občany. Pokud tento zákon ve sněmovně bude schválen, a je to velmi
pravděpodobné, dojde v průběhu několika let k navýšení poplatku za skládkovné z 500,- Kč na 1800,- Kč. Toto
navýšení bude muset zaplatit obec, pokud na to bude mít s tím, že třeba oželí nutné investice, v našem případě do
komunikací a chodníků, nebo občan. Dle mé předběžné kalkulace to může během asi 6-ti letého období činit
navýšení ceny známky až o 400,- Kč.

Závěrem bych za sebe, zastupitele a zaměstnance obce chtěl občanům popřát radostné Vánoce a
hodně štěstí v novém roce 2021.
Martin Dvořák, starosta obce

Shrnutí roku 2020 z pohledu společnosti Rakochmel s. r. o.
Letošní rok nelze hodnotit za nejúspěšnější. Přesto, že
k 31.10. bylo naměřeno 520 mm srážek, tak tyto srážky
přišly až v mimo vegetační podzimní období. Až na
měsíc červen, který byl srážkově nadprůměrný, bohužel
ale také hodně studený. Po třech suchých letech se
vláhový deficit ještě prohloubil a odrazil i na letošních
výnosech.
Sklizeno: pšenice oz. 307 ha při výnosu 6 t/ha, řepka oz.
211 ha při výnosu 3 t/ha, ječmen oz. 59 ha...7 t/ha, hrách
35 ha...3 t/ha, mák 44 ha…0,66 t/ha a kukuřice 80
ha...40 t/ha. Celková plocha chmelnic byla 151,97 ha při
výnosu 0,93 t/ha. Obsah alfa hořkých látek byl pěkných
3,5 %.
Z pohledu zdravotního stavu rostlin, byl tento rok méně
náchylný na houbové choroby, což se nedá říci o
výskytu škůdců. Největší škody nám dělá lalokonosec
libečkový, který decimuje trvalé kultury chmele.
Přemnožený hraboš polní zatím nepřesáhl počty,

s kterými bychom se v minulosti nesetkali.
Pole opět zkrátka nepřišla. Ke klasickému hnojení NPK
prvky jsme opět dodali na 80 ha dolomitický vápenec a
30 t humacu = 3 000 t hnoje.
Z nařízení europarlamentu lze na všech polích větších
jak 30 ha vidět travní pásy, které mají celky zmenšit a
napomohou tak k ještě většímu utužování půdy, vodní
erozi a horší zádržnosti vody v krajině. Trend rušení
účinných pesticidů pokračuje, proto se můžeme těšit, že
postřikovač na poli uvidíme častěji než-li v minulých
letech.
V letošním roce, spjatým s Čínským virem, společnost
ukončí sezonu již k 30.11.
Rakochmel s. r. o. přeje všem spoluobčanům krásné
prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v novém roce.
Ing. Karel Šrámek

Stalo se v Domově . . .
Česká republika se potýká s druhou vlnou nákazy nemoci COVID-19.
Domov Kolešovice se už od počátku snažil bránit naše uživatele.
Z počátku nákazy jsme zaváděli návštěvy na základě telefonického
objednání a jejich následnou registraci v provizorní recepci v přízemí
hlavní budovy. Na začátku měsíce října jsme však museli zavřít naše
brány návštěvám do odvolání úplně. Toto nepopulární rozhodnutí
uživatelé nenesou lehce, ale chápou jeho nutnost.
Rodiny uživatelům velmi schází, aktivizační pracovnice se snaží
udržet kontakty pomocí video hovorů a zabavit uživatele individuálními aktivitami. Uživatelům, co nemají vlastní
mobilní telefon nebo ho nezvládají sami ovládat, se snaží pomoci pracovníci Domova. Uživatelé jsou většinu času na
pokojích, mobilní uživatelé se samostatně mohou projít v zámeckém parku v areálu.
Nákaza se bohužel nevyhnula ani našemu domovu, zdá se ale, že nákaza byla podchycena velmi rychle a nezvládla
se příliš rozšířit. Pozitivní uživatelé jsou na karanténních pokojích, izolováni od ostatních a pravidelně testováni.
Z počátku byli testováni převážně zaměstnanci po návratu z dovolené a uživatelé, kteří vykazovali příznaky krevními
rapid testy. Po schválení hromadného testování pravidelně testují naše zdravotní sestřičky všechny uživatele a
zaměstnance ve směně a podle prvních výsledků to vypadá, že nemoc je v domově pod kontrolou a díky bohu se
nešíří. Pozitivní uživatelé jsou ve velké míře bezpříznakoví.

Všem přejeme pevné zdraví, hodně sil, klidné Vánoce a víru, že všichni to společně zvládneme.
Bc. Linda Bláhová, DiS

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 1925
5.1. Na základě ustanovení Zemské školní rady ze dne
5.1.1925 dochází ke sloučení předmětu náboženství
obou obecných škol. Obě třídy mají dohromady 57
žáků.
Hned na začátku roku 1925 dochází ke změně několika
majitelů v Kolešovicích. Majetek si vyměnili pan
František Příkar, č. 37, a pan Rudolf Eberl, č. 222. Pan
architekt Ptáček prodal pivovar v Kolešovicích panu
Vlasákovi, majiteli několika hostinců v Praze. Ten
nechává v pivovaru vařit silnější piva.
Dům č. 189 koupil od Erbových po Karlu Wagnerovi pan
František Liška, strojvedoucí.

ocitla v půl jedenácté večer v plamenech. Hasiči z
celého okolí (Kolešovice, Hořesedly, Zderaz, Přílepy a
Kněževes) se společně snažili požár na budově zničit.
Naštěstí se silný vítr, který vál před požárem a po
něm, uklidnil, jinak by došlo k rozšíření ohně po velké
části obce! Jezdecká škola zůstávala otevřená a
skladovaly se v ní velké hromady sena. Ta stále zase v
dalších dnech vzplála, až se 20. března podařilo
plameny uhasit úplně.
14.3. V 10 hodin večer byla spuštěna požární siréna.
Stodola sedláka a starosty H. Simona Schwingera
stála v plamenech. Opět přijeli hasiči z celého okolí.
Ve stodole bylo uloženo velké množství slámy. Policie
se domnívá, že oba poslední požáry byly založeny
úmyslně žhářem, na nikoho však nepadlo podezření,
tudíž nemůže být ani nikdo stíhán.
10.4. Velký pátek, pan farář František Fryč z
Kolešovic zemřel. Byl arcibiskupským vikářem a velmi
se zajímal o ves a její občany, proto začal se
sepisováním kolešovických příběhů a vydal svazek
„Dějiny Kolešovic“.

Josef Müller, dosavadní nájemce Meierova dvora v
Kolešovicích, koupil Meierův dvůr v Hořesedlích, a
Karel Hess, úředník na pozemkovém úřadě v Lounech,
koupil dvůr v Heřmanově.

13.4. Tohoto dne se konal jeho pohřeb, kterého se
zúčastnili nejen kolešovičtí občané, ale i lidé z celého
okolí. Pohřební proslov pronesl pan farář z Děkova,
Petr Pisárek. Dr. Julius Hewera převzal místo faráře
po zemřelém.

Obyvatelé Kolešovic vytvořili výbor památníku padlých
ve válce. Ve vedení stojí pan starosta Josef Kandler a
výplatčí pan Rudolf Porges

24.4. Slavností slib nově zvolených členů zdejší školní
rady v kanceláři starosty.

Díky loňské bohaté sklizni chmele se začíná sbírat na
brzkou stavbu. Peníze darovali: váleční invalidé 923
Kč, sbírka od domu k domu v Kolešovicích 1646 Kč,
Štěpánka Wallisová 500 Kč, Jan Plass z Heřmanova 50
Kč, paní Glaserová 30 Kč, Františka Wallisová 50 Kč,
František Loukota 100 Kč, rodina Karla a Rudolfa
Samuela 60 Kč, Otto Neuner 100 Kč, Anna Řežábková
30 Kč, peníze ze stálé sbírky 180 Kč, místní skupina
Spolku Němců v Čechách 100 Kč, Svépomoc navrátilců
304 Kč 32 h, divadelní skupina Thalia 250 Kč,
Zemědělský spolek Heřmanov 100 Kč, Zemědělský
spolek Kolešovice 700 Kč, Simon a Ema Reichovi 50
Kč, H. K. 200 Kč, dobrovolní hasiči Kolešovice 1567 Kč
82 h, Německý mužský pěvecký spolek 1277 Kč 65 h,
Okresní správní komise v Jesenici 2000 Kč, Německý
katolický spolek žen 500 Kč, Spolek zemědělců 100
Kč, dobrovolní hasiči ve Zderazi 400 Kč, výtěžek z
plesu Spolku válečných invalidů 132 Kč.
Celkem 11400 Kcč a 79h
30.1. Učitel na zdejší měšťanské škole, pan Alois
Fryč, obdržel od Zemské školní rady v Praze přidělení
od 1.7.1925 na školu do Kryr.
4.3. Už od brzkého rána se mluvilo o tom, že v noci
došlo k několika vloupáním. K jednomu obzvlášť dobře
promyšlenému vloupání došlo v noci v sousední obci
Hořesedlích. Zloději se oknem vloupali do domu
sedláka Karla Hesse a odnesli si těžkou železnou
pokladnu, kterou za obcí rozbili a našli v ní 150.000
Kč. Pražští a žatečtí detektivové bohužel ani za
pomoci policejních psů zloděje nevystopovali.
10.3. Velký požár v Kolešovicích. Místní jezdecká
škola, která patří k panskému Meierovu dvoru, se

3.5. Slavnost Marie Briefové. Na tomto dni, platícím
v Kolešovicích jako státní svátek, došlo k takové
průtrži mračen, že se dokonce myslelo, že bude
zrušen i církevní průvod.
7.5.
Na základě vyrozumění Okresního školního
výboru nastoupí na školu od 1.7.1925 pan Ewald
Dembitzky.
30.5. Požární siréna. V sousední vesnici Heřmanově
hoří dělnický dům. Naši hasiči přispěchali na pomoc.
2.6.
V podvečer 2.6. a ráno 3.6. byly v Kolešovicích
obzvlášť silné bouřky, které doprovázela průtrž
mračen. To vše způsobilo velké škody na polích.
Během tohoto špatného počasí byl bleskem zasažen
mladý dělník ze Slovenska, který zde pracoval. Chtěl
se schovat se svým nářadím pod vysoký strom
(nedaleko Zderazi). V bezvědomí a částečně
ochrnutého ho lidé donesli domů, kde se probral. Poté
ho odvezli do rakovnické nemocnice.
3.6. S rozhodnutím Zemské školní rady dne 3.6.1925
byl
jmenován
ředitelem
měšťanské
školy
v Kolešovicích pan Jan Robl.
9.6.
Žáci obecné školy navštívili zámek a park
v Petrohradě.
16. + 17.6. V tyto dny podnikli žáci měšťanské školy
výlet do Ústí nad Labem a Děčína, kde navštívili
továrnu na mýdlo a park.
Na konci školního roku přestala působit škola ve
Vrbici.
5.8. Kolešovickou poradnu pro matky převzal Katolický
spolek žen. Nachází se v bytě paní Hauckové, Zámecké
náměstí č. 39.

1.9.
V pozdějších letech je možné pozorovat, jaký
vliv měla světová válka na počet žáků, kteří se narodili
v letech 1914 – 1918. Do první třídy obecné školy chodí
jen 26 dětí, 16 chlapců a 10 dívek. Do druhé třídy 32
dětí, 15 chlapců a 17 dívek. Do měšťanské školy chodí:
1. třída 36 dětí, 26 chlapců a 10 dívek. Do 2. třídy 43
dětí, 30 chlapců a 13 dívek, do 3. třídy 35 dětí, 25
chlapců a 10 dívek. Měšťanská škola pocítila
nedostatek žáků obzvlášť v letech 1928, 1929 a 1930.
4.10. Tohoto dne se od 14 hodin konala v hostinci u
Grimmů akademie mládeže. Úvod, staré lidové písně:
„Roztrhla jsem si svou sukni“, „Kde stojí malá bouda“,
„Velikonoce, vítejte“, „Krkonošská píseň“, „Chvalte
naše muže!“, „Myslíš si, že květiny se nemodlí?“, atd.
Dva žáci poté přednesli veselý duet: „Když má hrnec
malou díru“. Následovaly básně a závěrečné slovo.
Tato akademie se konala u příležitosti neděle mládeže.
Vedení se ujal pan Dr. Hewera.
12.10. Pan farář Petr Pisárek z Děkova je povolán
biskupstvím jako farář do Kolešovic, kde je slavnostně
přivítán.
18.10. Sbírka v měsíci ochrany dětí, kterou
zorganizovala Německá zemská komise pro ochranu
dětí a mládeže, vynesla 307 Kč.
12. - 23.10. V této době vyšetřil pan doktor M.U.Dr
Karel Herrmann zdarma všechny děti v obci a sepsal
tak své pozorování do zdravotního dotazníku. V mnoha
případech podal dětem zdarma léky a ošetřoval děti
zdarma, dokud se neuzdravily. Ve dvou případech
(podvýživa) se postaral o odpovídající stravu ze svých
vlastních prostředků.
15.11. Tohoto dne se konaly volby do parlamentu a do
senátu a takto vypadal poměr hlasů v Kolešovicích:
Hlasy do senátu jsou v závorkách.
Spolek zemědělců (Bund der Landwirte)

284
275 hlasů)

Německá sociálně demokratická dělnická strana (Deutsche Sozialdem.
Arbeiterpartei)

164
(152 hlasů)

Německá národní strana (Deutsche
Nationalpartei)

32
(29 hlasů)

Německá křesťanská národní strana
(Deutsche Christlichsoziale
Volkspartei)

21
(23 hlasů)

Německá národně sociální dělnická
strana (Deutsche Nationalsozial.
Arbeiterpartei)

3
(3 hlasy)

Československé hlasy
(Tschechoslowakische Stimmen)

275
(251 hlasů)

Komunisté 27 (19)

27
(19 hlasů)

Židovská strana (Jüdische Partei)

34 hlasů

Celkový počet hlasů 841 (754); - z toho neplatných 15
(1); a prázdných 3 (5)
Celkový počet hlasů činil 859.
16.11. Na naší škole se ve dvou odděleních vyučuje po
3 hodinách čeština.
21.11. Jako každý rok uspořádal Německý mužský
pěvecký spolek v sobotu 21.11. slavnost svaté Cecílie,
jehož výnos byl věnován místní škole na vánoční
nadílku a činil 1300 Kč.
27.11. První sníh napadl 26.11., den nato, tedy 27.11.,
uspořádalo kolešovické panstvo ve svém revíru v
Oráčově hon. Ve dvou tazích zastřelili 4 lišky. 13.11.
byly v tom samém revíru zastřeleny 3 lišky. Navzdory
těmto 7 vetřelcům bylo zastřeleno 120 zajíců.
6.12; 8.12 Obecná a měšťanská škola uspořádala 6., 8.
a 13. 12. divadelní představení ve prospěch vánoční
nadílky, kde se vybralo 3000 Kč. Díky předchozím
finančním darům bylo možné na vánoční nadílku použít
6000 Kč.
23. 12. Večer v 8 hodin shořel Luční mlýn č. 86.
V roce 1925 se v Kolešovicích narodilo 30 dětí, 12
chlapců a 18 dívek. V celé církevní farnosti zemřelo 21
osob, 10 mužů a 11 žen.
Od Štědrého dne vládne mezi občany velké
rozčarování, neboť se prý v lesích u Jesenice zdržují
lupiči. A skutečně došlo k přepadení pana H.
Baumgärtla z Podbořánek v lese u Vysoké Libyně,
který se však dokázal ubránit. V Janském lese byl
napaden dělník, kterého zachránil útěk.

Statistika za rok 1925
Chmelová osevní plocha činila ve štocích:

Kolešovice
Heřmanov

10.418 štoků
2624 štoků

Sklizeň v centech na 50 kg:
Kolešovice
Heřmanov

1541,12
222,47

Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 2300 Kč
až 2700 Kč.

- JŠ ... a příště budeme pokračovat rokem 1926

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
konané dne 2. a 3. října 2020
celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů
656
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
203
celkový počet odevzdaných úředních obálek
203
celkový počet platných hlasů ve volebním okrsku
197
účast voličů ve volebním okrsku
30,94 %

Pořadí

Vylosované
č.hlas.lístku

Počet získaných hlasů

1.

50

ANO 2011

54 hlasů

27,42 %

2.

19

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA

32 hlasů

16,25 %

3.

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

31 hlasů

15,74 %

4.

33

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

20 hlasů

10,16 %

4.

63

KOMUNISTICKÁ STRAN ČECH A MORAVY

20 hlasů

10,16 %

5.

45

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ

18 hlasů

9,13 %

6.

16

SVOBODA A PŘÍMÁ DEKOKRACIE
(SPD)

9 hlasů

4,56 %

7.

48

SPOJENCI PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ

6 hlasů

3,05 %

8.

70

TRIKOLÓRA HNUTÍ OBČANŮ

3 hlasy

1,52 %

9.

71

SVOBODNÍ

2 hlasy

1,01 %

10

82

ROZUMNÍ – PETR HANNIG

1 hlas

0,50 %

10.

5

DEMOKRATICKÁ STRANA ZELENÝCH

1 hlas

0,50 %

Název strany

Procento hlasů

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 2. a 3. října 2020
celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů
650
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
189
celkový počet odevzdaných úředních obálek
188
celkový počet platných hlasů ve volebním okrsku
180
účast voličů ve volebním okrsku
29,07 %
Pořadí

Vylosované č.
hlas. lístku

1.

8

IVO TREŠL

81 hlasů

45,01 %

2.

1

VLADIMÍR DRÁPAL

21 hlasů

11,67 %

3.

9

MILAN RYCHTAŘÍK

20 hlasů

11,11 %

4.

3

ZDEŃKA HAMOUSOVÁ

19 hlasů

10,55 %

5.

2

DANIEL PITEK

17 hlasů

9,44 %

6.

5

VÁCLAV BENEŠ

11 hlasů

6,11 %

7.

4

DOMINIK HANKO

8 hlasů

4,45 %

8.

7

ZDENĚK PIŠTORA

3 hlasy

1,66 %

Jméno kandidáta

Počet získaných hlasů

Procento hlasů

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY - II. KOLO
konané dne 9. a 10. října 2020
celkový počet voličů zapsaných do seznamu voličů
654
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
86
celkový počet odevzdaných úředních obálek
86
celkový počet platných hlasů ve volebním okrsku
86

Pořadí

Vylosované č.
hlas. lístku

1.

8

IVO TREŠL

61 hlasů

70,93 %

2.

1

VLADIMÍR DRÁPAL

21 hlasů

29,07 %

Jméno kandidáta

Počet získaných hlasů

Procento hlasů

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

2014

28,0

06.09.2014

1,0

24.09.2014

15,01

66,5

34,0

12.09.2014

2015

28,5

05.09.2015

0

28.09.2015

13,08

54,5

27,0

09.09.2013

2016

32,0

12.09.2016

5,5

21.09.2016

16,85

60,0

28,0

18.09.2020

2017

26,0

06.09.2017

1,5

19.09.2017

12,37

51,0

31,0

01.09.2017

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

ŘÍJEN
TEPLOTY V ŘÍJNU [°C]

SRÁ ŽK Y V ŘÍJ NU [ l/m2 ]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2014

21,0

02.10.2014

1,5

29.10.2014

10,63

71,5

180

17.10.2014

2015

20,0

04.10.2015

- 3,0

12.10.2015

7,95

46,0

18,0

15.10.2015

2016

24,0

01.10.2016

- 1,5

31.10.2016

8,25

65,0

24,0

06.10.2016

2017

21,0

16.10.2017

1,5

30.10.2017

10,5

57,0

14,0

03.10.2017

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

Vážení občané,
přejeme vám příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce
hodně zdraví, štěstí a pohody
redakce Kolešovických listů,
Obecní úřad
a
Zastupitelstvo obce Kolešovice
Společenská kronika …
ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

17. října 2020 - Kolešovice, část Zderaz

Diana Kochlefflová a Tomáš Pazdera, oba Lužná
Novomanželům přejeme hodně štěstí a lásky na společné cestě životem!

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Denisa Špachmannová

2. října 2020

Barbora Cílková

30. října 2020

DENISCE A BARBORCE PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V LISTOPADU A V PROSINCI LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Antonín Slabý

Jana Zusková

Květuše Zárybnická

Eva Podolková

Naděžda Šímová

Josef Matura

Alena Sachrová

Blanka Rosenheimová

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

V listopadu nás opustili tito naši spoluobčané:
10. listopadu 2020

paní Marie F r ý d o v á

21. listopadu 2020

pan Stanislav F r ý d a

Čest jejich památce!
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