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Tento kronikářský zápis za rok 2014 je psán jednostranně
na papíru formátu A4.
Má celkem 230 stran.
Obsah zápisu schválilo zastupitelstvo obce na svém 4.
zasedání konaném dne 24. 4. 2015.

Václav Porazík
starosta

Milan Grund
místostarosta
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Ú V ODEM

Jestliže jsem v úvodu první – novodobé - kolešovské kroniky
napsal, že (a teď cituji:) „… nenahradím samozřejmě chybějící střípky
z mozaiky historie této vsi, nicméně pevně věřím tomu, že za římskou
jedničkou přibudou v příštích letech také dvojka, trojka a další…“,
pak přicházím v tomto okamžiku s římskou dvojkou - a pokud se na
jejích stránkách setkáte toliko s jediným z mnoha chybějících střípků
historie obce, pak ty nové, které Kolešov formují a vytvářejí dnes,
mapuje poměrně podrobně.
Rok 2014 byl událostmi – a já použiju ono klišé – doslova
těhotný.
Jako jedna ze dvou obcí Rakovnického okresu jsme se
zúčastnili soutěže Vesnice roku – a v jubilejním, dvacátém a
obsazením rekordně nabitém ročníku jsme soutěž absolvovali ne zcela
bezúspěšně. Doslova obrodným procesem prošel místní sbor
dobrovolných hasičů a samozřejmě jsme volili i nové zastupitelstvo.
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O tom všem (a o spoustě dalšího) příští stránky jsou.

V březnu 2015
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Kronika Kolešova roku 2014 přináší také novinku. Jestliže jsme
doplnili Fotoknihu Kolešov 2012 a Kroniku obce Kolešov 2013 DVD
s krátkými filmy z Kolešovských filmových střípků, pak 2. díl
kolešovské kroniky ve své poslední příloze nabízí filmy natočené roku
2014 prostřednictvím QR kódů.

VESNICE ROKU
Kolešov patřil tento
rok mezi celkem 306 obcí
z celé České republiky, které
se přihlásily do jubilejního,
dvacátého ročníku soutěže
Vesnice roku, který spolu
s dalšími vyhlašovateli
zahájila ministryně pro
místní rozvoj paní Věra
Jourová (ANO) 4. března
2014 na Dnu malých obcí
v Praze.
Ze Středočeského kraje se letošního ročníku soutěže účastnilo
rekordních 36 obcí, přičemž z okresu Rakovník dvě: Senomaty a
Kolešov.
Poslední květnový týden byla naše obec připravena. Ves
v těchto dnech více jak jindy připomínala prosperující golfové hřiště na zemi bys nenašel snítku, která sem nepatří, trávníky vzorně
posekané, živé ploty zastřižené jak účes z vyhlášené oficíny. Jen
počasí si ne a ne dát říci, což vzhledem k tomu, že se obec měla
minimálně z poloviny z celkem dvouhodinové prezentace představit
pod širým nebem, mohl být problém.
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Koncepční dokumenty
Společenský život
Aktivity občanů
Podnikání
Péči o stavební fond a obraz vesnice
Občanskou vybavenost
Inženýrské sítě a úspory energií
Péči o veřejná prostranství
Přírodní prvky a zeleň v obci
Péči o krajinu
Připravované záměry
Informační technologie
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Krajská hodnotitelská komise pak do Kolešova dorazila ve
čtvrtek 29. května 2014 a měla posuzovat tyto oblasti:

A jak průběh návštěvy komise vypadal?
Krajská
hodnotitelská komise
dorazila do Kolešova
ve dvou vozech a
přivítána byla před
obecním úřadem
okrojovanou
zastupitelkou Irenou
Součkovou, starostou
Václavem Porazíkem a
místostarostou
Václavem Svítilem.

To se mělo změnit za
chviličku: před úřadem
stála vyzdobená véeska
(Praga V3S), na kterou
členové komise
vystoupali po
připraveném žebříčku.
Tímto netradičním
dopravním prostředkem
(„…na koních jsme jeli,
autobusem, takhle ještě
ne…“) projeli všichni
členové komise přes
Kolešov až na hřbitov.
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První zastavení hodnotitelské komise patřilo starostenské
kanceláři, v níž byli její členové seznámeni s dokumenty Kolešova.
Zajímali se především o
Strategický plán
obce, se zájmem si
prohlédli fotoknihy
z let 2012 a 2013 a
prolistovali také
kolešovskou kroniku.
Jejich pozornosti
neunikla ani místní
knihovna (o té jsem
do těchto chvil ani
nevěděl, že
existuje…). Padla
spousta otázek,
komise měla zájem i
o nejmenší detaily ze
života obce, jíž zatím neviděla.

Tady jsme jako obec šokovali pravděpodobně poprvé. Začínat
totiž v místech, kde normální lidská pouť končí, bylo poměrně
netradiční. Na druhou stranu je ale fakt, že o kolešovský
hřbitůvek je ze
strany obce
solidně
pečováno a
bezesporu je
důstojným
místem
odpočinku
těch, kdo
nás
v minulosti
opustili.
Navíc zde
byl
vystaven i
pohřební vůz, který se v „kolešovských depozitářích“ nachází. Sice
drobátko morbidně osazen smuteční květinovou výzdobou, přesto
jako jeden z exponátů tohoto dne zaujal. Starosta pak komisi
vysvětlil, proč jsme s prezentací obce začali právě tady: odtud
totiž půjdou úpravy vsi, které má zastupitelstvo v plánu do
příštích let.
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Zde byli hodnotící členové uvítáni zástupkyněmi našeho
Babince. Byli pozváni ke stolu, bylo o ně vzorně postaráno, tady
také mohli
vstřebat první
dojmy
z návštěvy
obce a
vyměnit si
některé
názory.
Faktem
zůstává, že
času jim
starosta
Porazík mnoho
nepopřál,
nakonec prezentace vsi byla striktně limitována dvěma hodinami,
takže během toho, co popíjeli kávu nebo horký čaj, jim na velkém
plátně bylo nabídnuto zhruba dvacetiminutové video, které
kolešovský rok a jeho akce představilo.
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Ze hřbitova se šlo pěšky. Krápalo, naštěstí nepršelo. A byla
zima. Naštěstí ke kolešovské hospodě to není daleko a tady už na
komisi čekal horký čaj, káva i drobné pohoštění.

Do konce návštěvy hodnotitelské komise zbývala půlhodina.
Občerstvena, ohřáta a drobet odpočinuta vyrazila do
kolešovských ulic. Starosta Václav Porazík jim sice těsně před
odchodem z hospody slíbil divadelní představení „Spící obec“,
nicméně buď neposlouchali, nebo nepochopili. O to byly následující
minuty výživnější.
„Ta paní je divná,
pozdravila jsem jí a ona nic…“
slyším jednu členku komise,
která míjí Jitku Jandovou
odemykající auto. Je jako
kámen…

Kamenní jsou i další.
Tady paní věší prádlo, u
Koukalů se opravuje vůz. U
dalšího domu je posezení u
šálku kávy, myslivci na návsi
jsou jako z pohádky o
Šípkové Růžence.

Členové komise už
provokují, nahlas zdraví,
kladou sugestivní otázky.
Odpovídá jim hrobové ticho.
Na stromě visí včelař a chytá
roj. Onde zase paní umývá
okna. Před rybníkem stojí

obyvatelka vsi a u nohou má
kachňata. Oďobávají jí
tkaničky od bot a nehnou se
od ní. Tam se zalévají
záhony, maminka
s kočárkem stojí na
autobusové zastávce. Ani
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Komisi to začalo pomalu
docházet. Začala se bavit,
začala fotografovat…
támhle v okně dva mladí
monitorují dění v obci,
přičemž se jim nehne ani
brva.

Lukášek v kočárku
se nehne… „Ona
tam má živé dítě,“
chechtají se členové
hodnotitelské
komise, pobíhají a
fotografují.

A pak je
najednou volno
– nejmladší děti
členy poroty
soutěže hlasitě
zdraví a přijímají
nabízené
sladkosti.
Oživnou i
zástupkyně
Babince, které
vymrzlým
hodnotitelům
nabízejí doušek
osvěžujícího moku, schází se tu celý Kolešov.
Bezmála osm desítek lidí z Kolešova se zúčastnilo prezentace
obce. Děti ve čtvrtek zůstaly doma a nešly do školy, mnozí
z dospělých si vzali i dovolenou.
Kolešov ve Středočeském kraji v rámci soutěže Vesnice roku
uspěl. Nedosáhl sice na žádnou ze stuh, nicméně získal

Diplom za pospolitost obce.
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Vracejí se na obecní
úřad. Na víceúčelovém
hřišti „hrají“ fotbal
zástupci kolešovského
mládí, ti nejmladší pak
sedí v nafouknutém
skákacím hradu. Ani se nehnou. Porotci je lákají na lízátka,
bezvýsledně. I nejmladší kolešovští hrají se svými rodiči divadlo,
s nímž se zástupci hodnotitelské komise ještě nesetkali.
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Slavnostní vyhlášení
výsledků 20. ročníku soutěže
Vesnice roku se konalo ve
čtvrtek 19. června 2014 za
přítomnosti středočeského
radního pro regionální rozvoj
Karla Horčičky v hotelu Astra
v obci Srby na Kladensku
během dvoudenní konference
„Poznáváme středočeské
venkovy“.
Vítězem soutěže se ve
Středočeském kraji stala a
Zlatou stuhu tak získala obec
Kněžice. Ta zaujala krajskou hodnotící komisi hlavně vyváženým
celkovým rozvojem obce s 500 obyvateli. Modrou stuhu za
společenský život získal městys Davle, Bílou stuhu za činnost
mládeže Dolní Hbity, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a
zemědělského subjektu Vraný a Zelenou stuhu za péči o zeleň a
životní prostředí obec Soutice.
Kolešov se v konkurenci šestatřiceti obcí Středočeského kraje,
už jsme to napsali výše, neztratil. Mimo pěti stuh bylo vyhlášeno
ještě dalších pět cen – diplomy: za práci s mládeží, za vzorné
vedení obecní knihovny, za vedení obecní kroniky, diplom za
společenský život v obci a právě naše ocenění, Diplom za
pospolitost obce.
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„Rozhodně je to úspěch, říká starosta Kolešova Václav
Porazík, „nechali jsme za sebou obce, které už v této soutěži
v minulosti bodovaly.
Vnímám to jako
start. Možná šanci
být k dotacím, bez
kterých se
neobejdeme, o krůček
blíž. Gratuluju všem,
kdo v letošním
ročníku soutěže
Vesnice roku dosáhli
výš než my. A
strašně moc děkuju
obyvatelům Kolešova,
kteří se do přípravy i
samotné prezentace
zapojili.“
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Je to málo nebo hodně?

CO O KOLEŠOVĚ A VESNICI ROKU NAPSAL
RAKOVNICKÝ DENÍK
Obyčejně
bývá pro obec
velikosti Kolešova
ctí, zmíní-li se o ní
některé z
„regulérních“
periodik.
Pozornosti Rakovnického deníku (143. číslo z pátku 20. června
2014) naše ves v souvislosti se soutěží Vesnice roku 2014 jako jedna
ze dvou zúčastnivších se obcí Rakovnicka sice neunikla, jen její
příspěvek v Kolešově příliš nadšeně přijat nebyl. On sice zrovna lživě
neinformoval, přesto výsledky soutěže v neprospěch obou zmíněných
obcí zkreslil.
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Autorem příspěvku byl
šéfredaktor deníku Miroslav
Elsnic. Sám dokázal napsat
úvod příspěvku, v němž
neopomenul vyzdvihnout loňský
úspěch obce Čistá, aby pak
nezískání ani jedné z pěti stuh
naservíroval jak Senomatům,
tak Kolešovu.
Zbytek článku není jeho
prací, je tiskovou zprávou
Ministerstva pro místní rozvoj.
Vyznění článku se kolešovských dotklo. Několika telefonickými
dotazy byla oslovena přímo redakce, na serveru Kolešovské střípky
se objevil tento text:

Proč autor příspěvku
zprostředkovává svým čtenářům
domnělý neúspěch, aniž se přitom
pozastaví nad faktem, že z celého
okresu měly tu odvahu se do
soutěže Vesnice roku přihlásit
jenom dvě obce? A okres
reprezentovat? Že jako jediní ze
všech byli lidé ze Senomat a
Kolešova ochotni jít se svou kůží
na trh a vynaložit nejen nemalé
finanční prostředky, ale také – a
především – obrovské množství
času a energie, aby se pokusili
obstát?
Ono se to podařilo, ne že ne!
Kolešov uspěl – a má být na co
hrdý! A Kolešov, ať si pan
šéfredaktor říká, co chce, hrdý a
pyšný je! Oprávněně!“
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„Když autor příspěvku sám nevážil cestu na vyhlášení výsledků
soutěže (evidentně tam nebyl, protože jinak by článek vypadal
jinak…), proč alespoň nezvedl telefon a nezeptal se? Ministerstvo pro
místní rozvoj přece uvedlo pouze pět z celkem deseti udílených cen a
tady už Kolešov svou roli hrál! Z bezmála čtyřiceti zúčastněných obcí
Středočeského kraje byl na předních příčkách! Mezi prvními deseti!

O týden později se Rakovnický deník lepší článkem Šárky
Hoblíkové „V Kolešově drží pospolu. Senomatští mají akční seniory“.
Rozšiřuje polovičatou informaci o vyhodnocení soutěže Vesnice roku
2014 ve Středočeském kraji:

Kronika obce Kolešov (2014)
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VESNICE ROKU – ZÁVĚR
Diplom za pospolitost (a částku 40.000 korun, která k ceně
náležela) převzal starosta Kolešova Václav Porazík 19. července 2014
v Kněžicích na Nymbursku. Tedy v obci, která pro tento rok získala
ve Středočeském kraji ocenění nejvyšší – Zlatou stuhu.
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Soutěž Vesnice roku pro tento rok pro Kolešov skončila.
Nepropadli jsme – na stuhu jsme sice nedosáhli, ale
s Diplomem za pospolitost obce Kolešov obdržel i finanční
částku 40.000 korun. Otázka: Co to pro naši obec znamená?

Hodně a nic. Jde o to, že již teď Kolešov není pouze obec ve
Středočeském kraji na společném seznamu mezi zbylou tisícovkou
obcí. V rámci této akce je mezi prvními deseti.
Znamená to asi tolik, že Kolešov je již někde zapsán, někdo o
nás ví a někdo s námi počítá. To, jak této pozice využijeme, je opět
na nás. Takže – naše umístění v soutěži je základním kamenem
k další stavbě. Anebo jenom kámen, který za čas obroste mechem a
upadne v zapomnění.
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Co na to náš starosta? Položili jsme mu pár otázek:

Obdržená finanční částka je samozřejmě potěšující, ale pro
větší rozvojové aktivity vsi je zanedbatelná.
Takže – když dáme dohromady náklady na přípravu, na
oslavu (podrobnější informace o ní najdete na str. 110) a vybudovaný
pingpongový stůl, tak je to tak akorát.

Co to pro Tebe znamená osobně?

Pro mě osobně samotná účast obce a
posléze náš úspěch znamená strašně moc.
Celkově absolvování celého kolotoče
příprav, tak, aby se vše co nejlépe povedlo,
aby nás nic hrozného nezaskočilo a
nepřekvapilo, to jsou situace, které nejdou
popsat – pouze prožít.
A byl bych velice potěšen, kdyby
takovéto pocity mohl mít každý v Kolešově.
Tato soutěž není jen tak „halabala tak
tady nás máte“. To, jak se obec společně
dokázala odprezentovat, tak to bylo opravdu
fajn. A velice si vážím každého, kdo se zapojil a
měl tak zájem o úspěch obce.
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Toť otázka… na tu nám odpoví čas a nové zastupitelstvo.

Dá se, myslíš si, v příštím ročníku očekávat ještě vyšší počet
zúčastněných obcí než v roce 2014? A jestli ano, má Kolešov
v tak velké konkurenci šanci uspět?

Jestliže jde o můj názor, tak příští ročník nebude tak početně
obsazen – ze Středočeského kraje (a jen tipuji) 28 účastníků.
A jestli má šanci Kolešov uspět? Po revizi naší prezentace,
ukázkách a rozhovorech, které jsem následně vedl i se členy soutěžní
poroty, je tu jasný výsledek – a myslím si, že velký potenciál pro
další ročníky.

Kronika obce Kolešov (2014)

Měl by se podle Tvého názoru Kolešov přihlásit i příští rok?

Zásadní věc - Diplom za pospolitost pro rok 2014 z 20. ročníku
soutěže Vesnice roku byl udělen občanům Kolešova. Chcete více?

Paní Blanka Čebišová,
starostka obce Čistá, byla
místopředsedkyní krajské
hodnotitelské komise. Týdeník
Raport zveřejnil rozhovor, ve
kterém hovořila o soutěži Vesnice
roku. O Kolešově pak řekla
následující:

Kronika obce Kolešov (2014)
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Na závěr jsme pak požádali o
pár slov i předsedu hodnotitelské
komise, starostu Kamýku nad
Vltavou pana Petra Haladu. Ten
sice vzhledem k tomu, že jeho obec
postihla povodeň, do Kolešova
osobně nedorazil, přesto nám na
několik málo otázek odpověděl:

36 zúčastněných obcí – to je docela „ranec“. Jak dlouho je
hodnotitelská komise objížděla?

V každé obci byla hodnotitelská komise Vesnice roku 2014 dvě
hodiny a celkem jsme po obcích jezdili devět dnů.

Soutěž je v posledních letech velmi vyrovnaná, úroveň obcí je
velmi vysoká. Na některé ceny je velká tlačenice, na některé
(například zelená nebo oranžová stuha) takový tlak není. Ale
rozhodnutí komise o všech udělených cenách bylo v letošním roce
téměř jednotné, trochu jsme se zadrhli jen u výběru vítězů Zlatých
cihel.

Jak jste vůbec hodnotili? Každá obec získala od jednotlivého
porotce nějaké body a ty se pak sečetly?

Na každou cenu jsou při závěrečném hodnocení prováděny
členy komise nominace a z těch vzejde obec, která je hlasováním
potvrzena jako vítěz dané kategorie.
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Byl mezi přihlášenými obcemi veliký rozdíl? Nebo jinak:
konečné výsledky, oceněné obce – bylo to o pověstný „fous“, „o
prsa“ nebo to byla jednoznačná záležitost?

Bylo něco, co Vás na soutěži příjemně, mile překvapilo? A
naopak něco, na co budete nerad vzpomínat?

Nebudu rád vzpomínat na bleskovou povodeň, která mou obec
v průběhu soutěže postihla, a rád budu vzpomínat na všechny obce,
protože každá z návštěv byla pro mne v něčem inspirativní.

Před dvěma lety Vaše obec získala titul Vesnice roku
Středočeského kraje. Dokázal byste Kolešovu poradit, jak na
to?

K titulu Vesnice Středočeského kraje roku 2012 jsme
postupovali přes diplomy, stuhy a pečlivě jsme se na každou
prezentaci připravovali. Zkuste to také. Hodnotitelská komise musí
být po celou dobu hodnocení vaší obce něčím překvapována.

Vyhlášení výsledků soutěže v Kněžicích

Kronika obce Kolešov (2014)
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2014
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ
20LETÁ HISTORIE
Na přelomu září a
října 2014 vydal
Středočeský kraj k 20.
ročníku soutěže Vesnice
roku 2014 oficiální brožuru.
Ta představuje a
hodnotí všech 36
zúčastněných obcí a zmiňuje
se i o vítězích (tedy
držitelích Zlatých stuh)
všech ročníků předchozích.
Celá je součástí příloh
tohoto dílu kroniky (str.
194).

„Těší mě,“ píše v úvodu
publikace hejtman
Středočeského kraje Ing. Miloš
Petera, „že rok od roku přibývá
počet přihlášek do této soutěže.
Svědčí to o tom, že čím dál více
obcí v kraji má vyřešeny
podmínky ke kvalitnímu,
spokojenému životu svých
občanů. Mám také radost
z toho, že konkurence je čím dál
větší. Uspět tak mohou jen ti
nejlepší a v mnoha ohledech i
výjimeční. Poražení ovšem
nemusí být smutní, neboť
vítězstvím je už samotné podání
přihlášky.“
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Než představím, jak
Kolešov hodnotí tato
brožura, chci znovu
připomenout, že jsme
z šestatřiceti obcí byli
v první desítce. Jako druhá
nejmenší obec ze všech
přihlášených! Jedinou menší
vískou byl totiž Ostrov s pouhými 60 obyvateli.

A co o nás publikace „Soutěž Vesnice roku 2014 ve
Středočeském kraji a její 20letá historie“ napsala?

Kronika obce Kolešov (2014)
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KOLEŠOVSKÁ RODAČKA
V prvním dílu kolešovské kroniky (rok 2013) jsme se pokusili
přiblížit historii obce ze všech pramenů, které jsme dokázali dát
dohromady. Samozřejmě, že taková mozaika dokonalá není a
nakonec – bohužel – nikdy ani nebude. Nicméně v průběhu roku 2014
přibyl další kamínek, který do skládanky historie Kolešova přidávám:
Začalo to dopisem. V e-mailové schránce mi přistál v neděli 1.
června 2014 a já si ho v této kronice dovolím odcitovat:

Vážený pane,

narodila jsem se
10. 4. 1940
v Kolešově.
Moji rodiče byli Mitrofan Georgijevič
Sazonov (bílý kozák, který se do naší republiky
uchýlil po revoluci v Rusku) a Emilie, roz.
Vintrová, jejíž kořeny jsou na Šumavě.
V roce 1940 jsem měla jedenáctiletou sestru
Anastázii, která (snad) v Kolešově chodila do
školy a podle jejího vyprávění na ní děti volaly
„Kozačko“.
Moje rodina žila a pracovala u sedláka
Wolfa, který měl být starostou. Maminku
zavřeli na půl roku do vězení v Litoměřicích
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Obracím se na Vás jako na kronikáře obce
Kolešov s následující prosbou:
Jmenuji se Soňa Hanusová, roz. Sazonová.
Celý svůj život žiji v Kašperských Horách na
Šumavě, ale

Soňa Hanusová
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(důvod neznám) a já se sestrou jsme měly být
dány buď do Německa,
nebo do dětského domova. Jenom díky onomu
německému statkáři, který tuto informaci věděl
dopředu, se tatínkovi s námi dětmi podařilo
včas odejít do vnitrozemí a zachovat tak rodinu
pohromadě.
Pan Wolf půjčil tatínkovi vůz naložený nejen
naším nábytkem, ale i jídlem. K tomu koně a
kočího pro zpáteční cestu. Otec měl však
propustku pouze pro sebe, a tak jsme se my se
sestrou dostaly přes hranice za dramatických
okolností: 2. listopadu 1940 mě sestra tajně, po
kolenou, přetáhla přes hranici ve vaničce, do
které mě, půlroční nemluvně, uložily s paní
Wolfovou, zatímco tatínek přejel legálně hranici
po státní silnici. U příbuzných na Šumavě jsme
počkali, až maminku propustili, přežili jsme tu
do konce války a po ní už jsme zde,
v Kašperských Horách, zůstali.
Tohle všechno si pamatuji z vyprávění
sestry. Moc by mě zajímalo, jestli onen pan
Wolf, který nám tak nezištně pomohl, byl v té
době opravdu starostou a jaký byl jeho osud a
osud jeho rodiny po válce.
Pokud byste mi mohl sdělit něco, co by se
vztahovalo k těmto událostem, byla bych Vám
opravdu velmi vděčná. Myslím si, že můj příběh
je dokladem toho, že historie nebyla jen
černobílá a že v každé, i té nejtěžší době, se
najdou lidé ochotni pomoci druhému bez ohledu
na vlastní riziko.
Děkuji Vám za Váš čas a ochotu a
případnou odpověď.
Zdravím a přeji Vám i kolešovským vše
dobré.

Seznamte se:
Soňa
Hanusová se
narodila jako Soňa
Emilie Sazonová ve
středu 10. 4. 1940
v Kolešově. Naši
obec za poměrně
dramatických
okolností, jak sama
popsala na
předchozích
stranách, jako
půlroční miminko
opustila. Usadila se
na Šumavě, kde
vyrostla, absolvovala
zahradnické učiliště,
později pak střední
ekonomickou školu a
v podstatě celý
život pracovala
v obchodě s ovocem
a zeleninou. Má dvě
děti, tři vnoučata a
dnes je v důchodu;
v Kašperských
Horách má penzion
„Soňa“.

Je to
nesmírně milá,
vitální a činorodá
paní.

Kronika obce Kolešov (2014)
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A jak se
dostal k nám?
Z historie je
třeba připomenout,
že po Říjnové
revoluci v roce 1918
došlo na Donu
k několika kozáckým
protikomunistickým
povstáním, která později přerostla do občanské války. Proto
komunistický režim podnikl vůči kozákům velice tvrdé kroky, kdy jich
převážná většina byla zastřelena nebo internována. Pár šťastlivcům
se podařilo uniknout.
Mitrofan Sazonov patřil mezi ně. Je o něm známo, že nějaký
čas žil v Řecku, aby se na konci dvacátých let 20. století ocitl
v Kněževsi. Jako bělogvardějec a Kozák to uměl s koňmi, přičemž na
všech dokumentech, které se paní Soně podařilo shromáždit, byl
uváděn buď jako kočí nebo čeledín. A to byl podle paní Hanusové
majitel obrovských, tisícihektarových pozemků v Rusku. Pak se
objevil i na Šumavě.
Tady se v únoru 1903 jako jedna z deseti dětí narodila Emilie
Vintrová. Ta se někdy v průběhu dvacátých let minulého století
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V listopadu
1897 se v Donské
oblasti na
jihovýchodě Ruska
(stanice Filinovská)
narodil Mitrofan
Georgijevič Sazonov.
Prokazatelně ve
svých jedenadvaceti
letech byl
bělogvardějcem,
kozákem, což byli
svobodní obyvatelé
ukrajinských a
jihoruských stepí,
zemědělci (ale také
válečníci), kteří
mluvili
východoslovanskými
jazyky.

potkala s Mitrofanem Sazonovem a 30. 1. 1929 se jim narodila dcera
Anastazie Vlastimila.
„Maminka
byla dost
divoška?“ ptal
jsem se Soni
Hanusové, když
jsme jí navštívili
v Kašperkách a
pili kávu na
zahradě jejího
domu.

Následovala
Sonina maminka
Emilie svého (budoucího) manžela do jeho bydliště? Nebo šlo o ostudu
takových rozměrů, že byla Emilie ze Šumavy bleskově odstěhována
někam, kde ji nikdo neznal? Nevíme, můžeme se jenom dohadovat.
Faktem zůstává, že 1. února 1931 se tihle dva v Kněževsi vzali. Jako
svědkové tohoto obřadu jsou uvedeni pánové Johan Hable, kočí,
Kněževes č. p. 9 a Josef Tunshom, Kněževes č. p. 270.
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Evidentně
byla… mít totiž
nemanželské
dítě byl před
téměř sty lety
problém. A
Sonina sestra
Vlasta v loži
manželském
rozhodně
počata nebyla.
Ač se totiž
narodila ještě
v Tejmlově na
Šumavě, její
rodiče se brali
až o dva roky
později
v Kněževsi.

Svatební fotografie

Kopie
oddacího
listu

Kronika obce Kolešov (2014)
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Kdy
se manželé
Sazonovi
dostali do
Kolešova,
nevíme.
Fotografie
Mitrofana
pořízená
na
chmelnici
však
z Kolešova
pochází a
k dispozici
máme i
rodný list Soni,
která se už v Kolešově narodila. Vyprávěli jí, že prý někde na
chmelnici…

Rodný list
Soni Sazonové

Kronika obce Kolešov (2014)
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Její sestra Vlasta chodila v Kolešově možná do školy. Ta tady
byla a fungovala, jen netušíme, kolika třídní ve třicátých letech
minulého století byla. Z publikace „Der Politische Bezirk Podersam“
víme, že roku 1801 byla v Kolešově zřízena jednotřídka, která byla
roku 1898 rozšířena o třídu druhou.
Faktem zůstává, že školní fotografie Vlasty není z Kolešova,
ale z Hořesedel.

Vlasta je tmavovlasá dívka uprostřed fotografie
(2. řada odspodu, 6. zprava)

Jako rodný dům Soni Hanusové je uváděno kolešovské číslo
popisné 67. Dům v Kolešově stále stojí, jestli kdy ale patřil rodině
Wolfově a byl-li pan Wolf před 2. světovou válkou starostou naší
obce, to se nám zatím zjistit nepodařilo.
Do svého rodiště se pak Soňa Hanusová vrátila po bezmála
pětasedmdesáti letech. Kolešov navštívila v neděli 22. června 2014 a
bylo to setkání milé a dojemné.
Paní Hanusovou v její rodné vsi přivítal starosta Václav
Porazík s chotí a místostarosta Václav Svítil. Pozdravit ji přišla také
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celá řada spoluobčanů.
Společně s ní prošli
návsí, navštívili její
rodný dům (odsud si
Soňa odnesla domů
hrst zeminy, kterou
chce doma
v Kašperských Horách
vysypat na své
zahrádce) a zastavili
se na chviličku i na
obecním úřadě.
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KOMUNÁLNÍ VOLBY
Podzimní komunální (obecní) volby se uskutečnily v pátek 10. a
v sobotu 11. října
2014.
Lidé
v České
republice si
v nich vybírali
přes 62.000
obecních
zastupitelů
z převážně
místních
seskupení.
Své zastupitele (tentokráte 7) jsme si zvolili také v Kolešově.
Oproti komunálním volbám v roce 2010, kdy bylo na
kandidátce Kolešova 8 jmen, byl tento rok počet kandidátů dokonce
dvojnásobný!
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Na přelomu srpna a září 2014 zveřejnil Český statistický úřad
kandidátní listiny, přičemž Kolešov měl dvě: osm našich spoluobčanů
šlo do voleb pod hlavičkou strany ANO 2011, dalších osm pod názvem
Občané Kolešova.
Překvapení? Podle mého názoru ano, příjemné. Takový zájem
o Kolešov, zájem o dění v obci a zájem o její další vývoj a budování
jsem nečekal. Šlo (či spíše mohlo jít) o nabídku nových možností,
neotřelých nápadů, pohledů z nových, třeba i nečekaných perspektiv.
Navíc obě kandidátky daly příležitost (a to téměř rovnou – na jedné
5 : 3, na druhé dokonce 4 : 4) také ženám. Také věkový průměr
kandidátů obou uskupení byl solidní a zajišťoval, že
1) příští zastupitelstvo většinově stihlo získat celou řadu
životních zkušeností
2) a že (opět většinově) v následujících letech nevymře:
Občané Kolešova – 52,5 roku
ANO 2011 – 48,5 roku
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DVĚ KANDIDÁTKY

Jak tedy kolešovské kandidátky vypadaly?

OBČANÉ KOLEŠOVA
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ANO 2011

Ke kandidátkám Kolešova je zajímavé podotknout, že post
zastupitele se poté, co se kandidatury za ANO 2011 vzdal hned
v úvodu Václav Svítil, pokusila obhájit pouze Irena Součková a
Václav Porazík. Jinak nikdo v minulých ani předminulých
komunálních volbách nekandidoval, čtrnáctka jmen je nových.
Během září se pak kandidatury na post zastupitele vzdali
ještě za Občany Kolešova Jiřina Borisová, Jana Ponertová a Juraj
Pohlodko.
Na pátek 19. září 2014 byla svolána do pohostinství
předvolební veřejná schůze, na kterou dorazila necelá třicítka
obyvatel Kolešova. Z volebního uskupení za ANO 2011 se jí zúčastnili
všichni kandidáti,
Občané Kolešova
se představili ve
třech lidech –
Monika
Burkertová a
Ludmila
Paďourová
nepřišly.

Pak Václav Porazík představil, s čím kandidátka ANO 2011 do
voleb jde. Jaké jsou její priority, co by její zastupitelé chtěli
v nadcházejícím volebním období pro Kolešov udělat, čeho všeho by
chtěli dosáhnout.
Poté vystoupil lídr uskupení Občanů Kolešova Milan Grund.
Představy svých lidí o budoucím chodu obce ale nepředstavil.
Prohlásil veřejnou schůzi za sezení protistrany a vysvětlil, že zvolili
jinou taktiku prezentace svých vizí – že v příštích dnech obejdou
obec a budou její obyvatele o svém programu informovat; nikoli na
veřejném fóru, ale jednotlivě.
Co k tomu dodat? Předvolební boj se v Kolešově rozhořel na
plné obrátky a výše popsaná výměna informací mezi jednotlivými
volebními subjekty ukázala na ten fakt, že najednou nejsme tou
idylickou vískou, jíž jsme dokázali ukázat hodnotící komisi soutěže
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Tady
starosta Václav
Porazík v první
řadě vysvětlil,
jakým způsobem
se v komunálních
volbách bude
hlasovat a uvedl
příklady platných i
neplatných hlasovacích lístků. Každý z přítomných měl možnost
zeptat se, případné nejasnosti si ujasnit.

Vesnice roku, ale že se u nás střetávají dva zcela antagonistické
názory – ne na chod a budoucí vývoj, fungování obce (za chviličku si
ukážeme, že na to se názory v zásadě nerozcházejí), ale na to, kdo
má mít v rukou vliv a moc.
Občané Kolešova svému slibu danému na této veřejné schůzi
dostáli tři dny před volbami, kdy skutečně obec obešli.
V kolešovských schránkách se objevil jejich volební program:

O necelý den později se pak po vsi objevila i prezentace
volebního uskupení za ANO 2011, ze které je patrné, že Občané
Kolešova
1) s žádnými závratnými novinkami nepřicházejí a
2) přicházejí-li, pak s takovými, jež jsou zcela nerealizovatelné.

Na rozdíl od Občanů Kolešova, kteří svůj volební program
pojali pouze v obecných bodech, ANO 2011 přišlo s programem
propracovanějším a především už alespoň zhruba termínovaným:
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VÝSLEDKY VOLEB
V první řadě je třeba vyzdvihnout volební účast: v Kolešově
dosáhla úctyhodných

76%,

Jak už bylo
několikrát výše
zmíněno, obyvatelé
Kolešova si v roce
2014 mohli vybírat
ze dvou kandidátek:
volební programy
obou uskupení si
byly většinově
poměrně blízké,
z čehož lze usuzovat,
že se v letošních
komunálních volbách
nejednalo ani tak o
budoucnost naší vsi,
jako o její personálie:
tedy hlavně o „figury
ve hře“.
A byl to boj. Klání mezi těmi, kdo byli dopředu kvalitně
poučeni, jak se svou zbraní ve formě volebních lístků zacházet, proti
nevýznamné přesile těch, kdo se své ovečky navádět (myslím tím

45

Kronika obce Kolešov (2014)

tedy jen o pouhá 3% zaostala za volební účastí při komunálních
volbách z roku 2006. Pro pořádek připomínám, že roku 2010 přišlo u
nás volit jen 49% oprávněných voličů. Nepochybně také proto, že
zatímco v letech 2006 a
2014 bylo postaveno
více kandidátek,
v roce 2010 to byla
jediná. Tzn. tehdy
se chleba moc
nelámal, situace
byla poměrně jasná,
zkrátka řešit nebylo
příliš co.

v dobrém
navádět…)
nepokusili.
Voliči Občanů
Kolešova tak
volili nesmírně
disciplinovaně a
téměř totožně,
přičemž
příznivci ANO
2011 své hlasy
odevzdávali
nepoměrně
volněji.
I tak byl nakonec výsledek poměrně jednoznačný: po přepočtu
odevzdaných hlasů získalo uskupení Občané Kolešova 3 mandáty,
ANO 2011 mandáty 4.
Jak tedy vypadá nově zvolené zastupitelstvo obce?

Kronika obce Kolešov (2014)
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HASIČSKÁ STŘÍKAČKA
Zmíněna byla již
v minulém, 1. dílu kolešovské
kroniky na str. 81 a 84.
„Historická ruční stříkačka
projde v příštích měsících
rekonstrukcí,“ píše se tu.
„Rozhodlo o tom
zastupitelstvo obce na svém
pravidelném zasedání
v lednu 2013.“
Definitivně pak o ní
bylo rozhodnuto na výroční
členské schůzi 7. února
2014, odkdy se na ní začalo
pracovat.
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Ačkoli práce na rekonstrukci ruční hasičské stříkačky firmy
Flader, která je v majetku Kolešova od roku 1887, byly naplánovány
na celý rok, generálku ve své nové podobě si toto hasební zařízení
prodělalo už 1. srpna 2014, kdy se v podvečer prvně představila
kolešovské veřejnosti. Širokému publiku pak byla předvedena o den
později na tradičním letním grilování (str. 110).

Kronika obce Kolešov (2014)

48

Na pracích trvajících pět měsíců se podíleli především členové
Sboru dobrovolných
hasičů Kolešov.
Finančně akci
zabezpečil
místní obecní
úřad a
nemalou
měrou se
podílely i
firmy
Truhlářství
Jiří Paulíček
(Kolešov),
Autodoprava
Luboš Práger
(Kolešov),
Kovovýroba
Svoboda (Hořovičky) a Restaurátorství David Kolář (Blatno).

Co ke koněspřežné stříkačce říci závěrem?

Podle vyjádření
v podstatě všech, kteří se na
její opravě, na jejím
zmrtvýchvstání podíleli,
v nich ve chvíli, kdy se savice
ponořila do kolešovské
požární nádrže a začalo se
pumpovat, byla skutečně jen
malá dušička.
Zbytečně – stříkačka fungovala!
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Že ji kolešovští měli od
roku 1887, že ji v roce 2014
zrekonstruovali, o tom jsme
právě napsali. Že jí následně
pak také vyzkoušeli, o tom bude
řeč nyní. Bude fungovat?

Co je však kolešovská stříkačka zač? Na internetu jsme
odpovídající zařízení (alespoň podle fotografií) v podstatě nenašli, a
tak jsme se pokoušeli ptát - třeba v redakcích hasičských časopisů.
Poděkování patří
všem, kteří zájem
projevili. Nakonec se
Kolešovu ozval bývalý
kronikář SDH Plesná
Josef Průcha, který ve
svém dopisu
vysvětluje:
„Stříkaček,
jednu z nichž
v Kolešově máte, bylo
firmou Flader
vyráběno asi deset
druhů pod různým
označením, a to na
zakázku. Dále byly
rozděleny do šesti
podskupin. Ruční
stříkačky se vyráběly
jen několik let, než
byla vyvinuta
stříkačka motorová.“
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Čtyřkolová ruční hasičská stříkačka je opatřena dvěma
mosaznými válci o Ø 120 mm pro nasávání a výtlak. Sání je možné
pomocí savic ze zdroje nebo přímo z vany. Pomocí dvojramenné páky
je voda hnána z proudnice o Ø 16 mm až do vzdálenosti 35 m.
Udávaný výkon v plném nasazení je 285 l za minutu. K pumpování je
možno použít 3 a 3 muže na každé straně stříkačky. Požadovaný
počet posádky v době výroby byl dvanáctičlenný. Savice jsou uloženy
na bocích stříkačky v demontovaném stavu s nasávacím košem.
V zadní části je dřevěný box pro technické prostředky. Váha
stříkačky činí 790 kg. Doprava stříkačky je obstarána koňským
potahem.
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K tomu nám
poslal kopii katalogu
firmy Flader z roku 1884, z něhož jsme po přeměření průměru
mosazného válce mohli vyčíst zhruba následující:

Stránka z katalogu firmy Flader
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STRATEGICKÝ PLÁN
OBCE
Kolešov vypracoval a na počátku roku 2014 schválil
Strategický plán obce.

Kolešov dosud
žádný plán rozvoje
obce, který by definoval
a upravoval výhled na
následující období,
neměl. Což byl problém
především k možnosti
získávání dotací
nejrůznějšího druhu. V rozmezí října 2013 – února 2014 pracovní
skupina ve složení Jiřina Hrdličková, Leona Paďourová, Ladislav
Souček, Pavel Sirůček, Miloš Ketner, Vladimír Vejražka, Václav
Seidl a Pavel Ďuran pod vedením starosty obce Václava Porazíka
a místostarosty Václava Svítila strategický plán připravila, na
sklonku listopadu 2013 jej odevzdala obyvatelům obce
k veřejnému projednání a následně, začátkem roku 2014,
zastupitelstvu ke schválení.
Plán rozvoje obce Kolešov na roky 2014 – 2021 je přílohou
této kroniky (str.157).
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Cílem
strategického plánu
bylo zmapovat silné a
slabé stránky obce,
vytyčit vizi, jaká by
měla obec v budoucnu
(konkrétně v letech
2014 – 2021) být, a
hledat všechny
možnosti, jak tuto
představu naplnit.
Zlepšení by se mělo
týkat všech součástí
života v obci.

KOLEŠOVSKÁ HOSPODA
Když nový nájemce Petr Paďour začal v létě 2012
provozovat v Kolešově v č. p. 12 restauraci, byla otevřena denně
kromě neděle.

Posléze hostinec do své péče převzala Petrova manželka
Leona, to už se pravidelně otevíralo jenom v pátek a sobotu. Navíc
jsem si jako nájemník bytu nad restaurací musel už v průběhu
roku 2013 stěžovat, zprvu sporadicky, posléze stále častěji, na
neúnosný hluk, který s provozem restaurace souvisel. Nikoli o
plesech nebo zábavách, spíš o pátečních či sobotních „sezeních“.
Snaha – a pokoušeli jsme se být vstřícní po několik měsíců řešit tuto situaci dohodou vyzněla na prázdno.
Na začátku jara byla do Kolešova přivolána dokonce
několikrát hlídka Policie ČR, aby následně byla na obecní úřad
podána oficiální stížnost na rušení nočního klidu.
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Obec Kolešov na základě této stížnosti přijala opatření ve
formě vyhlášky, v níž noční klid nařídila dodržovat. Rodina Petra
Paďoura reagovala ukončením pohostinské činnosti.
Na dveřích restaurace se objevila následující informace:

Od května 2014 převzal chod restaurace do své péče Sbor
dobrovolných hasičů Kolešov.
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1. OBYVATELSTVO
MATRIČNÍ ZPRÁVA
V roce 2014 se v Kolešově narodily 3 děti, ve všech
případech šlo o chlapce. V porovnání s rokem předchozím je to
stejné.
Tento rok nebyl ve vsi uzavřen žádný sňatek.
V Kolešově roku 2014 zemřela 1 osoba.

POHYB OBYVATELSTVA
K 31. 12. 2014 v Kolešově trvale žilo 138 občanů, z toho 77
mužů a 61 žen.
Obec oproti roku předchozímu zaznamenala přírůstek 5
občanů.
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Porazík Václav
Lukáš Otakar
Kučerová Evženie
Krejčova Libuše
Pavlíčková Žofie
Sirůček Pavel
Líbalová Věra
Sajlerová Daniela
Křečkova Jana
Babyka Lubomír
Križanová Květuše
Porazík Václav
Kučera Karel

90
84
84
84
81
75
73
73
71
71
65
65
60
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KOLEŠOVSKÁ JUBILEA

2. OBECNÍ SPRÁVA
ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce Kolešov vzešlé z komunálních voleb
konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010 na začátku roku 2014:
Václav Porazík
Václav Svítil
Irena Součková
Tomáš Grund
Jaroslava Kučerová
Jan Rajchmann

starosta
místostarosta
předseda kontrolního výboru
předseda finančního výboru
zastupitel
zastupitel

Dne 27. 2. 2014 se mandátu zastupitele vzdal pan Tomáš
Grund.
Dne 26. 3. 2014 se mandátu zastupitele vzdala paní
Jaroslava Kučerová.
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Nové zastupitelstvo obce Kolešov vzešlé z komunálních voleb
konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a ustavující schůze
zastupitelstva ze dne 5. 11. 2014:

Václav Porazík
Milan Grund
Ladislav Souček
Štěpán Valuch
Monika Burkertová
Petr Dřímalka
Miloš Ketner

starosta
místostarosta
předseda kontrolního výboru
předseda finančního výboru
předseda výboru pro zeleň obce
zastupitel
zastupitel
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Zastupitelstvo obce se v tomto okamžiku stalo
neusnášeníschopným. Do řádných komunálních voleb fungovala
obec v jakémsi nouzovém režimu s výrazně sníženou rozhodovací
pravomocí.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva obce Kolešov jsou veřejná. Úvodní
část každého zastupitelstva je vždy věnována povinným
procedurálním bodům, kterými jsou schválení programu jednání a
volba ověřovatelů zápisu.
První veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo
28. února 2014.
Druhé zasedání (28. 3. 2014) díky tomu, že se mandátu
zastupitele vzdal Tomáš Grund a Jaroslava Kučerová, již bylo
pouze informativní. Starosta obce vysvětlil přítomným, že do
nových voleb bude zastupitelstvo obce pracovat v jakémsi
nouzovém režimu, protože není usnášeníschopné. Z tohoto titulu
nelze schválit rozpočet obce, která bude nadále fungovat
v rozpočtovém provizoriu. Obec se touto situací dostala do ztížené
situace a bohužel nebylo možné realizovat plánované projekty.
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Vlastní jednání zastupitelstva zahajuje zpráva o plnění
usnesení zastupitelstva obce (ZO). Dále se zastupitelstvo zabývá
převážně ekonomickými otázkami a majetkoprávními věcmi –
pozemkovou držbou, nemovitostmi, rozpočtovými opatřeními,
dotacemi a podobně. V závěru zastupitelstva v bodě „Různé“ jsou
jednak podávány informace o dění v obci, které neřeší předchozí
usnesení, jednak je pak dána možnost zastupitelům i občanům
města vznášet dotazy, připomínky a přání k činnosti městské
správy.
Z každého zasedání zastupitelstva je vytvořen zápis, který
je uložen na Obecním úřadě. Usnesení za celý kalendářní rok jsou
pak k dispozici na webových stránkách obce.
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Tuto situaci změnily až podzimní komunální volby konané ve
dnech 10. a 11. 10. 2014, ze kterých vzešlo nové, tentokráte
sedmičlenné zastupitelstvo.

OBECNÍ ÚŘAD
Obecní úřad v Kolešově je v č. p. 35. Úřední hodiny byly
v roce 2014 od ledna do července v úterý a v pátek od 17 do 18
hodin, od srpna 2014 v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 13
do 17 hodin.
Obecní úřad je typu obec I. a rozsah obhospodařovaného
správního obvodu je katastrální území obce Kolešov.
Zastupitelstvo obce má sedm členů, obec je spravována
místem uvolněného starosty a jedním zaměstnancem na poloviční
úvazek. Každoročně využíváme institutu veřejně prospěšných
prací pro zaměstnávání pracovníků ve spolupráci s úřadem práce.

Vyjma volených úředníků působili v Kolešově tito
zaměstnanci:
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pan Zdeněk Burkert, jenž se v zimních měsících staral
o úklid sněhu, ve zbytku roku o obecní zeleň (do konce
měsíce března).
paní Jiřina Hrdličková (do konce roku), paní Karla
Rajchmannová (do konce listopadu) a pan Marek Olah
(do konce listopadu). VPP.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA
Každý ze zvolených zástupců byl ve volebním období
zodpovědný za konkrétní oblast, kterou spravoval, rozvíjel,
předkládal návrhy zastupitelstvu a řešil eventuelní problémy s
dotčenými osobami.

Katalog zodpovědností, projektů a úkolů
na rok 2013 - 2014
(a kontakty na jednotlivé členy zastupitelstva)

Tento přehled byl zveřejněn na úřední desce a na
internetových stránkách obce.
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Statutární zástupce obce, který dále zodpovídal za
zpracování vize a strategického plánu rozvoje obce, investiční
projekty, jejich financování a rozpočet obce, za optimální využití
dotací a grantů, organizaci a řízení obecních prací, Czech Point,
evidenci a správní řízení na úseku obyvatel a domů, výběr
místních poplatků, úsek správních poplatků, aktualizaci úřední
desky, přípravu podkladů pro hlavní účetní, zajišťování
inventarizace majetku, poštovní služby, SMS infokanálu,
odpadové hospodářství v obci (komunální, tříděný a nebezpečný
odpad), za dodržování a aktualizaci obecně závazných vyhlášek a
za komunikaci s občany.
Řídil tyto projekty – efektivní veřejná správa, oprava
chodníků v obci, rekonstrukce a optimalizace obecního úřadu,
revitalizace požární nádrže, oprava hřbitovní zdi.
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Václav Porazík – starosta.

Václav Svítil - místostarosta
Statutární zástupce obce, který dále zodpovídal za dopravní
obslužnost obce, správce rozpočtu, propojení SDH, za
bezporuchový provoz veřejného osvětlení a za ostatní
elektrozařízení v majetku obce včetně pravidelných revizí ve všech
oblastech, dále pak za obecní hlášení, dopravní značení v obci a
údržbu a opravy techniky.
Řídil tyto projekty – aktualizace BOZP a PO, passport
veřejného osvětlení.

Jan Rajchmann
Zodpovídal za udržování a zlepšování pořádku v obci a
ochranu životního prostředí.
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Zodpovídal za kontrolu hospodaření obce a vyhotovení zápisů ze
zastupitelstva.

Irena Součková – předseda kontrolního výboru
Zodpovídala za organizaci kulturních a sportovních akcí
v obci a za podporu spolkových aktivit v této oblasti.
Řídila tyto projekty – zavádění nových kulturních a
společenských tradic v obci.
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Tomáš Grund - předseda finančního výboru

Jaroslava Kučerová - zastupitel

Pavel Ďuran - kronikář a šéfredaktor Kolešovského zpravodaje
Zodpovídal za aktualizaci internetových stránek, za
vydávání Kolešovského zpravodaje, za tvorbu reportáží, provádění
dotazníkových šetření a anket, dále pak za kompletní a úplné
zápisy do obecní kroniky.

Katalog zodpovědností, projektů a úkolů na příští období
nebyl do konce roku 2014 vytvořen.
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3. HOSPODAŘENÍ OBCE
Obec se snaží se svými finančními prostředky nakládat
maximálně účelně a efektivně. Výdaje směřované z rozpočtu jsou
vynakládány k doplnění a zavedení rozvojových aktivit.
Roční rozpočet obce byl v roce
2.783.572,- Kč a výdajích 2.121.530,- Kč.

2014

v

příjmech

Obecně platí, že obec se do větších investičních akcí
pouští pouze pokud obdrží dotaci, které se snaží možné míře
vyhledávat a následně získávat.

HLAVNÍ SMĚRY INVESTIC, DOTACE
V roce 2014 Kolešov investoval především do, nákupu
nové techniky na údržbu zeleně a do rozšiřování bytového fondu
obce. Ostatní projekty vzhledem k absenci zastupitelstva nebylo
možné realizovat.
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-

na veřejně prospěšné práce

224.951,- Kč

-

na veřejnou správu

43.500,- Kč

Byly podány tři žádosti o dotace:
-

zateplení a výměna zdroje tepla v budově OÚ – 50.
výzva OPŽP – přiděleno 1.689.119,-Kč (vzhledem
k výši spoluúčasti na neuznatelných nákladech nebyla
dotace čerpána).

-

rekonstrukce chodníků v obci – FROM Středočeský
kraj -neschváleno

-

výměna oken a dveří v kapličce – drobné památky
Středočeský kraj – neschváleno.
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V roce 2014 čerpal Kolešov tyto dotace:

OBECNÍ MAJETEK
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5,73 ha orná půda
33,6 ha ostatních ploch (zahrady, travní plochy, zastavěné
plochy, místní komunikace, vodní toky, cesty)
Hřbitov (r. 1910)
Budova kulturní zařízení obce č. p. 12 (hostinec, sál, 1x byt)
Budova obecního úřadu č. p. 35 (obchod, ordinace lékaře)
Budova bývalé školy č. p. 50 (2x bytová jednotka)
Budova bývalé ubytovny č. p. 72 (po požáru bez využití)
Budova požární zbrojnice (sklad nářadí a dílna)
Kaplička
Pomník padlým v obou světových válkách (r. 1923)
Čtyři pamětní kříže
Požární nádrž na návsi
Víceúčelové sportoviště s umělým povrchem a dětské hřiště
Koňská stříkačka, pohřební vůz za koně, Avia 31+přívěs

4. PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ
A OBCHOD
Viz. Kronika obce Kolešov 2013 (str. 74)
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Viz. Kronika obce Kolešov 2013 (str. 77)
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5. VÝSTAVBA, DOPRAVA,
SPOJE

6. VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
ČINNOST SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných
hasičů v Kolešově prodělal
v roce 2014 významné
změny.

Této výroční
členské schůze se
zúčastnil vedle starosty
sboru Václava Porazíka
nejst. také jeho velitel
Jan Křeček a za
nadřízenou složku pan
Miloslav Hegr, člen
výkonného výboru
krajského sdružení
hasičů.
Schůzi krátce po
17. hodině zahájil velitel
Jan Křeček. Sáhodlouhé
projevy nevedl, stručně přivítal všechny přítomné a představil
hosty. Václav Svítil pak přednesl zprávu o činnosti sboru a
Jaroslav Rajšl zprávu o hospodaření.
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V pátek 7. 2.
proběhla v místním hostinci
výroční členská schůze; tak
trochu jiná, než byly ty
novodobé poslední. Jestliže
totiž měl SDH Kolešov do
tohoto dne 12 členů (a
v rámci okresu – a možná i
kraje – pravděpodobně
také nejvyšší věkový
průměr), pak tímto dnem
svou členskou základnu
bezmála zdvojnásobil. Čímž sice o své pochybné prvenství přišel,
zato získal novou, mladší a nepoměrně aktivnější krev.

Kolešovskému SDH za jeho práci poděkoval pan Miloslav
Hegr.
Za práci?... zmínit se o dosavadním sboru v souvislosti s jeho
prací bylo úsměvné – praxí minulých let bylo totiž pořádání dvou
zábav v roce či nějaký příspěvek na akce organizovanými
Babincem. Pokladna SDH napěchovaná několika desítkami tisíc
korun, které byly k ničemu.
Pan Hegr také přinesl také průkazy všem novým členům –
ty byly rozdány přítomným na závěr schůze velitelem Janem
Křečkem.

Kolešovští hasiči tímto dnem začali pracovat. Oproti minulým
létům, kdy se scházeli téměř výhradně a pouze u příležitosti
výročních členských schůzí, se v roce 2014 sešli celkem 7 x.
V období od února do července opravili koněspřežnou ruční
hasičskou stříkačku firmy Flader (str. 47), vyzkoušeli, že funguje a
pochlubili se s ní nejen na domácí půdě, ale vyrazili s ní několikrát i
za hranice naší obce. V březnu se zúčastnili brigády kácení stromů u
benzinové pumpy (str. 88) a do hasičské pokladny tak mohli přispět
částkou převyšující deset tisíc korun. V létě uspořádali sběr
železného šrotu (str. 123) a pravidelně (jednou měsíčně) sbírali
vyřazené elektrospotřebiče. Místní restauraci po odchodu p.
Paďoura v květnu převzali do své péče, opravili, co bylo potřeba,
vyzdobili a využívá se nejen k hasičským setkáním, ale slouží při
různých příležitostech celé obci.
Pokud se kulturních akcí týče, pak především ve spolupráci
s Babincem uspořádali dva maškarní bály (pro děti a pro dospělé –
str. 81 a 82), ženám připravili oslavu MDŽ (str. 84), podíleli se
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V průběhu
schůze vystoupil
i starosta obce
Václav Porazík,
sám novým
hasičem, který
představil a
vysvětlil, jakým
způsobem se
obecní úřad
chystá práci
SDH
v budoucnosti
podporovat.
Hovořil také o
nutnosti zapojit
do dění v SDH kolešovské nejmladší.

například na hledání velikonočního zajíčka (str. 92), tradičním letním
grilování (str. 110), loučení s prázdninami (str. 122), spolu s obecním
úřadem zorganizovali setkání našich seniorů (str. 133), uspořádali
lampionový průvod spojený s oslavami výročí vzniku Československa
(str. 146) a samozřejmě posvícenskou zábavu (str. 153). K tomu je
potřeba zmínit, že 28. listopadu se v Kolešově po mnoha dlouhých
letech uskutečnila také schůze okrsku a později uspořádali i
přátelské posezení s kolegy z Kolešovic a Přílep (str. 155). Podíleli se
také na přípravách adventu (str. 154) i rozloučení s rokem 2014 (str.
156).
Došlo
také na vznik
kroužku
mladých hasičů.
Těch má SDH
v současnosti
šestnáct ve
věku od tří do
třinácti let,
pravidelně se
scházejí a učí se
základům
hasičiny. Ti
nejmladší se už
zúčastnili i své
první soutěže
(str. 137).
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Obec pro kolešovský hasičský sbor dobrovolníků zakoupila
starší automobil.

Kronika obce Kolešov (2014)

Pro nové hasiče SDH pořídil uniformy, pro kroužek mladých
hasičů kromě uniforem také základní vybavení.

ČLENOVÉ SDH KOLEŠOV
Příjmení a jméno

1.
2.

Dřímalka Petr
Ďuran Pavel

3.
4.

Grund Milan
Charvát Libor

5.
6.

Ketner Miloš
Křeček Jan

7.
8.

Kučera Karel
Maršík Václav

9.
10.

Mužík Miroslav
Paďour Petr

11.
12.

Paďour Patrik
Pohlodko Juraj

13.
14.

Porazík st. Václav
Porazík ml. Václav

15.
16.

Svítil Václav
Veselý Miroslav ml.

17.
18.

Gasperová Martina Zuzana
Rajchmann Filip

19.
20.

Rajchmannová Karolína
Uldrich Zbyněk

21.
22.

Tesař Patrik
Ketner Jakub

23.
24.

Gasper Vojtěch
Porazík Jakub

25.
26.

Zámečník David
Vasiljevič Marko

27.
28.

Hrdlička Jan
Duna Matěj

29.
30.

Hrdličková Nikola
Dunová Veronika

31.
32.

Kostříž Jan
Rajchmann Jan

33.
34.

Hron Miroslav
Souček Ladislav
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Poř. č.

MYSLIVCI
Viz. Kronika obce Kolešov 2013 (str. 85)

BABINEC

Sdružení kolešovských žen Babinec dostalo v roce 2014 u
příležitosti Mezinárodního dne žen svůj erb.

Původně
mělo jít o pouhé
logo – to však
bylo (alespoň
tak rozhodli
kolešovští
muži…) pro
zásluhy žen
z Babince málo.
Zasloužily si
prostě víc.
Minimálně
onen zmíněný
erb.
K erbu
pak
samozřejmě
oprávnění
užívat jej, tzv.
„Erbovní list“.
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Pro
kolešovské ženy
bylo připraveno
erbů hned
několik variant,
ze kterých si ve
finále samy
vybíraly.
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7. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
ZÁLEŽITOSTI
ZAMĚSTNANOST A
NEZAMĚSTNANOST
V obci je v současnosti 54,6% obyvatel aktivního věku,
z tohoto počtu je k 31. 12. 2012 registrováno 17 živnostníků.
Míra nezaměstnanosti se pohybuje na hranici 12%.

Obec podporuje využívání dlouhodobě nezaměstnaných a
poskytuje (1 - 2 obyvatelům) možnost zaměstnání v obci při veřejně
prospěšných pracích.

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
Viz. Kronika obce Kolešov 2013 (str. 94)
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V obci není žádný hospodářský subjekt a tak je nutno za
prací dojíždět. Nejblíže k obci se nachází Zemědělská společnost
Blšany (10 km), průmyslová oblast v Podbořanech (16 km), dále pak
Rakovník (23 km) a Žatec (25 km). Část obyvatel vzhledem ke
vzdálenosti (75 km) a dostupnosti spojení cestuje do Prahy.

8. POČASÍ
Obecně,
celorepublikově
platilo, že rok 2014
byl nejteplejší za
posledních nejméně
devět let. Průměrná
teplota 9,4°C byla o
1,9 stupně vyšší než
průměr teplot za léta
1971 až 2000.
Nadprůměrně teplých
bylo loni deset
měsíců, což se stalo
od roku 2006 teprve
potřetí.

V sezóně 2013/2014 zima Evropu v podstatě vynechala.
Arktická oblast, která náš světadíl v zimním období zásobuje
chladným vzduchem, za svůj cíl tentokrát volila severoamerický
kontinent, kam se ho naopak dostávalo až moc. To podporovalo
tvorbu cyklon, které se usadily nad severozápadní Evropou a ty
v podstatě nedaly žádnou šanci tlakovým výším, které by si
podmanily Skandinávii a po své přední straně k nám posílaly chladný
kontinentální vzduch z Ruska.
Leden a únor 2014 tak do Česka přinášel teplý vzduch od jihu
nebo západu, při kterém v zimě panují nadprůměrné teploty. Pro
teplé zimy pak bývá obvyklé větší množství srážek – na začátku roku
však taková situace nenastala. Na meteorologických stanicích bylo
zaznamenáno většinou jen 25% – 60% běžného zimního srážkového
úhrnu.
Kombinace vysokých teplot a sucha se samozřejmě podepsal
na sněhové pokrývce – například konec února 2014 byl druhý
sněhově nejchudší za posledních minimálně 40 let.
Také v Kolešově jsme se v roce 2014 se sněhem potkali jen
velmi vzácně. Co se naší vsi však nevyhnulo, bylo zemětřesení.
31. května 2014, patnáct, dvacet minut po poledni se
v Kolešově zachvěla zem. Někomu se zdálo, že se pohnul dům.
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Zdroj: Český
hydrometeorologický ústav

Někomu se v sekretáři rozezvučely skleničky. A podobná informace
přišla i z nedalekých Hořoviček.
Většina lidí si zemětřesení ale nevšimla. Zdálo se to jen
některým nebo jsme zemětřesení, které v našich končinách běžné
není, skutečně zažili?
„Opravdu jste pocítili
zemětřesení,“ potvrdil RNDr.
Jan Zedník z Geofyzikálního
ústavu Akademie věd ČR,
„Ohnisko mělo v západních
Čechách u obce Nový Kostel
s magnitudem 4,4.“

Léto bylo
mizerné. Sluníčka
jsme si užili jen pár
dní, o koupání to
moc nebylo.
Žádných
významných
meteorologických
excesů se však Kolešov nedočkal, a to ani na sklonku roku.
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Dočkali
jsme se tak
skutečně až
na samém
konci roku:
29. 12. sníh
napadl. Žádné
drama se
nekonalo, byly
ho zhruba 2
cm.
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Na pár minut napadl sníh někdy v listopadu, v řádu desítek
minut byl ale pryč.
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9. UDÁLOSTI
VÍTÁME ROK 2014 …
… 1. 1. 2014

Nový rok přivítali kolešovští před místní hasičárnou. S dobrou
náladou a kelímkem svařáku v ruce si sousedé popřáli hodně štěstí a
zdraví a připili si.
Ani tentokrát nechyběl tradiční ohňostroj.

Kronika obce Kolešov (2014)

76

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH KOLEŠOV …
… 7. 2. 2014

V pátek 7. Února 2014 v podvečer proběhla v restauraci „U
Padíka“ výroční členská schůze místního sboru dobrovolných hasičů.
Tak trochu jiná než ty novodobé poslední…

Jestliže měl totiž SDH Kolešov do tohoto dne dvanáct členů (a
v rámci okresu – a možná i kraje – pravděpodobně také nejvyšší
věkový průměr…), pak tímto dnem svou členskou základnu
zdvojnásobil. Čímž sice přišel o své pochybné prvenství, zato získal
novou, mladší krev.
Výroční členské schůze se zúčastnil vedle starosty sboru
Václava Porazíka nejst. také jeho velitel Jan Křeček a za nadřízenou
složku pan Miloslav Hegr, člen výkonného výboru krajského sdružení
hasičů.
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Schůzi krátce po 17. Hodině zahájil velitel Jan Křeček (na
fotografii vpravo).
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Kolešovskému SDH pak za jeho práci poděkoval pan Miloslav
Hegr. Ten také přinesl průkazy všem novým členům – ty byly
rozdány přítomným na závěr schůze velitelem Janem Křečkem.
V průběhu schůze vystoupil i starosta obce Václav Porazík
(sám nový hasič…), který představil a vysvětlil, jakým způsobem se
obecní úřad chystá práci SDH v budoucnosti podporovat.
Činnost pokladníka pak na vlastní žádost ukončil Jaroslav
Rajšl.
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Sáhodlouhé projevy nevedl, stručně přivítal všechny přítomné
a představil hosty. Václav Svítil pak přednesl zprávu o činnosti a
Jaroslav Rajšl zprávu o hospodaření.

MAZEC CUP 2014 …
… 15. 2. 2014

V sobotu 15. února 2014 se v Kolešově odehrál hokejový turnaj
„Mazec Cup“, jehož se zúčastnilo celkem pět týmů. Kromě dvou
mužstev domácího Kolešova se na umělé trávě víceúčelového hřiště
představili také borci z Bukova, Chomutova a Všetat.
Turnaj, v němž by se v budoucnosti mělo bojovat o putovní
pohár, byl zahájen krátce po desáté dopolední. Nejprve hrál každý
s každým, poslední tým vypadl. Následovala dvě semifinále a hned
na to se bojovalo o prvenství.

Každý zápas se hrál na 2 x 15 minut. Vzhledem k počasí, které
na začátku roku 2014 panuje, se nebojovalo na původně zamyšlených
bruslích a klasickým pukem, ale v teniskách a florbalovým míčkem.
Mužstvo přitom tvořili tři hokejisté, které bylo možno během zápasu
libovolně střídat.
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Zápasy byly urputné až téměř líté… třebaže se hrálo
v rukavicích (družstvo ze Všetat dokonce v originál hokejových…),
rozhodně se nehrálo v rukavičkách – přesto striktně v duchu fair
play. Nasazení bylo obrovské, borci nechávali na umělém pažitu
hřiště nejen duši, ale často především plíce.

Nejlepším střelcem byl vyhlášen borec ze Všetat, který svým
soupeřům během turnaje nasázel třicet branek.
Posledním, co se během turnaje hodnotilo, byla součást
startovného – tou byl hrnec guláše. Degustaci a vyhodnocení
provedla pětičlenná komise obyvatel Kolešova, která rozhodla, že
tato cena zůstane protentokrát doma. Zbývá podotknout, že
vítěznou krmi připravil ze zvěřiny pan Zdeněk Burkert – a bez
ohledu na umístění byly ve finále pokořeny všechny gulášové vzorky,
které se v Kolešově sešly.
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Hokejové zrní od
plev bylo záhy
odděleno, brzy se
prosazovala mužstva
těch, kteří se při
nejrychlejší kolektivní
hře pravidelně
setkávají a trénují.
Vyhrálo tak družstvo
Všetat, na druhém
místě skončil
Chomutov a na třetí
příčce se umístila dvě
družstva domácího
Kolešova (o třetí
místo se malé finále
letos nehrálo). Výsledkovou listinu uzavřel tentokrát Bukov.

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI …
… 22. 2. 2014

Z reproduktorů zněly dětské písničky. Od těch šmoulích po
veselé od oblíbených Maxim Turbulenc. Nebo ptačí tanec či Mládkův
Jožin z Bažin. Písničky pro děti od Svěráka a Uhlíře. S dětmi si
zatancovaly
ženy
z Babince
převlečené do
masek
berušek nebo
šašků.
Ty je
také provedly
celou řadou
soutěží,
kterých se
nejmladší
kolešovští
občánci nadšeně účastnili a za splnění toho či toho úkolu si odnášely
sladkou odměnu.
Po dvou a půl hodinách milé a usměvavé odpoledne končilo.
Pro děti byla připravena ještě tombola, jejíž ceny si před odchodem
rozebraly.
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V sobotu 22.
2. 2014 uspořádal
kolešovský
Babinec ve
spolupráci
s místním sborem
dobrovolných
hasičů další ze
svých maškarních
bálů pro děti. A
pokud jsem dobře
počítal, dorazilo
jich tentokrát do
sálu místní
restaurace šestnáct.
S doprovodem známých, rodičů a prarodičů se tak v hospodě U
Padíka ve tři odpoledne sešla dobře padesátka lidí.

MAŠKARNÍ BÁL …
… 22. 2. 2014

V osm hodin
večer v sobotu 22.
2. 2014 se ten den
podruhé začal sál
kulturáku plnit
lidmi. Po dětském
maškarním se
v Kolešově konal
bál také pro
dospělé.
To už na
parketu tábořila
skupina homeless,
kterou jako bys
vystřihl z nějakého
pražského slumu.
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Vstupné bylo ušlechtilé, návštěvníci v maskách přispěli do
pokladny SDH částkou čtyřiceti korun a ti, kteří dorazili bez masek,
zaplatili dvojnásobek. Na pódiu vyhrávala Eva Pezlarová se skupinou
Kamarádi. Chvilku po osmé bylo prostě plno.

Zástupci
sboru
dobrovolných
hasičů, kteří
ples
organizovali,
takový nával
na akci tohoto
druhu
nepamatovali.
Nálada byla
výborná, muzika
skvostná, masky
nádherné. Kdo a jak
bude hodnotit ty nejlepší, se nevědělo – nakonec ale zvítězil názor,
že porotou bude kapela – tedy ti, kdo
1. nejsou místní a
2. mají z pódia nejlepší přehled.

Z prvenství se nakonec radovali přespolní: kolektivní maska
želvích ninjů, kteří do Kolešova přijeli z Kryr.
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Výsledky se vyhlašovaly o půlnoci. K dispozici bylo pět cen
(oproti předchozím ročníkům byly poměrně chudé; o to tu ale
nakonec nešlo).

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN …
… 8. 3. 2014

Také v Kolešově oslavily ženy svůj svátek, Mezinárodní den
žen. Stalo se tak v sobotu 8. 3. 2014 odpoledne, kdy byly pozvány do
sálu kulturního domu.

Tady pro ně byla připravena kytička, občerstvení, hudba,
soutěže (a samozřejmě ceny…) a malé překvapení.
Kolešovský ženský
den tentokrát
zorganizoval sbor
dobrovolných hasičů
ve spolupráci
s obecním úřadem.
„Naše ženy se o
kulturu v obci starají
celý rok,“ vysvětlil
starosta Kolešova
Václav Porazík,
„Nechtěli jsme, aby si
program připravovaly
i na vlastní svátek.
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A tak se někteří z hasičů před sobotou několikrát sešli a
zapracovali.
Odpoledne
určené ženám
zahájili dva
starostové – první
ten, který byl ve
funkci teprve pár
týdnů – Václav
Svítil, nový
starosta SDH a
druhý ten, jemuž
v roce 2014
funkční období končí
– starosta obce Václav
Porazík. Oba vystoupili s krátkými projevy, v nichž kolešovským
ženám popřáli nejen hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ale
především jim za jejich práci pro obec poděkovali.

Pak kolešovské ženy nabrousily ouška, protože začala první
soutěž: zazněly tóny notoricky známých filmových či seriálových
melodií, za jejichž správnou identifikaci si ženy odnášely drobné
dárky.
Po druhém
hudebním
intermezzu pak
musely nabrousit
svůj důvtip,
znalosti, prostě
oprášit vzdělání a
vědomosti. Hrály
se totiž
piškvorky: byla
vytvořena dvě
družstva a za
správně
zodpovězenou
otázku jejich zástupkyně mohly umístit na čtverečkovanou síť buď
kolečko, nebo křížek. Soutěž byla dramatická, otázky v žádném
případě jednoduché, takže svým lepším protějškům v některých
případech pomáhali i přítomní muži. Po lítém boji vyhrálo družstvo
kolečkářek, dlužno však podotknout, že skutečně jen o pověstný
„fous“.
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Pokud se programu týče, skladby 80. let minulého století
hrála reprodukovaná hudba. „Dýdžejem“ pro slavnostní odpoledne se
stal starosta Porazík a vedl si skvěle.

Byla připravena i hra pro děti: ty se vydaly na kolešovskou
náves, kde hledaly ukrytý poklad. Takto ušlechtilá místa byla hned
tři a skrývala sladká potěšení.

Následovala
druhá část soutěže
v hádání filmových
a seriálových
melodií, z níž byla
vyloučena Jana
Charvátová (dostala
láhev vína…), která suverénním způsobem ovládala první kolo. Bylo
zkrátka vidět, kdo doma leží u televizoru.
Odpoledne bylo pěkné; kdo přišel, určitě se nenudil. Jen byla
škoda, že těch příchozích (především žen…) nebylo více a že se tak
celá oslava konala v poněkud komorní atmosféře.
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Kolešovský
potěr, to je
potřeba na
tomto místě
zmínit, byl
z hospody
vytěsněn na
nějakých dvacet
minut zcela
záměrně. Sál
totiž navštívil
umělec z Prahy,
který se v úvodu
své produkce
představil jako Batman, aby se po nějakých deseti minutách rozloučil
jako Adam. Striptér byl
oním výše
zmiňovaným
překvapením, které
si přítomné
kolešovské ženy
užívaly.

90. NAROZENINY …
… 15. 3. 2014

V sobotu 15.
března 2014 se do
Kolešova sjela nejbližší
rodina, přátelé i známí
nejstaršího obyvatele
naší obce – pana
Václava Porazíka,
který se dožil
významného životního
jubilea - svých
devadesáti let.

Jeho dětské
roky byly spjaté
s Hulčí. Po škole se šel
učit truhlařinu
k tatínkovi.
Za druhé světové
války prošel frontou za osvobození naší vlasti a po válce v ní i zůstal.
Novým domovem se mu stal
Kolešov – obec, v níž prožil
většinu svého života. Pracoval
v zemědělství, věnoval se
včelařině, působil
v divadelním spolku a jako
každý správný chlap na vsi
byl (a stále je) u hasičů.
Václav Porazík má dva
syny, tři vnoučata a tři
pravnoučata.
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Václav Porazík
se narodil 12. března
1924 v České Hulči na
ukrajinské Volyni jako
druhý ze čtyř dětí
rodičů Anny a Štěpána
Porazíkových.

BRIGÁDA SDH …
… 29. 3. 2014

14,00 hodin

V sobotu 29. 3. 2014 se kolešovští hasiči sešli na své první
letošní brigádě. V půl
deváté ráno jich před
obecní úřad z celkového
počtu členské základny
dorazila zhruba polovina;
chyběli většinou ti, kteří
bývají na schůzích
nejřečnější. Škoda –
ostatní tak nepochybně
ochudili o své vědomosti
a zkušenosti, které by
(jak se v průběhu dne
ukázalo) byly
k nezaplacení.

Za zmínku
pak stojí opačný
příklad: pana
Pavlíčka. Ten,
ačkoli žádným
hasičem není,
přišel a odvedl
kus poctivé
práce.
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9,00 hodin

Úkolem kolešovských hasičů byla likvidace stromů u čerpací
stanice KM PRONA na jesenické křižovatce, jejichž větve nebezpečně
ohrožovaly dráty
elektrického
vedení. Již
v průběhu týdne
byly ve spolupráci
s Městským
úřadem Kryry
z vysokozdvižné
plošiny ořezány
největší a drátům
nejbližší větve, na
sobotu pak zbylo
skolit k zemi
pětici kmenů,
zlikvidovat slabší
větve a vyčnívající
kořeny dostat pod
úroveň terénu.

Menší větve
byly drceny ve
štěpkovači, kmeny
pak byly rozřezány
na cca dvoumetrové
klády. Největším
problémem byla
likvidace zbylých
kořenů – i s těmi si
ale nakonec
brigádníci poradili.
Domů se pak
dostali někdy kolem
třetí odpoledne.
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Kmeny stromů padaly k zemi jeden po druhém. Každý z nich
bylo přitom třeba zabezpečit ocelovým lanem a při kácení je pomocí
traktoru usměrňovat od elektrického vedení. Tedy směrem k velmi
frekventované karlovarské silnici. Dva k této komunikaci nejbližší
kmeny si dokonce vyžádaly asistenci Policie ČR, jejíž hlídka na místo
ochotně dorazila a na krátkou chvíli pomohla kolešovským hasičům
zastavit na křižovatce dopravu.

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA OBCE …
… 29. 3. 2014

Jestliže se v loňském roce tradiční velikonoční zdobení
Kolešova vzhledem k tomu, že nasněžilo, konat nemohlo, letos si to
děvčata z Babince vynahradila. A to dokonce tak, že letošní
velikonoční výzdoba obce neměla dlouho obdoby.

Dva velikonoční stromy, žebřiňák i kolešovské kameny byly
ozdobeny několika sty vajíček. Nechyběla ani více jak dvoumetrová
pomlázka, ani dřevění zajíčci.
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OBECNÍ DÝNĚ …
… 3. 4. 2014

Kolešov bude
mít obecní dýně!
Dýňování je
tradiční kolešovskou
podzimní kratochvílí.
V tomto roce přípravy
na tuto sugestivní
výzdobu vsi začaly
s výrazným náskokem
– totiž už na jaře.

První
krůček k tomu
udělal pan
Petr
Dřímalka,
který za
podpory
starosty
Václava
Porazíka
revitalizoval
a pro
výsadbu
dýní
připravil
část
obecního
pozemku
v blízkosti
víceúčelového
hřiště.
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Zatímco v minulosti se dýně v Kolešově sháněly kde a od koho
se dalo, letos by měly být tyto plody obecní.

HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA …
… 3. 4. 2014

Nápad uspořádat tuto velikonoční akci
se zrodil někdy v březnu. Přišla s ním Leona
Paďourová a kolešovský Babinec ji pak po
celou dobu ladil, cizeloval, rozvíjel a
vylepšoval. Tohle úsilí se vyplatilo, takže o
prvním ročníku „Hledání velikonočního
zajíčka lze hovořit jen v superlativech.

Bezmála padesát dětí dorazilo na start této nové kolešovské
hry. Padesát dětí a bezpočet dospělých jejich doprovodu, který svým
ratolestem ve chvílích bezradnosti pomáhali radou i skutkem.
Všechny společně přivítalo příjemné, slunečné jarní počasí a trať o
deseti stanovištích, na kterých se plnily úkoly více či méně související
s jarem a velikonocemi. Jen namátkou: hrály se kuličky, vyzkoušela
se chůze na chůdách, malovala se velikonoční vajíčka nebo si děti
vyzkoušely pletení pomlázky.
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Až po
absolvování
těchto disciplín si
každé
z přišedších dětí
našlo toho svého
velikonočního
zajíčka, to už
v areálu dětského
hřiště za obecním
úřadem, kde si
děti tradičně
opekly buřty či
měly možnost
zaskotačit si ve
skákacím hradu.

Pro
dospělé byl
připraven
soudek
zeleného
piva, které
ochutnali
snad úplně
všichni.
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STAVĚNÍ MÁJE
A
PÁLENÍ ČARODĚJNICE …
… 26. 4. 2014

V sobotu 26. 4. 2014 se v Kolešově stavěla máje a pálila
čarodějnice.
Dopoledne se
kolešovští kolektivně
vypravili do obecních
hvozdů, aby zde vybrali
a následně uřízly na máji
vhodný strom. Ten pak
naložili na podvalník a
odvezli jej do vsi.

Tradičně
„zápasili“ s přejezdem
karlovarské komunikace,
tento rok si však
dopravu po dobu míjení
této frekventované
silnice zastavili.

Na kolešovské
návsi před hospodou pak
byl strom zbaven kůry,
jeho koruna byla
opatřena věncem, aby
byl následně vyzdvižen.
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Vpodvečer se pak konalo pálení čarodějnice a večer při ohýnku,
buřtech a sousedském potlachu.
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VOLBY
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU …
… 23. a 24. 5. 2014

Také
v Kolešově se ve
dnech 23. a 24.
května 2014 volilo.
Tentokrát do
Evropského
parlamentu, což je
nám všem
záležitost natolik
vzdálená, že se
k volební urně
dostavilo toliko
24% oprávněných
voličů.
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Jak volili?

HELIKOPTÉRA NAD KOLEŠOVEM …
… 24. 5. 2014

Patrně
většímu zájmu,
než kolešovští
projevili o volby
do Evropského
parlamentu, se
v sobotu 24.
května 2014
těšilo přistání a
následný průlet
nad vsí malého
žlutého
vrtulníku.

Dál k tomu nemám mnoho co říci – snad jen tolik, že kabina
tohoto ďábelského stroje je podstatně menší, než kokpit našeho
osobního vozu a že jako kronikář obce jsem do téhle „vosy“ vlezl
(podotýkám, že jsem
byl vyprovokován…),
vznesl se s ní desítky
metrů nad Kolešov (a
tady se bál jako nikde
a nikdy…) a pořídil
díky tomu záběry,
které jsou dnes
úvodem
videoreportáží
Kolešovských
filmových střípků.
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Jmenuje
se Robinson
R22 – je
vyráběný americkou společností Robinson Helicopter Company a byl
vyvíjen Frankem Robinsonem od roku 1973, přičemž vyráběn je od
roku 1979. Jde o dvoumístný jednomotorový lehký vrtulník
s dvoulistým hlavním rotorem a dvoulistým vyrovnávacím tlačným
rotorem.
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KÁCENÍ MÁJE …
… 31. 5. 2014

V sobotu
31. května 2014
odpoledne
Kolešov pokácel
svou májku.
Vydržela, ačkoli
jsme jí alespoň
my, kdo bydlíme
v její blízkosti,
příliš nevěřili.
Poryvy větru
během května
byly totiž takové
síly, že jsme s obavami parkovali své vozy od máje co možná nejdále,
abychom případné škody pokud možno co nejvíce eliminovali.

Koruna byla odvezena za obecní úřad, kde se v podvečer
uskutečnilo kolešovské posezení: při pivu, limonádě a špekáčcích. Děti
měly k dispozici skákací hrad.
Sobotní odpoledne skončilo až pozdě večer. Sešla se spousta
lidí a všichni se dobře bavili.
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Krátce po
třetí odpoledne
za přítomnosti
početného
publika šla
kolešovská máje
k zemi. Během
dalších pár
minut byla
rozřezána,
špalky dřeva
odneseny do
restaurace, kde
poslouží
k vytápění sálu.

KLÁNÍ O KRAKOVECKÝ MEČ …
… 7. 6. 2014

V sobotu 7. června
2014 uspořádal Svazek
obcí Rakovnicka společně
s vítězem minulého
ročníku soutěže – obcí
Kolešovice – tradiční
„Klání o krakovecký meč“.

Soutěžilo se
tradičně v netradičních,
občas vážných, občas
žertovných disciplínách –
a boje to byly líté a
urputné.
Sedmičlenná
družstva změřila
své síly v jakémsi
labyrintu, hodu
kládou na dálku
nebo přiřazovala
filmové postavy
k názvům
jednotlivých filmů.
Absolvovala tzv.
„farmářský běh“,
chytala pivní
tácky, štafetově
zdolávala půllitru piva
na čas, aby krátce na to pojídala sice uvařené, přesto brambory ve
slupce. Bez omastku, bez pití. V závěrečné disciplíně pak bojovala i
s vlnami nedalekého rybníka.
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V úmorném vedru
tohoto dne se v něm
utkalo o putovní trofej
sedm týmů: Kroučová,
Podžbánsko, Drahouš,
Senomaty, Rakovník,
Kolešov a domácí
Kolešovice.

Víc se nestačilo.
V celém
klání nakonec
zvítězilo
družstvo
z Drahouše.
Druhé
skončily
domácí
Kolešovice,
pomyslný
bronz si pak
domů odvezla
Kroučová.
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Na
čtvrtém
místě se
umístilo
Podžbánsko,
pátý byl
Kolešov, šesté Senomaty a poslední Rakovník.

Co dodat?
Jen v bodech:
O vražedném počasí řeč už byla.
Doprovodný program – vystoupil Přemysl Kubišta alias
Josef Švejk a C. K. Šraml – byl skvostný (tento soubor
z Plzeňského divadla zklamat zkrátka neumí).
Porota přísná a – obávám se – občas nepříliš objektivní.
Organizace soutěže – hlavně ze začátku – tragická (na
celý areál dětského hřiště a desítky návštěvníků jediná
popelnice!!!)
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ZÁJEZD DO DIVADLA …
… 12. 6. 2014

Ve čtvrtek
12. června 2014 se
kolešovští vypravili
společně do
divadla.
Do Prahy, do
divadla „U hasičů“,
kde shlédli hru
Jaromíra
Břehového
„Sborovna“.

Jaromír
Břehový
představuje
ředitele učiliště
jako
zkorumpovaného
flegmatika, který
neváhá a pro
svou milenku
„uvolní“ z funkce
stávající
zástupkyni,
která de facto
učiliště alespoň
trochu
smysluplně řídí a
vede. Nová zástupkyně pak zavádí nové pořádky. Učitelský sbor je
souborem rezignovaných cyniků, kteří se ale před závěrem hry
vzchopí a koná se v podstatě happy end. Naprosto fatální je ovšem
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Jde o původní
českou komedii vedoucího, spoluzakladatele, autora, režiséra i herce
souboru Žlutičan ze Žlutic na Karlovarsku Jaromíra Břehového
z prostředí zemědělského odborného učiliště. Prostřednictvím jeho
pedagogického sboru kriticky shlíží na některé nešvary dneška,
z mého pohledu je ale,
žel, neřeší.

poslední obraz představení, ve kterém autor varuje před mocí vlivu a
peněz s tím, že jde o začarovaný kruh, z něhož není úniku.
Naprosto famózní
byl herecký výkon
Uršuly Klukové,
vynikající byla
exmanželka Jiřího Korna
Kateřina. Obě si myslím
zastínily svého
uměleckého šéfa Pavla
Trávníčka, který si
zahrál jednoho
z pedagogů.
Co říci více?
Naše profesionální
divadelní scéna nepochybně
nabízí i lepší, kvalitnější hry. Nakonec Sborovnu psal ochotník,
v podstatě amatér. Přesto čtvrteční večer nebyl určitě večerem
promarněným; a kdo nabídky společného zájezdu do Prahy využil,
nelitoval.
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SRANDA MAČ 2014 …
… 28. 6. 2014

Vyjma zmíněných ženských týmů, které se představily v rámci
přestávky jinak nelítostných, nemilosrdných, přece však neskonale
slušných, fair
play utkání,
se
představila
mužstva
hned pěti
obcí:
Hořoviček,
Krušovic,
Vrbice,
Děkova a
Kolešova.
Na
trávníku
hořovičského hřiště se odehrávaly skvostné zápasy. Byly k vidění
akce, nad nimiž by občas v němém úžasu zůstali stát i špílmachři
tehdy probíhajícího mistrovství světa.
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„Takhle hezky v Kolešově bývalo,“ řekl v bleskovém rozhovoru
pan Pavel Sirůček, který soudcoval v netradičním dresu – byl tu za
cowboye – utkání fotbalistek Hořoviček a Strojetic. To v rámci
dalšího ročníku fotbalového turnaje „Sranda mač“, který se na pažitu
fotbalového hřiště v Hořovičkách odehrál o příjemné, většinou slunné
sobotě 28. června 2014.

Tady ale nešlo jen o fotbal. V Hořovičkách šlo v sobotu totiž
nejen o sportovní, ale především o společenskou akci, na níž se
nenudil opravdu nikdo.
K dobré pohodě přispělo i bohaté občerstvení, vyhrávající
hudba, ať jakkoli pouze reprodukovaná. Šlo o setkání lidí, sousedů –
a to nad rámec obce, kde se turnaj odehrával.
Lví
měrou
k pohodě dne
přispěli i
strojetičtí.
Ti
neváhali,
sestavili ženský
tým a svedli o
přestávce
turnaje
nelítostný
fotbalový souboj
s divami
z Hořoviček.
Spravedlivě se pak ženská družstva podělila o zisk bodů, neboť jejich
vzájemné utkání skončilo remízou.
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Zbývá dodat, že nejlepším střelcem turnaje se stal Martin
Havel a nejlepším brankářem byl vyhlášen Jan Sklenář.
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A jak celý turnaj nakonec dopadl? Kolešov první místo
z předchozího ročníku neobhájil.

PREMIÉRA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY …
… 1. 8. 2014

Je fakt, že se na sklonku července šturmovalo. Nebylo to
zdaleka už jenom o nějakých víkendových brigádách, teď už se
koněspřežné hasičské stříkačce věnovala každá volná chvilička.
Přicházel, kdo mohl – je na místě podotknout, že nejvíc práce odvedli
Václav Porazík, Petr Dřímalka a Václav Svítil.
Stříkačka ve
své nové,
revitalizované
podobě byla
Kolešovu
představena
v pátek 1. srpna
v podvečer.
Podívat se
(samozřejmě, že se
to rozkřiklo) se
přišla podívat
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Zavřená
vtrata zbrojnice
se za zvuků
hasičské sitény
otevřela. A z nich
vyrazila novotou
zářící stříkačka.

Nikoli koňmi,
ale samotnými
hasiči tažená. Na
kozlíku Petr
Dřímalka
v historické
uniformě.
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polovina vsi.

Cvakaly spouště fotoaparátů, ozýval se smích, zazníval
všeobecný potlesk. Bylo to tak trochu cirkusové číslo – byl to ale
nefalšovaný sukces!
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LETNÍ GRILOVÁNÍ …
… 2. 8. 2014

Třetí akce
tohoto druhu, která
se letos uskutečnila
v sobotu 2. srpna,
byla od dvou
předchozích větší,
bohatší. Kolešov
totiž vracel svému
dorostu Den dětí, o
který je kvůli soutěži
Vesnice roku na
začátku června
ochudil. Slavil také
zisk diplomu „Za
pospolitost obce“,
který jsme ve zmíněné
soutěži získali, chlubil se
opravenou hasičskou stříkačkou z roku 1887 a také nově vítal své
nejmladší občánky.
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Ve dvě hodiny se
kolešovští, jejich příbuzní a
známí (dokonce i známí jejich
známých…), a to z blízkého i
vzdálenějšího okolí, sešli před
hasičárnou na návsi.
Kolik lidí přišlo? Počítal
jsem do sta – a bylo to málo.
Připravena byla
prezentace soudobé
požárnické techniky
rakovnických a jesenických
hasičů, představila se Policie
ČR. Koňáci z Blšan povozili
děti a některé ze zvídavých
dospělých.
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Prostě na jeden den toho bylo až až…

V šestnáct
hodin se pak akce
přesunula na
dětské hřiště za
obecním úřadem.
Pro děti byly
připraveny soutěže
o sladké odměny,
k mání byla
cukrová vata,
malovalo se tu na

obličej nebo se
dalo pořídit
třpytivé tetování.
Samozřejmě
nechyběl skákací
hrad.

Děti si
pak mohly
zařádit v hasiči
připravené
pěně, čehož
samozřejmě
hojně a
s radostí
využívaly.
I
k úřadu
členové SDH
Kolešov přitáhli
ruční hasičskou
stříkačku a
starosta hasičů
Václav Svítil o ní
řekl několik málo
slov.
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Obecní
popelnice voněla
vepřovými kýtami, točilo se pivo, kelímky se plnily limonádou,
grilovala se kuřata a buřty.

V podvečer pak starosta obce přivítal nejmladší kolešovské
občánky.
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A pak už byla zábava skutečně v plném proudu. V laškovních
disciplínách si zasoutěžili také dospělí.
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Hrála country muzika, tentokrát živě. Takže se také tancovalo.
V devět večer si Kolešov promítl video z návštěvy hodnotitelské
komise soutěže Vesnice roku a průběh prací na rekonstrukci hasičské
stříkačky.

ZACHRÁNIL ŽIVOT …
… 7. 8. 2014

Motto:

„Jediné, co je zapotřebí k tomu,
aby zlo zvítězilo, je,
aby dobří lidé nic nedělali.“
Edmund Burke
Byl čtvrtek 7. srpna 2014, podvečer.

Malý Kuba
Porazík si hraje u
stavidla, uklouzne a
padá do vody. Plavat
ještě neumí. Břehy
kolešovské požární
nádrže jsou
liduprázdné. Poblíž je
jen Tobiáš Bébr, který u
babičky tráví prázdniny.
Je mu osm a půl
roku!
„Nejdřív jsem
chtěl běžet do bytovky
k Porazíkům,“ vyprávěl
Tobiáš o den později, „pak jsem si ale uvědomil, že než bych tam
doběhl, Kuba by se asi utopil.“
A tak Tobiáš skočil do vody. Hluboko tu není, ale pětileté dítě
tu určitě nestačí. Nakonec pochybuju i o tom, že by tu stačil Tobiáš.
Ten ale plavat už umí. Chytil Kubu, odvlekl ho ke břehu a pomohl mu
na suchou zem.
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Na kolešovském
Kačáku se odehrálo
drama, které nemůže a
nesmí zůstat bez
povšimnutí:

Všechno dobře skončilo. Přitom vůbec nemuselo! Tobiášovi
patří úcta a obrovský dík. Zachoval se tak, jak by se leckterý dospělý
v podobné situaci zachovat nedokázal.
Zachránil lidský život…
Skoro dostal na zadek – to když dorazil domů, aniž na něm
byla nitka suchá. Nakonec se výprask nekonal, stihnul vysvětlit, co se
událo.
Právě dovyprávěný příběh se objevil i v podbořanské továrně
FTE Automotive, kde byla vyhlášena letní povídková soutěž
s tématem „Nejhezčí prázdninový zážitek“. Mezi necelou desítkou
vyprávění událost z Kolešova prezentovaly hned dvě z nich.
Jednu (v soutěži se nakonec umístila na třetím místě), si
dovoluji na stránky této kroniky připojit:

Z kluka chlap

Byli jsme s dětmi u babičky a dědečka v Kolešově. V podvečer
jsme se vypravili na procházku k rybníku, kde jsme se chtěli podívat,
jak se daří rybářům. Byli tu jen dva – kluci: jednomu pět, druhému
sotva devět let. A moc se jim nedařilo. Zatímco my jsme se po chvíli
marného čekání na nějaký ten záběr a následný úlovek vypravili na
dětské hřiště, abychom si chviličku zahráli fotbálek, pánové u vody se
od udice posunuli k stavidlu. Tedy tak dalších padesát metrů dál od
nejbližšího kolešovského stavení.
A pak se to stane: mladší z chlapců se najednou ocitne ve
vodě. Není tu hluboko, tak metr a půl, každopádně tu ale pětiletý
capart nestačí. A protože neumí ještě plavat, začíná polykat první
andělíčky. Starší z chlapců se po březích rybníka bezradně rozhlíží.
Co jsme odešli, není tu živé duše. Rozběhnout se k nejbližšímu
stavení a hledat pomoc tam? To je daleko, nekonečně daleko…
netrvá vteřinu a ten kluk na břehu to pochopí. Vrhá se do vody.
Nestačí tu ani on, na rozdíl od svého rybářského kolegy ale plavat
umí. Brzy se mu podaří kamaráda zachytit a probojovává se s ním
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Nevím, jestli nejhezčí, ale nejsilnější zážitek tohoto léta to byl
určitě. Asi i proto, že jsem se na místě příštího dramatu pohyboval
jen pár minut před tím, než se událo, a že jsem se tu setkal i s jeho
budoucími aktéry.

pomaličku ke břehu. Konečně – teď už se jenom dostat z vody.
Nejdřív je to pekelná dřina, pak se ale zadaří a pod oběma mládenci
je suchá zem.
Šťastný konec…
Naštěstí! Nechybělo mnoho a mohlo to dopadnout mnohem
hůř. Rozhodnutí staršího z chlapců bylo bleskové a bylo především
správné. Nehledal pomoc, která byla příliš daleko, rozhodl se pomoci
sám.
A já svým klukům, až budou starší a budou to umět pochopit,
budu tuhle příhodu vyprávět. Aby věděli, že jako muži jsme se
narodili. Ale chlapi se z nás musí teprve stát.
František Uldrich

Porazíkovi k Bébrům přišli samozřejmě poděkovat osobně.
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Z Tobiáše se
doma stala
bezmála celebrita.
6. září 2014 byl
v Kralovicích
odměněn jak
starostou města,
tak vedením
místního sboru
dobrovolných
hasičů.
Nominován byl i do ankety Cena Michala Velíška. Tady se sice
do užší nominace nedostal, přesto byl pozván na slavnostní vyhlášení
do budovy Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí.
To se odehrálo ve středu 3. prosince 2014. Pořadatelé dostali
letos podle předsedkyně správní rady nadace ADRA Miroslavy
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Kromě toho byla v Kralovicích, kde malý hrdina bydlí,
informována o jeho skutku škola, starosta i místní SDH, jehož je
členem.

Žaludové celkem 538
nominací. Porota vybrala tři
finalisty a o vítězi pak
rozhodli svými hlasy lidé na
internetu. Zapojilo se jich
téměř 12.200, tedy mnohem
víc než v minulých ročnících.
Mezi zaslanými
nominacemi na Cenu Michala
Velíška se i letos vyskytly
příběhy hrdinství dětí, které
většinou navštěvovaly základní
školu. Jejich rozhodnost, pohotovost, připravenost a statečnost jsou
nejen příkladem pro jejich vrstevníky, ale i pro řadu dospělých.

Ocenění dostalo všech 21 nominovaných dětí. Nejmladšímu byly
čtyři roky, nejstaršímu šestnáct let. Pomohly zachránit životy cizích
lidí i svých blízkých. Cenu z rukou primátorky Adriany Krnáčové
(ANO) převzalo přítomných 13 hochů a děvčat, mezi nimi i Tobiáš.
Z jedenadvaceti nominovaných dětí třetí nejmladší.

Kronika obce Kolešov (2014)
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„Pro děti
byla
zorganizována
novinka,“ doplnila
ještě
koordinátorka
projektů Nadace
ADRA Iva

Zleva:
Tobiáš Bébr,
předsedkyně správní rady nadace ADRA Miroslava Žaludová
a vdova po Michalu Velíškovi Iva Velíšková
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Fundová-Macková, „po
vzoru dospělých měly
vlastní seminář (na
totéž téma) a své
názory nakonec
prezentovaly plnému
sálu, kde byli i zástupci
MŠMT...“
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NA KOLEŠOVSKÉ NÁVSI VYROSTLY
HŘIBY …
… 9. 8. 2014

Nejen v nedaleké Kněževsi, která je svým houbovým náměstím
proslulá (psalo se o ní jako o houbařské kuriozitě v novinách, na
internetu, hovořilo v rádiu a byla reportáž i v televizi), i v Kolešově
na návsi rostou houby.
Hřiby. Koloděje.
A je jich požehnaně!

Kronika obce Kolešov (2014)
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DVOUDENNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY …
… 9. a 10. 8. 2014

Tradiční dvoudenní rybářské klání se uskutečnilo o víkendu 9.
a 10. srpna 2014 na kolešovském Kačáku.

Účastnil se ho
plný počet soutěžících
borců, kterých se do
naší obce sjelo třicet
šest. Ti spolu soutěžili
celkem ve třech kolech
(dvě proběhla v sobotu,
třetí pak v neděli
dopoledne). Pokud se
úlovků týče, pak tyto
závody určitě rekordní
nebyly – možná přispělo i počasí. Panovala totiž úmorná vedra,
v nichž ryby pohrdaly nabízeným vnaděním, a na háčky se jim příliš
nechtělo. Bylo to tak jen o pár ploticích, cejnech a kapřících, z nichž
sice jen někteří, přesto už správnou velikost měli.
Největším úlovkem těchto závodů pak byl amur o délce 74 cm.
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KRTSKÁ PLÁCANÁ …
… 23. 8. 2014

Známého hesla
Pierra de Coubertina
(„Není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se“) se
jako vši v kožichu
podrželi kolešovští
odbíjenkářští borci
v sobotu 23. srpna 2014
v Krtech.

Kolešovští se
tohoto sportovního
klání účastnili poprvé.
Postavili smíšené
družstvo žen a mužů a
vzhledem k tomu, že za
sebou měli pouhé tři
tréninky, významněji se
prosadit nedokázali.
Skončili beznadějně
poslední.
Přesto se účastníci
krtského odpoledne vrátili
večer do Kolešova spokojení. Samozřejmě, že nešlo o ryze sportovní,
ale i společenskou akci, tedy o setkání lidí na jakési „neobecní“
úrovni.
A to vyšlo bezezbytku.

121

Kronika obce Kolešov (2014)

Tady se totiž
uskutečnil již 4. ročník
volejbalového turnaje
„Krtská plácaná“.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI …
… 29. 8. 2014

V pátek 29.
8. 2014 se na
dětském hřišti za
obecním úřadem
v Kolešově sešli
rodiče s dětmi, aby
se rozloučili
s prázdninami.

Uvařili si kotlíkový guláš,
který mimo jiné všem moc
chutnal, děti hrály různé hry a
za tmy pak vyvolávaly duchy,
až se jim jeden ukázal.
Potom se přemístily
nahoru do místnosti
Babince, kde jim byl
promítnut film „Ať žijí
duchové“. Dostaly
popcorn, perník a
spokojeně sledovaly děj
filmu.
Poté se uložily na
připravené matrace a
spaly za dospělého
dozoru až do rána.
Byl to pro děti
krásný, nevšední
zážitek a byly velice spokojené.
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SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
A ZKOUŠKA HASIČSKÉ STŘÍKAČKY …
… 30. 8. 2014

V sobotu 30.
srpna 2014 měli
členové Sboru
dobrovolných hasičů
Kolešov napilno. Sešli
se už kolem desáté
dopoledne, aby po vsi
posbírali železný šrot.
Ten naložili na valník,
aby odcestoval do
sběru.

Došlo také na zkoušku opravené
hasičské stříkačky. U kolešovského
„Betoňáku“ po mnoha desítkách
let (jestli ne po celém staletí…) se
její útroby naplnily vodou a ať se
někteří na tento pokus dívali
s jistou dávkou skepse i strachu,
stříkala!

Skvost
kolešovské
hasičárny je
funkční!
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Výsledek? Více jak
tuna šrotu a z toho
plynoucí zhruba čtyři tisícovky v hasičské pokladně.

SE STŘÍKAČKOU DO HOŘOVIČEK …
… 6. 9. 2014

Přesně týden po úspěšné premiéře funkčnosti vyrazila
kolešovská stříkačka také „do světa“. Představila se v Hořovičkách
v sobotu 6. 9. 2014, kam z Kolešova putovala zapřažená ne sice ještě
za koně, ale za traktor, i tak ale způsobila milý rozruch. Především
samozřejmě u dětí…
„Vyprázdnily se skákací hrady, u koňů nebyla ani noha,“
vylíčila mimokolešovskou premiéru stříkačky jedna z účastnic akce.
Ta konečně byla podobná té, kterou jsme u nás měli v průběhu
prázdnin. Z Hořesedel do Hořoviček přijeli policisté, z Rakovníka
hasiči. Jezdilo se tu na čtyřkolce a na koních, pro děti byly
připraveny dva skákací hrady a řada soutěží. K dispozici byl stánek
s občerstvením a ceny v něm víc než příznivé.
Kolešovskou stříkačku si pak také vyzkoušeli místní, kteří
vystřídali vyčerpané kolešovské hasiče a zkusili si zapumpovat.
A prý v Hořovičkách mají někde také něco podobného. Dokonce
padl návrh, že by se tu svůj historický kousek pokusili také opravit…
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SCHŮZE SDH …
… 12. 9. 2014

V pátek 12.
září 2014 se
uskutečnila
schůze sboru
dobrovolných
hasičů. Sešlo se
na ní jen o
malinko víc lidí,
než je polovina
celé členské
základny a
projednávaly se tu
následující body:
Uskuteční se vůbec posvícenská zábava?
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Zúčastníme se velké
soutěže sborů
dobrovolných hasičů
Středočeského
kraje, kterou ve
spolupráci se
Sdružením hasičů
Čech, Moravy a
Slezska připravila
stanice Českého
rozhlasu Region?
Nezúčastníme… vyjma
opravy a revitalizace koňky se
kolešovští hasiči nemají zatím
moc čím chlubit. Mohli bychom
redaktorům Regionu něco
vyprávět o historii sboru, těžko
bychom se však chvástali
hasebními zásahy a velkými
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Problém byl totiž se zajištěním chodu restaurace. Resp. těch,
kdo se budou starat o hrdla hostí. Názorů na věc bylo hned několik,
ve finále se ale všichni domluvili na vzájemné důvěře – a hasičích,
kteří si celou akci vezmou na starosti.

úspěchy. Prostě bychom toho neměli mnoho co říct. Takže snad
někdy příště…
Koupíme auto?
Koupíme… ale dalo to zabrat! Nabídka některých vozů
z internetových stránek se nezamlouvala, byla rozebírána konkrétní
vozidla. „Proč chceme auto?“ ptali se někteří ze starších hasičů.
Jestliže někam SDH Kolešov vyráží, nemají se tam jak vyjma
svých osobních vozů dostat. Do velkého hasičského vozu by se jich ale
pár vešlo. Jestliže se pak v Kolešově pokoušíme SDH probudit, bez
techniky se nehneme.
Tolik argumenty pro vůz. Ve finále se pak hlasovalo o tom, zda
automobil (a nemusí to být právě ten konkrétní, který byl
představen z internetových stránek), vůbec koupit. Z přítomných
hasičů se sedm vyjádřilo pro, dva proti (p. Grund a p. Křeček), dva se
nakonec hlasování zdrželi (p. Souček a p. Svítil).
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KVĚTINOVÉ
SOUTĚŽE …
… 19. 9. 2014
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Ta byla v roce 2014 vyhlášena v obci vůbec poprvé a rozhodlo
o ní zastupitelstvo Kolešova už na svém listopadovém zasedání roku
2013. Vyhlášena pak byla na jaře tohoto roku.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
Barevné okénko
Hodnotit se měla květinová výzdoba, nápaditost, barevné
ladění, čistota. Rozhodovat neměl stav fasády ani oken.
Květinová zahrádka
Hodnotit se měla květinová výzdoba okolí domu, celkový soulad
domu, plotu a zahrádky, čistota.
Soutěž v průběhu jara, léta a části podzimu hodnotila
nezávislá porota (občané Kolešova hodnotitele neznali…), což byly
dvě dámy, z nichž ačkoli ani jedna v Kolešově nebydlí, jsou tu (a celou
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Na začátku předvolební veřejné schůze (o jejím průběhu tato
kronika informovala na str. 39) byly vyhlášeny výsledky květinové
soutěže.

ves procházejí) denně – totiž naše poštovní doručovatelky… výsledky
předaly starostovi Václavu Porazíkovi v zalepené obálce, kterou na
schůzi přede všemi otevřel a vyhlásil vítěze.
Jak tedy soutěž dopadla?
V kategorii „Květinová zahrádka“ byla oceněna za
zkultivování, zkulturnění prostranství před domem č. p. 12 paní Jitka
Jandová (cena: Soda Stream).

V kategorii „Barevné okénko“ vyhrál Pavel Sirůček (cena:
3.000,- Kč), druzí skončili manželé Součkovi (cena: 2.000,- Kč) a třetí
oceněnou pak byla Jana Porazíková (cena 1.000,- Kč).
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„Za ocenění
strašně moc
děkuju,“ vyjádřila
se překvapena
svým umístěním
krátce po
vyhlášení
výsledků,
„nicméně
prostranství
před
pohostinstvím,
které jsme dali
dohromady, je
prací nejen mou.
Pomohl obecní
úřad a především
bych chtěla
poděkovat sousedům Janě a Liborovi Charvátovým, bez jejichž
pomoci by to nikdy nevypadalo tak, jak to vypadá.“

HASIČI MAJÍ NOVÉ AUTO …
… 25. 9. 2014

Máme nové
auto… tedy nové…
máme v Kolešově
hasičský vůz, jaký
místní SDH –
tuším - ještě nikdy
neměl.
SDH Kolešov
tak velikou
technikou ještě
nedisponoval.

Teď tedy máme
Avii, jíž jsme odkoupili od
SDH Plzeň Litice.
Co lze o novém
vozidle říci?
Tento dopravní
automobil je určen
k přepravě družstva 1 + 8 a
jako příslušenství potřebné k provedení zásahu lze využít přenosnou
motorovou stříkačku nebo zdroj tlakové vody. Hasební zásah lze
provádět vodou nebo pěnou z cizího vodního zdroje a při použití
nízkého tlaku vody.
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Z historie našich
hasičů víme, že po roce
1945 byla v její výzbroji
motorová stříkačka DKW,
přičemž ta je dnes
v Rakovníku, a od konce
šedesátých let minulého
století vlastníme
stříkačku PS 12.

MEMORIÁL V CHRÁŠŤANECH …
… 27. 9. 2014

V sobotu 27. září
2014 vyrazili naši
dobrovolní hasiči na
XVIII. ročník
Memoriálu Jaroslava
Beneše, Jiřího Ulricha
a Václava Kounovského
v požárním sportu do
Chrášťan, jejichž
dobrovolný sbor oslavil
v minulém roce 130.
výročí svého vzniku.

Ta se i
tady, kam se
mimochodem
premiérově cestovalo novým vozidlem, těšila neobyčejnému zájmu a
nepochybně byla jednou z velkých atrakcí letošního ročníku
chrášťanského Memoriálu.
Největší nadšení projevily samozřejmě děti, pozadu ale
nezůstali ani dospělí hasiči, kteří si zkusili také zapumpovat. Svorně
usoudili, že by takhle ale hasit nechtěli – ona je to totiž dost dřina…
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Kolešovští
hasiči byli letos
na soutěž
pozváni také.
Ne snad, aby
sportovali, ale
aby tu
představili
zrenovovanou
ruční stříkačku.

OVOCNÝ KOLEŠOV …
… 29. 9. 2014

Od 16. Do
29. 9. 2014
probíhalo
internetové
hlasování
s názvem
„Stromy místo
letáků“ nadace
Partnerství a
Makra Cash &
Carry.

Během dosavadní existence projektu se podařilo vysadit již
téměř 900 stromů a více než 150 keřů na místech, kde lidem chyběly
a kde jich bylo potřeba.
Kolešovským cílem bylo osázet ovocnými stromy a jeřáby
původní koňskou cestu, která by se měla stát klidovou zónou pro
místní obyvatele. Zároveň jsme chtěli v případě úspěchu v této akci
navrátit stromy k cestě směřující ke hřbitovu a odstínit tak pole,
které naši obec obklopují.
Kolešovský projekt byl odbornou komisí vyhodnocen jako
kvalitní a do celorepublikového internetového hlasování mezi dalších
třináct obcí postoupil. V konkurenci obcí, které jsou „personálně“
nepoměrně silnější, než jsme my, však neuspěl.
Částkou bezmála sto padesát tisíc Partnerství a Makro
podpořili 6 projektů, Kolešov se získanými 102 hlasy zůstal v poli
poražených.
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Cílem
jejich projektu
je vedle
podpory sociální
sféry také rozvoj
občanské
společnosti a ochrana životního prostředí. Z tohoto důvodu finančně
podporují výsadbu stromů v regionech, do kterých se zapojují místní
obyvatelé.

HASIČSKÝ „POTĚR“ POPRVÉ …
… 2. 10. 2014

Ve čtvrtek 2. října 2014 se prvně sešli nejmladší kolešovští
hasiči.

Nejmladší kolešovští hasiči by
toho měli být zárukou. Se střední a
starší generací toho už
pravděpodobně mnoho
nezachráníme, naděje je v mládí.
Předškoláků i školáků se ve
čtvrtek v Kolešově sešlo hned
dvanáct. Prohlédli si hasičskou
zbrojnici a v hospodě se pak
podívali na některé krátké filmy, jež
ukázaly, jak by jejich práce
v hasičském kroužku měla zhruba
vypadat. Dostali také jakýsi
„výcvikový plán“, první domácí úkol
a domů si odnesli přihlášku.
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Již
v pátek 7.
Února se na
vzniku
kroužku
kolešovských
mladých
hasičů usnesla
výroční
členská
schůze. Jen
připomínám,
že ta byla
v novodobých
dějinách SDH
Kolešov
zlomová,
protože zdvojnásobila počet členské základny a výrazně omladila její
věkový průměr. Místní sbor začal po letech alespoň trochu fungovat
a pracovat; je teď nadějí do budoucna, že bude s to plnit i úkoly, pro
které je primárně určen.

SETKÁNÍ SENIORŮ …
… 12. 10. 2014

Na neděli 12. 10. 2014
pozval Obecní úřad Kolešov do
místní restaurace naše seniory
na tradiční podzimní posezení.
Sešlo se k dvaceti
hostům, které krátce po
čtrnácté hodině přivítal
starosta Václav
Porazík spolu
s Irenou Součkovou,
která zastupovala
Babinec. Ten si pro
naše důchodce
společně
s kolešovskými dětmi
připravil taneční
pásmo, v jehož
průběhu do bujarého
reje na parketu
pozval i ty zdatnější
seniory – a
především některé
z přítomných dam se
nenechaly dlouho
přemlouvat.
Připraveno
bylo pohoštění,
k tanci i poslechu
hrála živá hudba.
Duo Horizont
k nám dorazilo
z Kralovic a o
dobrou pohodu
v sále se staralo
celé odpoledne.
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SOPTÍCI TRÉNEJÍ …
… 16. 10. 2014

Dvakrát do týdne se scházeli
nejmladší kolešovští hasiči na tréninku
před svými prvními závody v Přílepech.
Především ta nejmenší, školková
mrňata dolaďovala, cizelovala, zkoušela
– protože právě věková kategorie 3 – 6
let bude Kolešov v sobotu 18. 10.
Reprezentovat.
V neuvěřitelně krátkém čase se
kolešovský hasičský potěr dokázal naučit
zacházet se základním hasičským
nářadím. Poznat ho, pojmenovat a přiložit k němu ten správný
symbol, kterým je označováno.
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Byl zážitek ty děti sledovat. A jestli jim to vydrží, jsou pro
kolešovské dobrovolné hasiče obrovskou nadějí.
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Ještě bez vody si nejmenší hasiči natrénovali požární útok,
zvládli překážkovou dráhu i nejjednodušší základy zdravovědy.

NOVÉ RYBY PRO KOLEŠOVSKÝ KAČÁK …
… 16. 10. 2014

Několik kilogramů
nových ryb přišlo ve
čtvrtek 16. 10. 2014 do
kolešovské požární nádrže.
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Mezi kapry, cejny
nebo líny i čtyři štiky.

ČIŠTĚNÍ OBECNÍ STUDNY …
… 16. 10. 2014

Ve čtvrtek
16. října 2014 se
čistila obecní
studna mezi domy
č. p. 10, 12 a 74.
Vyčištění
studny, která je
hluboká 11,9 m o Ø
140 cm, trvalo celé
odpoledne.
Nejprve bylo
třeba odčerpat všechnu vodu, poté vystříkat stěnu studny
vysokotlakým čističem WAP (voda + savo) a pak samozřejmě z jejího
dna vybrat nánosy,
které se tu usadily.
Málo jich rozhodně
nebylo: dva studnaři,
kteří čištění
prováděli, z hloubky
na povrch vytáhli
více než 300 kg
bláta a různých
železných a
dřevěných předmětů.
Studna, o
jejímž stáří nevíme
nic, pravděpodobně
ještě nikdy čištěna
nebyla.
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ZÁVODY V PŘÍLEPECH …
… 18. 10. 2014

První
výjezdní závod
nejmladších
kolešovských
hasičů Soptíků se
povedl na jedničku.

Zde se poohlédli po
okolí a připravené trase,
vedoucí našich hasičů
zatím zařídil registraci
skupiny a už vyhlíželi
slavnostní zahájení celého
klání.

Nástup všech
družstev z různých
měst a obcí,
přivítání starostkou
Přílep i místním
velitelem hasičů,
poděkování
sponzorům, rozchod
a hurá do akce.
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Patnáct
minut po osmé
ráno v sobotu 18.
října mladí
požárníci doslova
naskákali do již
připraveného auta
před zbrojnicí a
vyrazili směr Přílepy. Za
slabou půlhodinu zaparkovali dle pokynů pořadatelů na přílepské
návsi a se všemi proprietami došli do areálu, v němž závod probíhal.

Celkem dvanáct hasičských oddílů přípravky bojovalo ve dvou
disciplínách: úkolovém závodu a tříčlenné štafetě.
První přišel na řadu právě závod, ve kterém se plnily úkoly na
čtyřech stanovištích: hod míčků do otvoru, přechod opičí lávky,
poznávání hasičského náčiní a základy zdravovědy.

Po malém
občerstvení se naši
Soptíci mohli opět
seřadit na startu
druhého kola
závodů – štafety.
Ta se běžela celkem
dvakrát a počítal se
vždy lepší čas
každé skupiny.
Vyběhnout, jeden
s proudnicí a další
dva hasiči
s hadicemi, ty
rozhodit,
sešroubovat
dohromady a
k rozdělovači. Pak
už jen pospíchat za cílovou pásku.
To jsme cvičili! Naši chlapci byli hbití a šikovní, rodiče dokonalí
v povzbuzování.
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Naši kluci
odstartovali jako
pátí v pořadí a
vyběhli jako
střely. U prvního
zastavení
nastříleli však jen
čtyři míčky
z devíti možných
a utíkali na druhé
stanoviště, kde
absolvovali
přechod po opičí
lávce. To už bylo
lepší, povedlo se jim
překonat překážku
v solidním čase a bez jediného šlápnutí vedle. Následoval úprk směr
poznávání hasičského náčiní, kde naše družstvo opět jedinkrát
nezaváhalo. Poslední byla zastávka u zdravotníků (trošinku
problémy…) a honem, honem do cíle.

Následoval oběd v místní hospůdce – ohřáté párky s pečivem,
které závodníci zapili teplým čajem z várnice v areálu závodů.
Chvilka odpočinku, po kterou kolešovští Soptíci využili
k radostnému pobíhání a zalaškovali si i s vedoucím svého kroužku.
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Pak opět nástup, dnes už poslední, závěrečný. Vyhlášení
výsledků.
Naše družstvo se umístilo na krásném 6. – 9. místě (čtyři
družstva získala stejný počet bodů). Vůbec přitom nevadí, že
organizátoři našim nejmenším hasičům vepsali do diplomu do pořadí
osmičku. Děti dojely domů unavené, ale spokojené a plné dojmů a
zážitků.
Organizátorům akce dík za slušnou přípravu závodů. Velké
poděkování patří také rodičům Soptíků a největší pak týmu
vedoucích dětí, Václavu Porazíkovi, Miloši Ketnerovi a Petru
Dřímalkovi, kteří v neskutečně šibeničním termínu dokázali nejmenší
hasiče na tyhle závody tak dobře připravit.
A největší pochvalu směřujme těm malým: za jejich snahu a
nadšení. Jestli jim to vydrží, na dalších závodech se umístí
bezpochyby podstatně líp než na těch svých prvních, přílepských.
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Irena Uldrichová
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VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR …
… 10., 11., 17 a 18. 10. 2014

První
kolo senátních
voleb probíhalo
v totožném
termínu, jako
volby
komunální, tedy
10. a 11. října
2014.
Díky
tomu byla
volební účast
vysoká.
V Kolešově

68%!
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A jak jsme volili? V šestém volebním okrsku jsme si vybírali
z celkem 8 kandidátů:

A výsledky?

Druhé kolo proběhlo o týden později ve dnech 17. a 18. října.
V tomto kole k volebním urnám v Kolešově dorazilo pouze 29%
oprávněných voličů, i tak to byl na Jesenicku rekord.
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Vybírali jsme ze dvou kandidátů, kteří postoupili z kola
prvního: mezi Zdeňkou Hamousovou a Marcelem Chládkem.

Doplňuji, že v 6. volebním okrsku jako celku zvítězila Zdeňka
Hamousová se ziskem 10.837 hlasů (52,31%), přičemž Marcel Chládek
získal „jen“ 9.876 hlasů (47,68%). Rozdíl tedy činil 961 hlasů, což
bylo skutečně o pověstný „fous“.
K volbám pak přišlo 20.813 lidí ze 117.397 možných, volební
účast tedy dosáhla 17,73%.

Pojďme si novou senátorku bleskově představit:

Zdeňka Hamousová

je lektorkou vzdělávání pro dospělé, člen republikové rady
Asociace speciálních pedagogů ČR (do května 2012), předsedkyně o.
s. Učitelé pro Žatec, má podíl na přípravě koncepčních dokumentů
pro oblast speciálního školství v pracovní skupině výzkumného ústavu
pedagogického.
Byla zastupitelkou města Žatec (2006 – 2010, 2010 – 2014)
od roku 2009 dosud členkou Rady města. Od roku 2008 je členkou
představenstva akciové společnosti Žatecká teplárenská.
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KOLEŠOVSKÉ DÝŇOVÁNÍ …
… 26. 10. 2014

Tak se to nakonec podařilo… Kolešov své „obecní dýně“ (str.
91) nakonec vypěstoval.
Ne sice ty obrovské, ale menší, zelené a žluté. Oranžové jsme
nesázeli.
I díky tomu se tradiční podzimní výzdoba obce mohla
uskutečnit. A vydařila se!

To, že při průjezdu Kolešovem
přibrzďují auta, aby se jejich posádky
pokochaly pohledem, je holý fakt. Zvlášť
večer, kdy se v obci dýně rozsvítí. Mluvilo se
o tom i u pokladny v supermarketu
v Podbořanech, kde nějaká paní vyprávěla
pokladní, jak cestou z Podbořan na Jesenice
jela přes tu malou vesničku a jak to tam
měli pěkné. „Taková spousta dýní a všechny
svítily!“
Zbývá dodat, že dýňování roku 2014
tradičně připravil Babinec.
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OSLAVY VÝROČÍ VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA …
… 28. 10. 2014

V úterý 28. října 2014 zhruba třicítka obyvatel Kolešova
oslavila 96. výročí vzniku samostatného Československa.

Sešli se v 17 hodin před obecním úřadem, kde dětem zapálili
lampióny, aby pak za kolešovským praporem prošli obcí.
Slavnostní akt vyvrcholil u pomníku obětem 1. a 2. světové
války, kde starosta Václav Porazík přednesl krátký projev, ve kterém
význam tohoto dne připomněl.
K pomníku byl zástupci sboru dobrovolných hasičů položen
věnec a celá akce byla ukončena hymnou České republiky.
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USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA …
… 5. 11. 2014

„Slibuji
věrnost České
republice. Slibuji na
svou čest a
svědomí, že svoji
funkci budu
vykonávat
svědomitě, v zájmu
obce Kolešov a jeho
občanů a řídit se
Ústavou a zákony
České republiky.“
Tento slib složilo ve středu 5. listopadu 2014 na úvod
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kolešov sedm nově
zvolených zastupitelů, kterým obyvatelé obce dali důvěru
v komunálních volbách 10. a 11. 10. 2014.
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Monika Burkertová (37 hlasů)
Petr Dřímalka (40 hlasů)
Milan Grund (40 hlasů)
Miloš Ketner (41 hlasů)
Václav Porazík (42 hlasů)
Ladislav Souček (33 hlasů)
Štěpán Valuch (37 hlasů)
Nové zastupitelstvo
se rozhodlo, že v Kolešově
bude v příštím volebním
období pracovat jeden
uvolněný funkcionář:
starosta.
Na místo starosty
byl Milanem Grundem
navržen Václav Porazík.
Žádný další návrh nepadl
a v následném hlasování
se pro vyjádřilo všech sedm
zastupitelů.
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Dle abecedního pořádku jsou to

Místostarostou
byl zvolen pan Milan
Grund a
zastupitelstvo obce
poté schválilo i
předsedy a členy
výborů
zastupitelstva. Ze
zákona musí obec
zřídit výbor Finanční
a Kontrolní,
v Kolešově bylo navíc
rozhodnuto o výboru Pro zeleň obce. Ve všech třech případech
zastupitelé odhlasovali tříčlenné týmy.
Jak to tedy bude vypadat?
Finanční výbor – Štěpán Valuch (předseda), Jaroslav Rajšl a
Jan Rajchmann.
Kontrolní výbor – Ladislav Souček (předseda), Irena Součková
a Monika Burkertová
Výbor Pro zeleň obce – Monika Burkertová (předseda), Karla
Rajchmannová a Václav Seidel.
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Jak jsou
po hlasování
zastupitelstva
honorováni
neuvolnění
funkcionáři
v Kolešově?
Co říci
závěrem?
Že se ustavujícího zasedání zastupitelstva v hospodě účastnilo
na dvacet lidí. Zájem o jednání byl tedy v porovnání s volební účastí
při komunálních volbách ledva třetinový. Že nové zastupitelstvo
hlasovalo ve všech případech příkladně „unisono“. A nakonec že jsou
odměny neuvolněným členům zastupitelstva v Kolešově pod
aktuálním zněním nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (příloha č. 1), tedy že
obecní rozpočet zatěžují měrou poměrně rozumnou.
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Dalším bodem programu, který zastupitelstvo projednávalo,
byly odměny jeho neuvolněným členům za výkon funkce. To se řídí
naprosto jednoznačnými předpisy danými zákony této republiky.

O POHÁR STAROSTY KOLEŠOVA …
… 9. 11. 2014

O pohár
starosty Kolešova se
utkala v neděli9. 11.
2014 více než
čtyřicítka sportovních
rybářů na místní
požární nádrži.

Z vítězství
se nakonec
radoval pan Půta
(podruhé –
zadaří-li se mu
ještě jednou,
putovní pohár se
stane jeho
vlastnictvím) jen
těsně následován
panem Bártíkem.
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Soupeřili
od časných
ranních hodin ve
dvou kolech a
z Kačáku vylovili
desítky
kilogramů ryb.

STRAŠIDELNÝ BÁL …
… 16. 11. 2014

Hrůzostrašnou,
dech beroucí show
přivezl v neděli 16.
listopadu 2014 do
Kolešova tým Ladrova
Diskotačení. Ne pódiu
(ale i pod ním) se
především našim dětem
představil starý známý
Myšák Eduard,
Barborka, Vodník, Duch
a další bytosti.

Proč ale
„Strašidelný bál“ a
proč
v listopadovém
termínu? K čemu
strašidelná
výzdoba pódia?
Samozřejmě
se jedná o přejatý
zvyk Halloweenu,
který k nám přišel
z anglosaských
zemí. Původem
patří do Irska,
přičemž
vystěhovalci zvyk
přenesli v 19. století do USA, kde se všeobecně rozšířil, a odkud ho
s expanzí americké kultury přejímaly další země.
V době irského národního obrození se kolem roku 1830 rozšířil
názor, že Halloween vznikl z předkřesťanských keltských tradic,
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Zhruba
dvouhodinové představení
přilákalo do sálu kolešovského kulturáku na padesát lidí. Vybíralo se
dvacetikorunové vstupné (pokud se pamatuji, na podobné akci
v Kolešově vůbec poprvé), které bude použito ve prospěch Babince,
hasiči se postarali o chod baru.

např. svátku
Samhain. Toto
pojetí přijal i
etnolog James
Frazer, který
Halloween v knize
„Zlatá ratolest“
popisuje jako
pohanský svátek
s tenkou
křesťanskou
slupkou. Podobně
romantické teorie se
dodnes často citují,
jsou však
považovány za
překonané.

V České republice, jak
už jsme výše uvedli, nejde o tradiční svátek. Přesto – některé
domácnosti si před dům symbolicky dávají vyřezávané dýně se
svíčkami. Kolešov je například svým každoročním dýňováním (str.
145) doslova proslulý, a to daleko za hranicemi své obce.
Vzhledem k tomu, že Ladrovi nebyli v Kolešově poprvé a
Barborku nebo Eduarda naše děti už důvěrně znají, stojí za to
zmínit, že Diskotačení má dlouholetou tradici v pořádání dětských
diskoték, při kterých se baví (a cituji z jejich webu:) „… nejen děti, ale
i jejich rodiče.“
Zakladatelem je Mgr. Jiří Ladra, který pro své diskotéky
vystudoval i školu zaměřenou na moderování. V roce 1999 se
k Jirkovi přidal jeho syn Honza a jezdí teď na diskotéky společně
nebo každý samostatně. V roce 2006 se přidala i Jirkova dcera
Barbora, která se na začátku bála vzít mikrofon do ruky, přičemž
dnes je těžké najít v představení chviličku, kdy do mikrofonu nemluví.
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Tradičními
znaky Halloweenu
jsou vyřezávané
dýně se svíčkou
uvnitř (jack-o´lantern), dále
čarodějky, duchové,
černé kočky,
košťata, oheň,
příšery a kostlivci.
Atd. Typickými
barvami jsou černá a
oranžová.

V dalších letech se
přidávali další a další
kamarádi, takže
v současnosti musí
Ladrovci na nějaká
svá vystoupení jezdit i
malým autobusem. To
ovšem kolešovský
případ nebyl, k nám
jim stačila dodávka.
Jak šel čas, tak
se měnil i program
pro děti a samozřejmě
i kompletní celá show.
Od zvukové aparatury, kulis, světel až po kostýmy. Od založení
Diskotačení, kdy akci moderoval jediný člověk, se počet účinkujících
zvyšuje a z Diskotačení se tak stává nezapomenutelný program pro
děti.
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Ačkoli k nám v roce 2014 Ladrovci nedorazili s žádnou
převratnou novinkou (pořady, které jsme v jejich podání v Kolešově
viděli, jsou si podobné jako vejce vejci), dětem se v neděli líbilo. Užily
si příjemné odpoledne a ať byl tenhle bál jakkoli strašidelný a
výzdoba pódia doslova morbidní – nechyběl nakonec ani náhrobní
kámen – nebály se ani maličko.

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA …
… 22. 11. 2014

V sobotu 22.
listopadu 2014
uspořádal kolešovský
sbor dobrovolných
hasičů tradiční
Posvícenskou
zábavu. I letošního
roku byl o tuto akci
velmi solidní zájem –
ve finále se v sále
místního pohostinství
sešlo téměř
osmdesát lidí.
K tanci i poslechu
až do druhé ranní
vyhrávala skupina
Dlouhá noc z Nového
Strašecí. Pitiva byla
hojnost, k jídlu vše od
smažených brambůrků,
přes utopence až po
maxiguláš.

Připravena byla bohatá
tombola – rovných 100 cen. Od
malých, někdy žertovných, až
po ty větší, hodnotnější.
Losovalo se jako obvykle ve
dvou kolech.
Kolešovští hasiči
tentokrát do programu zábavy
vstoupili nejen jako organizátoři,
ale prezentovali se i milou taneční skečí. Připravovali ji dobře dva
měsíce a sklidili za své vystoupení zasloužený potlesk.
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ADVENT …
… 30. 11. 2014

Také Kolešov rozsvítil o první
adventní neděli (tento rok vyšla na 30.
listopad) svůj vánoční strom. A také
kapličku…

Zahájení adventu
v Kolešově byla
přítomna asi dvacítka
lidí. Sešli se na návsi
pod kaplí, zahřáli se
douškem horkého čaje
nebo svařeného vína,
pochutnali si na
pamlscích, které pro sebe
a sousedy
připravili, vládla
příjemná,
předvánoční
atmosféra.
Děvčata
z Babince
společně
s kolešovskými
dětmi zazpívala
několik vánočních
písniček a poté
byla rozsvícena
jak kaplička, tak
vánoční strom.
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ …
… 20. 12. 2014

Na vánoční
posezení pozvali
kolešovští dobrovolní
hasiči své kolegy ze
sborů 4. okrsku.
Přijali je
dobrovolníci ze dvou
obcí, a to z Kolešovic
a Přílep, kteří
v sobotu 20. 12. 2014
do Kolešova
v podvečer dorazili.

Uctili jsme je předvánočně, i Ježíšek jim u nás drobnost nechal.
Prohlédli si nově upravenou hospodu, prolistovali kolešovskou
kroniku, dobře se napili a dobře i najedli. Shlédli i dvě krátká videa,
pohovořili se svými kolegy, prostě užili si příjemného večera.
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A dobře se u
nás měli…

KOLEŠOV PŘIVÍTAL NOVÝ ROK …
… 31. 12. 2014

Kolešov přivítal nový rok. Tradičně společně, na návsi u
hasičárny, se svařákem a ohňostrojem.

Popíjel se
svařák, popíjelo
se šampaňské.
Sousedsky
povídalo. A přálo
se. Většinou
v tom smyslu,
aby rok 2015 byl
lepší toho
předchozího. A
samozřejmě
hodně zdraví,
štěstí, lásky.
Peněz. Vzájemné
úcty a respektu.

156

Kronika obce Kolešov (2014)

Zhruba
třicítka místních
obyvatel či jejich
silvestrovských
hostí se těsně
před půlnocí
sešla na
kolešovské návsi,
aby se společně
rozloučili se
starým rokem a
přivítali ten nový,
dvoutisící
patnáctý.

10. PŘÍLOHY
PLÁN ROZVOJE OBCE
KOLEŠOV 2014-2021

157
ŘÍJEN 2013 - ÚNOR 2014

Obec KOLEŠOV v současné době nemá žádný strategický plán,
který by upravoval a definoval výhled na nadcházející období.
Zastupitelstvo obce tuto situaci vyhodnotilo jako zásadní problém a
proto se jednohlasně vyslovilo pro jeho zpracování. Důvodem
zpracování strategického plánu je především ekonomický zájem obce
– přiblíží možnosti získávání dotací nejrůznějšího druhu a lépe
diferencuje rozpočtové možnosti obce. Sekundárním jevem
rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit a
návrhy řešení, což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční
materiál do budoucnosti.
Tento program je základním plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č.128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj
řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a
potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů
v obci. Formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi
vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Program obce je
zpracován na období 7 let.
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Úvod

Tento dokument
byl vytvářen dle
metodických
pokynů
ministerstva pro
místní rozvoje
druhé polovině
roku 2013 na
období let 2014–
2021. Hlavním
řešitelem za obec
byl starosta
Václav Porazík,
další členové
realizačního týmu
byli místostarosta Václav Svítil.
V rámci procesu tvorby PRO byla také vytvořena
z reprezentantů veřejnosti pracovní skupina, která se aktivně
podílela na formování výsledné podoby tohoto dokumentu. Pracovní
skupina se při tvorbě PRO sešla na pěti pracovních schůzkách +
dvakrát při veřejném projednávání.
Pracovní skupinu tvořili tito členové:

A 1. – Charakteristika obce
obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu
a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení
hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin. Zachycuje:

1. Území
a) Geografická situace
b) Historické souvislosti

5
5
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Jiřina Hrdličková
Leona Paďourová
Ladislav Souček
Pavel Ďuran
Pavel Sirůček
Miloš Ketner
Vladimír Vejražka
Václav Seidl

2. Obyvatelstvo
a) Demografická situace
b) Sociální situace
c) Spolková osvětová a informační činnost

7
7
7

3. Hospodářství
a) Ekonomická situace
b) Trh práce

8
9

4. Infrastruktura
a) Technická infrastruktura
b) Dopravní infrastruktura
c) Dopravní obslužnost

10
10
10

5. Vybavenost
a) Bydlení
b) Školství a vzdělávání
c) Zdravotnictví
d) Sociální péče
e) Kultura
f) Sport a tělovýchova

11
11
11
11
11
12
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6. Životní prostředí
12

7. Správa obce
a) Obecní úřad a kompetence obce
b) Hospodaření a majetek obce
c) Bezpečnost
d) Vnější vztahy a vazby

13
14
15
15

A. 2 Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména
na základě poznatků z charakteristiky obce, doplněny o dotazníkové
šetření a zahycují silné a slabé stránky obce.
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a) Složky životního prostředí

SWOT analýza
Silné a slabé stránky
Příležitosti a ohrožení

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B. 1 Strategická vize-představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti
obce a formuluje směřování rozvoje obce. Součástí vize mohou být i
principy, na nichž obec staví svůj rozvoj. Strategická vize zajišťuje
kontinuitu jednotlivých střednědobých programů rozvoje obce na 1020 let.
B. 2 Opatření a aktivity-formulují způsoby naplňování vize ve
střednědobém období. Aktivita označuje konkrétní akci, činnost
v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, období realizace,
odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivyty a
zdroje financování. Opatření představuje soubor aktivit k určitému
tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých problémů. Opatření
musí obsahovat alespoň jednu aktivitu.
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B. 3 Podpora realizace programu- stanoví způsob sledování
realizace, vyhodnocování a aktualizace PRO, tak aby se stal
pružným nástrojem rozvoje obce.

A 1. - I. ÚZEMÍ
a.) Geografická situace
Obec Kolešov se nachází v nadmořské výšce 385m na
západním okraji středočeského kraje a její katastrální
území sousedí s územím kraje ústeckého. Pozicí spadá do
okresu Rakovník, který zároveň tvoří správní obec
s rozšířenou působností.
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Katastrální území obce o velikosti 515 ha (416 ha
zemědělská půda, 54 ha lesní půda, 2 ha vodní plochy, 8
ha zastavěné plochy, 35 ha ostatní plochy) je zasaženo
v nepříliš členitém terénu a nízkým výskytem lesního
porostu. Obec samotná je vsazena do centra drobného
údolí, kde severní a jižní část zástavby přechází dvojím
převýšení. Kolešov má charakteristickou rozlehlou náves,
která je v jižní části narušena objektem ubytovny, který je
v dezolátním stavu a je nejenom architektonickourbanistickou závadou tohoto prostoru, ale zároveň i
závadou estetickou. Západní část zastavěného území, podél
komunikace III/00610, utváří kompaktní, historickou
zástavbu, která je
urbanistickou
hodnotou Kolešova,
zejména i z důvodu,
dotváření celkového
charakteru návsi.
Díky své poloze v
hodnotném
přírodním prostředí
na okraji
přírodního parku
Jesenicko, v údolí
Očihoveckého,
Kolešovského a
Lučanského potoka,
plní obec vedle obytné funkce také funkci rekreační.
V samotném centru obce pak zaujímá své místo požární
nádrž 0,3 ha. Okolí obce a zástavby je obklopeno zemědělci
obdělávanou půdou. Do okresního města Rakovník je
vzdálenost 23km dále pak to jsou Žatec 23km, Praha
69km, Plzeň 55km.

b.) Historické souvislosti
První písemná zmínka o obci (villam feodalem Colessow)
pochází z roku 1319. Prvním známým majitelem Kolešova
byl v Aleš Litvurm z Chlumu, dále následovali: 1320 Albert
z Chlumčan, 1337 Ješek z Litvurmu, 1527 Jan ze Strojetic,
1535 Bedřich Maštovský z Kolovrat, 1583 Radslav ze
Vchynic, 1591 Zdislav Údrcký, 1601 rod Beřkovských, 1606
Beneš Libšteinský z Kolovrat, 1615 Jaroslav Julia a v roce
1623 ves koupil Heřman u Questenburku a tím patřila
k panství Nepomyšl. V roce 1850 měla ves 267 obyvatel a
36 stavení. V roce 1932 to bylo již 343 obyvatel. Po konci
druhé světové války při odsunu německého obyvatelstva
z oblasti sudet. Zde v obci byli nemovitosti a statky
obsazeny Čechy z volyně, kteří sem přišli po reemigraci
v roce 1946-1947 a byly rozmisťovány v oblasti Sudet do
poměru 30% celkového počtu obyvatel obcí. Touto dobou se
počet obyvatel pohyboval okolo devadesáti. Co se týká
ostatních historických podrobnějších milníků a událostí je
problém je doložit, jelikož v obci není zachována kronika a
koncem minulého století nebyla ani vedena.
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Uplynulé období

Zhodnocení:

KLADY-historická zástavba návsi, plní funkci rekreační
ZÁPORY-absence lesů, obklopeno polem
PŘÍLEŽITOSTI – kronika, doplňování vzhledu návsi
HROZBY
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Obec Kolešov působí jako samospráva od počátku
devadesátých let, kdy se odtrhla od sousedních Hořoviček.
Za tu dobu se obec zbavila většiny lukrativních pozemků ve
své západní části katastru, kde se nachází křižovatka silnic
Praha – Karlovy Vary a silnice Plzeň – Most. Na těchto, již
soukromých pozemcích v současnosti fungují dvě čerpací
stanice, motorest (zavřen), prodej textilu a na posledním
prostoru v majetku obce se provozuje výkup palet. Dále pak
byla obec majitelem a provozovatelem skládky kom.
Odpadů, která je od roku 2001 uzavřena. V obci byl položen
povrch místních komunikací, zakoupena budova č. p. 35
v současnosti obecní úřad a dále pak:
Oprava požární zbrojnice
Autobusová zastávka u OÚ
1. Dětské hřiště s altánkem r. 2007
(dotace POV Stř. kr.) 121.000,2. Oprava části chodníků r. 2008
(dotace POV Stř. kr.) 80.400,3. Czech-Point
r. 2009
(dotace IOP )
78.987,4. Oprava OÚ – fasáda, část oken r. 2009 (dotace POV Stř. kr.)
200.000,5. Renovace pomníků
r. 2009-10 (dotace SOM Kněžev.)
1.120.787,6. Rekonstrukce pohostinství r. 2010-11 (dotace Stř. kr.)
1.253.000,7. Rekonstrukce vnitřní části KD r. 2011 (vlastní zdroje)
212.000,8. Rekonstrukce bytu
r. 2011
(vlastní zdroje)
105.000,9. Koupě nemovitosti č.p.72 r. 2012
(vlastní zdroje)
265.000,10. Nová jímka u OÚ
r. 2012
(vlastní zdroje)
50.000,11. Výměna topení v KD
r. 2012
(vlastní zdroje)
55.000,12. Výstavba bytu č.I v č.p. 50 r. 2012 (vlastní zdroje)
65.000,13. Výstavba hřiště r. 2013
(vlastní zdroje)
305.500,14. Výstavba bytu č.II v č.p.50 r. 2013 (vlastní zdroje)
85.000,15. Výměna oken u bytu I a II. vč.p. 50 r. 2013 (vlastní zdroje)
65.000,-

OBYVATELSTVO
a.) Demografická situace
V současné době je trvalý počet obyvatel v obci 132, což
představuje skupinu obyvatel ve složení 75 mužů (Ø43,72)
57 žen(Ø47,35) dětí do patnáci let 26, celkový věkový
průměr obyvatel je 37,23.

Procentní složení věkových
kategorií obyvatelstva
Kolešov
0 až 14 let

Okres Rakovník
20%
14%
16%

65%
69%
68%

15 až 64 let
64 let a více
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Středočeský kraj

15%
17%
16%

Ve srovnání horizontu deseti let (2001-2011) má populace
obyvatel ve vzrůstající tendenci (101-128), což představuje
nárůst o 26,73%.

b.) Sociální situace
V obci se v současné době pohybuje počet sociálně slabých
obyvatel přibližně okolo 7% z celkového počtu. V obci se
nevyskytují žádné vyloučené lokality, a tudíž nejsou
zaznamenávány žádné problémy. V ojedinělích případech se
ukazují jedinci, kteří mají sklon k užívání návykových látek a
alkoholu.
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II.

ZDOBENÍ OBCE,
OSLAVA SVÁTKU
MDŽ, STAVĚNÍ
MÁJKY A PÁLENÍ
ČARODĚJNIC,
DĚTSKÝ DEN,
OSLAVA PRÁZDNIN,
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,
SETKÁNÍ SENIORŮ,
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c.) Spolková osvětová a informační činnost
V obci působí tři spolky. Mysliveské sdružení,, Kolešov
Bukov“, které má 7 členů, spolek hospodaří na honitbě
v katastrální území obce a pravidelně se podílí na
zabezpečení odměn při obecních zábavách darováním
zvěřiny.
Dále je to SDH Kolešov, které má 11 členů ve starším
věkovém složení, které je Ø bohužel 62let a svou aktivitu
směřují k podpoře a udržování kulturních akcí v obci. Další
činnost spočívá v zajišťování zpětného odběru vysloužilých
elektrospotřebičů a kovošrotu. Co se týče rozšiřování
členské základny dobrovolných hasičů z oblasti mládeže,
tak ve sdružení není potřebné vybavení a člen, který by
tuto aktivitu preferoval a podporoval.
Jako třetí a nejmladší spolek je tzv. ,,Babinec“ což je
seskupení místních žen, maminek a babiček, kteří se podílí
na pořádání, organizování a zajišťování všeho kulturního a
sportovního dění v obci. Tento spolek nemá trvalou členskou
základnu a funguje v rámci dobrovolných aktivit za finanční
podpory ze strany obecního úřadu, která se ročně pohybuje
okolo částky 30 tis., dále možnosti používat kulturní sál
v obci a další místnosti v budově obecního úřadu jako
klubovny. Za
pravidelným výčtem
akcí a činností stojí
každoročně:
MAŠKARNÍ BÁL
PRO DĚTI A
DOSPĚLÉ,
VELIKONOČNÍ

OBECNÍ DÝŇOVÁNÍ, LAMPIONOVÝ PRŮVOD OBCÍ,
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA, MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA,
VÁNOČNÍ ZDOBENÍ OBCE, SILVESTROVSKÝ
PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK
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KLADY-kulturní akce, sběr elektro(odpady), bez vyloučených lokalit
ZÁPORY-starší složení SDH Kolešov
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY-sociálně slabí obyvatelé

III.

HOSPODÁŘSTVÍ
a.) Ekonomická situace
Charakter hospodářství v obci lze definovat jako smíšený.
Na katastrálním území obce se nachází tři menší
provozovny, a to ČS PHM. Tyto subjekty patří každý
zvlášť jinému provozovateli a pro místní uzemí, nepřináší
žádné zvýhodnění.
V obci a jejím okolí provozuje svou činnost zemědělská
společnost Blšany a.s. která převzala hospodaření po
zkrachovalém ZD Kolešov. Společnost hospodaří na většině
pozemků v katastru obce, které má pronajaté od vlastníků
půdy nebo již odkoupené do vlastnictví svého. V zemědělské
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Zhodnocení:

Rozhledna Tobiášův vrch

Zřícenina hradu Špymberk
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společnosti Blšany (zsB) jsou v této době zaměstnány čtyři
lidé z obce. ZsBlšany se soustředí, na rostlinnou výrobu
které, podřizuje svou činnost- došlo ke zrušení kravínů,
vepřínů a většiny chmelnic. ZsB vychází obci svou
spoluprácí vstříc a snaží se řešit společná témata a
problémy. Společnost bezúplatně poskytuje obci původní
silážní jámu, kterou obec a občané využívají za stanovených
podmínek k ukládání biologicky rozložitelného odpadu. Dále
je na okraji zástavby v bývalém areálu pro zprazování
chmele vybudována provozovna na zpracování palivového
dřeva (štípání, řezání, prodej). V této provozovně jsou
zaměstnáni dva lidé, kteří nejsou z obce. Dalšími
podnikatelskými subjekty jsou – klempířství a pokrývačské
služby, prodej uhlí, autoškola, masážní služby, autodoprava,
…
Obec disponuje plochou k podnikání, která se nachází
v oblasti křižovatky silnic R6-I27 a v součastnosti je
pronajímána subjektu který se zajímá o výkup palet a
gitterboxů.
V majetku obce je budova kulturního domu kde se nachází
společenský sál a pohostinství, tento prostor je provozován
bezúplatnou smlouvou k zajištění místních pohostinských
služeb. Další možnost rozvoje podnikatelských aktivit je
v budově bývalé ubytovny pro chmelové brigády. Tato
budova je v majetku obce a v roce 2012 byla částečně
zasažena požárem, v součastnosti je bez využití. V budově
obecního úřadu se nachází ordinace lékaře a obchod se
smíšeným zbožím. Pro zvýšení podnikatelského potenciálu
by se dalo velice dobře využít polohy obce v oblasti
dopravní dostupnosti. Obec je v současné době v režimu
pozemkových úprav, které by měli být hotové 11/2013.
Z polohy turistického ruchu se přímo v obci nenachází
žádné kulturní či přírodní památky. V okolí obce lze najít
rozhlednu Tobiášův vrch (3km), nebo zříceninu hradu
Špymberk stávajícího na úpatí Včího kopce (5km)

V obci se nachází pomník padlým v I. a II. světové válce,
který byl postaven roku 1923. O jeden rok později byla
(postavena nebo obnovena datum r. 1924 na rámu nosníku
zvonu) kaplička na návsi. Pro rozvoj a podporu turistického
ruchu není v současné době v obci možnost ubytování ani
stravování.
b.) Trh práce
V obci je v součastnosti 54,6% obyvatel aktivního věku
z tohoto počtu je k 31. 12. 2012 registrováno 17 živnostníků.
Míra nezaměstnanosti se pohybuje na hranici 12%. V obci
není žádný hospodářský subjekt a tak je nutno za prací
dojíždět. Nejblíže k obci se nachází zemědělská společnost
Blšany (10km), průmyslová oblast v Podbořanech (16km),
dále pak Rakovník (23km) a Žatec (25km). Část obyvatel
vzhledem ke vzdálenosti (75km) a dostupnosti spojení
cestuje do Prahy. Obec podporuje využívání dlouhodobě
nezaměstnaných a poskytuje (1-2 obyvatelům) možnost
zaměstnání v obci při veřejně prospěšných pracích.
Zhodnocení:

IV.

INFRASTRUKTURA
a.)Technická infrastruktura
V obci není zaveden vodovod, v současné době je kapacita
vody dostatečná a to ze soukromých studní u nemovitostí.
Co se týče kvality vody, tak ta není v řadě případů na
úrovni vody pitné a je využívána jako voda užitková. Pouze
v části obce je vybudována distribuce vody přívodem, který
je v majetku zemědělské společnosti Blšany a ani zde
nedosahuje kvalita vody uspokojivých výsledků. V současné
době má obec zpracovanou projektovou dokumentaci a
stavební povolení na přívodní řád s rozvodem vody v obci
Kolešov. Na realizaci tohoto projektu bylo již třikrát žádáno
o dotaci, ale bohužel vždy se zamítavou odpovědí, kdy
náklady na obyvatele a na akci převyšují možný rámec.
Kanalizace v obci je pouze pro povrchvou vodu, která ústí
do místní požární nádrže v centru obce. Splašková
kanalizace a čov v obci není a není zpracován ani projektový

168

Kronika obce Kolešov (2014)

KLADY-spolupráce s zs Blšany, pozemek křižovatka R6-I27, sálhospoda, obchod, lékař,
dopravní dostupnost, kaplička-pomník
ZÁPORY-ubytovna po požáru
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY-vysoká nezaměstnanost, zhoršení dostupnosti služeblékař, obchod

plán. Do budoucna se dá předpokládat, v určitých
návaznostech kupříkladu na budování rychlostní silnice R6,
ale nyní z hlediska finanční náročnosti investice a počtu
obyvatel v obci – nereálné. Do technické infrastruktury
patří také chodníky, ty jsou cca 50 let používané a tím
pádem v žalostném stavu. Při příjezdu do obce od R6 je po
pravé straně úplná absence chodníků což koresponduje
s bezpečností při silničním provozu.
Nakládání s odpady je řešeno svozovou firmou, kdy je
zabezpečován svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
dvakrát ročně, kompostárnou na bioodpad a plánovaným
sběrným dvorem v nedaleké Jesenici. V obci je možnost
napojení se na bezdrátový internet provozovaný firmou
Dalunet. Jako informační kanály jsou zavedeny- webové
stránky, obecní rozhlas a sms infokanál.
b.) Dopravní infrastruktura

c.) Dopravní obslužnost
Jediný způsob veřejné dopravy v obci představuje autobus.
Dostupnost a četnost veřejné dopravy směrem na Rakovník
považují občané za dostatečné, směr na Kryry a Podbořany
je pokryt pouze jako spoj školní a je problém využívat tento
spoj pro dopravu za prací (Podbořany). Další směr
autobusové dopravy je na Jesenici a i tento spoj je
předurčen jako školní. Železniční zastávka v obci není,
vzdálenost od zastávky Jesenice je cca 9 km, nebo Kryry 8
km.
Zhodnocení:
KLADY-odpadové hospodářství, web stránky, rozhlas, smsinfo,
dopravní dostupnost,
dopravní obslužnost
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Napojení obce na rychlostní silnice je velice výhodné a to
silnice R6 (500m) a I27(1 km). Obcí prochází silnice III.
třídy číslo III/610 a ve svém důsledku výhodná pozice
k dopravním tepnám první třídy, přináší palčivý problém
dopravy přes obec, kudy projíždí nadměrné množství
automobilů, častokrát nepřiměřenou rychlostí. Technický
stav komunikací procházejících obcí (III/610 je v dosti
kritickém stavu) a všechny zbylé ostatní místní komunikace
můžeme hodnotit jako uspokojivé. Plochy pro parkování jsou
v určitých exponovanějších místech nedostatečné, uvažujeme
o dobudování, toto je však do určité míry omezeno výběrem
vhodného místa. Územní plán navrhuje nová parkoviště –
jedno u hřbitova na severozápadním okraji sídla a v centru
obce. Přes obec čásetčně vede i cyklostezka, která zde i
končí.

ZÁPORY-špatný stav chodníků, absence kanalizace ČOV a vodovodu,
vysoká rychlost vozidel
projíždějících obcí
PŘÍLEŽITOSTI – prezentace obce,
HROZBY-vznik dopr. nehod-rychlost, chodníky

VYBAVENOST
a.) Bydlení
Charakteristickým typem obytných domů byl do poloviny
minulého století jednopodlažní dům se sedlovou střechou a
navazujícími hospodářskými budovami. Přes pozdější
stavební úpravy si původní zástavba tyto charakteristické
rysy doposud udržela. Novější zástavba se kromě tří
bytových domů v obci v zásadě nevyskytuje. V územním
plánu je navržena zástavba samostatně stojícími rodinnými
domy v severní části obce.Vsoučasné době je v Kolešově
evidováno 48 domů (tj. budovy k bydlení), z nichž 3 bytové.
Obydlené domy v počtu 38 a 5 rekreačních objektů. Z
pohledu vlastnické struktury domů jednoznačně převládají
domy v soukromém vlastnictví, obec vlastní 3 byty. Byt
v budově č. p. 12 prošel v roce 2011/2012 celkovou
rekonstrukcí. Další dvě bytové jednotky byly vybudovány
v budově bývalé
školy č.p.50,
která nemá jiné
plánované
využití, tyto
byty jsou
v součastnosti
směřovány pro
sociálně slabší
rodiny.

b.)

Školství a vzdělávání
V Kolešově není ZŠ, žáci prvního a druhého stupně dojíždějí
do města Kryry, kde má obec vytvořený školský obvod,
anebo do obce Kolešovice. MŠ a školní družina, je taktéž
v těchto místech. Třetí možnost se vyskytuje v Jesenici, kde
je i zemědělské učiliště.
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V.

c.)

Zdravotnictví
Trvalé zdravotní zařízení v obci není. Všeobecná praktická
lékařka zde má ordinaci a navštěvuje ji v rozsahu 1x za 14
dnů. Za zdravotními službami dojíždějí občané do
Rakovníka, Jesenice, Kryr a Podbořan v případě
hospitalizace pak do nemocnice v Rakovníku (23km).
Záchranná zdravotnická služba přijíždí do naší obce
z Rakovníka. Pohotovostní služba je také v Rakovníku.
Sociální péče
V Kolešově nemáme žádné sociální služby. Nabídku pro naše
občany především s rozvozem obědů pro starší spoluobčany
zajišťuje vývařovna v Hořesedlích, FOD Rakovník také může
pomoci v případných krizových situacích. Nejbližší domov
sociálních služeb se nachází v obci Kolešovice.

e.)

Kultura
V obci máme Kulturní dům, ve kterém probíhají zábavy,
plesy, setkání a diskuze, projekce a různorodá vystoupení
hudebních těles. Návštěvnost akcí se pohybuje od 50 do 110
návštěvníků. Nejvýznamnější památkou je kaple ve středu
obce a památník obou světových válek. V obci se dodržuje
množství tradic a akcí. Klademe si za jednu z priorit toto
poselství našich předků uchovávat v co nejširším slova
smyslu a pokud možno jej nadále rozvíjet. Snažíme se o
aktivní zapojení mládeže do kulturního života v obci.

f.)

Sport a tělovýchova
V obci máme sportovní areál, který se skládá z menšího
víceúčelového hřiště s umělým povrchem pro míčové typy
sportů. Dále se v areálu nachází dětské hřiště s atrakcemi a
prvky (kolotoč, klouzačka, houpačka, lezecká stěna,
provazová prolézačka). Tento areál je zakomponován na
prostoru pozemku obecního úřadu, kde je také sezónní výčep
a pergola pro pořádání venkovních společenských akcí.
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d. )

Zhodnocení:
KLADY-bytový fond, školství, kulturní dům, lékař, dětské+sportovní
hřiště
ZÁPORY - zapojení mládeže do aktivit, žádné sociální služby
PŘÍLEŽITOSTI – č.p.50, č.p.72
HROZBY

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
a.)

Složky životního prostředí
V obci jsou evidovány případy zásahů do složek životního
prostředí, kdy dochází k porušování zákonných povinností a
zákonů samotných, občas se vyskytne černá skládka. Toto je
řešeno ve spolupráci s odborem Životního prostředí
Rakovník a Policií ČR. Někdy se vyskytne jedinec, který
spaluje plastové odpady namísto jejich recyklace, což
v důsledku způsobuje rozruch obyvatel, kteří mají ekologické
smýšlení. A jako třetí
neduh v zásahu do
životního prostředí
v obci se jeví
vypouštění odpadních
vod přepady či
čerpáním do dešťové
kanalizace.
V severní části
katastrálního území se
nachází vyhlášený
krajinný prvek Babí doly,
který byl registrován 30. 11. 1995. Jeho rozloha činí 3,9519
ha. Důvodem registrace je
výrazná údolnice s velmi
pestrou dřevinnou skladbou.
Jedná se o cennou enklávu z
krajinotvorného hlediska,
neboť krajina v k. ú. Kolešov je
zejména intenzivně
zemědelsky využívána.
Problém obce bude i nadále
velký zemědelský areál na
jejím jižním okraji, který
vyžaduje doplnění o vnitřní a
obvodovou zeleň, aby se lépe
integroval do stávajícího
urbanistického výrazu sídla.
Další doplnění zeleně by prospělo
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VI.

v okolí příjezdových a
polních cest. Na
katastrálním území obce
Kolešov byla v rámci
lokálního Územního
systému ekologické
stability vymezena
soustava 4 lokálních
biocenter, 5 lokálních
biokoridorů a 6
interakčních prvků.
Navrhovaná opatření v
jednotlivých biocentrech,
biokoridorech a interakčních prvcích jsou uvedena
v následujícím přehledu.

BIOCENTRA

Název
U motorestu
dřevinné skladby a jejich

Označení
4

Návrh opatření
Pozitivní výber dřevin přirozené
podpora na úkor dominantních

dřevin v aktuální skladbě –
prořezávky a výchovné
težby.
Očihovecký potok –
Olšiny
režimu půdy – zejména

5

Vyloučit veškeré úpravy vodního
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odvodnění lokality. Zabránit
splachům ornice a hnojiv
z okolních pozemků – protierozní
opatření. V porostech
pouze asanační zásahy, údržba
břehových porostů a
U Kolešova
lučních společenstev

8

Založení květnatých vlhkomilných
spolu se skupinovou a individuální

(rozptýlenou)výsadbou
piřozených dřevin (vrba bílá, jíva,
olše lepkavá, jasan
ztepilý, líska, růže šípková).
Babí doly
okolních pozemků.

9

Zabránit splachům ornice a hnojiv z
Podpora přirozených dřevin (dub,

javor, jasan) v
jehličnatých porostech na úkor zde
dominantního smrku.
Asanační težby ve starších porostech
(podle potřeby).
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průtočnosti koryta toku.

Zhodnocení:
KLADYZÁPORY – spalování plastů, vypouštění jímek do dešťové kanalizace
PŘÍLEŽITOSTI – zeleň v okolí obce
HROZBY

VII.

SPRÁVA OBCE
a.)

Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad je typu obec I. a rozsah obhospodařovaného
správního obvodu je katastrální území obce Kolešov. Spadá
pod obec II. Jesenice a obec III. Rakovník. Zastupitelstvo
obce – šest členů, obec je spravována místem uvolněného
starosty a jedním zaměstnancem (údržba zeleně) na
poloviční úvazek. Každoročně využíváme institutu veřejně
prospěšných prací pro zaměstnávání pracovníků ve
spolupráci s úřadem práce.

Majetek obce:
- 5,73ha orná půda
- 33,6ha ostatních ploch
(zahrady, travní pl., zast. pl.,
místní komunikace, vodní toky,
cesty)
- hřbitov (r. 1910)
- budova kulturní zařízení obce č.
p. 12 (hostinec, sál, 1x byt)
- budova obecního úřadu č. p. 35
(obchod, ordinace lékaře)
- budova bývalé školy č.
p. 50 (2x bytová
jednotka)
- budova bývalé
ubytovny č. p. 72 (po
požáru bez využití)
- budova požární
zbrojnice (sklad nářadí
a dílna)
- kaplička (r. 1924)
- pomník padlým v obou
světových válkách (r. 1923)
- čtyři pamětní kříže
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- požární nádrž na návsi
- víceúčelové sportoviště s umělým povrchem a dětské hřiště
- koňská stříkačka, pohřební vůz za koně

b.)

Hospodaření obce
Obec se snaží se svými finančními prostředky nakládat
maximálně účelně a efektivně. Výdaje směřované z rozpočtu
jsou vynakládány k doplnění a zavedení rozvojových aktivit.
Roční rozpočet obce je přibližně: 2.250.000,-Kč. Roční
rozvojové investice představují přibližně 600000,-Kč a obec
zachovává roční rezervu přibližně 35% ročního rozpočtu.
Obecně platí, že obec se do větších investičních akcí pouští
pouze pokud obdrží dotaci, které se snaží v možné míře
vyhledávat a následně získávat.
Nedaňové příjmy do rozpočtu bez dotací:
Příjmy z pronájmu pozemků a nemovitostí: 237557,-Kč.
Příjmy z provozování loterie v k.ú. cca.
160000,-Kč.
Příjmy – místní poplatky a služby
21000,-Kč
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c.)

Bezpečnost
Míra kriminality v obci je nízká, prevence kriminality v obci
je řešena okrajově ve spolupráci s Policií ČR. Doba
dojezdnosti hasičské záchranné služby 10 až 15 minut,
přičemž v obci samotné se nenachází funkční zásahová
jednotka SDH. Doba dojezdu policie do obce je do 10 minut.
Přestupková komise pro obec je zajišťována prostřednictvím
města Jesenice.
V obci Kolešov je krizové řízení a ochrana obyvatelstva
řešena dle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a dle
vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., o přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva:
starosta obce se účastní pravidelného školení k ochraně
obyvatelstva a krizovému
řízení,
obec má funkční obecní rozhlas a sms infokanál
obec má zřízenu smluvně zajištěnu požární ochranu
s SDH Kolešovice
obec má Požární řád obce
Způsob předcházení živelným pohromám vyplývá dle zákona
č.240/2000 Sb., o krizovém řízení:
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starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení
krizových situací

rozhlasu.

d.)

Vnější vztahy a vazby
Obec je členem svazku měst a obcí Rakovnicka SMOR,
členem mikroregionu Kneževesko, členem dopravního svazku
Rakovnicko, člen svazu měst a obcí České republiky a
partnerem MAS Rakovnicko. Přínosem zapojení obce do
jednotlivých organizací je v rámci mikroregionu podíl na
společných projektech, v rámci MAS pak společná dotační
politika všech členů MAS. Tato spolupráce se všemi
uvedenými organizacemi je přínosná pro současný a další
rozvoj obce. Partnerské obce nemá obec žádné. Užší
spolupráce na různých úrovních je se sousedními obcemi
našeho katastrálního území.
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způsob varování obyvatel před nebezpečím je zajištěn
sirénou z obecního

Zhodnocení:
KLADY-nízká míra kriminality, veřejněprospěšné práce
ZÁPORY – šest členů zastupitelstva
PŘÍLEŽITOSTI –
HROZBY-nedostatečné zajištění agendy u obce naší velikosti

Východiska pro návrhovou část
Vyhodnocení terénního šetření mezi obyvateli obce Kolešov
V rámci shromažďování podkladů pro Program rozvoj obce
Kolešov probíhalo mezi obyvateli této obce statistické šetření,
jehož cílem bylo zjistit názor zdejších obyvatel na životní úroveň
obce. Anketní dotazníky byly rozneseny do všech domácností.
Statistické šetření probíhalo listopadu 2013.
Anketní lístky odevzdalo 75 občanů, tj. 88 % občanů od 15-ti let
z naší obce. Z toho 43 mužů a 32 žen.
Proč si tito lidé, kteří se rozhodli odpovídat anonymně na
otázky, vybrali ke svému bydlení Kolešov, je jasné. Učarovala jim
blízkost k přírodě, příznivé životní podmínky, klidný život a
pěkný vzhled obce. V 84 % jsou spokojeni s bydlením a 86%
s životním prostředím, v 79 % s rozvojem obce, v 65 % se
sportovním vyžitím, v 88 % s péčí o své prostředí, v 73 %
s kulturním a společenským životem, v 84 % s informacemi o
dění v obci, v 60 % s veřejnou dopravou
69% respondentům se nejvíce nelíbí špatné vztahy mezi lidmi,
potom také nezájem lidí o obec, špatná dostupnost k lékaři.
Spíše nespokojeno je 48 % se školstvím. 56 % má problém se
zdravotnictvím, 46% zaujímá nespokojenost s podmínkami pro
podnikání.
K otázce, zda mají občané dostatek příležitostí k vzájemným
společenským kontaktům, odpovídají v 55 % ANO, ve 27% NE.
Informace o dění v obci sleduje na internetových stránkách 59
% občanů, ostatní internet nemají nebo vůbec zprávy nesledují.
60 % je připraveno udělat něco pro rozvoj obce (zejména na
brigádách manuální prací, při úklidu obce, technickou podporou,
při organizování akcí).
35 % respondentů by využilo finanční prostředky na opravy
místních komunikací, 18 % na podporu bytové výstavby, 13 %
na péči o veřejnou zeleň, 12% na zřízení dalších provozoven
v obci, 9% podpora společenských a kulturních aktivit, 7% na
budování místní infrastruktury a 6% na zlepšení podmínek pro
podnikání. Ve většině případů bylo doplňováno konkrétně
oprava chodníků a problém s rychlostí projíždějících vozidel
v obci. Jako další problém který byl zmiňován, vypouštění
odpadních jímek do dešťové kanalizace.
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A 2.

V případě toho, že se nejvíce nelíbí vztahy mezi lidmi, je
zvláštní, že téměř 55 % vidí příležitostí ke společenskému
kontaktu dostatek. Problém tedy asi spíš bude v nezájmu
některých lidí o dění v obci 21%.
V případě otázky souhlasu a potřeby parkoviště u čerpací
stanice OMV , 69% obyvatel nesouhlasí a nevidí žádný přínos
pro obec, 27% obyvatel je to jedno a 4% souhlasí.

Tabulka
globální SWOT
analýza
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K bývalé ubytovně se občané vyjádřili v 66% zbourat a v 34%
opravit a udělat- ( v tomto případě bohužel velice málo
respondentů odpovědělo co by chtělo z budovy udělat, krom 3x
byty, 3x muzeum, 3x domov seniorů, 3x společenské centrum, 2x
klubovna, 2x tělocvična. Některé nápady jsou podnětné a určitě
se jimi budeme zabývat.
Požadavek na tělocvičnu nebo posilovnu, na společenské
centrum s místním muzejní expozicí. Trochu nereálné je
zabezpečit více spojů. Vždyť autobus jezdí pravidelně, ale často
neobsazený. Podnětů jsme získali dost a dokážeme si i
z pětinového vzorku udělat představu o spokojenosti lidí v naší
obci a o jejich potřebách.
V předešlé kapitole (A. 1 Charakteristika obce) byla provedena
socioekonomická analýza situace v obci Kolešov. Každý problémový
okruh byl opatřen závěrečným shrnutím. Následně byly významné
faktory rozvoje shrnuty do globální SWOT analýzy, jejíž výsledek je
uveden níže. Jednotlivé faktory rozvoje v globální SWOT analýze jsou
seřazeny dle bodového hodnocení členů pracovní skupiny. Obodování
rozvojových faktorů pomohlo tyto faktory seřadit dle významnosti.
Faktory s nejvyšším bodovým ohodnocením se jeví jako nejdůležitější
z hlediska dalšího rozvoje obce Kolešov. Klíčové faktory rozvoje obce
budou následně
použity
v návrhové
části
dokumentu.
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B. 1 Strategická vize 2014-2021
Obec Kolešov si klade za zcela zásadní prioritu zlepšovat
podmínky pro spokojený život svých spoluobčanů odpovídající
parametrům života lidí 21. století. Chceme navázat na bohatou a již
695 let trvající historii, během které se naši předkové snažili tvrdou
a usilovnou prací vytvořit co možná nejlepší prostředí pro následující
generace spoluobčanů. Zároveň ctili a dodržovali množství
jedinečných tradic, které se bohužel postupem času vytrácejí a mizí
v zapomění. Chceme zvýšit zájem občanů o kulturně-společenské
akce, nejmladší a budoucí generaci maximálně oslovit a zapojit do
organizace akcí nejrůznějšího typu tak, aby spoluobčané byli
v konečném důsledku hrdí na svoji obec a na prostředí, které
pomáhají spoluvytvářet a jehož jsou nedílnou součástí.

Přirozeným záměrem obce je přiměřené rozšiřování ploch pro
bydlení pomocí budovy bývalé školy v majetku obce, ale i hledání cest
k využití neobydlených domů, kterých je mnoho. Tímto záměrem
můžeme přibrzdit postupné stárnutí populace a vytvořit tak
předpoklady pro další rozvoj v horizontu dalších desítek let.

B 1.1 Dlouhodobé programové cíle
1. Území
1.1 Doplňování zeleně a vzhledu obce
1.2 Větší povědomí občanů o bohaté historii obce, o dřívějším životě
na vesnici.
2. Obyvatelstvo
2.1 Zlepšení prostorů pro spolkovou činnost.
2.2 Podpora a rozšíření kulturně společenských aktivit
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Jednou z klíčových priorit obce je i ochrana životního prostředí
a udržování charakteru přírody v celém našem katastru. Zcela
zásadní záležitostí nadcházejících let je pak projekt - odkanalizování
obce s polečně s vodovodem. Zároveň chceme více zatraktivnit obec
pro návštěvníky a tím i potencionální budoucí obyvatele obce, které
by dokázal oslovit vzhled a dění v Kolešově. Za tímto účelem bude
v maximální míře podporována informovanost a prezentace obce
navenek. Přímo v obci dude řešen veliký problém a to s rychlostí
projíždějících vozidel. Dále pak velice palčivý problém a to stav
chodníku v této oblasti, který se řadí do popředí priorit obce.
K tomuto je nadále spojena také revitalizace veřejné zeleně a
tradičních prvků při obvodu a hlavním průtahu obcí, především pak
uprostřed návsi.

3. Hospodářství
3.1 Podpora podnikání
3.2 Rozvoj cykloturistiky - hypostezky.
4. Infrastruktura
4.1 Vodovod a kanalizace.
4.2 Rekonstrukce chodníků a místních komunikací v celé obci.
4.3 Zlepšení bezpečnosti na komunikacích
5. Vybavenost
5.1 Zlepšení podmínek pro kulturu a sport
5.2 Využití budov č. p. 72 a č. p. 50
6. Životní prostředí
6.1 Vyřešení čištění odpadních vod v obci
6.2 Zvýšení podílu krajinné zeleně v katastru obce dle územního
plánu obce
6.3 Větší povědomí občanů o významu životního prostředí kolem nás
a jeho ochraně.
7. Správa obce
7.1 Informace o obci
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B. 2 Programové cíle

1.2. Větší povědomí občanů o bohaté historii obce, o dřívějším životě
na vesnici
1.2.1 Zřízení obecního muzea – do roku 2020
1.2.2 Vyhledávání informací a doplňování stávající kroniky
1.2.3 Publikační činnost kroniky 1x ročně
2. Obyvatelstvo
2.1 Zlepšení prostorů pro spolkovou činnost.
2.1.1 Zlepšení zázemí pro požární sport
2.1.2 Zlepšení zázemí pro sportovní vyžití v zimních měsících –
do roku 2020
3. Hospodářství
3.1. Podpora místních podnikatelů – trvale
3.2. Rozvoj cykloturistiky - hypostezky.
3.2.1 Napojení, obnovení a rozšíření stávající trasy na
cyklostezku do (Jesenice, Březnice?) – do
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1. Území
1.1 Doplňování zeleně a vzhledu obce
1.1.1 Zpracování plánu výsadby zeleně a formulace prvků
zapadajících do vesnického prostředí

roku 2020
3.2.2 Zjištění stavu současné hypostezky
4. Infrastruktura
4.1 Vodovod a kanalizace.
4.1.1 Technické zajištění a formulování možností výstavby
kanalizace společně s vodovodem-do
roku 2020
4.2 Rekonstrukce chodníků a místních komunikací v celé obci.
4.2.1 Rekonstrukce chodníku při hlavní silnici od oú k č. p.
14do roku 2015
4.3. Zlepšení bezpečnosti na komunikacích III. tř. a jejím okolí
4.3.1 Zajištění snížení rychlosti projíždějících vozidel a
přechodů pro chodce na silnici III.
4.3.2 Zjištění stávajícího stavu veřejného osvětlení a
optimalizace následného stavu

6. Životní prostředí
6.1 Vyřešení likvidace odpadních vod v obci a rozvod pitné vody.
6.1.1 Studie pro výstavbu nové splaškové kanalizace s výtlakem
na ČOV – do roku 2020
6.1.2 Informovanost a technické zajištění likvidace odpadních
vod

6.2 Zvýšení podílu krajinné zeleně v katastru obce dle územního
plánu obce.
6.2.1 Výsadba krajinné zeleně – výsadba liniové zeleně kolem
obvodových polních cest.

6.4 Větší povědomí občanů o významu životního prostředí kolem nás
a jeho ochraně.
6.4.1 Osvěta občanů
7. Správa obce
7.1 Zajištění informačního dění v obci
7.1.1 Aktualizace a rozšíření web stránek
7.1.2 Úřední deska
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5. Vybavenost
5.1 Zlepšení podmínek pro kulturu a sport
5.1.1 Výstavba víceúčelového sálu (tělocvičny, klubovny) pro
kulturu a sport – do roku 2020
5.2 Využití budov č.p.72 a č.p.50
5.2.1 Projekt pro vytvoření kulturně sportovního stánku
z budovy č. p. 72 – do roku 2015
5.2.2 Pokračující vestavba bytových jednotek v budově č. p.
50 (využití celé budovy k účelu bydlení)

B. 3 Opatření
1. Území
Cíl 1.1.1 Zpracování plánu výsadby zeleně a formulace prvků
zapadajících do vesnického prostředí
Opatření:
zřízení komise pro zeleň v obci podporovanou odborným
dohledem, která zpracuje plán výsadby a obnovy zeleně v obci.
V plánu bude zapracováno a doplněno i o ostatní prvky
zvýrazňující a podtrhující funkčnost estetiky a klidové zóny.
Cíl 1.2.1 Zřízení obecního muzea – do roku 2020
Opatření:
vypracování projektové dokumentace
renovace hlavních exponátů + zajišťování informací a
ostatních muzejních prvků
zřízení muzea
Cíl 1.2.2 Vyhledávání informací a doplňování stávající kroniky
Opatření:
podpora vyhledávání informační a historické činnosti v oblasti
obce a aktivit s obcí spojených
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2. Obyvatelstvo
Cíl 2.1.1 Zlepšení zázemí pro požární sport
Opatření:
oslovení rodičů a založení družstva malých hasičů
úprava a vybavení prostor v pz na klubovnu pro nejmenší děti
Cíl: 2.1.2 Zlepšení zázemí pro sportovní vyžití v zimních měsících – do
roku 2020
Opatření:
objemová studie víceúčelového centra (klubovna, tělocvična,
muzejní expozice)
3. Hospodářství
3.1.1 Podpora místních podnikatelů – trvale
Opatření:
prezentace podnikatelů na webových stránkách obce
využívání služeb místních podnikatelů ze strany obce
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Cíl 1.2.3 Publikační činnost 1x ročně
Opatření:
uveřejňování informací z historie obce v místním zpravodaji,
shromažďování dalších historických informací a jejich
publikace v kronice

3.2.1 Napojení, obnovení a rozšíření stávající trasy na cyklostezku do
(Jesenice, Březnice?) – do
roku 2020
Opatření:
studie – možnost trasy a investiční záměr na cyklostezku
3.2.2 Zjištění stavu současné hypostezky
Opatření:
studie – možnost rozšíření trasy a propagační záměr na
hypostezku

4.2.1 Rekonstrukce chodníku při hlavní silnici od oú k č. p. 14do roku
2015
Opatření:
výběr dodavatele stavby – investiční záměr
4.3.1 Zajištění snížení rychlosti projíždšjících vozidel a přechodů pro
chodce na silnici III.
Opatření:
zpracování projektu a žádosti pro instalaci technických
prostředků k optimalizaci provozu na silnici č. 610 III tř.,
vedoucí přes obec Kolešov.
Výběr dodavatele pro technické prostředky regulující provoz
Vytipování vhodného místa pro umístění trvalého přechodu
pro
4.3.2 Zjištění stávajícího stavu veřejného osvětlení a optimalizace
následného stavu
Opatření:
Nalezení tzv. slepých míst - investiční záměr doplnění VO
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4. Infrastruktura
4.1.1 Technické zajištění a formulování možností výstavby kanalizace
společně s vodovodem-do
roku 2021
Opatření:
Studie proveditelnosti stavby
Projednání investičního záměru ve společenství oú Hořovičky,
Eurovia a.s., Omv, Sčvak
PD pro stavební povolení a realizaci stavby splaškové
kanalizace společně s vodovodním řádem
výstavba splaškové kanalizace a vodovodu v celé obci-20192021

5. Vybavenost
5.1.1 Výstavba víceúčelového sálu (tělocvičny, klubovny) pro kulturu a
sport – do roku 2020
Opatření:
Studie, projekt - investiční záměr víceúčelového sálu
5.2.1 Projekt pro vytvoření kulturně sportovního stánku z budovy č.
p. 72 – do roku 2015
Opatření:
Výběr dodavatele projektové dokumentace a zpracovatele
investičního záměru pro centrum
5.2.2 Pokračující vestavba bytových jednotek v budově č. p. 50
(využití celé budovy k účelu bydlení)
Opatření:
Vytvoření projektu a studie s finanční analýzou k celkové
přestavbě č. p. 50 pro

6. Životní prostředí

6.1.2 Informovanost a technické zajištění likvidace odpadních vod
Opatření:
Opakovaná informovanost o legislativě likvidace odpadních
vod.
Výběr dodavatele služby pro likvidaci odpadních vod na čov.
Technické zajištění přepadů na jímkách odpadních vod
v majetku obce
Likvidace odpadnich vod na čov, všech uživatelů jímek
v majetku obce.

6.2.1 Výsadba krajinné zeleně – výsadba liniové zeleně kolem
obvodových polních cest.
Opatření:
zpracování plánu - technická pomoc pro výsadbu liniové zeleně
(výsadba svépomocí)
6.4.2 Osvěta občanů
Opatření:
uveřejňování osvětových informací o životním prostředí
v místním zpravodaji a webu
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6.1.1 Studie pro výstavbu nové splaškové kanalizace s výtlakem na
ČOV – do roku 2021
Opatření:
PD pro stavební povolení a realizaci stavby splaškové
kanalizace s výtlakem na ČOV

7. Správa obce
7.1.1 Aktualizace a rozšíření web stránek
Opatření:
Naformulování modulu webu o funkcionality aktualní
legislativy, rozšíření paměťové kapacity
Založení informační stránky obce na facebooku
7.1.2 Úřední deska
Opatření:
Renovace a osvětlení stávající vývěsky

B. 4 Rozvojové aktivity

1. Území
1.1 Doplňování zeleně a vzhledu obce
– přehled aktivit
Zpracování plánu výsadby zeleně a formulace prvků zapadajících do
vesnického prostředí
Název aktivity

Zřízení komise Výbor pro
obnovu venkova (VPOV)

Důležitost

vysoká

Termíny

Odpovědnost

2014 - 2015

starosta

Náklady

Zdroje
financování

0

Vlastní
prostředky
obcí

186

vysoká

2014 - 2015

starosta

5.000

Vlastní
prostředky
obcí

Realizace dle studie

střední

2014 - 2020

VPOV

200.000

Vlastní/MAS

1.2. Větší povědomí občanů o bohaté historii obce, o dřívějším životě
na vesnici
– přehled aktivit
Zřízení muzea do roku 2020 – přehled aktivit
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Technická dokumentace
dle výstupů studie

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Technická dokumentace

střední

2015

starosta

90.000

Vlastní

Realizace muzea – oprava
budovy

vysoká

2016-2017

starosta

2,000.000

EU/ MAS

Renovace hlavních
exponátů

vysoká

2014 - 2015

Obec/SDH

50.000

Vlastní/SDH

Realizace expozice

střední

2017-2018

100.000

Vlastní/MAS

starosta/VPOV

Vyhledávání informací a doplňování stávající kroniky
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Sběr historických
informací

vysoká

2014 - 2021

Odpovědnost
Kronikář/
starosta/VPOV

Náklady

Zdroje
financování

5000

Vlastní

Uveřejňování informací z historie a součastnosti obce v místním
zpravodaji, shromažďování dalších historických informací a jejich
publikace v kronice
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Informace ve zpravodaji

střední

2-3 x ročně

Odpovědnost
Redaktor/
starosta

Náklady

Zdroje
financování

2000

Vlastní

2. Obyvatelstvo
2.1 Zlepšení prostorů pro spolkovou činnost.
– přehled aktivit
Zlepšení zázemí pro požární sport
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Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Založení družstva malých
hasičů- nákup vybavení

vysoká

2014

starosta

20.000

starosta

Úprava klubovny a
vybavení

vysoká

2014

Starosta/SDH

5.000

SDH

Zlepšení zázemí pro sportovní vyžití v zimních měsících
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Název aktivity

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Studie víceúčelového
centra

střední

2015

starosta

90.000

Vlastní

3. Hospodářství
3.1.1 Podpora místních podnikatelů – trvale
– přehled aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Podnikatelé na webu
obce

vysoká

2014

starosta

0

x

Využívání služeb místních
firem

vysoká

2014

Starosta

0

x

3.2.1 Napojení, obnovení a rozšíření stávající trasy na cyklostezku
– přehled aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Zmapování aktuálního
stavu cyklostezky

nízká

2015-2017

starosta

0

x
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3.2.2 Zjištění stavu současné hypostezky-možnost rozšíření trasy a
propagační záměr na hypostezku
– přehled aktivit
Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Studie aktuálního stavu
hypostezky

nízká

2015-2017

starosta

0

x

4. Infrastruktura
4.1.1 Technické zajištění a formulování možností výstavby kanalizace
společně s vodovodem
– přehled aktivit
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Název aktivity

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Studie proveditelnosti

vysoká

2015

starosta

30000

Vlastní

Projednání investičního
záměru

vysoká

2014-2015

starosta

0

x

Technická dokumentace

střední

2016-2018

starosta

200.000

Vlastní

Realizace

střední

2019-2021

starosta

11.000000

Vlastní/EU

4.2.1 Rekonstrukce chodníku při hlavní silnici od oú k č. p. 14 do roku
2015
– přehled aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Investiční záměr- výběr
dodavatele

vysoká

2014-2015

starosta

1.000000

Vlastní/FROM

4.3.1 Zajištění snížení rychlosti projíždšjících vozidel a přechodů pro
chodce na silnici III
– přehled aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Projekt a žádost

vysoká

2014-2015

starosta

0

x

Výběr dodavatelepoptávka-pořízení

vysoká

2014-2015

starosta

170.000200.000

Vlastní

Místo pro přechod

střední

2015-2016

starosta

0

x
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4.3.2 Zjištění stávajícího stavu veřejného osvětlení a optimalizace
následného stavu
– přehled aktivit
Důležitost

Termíny

Passport VO

střední

2014-2015

Odpovědnost
starosta/
místostarosta

Náklady

Zdroje
financování

0

x

5. Vybavenost
5.1.1 Výstavba víceúčelového sálu (tělocvičny, klubovny) pro kulturu a
sport – do roku 2020
– přehled aktivit
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Název aktivity

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Studie, projekt investiční záměr

střední

2015

starosta

90.000

Vlastní

5.2.1 Projekt pro vytvoření kulturně sportovního stánku z budovy č.
p. 72 – do roku 2015
– přehled aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Studie, projekt investiční záměr

střední

2015

starosta

90.000

Vlastní

5.2.2 Pokračující vestavba bytových jednotek v budově č. p. 50
(využití celé budovy k účelu bydlení)
– přehled aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Dokončení stávajících
bytových jednotek

vysoká

2014

starosta

60.000

Vlastní

Plán vestavby dalších
bytů

střední

2015-2016

Starosta

0

x
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6. Životní prostředí
6.1.1 Studie pro výstavbu nové splaškové kanalizace s výtlakem na
ČOV – do roku 2021
– přehled aktivit
Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Studie proveditelnosti

vysoká

2015

starosta

30000

Vlastní
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Název aktivity

6.1.2 Informovanost a technické zajištění likvidace odpadních vod
– přehled aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Informovanost o legislativě

vysoká

2014

Dodavatel pro likvidaci
odpadních vod

vysoká

2014

Zajištění přepadů na
jímkách

vysoká

2014-2015

Odpovědnost
starosta/
místostarosta
starosta
starosta/
místostarosta

Náklady

Zdroje
financování

0

x

0

x

20.000

Vlastní

6.2.1 Výsadba krajinné zeleně – výsadba liniové zeleně kolem
obvodových polních cest.
– přehled aktivit
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Technická dokumentace
dle výstupů studie(VPOV)

střední

2015 - 2016

starosta

5.000

Vlastní

Realizace dle studie

střední

2014 - 2020

VPOV

200.000

Vlastní/MAS

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

vysoká

2014-2021

0

X
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Název aktivity

Informace ve zpravodaji
a webu

Redaktor/
starosta

8. Správa obce
7.1.1 Aktualizace a rozšíření web stránek
– přehled aktivit
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6.3.1 Osvěta občanů
– přehled aktivit

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Aktualizace, paměť,
funkce webu

vysoká

2014

starosta

25.000

Vlastní

Založení informační
stránky obce na
facebooku

vysoká

2014

starosta

0

X

7.1.2 Úřední deska
– přehled aktivit

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Renovace a osvětlení
stávající vývěsky

střední

2014

starosta

1.000

Vlastní
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B. 5 Podpora realizace programu
Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a aktualizacemi
PRO.
Dokument bude uložen v tištěné podobně na Obecním úřadě Kolešov
a současně bude uveřejněn na webových stránkách obce včetně
aktualizací.

Organizační kroky nezbytné pro rozjezd PRO:
- schválení zastupitelstvem obce
- sestavování rozpočtu obce na základě PRO
- zavedení monitorovacího systému

Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO (monitoring plnění)
Plnění aktivit bude sledovat a vyhodnocovat jedenkrát ročně
kontrolní výbor zastupitelstva obce.
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Informace o plnění aktivit budou předávat kontrolnímu výboru
osoby odpovědné za jednotlivé aktivity.

Způsob aktualizace PRO
Dílčí revize PRO budou probíhat 1x ročně (období únor - duben).
Vyplyne-li z výsledku revize nutnost provedení změn, provede se
aktualizace PRO.
Dílčí revize a aktualizace PRO bude provádět realizační tým, a to
přímou úpravou dokumentu PRO.

Kronika obce Kolešov (2014)

Výsledky vyhodnocení budou předány zastupitelstvu obce, které
přijme v případě potřeby příslušná opatření k dosažení plnění PRO.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2014
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A
JEJÍ 20LETÁ HISTORIE
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QR KÓDY
KOLEŠOVSKÝCH FILMOVÝCH
STŘÍPKŮ

Vítáme nový
rok

Výroční
členská
schůze SDH

Maškarní bál
pro děti
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Maškarní bál
(dospělí)

MDŽ

90.
narozeniny
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Brigáda SDH

Setkání
hasičů
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Velikonoční
výzdoba obce

Hledání
velikonočního
zajíčka

Májka a
pálení
čarodějnice

Helikoptéra
nad
Kolešovem
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Volby do
Evropského
parlamentu

Kácení máje

221
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Kolešov a
Vesnice roku

Klání o
krakovecký
meč

Zájezd do
divadla

Vzácná
návštěva
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Hasičská
stříkačka

Hřiby na
návsi
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Letní grilování

Dvoudenní
rybářské
závody

Krtská
plácaná

Zkouška
stříkačky
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Se stříkačkou
do Hořoviček

(Hasiči Kralovice)

Nové auto
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Pocta
hrdinovi

S koňkou do
Chrášťan

Komunální a
senátní volby

Setkání
seniorů
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Ryby pro
kolešovský
„Kačák“

Dýňování

Oslavy vzniku
Československa
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Ustavující
schůze
zastupitelstva

O pohár
starosty

Posvícenská
zábava

Kronika obce Kolešov (2014)

228

Advent

První
kolešovský
sníh
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