ročník VII.
… pokračujeme kronikou

číslo 5 / 2015

1969

Na návrh rady MNV Kolešovice ze dne 29.9.1982 se ujal dopsání
chybějících let kroniky Zdeněk Král, bytem Kolešovice 121, původním povoláním učitel autoškoly v Rakovníku, t.č. uvolněný tajemník
MNV Kolešovice, který založil i fotoalbum, kde jsou shromažďovány
snímky z některých událostí a života v obci.
Pro rok 1977 napsal
V obci je Základní devítiletá škola, která je ve správě odboru školství ONV a ředitelem je Pavel Koutník. Ve škole pracuje třináct
učitelů a tři provozní pracovníci. Škola má sedm tříd a navštěvuje ji
celkem 160 dětí z obcí Kolešovice, Zderaz, Hořovičky, Hořesedly,
Hokov, Bukov,
Děkov, Vlkov, Nová Ves , Kolešov, Vrbice
a Heřmanov. V obci je i mateřská škola, která je ve správě MNV
Kolešovice. Ředitelkou je Marie Černá. Školku navštěvuje 36 dětí
a jsou tu zaměstnány 4 učitelky a provozní pracovnice.
Pěkný dárek dostali žáci ZDŠ ke Dni dětí 1.6. 1977 . Bylo otevřeno
nové hřiště pro lehkou atletiku a malou kopanou. Po slavnostním
otevření zaplnili hřiště žáci kolešovické a kněževeské školy, kteří
se utkali v jednotlivých sportovních disciplinách. Ve slavnostním
projevu zdůraznil předseda MV NF Jaroslav Hrubý, že vybudování
tohoto sportovního zařízení v akci „Z“ je výsledkem práce rodičů,
kteří zde odpracovali 749 hodin, učitelů se 473 hodinami a poděkování si zaslouží i pracovníci JZD Dukla Kolešovice, statkové provozovny Hořesedly, Průmstavu Beroun, požárníci a všichni ostatní,
kteří svou prací pomáhali.
- li -

1977

2015

ŠKOLA
S prvním zářím se vrátili žáčci do škol. Ta naše se na jejich uvítání letos obzvlášť nastrojila. Pěkný teplý kabátek v nových barvách, snad aby šla se současnou módou. „Je hezká, co?“, zeptala jsem se. „Jo, ale vevnitř je
to stejný“, pronesl jeden ze starších žáčků. „Stejný?“ A tak se mi vybavilo, jaká byla před léty. Chodby
s šedými dlaždicemi, dřevěné suché záchody, šatny na chodbách, v každé třídě vysoká násypná kamna, která
spolykala tolik uhlí, že ho pan školník nestačil nosit a na která žáčci často házeli celuloidová pravítka a tím
přivodili takový odér, že se muselo vyjít ze třídy a vyvětrat. Často se tak úspěšně vyhnuli nechtěné písemce.
Sklep plný uhlí, půda plná obrazů, pomůcek na výtvarnou výchovu, souprav na pokusy z fyziky, které se každodenně snášely do tříd, dveře, kterými táhla ze studených chodeb zima, promítačky filmů, pro které museli
učitelé jezdit do Rakovníka, první magnetofony, chemický kabinet plný záhadných látek na pokusy. A žáčci
ochotně pomáhali se všemi pracemi. Nosili pomůcky, oprašovali obrazy, vybírali mapy, připravovali chemické
sklo na pokusy. Na školním políčku pěstovali kořenáče a za peníze z jejich prodeje měla škola nové pomůcky.
V říjnu brigády na sběr kukuřice a kamene z polí, nahánění zajíců do sítí myslivců, /bylo jich tolik, že se vyváželi/, na jaře zavádění chmele, hrabání listí po celé vsi, úklid veřejných prostranství. Málokdo se ulejval.
A pak že je škola pořád stejná!!!!
- li -

Obecní úřad informuje - činnost zastupitelstva obce
Informace z pracovní porady, která se konala dne 23.09.2015 na OÚ Kolešovice
Přítomni: M. Brabcová, M. Dvořák, J. Kovář, J. Lenochová, J. Hrenáková, T.Hrenák, J. Poděbradská,
- Starosta informoval o čerpání rozpočtu k 31.8.2015. Počáteční stav 1.1.2015 byl 1.735.533,21 Kč, příjmy dosahují
11.143.320,36 Kč, výdaje 15.654.075,28 Kč a zůstatek na běžném účtu činí 940.907,29 Kč. Z úvěru, který obec
čerpá od České spořitelny, byly uhrazeny 4.332.369 Kč na výstavbu splaškové kanalizace. Splátka úvěru od počátku roku činí 616.240 Kč. Pokud někdo ze zastupitelů má zájem do čerpání rozpočtu nahlédnout, je možné vyzvednout si ho v kanceláři obecního úřadu.
- Zastupitelé se dohodli na termínu veřejného zasedání, které se bude konat v úterý 22.10.2015 od 19 na přísálí kulturního domu. Před veřejným zasedáním navrhuje starosta setkání na pracovní poradě 12. října 2015. O tomto ještě
budou zastupitelé informováni prostřednictvím SMS.
- Starosta podal zprávu o současném chodu MAS Rakovnicko a Rakovnicko o.p.s. Zároveň podal přítomným zastupitelům zprávu o pracích na strategickém plánu pro další programovací období 2015 - 2020. Vzhledem k tomu, že
tento strategický plán není doposud schválen, nedostává MAS dotace, tudíž nemá peníze na výplaty zaměstnanců.
Na základě dohody mezi zřizovateli MAS, bylo domluveno, že bude zaplacen mimořádný příspěvek dle počtu obyvatel na účet MAS. V případě obce Kolešovice je předpokládaná výše příspěvku 41.500,- Kč. Toto bude projednáno na veřejném zasedání v rámci rozpočtových změn. Zastupitelé proti tomuto neměli námitek.
- V úterý 22.9.2015 provedli zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje kontrolu splnění podmínek mimořádné
dotace na Rekonstrukci střechy Mateřské školy, která byla poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2015.
Kontrolou na místě samém a na OÚ nebylo zjištěno žádné pochybení. Při kontrole byl ze strany kontrolorů vznesen
požadavek na zaslání slepého soupisu stavebních prací a návrhu Smlouvy o dílo, který obec použila při cenové
poptávce. Dále bylo požádáno zaslání fotografie informační cedulky o poskytnutí dotace nainstalované na oplocení
MŠ. Všechny tyto požadavky byly v době konání pracovní porady již splněny. Jiné další požadavky zástupci Středočeského kraje neměli. Tím byly splněny podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace a po závěrečném vyhodnocení
akce obec obdrží doplatek dotace ve výši 233.750,- Kč.
- Dne 22.9.2015 proběhlo kolaudační řízení ve věci Zateplení budov Základní školy Kolešovice bez závad. Po
vydání kolaudačního rozhodnutí budou zahájeny práce na závěrečném vyhodnocení akce, které bude poté předloženo na SFŽP. Skutečné náklady na zateplení budov základní školy a ostatních prací dosáhly výše 5.691.057,88 Kč,
včetně DPH.
- Starosta informoval přítomné zastupitele o proběhlém výběrovém řízení na akci Inženýrská činnost na akci vodovod Kolešovice. Poptávkové řízení zahrnuje: zpracování žádosti o poskytnutí dotace, zajištění výběrového řízení na
dodavatele stavby, výběr technického dozoru stavby, odměnu za přidělení dotace a výběrové řízení na projektanta
akce, který zajistí vydání stavebního povolení a vyhotoví oceněný a slepý soupis stavebních prací. Obec oslovila tři
náhodně vybrané firmy. Cenovou nabídku předložily pouze dvě. Nejlevnější nabídku předložila firma Grant Help
s.r.o. z Prahy za nabídkovou cenu 125.000,- Kč bez DPH. V tomto bodu zároveň starosta informoval, že ve spolupráci s RNDr. Drahoňovským bude provedena čerpací zkouška vrtu na louce mezi potoky, který by byl hlavním
zdrojem při dodávkách pitné vody. Na základě čerpací zkoušky bude zjištěn skutečný obsah látek ve vodě a následně projektant z těchto informací bude vycházet při návrhu úpravny vody, která bude součástí výstavby.
- Na základě požadavku obyvatelky z Heřmanova nechal starosta zpracovat cenovou nabídku na doplnění veřejného osvětlení podél cesty od ubytovny k autobusové zastávce. Jedná se o umístění třech nových světel za cenu
24.480,- Kč bez DPH. Zastupitelé s tímto návrhem souhlasí.
- Veškeré odpadní potrubí na splaškovou kanalizaci v horní části obce je již uloženo. V provozu jsou obě přečerpávací stanice, jedna na Podskale a druhá u nemovitosti paní J. Humlové. Na základě informací ing. V. Havrlíka je
možno připojit již všechny nemovitosti v celé obci na splaškovou kanalizaci (po připojení je nutné podepsat na OÚ
Smlouvu o odvádění odpadních vod). V současné době se budou shromažďovat podklady na předložení žádosti o
kolaudační rozhodnutí. Ministerstvo zemědělství schválilo podanou žádost o prodloužení termínu na ukončení stavby, včetně kolaudačního rozhodnutí, do 31.12.2015. Termín na předložení závěrečného vyhodnocení akce je
30.06.2016. Dále starosta informoval, že bylo schváleno i vyčíslení méněprací za snížení výkopové hloubky pro
uložení kanalizace v silnici na Kněževes a neprovedenou homogenizaci vozovky. Jako vícenáklady byla uznána
částka za vybudování stoky C1 na poli na Okrouhlici. Dále starosta oznámil, že na základě dohody se SÚS bylo
dohodnuto odložení celkové homogenizace vozovky do 31.7.2016.
- Zastupitelka J. Lenochová předložila žádost o umístění čtyř dopravních zrcadel z místních komunikací na krajské
komunikace. Starosta tuto žádost projedná na MěÚ Rakovník, odbor dopravy.

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
AKTUALITY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
- Dne 1. 9. 2015 jsme v naší MŠ přivítali celkem 10 nových
dětí. Kapacita MŠ je naplněna. V první třídě je celkem
15 dětí, o které se starají paní učitelky M. Herinková a H. Regálová. Do druhé třídy, kterou navštěvují převážně předškoláci, nastoupilo 23 dětí, o které se stará paní učitelka D. Drozdová. První školní den se děti seznámily s chodem MŠ, školní
zahradou a dalšími aktivitami, které k chodu školky patří. Děti
se mezi sebou seznamovaly a hledaly nové kamarády.
- V měsíci září nás čekají zajímavé aktivity. Dne 14. 9. zahájíme výuku v plaveckém bazénu v Rakovníku. Věříme, že se
dětem v MŠ líbí a jejich adaptace na nové prostředí bude probíhat v poklidu, jak tomu bylo doposud.
- Měsíc září je v plném proudu. Naši předškoláci neotálejí a velmi dobře se zúčastňují programu v MŠ. Využívají k výuce i jednu novinku,
která se do MŠ dostala během prázdnin a tím je
tablet. Mají k dispozici spousty výukových programů například barvy, čísla, domácí zvířata
aj. Každé úterý využívají tělocvičnu v místní
ZŠ. Na zahradě MŠ jsme s dětmi vytvořily školní skládku, kam jsme umístily několik předmětů
a uvidíme, jak si s nimi naše příroda poradí přes
zimu.
- Dne 17. 9. 2015 jsme navštívili plavecký bazén v Rakovníku, kde proběhla výuka plavání.
Na této lekci se děti seznamovaly s vodou,
zkoušely se potápět a nechyběla ani volná zábava, kde si mohly vypůjčit různé náčiní. Dětem se plavání moc líbí.
- Ve čtvrtek 17. 9. 2015 do naší MŠ zavítalo loutkové divadlo. Děti shlédly pohádku O Smolíčkovi. Toto divadlo má
u dětí velký úspěch.
Darina Drozdová, učitelka MŠ
AKTUALITY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Začátek školního roku a několik poprvé
Letos šli všichni žáci poprvé do nové školy. Poprvé do školy, která přes prázdniny získala nový teplý kabát.
Prvňáčci nejenže šli poprvé do školy, ale také zasedli poprvé do nových lavic, kde měli připravené základní školní
potřeby a drobné dárky.
V 1. třídě 18 nových žáčků a jejich rodiče, prarodiče a další hosty přivítali s pedagogy a paní ředitelkou PaedDr. Vladimírou Hartmannovou také zástupci obcí. Pan starosta Martin Dvořák za obec Kolešovice, pan starosta Ivan Fides
za obec Hořovičky, paní starostka Jiřina Milerová za obec Hořesedly a paní starostka Denisa Závorová za obec
Děkov a tradičně zástupkyně ČSŽ Kolešovice.
Paní ředitelka stejně jako všichni přítomní, prvňáčkům popřála, aby se jim ve škole hlavně dařilo, líbilo
a byli ve škole spokojení.

Organizace školního roku
Zahájení vyučování

Informace ze školy

Podzimní prázdniny

29. a 30. 10. 2015

Vánoční prázdniny

23. 12. 2015 - 3. 1. 2016

Letos bude školu navštěvovat 177 žáků, což je o 6
žáků více než loni, z toho 96 žáků na prvním stupni
a 81 žáků na druhém stupni. Do školní družiny se
přihlásilo 75 dětí, což je plný stav. Školní družina je
rozdělena do třech oddělení. Mateřskou školu navštěvuje 38 dětí.
Pedagogický sbor posílila asistentka pedagoga Markéta Sabová za asistentku paní Veroniku Čečrdlovou,
která odešla na rodičovskou dovolenou. Na jinou školu přestoupila paní učitelka Lucie Klocová.
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2015 / 2016
1. 9. 2015

Ukončení vyučování v 1. pololetí

28. 1. 2016

Jednodenní pololetní prázdniny

29. 1. 2016

Zápis do 1. ročníku ZŠ

15. 1. 2016

Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Konec školního roku
Hlavní prázdniny

1. - 7. 2. 2016
24. - 25. 3. 2016
30. 6. 2016
od 1. 7. 2016

Zajímá vás, jak se vaši

předchůdci jmenovali?

majitelů či obyvatel jednotlivých domů.

Dostala se nám do rukou mapa Kolešovic z roku 1938 se jmény

Sbor dobrovolných hasičů
Horké léto
Uplynulé léto bylo skutečně horké. Teploty
byly nadprůměrné, srážky podprůměrné a v důsledku
vzniklého sucha vyjížděli profesionální i dobrovolní
hasiči k mimořádným událostem mnohem častěji. A to
platilo také pro místní jednotku požární ochrany.
20. června hořel balík slámy u Děkova, 26. července polní porost u Oráčova, 7. 8. vyjížděla jednotka
k likvidaci olejové skvrny u Oráčova. V neděli 16. srpna
se Rakovníkem prohnala bouřka, která způsobila lokální
povodeň. Naše jednotka vyjela s oběma vozy (AVIA a
CAS) a pomáhala s čerpáním vody v rodinném domě
v Riegrově ulici, dále u garáží v ulici Sportovní a
v budově II. základní školy v Rakovníku.
Ovšem ten nejnáročnější výjezd zaznamenala
jednotka v pondělí 3. srpna. V 16,42 byl nahlášen požár
pole u Chrášťan. Požár vznikl mechanickou závadou na
kombajnu, který na poli sekal. Postupně se rozšířil na
100 hektarů pole a lesa, vzhledem k rozsahu požářiště
byl vyhlášen nejvyšší stupeň poplachu. Protože požár
zasáhl kořenový systém lesa, podařilo se jej dostat pod
kontrolu až v úterý odpoledne a likvidován byl až do
neděle, kdy terén ještě prozkoumala termokamera.
V rámci mezikrajové spolupráce zde zasahovali
také hasiči z krajů Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a z hlavního města Prahy. Zasahoval také vrtulník
s bambivakem, který během několika prvních hodin zásahu provedl na 80 shozů. Celkem zde zasahovalo 92
jednotek! Jen v období od pondělí do středy se tu vystřídalo 469 hasičů ze 79 jednotek se 149 kusy techniky.
Jedná se o jeden z největších lesních požárů letošního
roku. Zásah znamenal
obrovskou zkušenost pro zasahující jednotky. Místní jednotka byla volána v prvním
sledu a vyjela v počtu čtyř hasičů. Ti pak na místě
v úmorném vedru hasili až do šesté hodiny ranní, tedy
téměř 13 hodin bez střídání!

ciplíny hry Plamen. V nové sezoně nás čekají nové disciplíny. Učíme se základy požární ochrany a první pomoci, vážeme uzle, střílíme ze vzduchovky, poznáváme
topografické značky. Vyšetřili jsme si čas i na zábavu
a tak první večer děti svojí odvahou zachránily zakletou
princeznu a druhý večer se pod širým nebem promítala
pohádka. Víkend jsme si všichni náramně užili!
Na první schůzce se mladí hasiči hned pustili do
tréninku, protože nás už v soboru 5. září čekala soutěž
jednotlivců, netradiční soutěž dráčka Soptíka ve Slabcích. Soutěžilo se ve třech disciplínách − v běhu přes
překážky, hodu míčkem nebo šipkami a v překonání
lana. Z našich nejmladších byla nejlepší Anička Dýbová
(5. místo). V kategorii mladší dívky obsadila Andrea
Steinerová 14. místo a z mladších chlapců obsadili Tadeáš Peroutka a Jan Mrzena shodně 7. místo.

Mladí hasiči
S prvním školním dnem začala i nová soutěžní
sezona mladých hasičů. Letos máme dvě družstva přípravky, jedno družstvo mladších, jedno družstvo dorostenek a dva dorostence jednotlivce – celkem 27 dětí!
Některé děti se zúčastnily srpnového třídenního soustředění ve Vojtově mlýně. Tady jsme trénovali některé dis-

Za SDH Jaroslava Čečrdlová

Výročí
V letošním roce slavíme 70. výročí založení českého sboru dobrovolných hasičů v Kolešovicích. U této příležitosti připravujeme několik akcí. Pro mladé hasiče z celého okresu se v Kolešovicích uskuteční v sobotu 10. 10.
I. kolo her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu. Závodit v disciplíně závod požárnické všestrannosti přijede na
dvě stě mladých hasičů. Další sobota, 17. 10., bude patřit samotným oslavám. Akce je částečně určena pro veřejnost, která si bude moci prohlédnout vystavenou techniku, shlédnout ukázku práce profesionálních hasičů
a ukázky práce mladých hasičů. Po této části se uskuteční slavnostní schůze členů sboru. Večer pořádáme
v místním hostinci Posvícenskou zábavu. Další akcí pořádanou u příležitosti kulatého výročí bude listopadové
setkání zasloužilých hasičů okresu Rakovník zde v Kolešovicích.

Lístečky z obce
☺

V červenci proběhla rekonstrukce kuchyně a výčepu v restauraci v kulturním domě. Pronájem
prostor v kulturním domě je možný po dohodě s paní J. Zingrovou nebo zástupcem obce.

☺

Na nádvoří Domova Kolešovice proběhl další svatební obřad snoubenců z naší obce.

☺

Přerušení dodávky elektrického proudu v části obce na dlouhé hodiny způsobila větev na elektrickém vedení v aleji. Nedaleko došlo také ze stejného důvodu k požáru . V tomto případě zasahovali hasiči.

☺

V srpnu byla dokončena oprava poničené silnice z důvodu budování kanalizace

☺

V sobotu 22.srpna 2015 se konaly tradiční Rockchmele. Na pódiu se vystřídaly celkem tři regionální kapely v pořadí – Last Moment, Five Sins a Rock Slaves. Podle rozmístěných lavic se se
sešlo téměř 200 návštěvníků, kteří vydrželi až do půlnoci. Akci pořádalo Rakovnicko o.p.s.,
Sušárna Kolešovice o.s. a obec Kolešovice.

☺

Poslední srpnovou sobotu letošní sezónu ukončila KOLEŠOVKA.

☺

Ve stejný den proběhla již tradiční DOČESNÁ - viz další článek

☺

Místní knihovna je od září otevřena pravidelně každou neděli od 15,30 do 18,30 hodin

☺

V celé obci je již hotová splašková kanalizace. Připojit se mohou všichni!
- jp -

Stalo se v Domově …
Léto v Domově Kolešovice
Přestože bylo toto léto nadmíru štědré, co se týče teplot,
v našem Domově se nezahálelo a bylo pořádáno mnoho
akcí.
S příchodem prázdnin nás opět navštívil oblíbený hudebník
Honza Kubík, který nám k poslechu, k tanci a k dobrému
grilovanému masíčku zahrál výběry nejoblíbenějších lidovek. V srpnu a v září při „Loučení s létem“ jsme pro velký
úspěch celou akci zopakovali.
Aktivizační pracovnice paní Milena Čečrdlová uspořádala za
vydatné pomoci svých dcer pro naše uživatele přednášku
o kamenech, která se podle očekávání setkala s velkým
úspěchem.
Výlety
Abychom nezůstávali jen v Domově, byl naplánován výlet
do Lán. Nejprve jsme pozorovali krmení vysoké zvěře
v lánské oboře a poté nám v horkém dopoledni poskytl útočiště a pohoštění ochotný personál restaurace Narpa.
Do muzea sportovních vozů se vydaly i ženy a podle ohlasů
bylo jasné, že naleštěné kapoty nejsou jen dominantou
mužů. Hezký den jsme pak zakončili návštěvou v muzeu
TGM.
Nevynechali jsme ani tradiční výlet Kolešovkou. Při cestě
vzpomínali naši uživatelé na své cestování v dětství.
A pak již nastal čas sportovně - vědomostních klání mezi
spřátelenými domovy pro seniory….
Nejprve jsme s naším družstvem zavítali do Smečna, kde se se
opět ukázalo, že máme mezi našimi uživateli opravdu silné
soupeře. Moc děkujeme paní Doc. Ing. Evě Doležalové, CSc.,
panu Oldřichu Trefilovi a panu Jaroslavu Kratochvílovi za
úspěšnou reprezentaci našeho Domova.
V Domově Unhošť jsme strávili příjemné dopoledne s vrstevníky a kolegy z mnoha zařízení. Ani tato akce nepřišla zkrátka,
paní Marie Šandová a pan Miroslav Velek dosáhli celkem
3x na stupně vítězů.
A co nás čeká v příštím období?
Den seniorů
V rámci oslavy Dne seniorů čeká na naše uživatele hudební představení pana Petra
Kubece - Voskovec, Werich a Ježek. Odpoledne pak proběhne a vernisáž výtvarně
- literární soutěže pr o žáky mateř ských a základních škol, kter ou poř ádal
Domov již podruhé, a taneční zábava s vinylovými hity našich babiček.
Svatomartinská ochutnávka vína a sýrů za doprovodu Honzy Kubíka
A mnoho dalších pravidelných aktivit a kulturních akcí ……..

Bc. Martina Hejdová
Sociální pracovnice Domova Kolešovice

Počasí v obci. Jak bylo ?
ČERVENEC
TEPLOTY V ČERVENCI

SRÁ ŽK Y V ČERVENCI
[l/ m2]

[°C]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

Datum

2013

40,0

28.07.2013

7,5

13.07.2015

21,19

31,5

15,0

29.07.2013

2014

35,5

19.07.2014

8,0

03.07.2014

20,37

134,0

50,0

30.07.2015

2015

38,5

05.07.2015

6,0

11.07.2015

21,28

20,5

4,5

29.07.2015

SRPEN
SRÁ ŽK Y V SRPNU
[l/ m2]

TEPLOTY V SRPNU [°C]
rok

Max.

Datum

Min.

Datum

průměr

celkové

Max.

datum

2013

38,5

03.08.2013

6,0

15.08.2015

18,48

153,0

72,0

04.08.2015

2014

33,0

10.08.2014

4,0

25.08.2015

16,97

71,5

15,0

27.08.2014

2015

39,5

07.08.2015

8,5

23.08.2015

22,2

87,5

39,5

17.08.2015

Dočesná v Kolešovicích
Poslední srpnovou sobotu bylo po ránu sice chladno, ale česáči
byli u tyčové chmelnice připraveni zasednout na stoličky a pustit
se do ručního česání letošního chmele. Chmel byl droboučký
díky suchému počasí, ale po vydatné česáčské snídani se všichni
pustili do práce a koše se začaly rychle plnit. Česali jednotlivci,
skupinky známých, ale také celé rodiny. Z chmelnice začaly mizet tyče a zdálo se, že bude brzy hotovo. Česání šlo všem pěkně
od ruky díky sluníčku, které začalo pěkně hřát a také díky výborné svačince a obědu. Načesaný chmel byl odnášen přímo k sušení
do místní historické sušárny.
Místní, návštěvníci i ti, kteří přijeli poslední Kolešovkou tak mohli
vidět česáče i sušení chmele. Po celou dobu česání bylo možné
navštívit a podívat se na sušení chmele tak jak se sušil v minulém
století. Po posledním štoku se všichni těšili na zábavu, o kterou se
postarala oblíbená kapela „Hon na medvídka“. Letošní dočesná se
vydařila. Usušený chmel byl předán Rakochmelu a bude prodán.
K dohodě na uvaření piva s Mutějovickým pivovarem tentokrát
nedošlo. Poděkování za organizaci patří všem, kteří se na akci
podíleli.
Příští
rok
se
těšíme
nashledanou.
- jp -

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO Kolešovice zve občany na tradiční podzimní výstavu králíků, drůbeže,
holubů, okrasného ptactva a ostatních zvířat, která se koná v sobotu 10.10.2015 od 8 do 16 hodin
a v neděli 11.10.2015 od 8 do 14 hodin. Součástí výstavy bude i prodej chovatelských
a zahrádkářských potřeb. Srdečně zvou pořadatelé!

Všimli jste si?
 V obci se po letech znovu objevily lavičky, které tolik chyběly. Nejsou nové, mají staré
betonové podstavce, jen latě mají nové. Vypadají hezky a jistě nebyly nikterak drahé. Dřevo
z obecního lesa, plechovka barvy. Je vidět, že když se chce…. Já jsem jich napočítala sedm.
Doufejme, že nezůstane jen u tohoto počtu a že rychle přibudou další po celé vsi /alespoň
dvě desítky/ a že se nestanou terčem vandalů.
 Vlaštovky už odletěly a tak nejsou potřeba dráty, na kterých se shromažďovaly. A snad i proto v současné době probíhá odstraňování nejen drátů, ale i sloupů veřejného rozhlasu. Sloupy
ani dráty nemám ráda – kazí výhled, ale rozhlas je pro mne cosi nostalgického, ryze venkovského. U nás ho nahradily zprávy SMS. Zastihnou nás všude, ale kouzlo mluveného slova nemají. Kdoví, třeba se k němu po letech, jako k mnohému, zase vrátíme. A bez sloupů – vždyť
dnes existuje i rozhlas bezdrátový!
- li -

Společenská kronika
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Vítězslav Stejskal

* 25. července 2015

VÍŤOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !
ŘEKLI SI SVÉ

„ano“
7. srpna 2015 - nádvoří Domova Kolešovice
Denisa Lazarová a Pavel Barthel, oba Kolešovice

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ZÁŘÍ A ŘÍJNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Vlasta Ransdorfová
Erika Černohorská
Eduard Horník
Eva Hurtová
Jaroslava Čečrdlová
Zdeňka Houbová

Stanislav Frýda

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

V měsíci srpnu a září nás opustili tito naši spoluobčané:
20.srpna 2015
22.září 2015
22.září 2015

pan V l adi mí r JEŽEK
pan Zde ně k JELEN
paní Mari e Ro l l e ro v á
Čest jejich památce !
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