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číslo 2 / 2020

a pokračujeme z kroniky rokem 1982

Výroční členská schůze JZD Dukla Kolešovice

se konala dne 24.2. 1982 za přítomnosti tajemníka KV
KSČ s. Hanuse, tajemníka OV KSČ s. Patery
a zástupce ÚV SDR /Svaz družstevních rolníků/
ing. Ďurkoviče a dalších hostů. Předseda družstva
soudruh K. Staněk ve zprávě uvedl, že za zhoršených
povětrnostních
podmínek
dosáhli
kolešovičtí
družstevníci dobrých výsledků a dokázali tak, že svoji
práci mají rádi. A opravdu, ať se podíváme na výnosy
nebo užitkovost v živočišné výrobě, můžeme dát
kolešovické družstevníky za vzor ostatním. Průměrný
výnos obilí 4, 2 tuny znamená druhé místo v okrese a
o 2607 tun byla překročena výroba objemných krmiv.
Bylo to 5,9 tuny na jednu velkou dobytčí
jednotku /???/. To je mnohem více, než celostátní
průměr, který činí 5 tun. Výborně dopadl i chmel
s výnosem 10,9 q z hektaru, což znamená splnění plánu
na 117%. K tomu připočítáme ještě dobrou
dojivost /3,635 litrů na 1 dojnici/, přírůstky masa a
splnění všech dodávek. Překročení celkových výkonů
na 116,9% se proto promítá příznivě do ekonomiky
JZD, neboť celý čistý zisk družstva byl překročen o
310 000 Kčs. Dále se předseda Karel Staněk kriticky
zmínil o stoupajících nákladech na výrobu, o lepším
hospodaření s energií, zejména s naftou, dosázením
chybějících keřů chmele. Je třeba věnovat se více
výživě půdy hlavně statkovými hnojivy, k pěstování
vybírat nejvhodnější plodiny, využívat plně pracovní
dobu a dobře organizovat všechny práce.

V diskuzi vystoupil s. Hanus, který hovořil o zvyšování
soběstačnosti ve výživě a výrobě potravin, vysoko
ocenil to, že kolešovičtí družstevníci dosahují ve
většině ukazatelů mnohem lepších výsledků než je
průměr kraje.
V závěru výroční schůze JZD Kolešovice byl vyhlášen
socialistický závazek, jehož součástí je vstřícný plán
v hodnotě 1 023 000 Kčs a hodnota celého závazku
činí 1 261 700 Kčs.
Při stranickoekonomické konferenci zemědělských
podniků v okrese, která se konala 30.3. 1982
v Pavlíkově, byla vyhodnocena socialistická soutěž za
rok 1981, kde JZD Kolešovice obdrželo tři diplomy:
první za krytí potřeb objemných krmiv, druhý za
nejnižší procento úhynu telat a třetí za nejlepší
výsledky v proudové sklizni obilovin.
V tabulce okresního přeboru kopané ke dni 1. 4. 1982
ze čtrnácti účastníků soutěže bylo na 1. místě Nové
Strašecí s 23 body a na druhém místě Kolešovice též
s 23 body.

Oslavy 1. máje
Oslav 1. máje se zúčastnili kolešovičtí občané,
družstevníci a děti základní školy ve společném
průvodu, v jehož čele šli představitelé obce, JZD a
složek národní fronty.

- li -

Retro
V dnešní uspěchané době se mnozí ve vzpomínkách vracejí do dob minulých,
poklidných, kdy se i zlé zprávy šířily pomalu předáváním od jednoho k druhému
a než se dostaly až na druhý konec republiky, byly už dávno vyřešeny a neděsily.
Do dob minulých se nevracíme jen vzpomínkami, ale i napodobováním dob
minulých a nazýváme to honosně „retro“. A tak opatrujeme stará auta, motorky,
kola, rádia. Dětem kupujeme dřevěné hračky, hlavolamy, jsme nadšeni z vlaku
s parní lokomotivou. Znovu vyrábíme a používáme remosky, sifonové lahve, do
obchodů chodíme s látkovou taškou. Muži se na společenské akce oblékají do
obleků, dámy si pořizují na plesy krásné šaty, pořádají se tradiční akce, kdy se
lidé setkávají k popovídání a oželí i nekonečné televizní seriály. Vaříme a pečeme
podle našich babiček, sháníme staré recepty, sledujeme černobílé filmy pro
pamětníky. Kouzelné časy 1. republiky nám učarovaly. A já věřím, že se se všemi
těmi vzpomínkami vrátí i morálka, etika a slušnost tehdejší doby.
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE

 Jestlipak jste si všimli, že máme nový obrázek v kapličce sv. Marka ? A víte vůbec, kde se kaplička
nachází? Udělejte si čas a v rámci ozdravné procházky se jděte podívat na rozcestí do Přílep, ať si
připomenete kousek historie.

 Kvůli celosvětové situaci se šířením Koronaviru byly z pochopitelných důvodů zrušeny Kloboukový
ples, Hasičský ples, vítání občánků narozených v roce 2019 a Velikonoce na sušárně. Několik
dalších akcí bude čekat asi podobný osud.

 Sběrný dvůr v obci zůstává do odvolání uzavřen.
 Svoz plastů (žlutých pytlů) probíhá beze změn, poslední pátek v měsíci (24.4.2020 a 29.5.2020).
Někteří občané stále nechápou termín „poslední pátek v měsíci“ a pořád dokola si to
pletou s termínem „odevzdávat na sběrné místo žluté pytle po celý měsíc“.
- redakce KL -

Solidarita
V úvodníku dnešních KL jsem si posteskla na morálku dnešní doby. Než se dostaly
KL do konečné fáze, dostal se i do našich krajin obávaný virus. Ani se mi nechce jeho
jméno napsat. Během pár dní vláda vyhlásila ochranná opatření zavřením divadel,
škol, restaurací a dalších objektů. Okamžitě se ozvaly hlasy odporu: přijdeme
o peníze, co doma s dětmi, škola jim okamžitě nezadala úkoly, nesehnala jsem
hladkou mouku, v obchodech jsou prázdné regály, nejsou roušky, respirátory,
dezinfekční prostředky atd. A hned všichni rozuměli školství, vedení státu,
zdravotnictví – každý po svém. Za pár dní se emoce uklidnily. Někteří se za svá
slova veřejně omluvili, jiní osobně těm, které zbytečně napadli a situace se trochu
obrátila. Maminky už ví co doma s dětmi, opakují si pravopis, násobilku, sledují
s dětmi televizní školní vyučování. Tatínkové hrají s dětmi Člověče nezlob se, šachy,
piškvorky, lodě... Maminky s dcerkami šijí hygienické roušky, pravidelně volají
rodičům a prarodičům, sousedé nabízejí pomoc seniorům s nákupy, i OÚ nabízí
seniorům pomoc. A tak i když jsme od sebe odděleni, máme k sobě blízko. Najednou
se objevuje mezi lidmi solidarita, přátelství, ohleduplnost, takt. Roušky se šijí
i v divadlech, ti hodně majetní dávají finanční příspěvky na testy, ti co obchodují
s cizinou vyjednávají jejich dodávky. Je vidět, že to dobré jádro v nás pořád je. Jen je
třeba s námi zatřepat, aby začalo klíčit. Držme se, opatrujme se, ať se nám všechno
neřádstvo zdaleka vyhne.
Všem ze srdce přeje L. Lillová
Starosta obce Martin Dvořák děkuje za ušití plátěných ochranných
roušek paní Libuši Dýbové, paní Jitce Svítkové, paní Miroslavě Brabcové,
paní Simoně Laštůvkové, paní Jarmile Maturové, paní Drahuši Bögiové a
dalším občanům, kteří donesli látku, kalouny a podíleli se na jejich výrobě.
Jejich domácí vyrobené roušky jste měli možnost a stále máte
vyzvednout po dohodě v kanceláři OÚ Kolešovice.
Martin Dvořák, starosta obce

Historie obce Kolešovice trochu z jiného pohledu

konal jeho pohřeb.

Budeme pokračovat dobou od roku 1914 - 1934, přičemž
většinu historie tvoří léta 1914 -1918, 1. světová válka
a zážitky vojáků z Kolešovic, kteří ji zažili a také přežili.
Kronika je psaná ručně švabachem, takže pro dnešní
generaci nečitelná, proto ji do latinky přepisuje pan
Simon Eis, jenž byl v roce 1946 jako patnáctiletý
vysídlen s rodinou do Saska.

7.5. Dne 7. května se konala oslava svatého Floriána,
kterou uspořádal spolek dobrovolných hasičů. Počasí
jim přálo. V 9 hodin vyrazily hasičské spolky z
Kolešovic, Hořesedel, Heřmanova s hudbou a zvony k
soše svatého Floriána, kde se konala krátká
pohoslužba s modlitbou. Poté se v kostele konala
slavnostní mše, která měla sloužit k tomu, aby se oheň
vyhnul obci.

Rok 1922
Dřevěný kříž směrem na Pšovlky, který zničila
listopadová bouřka v předchozím roce, dal znovu
postavit pan Josef Voigt, a to na svoje náklady. Pan
František Arbeiter provedl tesařské práce zdarma.
1. 1. V kostele byla vyvěšena nová vlajka (cena 700 Kč
a 30 Kč poštovné a DPH), jež se zaplatila z
dobrovolných příspěvků.
7. 1. Nouzové práce a příspěvky na nákup se učitelům
proplácí jen do hodnoty 70%.
4. 2. V noci z 4.2. na 5.2. napadlo 15 cm sněhu a mrzlo
až do –28 ° C. Tento mráz vydržel až do 13. února.
12.2.
Do kanceláře obecního úřadu nastoupil pan
Anton Hostasch jako pomocný úředník s měsíčním
platem 800 Kč. Mnoho úředních spisů, které spadají
až do srpna 1921, nebylo ještě vyřízeno. Také faktury
za obstarávání potravin a energie čekají na konečné
vyúčtování. Na mnoho spisů už přišla naléhavá výzva o
vyřízení.
15.2.
Tajemník obce, pan Václav Goth, je z důvodu
špatné správy úřadu propuštěn. Revize, kterou provedl
pan okresní tajemník Bretzl, objevila faktury a spisy,
které prokázaly řetězový obchod se státními výrobky
(viz protokol 1922, s. 64).
4. 3. Obec se rozhodla vstoupit do sdružení elektřiny
se 100 podíly a 200 Kč a dát k dispozici částku
40.000,- Kč pro účely veřejného osvětlení.
9. 3. Pomocný úředník obce, pan Anton Hostasch, si
našel jinou práci. Slečna Marie Tichaiová převezme
místo pomocné úřednice obce s měsíčním platem 600
Kč.
27.3 Stavební povolení dostali od obce pánové Václav
Tuch z Heřmanova, Josef Beckel z Heřmanova, Josef
Trešl z Kolešovic a František Šmíd z Kolešovic.
2.4.- 9.4. V Kolešovicích se zdržují misionáři ze
společnosti Ježíše z Bohosudova.
20.4.
Domek nočního hlídače, který stojí před
zámkem, je přenesen a postaven naproti hostinci u
Grimmů. Avšak ani tady nepůsobí moc esteticky. – Kvůli
dělení obecní knihovny vydává Politická okresní správa
v Podbořanech spis o procentuálním vztahu: Němci 65
%, Češi 35 %. - Stavební povolení dostávají: Otto
Neuner, Josef Fillip, Josef Kessler, Josef Macák,
Václav Eidler a Josef Boček.

28.5. Tělocvičný spolek „ Sokol “ uspořádal v
Kolešovicích okresní cvičební slavnost.
4.6. Pan Rudolf Jenatschke, katecheta z Ústí nad
Labem, přednáší na téma: „U Labe“. Výtěžek 1100 Kč
je darován zdejšímu kostelu.
5.6.
Podnět k založení katolického spolku žen u
příležitosti přednášky: „Světové dějiny a Ježíš
Kristus“.
8.6. Žáci III. třídy měšťanské školy navštíví Krásný
Dvůr.
15.6.
Dne 5. června se od 14 hodin konala velká
školní slavnost v továrním parku. Průvod vedlo 20
cyklistů z řad žáků se světle modrými ozdobenými
koly, poté vpochodovala kapela, po ní průvod žáků. Žáci
z měšťanské školy měli na sobě černé kalhoty,
barevnou košili a světle modré šerpy, žákyně
měšťanské školy byly oblečeny bíle a měly ty samé
šerpy. Dívky z obecné školy šly v kroji. Žáci předvedli
cvičení s kuželem, tyčemi a také pyramidy. Poté
následovaly deklamace a zpěv žáků obecné školy, sbor
a humoristické skupiny žáků měšťanské školy.
Návštěvnost byla velká. Lidé měli možnost si zakoupit
různé dobroty a obložené housky.
Všechny věci byly sponzorské dary. 60 dortů,
cukrovinky a 380 lístků do tomboly patřily mezi
největší hity. – Hrubé příjmy tvořily 11.000 Kč, čistý
zisk činil 9050 Kč, který bude použit na nákup učebnic
a učebního materiálu. Na této slavnosti vybral pan
Julius Ullmann ze Zderazi, který se již několik desítek
let angažuje jménem školního cvičebního spolku, 757
Kč právě pro účely tohoto spolku.
4.7. Obyvatelé pospíchají do Hořesedel na odhalení
pomníku padlým ve válce. Vesnice je jako po vymření.
Žáci II. třídy měšťanské školy navštíví Valeč.
8.7.
Od července se zase pravidelně písemně hlásí
Karel Brabec,
syn truhláře Václava Brabce z
Kolešovic, který je v ruském zajetí. Nachází se v
Petrovsku u Kaspického moře (území Daghestanu v
Kausasu), kde pracuje jako správce jedné státní
továrny.
13.8.
Tohoto dne bylo poprvé zapnuto elektrické
vedení v domech a na ulicích.

22.4.
Učitelka paní Marie Hoserová je propuštěna
a na její místo nastupuje pan Gustav Groer.

Sklizeň obilí musela být kvůli česání chmele přerušena.
Sklizeň zkomplikovaly silné deště.

6. 5. Dne 6. května umírá v Jesenici pan
Konrád Ullmann, daňový správce, ve věku 43 let na
následky války. V roce 1915 byl vyznamenán Signum
laudis, přidělen ke krajskému velitelství v Krasnystavu
(rusko – polská hranice), obdržel Zlatý kříž za zásluhy
s korunou na stuze (medaile za statečnost). Guvernér
v Lublinu mu oficiálně poděkoval a předal mu za jeho
vynikající služby diplom. Dne 8.5. se v Kolešovicích

V Kolešovicích oslavila své 25leté pracovní jubileum
paní Terezia Meixnerová.

28.8. Na zdejší školu jsou přeloženi pan učitel Josef
Sperk a učitelka ručních prací slečna Marie Fuchsová,
která předtím působila v Petrohradě.

Od července 1897 působila 4 roky v pražské porodnici
a od této doby bez přestávky ve své rodné obci v
Kolešovicích.

30.8. Dovolená
prodloužena.

paní

učitelky

Moserové

byla

studium dokončit. Byl vyznamenán medailí Signum
laudus. Bližší informace bohužel chybějí!

5.9. Okresní školský úřad dovoluje přijetí 18 děvčat
do 1. třídy na zdejší chlapeckou měšťanskou školu.
13.10.
91 dětí by mělo zaplatit 100 Kč příspěvek na
topení, ačkoliv školský úřad to neschválil.
13.10. Vzhledem k elektrickému osvětlení je
stanoveno, že se bude používat 32 lamp, které budou
rozděleny na „polonoční“ a „celonoční“. Ty „polonoční“
se vypnou hned čtvrt hodiny po příjezdu posledního
vlaku, ty „celonoční“ se vypnout v 11 hodin večer.
17.10. Na naši školu přichází slečna Anna Gruberová.
Pan učitel Josef Sperk odchází do Děkova.

- JŠ Statistika z roku 1922
Chmelová osevní plocha činila ve štocích:
sklizeň v centech na 50 kg:
Kolešovice

8.717 …………………………… 1246,56

Heřmanov

2.066…………………………….. 251,17

Cena za chmel à 50 kg se pohybovala kolem 400 až
600 Kč.
V roce 1922 se narodili:

1.11.
Pan okresní školní inspektor Dr. Jan Bečvář je
přeložen do Teplic.

v Kolešovicích

8 chlapců a 11 dívek

v Heřmanově

2 chlapci a 3 dívky

10. a 12.11. V této době se v Kolešovicích zdržuje tzv.
malá mise.

-----------------------------------------------------------

12.11.
Odpoledne od 14 hodin se konala schůze
katolického spolku žen. Přihlásilo se 80 členů.

Zemřeli:

28.11.
Josef Semm skládá doktorské zkoušky z
práva na pražské univezitě. Kvůli účasti ve světové
válce a z důvodu zranění hlavy nemohl dlouho své

Celkem:

10 chlapců a 14 dívek
v Kolešovicích 11 mužů a 11 žen
v Heřmanově

2 muži a 1 žena

-----------------------------------------------—
Celkem:

13 mužů a 12 žen

Kulturní přehled, stalo se ...
Masopustní rej 2019
V sobotu 15. února 2020 za příjemného únorového počasí se
v obci konal další ročník Masopustního průvodu. Průvod masek
vyšel ve 13 hodin od kulturního domu a pokračoval směrem na
horní náves, kterou obešel a poté zamířil na Podskal, do ulice na
Kněževes a pak se vracel do dolní části obce. Do pochodu a k tanci
vyhrávala kapela Senior Band. V průvodu jsme potkali medvěda,
ženicha, nevěstu, mimino, kašpárka, vzduchoplavce a další
nejrůznější masky. Maškary se veselily, hodovaly a rozdávaly
upomínky na letošní Masopust. Průvod trval asi tři hodiny. Večer
byl na sále kulturního domu připraven Maškarní ples pro dospělé.
Vstupné pro masky bylo 80 Kč, pro ostatní návštěvníky 100 Kč.
Sál nebyl úplně zaplněn, ale 63 platících byla velmi slušná
návštěva. K tanci vyhrávala kapela Jan Fernet a spol, která v 11
hodin vyhlásila tři nejlepší masky maškarního plesu. Za třetí místo
si láhev Malibu odnesly Jiřina Petrlíková a Světluše Hrenáková
s maskou "rádcové" ze známé české pohádky Šíleně smutná
princezna. Druhé místo a láhev Jagermeistera brali přespolní, Petra
Mánková a Jan Regentík s maskou "Samurajové". A vítězem
celého večera se stali a láhev ohnivého Jacka za první místo
převzali Veronika Kostková a Ondřej Cílek s maskou maková
panenka a motýl Emanuel. Masopustní akce se všem líbila
a taneční zábavu si užili až do konce.

Dětský maškarní bál
V neděli 23. února 2020 od 10 hodin jsme na sále místního kulturního domu přivítali naše nejmenší na Maškarním
plese pro děti. O zábavu se postaral Honza Ladra se svými kamarády. Vstupné pro dospělé bylo 50 Kč, pro děti
30 Kč. ČSŽ Kolešovice, který Maškarní ples pro děti léta organizuje, měl připravenou pro děti bohatou tombolu.
Na ples si našlo cestu celkem 71 dětí a 63 dospělých. Všem se zábavné dopoledne líbilo.
- bp -

SDH informuje ...

HRAJTE SI!!!
V době nouzového stavu a uzavření škol jsou
děti zkrátka doma. Viděly už všechny seriály,
zahrály si už všechny hry. Přinášíme vám
jednu „hasičskou“. Kdo by se chtěl inspirovat a
každý den hledat nový úkol, podívejte se na
webové stránky Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska www.dh.cz, kde najdete projekt
SPOLEČNÍK.

HASIČI – HASIČÁKY, ŽEBŘÍKY
Materiál: hrací plán, figurky, číselná kostka

Příprava hry:
Každý hráč si vybere jednu figurku, kterou
postaví na políčko START (hasičské auto)
v levém dolním rohu.
Hráči si vylosují (např. hrou kámen-nůžkypapír nebo hodem kostkou s nejvyšším
počtem hozených bodů) kdo hru začne. Dále
hráči pokračují ve směru hodinových
ručiček.
Průběh hry:
Hráč, který je na tahu, hodí kostkou a
postoupí o tolik políček, kolik mu padlo na
kostce.
V případě, že hodí šestku, neznamená to, že
hází znovu jako např. při „Člověče, nezlob
se“, ale hráč postoupí o šest políček.
Pokud hráč ukončí svůj tah na

Políčku hasičákem (8, 25), jde po šipce
nahoru (z políčka číslo 8 na políčko číslo 20,
z 25 na 31) a tam umístí svoji figurku.
V případě, že hráč ukončí svůj tah na poli se
žebříkem a šipkou (10, 26 a 34), sjede po
žebříčku dolů (z políčka č. 10 na políčko č. 4,
z 26 na 16, z 34 na 24).
Jestliže se hráč zastaví na políčku, kde končí
žebřík (4, 16, 24) nebo hasičák (20, 31),
nikam se nepřesouvá a v dalším kole
pokračuje ve hře dál.
Cíl hry:
Hru vyhrává hráč, který se jako první
dostane přesným hodem do cíle (hořícího
domečku).
Pokud hráč hodí více, než je polí do cíle,
vrací se o přebytečná pole zpět a v dalším
kole hází znovu.

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

SRÁ ŽK Y V LEDNU [ l/m2 ]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2018

10,0

09.01.2018

- 8,5

22.01.2018

2,84

30,0

14,0

03.01.2018

2019

7,5

01.01.2019

- 9,0

19.01.2019

- 0,38

24,5

6,0

10.01.2019

2020

13,5

31.01.2020

- 7,5

21.01.2020

1,05

17,0

6,0

09.01.2020

ÚNOR
SRÁ ŽK Y V ÚNO RU
[l/ m2]

TEPLOTY V ÚNORU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2018

7,0

16.02.2018

- 15,0

27.02.2018

- 2,55

7,0

4,0

16.02.2018

2019

15,0

28.02.2020

- 15,5

05.02.2020

1,63

42,5

22,0

03.02.2020

2020

14,5

01.02.2020

- 4,0

09.02.2020

4,71

49,0

19,0

04.02.2020

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
Zrávičky z MŠ

Výhra v soutěži Domestos
Naše MŠ se v září zapojila do soutěže Domestos – Lovci bakterií, která končila v prosinci 2019. Naším úkolem bylo
splnit čtyři zadané úkoly firmou Unilever, zaslat fotografii pomocí internetu a čekat, zda se na nás usměje štěstí jako
v minulých letech. To jsme získali hygienické prostředky na celý rok zdarma. Nyní jsme měli větší štěstí. Vyhráli
jsme finanční částku 50 000,- Kč na rekonstrukci umýváren a toalet pro děti. Práce proběhnou během hlavních
prázdnin, aby s příchodem nového školního roku bylo všechno hotové.
Kolešovické listy gratulují k perfektnímu umístění v soutěži.
Alena Vojáčková, učitelka MŚ
a ze základní školy

Lyžák a nikdy jinak V polovině ledna se opět po roce rozjel autobus plný frekventantů lyžařského výcvikového
kurzu ZŠ Kolešovice do obce Stříbrná v Krušných horách. Na tamních sjezdovkách ve Ski centru Bublava – Stříbrná
pak celý týden tříbili své dovednosti ve sjezdovém lyžování a snowboardingu.

Cestování s angličtinou - smysluplně a zábavně

V pondělí 17. února se na ISŠ
v Rakovníku konal již sedmý ročník angličtinářské soutěže English Travelling pro žáky 8. a 9. ročníků.

Jirkov

Školní kolo recitační soutěže V úterý 25.2.2020 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže,
které se zúčastnili vítězové třídních kol 1. i 2. stupně ZŠ. Dětem se recitace vydařila a každý odešel s nějakou
odměnou. Ti nejlepší pojedou na okresní soutěž 18.3.2020 do Rakovníka.

Zápis do 1. třídy základní školy
Zápis k povinné školní docházce proběhne podle školského zákona v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020
bez osobní přítomnosti dětí. Původní termín zápisu na naší škole je zrušen.
O novém termínu ( někdy v druhé polovině dubna ) budou rodiče dětí s dostatečným předstihem informováni.
V průběhu mimořádného volna sledujte webové stránky školy, kde učitelé zadávají úkoly pro žáky k domácí
přípravě.

Vzhledem k uzavření ZŠ a MŠ sledujte webové stránky školy, kde získáte aktuální informace.

Společenská kronika …
Od člena rodiny Slabých jsme se dozvěděli, že 20. března oslaví
Ludmila Slabá a Antonín Slabý

55. - slovy padesátépáté výročí svatby. K tomuto úctyhodnému
číslu přejeme do dalších let zdraví, pohodu a lásku .....
Klobouk dolů, tak dlouho spolu !

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Adriana Špiváková

29. února 2020

Dominika Dobdová

15. března 2020

ADRIANĚ A DOMINICE PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V BŘEZNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

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

V lednu nás opustili tito naši spoluobčané
6. ledna 2020

pan Luboš D v o ř á k

24. ledna 2020

pan Viktor C i l c
Čest jejich památce!
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