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Pokračování obecní kroniky – rok 1983
Na celostátní výstavě Země živitelka, která se
každoročně koná v Českých Budějovicích po žních, se
mohli pochlubit družstevníci JZD Dukla Kolešovice
kolekcí dojnic, která je schopna realizovat vysoké
užitkové schopnosti. Mezi vystavovanými dojnicemi
zaujaly čestné místo tři dojnice, které byly vybrány
jako jediné, aby reprezentovaly Středočeský kraj.
Vystavené dojnice výrazně charakterizují hybridní
populaci, která je nově vytvářena v našem okrese a
kraji
na
základě
realizovaného
křížení
červenostrakatého plemene krav s býky nížinného
černostrakatého skotu. V podmínkách našeho JZD
toto křížení znamená docilovat průměrnou roční
dojivost více jak 4 000 kg mléka a zabezpečit
přírůstku u býků na žír 0,90 kg na kus a den. Základy
těchto úspěchů v Kolešovicích jsou již v prvopočátku
vytvořeny rostlinnou výrobou, která zabezpečuje
dostatek kvalitních objemových krmiv k plnému
podchycení růstových a užitkových schopností skotu.
Při současné kvalitní ošetřovatelské a zootechnické

práce v celé živočišné výrobě není tento výsledek
náhodný.

Chmelové brigády v JZD se pravidelně po několik let
zúčastňují studenti Vysoké školy pedagogické
z Českých Budějovic, kteří rádi vzpomínají na své
prázdniny v Kolešovicích. Svědčí o tom pěkný dopis,
zaslaný PhDr Bednářem – profesorem VŠP, z něhož
vyjímám: „Chmelové prázdniny jsou pro nás příkladnou
školou, v níž úcta k obětavé práci a k novým způsobům
její organizace je typická pro vedení kolešovického
družstva. Prožili jsme bohaté dny chmelových
prázdnin v prostředí kolešovického družstva, jehož
předseda Karel Staněk v rozhovoru s redaktorkou,
která natáčela relaci Československé televize,
zdůraznil význam společensky odpovědné práce,
dosažených úspěchů a stálého zdokonalování. V tom je
symbolicky zavrcholený dosah vysokoškolských
chmelových prázdnin budoucích učitelů“.

- li -

Pokrok nezastavíš
To bylo radosti v osmdesátých letech minulého století, když i postranní ulice Kolešovic
dostaly nový asfaltový povrch. Stáli jsme před domem a chválili: „Je pěkná , čistá, černá,
hladká“.
„Jako tvoje tesilky“, smál se manžel. Pro mladší vysvětlím, pro starší
připomínám, že tesilové kalhoty byly tenkrát ve veliké módě. Silnic jsme si vážili. Občas
vyjel pan Švarc s cisternou a spláchl z nich případné bláto a prach. V devadesátých
letech přišla nabídka: „Chcete telefon?“ Naše žádost o jeho zavedení ležela už dvanáct
let někde na úřadě. Hurá, došlo i na telefon. Bezkabelový ještě v Čechách nebyl, takže se
kopala linka do země. Občas i do asfaltu. Co naděláš? Zanedlouho: Chcete zavést plyn?
Kdo by nechtěl? Žádné tahání bomb od zámku, kam plynaři jedenkrát za měsíc
přijížděli. Hlavně nezapomenout! Žádné skládání uhlí, zatápění, vynášení popela. Roura
od plynu není nijak silná, ale kopat se muselo. Ke cti plynařů musím říci, že po sobě
povrch cest znovu zaasfaltovali. Pak došlo i na kanalizaci odpadních vod. Žádné hlídání
výšky hladiny septiku, objednávání vývozu. Kanalizační roury jsou silné a do země se
kopaly pořádné zákopy. „Bude to sedat, zatím to jen zasypeme recyklátem, pak
upravíme“. A co pitná voda? Naše studny poloprázdné, občas prázdné, kvalita jejich vod
záhadná. Chceme! A tak už zase hloubení, vrtání, převážení zeminy naloženými
náklaďáky sem tam. Voda teče, je po starosti, jizvy na silnicích zůstaly a pomalu se
prohlubují. Dívám se na silnici a její šrámy. A najednou mi dojde, že je zase jako ty
kalhoty, ne tesilky, ale ty moderní týnejdžrovké – samá díra. Ale prý už pomalu z módy
vycházejí. Tak se těším, že až se do země položí i elektrické kabely, že dostanou i ty
postranní cesty nový kabátek. Ze srdce jim to a hlavně nám všem přeji!
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



V únoru byl zaměstnanci obce odstraněn strom spadlý na hrázi zámeckého rybníka po
loňském poryvu větru.



V průběhu února proběhlo kácení uschlých dubů a kůrovcem napadených smrků v
zadním lese za zámeckým parkem.



V březnu proběhla oprava zábradlí na můstku u dětského hřiště.



Tradiční Hasičský ples se uskutečnil v sobotu 12. března 2022 na sále místního
kulturního domu. Návštěva byla parádní, přišlo 115 návštěvníků. O zábavu se
postarala kapela 3D z Mostu. Děkujeme SDH Kolešovice za přípravu a bohatou
tombolu !



PŘIPOMÍNÁME NA VELKÝ PÁTEK VELIKONOCE NA SUŠÁRNĚ A IV. ROČNÍK
SOUTĚŽE O NEJCHUTNĚJŠÍHO A NEJHEZČÍHO BERÁNKA - podrobnosti na
plakátě.



Trochu se začínají uvolňovat epidemiologická opatření a z neurčitých zdrojů se nám
podařilo získat informace, že se připravují Staročeské máje, setkání volyňských Čechů
a další ročník Dětských rybářských závodů. Těšíme se s vámi na setkání na dalších
kulturních akcích!



Na konci měsíce března byly dokončeny terénní úpravy kolem hlubinných vrtů
návozem zeminy od bažantnice.



Podle nařízení vlády je nezbytné předávat odpad do sběrného dvora v Kolešovicích
obsahující azbest (eternit) pouze v utěsněném obalu nebo v uzavřené nádobě.



Přejeme občanům příjemné a krásné Velikonoce a dobrou náladu do
jarních dní!
Redakce KL

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

rokem 1932

V chronologických datech roku 1932 chci představit
svátky v roce a jejich tradice, aby tak byly uchovány
pro pozdější generace.
1.1. Už první den v roce blahopřejí děti svým rodičům,
nebo dostanou pár haléřů: „Přeju Vám šťastný nový
rok, aby byl lepší než ten starý!“ („Wünsch Ihna a
glickseliges neies Johr, doß s neie beßr werd, wies
olde wor!“). A nejmenší se ptají: „Já jsem malý prcek,
postavím se do rohu, pokud nic neumím, na nic
nesáhnu.“ („Ich bin a klans Pimperl, stell mich ins
Winkerl, wenn i nix ko, fong i nix o“).
6.1. Tři králové. Dříve chodili tři králové zpívat. Dnes
už chodí jen cizí lidé, ve vsi se už tato tradice
neudržuje. Tři králové v bílé košili, se zlatou korunou z
papíru na hlavě, obličej začerněný sazemi, v ruce
biskupská berla, chodí od domu k domu a zpívají:
„My jsme tři svatí králové z Východu, sluníčko nás
opálilo dočerna, kdyby nás maminka vykoupala v jeteli,
byli bychom bílí jako sníh. Ale jelikož nás vykoupala v
písku, jsme celí černí.“ („Wir sind die hl. drei König
aus dem Morgenland, die Sonne hat uns schwarz
gebrannt, hätt uns die Mütter gebadet in Klee, wärn
wir weiß wie Schnee. So hat sie uns gewaschen mit
Sand, und wir sind schwarz gebrannt.“)
6. 1. je také poslední z 12 nocí. To, co se vám v těchto
nocích zdá (24. 12. až 6. 1.), se vyplní.
3.2. Požehnání svatého Blažeje pomáhá proti bolestem
v krku. Je nutné spolknout 3 posvěcené kočičky
(jehnědy) z loňského roku, nebo je nutné čekat na
Květnou neděli, když farář posvěcuje kočičky.
1.3. K oživení a prohloubení znalostí ve vyučování se
pro žáky pravidelně pořádají přednášky s diapozitivy.
Každý učitel hledá k různým tematickým okruhům
obrázky k promítání.
Celý měsíc březen jsou mlhy. Za 100 dní po mlze
přijde bouřka. Již o Vánocích se věští: připraví se 12
cibulových slupek a posypou se solí. Ty představují 12
měsíců v roce. Tam, kde se nashromáždí voda, to
znamená, že bude v tomto měsíci hodně pršet. Suché
slupky znamenají suché měsíce. Když se koupe husa v
písku, bude obleva, když se škrábe pes na zádech,
přijde silný vítr, a když žere trávu, bude brzy pršet.
Když je slyšet zdaleka zřetelně vlak, bude velká zima
a mráz. Když přijde zničehonic vítr a fouká tři dny,
znamená to, že se někdo oběsil. Když někdo dostane
kousek lana od oběšence, přinese mu to štěstí. Jak
dlouho bude pršet, zjistíme u slepic. Když se schovají,
nebude už déšť trvat dlouho. Pokud ale bezstarostně
žerou dál, bude dlouho pršet. „Žabí koncert“ znamená,
že bude hezké počasí. To ukazují také vlaštovky, když
létají vysoko. Pokud létají nízko, počasí se brzy změní.

17.3. Ve škole a v obci se konala slavnost na počest
J. W. von Goetha.
25.3. Kino spolku Sokol žádá o prodloužení licence.
Snaží se o ni i obec, aby si tak zvýšila příjmy. Na
stejný den jmenuje obec členy výboru kroniky: bývalý
ředitel školy Jindřich Erber, farář Petr Pisárek, Dr.
Vilém Petrow a učitel Arnošt Lorber.
10.4. V neděli 10. dubna 1932 se v obci Kolešovice
konaly obecní volby. Občané měli k dispozici 8
kandidátek: 5 německých a 3 československé.
Dohromady se spojily 4 německé a 3 československé
strany. Kandidátka č. 1, Československá republikánská
národní strana, obdržela 71 hlasů a 2 mandáty;
kandidátka č. 2, Německá křesťanskosociální národní
strana 67 hlasů a 2 mandáty; kandidátka č. 3,
Německá sociálně demokratická strana 212 hlasů a 6
mandátů;
kandidátka
č.
4,
Československá
podnikatelská strana 81 hlasů a 2 mandáty; kandidátka
č. 5, Německá podnikatelská strana, 33 hlasů a 1
mandát, kandidátka č. 6, Československá sociálně
demokratická strana, 64 hlasů a 2 mandáty;
kandidátka č. 7, Nezávislá strana daňových poplatníků
z Kolešovic a Heřmanova, 114 hlasů a 3 mandáty;
kandidátka č. 8, Spolek zemědělců, 208 hlasů a 6
mandátů. Celkem smělo volit 933 občanů, k volbám se
dostavilo 858 voličů, bylo 8 neplatných hlasů.
V předešlém volebním období vykonávalo funkci 18
zástupců obce, v nynějším 24.

Zvoleni byli: Josef Boček, domkář z Kolešovic č. 238,
Ludvík Houba, domkář z Kolešovic č. 11, František
Šenk, četník v důchodu z Kolešovic č. 138, Rudolf
Wagner, domkář z Kolešovic č. 81, Karel Františka,
pekař z Kolešovic č. 209, Josef Anton, domkář z
Kolešovic č. 158, Josef Albert, zedník z Heřmanova
č. 45, Václav Westfal, topič v důchodu z Kolešovic
č. 234, Karel Kohn, zedník z Heřmanova č. 19, Josef
Frank, dělník z Kolešovic č. 176, Josef Hönig,
obchodník z Kolešovic č. 24, Albín Elznic, truhlářský
mistr z Kolešovic č. 104, Josef Mayer, zámečnický
mistr z Kolešovic č. 52, Josef Macák, domkář z
Kolešovic č. 184, Václav Hejda, dělnik z Kolešovic
č. 257, Rudolf Samuel, sedlák z Kolešovic č. 93,
August Filip, sedlák z Kolešovic č. 51, Anton Worsch,
domkář z Heřmanova č. 14, Rudolf Doležal, malosedlák
z Kolešovic č. 109, Viktor Voigt, sedlák z Kolešovic
č. 266, Emil Neuwirth, sekretář domény v důchodu
z Kolešovic č. 251, Adolf Semm, sedlák z Kolešovic
č. 57. Josef Hess, sedlák z Kolešovic č. 48, Adolf
Brabec, truhlářský mistr z Kolešovic č. 67.
Do této doby také obvykle spadají Velikonoce. Ve
velikonočním týdnu „odletěly zvony do Říma“. Místo
zvonění chodí děti vesnicí a „řechtají řehtačkou“.
Výchozím bodem je socha na Masarykově náměstí.
Vždy ráno v 6 h vycházejí odtud a jdou až k soše
svatého Václava jako ranní zvony. To samé následuje v
6.30 místo 1. ranního zvonění. V 7 h ráno se spojí do
„společného zvonění“ a jdou až k soše svatého
Floriána. Polední zvonění je ve 12 h a večerní od 18.30
do 19 h. Kromě toho se na Velký pátek v 15 h
odpoledne pouští umíráček. V kostele před oltářem
klečí vždy dva žáci podle seznamu půl hodiny. Na Bílou
sobotu začnou bít zvony a znamená to,

že se „vrátily z Říma“. U příležitosti zmrtvýchvstání
Ježíše Krista se koná večer průvod obcí a v každém
okně svítí svíčky. Na Velikonoční pondělí mládež velmi
brzy vstává. Jdou koledovat vajíčka. Nejčastější
koleda, která se při šlehání pomlázkou říká, zní:
„Dobré ráno, prosím o červené vajíčko, Čech je se
mnou, když slepička nesnesla, dejte mi jiná vejce –
jsem malý král, nedejte mi je moc měkká, jinak mi moc
dlouho nevydrží, musím jít ještě o kus dál. Dejte mi
vejce! Dejte mi vejce! Jinak mi Madla namlátí!“ („Gudn
Morgn um a rods Ei, dr Tscheck is dabei, wenns Hühnl

net glegt hot, gebs mrs mit sonsten Ei - Bin a klaner
Könich, gebts mr ne zu wenich, lots mi ne zu lange
stehn, ich muß noch a heisl weiter gehen. Eier raus!
Eier raus! Sonst dresch mr enkr Madla aus!“) Nebo
také: Dobré ráno, prosím o červené vajíčko, na které
se už tak dlouho těším, Ježíš Kristus vstal z mrtvých!“
(„Gudn Morgen um a rods Ei, auf das ich mich schon
lang drauf frei, dass Jesus Christus von den Toten
auferstanden sei!“).
.. a příště dokončíme rok 1932.

- JŠ -

Jak jsme třídili odpad v roce 2021 — obec Kolešovice
Velkoobjemný odpad

65370 kg

Zářivky

69 kusů

Obaly od barev

Akumulátory

39 kusů

Pneu osobní

273 kusů

Jedlý olej

185 kg

Pneu nákladní

25 kusů

Pneu Avie

7 kusů

Pneu traktor

6 kusů

Malý elektrošrot

520 kg

Velký elektrošrot

84 ks

Lednice, mrazáky

41 kusů

Olej motorový

Notebook, tablety

71 kusů

Staré barvy

373 litrů
390 kg

91 kg

Poznámka: Tabulka je pouze pro odpady ve sběrném dvoře, vývoz popelnic a odvoz plastů není ve statistice
sběrného dvora uveden

… no a jak si příroda nedokáže poradit s naším odpadem

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
 Základní škola a Mateřská škola Kolešovice pořádá
5. května 2022 od 8 do 12 hodin zápis dětí do mateřské školy.

 Ve čtvrtek, 20. ledna 2022, se naši žáci 1. stupně zúčastnili
projektu ,,Škola pohybu". Vyzkoušeli si plno sportovních her s
různými pomůckami, zasoutěžili si a užili si při tom spoustu
legrace. Byla to opravdu pěkně strávená hodinka.
za kolektiv Mgr J. Kreislová a Ing. K. Součková

 Poslední únorový týden vyjeli žáci ZŠ Kolešovice na lyžařsko –
snowboardový kurz. V krásném prostředí Krušných hor,
jmenovitě v obci Potůčky, se 22 dětí ze školy učilo pohybovat na
sněhu.

 V pátek 4.3.2022 proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Zúčastnili se jí vítězové třídních kol. V porotě zasedly paní
učitelky z 1. stupně – p. uč. Čechová, Kreislová, Sabová a
Zemjanková. Umístění v kategorii 2.třída a 3. třída bylo
následující: 1.místo Hana Černohorská, 2. místo Beáta Benešová, 3. místo Tereza Čečrdlová a Olívie
Hendrychová. V kategorii 4.třída a 5. třída bylo umístění následující: 1. místo Jan Černohorský,
2. místo Jáchym Košťál, 3. místo Jakub Drexler. Žáci první třídy recitují, ale nesoutěží. Všechny děti velice
pěkně přednášely, vítězové si odnesli diplomy a krásné odměny, zbytek soutěžících alespoň drobnost.
Gratulujeme. Fotky najdete ve fotogalerii školy.

Mgr. Renata Zemjanková

Základní škola
Vzdělávání v naší škole se s nadějí, že dojde k uvolnění některých opatření, rozběhla na plné obrátky v novém
kalendářním roce 2022. Po návratu z vánočních prázdnin čekala na žáky a zaměstnance školy ještě některá opatření
(větrání, dezinfekce, zákaz vstupu dospělých do budov školy, respirátory ve společných prostorách a krátce také
testování). Po testování každé pondělí tuto povinnost odvolalo MZ ČR a všichni se naposledy testovali po jarních
prázdninách (7. – 13. 2.) v pondělí 14. února. Ministerstvo školství na základě velkého množství nemocných žáků a
pedagogů přistoupilo k návrhu navýšení ředitelského volna na 10 dnů ve školním roce. Volno může vyhlásit podle
situace ředitel školy v případě nemocnosti anebo může ředitel rozhodnout o přechodu na distanční výuku. Vláda
ČR návrh schválila. V naší škole paní ředitelka již této možnosti nemusela využít. Ostatní opatření ve školách byla
odvolána od 18. března. Sice se ještě objevovali nemocní, ale situace ve škole se postupně uklidňovala. Škola
mohla díky uvolňování uskutečnit školní akce a to: plavecký výcvik, lyžařský kurz a učitelé začali připravovat
zápis do první třídy za přítomnosti budoucích prvňáčků a jejich doprovodu. Zápis se uskuteční prezenčně 8. dubna
od 12 hodin. Po dvou letech chtěli malé kamarády přivítat starší žáci a začali v hodinách pracovních činností a
výtvarné výchovy vyrábět pro potěšení drobné dárky. A nejen vyrábění dárků pro prvňáčky žáky zaměstnalo.
Stejně se žáci školy a školky těšili na výrobu velikonoční dekorace pro připravovanou velikonoční výzdobu
Sušárny Kolešovice. Ta se tradičně uskuteční po krátké odmlce na Velký pátek.
V době jarních prázdnin byly ve školní družině a mateřské školce vyměněny nefunkční bojlery. Začátkem března se
v přízemí hlavní budovy školy rekonstruovala podlaha (výměna koberce za lino) a vymalovalo se v kabinetě a
v místnosti, která je zázemím pro provozní zaměstnance .
- jp -

Projekt školy pro veřejnost
Škola má opět v plánu připravit zábavnou vycházku s úkoly. Stezka bude připravena
k návštěvě od 12. 4. 2022 do 18. 4. 2022 (start bude v altánu na dětském hřišti).
Úkoly jsou pro mladší školní věk a předškoláky (v doprovodu dospělých).
Zájemci, kteří se na vycházku vydají, potřebují s sebou mobilní telefon nebo tužku a papír.

Sbor dobrovolných hasičů Kolešovice informuje . . .
Společné plnění odznaků odborností
Jedním z cílů práce s mládeží Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska je výchova a vzdělávání v oblasti
požární ochrany. K tomu účelu máme vzdělávací
systém odznaků odborností a specializací. Pro obě
skupiny existuje učebnice a mobilní aplikace.
V sobotu 19. března se po dvou letech na požární stanici
v Rakovníku sjelo 58 mladých hasičů z okresu Rakovník
ke společnému plnění odznaků odborností - preventista
junior, preventista, strojník junior, strojník, kronikář,
cvičitel, velitel, instruktor.
Junioři (6-10 let) absolvují pouze ústní zkoušku
prověřující jejich znalosti. Preventista musí znát příčiny
požárů nebo důležitá telefonní čísla. Strojník pak
zvládne jednoduché hasební prostředky nebo
charakteristiku přenosných hasicích přístrojů.
Starší žáci zvládli nejprve písemný test o 15 otázkách a
po jeho úspěšném absolvování předstoupili před
zkušební komisi k ústnímu zkoušení. Samozřejmě,

vládla nervozita, ale všichni se dobře připravili.
Preventisté mluvili o komínech, skladování hořlavin,
bezpečnosti v domě, ale také o chování při
mimořádných událostech, evakuačním zavazadle a
integrovaném záchranném systému. Strojníky pak čekala
zkouška přímo v garáži požární stanice a zkoušel je
profesionální hasič a zkušený záchranář. Museli
rozeznávat běžnou techniku používanou u hasičů, její
části a údržbu. Dále pak mluvili o druzích a způsobech
použití běžných technických prostředků požární
ochrany.
Z našeho kolektivu odznak úspěšně získali Julka
Adltová, Áďa, Gabča a Terka Čečrdlovi (preventista
junior), Hanička Černohorská, Tomáš Petrlík (strojník
junior), Julka Šrámková a Anička Dýbová (preventista),
Standa Vojáček, Šimon Peroutka (strojník) a Tadeáš
Peroutka (velitel).
Jaroslava Čečrdlová

UKRAJINA a naše pomoc

Po útoku ruských vojsk na Ukrajinu 24. 2. 2022 se v naší republice zvedla vlna
solidarity. Ze začátku to byla hlavně finanční pomoc. Do té se zapojili i občané naší
obce. Další pomoc spočívala v možnosti ubytování Ukrajincům, kteří museli opustit své domovy.
Naše obec nabídla možnost ubytování v turistické ubytovně obce. Děti nastoupily do naší školy. A jak
se jim všem daří? Dozvíte se na další straně.
- jp -

Naši noví sousedé ….
Situaci na východ od naší republiky známe všichni. S pomocí
uprchlíkům z Ukrajiny se každý z nás vypořádal trochu jinak.
Někdo odeslal peníze, jiný věnoval potřebné věci přes sbírková
místa. I naše obec se do pomoci zapojila. Přijali jsme mezi nás
sedm nových obyvatel. A OÚ šesti poskytl ubytování
v turistické ubytovně. Zašli jsme se za nimi podívat a hlavně si
s nimi popovídat. Jsou to dvě maminky – Nataša a Světlana se
čtyřmi dětmi. Jejich babička se ubytovala u své sestry v rodině
Černých. Všichni přijeli z města Mykolajiv. Toto město leží
nedaleko hranic s Ruskem, u známého přístavu Oděsa. Hned od
začátku napadení bylo bombardováno. Nejdřív letiště, kasárna a
další vojenské objekty. Bylo to hrozné, ale později začalo
bombardování i civilních objektů. Zbořené domy, školy, sady,
byty, střelba na dětská hřiště i školní autobusy. Tehdy se obě
rodiny Nataši a Světlany přemístily do sklepa. Jejich domy byly
bez oken, okolní domy zbořené. Ve sklepě všichni přežívali 11
dní. A útoky se stále vracely. Jejich muži prohlásili, že nenechají
své děti zabít a rozhodli, že ženy a děti mají odcestovat. Odvezli
je do Oděsy, až k hranicím Moldávie. Doma zůstali nejen muži,
ale i nemocná babička, sestra se dvěma dětmi, přátelé a
kamarádi. V Moldávii dostali bezplatně jízdenky do Rumunska a
odtud jeli do Maďarska. Tam jeden z chlapců onemocněl. Jídlo
cestou bylo úplně jiné, než na jaké byl zvyklý. Doma měli
hlavně polévky. Ale setkali se s pomocnicí uprchlíků, která
odvezla chlapce k lékaři, kde dostal léky. Pak dojeli až do Prahy,
kde si je vyzvedla rodina Černých. U těch není dostatek místa
pro tolik lidí a tak jim obec poskytla dva pokoje v ubytovně.
Mají k dispozici i pračku a mohou používat počítač, aby byli ve
spojení se zbylou rodinou. Maminky doma pracovaly na poli,
pěstovaly zeleninu, kterou pak prodávaly v kioscích. Manžel
Nataši byl záchranář, manžel Světlany řidič. Teď zásobují zbytek
obyvatel, hlídají prázdné byty před krádežemi, pomáhají, komu a
kde je třeba. Ženy teď u nás nepracují, říkají, že v Čechách
přijímají do práce hlavně muže, pro ženy práce není. Ale je
potřeba živit děti, proto potřebují najít práci. Děti v den naší
návštěvy byly prvně v naší škole. V 1., 3., 6. a 7. třídě. Dětem
se ve škole líbilo. Naše děti je mile přivítaly a daly jim drobné
dárečky. V 1. třídě se učily písmenka, pak počítaly a
v pracovním vyučování stříhaly a malovaly kvítky. Maminky
chválily paní učitelky a o paní ředitelce prohlásily, že je to žena
s dobrou duší. Pochválily i první společný oběd.
Do rozhovoru se přimísili další ubytovaní, kteří jsou
v Kolešovicích jen na chvíli, mají slíbený byt v Karlových
Varech. Jejich vyprávění bylo srdceryvné a teklo mnoho slz.
Ukazovali fotografie jejich zabitého bratra na ulici v Charkově, jeho pohřeb, nešťastnou maminku a tatínka nad
rakví. Muž Ani přivezl ženy a 3 děti a vrátil se na Ukrajinu.
Po hodině a půl vyprávění jsem se zeptala, jakou pomoc by maminky potřebovaly. „Práci, práci, práci a kuchyňku,
abychom mohly vařit dětem“, bylo jediné přání. „Vyřiďte vám všem velké poděkování za všechno, co pro nás
děláte“. A zase slzy tekly proudem. My jim přejeme, aby se pro ně brzy našla práce na polích zdejšího Rakochmelu,
kterou mají přislíbenou, aby se brzy našel sporák na jejich vaření. Možná by se našla i jiná pomoc.
Co popřát na konec? Ať je brzy Ukrajina bez války a všichni se budou moci vrátit domů !!!
- li -

LEDEN
TEPLOTY V LEDNU [°C]

SRÁ ŽK Y V LEDNU [ l/m2 ]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2022

12,5

01.01.2022

- 6,5

07.01.2022

1,6

17,0

3,0

04.01.2022

ÚNOR
SRÁ ŽK Y V ÚNO RU
[l/ m2]

TEPLOTY V ÚNORU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2022

12,0

17.02.2022

- 6,0

28.02.2022

3,48

17,0

7,0

17.02.2022

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Marie Hellerová

23. března 2022

MARUŠCE PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŘEKLI SI SVÉ

„ano“

14. únor 2022 - obřadní místnost OÚ Kolešovice

Martin Slabý, Kolešovice a Hana Hanušová, Oráčov
NOVOMANŽELŮM GRATULUJEME A PŘEJEME NA SPOLEČNÉ CESTĚ ŽIVOTEM HODNĚ ŠTĚSTÍ!

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V BŘEZNU A DUBNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

František Brabec
Zdeněk Závodský

Eliška Malinová

Marie Hejdová

Pavel Scháňko

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

8. února 2022 nás opustil náš spoluobčan pan Karel K r u m h a n z l .
Čest jeho památce!
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