ročník XIII.
V době, kdy jsou naši školáci zavření doma, jsme
se podívali do kroniky pionýrů v roce 1982/1983.
Prosinec
V prosinci se již každý těší na čerta a Mikuláše, co
jim nadělí a hlavně na Vánoce. Co asi dostanu pod
stromečkem? Žáci se připravují na školní besídky,
které si sami organizují. Někdo přednese pěknou
básničku, někdo zazpívá a také děti zahrají různé hry.
Všichni už se těšíme! V prosinci naše škola poslala
170 Kčs na fond solidarity.
Leden
Většinou v lednu se konají přípravy na školní kolo ZUČ
a hlavně na soutěž „Děti, mír a umění“, kde se vyberou
ty nejhezčí práce a pošlou se tam, kde budou
vyhodnoceny ty nejlepší.
Umístění v okresním kole soutěže „Děti mír a umění“.
Literární práce – účast třinácti žáků. Čtvrté místo
Tomáš Kokš, šesté místo Ilona Vicianová a Iveta
Lillová.
Výtvarný projev – účast jednačtyřicet žáků
– 1. místo Tomáš Novák

číslo 3 / 2021
Únor
Školní kolo ZUČ už je tady. Kdo asi zvítězí?
Soutěžících je přihlášeno celkem 33. Nejlepší
postupují do okresního kola. A ani okresní kolo není
daleko. Jednotliví soupeři se předhánějí, kdo svoji
báseň přednese co nejdokonaleji, co nejlépe.
Do okresního kola postupují: Tomáš Trčka, Eva
Procházková, Pavlína Krejčová, Zlatka Jeřábková,
Iveta Havlíková a Iveta Poliaková. Eva Procházková
zvítězila v okresním kole a postoupila do kola
krajského. Tento měsíc se konalo slavnostní
shromáždění skupiny k Velkému Únoru. Ti nejmenší,
kteří se chtějí stát pionýry se musí nejdříve stát
Jiskrami. Proto každoročně skládají slib Jisker, kde
dostanou odznak a průkaz Jisker. Letos jich bylo
devatenáct.

V olympiádě českého jazyka se Petr Opat umístil
v okrese na osmém místě. V olympiádě ruského jazyka
se Iveta Hroudová umístila na třináctém místě.

- li -

Vysvědčení
Hodnocení prospěchu v základních a
středních školách zavedla Marie Terezie
v roce 1774. Udělala dobře nebo špatně?
Zpočátku nebylo v té formě, jak ho známe.
Žáci ho dostávali až na konci školní
docházky - ve čtrnácti letech. Nebo se
udělovalo
vysvědčení
propouštěcí
a
frekventační – pro žáky, kteří odcházeli na
střední školu. V průběhu školního roku byli
žáci klasifikováni tzv. školní zprávou. Ani
v současné době není vysvědčení ve světě
jednotné. V mnoha zemích je klasifikace
desetistupňová,
ve
Francii
dokonce
dvacetistupňová . Jinde je zase stupnice
obrácená nebo známkují písmeny. I u nás se
v poslední době zkouší jiný typ – třeba slovní.
A jaké vysvědčení čeká žáčky letos? Do školy
nechodili a domácí výuku měli velmi
rozdílnou. Někde pomáhali rodiče, prarodiče,
jinde byli na výuku úplně sami a našli se
i takoví, kteří nevlastní počítač s internetem
a i takoví, kteří se o výuku nezajímali. A teď
paní učitelko a pane učiteli známkuj!

Nezávidím učitelům, žáčkům ani rodičům a
asi bych se přiklonila právě k slovnímu
hodnocení. Třeba k takovému, které napsala
p.
učitelka
1.
třídy
v
roce
2000.
Milá Pavlínko, jsi chytré, milé a šikovné
děvče. Pěkně a s porozuměním čteš. Hezky i
píšeš. V matematice téměř bez chyb sčítáš a
odečítáš a řešíš snadno slovní úlohy. Své
povinnosti plníš pečlivě a svědomitě. Ráda se
podělíš o své zážitky a zkušenosti. V hodinách
se s chutí vždy zapojuješ do práce, často se
hlásíš. Někdy jsi ale příliš upovídaná. Pěkně
cvičíš,
zpíváš
a
maluješ.
Jsi
dobrá
kamarádka dětem ve třídě a z toho mám
velkou radost. Tento půlrok jsi udělala velký
kus práce. Ať se ti daří i nadále.
Zdá se mi, že toto hodnocení říká víc, než
jedna
jednička.
Letos bude vysvědčení
vlastně hodnocením celé rodiny. A pokud se
vám nebude líbit, nerozčilujte se na dítě ani
na p. učitelku. Bylo to období těžké pro
všechny. A na konec: Hlavně všem členům
vaší rodiny pevné zdraví !!!!!
- li -

LÍSTEČKY Z OBCE



VODOVOD. Výstavba vodovodu je dokončena a probíhá postupné připojování na domovní
přípojky. Kdo se chce již připojit, nahlaste se na obecní úřad.



7. května zastupitelé obce M. Dvořák, J. Kovář, J. Lenochová a J. Poděbradská bez přítomnosti
veřejnosti uctili památku padlých ve druhé
světové válce u místního pomníku.



10. května začala výstavba chodníku od
základní školy podél krajské komunikace
vpravo k hranici obce směrem na Kněževes.
Součástí výstavby jsou také 4 parkovací místa
před obecním úřadem pro návštěvníky. Řidiče
prosíme o maximální opatrnost!



Chladné počasí přibrzdilo jarní úpravy
veřejného prostranství, ale zaměstnanci obce
na potřebných úpravách pracují. Při prvních
teplých jarních dnech se občané také zapojili
do úprav kolem svých domů. Všichni, kteří
upravují okolí svého bydliště si zaslouží naše poděkování.



SEČETLI JSTE SE? Od března do května proběhlo sčítání lidu. Z důvodu potíží v začátku
sčítání online bylo toto prodlouženo do 11. května 2021, kdy bylo možné odeslat také papírové
formuláře, které předávali pracovníci české pošty.



Pochutnat si na oblíbeném pivečku mohou štamgasti a návštěvníci u výdejového okénka
v kulturním domě. Nový personál čeká zátěž hned jak budou uvolněna opatření vlády.



Pokud jste ještě nezaznamenali, společnost ČEZ Distribuce již nedodává letáky a informace
o plánované odstávce dodávky elektrické energie. Za tímto účelem využijte internetové stránky
www.cezdistribuce.cz/sluzba a po zadání EAN kódu odběrného místa budete dostávat
informace o plánovaných odstávkách dodávky elektrické energie na emailovou adresu nebo ve
tvaru sms na mobilní telefon. Informace o plánovaných odstávkách naleznete i na stránkách
www.kolesovice.cz.
Redakce KL

Historie obce Kolešovice trochu z jiného pohledu

na 6800 Kč.

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.

15.5. Od tohoto dne začala jezdit státní autobusová
linka z Hořoviček přes Hořesedly, Kolešovice,
Kněževes do Rakovníka a zpátky. Zkušební doba potrvá
jeden rok.

…. pokračujeme rokem 1928

18.6. a 19.6. podnikají žáci měšťanské školy výlet
do Jáchymova a na Klínovec, do Božího Daru, Perštejna
a Klášterce.

1.2.
Od tohoto dne přebírá pohřební služby sedlák
pan Fric Meixner. Dostává paušálně za jednu jízdu v
Kolešovicích 55 Kč, za jednu jízdu v Heřmanově 65 Kč.
Poměry v našem chudobinci jsou podivné. Každý
obyvatel si vlastníma rukama postavil na dvoře
dřevěnou boudu, ve které chová drobné zvířectvo.
Bohužel však odkládá hnůj všude tam, kde se mu zlíbí.
Do 1. dubna musejí obyvatelé chudobince své chlívky a
hnojiště odstranit.
Obecní úřad vydal vyhlášku
poškozování kaštanů v aleji.

proti

zlomyslnému

3.3.
Byl vybudován park kolem památníku padlých
ve válce a bývalá cesta přes zámecký kopec je
uzavřena.
8.3.
V hostinci pana Grimma se koná přednáška
o Therese Neumannové v Konnersreuthu, o které se v
té době hodně mluvilo a psalo.
15.3. Přichází rabín Vilém Presser. Dne 19.3. začíná
vyučovat.
25.3.
Konaly se volby do obecního zastupitelstva.
Byly sestaveny 4 kandidátky. Kandidátka č. 1 –
Spojená česká strana – obdržela 279 hlasů a 6
mandátů, a sice učitel Anton Hejma, Josef Hönig,
Josef Boček, Josef Macák, František Řežábek a Albín
Elznic. Kandidátka č. 2 – Německá sociálně
demokratická strana práce – obdržela 165 hlasů a 3
mandáty: Karel Eckl, Karel Františka a Rudolf Kriener.
Kandidátka č. 3 – Místní sjednocení obce Heřmanov –
získala 65 hlasů a 1 mandát: Anton Worš. Kandidátka
č. 4 – Německá národní pospolitost – získala 374 hlasů
a 8 mandátů: Rudolf Samuel, Viktor Voigt, Bedřich
Meixner, Karel Wagner, Josef Kandler, Josef Rößler,
Simon Schwinger a Josef Wagner.

Celý květen je velká zima, dost prší, první polovinu
června
provázejí
bouřky,
které
trvají
až
do slunovratu.

21.6. Německý mužský pěvecký spolek v Kolešovicích
pořádá slavnost slunovratu a o hudbu se postarala
heřmanovská kapela. Konečně přichází po slunovratu
přívětivé počasí, které popožene už tak zpožděný růst
v zemědělství.
1.7.
Přijel pan Bedřich Peruth jako sbormistr. Své
hudební
vzdělání
zakončnil
v
červnu
1928
absolvováním kurzu pro sbormistry v hudební škole
v Litoměřicích.
15.7.
V neděli 15. července se konala vzpomínková
slavnost u příležitosti zřízení památníku padlých
v Kolešovicích, kterou pořádal Výbor památníku
padlých. Po sváteční mši v kostele se podal dlouhý
průvod, tvořený různými spolky z Kolešovic
a Heřmanova a doplněný pozůstalými po obětech,
k pomníku padlých hrdinů, kde měl duchovní proslov
a krátkou modlitbu. Poté následovalo slavností položení
věnce, kterého se ujal předseda Výboru památníku
padlých pan Viktor Voigt, a zahrání písničky „Měl jsem
kamaráda“ a slavností pochodování.
15.7.
Odpoledne se konal koncert v zahradě
restaurace Eis. Čistý výnos byl použit k zaplacení
výdajů za stavbu památníku a úpravy okolního
prostranství.
18.7. Německý mužský pěvecký spolek v Kolešovicích
se zúčastnil s 12 muži 10. německé slavnosti
pěveckých spolků ve Vídni od 19.7. do 23.7. Pěvci
odjeli dnes, 18.7., zvláštním vlakem společně se spolky
z Krušnohoří a Českého středohoří z Teplic přes
Žatec, Plzeň a Gmünd do Vídně.

18.4. Konaly se volby starosty. Starostou se stal
„starý“ starosta pan Simon Schwinger, místostarostou
pan učitel Anton Hejma; radními se stali: Karel
Wagner, Josef Rößler, Karel Eckl a Josef Macák.

1.9. Začal pan učitel Johan Bathelt, doposud učitel
na soukromé měšťanské škole v Třebenicích jako
učitel II. skupiny (přírodní vědy), svou pedagogickou
činnost. Dále byla služebně povolána do Kolešovic
slečna Marie Kretschmerová, která vyučuje I. skupinu
(jazykově historické předměty).

Ve stavební komisi jsou: Josef Rößler, Viktor Voigt,
Rudolf Krützner, Albín Elznic.

Jinak nedošlo k žádným změnám v učitelském sboru.
Počty žáků:

V komisi pro chudé: Karel Wagner, Josef Kandler,
Karel Eckl, František Řežábek.
Ve zdravotní komisi: Josef Wagner, Bedřich Meixner,
Václav Westfal a Josef Boček.
5.5. Arcibiskup František Kordac přijel do Kolešovic
a ubytoval se na zámku. Jelikož se v tomto roce koná
po celém rakovnickém okrese biřmování, bude jezdit
z Kolešovic do jednotlivých farských osad.
13.5. V Kolešovicích se koná biřmování, kterého se
ujal biskup Dr. Anton Podlaha. Od 6. do 17. května
bydlel také na zámku.
Výbor památníku padlých upravil prostranství kolem
památníku a místo obezdil. Celková cena se vyšplhala

1. třída obecné školy:

64 dětí

2. třída obecné školy:

20 dětí

Aby se počty žáků vyrovnaly, byla 3. třída rozdělena,
takže v 1. třídě je 49 žáků, ve 2. třídě 35 žáků.
Měšťanská škola:
1. třída:

32 žáků

2. třída:

34 žáků

3. třída:

31 žáků

7.9. V nádherném počasí skončila letošní chmelová
sklizeň. Šišky jsou letos velmi drobné, úroda je o 20 %
menší. Také cena je až doposud nižší než vloni.

1.10. Začíná oprava hasičské zbrojnice a zvonice
v Heřmanově. Pokrývačský mistr Karel Fischer se ujal
prvních prací.
2.10.
Do prostorů obchodní školy je zavedeno
elektrické světlo. V nočních hodinách přibývá
nejistoty. Pro orgány státního dozoru je zaveden
služební řád.
7.10.
U příležitosti měsíce pro ochranu dětí
a 20letému jubileu Německé zemské komise pro
ochranu dětí a mládeže vybrali žáci měšťanské školy
po domech 500 Kč.
10.10. Karel Buresch se vrátil z ruského válečného
zajetí. Před svým zatčením bydlel v Kolešovicích č. p.
166. O jeho osudu se dozvídáme následující detaily.
27. července 1914 vpochodoval Buresch jako člen
zdravotnického oddílu Císařských lovců do Insbrucku,
dostal se na ruskou frontu a už po 8 dnech byl při
prvním dobytí u Lvova zajat Rusy. Celý zdravotnický
oddíl se 150 muži byl nejdříve přepraven 50 km za
frontu, kam přibývali stále další a další zajatci, kteří
byli nakonec odvezeni do Berešowky u Bajkalského
jezera. Po měsíci se ze zajetí dostali do velkého
zajateckého tábora v Tomsku, kde Buresch zůstal až
do roku 1917, kdy došlo v Rusku k převratu.
1917 se Buresch osamostatnil a odešel se svým
kamarádem Kalužným z Kladna směrem na sever do
lesů a putoval Ruskem celých 11 let. Až do roku 1923
psal dopisy domů, na které však nikdo nikdy
neodpověděl. V okolí mezi Tomskem a Narym na řece
Ob byla jeho trvalá adresa. Jelikož nikdy nedostal ze
své vlasti žádnou odpověď, rozhodl se zde zůstat a
zemřít. Relativně daleko v Podgorně byla poštovní
pobočka a v Kolominu na Obu hlavní pošta. V lednu
1927 k němu na samotu přišel poštovní úředník
z Podgorny a po vzájemném rozhovoru o svém osudu se
odvážil ještě jednou napsat. A po 5 týdnech přišel
dopis z jeho vlasti. Od té doby byl v myšlenkách už jen
doma. Obstaral si cestovní pas a vydal se na cestu.

Ušel 60 km za den, 2 dny strávil na parníku, potom jel
17 dní vlakem přes Omsk, Samaru do Moskvy a z
Moskvy do Szebedowske na polskou hranici a přes
Lvov, Krakov, Bohumím, Přerov a Prahu až do Kolešovic.
27.10. K desetiletému výročí založení Československé
republiky vlály od 27.10. do 29.10. v Kolešovicích státní
vlajky.
29.10.
Začíná stavba cesty mezi Kolešovicemi
a Švihovem.
19.11. Oslava 100. výročí úmrtí umělce a skladatele
Franze Schuberta.
2.12. Opět se konaly volby. Proběhly v klidu. Výsledky
byly následující. Do okresního zastupitelstva:
Celkem 770 hlasů, k tomu 11 neplatných hlasů,
3 prázdné volební lístky. Z 878 možných volících volilo
784 občanů.
Do zemského zastupitelstva:
celkem 792 hlasů, k tomu 16 neplatných. Volilo 808
občanů z možných 902.
Statististika
V roce 1928 se v Kolešovicích narodilo 27 dětí,
v Heřmanově 6.
Zemřelo 17 osob z Kolešovic, v Heřmanově nikdo.

Chmelová osevní plocha činila ve štocích:
Kolešovice
14.900 štoků
Heřmanov
2.757 štoků
Sklizeň v centech na 50 kg:
Kolešovice
1810,34
Heřmanov
320,89
Cena za chmel à 50 kg se pohybovala mezi 2250 Kč
do 1300 Kč.
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Stalo se v Domově . . .
S přibývajícími slunečnými dny se konečně začíná
zlepšovat i nálada obyvatel Domova Kolešovice.
Uživatelé si rádi vyjdou ven a projdou se v parku
a posedí si na sluníčku.
Letošní zima i předjaří byla pro uživatele v mnohém
velice složitá, obzvláště vzhledem k pandemické situaci,
která dolehla na uživatele Domova stejně, jako na celou
republiku. Mnozí uživatelé obtížně nesli odloučení
od svých blízkých, pouze omezené návštěvy a zákaz
opouštět areál Domova. Zaměstnanci se v mnohém
snažili jim tíživou situaci ulehčit. Uživatelé mohli
využívat aktivizační místnost k video-hovorům
s rodinou, aby se mohly rodiny vidět alespoň na dálku.
Zaměstnanci zprostředkovávali telefonické hovory
s imobilními uživateli u lůžek. Mnozí také nad rámec
svých pracovních povinností chodili uživatelům
na nákupy do obchodů, trávili s nimi čas, povídali si,
hráli hry nebo s nimi jen trávili čas u lůžka.
S příchodem jara a postupným uvolňováním vládních

nařízení, se začala uvolňovat i opatření v Domově.
Uživatelé už mohou opouštět areál, zajít si na procházku,
odjet na víkend k rodině nebo si nakoupit v obchodě.
Jsou vybaveni respirátory třídy FFP2. Návštěvy zatím
stále probíhají v omezeném režimu od 13:00 do 16:00
hodin po předchozím objednání. Návštěva se musí
prokázat službu konající sestře negativním výsledkem
testu, dokladem o očkování nebo lékařskou zprávou
o prodělané nemoci. Doufáme, že brzy i tato omezení
budou zapomenuta.
Uživatelé jsou také téměř všichni naočkováni druhou
dávkou vakcíny.

Obnovily se skupinové aktivity a v následujících týdnech
jsou domluvena vystoupení externích hudebníků, což se
u uživatelů setkalo s kladným ohlasem.
Doufáme, že příště už budu moci psát jen o samých
pozitivech a pandemická situace bude už jen
vzpomínkou.
Bc. Bláhová Linda DiS.

SDH Kolešovice informuje …
Znovu v akci
Květen
přinesl
postupné
uvolňování
epidemiologických opatření, a tak se mohla opět
obnovit činnost kolektivu mladých hasičů. Ačkoli
jsme se věnovali i distančním aktivitám, například
jsme vyráběli přáníčka, velikonoční dekorace nebo
jsme trénovali s dráčkem Soptíkem, návrat
ke zbrojnici jsme toužebně očekávali. V našem týmu
máme dva nové členy, a tak aktuálně trénuje dvacet
dětí ve družstvech přípravky, mladších i starších
žáků. Máme se co otáčet, abychom se na zkrácenou
sezónu připravili. Samozřejmě plán sportovních akcí
je závislý na epidemiologické situaci. Také s ohledem
na zkrácenou dobu tréninku jsou soutěže různě
zkracovány, posouvány termíny a podobně. Čekají
nás především soutěže v nejoblíbenější disciplíně,
v požárním útoku.
Pandemická situace posunula také termíny
dospěláckých soutěží. Ale k tréninku se už mohl vrátil
tým žen, který se připravuje na srpnovo-zářijový
soutěžní maraton v klasických disciplínách CTIF.
V loňském roce se nám podařilo nakoupit originální
materiál a tak máme výborné podmínky pro trénink.
Také loni obnovený tým mužů se už připravuje na
okresní soutěž v požárním útoku.
Pozadu nezůstala ani jednotka, jejíž členové provedli
kontrolu hasičské techniky a postupně odvezli obě
hasičská vozidla na technickou kontrolu. A dále se
sešli, aby prohlédli lokalizaci hydrantů v obci a
vyzkoušeli jejich funkčnost.
Za SDH, Jaroslava Čečrdlová

ZŠ a MŠ Kolešovice
Škola v obtížné situaci
Nepříznivá epidemiologická situace pokračovala i po
Vánocích. Všichni jsme doufali, že bude lépe. Nestalo
se. A čekalo nás další náročné období pro děti, rodiče a
učitele. Různé zákazy a opatření komplikovaly práci ve
školách. Střídala se povinná distanční výuka s prezenční.

zlepšovat a všichni žáci obou stupňů se mohli v pondělí
17. května vrátit k prezenční výuce do školy. Za
předpokladu trvajících přísných hygienických opatření a
testování žáků a pedagogických pracovníků 1x týdně.

Jak pokračovalo vyučování na naší škole od posledního
vydání našich listů? Do 26. února 2021 do školy chodili
jen žáci I. a II. ročníku, ostatní se učili distančně.
Základní škola se kvůli epidemii koronavirem zavřela 1.
března, výuku na dálku měla většina žáků. Žáci 1. stupně
se vrátili do školy 12. dubna v systému rotační výuky,
kdy byli jeden týden ve škole a druhý týden se učili
distančně. Ve stejný den se otevřela i mateřská škola jen
pro předškoláky. Od 19. dubna nastoupili rotačně
( v jednom týdnu I., II. a III. ročník, v druhém týdnu IV.
a V. ročník) do školy žáci celého prvního stupně, kteří se
museli 2x v týdnu testovat. Ve stejný den měli žáci
druhého stupně možnost skupinových konzultací ve
škole v počtu do šesti žáků po provedení testu. Po celé
toto období se musely dodržovat skupiny z dětí jednoho
ročníku. V květnu se situace kolem pandemie začala

Stejně jako v loňském roce proběhl bez přítomnosti dětí
zápis do první třídy. Přítomnost byla umožněna pouze
rodičům nebo zákonným zástupcům dětí. Přihlášených
dětí k povinné školní docházce od září 2021, bylo 26 a
odložena byla školní docházka 5 dětem.

Zápis do 1. třídy

Co nového
Přes složitou situaci se ve škole stále pracovalo na
zlepšení prostředí. Například se vybavila učebna
II. ročníku a učebna dějepisu novým nábytkem. Do
sborovny byla nainstalována kuchyňská linka. Opravilo
se topení a malba v tělocvičně. A pokračovalo se
průběžně s běžnými úpravami, aby byla škola připravena
na návrat dětí do školy.
- jp -

Počasí v obci. Jak bylo …?
BŘEZEN
SRÁ ŽK Y V BŘE ZNU
[l/ m2]

TEP LO TY V B ŘE ZNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2020

17,5

17.03.2020

- 8,0

23.03.2020

4,46

31,5

14,5

11.03.2020

2021

22,0

31.03.2021

- 6,0

06.03.2021

3,44

28,0

10,0

05.03.2021

DUBEN
SRÁ ŽK Y V DUB NU
[l/ m2]

TEPLOTY V DUBNU [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2020

27,0

28.04.2020

- 8,0

01.04.2020

9,96

16,0

9,5

19.04.2020

2021

22,0

01.04.2021

- 4,0

04.04.2021

6,0

17,0

5,0

12.04.2021

Společenská kronika …
VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY MEZI OBYVATELE NAŠÍ OBCE

Vít Hynek
Matěj Brabec

3. dubna 2021
29. dubna 2021

VÍTKOVI A MATÝSKOVI PŘEJEME KRÁSNÝ A SPOKOJENÝ ŽIVOT.
ŠŤASTNÝM RODIČŮM BLAHOPŘEJEME !

ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ČERVNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Richard Racko

Miroslav Kučera

Jan Trčka

Petr Křížek

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

V dubnu a květnu nás opustili tito naši spoluobčané!
8. dubna 2021

pan Jaroslav M e n z l

26. dubna 2021

paní Miroslava Š t í c h o v á

3. května 2021

pan František H a i f l e r
Čest jejich památce!
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