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… pokračujeme školním kronikou rokem 1982/1983
Exkurze byly vybírány tak, aby během školního
roku

vhodně

doplňovaly

výuku

a

také

výchovu

k povolání a k dobrému vztahu k práci. Žáci navštívili

především zemědělské objekty místního JZD a
významné

podniky

na

okrese.

Školní

výlety

respektovaly požadavky osnov, věk a zájmy dětí.
Nejmladší žáci poznávali svůj okres a kraj, starší
zajížděli za vzdálenějšími památnými místy naší vlasti.
Práce

PO

SSM

– skupinovou vedoucí se stala

1. 9. 1982 vychovatelka Zdena Kuklová. Pod jejím
aktivním vedením vykonali pionýři mnoho různé
veřejně prospěšné práce. Bylo to například 260 hodin
odpracovaných

v

akci

„pomoc

v

zemědělství“.

Sebrali jedenáct tun železa, přes jednu tunu papíru a
odevzdali léčivé byliny v hodnotě 2 080 Kč. Pionýrská

skupina měla celkem 164 členů, jisker a pionýrů.
Pionýři pracovali v devíti oddílech, pro které získala
Z.

Kuklová

deset

vedoucích

a

9

instruktorů.

Velmi pěkně vyzněla také slavnostní pionýrská
shromáždění, školní kolo ZUČ a tradiční slib nových
pionýrů,

který

se

konal

9.

5.

SRPŠ - během školního roku se uskutečnily 4

1982.

plánované třídní schůzky a 2

plenární schůze. Do

jejich programu byly vždy kromě zpráv o prospěchu a
chování dětí zařazeny přednášky s pedagogickou
tematikou. Výbor SRPŠ vedl předseda ing. Rolc.
Činnost SRPŠ byla zaměřena na pomoc při řešení
výchovných

problémů,

na

spolupráci

s MNV

a

zemědělskými podniky spádových obcí. Sdružení
rovněž pomáhalo finančním příspěvkem žákům na
mimořádné akce – lyžařský kurz, výuka vaření a MDD.
Provozní zaměstnanci – školníkem zůstal J. Špáňa,
který byl v zimním období také topičem. Uklízečkami
byly L. Štillerová a M. Šlégrová, která na podzim
odešla na mateřskou dovolenou. Pro brigádnickou
výpomoc s úklidem byla získána M. Hnátková. Ta však
nezůstala ve škole dlouho. Svízelná situace byla
vyřešena nástupem V. Štíchové, které byl k uklízení
školy
povolen
vedlejší
pracovní
poměr.
Údržba školy – v průběhu školního roku byla natřena
všechna okna a vyměněna vodárna. Školní dvůr byl
oplocen, rozšířil se vjezd za školu. O prázdninách
došlo k ukončení prací na transformační

stanici.

Rovněž byl dovybaven inventář školní dílny. Celá
budova byla vymalována.

- li -

VOLBY
Čtyři roky utekly jako voda a zase se ptám, komu dát hlas ve volbách. Všechny
kandidátky předložily seznamy lidí, kteří chtějí pracovat pro Kolešovice. Takže
přemýšlím, zda kandidáti na předních pozicích jsou důvěryhodní, jakou mají
minulost a jak jsou pevní ve svých názorech. Zda ti, kteří v zastupitelstvu už
pracovali se opravdu snažili. Zda vůbec prošli celou obec, přicházeli mezi
občany při různých akcích, zda se nebáli říci svůj názor při veřejných
zasedáních, nebo jen houfně zvedali ruce při hlasování. Mám štěstí, že
v Kolešovicích žiju už 58 let a mnohé kandidáty znám od školních let, že znám i
tři generace rodin. Zvážím, jak se chovají ke své rodině, jak vycházejí se
sousedy, jaké uznávají hodnoty ve svém životě a zda svá slova dokáží proměnit
ve skutky nebo už přemýšlejí o osobních výhodách, které by mohli získat. S lidmi
se setkávám často a tak si myslím, že můžu vybrat dobře. Dám tedy svůj hlas
důvěryhodným, spolehlivým a čestným lidem, u kterých je předpoklad, že
všechna dobrá rozhodnutí budou uplatňovat ve prospěch obyvatel, ve prospěch
Kolešovic. Pokud budou poctiví a pracovití, bude dobře nám všem.
- li -

VOLBY 2022 do zastupitelstva obce.
Pátek 23. září 14 až 22 hodin a v sobotu 24. září 8 až 14 hodin. Občané z volebního okrsku Kolešovice, Heřmanov
a Zderaz mohou volit na OÚ v Kolešovicích. Pokud se voliči nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební
místnosti lze si požádat o návštěvu volební komise s přenosnou volební schránkou na telefonním čísle
313582296.

LÍSTEČKY Z OBCE



Nezapomeňte na revizi komínů před blížící se topnou sezónou!



V prvních dnech školního roku byly na trase škola – autobusová zastávka vyznačeny
přechody pro větší bezpečnost dětí a chodců.



S létem jsme se rozloučili tradičními akcemi ( viz. články). Kromě KOLEŠOVKY,
která v letošním létě vůbec nevyjela. Pravděpodobně z důvodu horkého léta a
nebezpečí hrozícího požáru a možná také z finančních důvodů. Snad nás v příštích
letech zase potěší.



Na místním fotbalovém hřišti se po delší přestávce opět konají fotbalové zápasy.
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

10. „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pomoz mi tlačit radvanec, ale
kam? Do Berlína. Sedni si a jeď tam.“ („1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, hilf mir doch den Schibock schieben, wo denn hin?
Nach Berlin. Setz dich auf und fahr mo hin.“).
11. „Dívky nosí zlaté věnečky, kluci všechno odnesou,
dívky tancují na bálech, na kluky se hází jenom špína,
dívky přijdou do nebe, kluci zase do krysí jámy.“
(„Mädchen tragen goldne Kränze, Buben tragen
Rattenschwänze, Mädchen werden am Ball geführt,
Buben wern mit Dreck beschmiert, Mädchen kommen
ins Himmelreich, Buben in den Rattenteich.“).
12. „Na hoře Sinai bydlí krejčí Kikriki, jeho žena
Markéta seděla na balkóně a šila. Spadla dolů, spadla
dolů a zlomila si levou nohu. Rychle přispěchal doktor s
jehlou v ruce. Sešije to, sešije, aby mohla zase
chodit.“ („ Auf dem Berge Sinai, wohnt der Schneider
Kikriki, seine Frau die Margarethe saß auf dem Balkon
und nähte. Fiel herab, fiel herab und das linke Bein
brach ab. Kam der Doktor hergerannt, mit der Nadel
in der Hand. Näht es an, näht es an, dass sie wieder
laufen kann.“).
Samozřejmě existuje ještě mnohem více lidových
dětských pořekadel, ukolébavek atd. Zabralo by moc
místa, kdybych je všechny popsal. Ale aby se toto
národní bohatství uchovalo, je nutné je zapsat na
oddělení obecního archivu: např. zázračné dopisy (5
druhů!) – práva a pravdomluvná požehnání (2 druhy
jsou mi známé!) – nebeské dopisy (2), čarodějnické
dopisy (1), čarodějnické dopisy a jejich požehnání (1),
dopisy o jídle (1), požehnání proti choleře a moru a

uzdravení (1), zaklínadlo proti tuberkolóze (1), - kniha
kouzel (1), - zaříkadla k uzdravení lidí a zvířat, recepty na omládnutí a potraty atd.
1. 7. Zemřel účastník války, pan Rudolf Herink.
12. 7. Výdaje za paralelní třídu k 1. třídě měšťanské
školy nese obec.

13. 8. Obecní úředník Bedřich Müller dostal výpověď a
ztratil důvěru obce. O důvodech informuje protokol ze
zasedání obecního zastupitelstva ze dne 13. 8. 1932.
Bedřich Müller byl také obecním kronikářem, ale v
této oblasti nevykazoval žádnou činnost, což je v
kronice vidět.
8. 10. Obec jednohlasně zvolila následující výbor pro
kroniku:
1. pro minulost: Dr. Vilém Petrou, Jindřich Erber,
farář Petr Pisárek a učitel Arnošt Lorber.
2. pro současnost: farář Petr Pisárek, Oskar
Ohnheiser, Vilém Ullmann, August Filip, Karel
Františka a Josef Macák.
19. 10. V sousední obci Heřmanově začalo v domě
č. 12 u pana Glasera v půl třetí ráno hořet, místní
hasiči se snaží oheň uhasit.
7. 12. Napadl první sníh, který dodává zdejší krajině
vánoční atmosféru.
19. 12. Pro místní vzdělávací výbor jsou navrženi
učitelé pan Kabát a pan Číha. Ve stejný den potvrzuje
obec místní historický výbor a pisatele těchto řádků
jako kronikáře a začíná se shromažďováním materiálu
pro kroniku a následného zápisu.

STATISTIKA
V roce 1932 se v Kolešovicích narodilo 16 dětí,
v Heřmanově 2.
V roce 1932 zemřelo v Kolešovicích a v Heřmanově 19
občanů.
Cena za chmel á 50 kg se pohybovala kolem 400 Kč až
900 Kč.
- JŠ -

Základní škola a Mateřská škola Kolešovice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Zahájení nového školního roku 2022/2023
Ve čtvrtek 1. září začal školní rok. Konečně bez omezení. Ta nás pěkně potrápila. A tak se všichni těšili na návrat
k normálu. S prvňáčky mohli jejich první den ve škole prožít rodiče, sourozenci i prarodiče. V první třídě čekaly na
žáky a jejich doprovod paní ředitelka Mgr. Zuzana Krýsová, paní učitelka Anna Čechová, paní asistentka Veronika
Hříchová a paní vychovatelka Simona Laštůvková. Za obce přišli nové žáky přivítat pan Bohuslav Pelikán za
zřizovatele, paní starostka Hořoviček Ing. Andrea Mendíková, paní starostka Hořesedel Jiřina Milerová a pan
starosta Děkova Miloš Trávníček. Paní ředitelka a pan Pelikán poděkovali rodičům, že svěřili vzdělávání svých dětí
naší škole. Všichni pak ve svých krátkých proslovech popřáli prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, aby si odnesli
spoustu vědomostí a měli kolem sebe hodně kamarádů. Kromě zástupců obcí čekaly na žáčky i první školní potřeby,
které tradičně darují zástupci obcí a kolešovické ženy. Za což všem děkujeme.
Nejen noví žáčci se již těšili do školy. Na své druháky se těšila paní učitelka Mgr. Renata Zemjanková. Čtvrťáky
přivítala paní učitelka Mgr. Dana Hlaváčková a na druhém stupni čekala své šesťáky paní učitelka Mgr. Markéta
Zápalová. Čtvrťáci a páťáci se jistě budou těšit na plavecký výcvik v rakovnickém bazénu od 20. října 2022.
Celkem nastoupilo do školy 167 žáků. Z toho 23 prvňáků a 3 ukrajinští žáci. Pedagogický sbor se rozšířil o tři
asistentky: paní Ing. Kristýnu Benešovou, Ivanu Kadochovou a Lenku Píbilovou.
V průběhu prázdnin kromě běžného úklidu v budovách školy proběhla výměna osvětlení v učebně fyziky a chemie.
Pokračuje vybavování PC učebny.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Nejen prvňáčci se 1. září těšili do školy, ale také deset dětí přišlo poprvé do naší mateřské školy, kde na ně nově
čekala paní učitelka Michaela Rychtaříková a školní asistentka Petra Cozlová. Přejeme malým dětem, aby se jim ve
školce líbilo.
Bude to náročný školní rok. Paní ředitelku čeká náročné období, kdy bude muset řešit energetickou krizi, integraci
ukrajinských dětí do školy a nedá se vyloučit ani další koronavirová vln a.
Přejeme si, abychom všichni zvládli náročné období, které nás v tomto školním roce čeká.
- jp -

Počasí v obci. Jak bylo ?
ČERVENEC
SRÁ ŽK Y V ČERVENCI
[l/ m2]

TEPLOTY V ČERVENCI [°C]
rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2020

32,0

28.07.2020

5,5

13.07.2020

18,66

47,0

33,0

19.07.2020

2021

29,5

13.07.2021

10,5

10.07.2021

19,14

74,5

18,0

09.07.2021

2022

34,0

20.07.2022

7,0

17.07.2022

19,06

59,5

10,0

15.07.2022

SRPEN
SRÁ ŽK Y V SRPNU
[l/ m2]

TEPLOTY V SRPNU [°C]

rok

Max.

datum

Min.

datum

průměr

celkové

Max.

datum

2020

33,5

09.08.2020

7,0

28.08.2020

19,73

75,0

24,0

31.08.2020

2021

31,0

14.08.2021

5,5

24.08.2021

16,87

72,5

10,5

06.08.2021

2022

34,0

04.08.2022

8,5

07.08.2022

19,73

49,0

18,0

20.08.2022

SDH Kolešovice informuje ….
Splněný sen kolešovických hasiček!
Na začátku roku 2020 se v našem sboru vytvořil tým
žen, který se rozhodl závodit v klasických
disciplínách CTIF, u nás ne příliš známých. Cesta to
nebyla jednoduchá, ale deset žen se v červenci 2022
skutečně zúčastnilo tzv. hasičské olympiády.
Právě proto, že v těchto disciplínách mnoho týmů
nesoutěží, byly začátky opravdu dost náročné. Bylo
třeba sehnat speciálně upravený materiál, naučit se
provedení disciplín a sehnat oblečení a obutí. Vše se
povedlo a na podzim roku 2021 bylo rozhodnuto, že se
náš tým stane součástí české výpravy na hasičskou
olympiádu ve slovinském Celje.
Přípravu jsme zahájily ihned na podzim 2021, kdy jsme
téměř každý týden trénovaly na přísálí kulturního domu
a na jaře jsme vyrazily na soustředění do Veletova na
Kolínsku, kde je krytá atletická dráha a kam za námi
mohl přijet tým Zibohlav, aby nám dal cenné rady.
Podobné soustředění jsme absolvovaly v Pískové Lhotě
na Nymbursku, kde se nám věnoval velmi zkušený tým
žen. Tréninky pokračovaly po celé jaro a v květnu, když
jsme měly zapůjčený soutěžní materiál totožný s tím
olympijským, jsme trénovaly třikrát týdně. Zároveň
jsme sháněly finance na pokrytí všech nákladů pojištění, účastnický poplatek, stravu, reprezentační
oblečení apod. Díky podpoře obce Kolešovice,
Okresního sdružení hasičů Rakovník, Krajského
sdružení hasičů Středočeského kraje a darů od obce
Čistá, firmy Procter a Gamble a firmy Rakochmel se vše
podařilo.
V sobotu 17. července odjel tým ve složení Jarka
Čečrdlová, Jitka Holá, Marcela Holá, Rita Hurtová,

Lenka Lauberová, Nikola Polánková, Veronika
Procházková, Irena Špačková, Dagmar Schuhová a Jitka
Zemanová autobusem Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje do Slovinska. Česká výprava
čítající 20 týmů v kategoriích mládež, požární sport a
klasické disciplíny CTIF byla ubytována v jedné ze
základních škol v Celje. Pondělí a úterý patřily
tréninkům CTIF sloužícím k přípravě na závod, který
probíhá na velkém stadionu na devíti drahách současně,
hodnotí jej rozhodčí z mnoha zemí a závodí se
s jednotným materiálem. Při prvním tréninku na nás
dolehlo velmi teplé počasí a nervozita a nedařilo se tak,
jak bychom si představovaly. Chyb nebylo mnoho, ale
tempo bylo pomalejší. Druhý den už se nám dařilo
o poznání lépe a oba tréninkové pokusy byly velmi
vyrovnané. Bohužel, trénink na štafetu byl jen jeden,
což je nepříjemné především pro děvčata, která mají na
svém 50 metrovém úseku překážku, kladinu nebo osmi
metrovou “rouru“ určenou k proskočení.
Středa pak patřila tréninkům požárního sportu a to pro
nás znamenalo možnost prohlédnout si město Celje a
navštívit starý hrad. Večer jsme se zúčastnily
slavnostního zahájení hasičské olympiády. Na stadion
Z‘dežele nastoupilo na 2600 sportovců a téměř 400
rozhodčích - promluvil slovinský prezident, prezident
slovinského sdružení hasičů a předseda mezinárodní
organizace CTIF. Pak byl zapálen olympijský oheň a
následovalo defilé sportovců před plnými tribunami.
Ve čtvrtek svůj závod absolvovaly děti. Mimochodem,
družstvu děvčat z Pískové Lhoty se podařilo zvítězit a
zopakovat zlaté úspěchy z olympiád v Opole (2015) a
Villachu (2017). My jsme se věnovaly individuálnímu

tréninku u školy a odpoledne jsme vyrazily na výlet
k nedalekému jezeru a do muzea římského podzemí
v Celje. Naším častým cílem bylo po celý týden
nedaleké koupaliště nebo řeka k osvěžení se ve velkém
teple.
V pátek jsme fandily na stadionu týmům požárního
sportu při disciplíně běh na 100 metrů s překážkami. A
bylo nač se dívat! České reprezentační týmy zvítězily
téměř ve všech svých disciplínách.
V sobotu ráno jsme se vydaly na svůj závod. Podařilo se
nám zkrotit nervozitu, čemuž pomohla i krásná zpráva
z domova o narození miminka v rodině jedné z nás. A
tak jsme s dobrou náladou dorazily na stadion,

rozcvičily se, převlékly do soutěžního oblečení, obuly
jednotné kotníčkové boty, navlékly si taktické značky,
které označují pozici a tím i práci každé z nás a

nastoupily do tunelu pod tribunou s dalšími osmi
družstvy. Po prezenci jsme už čekaly na pokyn
k napochodování na stadion. Tam byly týmy uvítány
tisíci diváků. Ta kulisa nám vyrazila dech! Samozřejmě
jsme chtěly předvést co nejrychlejší a bezchybný pokus.
Nejprve jsme si v pěti minutách připravily materiál a
pak už startovní postoj a poslech startovního pokynu.
Ten hrál z reproduktoru a byl namluven ve slovinštine,
na což jsme si zvykaly po celou sezónu. Náš pokus
vypadal velmi dobře - a časomíra se zastavila na čase
59,53 s!!! Tím jsme splnily vytyčený cíl - dostat se
poprvé pod 60 sekund!
Rozhodčí při hodnocení pokusu sice našli chybku a
udělili nám 10 trestných sekund, ale to už naši radost
nezkazilo. Nebyl na to čas, protože ihned po skončení
útoku se celý tým podchodem přesouvá na start štafety.
Během deseti minut jsme tedy byly připravené
v jednotlivých úsecích a startovaly jsme. Vše se
podařilo, nikdo nechyboval a náš čas byl 90,2 s.
V celkovém hodnocení žen kategorie B (všem členkám
týmu je nad 30 let) jsme obsadily 9. místo a umístily
jsme se tak jako nejlepší český tým!
Byly jsme utahané, přehřáté, ale neuvěřitelně šťastné!
Celý týden pro nás byl neuvěřitelným a
nezapomenutelným zážitkem. A také obrovskou
motivací do dalších tréninků, protože olympiádou
nekončíme, závodit chceme i v dalších letech a za čtyři
roky se snad podíváme na další olympiádu!
Veliké díky všem, kteří náš sen podpořili!
Jarka Čečrdlová, starostka SDH Kolešovice

Děvčatům, za úspěšnou reprezentaci ČR a hlavně naší obce, za všechny Kolešovičáky,
děkuje redakce KL

Zleva stojící reprezentantky: Marcela Holá, Jaroslava Čečrdlová, Rita Hurtová, Lenka Lauberová, Jitka Holá, Dagmar
Schuhová, Irena Špačková, Jitka Zemanová, Nikola Polánková, Veronika Procházková,

Stalo se v Domově . . .
Pomalu nám končí léto a senioři v Domově Kolešovice
se začínají připravovat na nadcházející chladné dny.
Léto bylo letos teplé, veselé, naplněné zážitky, výlety a
akcemi. Několikrát jsme také grilovali s hudbou pana
Jaroslava Šupíka z Chomutova. Nyní se už pilně
věnujeme zavařeninám, marmeládám a pečenému čaji
z darovaných ovocných přebytků ze zahrad.

Další skupina vyrazila do Lán, kde si měla možnost
prohlédnout muzeum o životě T.G. Masaryka, spojené
také s předměty doby, kterou mnozí z nich pamatují a
rozpovídali se a zavzpomínali na své mládí. Poté
navštívili zahrady a park Lánského zámku, kde si
převážně dámy užily květinovou výzdobu, vzrostlé
stromy a krásnou procházku.
Zatím poslední naše výprava byla do ZOO v Plasích a
kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí
konventu v Plasích. Uživatelé si užili procházku v malé,
ale krásně zpracované ZOO s mnoha zvířaty. Velký
zájem vzbudil bílý lev, bílý tygr a albinotický klokánek.
Prohlídka kostela s výkladem byla velmi poučná a
dozvěděli jsme se mnoho informací o fungování
konventu.
V současné době máme zapůjčené brýle pro virtuální
realitu od firmy Kaleido, které umožní i plně imobilnímu
uživateli projít si muzeum, podívat se na pláž, do hor
nebo se zúčastnit brazilského karnevalu.
Velké díky patří paní Kuklíkové a Červinkové
z Kněževsi, které do Domova Kolešovice za námi
přivezly výstavu panenek a kočárků. Dále také zapůjčily
pro potěšení uživatelek panenku i s kočárkem.

Domov navštívili trubači s lesními rohy, kteří nám
povyprávěli o tom, jak probíhá hon a ukázali nám i něco
ze svého trubačského umění. Tato přednáška byla pro
naše uživatele neobvyklá a všichni si vystoupení velmi
užili. Několik dnů na to nás také navštívil pan Buba
s přednáškou na téma kynologie a myslivost a předvedl
nám i některé ze svých svěřenců.
Proběhla také olympiáda ve Smečně, kde nás
reprezentoval tým složený ze 3 seniorů a aktivizační
pracovnice Moniky. Obsadili krásné 4. místo a velmi jim
gratulujeme.
Během léta samozřejmě proběhlo také několik výletů.
První výlet byl do ZOO Zájezd u Kladna. Uživatelé měli
možnost prohlédnout si exotická zvířata a všichni si
výlet moc užili.

Myslím, že jsme měli léto nabité akcemi a je na pořadu
odpočinek, který příhodně vychází na podzimní a zimní
měsíce. Ten však platí pouze pro uživatele. Aktivizační
pracovnice se již připravují na podzimní a zimní
výzdobu zámku a na dveře již pomalu začínají klepat
Vánoce.

Bc. Linda Bláhová, DiS., sociální pracovnice

Kulturní přehled, stalo se . . .
ROCKCHMELE 2022
V sobotu 20. srpna 2022 od 19.30 hodin se konal již XI. ročník čajů pod širým nebem při příležitosti zahájení česání
chmele. Jako první se na pódiu premiérově objevila rakovnická formace COFFEE TO HELP, poté vystoupila kapela
KIKS z Kačice a závěrečné vystoupení bylo domluveno s kapelou Emma band z Úval u Prahy, kteří na poslední
chvíli k všeobecné nevoli museli vystoupení odřeknout. Naštěstí se potvrdilo, že v nouzi poznáš přítele a během pár
hodin se podařilo sehnat záskok a večer uzavřelo seskupení CUMBAL z Mostu. I když jsme během večera trochu
zmokli, zůstalo nás dost na zábavu, která se protáhla
do začátku neděle.
- bp -

DOČESNÁ UŽ PO KOLIKÁTÉ? POJEDENÁCTÉ …
Chmele bylo málo (64 věrtelů), česáčů letos hodně.
A když to vezmu od kraje chmelnice nechyběl ani
letos p. Kořínek, celý klan rodiny Dvořáků, Roubíků
a Čečrdlů, pravidelná pomocnice Eva Fricová
s Jiřinou Bosákovou a Jaromír Filip po několikáté
u míry. Nechyběli ani zahraniční pomocníci, Jana
Štillerová s rodinou a zderazská parta od Balounů.
Pomáhala i babička Čechová s vnuky, malý Šimon
Štícha s tátou a paní Jurigová s rodinou.
Na
nejtěžších pracích s taháním tyčí byli mladí v čele
s Jirkou Pelikánem a dalšími pomocníky Adamem
Ryvolou, Tadeášem a Šimonem Peroutkovými,
Markétou Holou a Romanou Stárkovou. Do kotle
přikládal letos premiérově p. J. Novotný a s česáním
přišla pomoci i Šárka Malá z Hořesedel, která si
doposud nenechala ujít žádný ročník dočesné. Určitě
jsem na někoho zapomněla, prostě česáčů habaděj.
A aby nestrádali, postaraly se ženy z Kolešovic
o sladké občerstvení na snídani a zaměstnanci
restaurace o teplou chmelovou stravu. Pivo teklo
potokem, zájemců o prohlídku sušárny bylo plno,
kapela „Neumíme nic“ předvedla, že jejich název je
klamavý, počasí bylo tak akorát, takže i letošní
dočesná se vydařila.
- li -

Podzimní kulturní nadílka …


Obec Kolešovice a 8. zeměbranecký pěší pluk Praha ve spolupráci s K. K. Kriegsmarine zvou na
vzpomínkovou akci na Velkou válku a na počest místního rodáka kontraadmirála Otto Herrmanna,
která se bude konat v sobotu 8. října 2022. Sraz účastníků je ve 13 hodin na horní návsi. Ve 14:30
hodin se setkáme v KD Kolešovice při povídání o námořní minulosti našich zemí.



Český svaz chovatelů ZO Kolešovice vás zve v sobotu 8. října 2022 od 8 do 16 hodin a v neděli
9. října 2022 od 8 do 14 hodin na podzimní výstavu drobného zvířectva, holubů, králíků, drůbeže a
okrasného ptactva.



V neděli 16. října 2022 proběhne Posvícení na sušárně od 10 hodin a v pondělí 17. října 2022 od
15 hodin je připravena Pěkná hodinka a posezení s harmonikářem. Občerstvení zajištěno, točené
Kolešovické pivo a po oba dny k nahlédnutí výstava činnosti a dosavadních úspěchů Tělovýchovné
jednoty Český Lev Kolešovice, oddíl kopané.



V sobotu 22. října 2022 od 20 hodin se bude konat POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA. K tanci a poslechu
hrají Attomy Podbořany.

Přijďte se pobavit!

Společenská kronika …
ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ZÁŘÍ A ŘÍJNU LETOŠNÍHO ROKU OSLAVÍ

Vlasta Ransdorfová
Erika Černohorská
Eva

Hurtová

Jiří Záhořík
Marie Vaňhová

Miluše Bricynová

František Rakušan

Jana Zíková

Emílie Vandírková

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

27. srpna 2022 nás opustil náš spoluobčan pan Miroslav K u č e r a .
Čest jeho památce!
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