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Dostavba víceúčelového hřiště

Jak jsou obyvatelé Kolešova průběžně informováni, za
budovou
obecního
úřadu
se
v těchto
dnech dokončuje výstavba víceúčelového
hřiště, s níž obec
začala na podzim
minulého roku.
Svůj
díl
práce už odvedla
firma pana Fišera,
která
předpřipravenou plochu obehnala
nízkou zídkou a osadila plotovými sloupky. V její režii proběhlo
také zavezení plochy příštího hřiště štěrkem, který uválcovala.
Co zbývá?
Dokončit oplocení plochy (začalo se s ním na brigádě v sobotu 4. 5. 2013, kdy se
odvedl solidní kus práce), zavezení plochy lomovým prachem a položení umělého
trávníku. Tedy práce je ještě dost.
Vzhledem k tomu, že víceúčelové hřiště má v úmyslu zastupitelstvo obce
slavnostně předat svým uživatelům u příležitosti Mezinárodního dne dětí v sobotu 1. 6.
2013, prosí i touto cestou o pomoc. Oplotit hřiště a finálně upravit jeho plochu je v našich
silách, přijďte tedy i Vy přiložit ruku k dílu a dotáhnout naši stavbu do zdárného konce!

Přijďte pomoci o sobotách 11., 18. a 24. 5.,
vždy od 14,00 hodin.

Brigáda

Kolešovské střípky 4. 5. 2013

V sobotu 4. 5. 2013 se po druhé
odpolední
sešla
za
budovou
obecního
úřadu
skupinka
cca
patnácti lidí, kteří se vrhli na
dokončování víceúčelového hřiště.
Vyjma
všech
mužských
členů
obecního zastupitelstva se brigády
zúčastnili
především
kolešovští
dorostenci. To je plus – vstali od
svých počítačů a přišli přiložit ruku
k dílu. Patří jim za to uznání a dík.
Během
sobotního
odpoledne rozvezli brigádníci po
ploše hřiště hromadu substrátu a
na
připravené
sloupky
začali
připevňovat pletivo plotu.

Víceúčelové hřiště v Kolešově si ještě
jednu, spíš ale dvě (tři…?) brigády
vyžádá. Slavnostně otevřít by se mělo
už 1. června 2013, což je termín, který
je opravdu šibeniční.

1. červen
Od 10,00 hodin dojde na sále KD ke každoročnímu setkání
volyňských Čechů (premiéra v Kolešově) a od 11.00 hodin se
k setkání připojí mezinárodní delegace z Polska a Ukrajiny – z již
běžícího projektu mezinárodní spolupráce v rámci mikroregionu
Kněževesko započatém v roce 2011.
Kolem poledního (pokud počasí dovolí…) bude pak
zahraniční delegace uvítána na dvoře obecního úřadu slavnostním
obědem.
Ve 14,00 hodin bude aktivována obecní grilovací popelnice, v jejíchž útrobách se
roztočí vepřová kýta. O hodinu později bude slavnostně otevřeno víceúčelové hřiště,
jehož plochu jako první vyzkouší soubor mažoretek Perličky ze ZŠ v Kryrech.
Sobota 1. 6. je mezinárodním dnem dětí. Pro ně je od 15, 30 hodin připravena celá
řada soutěží a her. Možná, že přijde i kouzelník – František Lorenc, který se v Kolešově
už jednou představil. K dispozici bude také „skákací atrakce“ (hrad nebo trampolína…?) a
po ukončení soutěží se budou tradičně opékat špekáčky.
Po celé odpoledne až do večera bude pro všechny otevřen kiosek s občerstvením a
o hudební kulisu dne se postará pan Jan Šoun (oslava MDŽ v Kolešově).

Přijďte společně strávit sobotní odpoledne –
při pašíkovi, buřtech, soutěžích i muzice.

Klání o krakovecký meč
Tip na výlet:
Pojeďte v sobotu 8. 6. 2013 fandit do Krupé! Tam se
reprezentanti Kolešova (podruhé v historii soutěže) pokusí
zabodovat v soutěži v netradičních disciplínách o bájný meč
rytířů z hradu Krakovec. A nejde jen o zmíněnou trofej, ale i
o právo pořádání příštího ročníku v domovské obci Kolešov.
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