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ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLOVÁ 

po volbách v říjnu 2010 

 

Ing. Václav Kellner  202 hlasů  „Za udrţení rozvoje obce Kolová“ 

Ing. Jan Šinták  159 hlasů  „Za udrţení rozvoje obce Kolová“ 

Ing. Daniela Braunová 156 hlasů  „Za udrţení rozvoje obce Kolová“ 

Anna Petrţelková  170 hlasů  „Za udrţení rozvoje obce Kolová“ 

Martin Míček   182 hlasů  „Za udrţení rozvoje obce Kolová“ 

Mgr. Blanka Jiskrová 120 hlasů   „Alternativa pro Kolovou“ 

Václav Johanovský  113 hlasů   „Alternativa pro Kolovou“ 

Iveta Soukupová    82 hlasů   „Alternativa pro Kolovou“ 

Pavel Klaus     65 hlasů    ČSSD 

 

Obecní zastupitelstvo na zasedání dne 15. listopadu 2010 v tajném hlasování 

zvolilo starostu Ing. Václava Kellnera a místostarostku Ing. Danielu Braunovou. 

 

*** 
Váţení spoluobčané, 

Dovolte mi, abych úvodem poděkoval Vám všem, kteří jste se přišli 

k volbám a vyuţili jste svého práva na spolurozhodování o věcech veřejných 

v naší obci. 

Z výsledku voleb je zřejmý Váš zájem o dění a budoucnost naší obce. 

Vaše hlasy musí být pro všechny nově zvolené zastupitele obce závazkem a 

motivací k uskutečnění všech předvolebních slibů. 

Byl bych velice rád, aby i ti, kteří projevili zájem o spoluúčast na dění 

v obci a do zastupitelstva se nedostali, neumdlévali ve svém předsevzetí a 

přicházeli na obec, na zasedání zastupitelstva s novými podněty, nápady a 

jakoukoliv pomocí prospěšnou všem obyvatelům obce.  

Osobně beru Vaši volbu jako svěřenou důvěru a odpovědnost za ţivot a 

vývoj v naší obci (mám tím samozřejmě na mysli Kolovou i Háje) a pevně 

doufám, ţe jak ve spolupráci se svými kolegy v zastupitelstvu obce, tak ve 

spolupráci s Vámi se všemi se nám podaří udrţet a rozvíjet příjemné 

prostředí občanského souţití a obec, na kterou budeme všichni hrdi. 

Ještě jednou Vám děkuji za důvěru. 

Ing. Václav KELLNER 

      starosta                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPORT V OBCI 
Petanque club Kolová v roce 2010. 

Nejdůležitější událostí PC bylo velmi úspěšné pořadatelství mistrovství ČR 

dvojic v našem areálu, kterého se zúčastnilo 64 nejlepších dvojic z 

celé ČR. Při přípravě MČR i dalších turnajů odpracovali členové 

klubu přes 500 brigádnických hodin a náš areál patří mezi nejlepší v ČR (jediným 

nedostatkem je chybějící stálé sociální zařízení, což se snad podaří po 

vybudování přípojky kanalizace vyřešit). Díky úspěchu turnaje nám 

bylo svěřeno opakovaně pořadatelství i v roce 2011!, což se ještě 

žádnému klubu nepodařilo. Klub obhájil vítězství v Západočeské lize klubů (KV a 

Plzeňský kraj), kde se na vítězství podíleli téměř všichni členové klubu. 

Dále na MČR ve vyrážení byl J.Kauca na 6. místě, na MČR trojic V.Johanovský 

ve složeném tymu s Roudnicí a H.Brodem na 6. místě, na MČR dvojic J.Gubiš a 

P.Buchtele st. na 9. místě, vítězem krajského přeboru dvojic byl I.Kacerovský a 

M.Šplíchal, 2.místo na mezinárodním turnaji ve Slavkově u Brna trojice 

Gubiš, Kacerovský, Šplíchal. Náš klub již třetí sezonu drží pozici v první desítce 

klubů ČR.               I.Kacerovský 

 
Váţení občané, sportovci, pořadatelé kulturních i jiných akcí,  
 
 
 
KOLOHÁJE!  

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  KKOOLLOOVVÁÁ  

VÁS SRDEČNĚ ZVE 

vvee  ččttvvrrtteekk  22..  1122..  22001100  vv  1166::3300  

K NAŠÍ ŠKOLE  

 
NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, MALÝ 

KONCERT NAŠICH ŢÁKŮ A POHOŠTĚNÍ VE 

ŠKOLE. 
 

Váţení občané, sportovci, pořadatelé kulturních i jiných akcí, 
nezapomínejte informovat ostatní o své činnosti a plánovaných 

akcích také prostřednictvím KOLOHÁJE! 
KOLOHÁJ doručujeme do všech domácností a můţe vycházet 

mnohem častěji a všichni o vás budou vědět. Děkujeme. 
 



                 Motto: „Víno není nápoj bohů, ale lidí. A nejlepší je 
to, které Vám chutná!“ 

 
Vinný sklep U Vrbů, rodinný podnik manželů Vrbových, 

s laskavou podporou obce Kolová 
 

Vás srdečně zvou na 
 

Podzimní slavnost při skleničce 
dobrého vína 

 
spojenou s besedou o víně 

 

 

v neděli dne 28.11.2010 od 17,00 hod. 
 

v sále obecního úřadu Kolová 
 

V průběhu večera Vám budou nabídnuta moravská bílá a červená vína 
z produkce ing. Jana Vrby a Radmily Vrbové z Hustopečí. 

 
Během posezení při víně se od moravského vinaře dozvíte určitě mnoho 

zajímavostí s vinnou tématikou. Můţete si také zkusit degustované vzorky 
obodovat. K vínu bude nabídnuto malé občerstvení. 

 
Víno, které Vám zachutná, bude moţné na místě zakoupit. 

Cena ochutnávky včetně malého občerstvení Kč 150,-- 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, ţe s námi strávíte 
příjemný večer při víně. 

     
 


