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Dětský den v Kolové v neděli 5. června 2011 se opravdu vydařil.
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Letošní dětský den v Kolové,

který se konal v neděli 5. června, byl

jedinečný svojí atmosférou, snahou dětí získat odměnu za splněný sportovní nebo
vědomostní úkol a krásnou spoluprací rodičů a našich odrůstajících dětí. Bez jejich
pomoci a podpory obce by se celé setkání neobešlo.
Během slunečného odpoledne se na petanquovém hřišti v Kolové vystřídalo
více než 80 dětí se svými rodinnými příslušníky. Bylo možné vidět malé i velké děti,
které se snaží získat určitý počet žetonů, za které si mohly koupit drobnosti
v pohádkovém krámku, dospěláky, kteří se potkávají a mají čas si popovídat či
posedět. Nechybělo drobné občerstvení a možnost společně si opéct nějakou
uzeninu. Většina dětí využila možnosti zaskákat si v pestrobarevném nafukovacím
hradu. Určitě všechny přítomné potěšila v druhé části zábavného odpoledne
kouzelná slečna, která bavila přítomné svými kresbami na obličej a vyráběla před
jiskřivými zraky dětí veselá nafukovací zvířátka. Pohlazení koně, sezení a svezení
na jeho hřbetě vyhledávají děti i dospělí. Díky Martině Ronešové a jejím zvířecím
svěřencům z Kolové v nás mohou zůstávat i tyto zážitky. Příjemná muzika a drobné
vtipné moderování dokreslovalo vnitřní obrazy každého účastníka.
Poděkování patří Ivetě Chalupecké, Dáše Ronešové a mnoha dobrovolníkům,
kteří mají chuť a energii pořádat drobná společenská setkání v naší obci. Krásné
léto a příjemný čas dovolených a prázdnin !
B.Jiskrová

Kříţek na návsi v Hájích
Úprava návsi v Hájích byla završena slavnostním odhalením křížku v pondělí
13. června 2011. Na úvod slavnosti starosta obce Ing. Václav Kellner připomněl
historii Hájů, které před válkou byly bohatou obcí, významnější než Kolová.
V dnešním domě čp. 15 bývala škola a u ní zahrada s křížkem. Tento prostor se
v čase vyvíjel a měnil, stejně jak se vyvíjela a měnila společnost a obyvatelé naší
obce.
Poté se ujal slova pan Ivan Schafer, který je autorem návrhu veřejných
prostranství jak v Kolové tak v Hájích. Jeho návrhy vycházejí z perfektní znalosti
historie našeho kraje, včetně všech souvislostí. Uvedl, že se nejedná se o
rekonstrukci původního křížku. Ten nebyl zdokumentován, a proto pojal památníček
nově a spojil do jednoho objektu Funkštejn – jiskřící kámen a křížek – symbol
křesťanského osídlení. Vybroušená, lesknoucí se nároží připomínají jiskřící kámen.
Jednoduchý kříž bez nápisu a ozdob je ze současného, trvanlivého materiálu.
Poděkoval realizátorům návrhu - kameníkům firmy Aquanatura pana Ing.Sedláčka
z Pily, zámečnickému mistrovi p.Švabčíkovi, stavební firmě Báča a také obci Kolová.
Dále si vzal slovo pan Marek Eben, který ocenil, že obec připomíná původní
křesťanskou kulturu a tradice naší země a reaguje na současné dění, např. na stavbu
mešity. Na závěr Mons. P. Mixa křížek vysvětil.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE


OZ schválilo uzavření dodatku ke smlouvě s MMKV o umístění dětí do
mateřských škol v K.Varech pro školní rok 2011/2012



OZ schválilo revolvingový úvěr u Komerční banky Karlovy Vary a.s. ve výši 2
mil. Kč, který bude použit na výstavbu inž. sítí v lokalitě U Vodojemu



OZ schválilo stanovisko obce k nepovolené stavbě dvojgaráže v Hájích, obec
nedá dodatečný souhlas k umístění stavby

OBEC KOLOVÁ NABÍZÍ K PRODEJI STAVEBNÍ PARCELY
V LOKALITĚ U VODOJEMU V KOLOVÉ
Další informace na webových stránkách obce

placená inzerce

MASÁŢE
Gabriela Koţdoňová

tel. 602 157 008

Libušina 36, Karlovy Vary
Kostelní 69,Touţim

www.masaze.info

Kde nás najdete?
"Na Vyhlídce"
budova proti prodejně lustrů, 1.patro - K.Vary
"U Modrého Anděla" budova zdravotního střediska - Toužim
Termín masáže je nutné objednat předem osobně nebo telefonicky
Co nabízíme?
Masáţe - klasické,sportovní, detoxikační, reflexní, relaxační, anticelulitidní,
HOT STONES,TOKORIKI,Havajská LOMI-LOMI…
V nabídce jsou i celotělové zábaly, peeling celého těla a ošetřující zábaly na ruce a
nohy.
Nechte se hýčkat masáţí s nádechem exotiky,vůní čokolády,kokosu nebo medu…

sobota 23.7.2010
9,00 hodin

Blaník Strunkovice, Jiskra Březová, SC Stanovice,
Sokol Olšová Vrata, FK Ajax Kolová
o putovní pohár
firmy Milan Mottl
1946

2011

23.07.2011
HŘIŠTĚ AJAX – KOLOVÁ
OD 20.00 HODIN
VSTUPNÉ 50,TOMBOLA – HUDBA

POŘÁDÁ FK AJAX KOLOVÁ

