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V letošním školním roce zůstalo stejné personální obsazení školy jako v minulých 
letech včetně rozdělení ročníků. Ţáci školy rozvíjejí svoje poznání v zájmových 
krouţcích: kytara, počítače, dovedné ruce a německý jazyk. Také v tomto roce 
pokračuje na naší škole hudební obor ZUŠ Antonína Dvořáka, pobočka Kolová. 

Jiţ třetím rokem jsme zapojeni do projektu OVOCE DO ŠKOL. Od října 2011 
také nově v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM, díky kterému se nám podařilo v první etapě 
vybavit školu interaktivní tabulí, dataprojektorem, bezdrátovým internetovým připojením 
a notebooky. V druhé etapě plánujeme vybavení školy všestrannými pomůckami. 
Současně s tímto vybavením pracují učitelé školy jako tvůrci digitálních učebních 
materiálů, které obohatí výuku na naší škole. Tento projekt, a práce na něm, bude trvat 
dva roky. 

Dne 16. ledna 2012 proběhl zápis ţáků do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013. 
Bylo zapsáno celkem 19 žáků z obcí Kolová, Pila, Olšová Vrata, Hůrky a Stanovice. 
Tento počet přijatých ţáků svědčí o kvalitě naší školy a spokojenosti rodičů, ţáků a 
dobré referenci. Výrazně se nám tím zvýší počet ţáků ve škole a to nám přinese do 
dalšího školního roku mnoho pozitivních změn. Naplníme školu v počtu cca 55 ţáků 
(nyní jich máme 39), coţ mj. znamená, ţe např. budou dvě oddělení školní druţiny, 
bude rozšířen prostor pro výuku a odpolední činnosti školní druţiny aj. Pozitivní vliv na 
tuto skutečnost má také školní autobus, který hradí obec Kolová. Díky němu se zvýšil 
počet dojíţdějících ţáků do naší školy. Tuto sluţbu poskytujeme jiţ pátým rokem. Obec 
Kolová také přispívá jiţ mnoho let na obědy všem ţákům, prvňáčkům je hradí v plné 
výši. 

Na počátku kalendářního roku proběhly volby do školské rady na období let 2012 
- 2015. Za zákonné zástupce ţáků byl zvolen členem rady Mgr. Vladimír Melichar, za 
pedagogické pracovníky Mgr. Bohumila Matochová a za zřizovatele paní Libuše 
Buchtelová. 

Do dnešních dní jsme s dětmi navštívili několik besed v knihovně, divadelní 
představení v Karlovarském městském divadle a v divadle Husovka, loutkové divadlo, 
archeologickou výstavu v Karlovarském muzeu, besedu s ţivým ptactvem, besedu 
s haptickým modelem relikviáře sv. Maura, exkurzi ve vodárně v Březové. Uspořádali 
jsme Martinskou oslavu, před podzimními prázdninami jsme cvičili v přírodě. Vánoční 
čas jsme přivítali rozsvícením vánočního stromu u školy s pohoštěním. Proběhlo 
vánoční fotografování ţáků a fotografování prvňáčků. Ţáci 4. ročníku navštívili dětské 
dopravní hřiště ve Staré Roli. Zúčastnili jsme se školních kol v běţecké štafetě, 
přespolním běhu, gymnastickém trojboji a minikopané  /Mc Donald´s Cup/. 

Následující měsíce děti ještě čeká mnoho akcí. Od dubna do června bude 
probíhat plavecký výcvik ţáků 3. – 5. ročníku, 2. – 5. ročník se zúčastní mezinárodní 
matematické soutěţe Klokánek, čeká nás divadelní představení, školní výlet aj. V těchto 
dnech v  5. ročníku probíhá testování ţáků Kalibro a to v matematice, českém a 
anglickém jazyce, humanitním a přírodovědném základu. 

 
Také děkujeme obci Kolová za veškerou podporu. 

 
Mgr. Petra Hnátková, ředitelka školy 

 
 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ 
 



 
 
 

Bude to téměř deset let, co jsme dostali ten bláznivý nápad vybudovat v Hájích 
golfové hřiště. Jak uţ to tak chodí, počátky  provázela nedůvěra,  fámy a dohady. 
Hodně z nich nám znepříjemnilo ţivot, ale všechny nám s odstupem řasu připadají 
hloupé, zbytečné a hlavně směšné. Golf má i prostě v našem golfovém kraji stále 
pověst  hry pro snoby a vyvolené, i kdyţ se jedná o druhý nejrozšířenější sport na světě 
hned po basketbalu (nikoliv kopané).  

 
Golfu se věnujeme jiţ řadu let a poté, co se nám podařilo v Hájích získat vhodné 

pozemky, rozhodli jsme se vybudovat hřiště, které by bylo dostupné všem příjmovým 
skupinám obyvatel a zejména dětem a mládeţi. Přestoţe výstavba a zejména údrţba 
golfového hřiště je mimořádně náročná, bylo našim záměrem, aby golfová hra na 
našem hřišti byla pro naše hráče stejně finančně náročná, jako např. lyţování.  

 
Hřiště vzniklo s relativně nízkými náklady, bez dotačních injekcí a přes překáţky, 

které některé zúčastněné strany jeho výstavbě kladly a v jejichţ pozadí byla většinou 
obyčejná lidská závist, často maskovaná různými ušlechtilými pohnutkami, např. 
ekologickými, administrativními apod. Rozkládá se na více neţ  30 hektarech, které 
musí být pravidelně, minimálně jednou týdně posekány speciálními sekačkami. Travní 
porost je pravidelně ošetřován tak, aby byla respektována ochrana ţivotního prostředí. 
Území, na kterém byly náletové dřeviny a divoké skládky bylo vyčištěno a doplněno 
výsadbou cca 600 stromů, jejichţ výběr byl stejně jako celková úprava krajiny 
pravidelně konzultován s odborníky CHKO Slavkovský les. 

 
Postupně se rozšiřovala členská základna nově zaloţeného golfového klubu, který 

má v současné době více neţ 200 členů. Před 4 lety byly zahájeny pravidelné dětské 
tréninky, kterých se  týdně zúčastňovalo okolo 40 dětí všech věkových kategorií. 

 
Golf v Hájích se postupně stal oblíbeným místem nejen pro hráče golfu, ale slouţí i 

procházkám místních obyvatel, kterým se líbí kultivovaná a dokonale udrţovaná krajina. 
Většina z nich si uvědomuje, ţe upravené okolí a přítomnost golfového hřiště výrazně 
zhodnocuje také jejich vlastní majetek. Řada z našich občanů nám při údrţbě a úpravě 
hřiště  také často nezištně pomáhá. Setkáváme se také s řadou problémů. Vandalismus 
a krádeţe se nevyhýbají ani golfovému hřišti, postupně musely být nahrazeny litinové 
poklopy kanalizace na parkovišti, na některých místech byly ukradeny lavičky, běţné 
jsou krádeţe prakticky čehokoliv, co má v očích nenechavců nějakou hodnotu.  

 
V letošním roce  bude dokončena výstavba technického zázemí a malé klubovny, 

která hráčům i návštěvníkům poskytne  jednoduché občerstvení a prostor pro klubový 
ţivot. Také tato investice nezískala podporu v podobě dotací a je budována ze 
soukromých prostředků. Dík patří všem, kteří pomáhají. Těší nás, ţe  naši snahu vzali 
mnozí obyvatelé obce na vědomí jako přínosnou. V České republice existuje  necelá 
stovka golfových hřišť. V anketě prestiţního golfového časopisu Golf Digest se naše 
hřiště umístilo jako druhé nejhezčí devítijamkové hřiště v republice. 

 
Háje jsou v současné době část obce s nejvyšším procentem hráčů golfu, celkem 

31 členů našeho klubu zde bydlí. Další jsou z Kolové a nejbliţšího okolí. Před 
zahájením nové sezony zveme kaţdého, koho golf zajímá, nejprve k návštěvě našich 
webových stránek /www.golfhaje.com/ a samozřejmě na hřiště. Protoţe čas strávený 
golfovou hrou se do délky ţivota nepočítá ..... 

 
Andrea a Miroslav  Hofírkovi 

GOLF CLUB HÁJE 
 



 
 
 

Splatnost je do 31. května 2012. Platba převodem na účet č.ú. 3224341/0100, KB 

Karlovy Vary, VS = číslo popisné, nebo v hotovosti na obecním úřadu.  

 zimní období od 15.10.2011 do 14.4.2012  

 
 

 

OBJEM NÁDOBY 110 nebo 120 L 240 L 80 L 

1X TÝDNĚ 2 360 Kč 4 030 Kč 1 650 Kč 

1X ZA 14 DNÍ 1 270 Kč 2 050 Kč 920 Kč 

KOMBINOVANÝ 1 815 Kč 3 040 - 

POPLATKY ZA POPELNICE V ROCE 2012 
 

 
 

 

 
 

 

Cena vstupenky: 150,- Kč 
Vstupenky je možné zakoupit nebo telefonicky rezervovat 

na Obecním úřadu Kolová, tel. 353 331 513. 
 

 


