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Čas letí jako voda a tak se další školní rok přiblížil ke svému konci. I tento školní rok byl 

pro všechny žáky naší školy bohatý na zážitky, získání nových vědomosti a zkušeností. Za celý 

školní rok jsme kromě nabývání vědomostí prožili a uspořádali tyto akce:  

 

 Exkurze ve vodárně Březová a na  biostatku ve Valči 

 5 besed v knihovně pro každou třídu 

 Beseda s ukázkou živého ptactva 

 Beseda Archeologie v Muzeu Karlovy Vary 

 Beseda o  relikviáři sv. Maura s haptickým modelem 

 Beseda s přírodovědcem + přírodovědná vycházka 

 2 besedy s Policií ČR  

 Loutkové divadlo 

 2 divadelní představení v Karlovarském městském divadle  

 Mikulášské představení v divadle Husovka 

 Adventní koncert žáků naší školy před budovou školy s rozsvícením vánočního stromu a 

pohoštěním ve škole  

 Martinská oslava  

 Mikulášská besídka  

 Vánoční besídka 

 Vynášení Morany (vítání jara) 

 Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 - bylo zapsáno 19 žáků  

 Cvičení v přírodě 

 Účast na sportovních soutěžích - školní kola v atletickém trojboji, minikopané (Mc 

Donald´s Cup), vybíjené, štafetě, přespolním běhu, gymnastickém trojboji a míčovém 

trojboji 

 Žáci  4. ročníku - získali průkaz cyklisty na dětském  dopravním hřišti ve Staré Roli, na 

podzim proběhla jejich příprava, na jaře zkušební testy ve škole pod dohledem 

instruktora dopravního hřiště 

 Od dubna do června probíhal plavecký výcvik žáků 3. – 5. ročníku  

 Zájmové kroužky – deskové hry, německý jazyk, kytara, počítače 

 Matematická soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN“  pro žáky 2. – 5. ročníku 

 Testování KALIBRO a NIQES v 5. ročníku 

 Fotografování žáků (1. ročník, vánoční a závěrečné fotografování) 

 Školní výlet – Boží Dar – Ježíškova cesta, Plešivec – lanové centrum 

 Den dětí – hry, soutěže  

 Závěrečná besídka – sál OÚ Kolová – rozloučení s žáky 5. ročníku 

 Jsme zapojeni do projektu „OVOCE DO ŠKOL“ a „EU PENÍZE ŠKOLÁM“ 

 

Děkujeme manželům Vávrovým za dopis spokojených rodičů. Velmi nás potěšilo, že o 

nás napsali pravdu a snad otevřeli oči lidem a rodičům, kteří se rozhodli věřit pomluvám, aniž by 

se přesvědčili o skutečnosti.  

Chtěla bych poděkovat rodičům a přátelům školy za veškerou pomoc a dary, samozřejmě 

děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu OBCE KOLOVÁ za finanční a technickou 

pomoc, kterou škole stále poskytují. 

Dětem i jejich rodičům přejeme klidné, slunečné a pomalu ubíhající léto. 

 

Mgr.  Bc. Petra Hnátková, ředitelka školy 
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Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2012 a Závěrečný účet obce za rok 2011.  
Byl schválen Vnitřní předpis obce Kolová na zadávání zakázek malého rozsahu. 

Proběhly stavební úpravy v bytě v budově obecního úřadu, kam se přestěhovali manželé 
Strnadovi. V přízemí budovy základní školy bude během prázdnin probíhat přestavba prostor 
bytu pro účely školní družiny.   

Letos byly podány 2 žádosti o dotaci pro stavbu dětského hřiště, bohužel ani jedné nebylo 
vyhověno. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy s městem Karlovy Vary a s obcí Březová na 
umístění dětí do mateřských škol a placení nákladů.  

V červnu došlo ke změně ve složení zastupitelstva obci, pí. Anna Petrželková se vzdala 
mandátu, na její místo nastoupil p. Vladimír Loula. 

 
 
 
 
Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách obce www.kolova-haje.cz . 
Webové stránky byly nově upraveny a aktualizovány. Najdete zde všechny informace týkající se 
obce a obecního zastupitelstva, důležité odkazy, fotografie, předpověď počasí atd. Nově je 
možné nastavit zasílání novinek na váš email. 
 
 
 

 
 

Dětský den se konal v neděli 3. června od 15 hod. na hřišti Petanque v Kolové. I když nabylo 
úplně slunečno (v dopoledních hodinách pršelo a tráva byla mokrá), přišlo okolo 50 dětí za 
doprovodu svých rodičů a prarodičů, kteří měli možnost během celého zábavného odpoledne 
nejenom pozorovat své ratolesti, ale i si popovídat. 

Na děti čekala celá řada soutěží. Na jednotlivých stanovištích plnily sportovní i vědomostní 
úkoly, za které dostávaly razítka do karet, které následně mohly vyměnit za drobné dárky z 
obchůdku dětského dne. 

Tváře dětí se nám během celé akce proměňovaly pod rukama velmi šikovné asistentky 
kouzelníka Kamila Burdy.  

S velkým zájmem sledovali malí i velcí vystoupení cvičených psů. Ukázky "Jak najít drogu - 
nebezpečnou látku, jak zaútočit na výtržníka, jak najít dotyčnou osobu dle osobních věcí aj.“ 
byly strážníky z věznice Vikmanov moc dobře připravené.  

Poděkování patří pí. Chalupecké a celé řadě pomocníků, kteří jsou ochotni  pomoci při 
pořádání takovýchto akcí, a obci Kolová za finanční podporu.  

B.Jiskrová 
 

 
 
 
V každém čísle Koloháje zveřejníme letos příspěvek o některém ze sportovních klubů v obci. 
V minulém čísle to byl Golf Club Háje, kde nedopatřením nebyli uvedeni autoři článku Andrea a 
Miroslav  Hofírkovi, za což se jim omlouváme. Informace o fotbalistech v tomto čísle poskytl 
Martin Míček. 
Obec pozvala zástupce sportovních klubů na schůzku v úterý 17. července 2012, kterou 
chce využít nejen k diskusi o podpoře, ale i ke zmapování členské základny klubů a jejich 
zaměření na práci s dětmi a mládeží, což jsou hlavní kritéria pro poskytnutí případné dotace. 
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Fotbalový klub Ajax Kolová v uplynulém fotbalovém roce prošel velkou obměnou hráčských 
družstev. Oba týmy letos skončily v klidném středu tabulky okresních soutěží. V žákovském 
družstvu jsme zaznamenali výrazný nárůst nových hráčů a na tréninky chodilo kolem 25 dětí 
z naší obce a okolí. Podařilo se navázat spolupráci s Lokomotivou K.Vary, kde budou naši 
končící žáci pokračovat v krajských soutěžích dorostu a poté budou přínosem i pro naše A-
mužstvo dospělých. V zimních měsících využívaly oba týmy halu i venkovní areál Gymnázia 
K.Vary, během soutěží pak hřiště v Kolové. Ke zlepšení zázemí v Kolové přispěje i výstavba 
tréninkového hřiště, která za pomoci Obce Kolová začala v letošním roce.  
V létě, a to 28. července 2012, opět všechny zveme na již 66. ročník Anenského turnaje, který 
je nejstarším turnajem v kraji a proběhne jako součást Anenských slavností, konajících se 
v naší obci.  
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obci Kolová za výraznou podporu a spolupráci. Díky tomu 
se vytváří podmínky pro další rozvoj sportu v naší obci (především dětí a mládeže) a bez této 
podpory by chod největší sportovní organizace v obci nebyl možný. Tímto oslovujeme i naše 
spoluobčany a firmy se žádostí o jakoukoliv spolupráci a výpomoc našemu klubu.  

        
S přáním krásného léta FK Ajax Kolová. 
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