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Mikulášská zábava v Kolové se letos konala již v sobotu 1. prosince 2012. Od 15 

hodin probíhala Mikulášská pro děti, kterou tradičně skvěle připravily organizátorky 

z TJ Cvičení žen s podporou obce. Děkujeme celému týmu, který se na přípravách a 

průběhu podílel. Program s Mikulášem, čertem i anděly, se zábavou, tancem a 

soutěžemi si všichni užili, zúčastnilo se asi 60 dětí. Po 17 hodině nastoupil folklorní 

soubor “Dyleň“ s programem pro děti, poté pokračoval písněmi a tanci, mezitím 

probíhaly ochutnávky moravských vín. V hospodě se pak pod 20. hodině sešla mládež 

na zábavě. 

 

 

informační občasník 

KOLOHÁJ 

obecního úřadu Kolová  
                         
 

 

                             
 

 



 

 

 
 

Vážení a milí spoluobčané 

Dovolte mi, abych vám všem popřál krásné, šťastné, radostné a obohacující prožití 

adventní a vánoční doby. 

Pro hlubší zamyšlení nad smyslem a prožitím této doby mi dovolte malou úvahu, o 

kterou bych se rád s vámi se všemi podělil. 

Co je to vlastně advent (z lat. adventus příchod) a Vánoce? Je to ještě v dnešní 

přetechnizované, uspěchané a chaotické době něco, co nás ještě naplňuje radostí, 

štěstím a očekáváním? 

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se 

ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: "Už aby bylo po svátcích - 

to zas bude blázinec." 

Příjemné slavení má svá pravidla a svůj řád. I slavit je umění, kterému se člověk má 

naučit. Dětská přirozenost, s níž jsme slavívali Vánoce, v člověku bohužel 

nezůstává. 

Advent a Vánoce žádají, abychom především připravili svá srdce. Tam je třeba 

uklidit, tam je třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat 

smír, neboť pak přijde i tichá radost a pokoj. Výzvou a příležitostí k přípravě srdce 

je advent. 

V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě 

proto si dovoluji poradit omezení vnější přípravy, které ještě zvyšuje požadavky na 

výkon a zrychlí tempo našeho života. Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už 

dost dlouho před nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes o životě říká, příliš rychle a 

brzdná dráha je dlouhá. Ti, kteří včas nezpomalí, pak mohou vánoce pociťovat jako 

cosi cizího, ano, rušivého. 

Nestačí, když napečeme hory cukroví, nakoupíme mnoho potravin a nápojů, 

rozvěsíme jmelí a větvičky, s velkým úsilím a těmi nejlepšími představami 

provedeme úklid všeho kolem nás.  Často ale zjistíme, že to vše nestačilo. 

Svátky potřebují ještě jinou přípravu… Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme 

věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času. 

To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, 

jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, 

promlouvat s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, dívat se, zkrátka být spolu. 

Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec 

nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám má doba adventní a Vánoce 

otevřít oči a vnímat sebe i své okolí jinak a pokud možno z té lepší stránky. 

Přejme si všichni, aby nám toto poselství Vánoc vydrželo i po celý další rok, aby se 

náš zájem o druhé a společný prožitek svátku přenesl i do našeho zájmu o naší obec. 

Přeji nám všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti, vzájemného 

porozumění a radost ze vzájemného setkávání.  

 Ing. Václav Kellner 
Starosta 

VÁNOČNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina


 

 
 

 

V letošním školním roce zůstalo stejné personální obsazení školy jako 

v minulých letech včetně rozdělení ročníků. Díky velkému počtu žáků jsme otevřeli 

ještě jedno oddělení školní družiny, které vede paní vychovatelka Milada Vítková. 

Děkujeme obci Kolová za vyřešení nedostatku prostoru pro vyučování a školní 

družinu přestavbou původního bytu na učebnu s družinou. Žáci školy pracují 

v zájmových kroužcích: kytara, deskové hry, počítače, pohybové hry a německý 

jazyk. 

Do dnešních dní jsme navštívili besedy v knihovně, za které velmi děkujeme 

paní Šárce Mathauserové, Karlovarské městské divadlo, výstavu „Umění lovu“ 

v Muzeu K. Vary, exkurzi ve Vřídle a Hvězdárně na Hůrkách. Ve škole jsme 

zorganizovali přednášku s canisterapeutickými psy, uspořádali Martinskou oslavu, 

cvičili jsme v přírodě. Vánoční čas přivítali koncertem našich žáků u vánočního 

stromu s pohoštěním a Mikulášskou besídkou. Proběhlo vánoční fotografování žáků a 

prvňáčků. Žáci 4. ročníku navštívili dětské dopravní hřiště ve Staré Roli a všichni 

žáci se zapojili do několika sportovních soutěží.  

Děkujeme všem rodičům, kteří nám darovali na vánoční posezení mnoho 

výborného cukroví. Děkujeme paní Bubeliniové za skvostnou každoroční vánoční 

chaloupku. Paní Novotné za nádhernou perníkovou školu. Paní Melicharové za bohaté 

pohoštění při cvičení našich žáků v přírodě, paní Bubeliniové, Trenkové a Schaferové 

za Mikulášské představení, panu Doubravovi za míče pro naše žáky a manželům 

Nevšímalovým za sponzorské dary na deskové hry. Také děkujeme obci Kolová za 

finanční podporu.                                                          

Přejeme všem krásné a pohodové svátky a do nového roku 2013 jen to 

nejlepší! 

Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka školy 

   
 
 

 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2012: 

 bylo schváleno uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem a obcí, jejímž 

předmětem bude spolupráce smluvních stran při nakládání s komunálním odpadem, 

Komunální odpadové společnosti, a.s. K.Vary  

 byl schválen příspěvek obce na nákup knih do knihovny v Kolové ve výši 13,66 tis. Kč.  

 byl schválen jednací řád a plán činnosti finančního výboru ZO Kolová včetně provedení 

kontroly za rok 2012 

 byla schválena úprava rozpočtu obce 2012 a pravidla rozpočtového provizoria na rok 

2013  

 byl schválen nákup objektu původní čerpací stanice Háje od VAKu za cenu znaleckého 

posudku, pozemek je obecní 

 byl schválen příspěvek na dovoz obědů pro důchodce v roce 2013 

 byla jmenována inventarizační komise na provedení inventur majetku obce k 31.12.2012  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ 
 

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE 
 



 
 
 

 

V roce 2012 oslavili kulaté životní jubileum Yvonna Scheuchová, Miroslav Strnad, Uršula 

Kraftová a Anežka Baxová z Kolové, Ján Švejstil, František Vilím a Anna Bumbová z Hájů. 

Zástupci obce navštěvují a gratulují ke kulatým narozeninám občanům starším 75 let. 
 

 
 

 

 
 

 

PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT PŘÍCHOD NOVÉHO ROKU A SPOLEČNĚ SE POBAVIT! 

 
 

 

TĚŠIT SE MŮŽETE NA: 

ZÁBAVNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 

BOHATOU TOMBOLU 

SKVĚLOU TANEČNÍ MUZIKU 

PŘÍJEMNOU HOSPŮDKU VEDLE SÁLU 

LAHEV SEKTU A MALÉ OBČESTVENÍ NA STOLE 

Večerem provede CZARO 
 

31.12.2012 v KD Kolová od 20:00 vstupné 120 Kč 

rezervace stolů na tel. : 723 636 834 

 
 

 

 

           PLACENÁ INZERCE 

 
 
 
 
 
 

Blahopřání seniorům 
 

Nabízím kurzy německého jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé a 

konverzaci pro pokročilé ve skupinách do 8 osob. Kurzy budou 

probíhat od února do června 2013 v prostorách v Kolové. Bližší 

informace na tel. č.: 606 747 789 (Mgr. Martina Schaferová) 

 


