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Výročí ukončení I. světové války - Den válečných veteránů – jsme si 
připomněli položením věnců u pomníku v Kolové a v Hájích.
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Vážení občané Kolové a Hájů,

Děkuji Vám všem, kteří jste přišli k volbám do zastupitelstva 
obce Kolová a za důvěru, kterou jste mi projevili.

Účast občanů ve volbách v Kolové je dlouhodobě vyšší, než je 
průměr v ČR. To svědčí o zájmu občanů o dění v naší obci.
Trochu bych se ale přimlouval za větší účast na dalších 
veřejných zasedáních OZ a o projevení zájmu i v průběhu 
volebního období. Na veřejných zasedáních OZ bývají 
průměrně 2-3 občané. Rád bych, aby se ukázali všichni ti, 
kteří ve volbách kandidovali a projevili tak zájem o práci pro 
obec. 

Za léta praxe mohu říct, že je to práce náročná a zkušenosti je 
třeba získávat průběžně, ne jen několik týdnů před volbami se 
tvářit, že všechno vyřešíme lépe.

V naší obci fungují sdružení, spolky, většinou na sportovní 
bázi. Výbornou úroveň má naše základní škola, stale více 
místních občanů sem posílá své děti a nevozí je jinam, jsou na 
svoji školu patřičně hrdí, o čemž svědčí i veliká účast rodičů na 
společných vystoupeních žáků školy. Máme upravenou obec
s dobrou infrastrukturou a snažíme se udržovat pořádek. 

Nyní se otvírá prostor pro podporu občanské vybavenosti obce 
a tedy občanských aktivit všeho druhu. Tady je možnost 
uplatnění pro všechny občany. Rád bych, aby se do 
občanských aktivit zapojilo co nejvíce lidí, hlavně mladých.

Život v obci a vzájemné vztahy musíme neustále zlepšovat 
hlavně tím, že budeme k sobě slušní a budeme se vzájemně 
respektovat. A nebudeme podléhat závisti, pomluvám a jiným, 
dnes tak častým nešvarům.

Na závěr vám všem děkuji za podporu, mohu za sebe slíbit, že 
se budu snažit svěřenou důvěru nezklamat a pokračovat v 
dobře nastaveném vývoji naší obce.

Přeji Vám všem poklidný čas Adventu a krásné Vánoce.
Ing. Václav Kellner, starosta



ZVEME VŠECHNY OBČANY NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE KOLOVÁ

V ÚTERÝ DNE 16.12.2014

OD 19 HODIN V RESTAURACI U STUDÁNKY V HÁJÍCH

Program bude zveřejněn nejméně 7 dní předem 
na vývěsce obecního úřadu

a na webových stránkách obce

_________________________________
OZNÁMENÍ

Obecní úřad Kolová oznamuje vyhlášení výběrového řízení na nového 
nájemce nebytových prostor restaurace v Kolové čp. 16. Další 
informace najdete na úřední desce, webu obce, příp. na obecním 
úřadu Kolová. 

__________________________________

NA ZPÍVÁNÍ KOLED
U VÁNOČNÍ SPIRÁLY 
NA HŘÍŠTI U ŠKOLY

VÁS ZVE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ

VE ČTVRTEK DNE 11.12.2014
OD 16:30 HODIN



VÁNOČNÍ STROM V HÁJÍCH
SE ROZSVÍTÍ NA PRVNÍ ADVENTNÍ 

NEDĚLI 
30.11.2014 v 16:30 hod.

Setkání zahájí  p. Lukáš Bujna slovy o 
Adventu, následovat bude zpívání koled, 

popí jení horkých nápojů z vlastních 
zdrojů, děti  mohou zavěsit  donesené 

ozdoby

SRDEČNĚ ZVEME !
Pořádá obec Kolová

P.S. Ke stavění a zdobení stromu zveme zručné dobrovolníky 
v sobotu 29.11.2014 dopoledne

_________________________________________________________________

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI

SE USKUTEČNÍ V KOLOVÉ V SÁLE
V SOBOTU 6.12.2014 OD 15 HODIN.

Pro děti budou připraveny soutěže, děti mohou přednést 
básničky a zazpívat písničky s vánoční tématikou.

Mikuláš s čertem a andělem je pak odmění.

SRDEČNĚ ZVEME !
Pořádá TJ cvičení žen s podporou obce Kolová


