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Váţení občané Kolové a Hájů, přeji Vám, aby vánoční svátky přinesly do
Vašich domovů lásku, pohodu a spoustu krásných okamţiků a v novém roce
hodně štěstí, zdraví a sil do další práce. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se letos jakýmkoliv způsobem podíleli na činnosti obce a přispěli k jejímu
ţivotu a rozvoji.
Ing. Václav Kellner, starosta
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Milí občané Kolové a Hájů,
naše škola kaţdým rokem začátkem prosince pořádá na školním hřišti
adventní zpívání. Letošní proběhlo ve čtvrtek 7. prosince. U rozsvíceného
vánočního stromu byl přichystán jarmark, pro zahřátí dětský punč a
svařené víno, maminky a babičky se postaraly o občerstvení a samozřejmě
zazněly koledy v podání našich ţáků. Zkrátka tradičně se takto scházíme
v předvánočním čase, nasáváme atmosféru a příjemně trávíme společnou
chvilku povídáním a zpíváním.
Pokud jste u nás ještě nebyli, přijďte se určitě příští rok podívat, celá
akce je pořádána nejen pro rodiče, babičky, dědečky, ale i pro Vás
občany Kolové a Hájů. Rádi Vás uvidíme.
Za celou školu bych Vám ráda popřála pohodové Vánoce a do nového roku
hodně štěstí a zdraví.
Monika Sommerová

ADVENTNÍ STROM
V H Á J Í CH
Jiţ pátým rokem se na první adventní neděli rozsvítil také vánoční strom
v Hájích. Krásný smrk letos věnoval pan Kopfstein ze své zahrady. Pan
Míra Straka všechny přivítal, pan Marek Eben se připojil pár slovy o
Vánocích a o tom, jak je jim tady v Hájích dobře, coţ nás potěšilo, a
v mrazivém počasí přispěl pan Míra Kolář svařákem a čajem pro děti, coţ
nás potěšilo, a ještě navíc zahřálo. Rozloučili jsme se s přáním krásných
svátků a doufáme, ţe adventní tradice se v Hájích udrţí tak jako tradice
májky.
Daniela Braunová

SILVESTR U STUDÁNKY V HÁJÍCH
Konec roku 2017 se rychle blíţí. Budete-li chtít Silvestra slavit v širší
společnosti, vyuţijte nabídku penzionu U Studánky v Hájích. Manţelé
Jelínkovi se na Vás těší.
PREZIDENTSKÉ VOLBY V LEDNU 2018
Ve dnech 12. a 13. ledna 2017 se uskuteční volba prezidenta České
republiky. Volební místnost v budově obecního úřadu v Kolové bude
otevřena v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00
hodin. Stejně bude volební místnost otevřená ve druhém kole ve dnech
26. a 27. ledna 2017.

DĚTSKÝ KARNEVAL V ÚNORU 2018
Základní škola Kolová připravuje na sobotu 10. února 2018 od 15 hodin
karneval v sále obecního úřadu. Vítáni jsou všichni, ale nejvíce ti, kteří
dorazí v maskách. Bliţší informace budou včas zveřejněny.
SPORT
Také po svátcích si můţete přijít zacvičit do tělocvičny v sále obecního úřadu.
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ÚTERÝ
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PÁTEK
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CVIČENÍ ŢEN
Stolní tenis
CVIČENÍ ŢEN
Triatlon Báča

Karin Tischerová, tel. 602 715 629
FK AJAX
Monika Sommerová, tel. 733 392 852
Tréninky pro děti

POPLATKY OBČANŮ ZA POPELNICE A ZA PSY
Kaţdým rokem někteří z nás zapomínají dostát svým povinnostem
v platbách za komunální odpad (popelnice) a domácí mazlíčky. ŢÁDÁME
OBČANY, KTEŘÍ JEŠTĚ NEZAPLATILI POPLATEK ZA POPELNICI
NEBO ZA PSA, ABY DLUH UHRADILI
převodem na účet č.ú. 3224341/0100, KB Karlovy Vary, VS= č.p. nebo
v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách.

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce Kolová
se koná v úterý 19. prosince 2017 od 19 hodin
v penzionu U Studánky v Hájích.
Z programu:
- rozpočet obce na příští rok
- projednání ţádostí o prodej a nákup pozemků
- projednání ţádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
- a další – viz vývěska na úřední desce
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DODRŽUJTE MAXIMÁLNÍ POVOLENOU RYCHLOST V OBCI
50 KM/h
buďte příkladem pro ostatní bezohledné řidiče
pro bezpečnost chodců, zejména dětí

