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Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kolová 

se bude konat  
v úterý 18. září 2018 od 19 hodin 
v restauraci U Studánky v Hájích. 

Body programu budou vyvěšeny na úřední desce. 

 
 

Volby do zastupitelstva obce Kolová se konají  
dne 5. října 2018 od 14 do 22 hodin, 
dne 6. října 2018 od 8 do 14 hodin. 

 
Volební místnost je v budově obecního úřadu Kolová. 

Volební lístky budou doručovány do schránek nejpozději 3 dny před 
volbami a budou také k dispozici ve volební místnosti. 
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Vážení spoluobčané, 
 

blížící se komunální volby v Kolové se obvykle poznají podle 
toho, že se nebývalou rychlostí šíří nejrůznější fámy a pomluvy o 
tom, co se neudělalo nebo udělalo špatně a mohlo se udělat lépe či 
jinak, a objevují se zájemci o členství v zastupitelstvu, kteří ví, jak 
na to.  
 

Je třeba si uvědomit, že silná slova nic neřeší. Důležitá je jasná 
vize, reálný cíl. Realizace může trvat dlouho, výsledky nejsou vidět 
hned. Vždy jsme řešili věci s velkým náskokem před ostatními. 
Inženýrské sítě se dělaly postupně po jednotlivých lokalitách podle 
finančních možností. I chodníky se dělaly postupně a trvalo to 7 let. 
Je třeba mít koncepci, zkušenosti, schopnost řešit problémy, 
vyjednávat. Nelze vše udělat za jedno volební období.  
 

Fámy a pomluvy se většinou týkají mé osoby. Nerozumím 
tomu, proč jsou lidé ochotní věřit všemu možnému, co kde slyší, ale 
vůbec nejsou ochotni přijít a přímo se zeptat. Považuji to za 
pokrytectví a zbabělost. Za sedm volebních období jsem to zažil 
mnohokrát včetně policejních udání. Vždy jsem se obhájil a za svou 
prací si stojím.  
 

Obec funguje, máme hotovou infrastrukturu, vodovod, 
kanalizaci, distribuční soustavu, komunikace, chodníky. Obecní 
budovy jsou opravené a udržované. V centru obou částí obce je 
parková úprava. Staráme se o veřejná prostranství, udržujeme 
pořádek. Máme sportovní spolky a řadu sportovních a kulturních 
akcí během roku. Naše škola má výborné reference a zájem rodičů 
o umístění dětí je stále větší. Dokončili jsme pozemkové úpravy a 
máme požádáno o dotace na cyklostezky, což pro obec bude 
znamenat přínos řádově 15 mil. Kč. Máme schválenou dotaci na 
sportovní hřiště u školy.  
 

Vše je podrobně popsáno v Bulletinech, které vydáváme ke 
konci volebních období a které mapují postupný vývoj v obci. 
Netvrdím, že se povedlo vždy všechno. Ale stačí se podívat, jak obec 
vypadala před deseti či dvaceti lety a jak vypadá teď.  



K tomu, aby obec žila, není potřeba usnesení zastupitelstva. 
K tomu je potřeba pár lidí, kteří se sejdou, společně něco dělají, 
připraví program, zábavu, výlet, soutěž apod. Mohou se sdružovat 
ve spolcích s nejrůznějším zaměřením. A především se k sobě 
chovají slušně a vzájemně se respektují. To je podstata občanské 
společnosti.  
 

Na všechny ty lživé pomluvy už nebudu reagovat. Nechávám 
na vás, občanech, abyste si udělali svůj názor. I tentokrát je pro 
vás přiložen Bulletin 2018, kde jsou popsány uplynulé čtyři roky a 
práce, kterou jsme v obci udělali. Najdete tam i informace o tom, jak 
se ti, které jste v minulých volbách volili, postavili k práci 
v zastupitelstvu. 
 

Dovoluji si v závěru volebního období poděkovat všem, kteří se 
na práci pro obec podíleli, spolupracovali nebo ji podporovali. Věřím, 
že svou účastí ve volbách vyjádříte svůj názor na základě 
objektivních informací. 
 
 

Ing. Václav Kellner 
starosta obce Kolová 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN 2018 

dostáváte současně s tímto zpravodajem. 
 

Kdo má zájem o minulá vydání Bulletinů,  
roky 2002, 2006, 2010 a 2014, 

dostane je na Obecním úřadu Kolová. 
 

Můžete také na úřad zavolat nebo napsat email, 
a doručíme vám je do schránky. 

 
V elektronické podobě jsou zveřejněny 

na webových stránkách obce 
 



 

 

 

 

 

 
Dovolte mi letos drobné zamyšlení. V České republice tvoří 27 % všech 

základních škol školy málotřídní.1 Nejvíce jich najdeme na Moravě, 
v Karlovarském kraji jich je pomálu. Venkovské školy často bojují o přežití 
a bezúspěšně hledají podporu. Mít na venkově svou vlastní školu je dnes 
prestižní záležitostí. Mnoho obcí, i v našem okolí, o tuto výsadu přišlo. Už i 
politici si důležitost tohoto typu škol uvědomují a mluví o málotřídních 
školách jako o plnohodnotných školách v našem školském systému. Jsem 
ráda, že patříme k těm obcím, kde škola funguje. A dovolím si i říct, že 
funguje dobře. Těšíme se velké podpoře zřizovatele, obce Kolová, za což moc 
děkujeme, a zároveň se těšíme velkému zájmu rodičů. 

 
O úrovni vypovídá i vybavení naší školy. Během prázdnin se naše 

budova dočkala dalších stavebních úprav. Podařilo se nám získat dotaci 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. DOTACE JE VE VÝŠI 2,5 MIL. 
KČ A JEN 10 % JE SPOLUÚČAST OBCE!  

 
Bez většího zatížení obecního rozpočtu jsme tak mohli realizovat další 

etapu plánovaných změn. V rámci projektu byla zrekonstruována sociální 
zařízení pro žáky, v budově byla osazena pojízdná plošina, čímž je splněna 
podmínka bezbariérovosti celého objektu, nová jazyková a počítačová 
učebna je vybavena nábytkem a výpočetní technikou a instalujeme další 
dvě interaktivní tabule, takže jimi bude vybavena každá naše učebna. 
Vybavení nejnovější výpočetní technikou a moderními pomůckami nám je 
na poměry malé školy nadstandartní.  

 
Pro žáky i pedagogy je prostředí ve škole příjemné a se zázemím pro 

školní družinu v budově obecního úřadu je škola plně vybavená. Zlepšilo 
se i zázemí pro cvičení v sále, kde byly o prázdninách přistaveny šatny a 
sprchy. 

 
Můžete se do naší školy po domluvě přijít podívat. Zveme rodiče 

budoucích školáků i ostatní občany, kteří mají zájem. 
 

Monika Sommerová 
 

                                                 
1 Údaj ze škol. roku 2014/15, CEVRO INSTITUT PRAHA 


