
 

ážení spoluobčané, 

2. prosince jsme rozsvítili vánoční strom v Hájích a tím jsme opět, tentokrát v roce 2018, 

vešli do času adventu. Do času očekávání, času zpomalení rychlého tempa života,  

času lásky a splněných přání. 

Fenoménem posledních let je množství malých světýlek pospojovaných do efektních řetězů  

a vodopádů. Ty nám v čase předvánočním a vánočním vytvářejí příjemnou atmosféru všude,  

kam se podíváte. 

Dovolte mi, abych vám pro letošní adventní čas popřál, aby vás, kromě těchto moderních 

světelných technologií, obklopovala i světla upřímnosti a lidského porozumění. 

Přeji vám, aby lidé, se kterými se setkáváte, zářili čistotou svých myšlenek a úctou ke svému 

okolí, abyste sami v sobě našli tu největší energii a světlo, o které se budete chtít dělit s ostatními. 

Také vám přeji krásné prožití svátků vánočních, Silvestra a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí, lásky 

a úspěchů ve vaší práci. Dětem přeji pod stromečkem dárky, na které budou dlouho vzpomínat,  

a zimní prázdniny plné sněhových radovánek. 

Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce



ne 5. a 6. října se konaly volby do zastu- 

pitelstev obcí. V naší obci kandidovala dvě 

sdružení nezávislých kandidátů – Pro obec 

a Sdružení KOLOVÁ–HÁJE. Z celkového 

počtu zapsaných voličů (593) se voleb zúčastnilo 

389 – tedy 65,59 %. Naše obec se tak zařadila mezi 

volební okrsky s nejvyšší volební účastí v republice. 

Sdružení Pro obec získalo 61,36 % a Sdružení 

KOLOVÁ-HÁJE 38,64 % z odevzdaných hlasů. 

Zastupitelstvo naší obce má celkem 9 členů - do 

nového zastupitelstva byli zvoleni tito občané: 

volební strana č. 1: Pro obec 

1. Mgr. Jakub Jiskra 2. Jan Horváth 

3. Ing. Kateřina Pašková 4. Ing. Bohuslav Paule 

5. Bc. Iveta Soukupová 6. Josef Dlohoš 

volební strana č.2: Sdružení KOLOVÁ–HÁJE 

1. Mgr. Monika Sommerová 

2. Ing. Václav Kellner 3. Martin Míček 

 

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 

2.11.2018 v obecním sále v Kolové, starostou byl 

zvolen Mgr. Jakub Jiskra a místostarostkou Ing. 

Kateřina Pašková, oba jako neuvolnění. Martin 

Míček rezignoval na funkci zastupitele před ustavu- 

jícím zasedáním a novou zastupitelkou za sdružení 

KOLOVÁ-HÁJE se tedy stala Marcela Šulcová. 

Na druhé schůzi zastupitelstva 22.11.2018 byly 

ustaveny finanční, kontrolní a sportovně-kulturní 

výbor v tomto složení: 

finanční výbor: 

Iveta Soukupová (předsedkyně), Romana 

Vančurová, Anna Petrželková 

kontrolní výbor: 

Bohuslav Paule (předseda), Jaroslava Zieglerová, 

Robert Kodym 

sportovně-kulturní výbor: 

Jan Horváth (předseda), Marcela Šulcová, Václav 

Johanovský, Blanka Jiskrová, Jindřiška Paule,  

Ivo Kacerovský, Marcela Lukešová

„Každá obec vede kroniku obce (dále jen 

"kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy  

o důležitých a pamětihodných událostech v obci 

pro informaci i poučení budoucím generacím.“ 

-§1 zákona 132/2006 Sb.,zákon o kronikách obcí. 

o vzniku Československé republiky 

uložil zákon č. 80 z r. 1920, o pamětních 

knihách obecních, všem obcím založit  

a poté vést „pamětní knihu obecní“ čili 

„kroniku“, k čemuž obec musela zřídit leto- 

piseckou komisi a ustanovit kronikáře. Tento 

zákon platil až do roku 2006, kdy byl nahrazen 

zákonem číslo 132. Podle tohoto zákona je každá 

obec povinna vést kroniku. Kronika musí být 

psána buď ručně, nebo nověji i v elektronické 

podobě. Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok a rozhoduje o něm obec.  

Do kroniky může každý nahlédnout a každý občan obce starší 18 let může také písemně navrhnout změnu, 

doplnění nebo opravu zápisu v kronice. 

První česky psanou kroniku obce Kolová začal psát roku 1975 místní občan Karel Zapletal, původním 

povoláním zahradník. Pan Zapletal, narozen 15.srpna 1914, bydlel v Kolové čp.114. Celý život vykonával 

různé funkce v lidosprávě (nejprve tajemník, poté i předseda místního národního výboru) a od roku 1975  

se stal i kronikářem obce. Podle jeho zápisů v kronice měla v roce 1975 naše obec Kolová 520 občanů. Karel 

Zapletal psal historii naší obce do roku 1976. Dalšími kronikáři byli, v tomto pořadí: Anna Míková – zapsala 

roky 1977 až 1980, Vlasta Strnadová – roky 1989 až 1998 a Eva Benešová – roky 1999 a 2000. Od r.2001  

do r.2017 sepisovala kroniku obce Ing. Daniela Braunová. Psaní kroniky obce bylo vždy považováno  

za čestný úkol. Kronikáři a kronikářky byli lidé vzdělaní, pečliví a svým okolím respektovaní. 

Máte-li Vy nebo vaše rodina fotografie či jiné památky (pozvánky, mapy, výstřižky z novin, 

videonahrávky, zvukovou a elektronickou dokumentaci, písemná svědectví pamětníků a různé další 

dokumenty) ze života v obci, které byste rádi věnovali do naší obecní kroniky nebo byste rádi přímo  

do kroniky přispívali, obraťte se prosím na místostarostku Ing. Kateřinu Paškovou. 

Ing. Kateřina Pašková, místostarostka obce



otbalový klub AJAX Kolová v letošním roce 

opět rozšířil svoji členskou základnu. Kromě 

A a B mužstev dospělých a mladších žáků 

bylo nově do soutěže přihlášeno i družstvo 

starších žáků do 14 let. Tím máme v pravidelných 

soutěžích 4 

družstva, což 

je pro nás 

velký úspěch. 

Navíc si vů- 

bec nevedou 

špatně – po 

polovině leto- 

šního ročníku je A mužstvo mužů na 1.místě a  

B mužstvo mužů na 2.místě svých soutěží, což jim 

dává dobrou výchozí pozici ve hře o postup  

o „patro“ výš. Družstvo starších žáků, které se zatím 

sehrává, je po polovině soutěže deváté a mladší žáci 

jsou zatím na 7. místě podzimní tabulky. V létě 

jsme navíc vyhráli tři fotbalové turnaje, včetně 

našeho Anenského. 

Vzhledem k velkým obměnám a příchodu 

mnoha nových hráčů v žákovské kategorii patří 

velké poděkování také novým žákovským trenérům 

(L. Szabo, F. Šebeš a A. Bošiak), kteří se věnují 

našim nadějím při pravidelných trénincích  

a mistrovských zápasech. Velmi úspěšně funguje 

také spolupráce s HC Energie K.Vary, jejichž mladí 

hráči výrazně posilují obě naše žákovská družstva. 

Celkem nyní máme 103 hráčů s platnou registrací a 

zaplacenými příspěvky Fotbalové asociaci ČR, 

z toho je 46 dětí a mládeže. 

Nicméně, aktivity a nábor určitě nekončí ani 

v zimní přestávce a všichni další zájemci jsou určitě 

vřele 

vítáni. Žáci 

budou 

trénovat 

v tělo- 

cvičně OÚ 

Kolová 

(termín 

bude 

upřesněn), 

muži 

budou od ledna využívat „umělku“ v Otovicích a to 

každý čtvrtek od 18 hodin. 

Aby vše dobře fungovalo po sportovní stránce, 

musí se samozřejmě odpovídajícím způsobem 

udržovat a postupně také zlepšovat podmínky 

a zázemí v areálu našeho spolku. Toto by nebylo  

a nebude možné mj. bez stálé a výrazné podpory  

a spolupráce s obcí Kolová, za což jí patří velký dík. 

Poděkování patří také všem sponzorům, fanouškům, 

příznivcům a dobrovolníkům za dosavadní pomoc  

a přízeň našemu klubu, klubu s mnohaletou tradicí  

a historií, a zároveň se těšíme na spolupráci a přízeň 

i v letech příštích. 

Klidné prožití konce letošního roku  

a úspěšný vstup do nového roku 2019 vám všem 

přeje Fotbalový klub AJAX Kolová. 

Martin Míček, předseda FK AJAX Kolová



Mikuláši, Mikuláši, 

neber s sebou čerty radši, 

vezmi s sebou anděly, 

ti nám něco nadělí. 



e středu 5. prosince v podvečer sv. Mikuláše se v obecním sále 

v Kolové nadělovala nejenom láska a radost, ale také dárky našim 

nejmenším, tradiční ovoce a dobroty. 

Mikuláše doprovázeného anděly a čerty si užilo téměř 60 dětí se svými blízkými. Program byl 

opravdu bohatý. Nechybělo peklo ani ráj, soutěže a týmové úkoly, občerstvení od našich maminek a babiček. 

Bylo hezké, kolik uměly děti básniček a písniček, o které se s námi všemi bez 

velkého strachu podělily. Celá řada z nás si společně zazpívala koledy připomínající 

adventní čas. O ozvučení sálu a muziku, která pekelně podpořila atmosféru, se 

postaral Patrik Chalupecký se svojí „ MaxiParty“. 

Děkujeme všem, kteří se nebáli čerta a přišli. 

Děkujeme všem těm, kteří přispěchali s pomocí. 

Děkujeme obci Kolová, štědrým sponzorům, zdejší 

škole, Mikuláši, čertům, andělům a DĚTEM. Děkuji 

Vaškovi Johanovskému, že mi pomohl milým slovem 

celou akci doprovázet. 

Akci pro vás s radostí připravilo sdružení PRO 

OBEC. Těšíme se na další taková příjemná setkání. 

 Mgr. Blanka Jiskrová 

dvent je dobou očekávání a vyhlížení. Můžeme se těšit na to, co přijde. 

Zároveň můžeme přemýšlet, co nám brání, abychom se dovedli radovat. 

Jistě jsme byli už mnohokrát ve svých očekáváních zklamáni. Ale co 

když jsme očekávali věci, které přijít neměly, a naopak nevyhlíželi to, co 

se pro nás chystalo a co nás poté minulo, protože jsme nebyli otevření? Je zde 

však opět advent a s ním i nová šance otevřít se. Je to čas naděje a výzva začít 

znovu. Klopýtali jsme a padali, ale můžeme se zvednout a společně jít dál. 

Nezastavujme se, protože to nejlepší a nejkrásnější je teprve před námi. A možná 

je to blíž, než bychom se nadáli. Advent vybízí k obrácení a proměně. Objevme 

zas radost a vděčnost! Vždyť vánoční zázrak se připravuje pro každého z nás! 

Srdečně vás zveme na vánoční bohoslužbu do kaple sv. Anny na Kolové 

v neděli 23. prosince v 18:00. Sloužit bude husitský farář Lukáš Bujna. 
(www.husuvsbor-sokolov.cz, www.facebook.com/husuv.sbor.sokolov) 

 Mgr. Lukáš Bujna 

 


