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informační občasník 

KOLOHÁJ 

obecního úřadu Kolová  
                         



Žádáme občany, kteří dluží poplatek za popelnici za rok 2010, 
aby neprodleně dluh uhradili! 

 
SEZNAM DLUŽNÍKŮ OBEC ZVEŘEJNÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE 

A POPELNICE NEBUDOU VYVÁŽENY! 
 

OBJEM NÁDOBY 110 nebo 120 L 240 L 80 L 

1X TÝDNĚ 2 290 Kč 3 885 Kč 1 610 Kč 

1X ZA 14 DNÍ 1 250  Kč 2 010 Kč 910 Kč 

KOMBINOVANÝ*) 1 770 Kč - - 

 
  LETOS ZMĚNA  - zimní období od 15.10.2010 do 14.4.2011  

 
Platbu můžete provést převodem na účet obce č.ú. 3224-341/0100, KB Karlovy 

Vary, variabilní symbol = číslo popisné 
nebo v hotovosti V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH na obecním úřadu. 

 
Telefon na obecní úřad je 35 333 15 13. 

 
 
 

 
 
Letos je poplatek splatný jednorázově do 31. května 2011 (dle OZV č. 
35/2011). Protože stoupá počet neplatičů, bude obec od letošního roku 
uplatňovat penále z prodlení. V odůvodněných případech je na obecním úřadu 
možné dohodnout splátky. 
 

OBJEM NÁDOBY 110 nebo 120 L 240 L 80 L 

1X TÝDNĚ 2 290 Kč 3 885 Kč 1 610 Kč 

1X ZA 14 DNÍ 1 250  Kč 2 010 Kč 910 Kč 

KOMBINOVANÝ 1 770 Kč - - 

 
 

CENY ZA POPELNICE V ROCE 2011 
 



 
 
V letošním školním roce 2010/2011 jsme přivítali v 1. ročníku 13 žáků. Školu 

navštěvuje 36 žáků, kteří mají mimo školu možnost pracovat v zájmových kroužcích: 
ü Dovedné ruce – vede Mgr. Helena Smejkalová 
ü Kytara  – vede Mgr. Bohumila Matochová 
ü Kopaná – vede Ing. Roman Doubrava 
ü Německý jazyk – vede Marie Benešová 
ü Hudební obor ZUŠ Antonína Dvořáka, pobočka Kolová 

Rozdělení tříd tento školní rok: 
ü 1. ročník       tř. uč. Mgr. Bohumila Matochová 
ü 2. a 3. ročník   tř. uč. Mgr. Helena Smejkalová 
ü 4. a 5. ročník       tř. uč. Mgr. Petra Hnátková 

Školní družinu vede paní vychovatelka Marie Benešová. 
Do dnešních dní jsme s dětmi navštívili: 
ü několik besed v knihovně 
ü Karlovarské městské divadlo, kde jsme shlédli pohádku „Příběhy včelích 

medvídků“ 
ü ekologickou exkurzi v Ekodeponu v Černošíně, kterou vč. dopravy hradil 

Karlovarský kraj  
ü Martinskou oslavu 
ü Mikulášskou besídku s nadílkou 
ü před podzimními prázdninami jsme cvičili v přírodě 
ü vánoční čas jsme přivítali rozsvícením vánočního stromu u školy s pohoštěním 
ü Základní umělecká škola Karlovy Vary nás pozvala na vánoční koncert do sálu OÚ 
ü navštívilo nás Divadlo dětí s pohádkou „Jak Lesíčkovi  uletěly včely do 

Bavorského lesa“ 
ü proběhlo vánoční fotografování žáků a fotografování prvňáčků 
ü žáci 4. ročníku navštívili dětské dopravní hřiště ve Staré Roli 
ü zúčastnili jsme se školních kol v běžecké štafetě, přespolním běhu, gymnastickém 

trojboji a minikopané  /Mc Donald´s Cup/ 
 
Následující měsíce děti ještě čeká kromě učení mnoho akcí a překvapení. Např. se 

chystáme do Muzea Karlovy Vary na interaktivní výstavu „Hry a klamy“, od dubna do 
června bude probíhat plavecký výcvik žáků 3. – 5. ročníku, 2. – 5. ročník se zúčastní 
mezinárodní matematické soutěže Klokánek, vydáme se na ekologickou farmu „biostatek“ 
ve Valči, také nás navštíví kouzelník, čeká nás divadelní představení, školní výlet aj. 

Dne 17. ledna 2011 proběhl zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012. Děti 
při zápisu procházely Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Bylo zapsáno celkem 13 žáků z obcí 
Kolová, Pila, Olšová Vrata a Stanovice. 

Děkujeme manželům Jiskrovým za mnoho deskových her, které věnovali dětem 
naší školy a všem rodičům, kteří nám poskytují věcné dary. 

 
Mgr. Petra Hnátková, ředitelka školy 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ 



 
 

Pro zájemce o vzdělávání a o rozšíření přehledu o aktuálních 
tématech naší doby bude obec pořádat besedy s přednáškou a 
s možností následné diskuse. 
Vloni jsme se dozvěděli něco o islámu, což je jedno z témat, které se 
týká i naší obce. Další náměty jsou vztahy Němců a Čechů kdysi a 
dnes, rodina v dnešní době, vztahy v rodině i mimo ni, Karel IV apod. 
 
 

 
 

Přijďte si zacvičit do Kolové! 
 

V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 19:30 
 kondiční cvičení s prvky aerobiku, cvičení s míči 

 
V PÁTEK A V NEDĚLI OD 18 HODIN 

 rekreační cvičení ve stylu zumby 
 

-  pro všechny věkové kategorie   - 
-  v tělocvičně OÚ Kolová  - 

 
 

 

„KOLOVSKÁ AKADEMIE“ 

CVIČENÍ (NEJEN) PRO ŽENY  

POZVÁNKA NA  

JARNÍ MAŠKARNÍ BÁL 
26.BŘEZNA 2011 v sále OÚ Kolová 
PRO DĚTI od 14:30 hodin 

*** 
PRO DOSPĚLÉ od 20:00 hodin 

*** 
S hudbou, tancem a občerstvením 

 
VSTUP JEN V MAŠKARNÍM OBLEČENÍ 

 


