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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 3.5.2011
 OZ schválilo ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VČETNĚ AUDITU BEZ VÝHRAD za rok
2010 a výsledek hospodaření Základní školy Kolová za rok 2010
 OZ schválilo „Plán investičních akcí na léta 2011 aţ 2014“, akce budou
realizovány dle finančních moţností obce.
 OZ schválilo rozpočet obce Kolová na rok 2011.
 OZ schválilo novely obecně závazných vyhlášek – viz níţe.
 OZ schválilo záměr pořídit nový územní plán.
 OZ schválilo prodej starého automobilu a nákup nového pro potřeby obce a
dovoz obědů pro ZŠ.
 OZ schválilo nákup a prodej částí pozemků v lokalitě U Vodojemu, přes které
bude vedena přeloţka VN, a kompenzaci za znehodnocení pozemků

NOVĚ SCHVÁLENÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY (OZV)
(celé znění je zveřejněno na úřední desce, platnost vyhlášek od 3.5.2011)

OZV o poplatku za psy
 Poplatková povinnost se týká psů starších 3 měsíců.
 Drţitel psa je povinen do 14 dnů nahlásit vznik nebo zánik povinnosti (vznik =
den dosaţení 3 měsíců věku psa nebo den nabytí psa)
 Roční výše poplatku je 400 Kč za prvního psa a 600 Kč za kaţdého dalšího.
 Roční výše poplatku pro důchodce je 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za
kaţdého dalšího.

OZV o pohybu psů na veřejném prostranství v obci
 V obci je povolen pohyb psů pouze na vodítku.
 Pro volný pohyb psů v obci jsou vyhrazeny jen určené prostory podle přílohy
k vyhlášce, na úřední desce.

OZV o poplatku ze vstupného

 Poplatek platí fyzické nebo právnické osoby, které akci pořádají.
 Týká se kulturních, sportovních, prodejních a reklamních akcí.

OZV o poplatku za uţívání veřejného prostranství
 Poplatek za zábor veřejného prostranství, umístění skládky, vyhrazení
trvalého parkovacího místa atd.
 Co je veřejné prostranství, je graficky vyznačeno v příloze k vyhlášce pro
Kolovou a Háje, na úřední desce.

TRADICE ZŠ KOLOVÁ – VÍTÁNÍ JARA – VYNÁŠENÍ MORANY
Jiţ od roku 2000 má kaţdé jaro naše škola zajímavou tradici. Vítání jara, loučení
se zimou – vynášíme Moranu. Jedná se o pohanský rituál. Morana (figura vyrobená

ze slámy, látky či dalších materiálů přírodního charakteru) byla na jaře vynášena
jako "smrtka" a poté za zpěvu rozličných jaro oslavujících písní vhozena do vody
nebo upálena, tak došlo k její "rituální smrti". Její smrt symbolizovala odchod
zimy a příchod dlouho očekávaného jara.
Ţáci naší školy společně s učitelkami vyráţejí za doprovodu básní, písní a hry na
hudební nástroje do vsi. V čele průvodu je nesena velká Morana, ostatní děti mají
malé symbolické Morany. Kaţdý rok navštěvujeme obecní úřad a domovy lidí, kde
jiţ na nás čekají místní občané, kteří mají pro naše děti připraveny sladkosti a
malé pozornosti za to, ţe jim přinášíme jaro. Děti zazpívají, zarecitují, potěší
předáním jarní květiny a za doprovodu nástrojů a básní jdeme zase k dalšímu
domu, jsme slyšet široko daleko. Všude předáváme jarní pozdravení – květiny,
jarní talíře aj. Radost je oboustranná, a to jak u dětí, tak u občanů. Na konci
Moranu rituálně spálíme. Děti se vţdy na tuto tradici velmi těší, stejně tak i
občané obce Kolová.
Mgr. Petra Hnátková, ředitelka školy

POPLATEK ZA POPELNICE JE SPLATNÝ DO KONCE KVĚTNA !!!

Letos je poplatek za popelnice splatný NAJEDNOU do 31. května 2011 (dle OZV
č. 35/2011). V odůvodněných případech je moţné na obecním úřadu dohodnout
splátky. Platbu můţete provést převodem na účet obce č.ú. 3224341/0100, 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.
OBJEM NÁDOBY

110 nebo 120 L

240 L

80 L

1X TÝDNĚ

2 340 Kč

3 985 Kč

1 640 Kč

1X ZA 14 DNÍ

1 270 Kč

2 050 Kč

920 Kč

KOMBINOVANÝ

1 805 Kč

-

-

zimní období od 15.10.2011 do 14.4.2012

V NEDĚLI 5. ČERVNA 2011 POŘÁDÁ TJ CVIČENÍ ŢEN
s podporou obce Kolová

DĚTSKÝ DEN V KOLOVÉ
ZAČÁTEK VE 14 HODIN V AREÁLU PETANQUE KOLOVÁ
BOHATÝ PROGRAM, SOUTĚŢE, HRY, JÍZDA NA KONÍCH
OBČERSTVENÍ

ZVEME NA SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
obnovené kulturní památky

KŘÍŢEK NA NÁVSI V HÁJÍCH
v pondělí 13. června 2011
od 18 hodin na místě s krátkým programem
pořádá obec Kolová

MASÁŢE
Gabriela Koţdoňová

tel. 602 157 008

Libušina 36, Karlovy Vary
www.masaze.info
Kostelní 69,Touţim
Termín masáţe je nutné objednat předem osobně nebo telefonicky
Kde nás najdete?
"Na Vyhlídce"
budova proti prodejně lustrů, 1.patro - K.Vary
"U Modrého Anděla" budova zdravotního střediska - Touţim
Masáţe - klasické,sportovní, detoxikační, reflexní, relaxační, anticelulitidní,
HOT STONES,TOKORIKI, Havajská LOMI-LOMI…
V nabídce jsou i celotělové zábaly, peeling celého těla a ošetřující zábaly na ruce a nohy.
Nechte se hýčkat masáţí s nádechem exotiky,vůní čokolády,kokosu…
(placená inzerce)

