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Číslo 4/2011. Vydává obec Kolová, 362 14 Kolová, okr. Karlovy Vary.
Ev.č. MK ČR E 19633. Vychází nepravidelně cca 4x ročně.
www.kolova-haje.cz
kolova@volny.cz

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
 Pro podporu činnosti sportovních klubů schválilo OZ navýšení dotace sportovním
klubům FK Ajax Kolová o 100 tis. Kč a PC Kolová o 50 tis. Kč.
 V části Háje v lokalitě u golfového hřiště schválilo OZ převod veřejného
osvětlení u soukromé komunikace na obec s tím, ţe obec bude financovat
osvětlení u domů, kde mají obyvatelé trvalý pobyt a u parkoviště pro zajištění
bezpečnosti. Smlouva bude podepsána po obdrţení projektové dokumentace. Jde
o dohodu s majitelem, který umoţňuje veřejnosti volný průchod po této
komunikaci.
 Po zkušenostech z minulých let, kdy byly opravy poruch veřejného osvětlení
prováděny zdlouhavě a nekvalitně, schválilo OZ uzavření smlouvy o dílo s fy Jozef
Závodný, K.Vary, která bude zajišťovat provoz a údrţbu veřejného osvětlení na
území obce Kolová.
 Ke schválení nového Územního plánu obce Kolová bychom občanům chtěli
vysvětlit, ţe se nejedná o zcela nový územní plán, ale pouze o „překlopení“
stávajícího územního plánu do digitální formy tak, aby odpovídal poţadavkům
Stavebního úřadu podle nových předpisů i po roce 2015. OZ nechce rozšiřovat
zastavěné územní obce. Mohou však být provedeny změny nebo úpravy – k tomu
se vztahuje výzva zveřejněná na úřední desce 9.11.2011, kterou otiskujeme
v plném znění:

Výzva občanům obce a vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Kolová a
katastrálním území Háje.
V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva obce č.4/2011 z 3. 5. 2011 o pořízení
nového územního plánu obce oslovujeme tímto veřejnost (občany obce, vlastníky
nemovitostí v katastrálním území Kolová a katastrálním území Háje, případné
investory i občanská sdruţení aj.), aby v rámci součinnosti při přípravě územního
plánu podali nejpozději do 31.12.2011 věcné podněty a připomínky.
Připomínáme, ţe ZO svým rozhodnutím č. 24/2009 ze dne 4.8.2009 přijalo
Usnesení o nerozšiřování zastavěného území nad rámec hranice zastavitelného
území vymezeného v platném územním plánu, jehoţ účinnost bude ze zákona (Zákon
č.183/2006 Sb. stavební zákon) ukončena k 31.12.2015.
Ukončení platnosti Územního plánu obce Kolová je hlavním důvodem k pořízení
nového územního plánu.
OBEC KOLOVÁ NABÍZÍ K PRODEJI STAVEBNÍ PARCELY
V LOKALITĚ U VODOJEMU V KOLOVÉ
Další informace na webových stránkách obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ
V tomto školním roce má naše škola celkem 39 ţáků. A je to hlavně díky školnímu
autobusu, který sváţí děti z okolních obcí. Dojíţdí celkem 24 ţáků, nejvíce z Pily
(11), dále z Olšových Vrat (6), z Březové (5) a z Javorné (2). Místních dětí je tedy
jenom 15, a nejsou to bohuţel zdaleka všechny místní děti v tomto školním věku.
Školní autobus se obci vyplatí, pokud chce školu udrţet. A to není v dnešní finanční
situaci vůbec jednoduché.
Názory rodičů mohou být samozřejmě různé. Většinou se k nám donesou ty negativní. Proto nás potěšil
dopis rodičů z Pily, ze kterého rádi citujeme:
„…minulý týden proběhly třídní schůzky Naší Kolovské školy, a právě tato událost a vše co předchází
každé schůzky, mne donutilo Vám napsat. Během čekání na svou konzultaci s paní učitelkou jsem musel
již mnohokrát vyslechnout několik (stále stejných) nespokojených rodičů a od nich mnoho výtek na naši
školu. Sám jsem již byl osloven, abych se přidal k tomu či onomu názorovému proudu. Z vlastní
zkušenosti vím, že většinou nejvíc jsou slyšet ti tzv. potížisti, zatímco spokojení nemají důvod na cokoliv
reagovat.
Právě tento "lynč školského sboru" mne donutil napsat Vám trochu jiný pohled na vzdělání v Naší škole.
Před čtyřmi lety jsme našeho syna umístili do školy J. A. Komenského. Po necelém měsíci náš čerstvý
školáček nechtěl chodit do školy. Když jsem projevil zájem to řešit, tak ani ředitelka, natož třídní učitelka
tamní školy naprosto nejevily žádnou snahu mi jakkoliv pomoci. Nutno dodat, že právě přístup paní
učitelky k mému synovi byl ten klíčový problém. Můj syn je těžký dyslektik a dysgrafik.
Po dohodě s paní ředitelkou Naší školy jsme syna posadili do lavic na Kolové. Nutno dodat, že lepší
přístup jak ve třídě, tak v družině jsem nikde nezažil a to jak k žákům, tak i v komunikaci s rodiči. Mám
dvě děti, každé na jiné škole, a to mi umožňuje porovnávat. Moc bych si přál, aby dcera zažila ve škole
takovou péči jako syn.
Proto bych rád poděkoval za práci všech, co se podílejí na vzdělání mého syna a velice Vám pogratuloval
za vše dobré, co pro školu děláte a za tu snahu, která za to stojí. Ne všichni zastáváme názor o tzv.
„neschopnosti“ paní ředitelky, učitelek a vychovatelky, jak to jistí rodiče nazývají, ale právě naopak!!!
Možná by stálo za to zamyslet se nad tím, proč právě stále pouze jen ti samí lidé šíří tolik nepravdivých
pomluv…“.

Základní škola má nové webové stránky, kde jsou přehledně všechny základní
informace, pokud Vám tam něco chybí, neváhejte napsat svůj názor.
www.zskolova.cz

OCENĚNÍ OBCE V SOUTĚŢI EKO-KOM
Karlovarský kraj a společnost EKO-KOM vyhodnocují kaţdoročně obce v soutěţi
třídění odpadů. Letos se Kolová umístila na 3. místě v kategorii obcí do 1000
obyvatel a získala dárkový poukaz v hodnotě 10 tis. Kč, který můţe vyuţít na
rozšíření sítě stanovišť tříděného odpadu nebo propagaci třídění odpadů.

KULTURA
V sobotu 3. prosince 2011 uspořádala TJ cvičení ţeny ve spolupráci s obcí
Kolová jiţ tradiční MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU PRO DĚTI. O tom, ţe se akce
vydařila, svědčí pozitivní ohlasy a stále se zvyšující počet účastníků. Letos přišlo 62
dětí s doprovodem, většina z Kolové a Hájů, takţe sál byl plný a děti se při tancování
a soutěţích dobře bavily. Opravdu velké poděkování patří zejména paní Chalupecké a
paní Ronešové včetně jejich rodinných příslušníků, kteří zábavu skvěle připravili a
zorganizovali.
V úterý 8. listopadu 2011 v sále Obecního úřadu Kolová proběhla přednáška v
rámci vzdělávacího cyklu „ţivá témata naší doby“. O dramatickém českém 20.
století přednášel PhDr. Jan Stříbrný, člen vědecké rady Ústavu pro studium
totalitních reţimů. Zúčastnilo se asi 15 občanů, kteří svůj zájem projevili i
v následné diskusi.

OBECNÍ ÚŘAD KOLOVÁ
V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Ţivnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis bodového hodnocení osob z
centrálního registru řidičů

POPLATEK –
1.STRÁNKA
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

KAŢDÁ DALŠÍ
STRÁNKA
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

Placená inzerce










DOUČOVÁNÍ – NĚMČINA
začátečníci i pokročilÍ
děti ZŠ, SŠ, příprava na VŠ
vlastním certifikáty ZD a ZMP
pedagogické minimum
zkušenosti s individuální výukou
vedení kurzů v jazykové škole
cena: 150,--/60 min.
první hodina zdarma
telefon: 725 175 695 Lucie

