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ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ
Do základní školy v Kolové nastoupilo ve školním roce 2012/2013 celkem 49 žáků. V 1.
ročníku je 15 žáků, ve 2. ročníku 10 žáků, ve 3. ročníku 10 žáků, ve 4. ročníku 5 žáků a
v 5. ročníku 9 žáků. Spojený je 2. + 3. ročník a 4. + 5. ročník.
Vzhledem k velkému počtu zapsaných žáků musela obec s předstihem vyřešit dostatek
prostor pro vyučování a školní družinu. Během hlavních prázdnin byla provedena
přestavba původního obecního bytu učebnu družiny (foto na titulní straně) vč.
sociálního zařízení.
Školní autobus, který sváží děti z okolních obcí, využívá celkem 30 dětí. Z toho 11 žáků
dojíždí z Pily, 8 z Olšových Vrat, 8 z Březové, po 1 z části Háje, z Javorné a z Hůrek.
Pro děti je autobus zdarma, náklady hradí obec Kolová.
Obec také přispívá žákům na obědy, žáci 1. ročníku mají obědy zdarma (100% hradí
obec Kolová), ostatním žákům obec přispívá 50% na jeden oběd (tj. 11,- Kč).
Školní družina je v provozu od 6,30 do 16 hodin. Zájmové kroužky jsou pro tento školní
rok ještě stále bez poplatku. Při škole pracuje také pobočka Základní umělecké školy A.
Dvořáka Karlovy Vary – vyučují se zde obory klavír a flétna.

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce zahájilo úpravy Územního plánu Kolová tak, aby odpovídaly platné
legislativě. Pořizovatelem je Stavební úřad MMKV. Informace jsou zveřejňovány ve
vývěskách a na webových stránkách obce. Zastavitelné území obce se NEBUDE
rozšiřovat, protože stále ještě nejsou zaplněné plochy v rámci stávajícího územního
plánu. Obec má zájem na zachování venkovského typu bydlení a přírodního prostředí.
Žádosti o rozšíření zastavitelného území jsou proto zamítány.
Do finančního výboru obce zvolilo OZ v tajném hlasování nového člena Ing. Jana
Šintáka.
Vzhledem k množícím se případům vloupání a krádeží v poslední době schválilo OZ
instalaci zabezpečovacího zařízení v budově základní školy. Byla projednána informace
o možnosti kamerového systému v Hájích a informace o objednávce projektové
dokumentace na autobusovou zastávku u Senhofu.

Petanque Club Kolová
V letošní sezoně po loňském postupu z baráže se PC Kolová stal účastníkem
extraligy. Naše obec se tím stala patrně nejmenším sídlem extraligového klubu v
soutěžích jakéhokoliv sportovního odvětví v rámci ČSTV. Jediným cílem bylo pokusit se
udržet umístěním do 6. místa v 8 členné soutěži, ze které sestupují 7. a 8. tým, nebo
alespoň získat nějaký bod a neuříznout klubu úplnou ostudu. Účinkování v extralize
nakonec skončilo nečekaně úspěšně, když náš klub skončil na vynikajícím 4. místě a
jen těsně, o jediný bod, nám unikla bronzová medaile. Vítězem extraligy se stalo Carro
Brno, které bude reprezentovat ČR v Poháru mistrů.
Výsledky našeho klubu:
Kolová – Litovel 3:3,
Kolová - Stolín Čv. Kostelec 2:4,
Kolová - Carro Brno 1:5
Kolová - Lipník 4:2
Kolová - Vrchlabí 4:2
Kolová - SLOPE Brno 3:3
Kolová - Plzeň 5:1.
O účinkování v dalším ročníku extraligy vzhledem k finanční a časové náročnosti ještě
není rozhodnuto a je možné, že si své místo prohodíme s celkem z nižší soutěže.
Dalším velikým úspěchem bylo pořádání finále MČR trojic v Kolové, které bylo velmi
dobře hodnoceno a navíc hráč našeho klubu Jindřich Kauca byl členem vítězného týmu
a stal se tak v domácím prostředí mistrem republiky a navíc bude ČR reprezentovat na
Mistrovství Evropy v Římě v roce 2013! Zároveň se posunul do první desítky v
celostátním žebříčku na aktuálně 8. místo, což se zatím nikomu z klubu nepodařilo.
Klub se podílí různými akcemi na životě obce a tímto zveme spoluobčany na turnaje
dvojic "Podzimní koule " dne 20.10.2012 (9,00 h) a "Svatoštěpánské koule" dne
26.12.2012 (10,00 h). Na oba turnaje můžeme zapůjčit hrací koule.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Ve volbách do zastupitelstva Karlovarského kraje ve dnech 12. a 13. října 2012 se z celkového
počtu 554 voličů zúčastnilo 280 voličů, což je volební účast 51%. Nejvíce hlasů v Kolové
získaly:
Česká strana sociálně demokratická
21,13%
TOP 09 a Starostové pro KVK
20,00%
Občanská demokratická strana
13,20%
Komunistická strana Čech a Moravy
12,83%
ALTERNATIVA
7,92%
HNUTÍ ZA HARM.ROZVOJ OBCÍ A MĚST
7,92%

CVIČENÍ V SÁLE OÚ KOLOVÁ

čas od

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

20:00

CVIČENÍ ŽEN
Karin Tischerová

PONDĚLÍ
PING PONG FK AJAX

ÚTERÝ
JÓGA

STŘEDA

Hana Báčová

ČTVRTEK
PÁTEK

19:30

CVIČENÍ ŽEN
Eva Veselá
CVIČENÍ ŽEN
zumba Lucie
Chalupecká

17 - 19 TRIATLON, Tomáš Báča

PLACENÁ INZERCE

Soukromá hudební výuka.
Dlouholetý člen Karlovarského symfonického orchestru, učitel a ředitel ZUŠ s
mnohaletou praxí i v taneční hudbě, nyní v důchodu,
Miroslav Vlasatý (Kolová)
nabízí soukromou hudební výuku dětem od (6. let) i dospělým na tyto nástroje:
klávesové - akordeon a keyboard, (klavír po domluvě u vás doma), dechové trubka, lesní roh (od 10. let) a zobcová flétna (pro nejmladší děti).
Tel.: 606 100 613, 353 331 012

