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VÝSTAVBA V OBCI
LOKALITA U VODOJEMU
V srpnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele inženýrských sítí v lokalitě U Vodojemu
v Kolové. Pro výběrové řízení byla již v dubnu jmenována a zastupitelstvem obce
schválena sedmičlenná komise.
Komise vyhodnotila nabídky a zápisem ze dne 30. srpna 2013 doporučila jako
nejvýhodnější nabídku firmu Báča s.r.o.. Zastupitelstvo obce na zasedání v září tuto firmu
na doporučení výběrové komise schválilo. Práce byly zahájeny v říjnu, v současné době
jsou z větší části dokončeny zemní stavební práce, je vystavěna nová trafostanice a
dokončena přeložka vedení vysokého napětí.
CHODNÍK V KOLOVÉ
Byla dokončena další části chodníku v Kolové, od čp. 151 k autobusové zastávce na
křižovatce.
V této souvislosti bychom chtěli občanům připomenout, že výstavba chodníku je
dlouhodobý projekt, který se postupně realizuje podle finančních prostředků obce.
Prioritou pro obec je vytvoření podmínek pro bezpečnost chodců, zejména dětí.
Pokud mají podnikatelé problémy s parkováním zákazníků, je na nich, jak to vyřeší.
Ještě pro řidiče: Chodník je na chození, ne na parkování! Víte, o kolik bodů byste přišli,
kdyby Vám na to přišli?
Další pokračování chodníku od autobusové zastávky směrem k Hájům bude probíhat
v příštím roce odstraněním stávajících panelů a jejich nahrazením zámkovou dlažbou. Na
tuto akci rovněž proběhne výběrové řízení na dodavatele, výběrová komise již byla
zastupitelstvem schválena. Obec jedná s Krajským úřadem o opravě a odvodnění
komunikace v tomto úseku (komunikace patří kraji, nikoliv obci), aby se práce mohly
provádět současně na chodníku i komunikaci.
DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI V OBCI
Dále obec řeší problém s nedodržováním povolené rychlosti aut při vjezdu do obce.
Vznikají tak velice nebezpečné situace zejména pro chodce a je jen otázkou času, kdy se
něco stane. Proto se zvažovaly dvě varianty, buď tabule s ukazatelem rychlosti (cena cca
250 tis. Kč) nebo stavební zábrany, tzv. „šikany“, kdy se vozovka zúží a tím se vynutí
snížení rychlosti (cena cca 300 tis. Kč). Stavební úprava je považována za účinnější,
zřejmě bude instalována. Jedná se o vjezd do Kolové od letiště a od Hájů.

FINANCE
V pololetí proběhl audit hospodaření obce Kolová v roce 2012, a to bez závad.
Na prosincovém jednání bylo na rok 2014 schváleno rozpočtové provizorium a pravidla,
kterými se obec bude řídit při svém hospodaření v době od 1.1.2014 do schválení
rozpočtu na rok 2014. Budou financovány běžné výdaje nutné k chodu obce včetně
příspěvku na provoz ZŠ Kolová, splátky úvěru a závazky vyplývající z uzavřených
investičních smluv, pokud budou dostačující příjmy.
Byl schválen rozpočtový výhled obce na roky 2015-2017, který se každoročně bude
upravovat podle finanční situace.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Pořizovatel Územního plánu Kolová oznamuje veřejné projednání návrhu Územního plánu
Kolová, které se koná

14.1.2014 v 17:00 hodin
v předsálí Obecního úřadu Kolová.
S úplným zněním upraveného návrhu Územního plánu Kolová včetně textové a grafické
části návrhu se lze seznámit:
• u pořizovatele, MMKV, U Spořitelny 2, K.Vary, kanc. 432, úř. hod. Po a St 8-12, 13-17
• na Obecním úřadu Kolová
• na webové adrese www.mmkv.cz a www.kolova-haje.cz
•

AUTOBUSY
Autobusový dopravce firma ČI-DU přechází od nového roku pod Dopravní podnik města
Karlovy Vary. Jízdní řád bude platit od 1.1.2014 a bude zveřejněn na webu obce. Obec
připravuje zřízení autobusové zastávky u Senhofu od jara 2014.

SPORT
Sportovní aktivity obec podporuje i v letošním školním roce formou bezúplatného
zapůjčení sálu vč. energií a úklidu pro oddíly TJ Ajax, TJ cvičení žen a pro oddíly
s kvalifikovanými cvičiteli.
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POPLATKY OBČANŮ ZA POPELNICE A ZA PSY

ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ JEŠTĚ NEZAPLATILI POPLATEK ZA POPELNICI NEBO ZA PSA,
ABY DLUH UHRADILI!
platba převodem na účet č.ú. 3224341/0100, KB Karlovy Vary, VS= číslo popisné
nebo v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách!

MIKULÁŠSKÁ V KOLOVÉ
Mikulášská besídka pro děti se konala v sobotu 7. prosince 2013 od 15 hodin v sále OÚ
Kolová. Sál se brzy zaplnil do posledního místa, na zavolání dětí
ětí přišel
p
majestátný
Mikulaš, zlatovlasý anděl a dvě rozpustilé čertice. Následovaly
ásledovaly hry, soutěže,
soutě
za které děti
dostávaly odměny, tancování a zábava.
zábava. Odpoledne jako obvykle skvěle moderovala Iveta
Chalupecká. Dík patříí i ostatním, kteří
kte věnovali svůj čas a síly, dobrovolnicím
dobrovoln
z TJ cvičení
žen a Obci Kolová za finanční
ční příspěvek.
p
Večer od 20:00 hodin následovala v hospodě
ČERTOVSKÁ PÁRTY, hrál DJJ Chaloupka.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ KOLOVÁ
Letos se koledy zpívaly netradičně
netradi
na hřišti u základní školy. V úvodu byli přítomní
p
seznámeni s tradicí zapalování svíček
sví
na vánoční
ní spirále, která byla vytvořena
vytvo
na zemi ze
smrkových větviček. Potom prvňáčci chodili a světélka
télka zapalovali a ostatní žáci za
doprovodu paní učitelky
itelky zpívali koledy. V mlhavé večerní
erní atmosféře to působilo
p
velmi
tajemně a pro všechny to byl krásný předvánoční
p
zážitek.

VÁNOČNÍ STROM V HÁJÍCH

Letos na druhou adventní neděli
nedě se poprvé rozsvítil vánoční
ní strom také na návsi v Hájích.
Sešlo se několik
kolik místních včetně
vč
dětí, které si přinesly
inesly ozdoby a stromeček
strome
trochu
přizdobily. Děti se před
ed stromečkem
stromeč
vyfotily, dospělí zapěli několik
ěkolik koled a zimomřivci
zimom
se
zahřívali svařeným vínem v termoskách. Letos to bylo trochu ve spěchu,
ěchu, omlouváme se
všem, kteří to nevěděli
ěli a o tento zážitek přišli.
p
Tradici jsme zahájili, příští
p
rok to jistě
stihneme
eme už na první adventní neděli
ned a už teď všechny zveme.

