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VÝSTAVBA V OBCI
V letošním roce proběhne rekonstrukce silnice III/2087 v Kolové od čp. 101 směr
Háje. Tato akce bude financována sdruženými finančními prostředky KSÚS Karlovarského
kraje a obce Kolová.
Na opravu komunikace má obec přislíbenou dotaci od KSÚS Karlovarského kraje cca 3
mil. Kč. Aby byla obci tato finanční spolupráce přislíbena, musí obec zajistit a financovat
odvodnění této části komunikace a vybudování obrubníků. Jen díky tomu, že se jedná o
sdruženou investici, nám byly finanční prostředky přislíbeny.
Pro obec je pak výhodné spojit s touto akcí další související práce, tj. rekonstrukci
chodníku podél rekonstruované komunikace, položení výtlačného kanalizačního
potrubí od RD Gubišovi a PETANQUE do společného výkopu (odkanalizování posledního
RD z ochranného pásma přehrady, podpora sportu pro širokou základnu občanů obce),
autobusové zastávky Kolová a Háje-Senhof. Spojením těchto akcí se celkové náklady
výrazně sníží. Proto OZ schválilo akce provést letos a finančně zajistit pomocí úvěru.

PROCENTO ZASTAVITELNOSTI POZEMKŮ DLE ÚP OBCE
OZ schválilo zvýšení procenta zastavitelnosti pozemků označených v Územním
plánu obce ve funkčních plochách jako „bydlení venkovské“ ze stávajících 20% na
35%. Je to z toho důvodu, že vlastníci pozemků by v budoucnosti mohli mít problémy
při rozšiřování stávajících staveb, jako např. přístřešky, garáže, hospodářské objekty,
kůlny atd., které se podle novely stavebního zákona zřejmě budou do zastavěnosti počítat.
Toto procento zastavěnosti považuje OZ za ještě únosné pro venkovské bydlení a bude
zaneseno do nového Územního plánu obce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V letošním školním roce zůstalo téměř stejné personální obsazení školy jako v minulých letech.
Mezi pedagogické pracovníky jsme přivítali novou paní učitelku Mgr. Moniku Sommerovou,
která vyučuje ve 3. až 5. ročníku anglický jazyk a tělesnou výchovu. Dále došlo ke změně ve
spojení ročníků dle počtu žáků, kterých je na naší škole již 51.
1. a 3. ročník
2. ročník
4. a 5. ročník
I. odd. školní družiny
II. odd. školní družiny

tř. uč. Mgr. Bohumila Matochová
tř. uč. Mgr. Bc. Petra Hnátková
tř. uč. Mgr. Helena Smejkalová
Marie Benešová
Milada Vítková

Již 7. rokem zajišťujeme díky OBCI KOLOVÁ svoz žáků školním autobusem, který využívá
celkem 32 žáků. Školní autobus sváží děti z obcí Háje, Pila, Březová, Olšová Vrata, Hůrky a
Stanovice. Prvňáčci mají také již 7. rokem obědy zdarma a ostatním žákům přispívá obec 50% na
každý oběd.
Žáci školy rozvíjejí svoje poznání v zájmových kroužcích, které jsme od minulého školního roku
ještě rozšířili, s těmito vedoucími:
Kytara – Mgr. Bohumila Matochová
Deskové hry - Mgr. Bohumila Matochová
Dramatický kroužek – Mgr. Monika Sommerová

Malý badatel – Mgr. Monika Sommerová
Počítače – Mgr. Helena Smejkalová
Pohybové hry – Milada Vítková
Německý jazyk – Marie Benešová
Německý jazyk hrou – Mgr. Bc. Martina Schaferová
Hudební obor ZUŠ Antonína Dvořáka, pobočka Kolová – manželé Truhlářovi
Díky velkému počtu žáků máme i v letošním školním roce dvě oddělení školní družiny. Nová
místnost pro školní družinu a její zázemí je pro děti a vyučující rájem. Všichni mají prostor a klid
pro hry, přípravu na vyučování a v neposlední řadě i v dopoledních hodinách pro výuku některých
předmětů. Vychovatelky školní družiny pro děti vymýšlejí neustále mnoho zábavy a soutěží,
nezřídka se stane, že děti nechtějí odpoledne z družiny domů☺.
V lednu proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015. Zapsali jsme 14 žáků. Zápis
probíhal ve třech učebnách, v místnosti školní družiny bylo připraveno pohoštění pro rodiče i děti.
Dětem se také věnovali žáci naší školy, kteří v převlecích za pohádkové postavy krátili čas
budoucím prvňáčkům soutěžemi a hrami a ve škole s námi zůstali až do pozdních večerních hodin.
Od září jsme s žáky naší školy navštívili a podnikli mnoho akcí, o kterých bude další příspěvek
v Koloháji.
Děkujeme rodičům za pomoc a dary, které škole a dětem poskytují, velmi si této pomoci
vážíme a zřizovateli naší školy, OBCI KOLOVÁ, za veškerou podporu.
Přejeme všem krásné jarní dny.
Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka školy

PÉTANQUE CLUB KOLOVÁ
V roce 2014 PC Kolová opět bojoval v extralize a umístil se na 5. místě. Vítězem se sto
Carreau Brno, sestoupily kluby Klip Litovel a Osika Plzeň.
Velkým úspěchem našeho klubu byla účast našeho člena Jindřicha Kauci jakožto člena
reprezentace ČR na mistrovství Evropy v Římě.
Naše reprezentace skončila na 18.místě a tím se ČR kvalifikovala na MS 2014 na Tahiti.

PC Kolová si vás dovoluje pozvat na tradiční odpolední turnaj smíšených dvojic v pétanque

Čarodějnické koule 2014
Kdy:
Kde:
Systém:
Startovné:
Přihlášky:

středa, 30. dubna 2014 od 16 hod.
areál PC Kolová „U Gubiše“
smíšené dvojice (2×2 mix)
60,- Kč za hráče – člověka, čarodějnice zdarma
nejlépe web ČAPEK: http://czechpetanque.cz/prihlaska.html?t=111
Ivo Kacerovský – tel.: 723 062 437, mail: thall@volny.cz

Po turnaji:

slavnostní oheň, posezení s hudbou, pálení čarodějnic,
Filipojakubská noc, či chcete-li oslava svátku Beltine a přicházejícího jara
slavnost do ranního úsvitu, nebo jak kdo vydrží
PODROBNOSTI: http://pc.kolova.eu/?p=3106

POPLATKY OBČANŮ V ROCE 2014

Poplatek za popelnice pro občany v roce 2014
OBJEM NÁDOBY

110, 120 L

240 L

80 L

1X TÝDNĚ

2 445 Kč

4 210 Kč

1 690 Kč

1X ZA 14 DNÍ

1 290 Kč

2 170 Kč

920 Kč

KOMBINOVANÝ

1 865 Kč

3 190

-

platba převodem na účet č.ú. 3224341/0100, KB Karlovy Vary, VS= číslo popisné
nebo v hotovosti na obecním úřadu v úředních hodinách!

BIO ODPAD
Obecní úřad nabízí všem občanům obce zprostředkování přistavení nádob na BIO odpad
a jejich následný vývoz společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Do nádob na BIO odpad patří pouze!!!
• Tráva a plevel
• Listí (bez smetků z ulic)
• Dřevní štěpka z větví stromů a keřů
• Spadané ovoce
• Skořápky od vajec
• Neznečištěná zemina (bez květináčů)
• Pokojové rostliny
• Květináč z lepenky a rašeliny
Velikost nádob je 240 l.
Frekvence svozu je 1x týdně nebo 1x za 14 dní.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ (OZV 36/2011)
Poplatková povinnost se týká psů starších 3 měsíců.
Držitel psa je povinen do 14 dnů nahlásit vznik nebo zánik povinnosti (vznik = den
dosažení 3 měsíců věku psa nebo den nabytí psa)
Roční výše poplatku je 400 Kč za prvního psa a 600 Kč za každého dalšího.
Roční výše poplatku pro důchodce je 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za každého
dalšího.

