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Je to již 130 let, kdy byla naše škola založena. Vyučovat se začalo v roce 1884. Již 
129. školní rok je u svého konce. I tento rok byl pro všechny žáky naší školy bohatý na 
zážitky, získání nových vědomostí a zkušeností. Uspořádali a zúčastnili jsme se těchto akcí: 

• exkurze:  farma Kozodoj a Planetárium Cheb, porcelánka Lesov – velmi děkujeme 
panu Mareškovi za exkurzi a pro každého našeho žáka porcelánovou památku  

• besedy: Ajax – Policie ČR, sportovní den s Ajaxem v K. Varech, besedy v knihovně 
pro každou třídu - velmi děkujeme paní Šárce Mathauserové za skvělé besedy 

• výstava: Muzeum K. Vary – Hry a klamy – IQ PARK  
• koncerty:  středověká hudba,  Karlovarský symfonický orchestr – velmi  děkujeme 

paní Melicharové za zařízení akce 
• přednáška s ukázkou použití hasicího přístroje 
• divadelní představení v Karlovarském městském divadle, v sále OÚ Kolová 
• adventní koncert žáků naší školy před budovou školy, vánoční spirála a pohoštění  
• Martinská oslava, Mikulášská besídka, masopustní průvod, vánoční besídka, 

vynášení Morany (vítání jara) 
• cvičení v přírodě, turistika, zimní olympiáda v Kolové, plavecký výcvik žáků 3. – 5. 

ročníku, dětské dopravní hřiště /4. + 5. ročník/ 
• účast na sportovních soutěžích - atletický trojboj, minikopaná (Mc Donald´s Cup), 

vybíjená, štafeta, přespolní běh, gymnastický trojboj  a míčový trojboj 
• zájmové kroužky – deskové hry, německý jazyk, německý jazyk hrou, kytara, 

počítače, dramatický kroužek, badatel, pohybové hry 
• testování KALIBRO  pro 5. ročník 
• fotografování žáků (1. ročník, vánoční  a závěrečné) 
• návštěva předškoláků z MŠ Březová v 1. třídě 
• Den dětí – hry, soutěže  
• školní výlet – Cheb – hrad - Pohádková zahrádka – děti si výlet moc užily☺ 
• spaní ve škole, hry, soutěže, opékání a zpívání u táboráku, večerní čtení...atd.  
• závěrečná besídka – sál OÚ Kolová – rozloučení s žáky 5. ročníku, kteří odcházejí 

na 1. ČESKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ ŠMERALOVA, ZŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ, 
ZŠ JAZYKŮ, ZŠ BOCHOV. Děkujeme paní Melicharové za krásný doprovod na 
harfu a rodičům Blažkovým za velkou sladkou odměnu nejen pro naše žáky... 

• nadále jsme zapojeni do projektu „OVOCE DO ŠKOL“ a projekt „EU PENÍZE 
ŠKOLÁM“ je u úspěšného konce 
 
DĚKUJEME všem rodičům, kteří nám v průběhu školního roku poskytli různé dary, 

pomůcky a sladkosti pro děti, panu Jiskrovi za zhotovení fotografií naší školy, paní 
Stachové za videozáznam ze závěrečné besídky. 

Děkuji všem pedagogům, nepedagogům a vedoucím zájmových kroužků za jejich 
kvalitní práci. Tento školní rok se loučíme s paní vychovatelkou Miladou Vítkovou, které 
děkujeme za její přínosnou práci a přejeme jí hodně zdraví a štěstí do dalších let. 

Hlavně děkujeme panu starostovi a celému zastupitelstvu OBCE KOLOVÁ za 
finanční a technickou pomoc, kterou škole stále poskytují. 
 
Dětem i jejich rodi čům přejeme klidné a slunečné léto plné nových zážitků a pohody. 

Mgr.  Bc. Petra  Hnátková, ředitelka školy 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 



 

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. 

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. Velikost nádob je 240 l. Frekvence svozu je 1x 
týdně nebo 1x za 14 dní. Další informace na obecním úřadu. 
 
 
 
 
 

Mezinárodní letiště Karlovy Vary se nachází v těsném sousedství severovýchodní 
hranice katastrálního území obce Kolová. To je fakt, který nezměníme, letiště tu bylo, je a 
bude. Každý, kdo se rozhodl bydlet v naší obci, s tím musí počítat. 

O to více se obec snaží omezit hluk ostatní. Bohužel v tomto nemá obec žádnou 
podporu v zákonech. Dlouhodob ě apelujeme na to, aby se v ned ěli nepoužívaly 
sekačky, pily a další hlu čné přístroje. V ětšinou se to dodržuje. Když n ěkdo d ělá 
hluk, sami sousedé ho často upozorní a slušní lidé na domluvu slyší.  

Hustotu leteckého provozu nemůže obec nijak ovlivnit a lázeňské město má zájem 
spíše na zavádění dalších linek, což zatím kvůli ekonomické situaci není aktuální, ale 
může v budoucnu být. 

Obec nyní obdržela od Letiště studii ke zvýšení kapacity parkovišť a posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí. Informace o studii je vyvěšena na úřední desce, obec se 
k ní má vyjádřit. Předběžně lze říci, že na životní prostředí v obci to nebude mít vliv, 
hladina hluku se z tohoto důvodu nezvýší. 

Co se týká letecké akrobacie, musí být dodržována pravidla ohledně místa, doby a 
počtu přeletů. Jeden z našich občanů podal stížnost na KÚ Karlovarského kraje ohledně 
hluku z letadel, jeho příspěvek ve zkrácené verzi uvádíme:  

„Mnohé z nás, kdo bydlíme zde v Kolové, obtěžuje hluk z letadel provádějící své 
akrobatické létání nad obcí.  Jelikož i já mám rád klid, napsal jsem dopis hejtmanovi 
PaedDr. Josefu Novotnému. K tomuto dopisu jsem přiložil i CD se záznamy letů přímo nad 
domy a zejména provádění akrobatických prvků v obydlených částech obce. Byl jsem tedy 
pozván na schůzku. K jednání dostavili kromě pana hejtmana i vedoucí odboru dopravy 
Karlovarského kraje, ředitel letiště Ing. V. Černý, ředitel letového provozu a předseda LAC 
KV pan Duras. Jednání trvalo více jak hodinu a mohu říci, že všichni byli vstřícní k 
nalezení kompromisu. Kladl se důraz na dodržování pravidel ze strany LAC KV, zejména 
co se týká minimální výšky při provádění akrobacie, kdy ne vždy jsou tato stávající 
pravidla dodržována. Výsledkem jednání bylo navržení změn ve smlouvě mezi letištěm KV 
a LAC. Doufám, že toto jednání a přísliby všech stran přispějí ke klidnějšímu a 
příjemnějšímu bydlení v této obci.“ 

Miroslav Vlasatý 

POPLATEK ZA POPELNICE PRO OB ČANY 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= č.p.nebo v hotovosti na OÚ 

LÉTÁNÍ NAD KOLOVOU, DODRŽOVÁNÍ KLIDU V NED ĚLI A O SVÁTCÍCH 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FK AJAX KOLOVÁ 
POŘÁDÁ TRADIČNÍ 

 

A N E N S K Ý  F O T B A L O V Ý  T U R N A J  
 

o    pp uu tt oo vv n íí    A n e n s k ý  pp oo hh áá rr  
 

68. ročník 
 

V SOBOTU 26. ČERVENCE OD 9 HODIN 
 

za účasti Mužstev TJ Stružná, Baník Pila, Sokol Útvina, Sokol Olšová Vrata  
 a domácí FK Ajax Kolová 

večer bude turnaj opět zakončen tradiční hudební párty s " Karlem Gottem"  
 

Obec Kolová pořádá již devátý ročník 
 

ANENSKÉ SLAVNOSTI  

 

v neděli 27. července 2014 
 

v 15:00 PIETNÍ AKT 

u památníku před kaplí sv. Anny  

k připomenutí 100. výročí začátku 1. světové války 
s krátkou pobožností, kterou povede Mgr. Lukáš Bujna, 

farář Čerskoslovenské církve husitstké  
 

následuje 
 

živá hudba 
občerstvení, koláče, káva, pivo, víno 

pro děti jízda na koních 
 

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY NAŠE OBČANY 
k tomuto setkání 

zejména seniory a pamětníky  
 


