
DUBEN 2015

PIETA V DEN OSVOBOZENÍ
Srdečně zveme občany Kolové a Hájů na pietní akty v Den osvobození 
8. května, kdy si připomeneme 70. výročí konce 2. světové války. Na 

programu bude kladení věnců a krátký proslov s modlitbou. Pietní akty 
se konají v 10.00 v Kolové (u pomníku naproti kapličce) a v 10.30 

v Hájích (u pomníku padlým).
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

V katastrálním území Kolové a Hájů začaly práce na komplexních pozemkových 
úpravách (KoPÚ). V rámci 1. etapy KoPÚ Kolová-Háje prování firma Hrubý s.r.o. 
Plzeň měření polohopisu a výškopisu, a to od 1.3.2015 do 31.7.2015. Polohopis 
a výškopis znamená zaměření cest, rozhraní kultur, druhů pozemků, kraje porostů, 
oplocení, vodní toky, atd. a další prvky dané platnými právními předpisy.
Obec má možnost v rámci těchto úprav získat pozemky, které potřebuje v obecním 
zájmu. Jedná se zejména o pozemky pro cesty a stezky.

Na udržování pořádku vynakládá obec poměrné velké finanční prostředky. Žádáme 
občany, aby sami na pořádek v obci dbali, zejména:

ABY MAJITELÉ PSŮ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH ODKLÍZELI EXKREMENTY 
SVÝCH PSŮ

ABY DO KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD VHAZOVALI POUZE TY ODPADY, KTERÉ DO 
NICH PATŘÍ A PRO KTERÉ JSOU TYTO NÁDOBY URČENY.

DĚKUJEME !!!

Obecní úřad nabízí všem občanům obce zprostředkování přistavení nádob na BIO odpad
a jejich následný vývoz společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Tel.: 353 331 513. 
Velikost nádob je 240 l. Frekvence svozu je 1x týdně nebo 1x za 14 dní. Cena cca 50 Kč/1 vývoz. 
Vývoz probíhá od 1.dubna do 31.října.

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, květináče z lepenky a rašeliny

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce Kolová se koná

dne 21.4.2015
od 19 hodin

v předsálí OÚ Kolová

UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU V OBCI

BIO ODPAD



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

V roce 2014 obsadil náš klub 5. místo v celostátní extralize a zájemci z řad diváků se mohou přijít 
podívat na naše domácí utkání proti POP Praha 8.5.2015, případně s Vrchlabím 5.7.2015, 
začátek vždy v 9,00 hod. V obou utkáních jsou favoritem hosté, kluby ze třetího a druhého místa 
loňské tabulky.
Gratulace patří našim hráčům Jindřichu Kaucovi, který v roce 2014 skončil na 4. místě na MČR 
dvojic a Petru Plucarovi, který byl na MČR jednotlivců na 6. místě.
Největším úspěchem je ale nominace členky našeho klubu Sylvy Mrázkové do české ženské 
reprezentace pro mistrovství světa, které se koná v říjnu v Thajsku. Pro náš klub i obec je to velká 
čest a máme z její nominace upřímnou radost.

Ivo Kacerovský

Jak možná někteří víte, v naší obci se aktivně věnuje motoristickému sportu Oliver Vondráček.
Disciplína má název Offroadtrial a jsou to v podstatě závody terénních automobilů 4x4 v nejtěžším 
možném terénu, kde účastníci mají za úkol zdolat brankami vytyčenou trať ve stanoveném 
časovém limitu a také nasbírat co nejméně trestných bodů.

Oliver se těmto závodům věnuje již několik let a za tu dobu získal ve své kategorii 1x titul mistra 
ČR (2013), dvakrát titul vicemistra (2012 a 2014). Cennější trofejí je však titul mistra Evropy 2013 
v Itálii a jeho obhájení vloni na Slovensku. Kam historie tohoto odvětví sahá, se toto zatím nikomu 
nepodařilo. Letos se připravuje kromě účasti v seriálu domácího mistrovství i na získání v řadě 
třetího evropského prvenství - tentokrát v San Marinu.

Pořadatelem celého seriálu závodů mistrovství ČR je Jaromír Vondráček. Bližší informace k těmto 
závodům najdete na www offroadtrial.cz. Budeme držet palce a ať se daří.

Šťastným rodičům miminek a batolátek nabízí obec Kolová od letošního roku možnost 
slavnostního uvítání občánků. Bude se konat vždy v Den matek, který letos připadá na neděli 10. 
května 2015, v čase od v 15 hodin v prostorách knihovny v budově Obecního úřadu. 

Protože jsme omezeni zákonem o ochraně osobních údajů, je třeba aktivity ze strany rodičů. 
V případě zájmu tedy kontaktujte do konce dubna p. Lukáše Bujnu, předsedu Kulturního výboru 
obce, na mobilu 733 394 636, nebo na mailu bujna@seznam.cz. 

POPLATKY ZA POPELNICE PRO OBČANY 2015
OBJEM NÁDOBY 110, 120 L 240 L 80 L
1X TÝDNĚ 2 455 Kč 4 240 Kč 1 690 Kč
1X ZA 14 DNÍ 1 290 Kč 2 180 Kč 910 Kč
KOMBINOVANÝ 1 870 Kč 3 210 Kč -

PÉTANQUE CLUB KOLOVÁ

MOTORISTICKÝ SPORT V NAŠÍ OBCI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Foffroadtrial%2Ecz


Setkání seniorů
Beseda s lékárníkem

Srdečně vás zveme na 2. setkání seniorů 
23.4.2015 v 18:00 hodin, 

v předsálí OÚ Kolová. Téma besedy: vitamíny

Pořádá OBEC KOLOVÁ,  Jana Bartošová a Lukáš Bujna

PÉTANQUE CLUB KOLOVÁ
Pétanque club Kolová zve všechny pohodové spoluobčany a 

jejich přátele na posezení k ohni v rámci turnaje

"Čarodějnické koule",
který se koná jako součást slavnosti pálení čarodějnic 
ve čtvrtek 30.4. Turnaj je určen pro smíšené dvojice, 

prezentace v 16 hodin, začátek v 16,30. Zahrát si 
mohou i začátečníci - hrací koule je možné zapůjčit.

V NEDĚLI 7. 6. ZVEME VŠECHNY DĚTI NA 
DĚTSKÝ DEN, KTERÝ BUDE PLNÝ 

VESELÝCH SOUTĚŽÍ. TĚŠIT SE MŮŽETE 
NA PESTRÝ DOPROVODNÝ PROGRAM.

(PODROBNĚJŠÍ INFORMACE BUDOU NA PLAKÁTECH)


