
 
ČERVENEC 2015 

 
Obec Kolová pořádá již desátý ročník 

 

ANENSKÉ SLAVNOSTI          
 

v neděli 26. července 2015 
 

15:00 bohoslužba před kapličkou sv. Anny  

15:30 doprovodný program 

 hraje Malá kapela Josefa Levého 

 vystoupí žonglér a kejklíř Kašpar Klepal 

 soutěže a výtvarná dílnička pro děti 

 jízda na konících 

 točené pivo, víno, limo, pečené klobásky 

 KOLÁČKOBRANÍ 

            „utkání“ hospodyněk o nejlepší svatoanenský koláček 

Milé hospodyňky,  
využijte jedinečnou příležitost zúčastnit se historicky prvního 

 KOLÁČKOBRANÍ v naší obci.  
Oslňte sousedy a odbornou porotu svým pekařským uměním  

a vyslužte si titul nejlepší obecní pekařky.  
Vítěz získá hodnotnou cenu.  

Na Vaše sladké koláčky se budeme všichni moc těšit,  
stejně jako na příjemné setkání se všemi ostatními. 

 

Číslo 3/2015. Vydává obec Kolová, 362 14 Kolová, okr. Karlovy Vary.  
Ev.č. MK ČR E 19633. Vychází nepravidelně cca 4x ročně. 

www.kolova-haje.cz        obec@kolova-haje.cz 
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Zastupitel Robert Kodym se vzdal mandátu, na jeho místo nastoupila Romana 
Vančurová. 

OZ schválilo rozpočet na rok 2015 jako přebytkový.  

OZ schválilo Závěrečný účet obce Kolová za rok 2014.  

OZ schválilo hospodaření své příspěvkové organizace ZŠ Kolová za rok 2014.  

OZ schválilo novelu vnitřní směrnice obce „Zásady a postup při zadávání 
Veřejných zakázek malého rozsahu“.  

OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na akci „Kolová čerpací stanice včetně 
výtlaku splaškové kanalizace a napojení RD čp.  84 - projektová dokumentace“. 
Výběrové řízení proběhlo, ale bylo následným rozhodnutím OZ zrušeno z důvodu 
vysoké ceny a vyhlášeno nové výběrové řízení s cenovým limitem 70 tis. Kč. 

OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na akci Základní škola Kolová – 
přístavba a stavební úpravy vstupu. Zakázku získala firma Unitherm. 

 
 

 
 

OZ schválilo seznam akcí, které se budou realizovat podle finančních příjmů, 
včetně priorit.  

 Prioritu A mají akce: Dokončení chodníku směrem Kolová-Háje, Čerpací šachta 

a výtlačné kanalizační potrubí v lokalitě K Přehradě, Stavební úprava vstupu do 
budovy ZŠ Kolová, Odvodnění dešťových vod od křižovatky Kolová-Háje-Pila a 
projektové práce - Ulice K přehradě – DUR a DSP – výtlačná kanalizace včetně 
přečerpací šachty, gravitační připojovací kanalizační potrubí domu čp. 84, sociální 
zařízení Petanque a DSP pro dokončení chodníku směrem Háje. 

 Prioritu B mají akce: Dětské hřiště pro předškolní děti, Cesta za kapličkou, 
Chodník z parkoviště před OÚ k hospodě, Zpomalovací prvky od Hájů a od letiště, 
Parkovací místa v obci, Příprava tréninkového hřiště v areálu AJAX s možností 
využití pro školu a organizovanou veřejnost. 

 Prioritu C mají ostatní akce - komunikace kolem čtyřdomků, chodník kolem 
hřiště, dětské hřiště u ZŠ 6 až 12 let. 

 (DUR = dokumentace pro územní rozhodnutí, DSP = dokumentace stavebního 
provedení) 

 

 

 

 

 

Veřejné zasedání 
zastupitelstva obce Kolová se koná 

dne 14.7.2015 
od 19:30 hodin 

v předsálí OÚ Kolová 
 

 
 

VÝSTAVBA V OBCI 

 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

 



 

 

 V neděli 7. června se v areálu pétanque Kolová konal Dětský den. Pestrý program 

přilákal děti nejen z naší obce, ale i z okolních 

vesnic. Kouzelník Kamil Burda předvedl několik triků 

a učil děti čarovat. Při dovednostních a pohybových 

soutěžích děti získávaly žetony, které si směňovaly 

za rozmanité odměny. Dětem byl k dispozici 

nafukovací hrad a houpačky, mohly se projet na 

koních, nechat si namalovat obličej a opéct buřtíky. 

Zkrátka velmi vydařené odpoledne. 

Finančně se na této akci podílela obec Kolová a Tělovýchovná jednota žen.  

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich dárky a všem těm, 

kteří akci připravili a byli ochotní trávit celé nedělní odpoledne na jednotlivých 

stanovištích. Bez vás by to nešlo! Odměnou nám všem byly radostné oči našich 

nejmenších.                                                                                     Lucie Chalupecká 

 
 
 
 

Čas letí jako voda a školní rok 2014/2015 je u svého konce. Od posledního 
příspěvku do Koloháje, kde byly zmíněny všechny akce prvního pololetí, bylo i druhé 
pololetí bohaté na zážitky, zkušenosti a znalosti. Před jarními prázdninami jsme 
uspořádali Masopustní průvod, v březnu jsme již tradičně vynášeli Moranu 
s opékáním buřtů. Od března do června žáci 3. – 5. ročníku každý týden jezdili na 
plavecký výcvik do K. Varů. Velmi naučným programem byla ukázka dravců a sov 
v parku u školy. Byli jsme na exkurzi v Bečovské botanické zahradě a 4. a 5. 
ročník na dětském dopravním hřišti ve Staré Roli. Na turistiku spojenou se 
zdravovědou jsme se vydali do okolních lesů. Poslední měsíc školního roku jsme 
zahájili Dnem dětí a pokračovali exkurzí k hasičům na Pilu /velmi děkujeme panu 
Dobrovolnému/. Dále nás čekal výlet vlakem do Horní Blatné /Vlčí jámy, Ledová 
jáma, Blatenská rozhledna/, který si děti velmi užily. A to nejlepší vždy nakonec: 
Závěrečná besídka a rozloučení s páťáky /letos na motivy knihy Roalda Dahla – 
Čarodějnice/. 

Děkujeme paní Šárce Mathauserové za skvělé besedy v knihovně, všem 
rodičům, kteří nám v průběhu školního roku poskytli různé dary, pomůcky a 

sladkosti pro děti. 
Děkuji všem pedagogům, nepedagogům a vedoucím zájmových kroužků 

za jejich kvalitní práci. Hlavně děkujeme panu starostovi a celému 
zastupitelstvu OBCE KOLOVÁ za veškerou podporu, kterou škole stále 
poskytují. 

Dětem i jejich rodičům přejeme krásné a pohodové léto. 
Mgr. Bc. Petra Skružná, ředitelka školy 

 

 

 DĚTSKÝ DEN V KOLOVÉ 
 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ 
 



 

 

 
 Oslovili jsme pana Miroslava Stuláka, který již více jak 20 let organizuje cesty do pražských 
divadel, a nabízíme Vám možnost vyjet do Prahy za kulturou. Aktuálně jsou v podzimním plánu 
muzikály a činohra. Nabídka se mění šestkrát do roka. Cestuje se autobusem, nástupním místem 
pro nás by bylo odpočívadlo na nové pražské silnici u odbočky na Olšová Vrata. V Praze bývají 
obvykle tři hodiny volného času.  
Obec podpoří občany Kolové a Hájů částkou 200,- Kč na osobu a představení. V případě zájmu 
kontaktujte do čtvrtka 16.7.2015 Moniku Sommerovou, tel. 733 392 852. 

ČINOHRA 
Divadlo Járy Cimrmana  ČESKÉ NEBE     

20.09.2015 (neděle odpo.)  CENA: 750 Kč (doprava + vstupenky do předních řad) 
 
Studio Ypsilon     SEŽEŇTE  MOZARTA!      

25.09.2015 (pátek večer)  CENA: 750 Kč (doprava + vstupenky do předních řad) 
 
Divadlo Kalich    ŽENA ZA PULTEM 
 17.10.2015 (sobota odpoledne)  CENA : 850 Kč (doprava + vstupenky do 12.  - 14. řady) 

 
SOUDCE V NEZNÁZÍCH  

31.10.2015 (sobota odpoledne)       CENA : 890 + 850 Kč (doprava + vstupenky) 
 

MUZIKÁL 
Hudební divadlo Karlín  DRACULA   

  19.12.2015 (sobota odpoledne)    CENA : 990 Kč (doprava + vstupenky)  
THE ADDAMS FAMILY   

26.09.2015 (sobota odpoledne)   CENA : 990 Kč (doprava + vstupenky)  
 
Divadlo Kalich   ATLANTIDA 
 10.10.2015 (sobota odpoledne)  

24.10.2015 (sobota odpoledne)  
28.11.2015 (sobota odpoledne)    CENA : 990 Kč (doprava + vstupenky) 

 
Divadlo Broadway   MÝDLOVÝ PRINC 

 24.10.2015 (sobota odpoledne)                        
14.11.2015 (sobota večer)     CENA : 990 Kč (doprava + vstupenky)  

 
Divadlo Hybernia   PŘÍZRAK LONDÝNA     

17.10.2015 (sobota večer)     CENA : 990 Kč (doprava + vstupenky) 
 
Divadlo PYRAMIDA FANTOM  OPERY 
 05.12.2015 (sobota odpoledne)  

14.11.2015 (sobota odpoledne) 
12.12.2015 (sobota večer)   CENA : 1 090 Kč (dopr. + vstupenky do sekt. A + D od 2. řady) 

   

 
 
 

 

 

 

 

 
 

3. setkání seniorů 
na téma 

STARÉ ODRŮDY NA SOUČASNÝCH ZAHRADÁCH 
dne 20.8.2015 v 18:00 hodin  
v prostorách Obecního úřadu Kolová.  

Pořádá OBEC KOLOVÁ.   

Těší se na Vás a pohoštění připraví Jana  Bartošová. 

POJEĎTE S NÁMI DO PRAŽSKÉHO DIVADLA. 
 


