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V říjnu 2016 byl dokončen poslední úsek chodníku v Kolové. Akce 
„Chodníky Kolová“ probíhala postupně podle finančních možností obce 
od roku 2008. 
 
 
V současné době řeší OZ dodržování rychlosti v obci a jedná o 
vybudování zpomalovacích ostrůvků. Na vjezdu do Kolové od letiště a od 
Hájů jezdí řidiči často jako o závod a ohrožují bezpečnost chodců. 
 
APELUJEME NA VŠECHNY ŘIDIČE A ŘIDIČKY, ABY DODRŽOVALI 
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST V OBCI PODLE P ŘEDPISŮ !!! 
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obecního úřadu Kolová  
 



 
 
 

ZMĚNY VE SLOŽNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE: 
 

Pan Václav Johanovský se vzdal mandátu člena zastupitelstva obce Kolová, na jeho 
místo měla nastoupit pí Libuše Ronešová, která odmítla, dalším náhradníkem 
v pořadí je p.Lubomír Bašus. Dále se vzdal mandátu Mgr. Lukáš Bujna. Na jeho 
místo nastoupil pan Július Jakubec, který složil slib zastupitele podle zákona a 
obdržel osvědčení člena zastupitelstva obce.  
 

 
V červnu OZ schválilo celoroční hospodaření obce Kolová a závěrečný účet obce 
Kolová za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Kolová za rok 2015 bez výhrad. V září schválilo zastupitelstvo rozpočtový výhled na 
roky 2017-2019. 
 
Proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku Kolová, chodník – poslední úsek 
směrem k Hájům. Stavbu provedla fa Báča stavební s.r.o. a nyní je chodník již 
dokončen. 
 
Na jaře byl proveden velký úklid na obecních parcelách za hřištěm FK Ajax. Byly 
vykáceny staré dřeviny, zbořeny a odstraněny zchátralé chatky, matriál byl odvezen 
na skládku nebo do šrotu, poté byl terén nahrubo upraven a studně zakryta 
poklopem. Práce provedly zahradnická fa Kratochvíl a stavební fa Báča, podíleli se 
členové FK Ajax. Tento prostor po dohodě s vlastníkem domu čp. 8 bude sloužit 
jako parkoviště při různých akcích a zápasech fotbalového klubu AJAX Kolová. 
 
Na překlenutí financování oprav základní školy Kolová schválilo OZ úvěr od 
Komerční banky ve výši 2,5 mil. Kč s dobou splácení 7 let. V létě bylo v budově ZŠ 
provedeno zpevnění stropů mezi 1. a 2. podlažím. Práce provedla fa STASKO s.r.o. 
a dokončila je v předstihu, takže úklid a stěhování proběhly v klidu do konce 
prázdnin.  
 
Kontrolní výbor obce pod vedením M.Míčka provedl kontrolu usnesení OZ a kontrolu 
výběrových řízení, zápis byl projednán zastupitelstvem. 
 
Bylo schváleno zastřešení autobusové zastávky v Kolové u obecního úřadu, která je 
využívána hlavně pro školní spoje.  
 
Nebytové prostory v budově OÚ Kolová jsou ve špatném stavu, je nutná 
rekonstrukce. Obec jako vlastník provede opravu podlah a omítek. Dispozice prostor 
se nezmění. Kromě školy se žádný zájemce o tyto prostory nepřihlásil, budou 
poskytnuty ZŠ Kolová jako družina.  
 
 
 

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 



 
 

V sobotu 23. července 2016 proběhl jubilejní 70. ročník Anenského turnaje, 
nejstaršího fotbalového turnaje v Karlovarském kraji, který byl zároveň součástí 
oslav výročí 70 let od založení klubu. Do Kolové se tak sjelo pět týmů, jmenovitě 
Blaník Strunkovice, Jiskra Březová, Baník Pila, Sokol Olšová Vrata a Ajax 
Kolová. Týmy tak na zeleném kolbišti bojovaly nejen o vítězný pohár, ale především 
o putovní obří skleněnou číši z dílny Milana Mottla.  
Konečné po řadí: 1. TJ Baník Pila, 2. TJ Jiskra B řezová, 3. Ajax Kolová, 4. TJ 
Blaník Strunkovice, 5. Sokol Olšová Vrata.  

Cenu pro nejlepšího střelce získal Robert Vavřina ml. z Baníku Pila, ocenění 
Mirka Vydry pro nejlepšího brankáře si odvezl Miroslav Turek ze Strunkovic.  

V průběhu turnaje se odehrál také přátelský zápas bývalých hráčů kolovského 
Ajaxu a bývalých hráčů Výběru Karlovarska, který skončil remízou. Během dne dále 
proběhlo setkání bývalých hráčů, promítání od historie po současnost, doprovodné 
Anenské slavnosti s programem pro děti, poděkování a předání pamětních 
stříbrných talířů za rozvoj fotbalu v Kolové, večer pak zábava pod širým nebem 
s půlnočním ohňostrojem.  

Všem, kteří se aktivně podíleli na přípravách turnaje a oslav, nebo přispěli 
darem do tomboly, patří velké poděkování, zejména však firmě Potraviny „Na 
Růžku“, rodině Mathauserových, manželům Šmídovým, Jana Horse Karlovy Vary, 
Rodinné farmě Škardovi a samozřejmě Obci Kolová. 

Ocenění za rozvoj fotbalu v Kolové převzali: 
Anna Miková 
Ĺúbica Sedláčková 
Jaroslav Rytíř 
František Hlavín 
Jindřich Novák 

V současné době již probíhají mistrovské soutěže, ve kterých se účastní také tři 
družstva Ajaxu Kolová, a to: A-tým, nově B-tým (převážně naši dorostenci) a nově 
družstvo mladších žáků.  

Spolek FK Ajax děkuje Obci Kolová, Auto Kelly a.s, sponzorům a našim 
občanům za stálou podporu, přeje úspěšné zakončení letošního roku.  

Poděkování patří také panu Josefu Kopfsteinovi, fa STASKO plus, za 
sponzorský dar 15 fotbalových mí čů pro založené družstvo mladších žáků. 

 
 

 
 

V měsíci září skončil letošní ročník extraligy Pétanque, kdy se náš klub po několika 
5. místech konečně umístil „na bedně" a vybojoval 3. místo za vítězným Vrchlabím a 
druhým Brnem. Sestupují Loděnice a POP Praha. Z důvodů časových a finančních 
to byla pravděpodobně poslední účast našeho klubu v extralize.  
Jindřich Kauca byl členem mistrovské trojice na MČR trojic a obhájil loňský titul. 
Sylva Mrázková byla členkou poražených finalistů a stala se vicemistryní ČR. 
Zároveň po loňské reprezentaci na MS trojic žen, byla nominována do ženské 
reprezentace pro mistrovství Evropy dvojic v roce 2017. 

 

FOTBALOVÝ KLUB AJAX KOLOVÁ 

PÉTANQUE CLUB KOLOVÁ 



 

 
 

Při roznášení volebních lístků před říjnovými volbami jsme zjistili, že poměrně velký 
počet domů není viditelně označen číslem popisným, aby mohla být správně 
doručena všechna pošta. 
 
PROSÍME MAJITELE DOMŮ, ABY MĚLI VIDITELNĚ UMÍSTĚNÉ ČÍSLO POPISNÉ!  
 
 
 

 

 
 
 
Setkání seniorů se uskuteční dne 15. listopadu 2016 od 18 hodin. Na programu je 
beseda s právníkem. Všichni jsou zváni. 
 

 

 
 
Ve vývěskách je vyvěšen „Návrh nového uspořádání pozemků“ v rámci KoPÚ 
Kolová a Háje. Návrh bude vyvěšen po dobu 1 měsíce a občané, kteří mají 
připomínky nebo dotazy, je mohou uplatnit na obecním úřadu, kde jsou k nahlédnutí 
všechny podklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objem nádoby 110, 120 L 240 L 80 L 

1x týdně 2.500,- Kč 4.300,- Kč 1.720,- Kč 

1x za 14 dní 1.340,-  Kč 2.230,- Kč 950,- Kč 

Kombinovaný 1.920,-  Kč 3.280,- Kč - 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY - INFORMACE 

OZNAČENÍ DOMŮ ČÍSLEM POPISNÝM 

OBEC KOLOVÁ HLEDÁ KRONIKÁŘE a spolupracovníky zejména z řad fotografů 
Informace na OÚ nebo pí. Braunová, tel. 724220216 

UPOMÍNKA PRO OBČANY, KTEŘÍ NEZAPLATILI POPELNICI NA ROK 2016! 

SETKÁNÍ SENIORŮ 

Doučím NJ 

• děti ZŠ, SŠ, začátečníci, pokročilí, konverzace pro práci v Německu 

• první hodina zdarma, poté 150,- Kč/60 min.  

• zkušenosti s individuální výukou cca 10 let 

• vlastním pedagogické minimum, ZD a ZMP certifikát 
Tel.: 730 548 306 Lucie      (Placená inzerce) 
 


