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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
• Zastupitelstvo obce Kolová schválilo v prosinci rozpočet na rok 2017 jako
vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 9,810 mil. Kč a výdaji ve stejné výši.
Splátky úvěrů ve výši 0,787 mil. Kč budou ve financování kryty v plné výši ze
zůstatku peněz naspořených v minulých letech.
• OZ schválilo poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce pro Pétanque Club
Kolová na opravu střechy klubovny ve výši 40 tis. Kč. Klub funguje již 20 let,
buduje postupně areál a zázemí pro hráče, reprezentuje obec a pořádá akce i
pro občany.
• Nebytové prostory v budově Kolová čp. 16: Jediným zájemcem o tyto prostory
v budově obecního úřadu je Základní škola Kolová. Současné prostory
v budově základní školy podle informace ředitelky jsou již těsné, vzhledem
k velkému počtu dětí a zájmových kroužků. Nikdo jiný v období od ledna 2016,
kdy skončil poslední nájemce, neprojevil o tyto prostory zájem. V budově
obecního úřadu je již jídelna a tělocvična a nyní zde bude i školní družina.
Nový vchod bude ze strany parkoviště. Byla zpracována projektová
dokumentace jako podklad pro výběrové řízení. Zastupitelstvo schválilo
provedení výběrového řízení na opravu těchto nebytových prostor a jmenovalo
členy komise pro otevírání obálek, která bude zároveň hodnotící komisí.
• Kulturní výbor je od začátku roku 2016 nečinný, sportovní svou činnost ani
nezahájil. Tyto výbory nejsou povinné, obec je nemusí ustanovovat. Činnost
v těchto oblastech vždy závisí na konkrétních lidech a jejich ochotě a
nasazení, výbor k tomu není potřeba. Zastupitelstvo se usneslo na zrušení
těchto dvou výborů.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ KOLOVÁ
proběhne v budově školy v pondělí 3. 4. 2017 od 15 do 17 hod.
více na www.zskolova.cz
Vážení rodiče, jste zvědaví, jak vypadá naše škola?
Přijďte se podívat i s dětmi ještě před zápisem do 1. ročníku.

JAK TO CHODÍ U NÁS VE ŠKOLE
Budeme se na vás těšit!

ve čtvrtek 9.3.2017 od 17 hodin
Prosíme, potvrďte nám svou účast na e-mail zskolova@zskolova,cz
nebo na tel 733 392 852.

SNÍH MIZÍ, HOVÍNKA ZŮSTÁVAJÍ
V dubnu 2006 vyšel v Koloháji článeček s tímto názvem, který by se mohl zkopírovat. A nejde jen o
pejskaře.

Žádáme občany, aby udržovali pořádek a čistotu v okolí kontejnerů !
Pomozte podle svých možností nyní po zimě s předjarním úklidem kolem svých
domů i na veřejných prostranstvích.
Majitele psů žádáme o uklízení exkrementů !
Papírové sáčky jsou ve stojanech nebo si je můžete vyzvednout na obecním úřadu,
abyste je měli vždy u sebe.
Obecní úřad děkuje všem pořádkumilovným občanům ☺
POPLATKY ZA POPELNICE PRO OBČANY 2017
objem nádoby

110, 120 L

240 L

80 L

1x týdně

2.600 ,- Kč

4.450,- Kč

1.810,- Kč

1x za 14 dní

1.380,- Kč

2.310,- Kč

990,- Kč

Kombinovaný

1.990,- Kč

3.380,- Kč

-

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

PC KOLOVÁ: České ženy – páté nejlepší v Evropě
Od 8. do 11. září 2016 hostila Bratislava mistrovství Evropy žen v pétanque, kterého se zúčastnilo
rekordních 32 týmů. Právě díky místu, kde se mistrovství konalo, jsme se mohly těšit na to, že nebudeme
bojovat s jazykovou bariérou a úmorným cestováním do vzdálených destinací a že se budeme moci cítit jako
doma. Tento náš původní pocit se potvrdil, a to zejména tehdy, když jsme zjistily, že domácí slovenské
publikum nás bere jako vlastní a my se můžeme spolehnout na jeho báječnou podporu.
Na náš český ženský tým ve složení Hana Šrubařová (Brno), Lucie Venclová (Vrchlabí), Romana
Hodboďová (Praha) a Sylva Mrázková (Kolová) a pod vedením trenéra Iva Michálka (Brno) čekala
skutečná evropská špička. První den se nám podařila nominace mezi osmičku nejlepších evropských týmů a
mohly jsme se těšit na čtvrtfinálové soupeřky. Těmi se opět staly Španělky.
Španělky jsme hrou natolik zaskočily, že se začaly vzpamatovávat až za stavu 10:0 pro nás. Vystřídaly,
zpřesnily a pomalu nás začaly dohánět. Jakmile znovu získaly sebevědomí, nepřipustily už naši dominanci,
zápas obrátily a nakonec zvítězily 13:11. Prohra nás mrzela o to víc, že stačil jen kousek a porazily bychom
jeden z nejlepších týmů světa. Ale alespoň jsme měly možnost si zahrát nádherný zápas.
Výtečná organizace, skvělé zázemí, chutné jídlo, téměř domácí atmosféra a celkové dělené páté místo – to
vše přispělo k tomu, že jsme z mistrovství odjížděly domů spokojené a s úsměvem na rtech.
Sylva Mrázková, PC Kolová

