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Nic se u nás nedělá, neděje, je tu mrtvo!... 
  

Slýchám to občas, častěji před volbami do OZ od nových zájemců - kandidátů opozice na 
práci v OZ. Předsevzetí fůra, ale po zvolení a rozdání karet s povinnostmi a vymezením 
kompetencí a prostoru pro prosazení záměrů – volebních slibů, vše postupně utichne, předvolební 
zápal je ten tam. Na každém veřejném zasedání OZ, ale i při běžných poradách, vyzývám 
zastupitele, aby plnili své závazky vůči občanům, aby pro obec aktivně pracovali a při setkání 
s občany všichni přispívali ke kulturnímu rozvoji života obce. 

Bohužel volební zápal nově zvolených opozičních zastupitelů postupně vyprchává - účast 
na poradách OZ a zasedáních to jenom dokazuje. Rovněž účast občanů je zanedbatelná. 
Možná, že je to i má chyba, že nedokážu nadchnout všechny zastupitele a občany k aktivnějšímu 
přístupu k řešení  obecní – naší problematiky. Nevím, snažím se, jak umím. 

A tak veškerá práce ve prospěch obce zůstává opět na lidech, kteří pro obec léta 
systematicky pracovali a pracují a při dalších volbách se od náhle probuzené „opozice“ dozvědí, 
co vše dělali a dělají špatně. Díky bohu, že alespoň to je důkazem, že občanská společnost žije. 
Ale stačí to? Tak jsem se opět dostal na začátek. Protože to nikdo jiný neudělá a využiji této 
příležitosti k informaci, co se u nás opravdu z pohledu obce i občana děje. 

Základní škola je obecním zařízením a je základem vzdělání našich dětí a znakem udržení 
kulturního standardu obce. Zjednodušeně je prioritním zájmem obce. A tomu odpovídá i finanční 
zajištění provozu, personálního obsazení a investic do technického stavu budovy včetně 
rozšiřování školního zařízení. Velice stručně zrekapituluji investice do stavebních úprav: 

 
1. Zrušení septiku a připojení školy na splaškovou kanalizaci a vybudování školního hřiště 

2. Zřízení chlapeckých WC a kabinetu 

3. Zrušení kotelny na tuhá paliva a zřízení elektro ohřevu se zdrojem- zemní vrty 

4. Zateplení pláště školní budovy 

5. Úprava bytu v přízemí a zřízení šatny 

6. Po opuštění školního bytu změna dispozice a zřízení nové učebny - školní družiny 

7. Oprava podokapové římsy a zřízení bezbariérového přístupu 

8. Rekonstrukce stropů 1. NP 

9. Stavební úpravy nebytových prostor v budově obecního úřadu pro zřízení školní družiny. 

Ve školní budově se tím uvolnil prostor pro novou učebnu. 

Takže pouze stavební náklady na výše uvedené práce činí cca 8 mil.  Kč. K tomu náklady na 
provozní zajištění školy činí ročně cca 200 tis. Kč. 

O životě naší školy pravidelně informuje vedení školy na internetových stránkách obce. 
Další prioritou obce je zajištění bezpečného pohybu osob při dnes poměrně rušné silnici III. třídy a 
to především s ohledem na naše školáky. Stavebně jsme to vyřešili vybudováním chodníků podél 
hlavní silnice, přičemž poslední úsek chodníků v trase směrem na Pilu je připraven k výstavbě. 
Nedisciplinovanost řidičů při dodržování rychlosti jízdy v obci jsme chtěli zajistit omezením 
rychlosti na 40 km/hod. Přes opětovné žádosti to DI Policie ČR zamítl. Proto jsme přistoupili po 
dohodě se KSUS a s Policií ČR na instalaci zpomalovacích prvků při vjezdech do obce od letiště a 
od Hájů. 

Reakce ze strany řidičů – „závodníků“ je pochopitelně negativní, „proč by měli 
zpomalovat?!“, když zde běžně jezdili 80km/hod. Snad jim dojde, že zpomalovací zařízení mají 
jízdu zpomalit. Obec nemůže pasivně přihlížet a čekat až dojde před školou k nehodě a pak teprve 
konat. Takže, prosím, občany- řidiče, aby výše uvedená opatření respektovali a přispěli 
k bezpečnému pohybu našich dětí. 

A když jsme u dětí, tak něco k problematice dětského hřiště, která se objevuje v intervalech 
konání voleb ve volebních programech soupeřících uskupení. Po zaúkolování zastupitele  
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(iniciátora záměru) pověřeného zajištěním relevantních podkladů, přípravných prací – 

studie - projekt a ověření možnosti finančního zajištění z dotačních fondů to vždy skončilo 
s nulovým výsledkem. 

Obec navrhla ke zřízení dětského sportovního  hřiště 2 místa, u základní školy nebo u 
fotbalového hřiště, kde by podle dříve zpracované studie mohlo vzniknout i univerzální sportoviště 
s umělým povrchem (tenis, házená, malá kopaná, odbíjená, košíková)  a  jedno místo v Hájích pro 
dětské hřiště. 

I zde obec i nadále počítá s angažovaným přístupem a věcným zájmem iniciátorů záměru, 
který bude ukončen jeho realizací. 

Zastávám názor, že tato zařízení budovaná bez aktivního přístupu a věcné pomoci 
veřejnosti nebudou sloužit  svému  účelu a budou pouze obcí nákladně opravována a udržována. 
Proto opětovně vyzývám všechny, kdo mohou k realizaci těchto záměrů aktivně a věcně přispět, 
ke spolupráci. Dosavadní výsledek přípravy této akce je neuspokojivý. 

Při setkání s občany občas slýchám narážky na „ nevyužitý parčík s altánkem“ a že by zde 
mohlo být ono dětské hřiště se všemi atrakcemi. 

K tomu připomínám, že tento prostor mezi školou a kapličkou v centrální části obce byl 
určen ke zřízení parčíku pro společná setkávání občanů a důstojným místem při významných 
událostech a komorních oslavách. Přítomnost kapličky, školy a později umístěného památníku 
obětem násilí tento záměr umocňuje. Konají se zde setkání při příležitosti svátku sv. Anny, své 
„ano“ si před kapličkou řekli i novomanželé. Ponechme tento prostor svému účelu a oceňme 
současný výhled do krajiny a klid kultivovaného prostoru. Udržujme pořádek a chraňme náš 
veřejný prostor před vandaly. 

Možná, že je to i tím, že většina nemovitostí je houpačkami, prolézačkami, skluzavkami a 
trampolínami vybavena a zájem rodičů o doprovázení dětí na dětské hřiště neodpovídá původním 
proklamacím. 

Jako poslední bod, ale ne významem,  bych chtěl upozornit na řádně ukončené a 
schválené pozemkové úpravy katastrálních území Kolové a Hájů u K. Varů. 

Jedná se o zásadní úpravy, jejichž úkolem je náprava nevyhovujícího stavu katastru po 
kolektivním hospodaření, zabezpečení přístupů k pozemkům všech vlastníků ZPF, zajištění 
prostupnosti krajiny, opatření  k ochraně přírody, to vše v souladu s platným územním plánem. 
Pro obec jsou hlavním přínosem úpravy pozemků pro společná zařízení, polní cesty a.p. To 
umožní zřízení stezky mezi Kolovou a Háji, mezi Kolovou a „Kolovákem“ a Kolovou a 
Kovoslužbou. 

Závěrem připomínám, že náš informační občasník Koloháj sice vydává Obecní úřad 
Kolová, ale přispěvatelem může být každý z Vás. Všechny Vaše podněty, zprávy, informace o 
Vašich aktivitách, připomínky i kritiku na naše hlavy vítáme jako potřebnou zpětnou vazbu pro naši 
práci ve prospěch obce. Vaše příspěvky budou v Koloháji s Vaším souhlasem zveřejněny. 
Důvodem k neotištění jsou texty obsahující vulgarismy a texty, které vyvolávají nenávist, rasovou 
a náboženskou nesnášenlivost. 

Děkuji za pozornost a těším se na Vaše textové příspěvky do Koloháje a na spolupráci při 
zkvalitňování života v obci. 
 
Ing. Václav Kellner 
 

 

 

 

 

 
Dne 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR. Volební místnost 
v budově OÚ, Kolová 16, bude otevřena od pátku 14,00 hodin do 22,00 hodin. Dále pak v sobotu od 8,00 a 
volební místnost se uzavře ve 14,00 hodin. 

 

  

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 



 

 

 
Slavnostní otevření školní družiny 

Slavnostní otevření nových prostor školní družiny v budově Obecního úřadu v Kolové se uskutečnilo 
v úterý 19. září 2017, a to za účasti pana starosty, zástupců obce, rodičů, našich žáků a pedagogů. Celý 
program zahájil kvartet složený z trombónů, hostům tak zpříjemnili slavnost ještě několika dalšími 
vystoupeními. Kromě nich se o další hudební osvěžení postaraly harfa a příčná flétna. Po úvodním 
přestřižení slavnostní pásky a projevu pana starosty se slova ujal pan Mons. Josef Mixa, který nové 
prostory vysvětil. Věřme, že se bude všem současných i budoucím žákům v nové školní družině dařit a 
přejme jim, ať jim prostory slouží po mnoho let. 

Všem realizátorům rekonstrukce děkujeme za odvedenou práci, hostům děkujeme za účast, 
hudebníkům za příjemné kulturní zpestření, našim dětem za pomoc při přípravě slavnosti a panu starostovi 
a zastupitelům obce děkujeme za to, že jsme mohli vybudovat tak krásnou školní družinu. 

      Za Základní školu Kolová Monika Sommerová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dne 25.9.2017 u příležitosti významné události, ankety  „Osobnost roku Karlovarského kraje“,  získal 
starosta obce Ing. Václav Kellner od hejtmanky KK Mgr. Jany Wildumetzové ocenění za dlouholetou 
přínosnou činnost ve správě měst a obcí. Ocenění náleží i všem občanům, kteří se na společenském, 
kulturním i sportovním dění  podílejí a osud obce jim není lhostejný. 
 
Karlovarský kraj představil v září letošního roku projekt Senior Pas. Jeho hlavním posláním je představit 
seniorům vhodné volnočasové aktivity, podpořit jejich společenské vyžití, pomoci v péči o tělesné i duševní 
zdraví a nabídnout čerpání cenově zvýhodněných služeb. Žádosti o registraci SENIOR PASU a bližší 
informace  jsou k dispozici na OÚ Kolová. 
 
OÚ žádá občany, aby v případě přeplněných nádob tříděného odpadu tento neukládaly vedle nádob, ale 
počkali až budou nádoby vyvezeny. Dochází pak ke značnému znečištění okolí nádob. 
Někteří neukáznění občané dokonce v nedalekých lesích a zejména polích vytvářejí tzv. černé skládky, 
vesměs se stavebním nebo nebezpečným odpadem. OÚ se rozhodl, aby této situaci pro příště předešel, 
posílit rozmisťování velkoobjemových kontejnerů v Kolové a na Hájích.   
Svoz nebezpečného domovního odpadu od fyzických osob bude probíhat v sobotu 4.11.2017 a to: 
8,00-9.00 hod. Háje u zastávky autobusu a od 9,00 do 11,00 hod. před OÚ Kolová 16. Jde především o 
odpad typu: barvy, ředidla, oleje, baterie, zářivky, tv, rádia, lednice, pračky, mrazáky, pneumatiky. 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ 

OSTATNÍ 


