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To už jsou čtyři roky mandátu za námi?
To přece není možné… 
Vždyť je to jako včera, kdy jsme dostali v komunálních volbách důvěru.
Neuvěřitelně to letí. mnoho věcí se mění, děti v obci rostou a my máme stále hlavu 
plnou ideálů, projektů a práce, která je  potřeba udělat.
Jen bychom se asi potřebovali naklonovat a k tomu vyhrát EuroJackpot. Pak by šlo 
vše snáz. 
Ano, věcí, které bychom rádi uskutečnili, je mnoho. 

Dnešní doba je extrémně za-
tížená byrokratickým systé-
mem. Jednotlivé instituce jsou 

provázané a často máme pocit, že 
se všechny musejí vyjádřit úplně ke 
všemu. Nevítaným „zpestřením“ 
bylo pro nás pro všechny navíc ob-
dobí Covidu a  s  tím související 
opatření. Nepracovalo se mi v  ta-
kové době úplně snadno. A myslím, 
že ani ostatním zastupitelům ne. 
Přesto se mnoho projektů podařilo 
dle plánu zrealizovat.
Můj obdiv a poděkování patří kole-
gům zastupitelům, kteří se své úlohy 
zhostili se ctí.

Díky patří i naší opozici, která jed-
nání posouvala dál a  nutila nás 
přemýšlet nad věcmi i z jiných úhlů 
pohledu a s jinými informacemi.
Děkuji velmi všem občanům, kteří 
nám pomáhali jak v nelehkých do-
bách pandemie, tak v běžném fun-
gování obce, např íklad při 
organizaci kulturních akcí.
Vážení spoluobčané, jsme připra-
veni v naší práci pokračovat.
S  úsměvem a  „s  Jiskrou“ v  oku se 
dívám na další období.
Věřím, že bude ještě úspěšnější než 
to právě končící.

Poděkování patří 
kolegům zastupitelům, 
kteří se své úlohy 
zhostili se ctí..

Jakub Jiskra 

Úvodem



4

Vývoj počtu obyvatel v obci v letech 2010 až 2022
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K 1. 1. 2022 bylo v naší obci přihlášeno 824 oby-
vatel, z toho 415 mužů a 409 žen. V části Kolová 
žije téměř 80% a v Hájích přes 20% občanů. Věkový 
průměr je 41 let.

Počet obyvatel a občanská 
vybavenost

Růst počtu obyvatel souvisí především s výstavbou 
nových domů a přistěhováním mladých rodin. 
S  ohledem na nenaplněnost aktuálního územního 

plánu předpokládáme pokračování tohoto trendu. Pro 
potřeby plánování rozvoje obce nechalo vedení obce 

zpracovat demografickou studii, která predikuje vývoj 
počtu obyvatel Kolové do roku 2030. Očekávaný počet 
obyvatel v roce 2030 je 1200, tak jak je uvedeno v 
aktuálním územním plánu obce. Výstupy této studie slouží 
k plánování dalšího rozvoje infrastruktury a služeb v obci.
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K 1. 1. 2022 bylo 
v naší obci přihlášeno 
824 obyvatel, z toho 
415 můžu a 409 žen.

41 let
Věkový průměr 
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Obr.4. Odhadované počty dětí ve věku 7-15 let v letech 2021-2030, Kolová  

Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty prognózy 
Obr.4a. Odhadované počty dětí ve věku 7-12 let v letech 2021-2030, Kolová 
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4. Prognóza I.– výstupy varianta intenzivního rozvoje (1200 obyvatel) 
 
Na základě výše uvedených parametrů plodnosti, úmrtnosti a migrace byl proveden modelový výpočet 
vývoje a struktury dětské složky populace ve věku 0-6 let a 7-15 let v obci Kolová ve 3 variantách vývoje 
(vysoká, střední, nízká). Střední varianta představuje nejpravděpodobnější trend budoucího vývoje. 
Nízká a vysoká varianta pak vymezují rámce budoucího vývoje.  
 
Obr.3. Odhadované počty dětí ve věku 0-6 let v letech 2021-2030, Kolová 

 
Zdroj dat: www.czso.cz, vlastní výpočty prognózy 

 
Pokud se naplní výše uvedené předpoklady, lze očekávat ve sledovaném období postupný nárůst počtu 
dětí v předškolním věku ve zkoumané lokalitě. 
Stejně tak děti ve školním věku, resp. děti v mladším školním věku (odpovídá prvnímu stupni 
základního školství) budou početně narůstat, a to téměř na dvojnásobek současného stavu. 
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Očekávaný nárůst počtu obyvatel v příštích 10 letech by 
měl být doprovázen rozvojem občanské vybavenosti.  
Pro názornost přikládáme graf porovnání stejně velkých 
obcí jako je Kolová (podle počtu obyvatel) a jejich aktuální 
občanskou vybavenost.

Kalkulačka vybavenosti venkovských obcí (cas.cz)
Zdroj: Sociologický ústav AV ČR a Katedra sociologie Univerzity Hradec Králové

Porovnání vybavenosti stejně velkých obcí

Výsledek porovnání občanské vybavenosti obce Kolová a srovnatelných obcí
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Vedení obce pracuje v  budo-
vě obecního úřadu v  Kolové 
č. p. 16 v prvním patře. V budově 
je umístěna i  knihovna a  pobočka 
České pošty. Pobočka České pošty 
je spádová i pro obyvatele z okol-
ních obcí  – Pila a  Olšová Vrata. 
Udržení pracoviště pošty na Kolové 
je pro vedení obce jednou z prio-
rit. Na prostranství před budovou 
úřadu je nově instalován Z-box fir-
my Zásilkovna, od poloviny měsíce 
srpna 2022 byl pro vytíženost roz-
šířen na dvojnásobnou kapacitu.
V  přízemí budovy obecního úřadu 
je kulturní sál – využívaný v dopo-
ledních hodinách základní školou 
pro výuku tělesné výchovy, v odpo-
ledních hodinách a o víkendu slouží 
místním spolkům a jako zázemí pro 
jednorázové kulturní akce. Občané 
si mohou prostor pronajmout také 

na soukromou akci. Obec v  roce 
2018 – 2019 opravila jevištní pro-
story včetně elektrického pohonu 
opony a dovybavila nábytek sálu 
(12 skládacích stolů a 60 polstro-
vaných židlí). Škola dále využí-
vá předsálí kulturního sálu jako jí-
delnu. Bývalý prostor hospody (se 
samostatným bočním vchodem) 
byl v  roce 2017 upraven pro po-
třeby školní družiny.
Kromě budovy obecního úřadu 
vlastní obec budovu základní školy 
v  Kolové, kapličku sv. Anny, auto-
busové zastávky v Kolové a Hájích, 
trafostanici u křižovatky na Pilu, vo-
dojem v Kolové na p. p. č. 406/3 
a  406/4 a  budovu opuštěné vo-
dárny pod Hájemi.
Obec aktuálně nevlastní žádné 
volné stavební pozemky určené 
k prodeji.

Obec aktuálně

Udržení pracoviště 
pošty na Kolové 
je pro vedení obce 
jednou z priorit.
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Tyto pozemky zastupitelstvo obce vnímá jako strategic-
ky důležité pro rozvoj infrastruktury a občanské vybave-
nosti v obci. Na pozemcích pod základní školou je na-
plánován projekt předškolního zařízení, s již získaným 

stavebním povolením, a veřejné prostranství – přírodní 
park s vodními plochami. Na pozemky za fotbalovým 
hřištěm je zpracována studie na vybudování veřejného 
prostranství.

Pozemky p. č. 460/14, 15 a 627 k. ú. Kolová – o rozloze 15 617 m2 za cenu 3 000 000 Kč 
Pozemek p. č. 460/13 a 625 k. ú. Kolová o rozloze 1119 a 3681 m2 – 1 300 000 Kč 
Pozemek p. č. 681 k. ú. Kolová o rozloze 3568 m2 – 4 281 600 Kč 
Pozemek p. č. 255/1 k. ú. Kolová o rozloze 1134 m2 – 453 600 Kč

V letech 2019 až 2022 obec koupila pozemky v celkové 
hodnotě 9,035 milionů Kč od soukromých majitelů:
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Služby v obci

V části obce Kolová se nachází 
prodejna COOP a  večerka 
v domě č.p. 101. V obci jsou 

provozovny několika živnostníků – 
čalounictví, truhlářství, opravna 
aut, masáže a kosmetika a pedikú-
ra. Z velkých firem se sídlem v obci 
můžeme dále jmenovat firmu GDK, 
spol. s r.o., a v objektu bývalé sklár-
ny výrobnu těstovin Čerstvá pasta 
s.r.o. Novinkou je otevření kera-

mické dílny. Na většině pozemků 
v  okolí hospodaří Farma Kolo-
vá s.r.o., milovníky koní do  obce  
láká areál Jezdecké společnos-
ti Kolová. Za uplynulé 4 roky se 
v  obci rozšířila možnost ubyto-
vání. V  Hájích najdeme Pension 
Háje, ubytování Martinka a  dům 
Christian, v Kolové pak Apartmá-
ny na konci světa a  Apartmány 
Kopretina.

Obecní knihovna je 
umístěna v budově 
obecního úřadu 
a obec její knižní fond 
pravidelně obnovuje 
ve spolupráci 
s Krajskou knihovnou 
Karlovy Vary.



12

Základní škola

Naše poslání
Jsme vesnickou školou, a věříme, že to je naší předností. Umož-
ňujeme plnohodnotné vzdělávání v  malém rodinném prostředí, 
snažíme se o velmi citlivý a individualizovaný přístup ke každému 
našemu žákovi. Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího pro-
gramu pro základní vzdělávání Naše škola.

Hlavní myšlenky našeho programu shrnujeme do několika směrů. 
Je pro nás důležité, jak se učíme. Snažíme se vytvářet takovou výuku, 
která bude vyhovovat každému žákovi dle jeho potřeb. Klademe dů-

Škola je příspěvkovou orga-
nizací obce Kolová. Aktuál-
ně zajišťuje výuku pro 1. až 
5. ročník a ve školním roce 
2021/2022 ji navštěvovalo 
86 dětí. Obec má uzavřenou 
dohodu o školském obvodu 
s obcí Pila. Vyučování probíhá 
ve školní budově v č. p. 97, 
z části také v budově obecní-
ho úřadu č. p. 16, kde je výše 
zmiňovaná školní družina. Žáci 
mohou zdarma využívat linku 
školního autobusu, která sváží 
děti z okolních obcí.
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raz na efektivní učení, na motivující hodnocení, na samo-
statnost a spolupráci. Naším přesvědčením je smysluplná 
výuka, která je propojená se skutečným životem. Zásadní 
je klidná a příjemná atmosféra školy. Hlavním bodem zá-
jmu je z pohledu vyučování žák, ale nechceme opomíjet 
ani naše okolí. 

Důležitou roli u nás hraje spoluúčast. Jako malá škola 
se neobejdeme bez velké podpory zřizovatele, obce 
Kolová, a ostatních partnerů (např. spolku rodičů nebo 
partnerských škol).

Naše vize
Na naši školu budou všichni učitelé a žáci pyšní. Rodiče 
a ostatní ji budou chválit, pravidelně a rádi navštěvovat 
a  podporovat. Naše bývalé žáky bude po celý život 
provázet vzpomínka na příjemně strávených pět let ži-
vota v Základní škole Kolová.

Zároveň chceme být školou, která je vnímána jako 
škola otevřená veřejnosti, která je komunitní školou 
a přispívá ke kulturnímu rozvoji obce a ke vzdělanosti 
ostatní veřejnosti (dětí i dospělých).

Počty žáků

Školní rok 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Celkem žáků 58 68 71 86
Žáci z Kolové 23 23 22 37
Žáci z Hájů 4 6 8 6
Ostatní žáci 31 39 41 43

Personální zabezpečení školy
Od roku 2015 došlo k personálním změnám, ředitelka 
Mgr. Bc. Petra Skružná nastoupila na mateřskou a rodi-
čovskou dovolenou. Na základě jmenování byla zastu-
pováním v plném rozsahu činnosti pověřena Mgr. Mo-

nika Sommerová. V  červnu 2019 proběhlo výběrové 
řízení na pozici ředitelky školy, od 1. 7. 2019 byla na 
základě výsledku konkurzního řízení zřizovatelem jme-
nována ředitelkou Mgr. Monika Sommerová.

Školní rok 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Počet pracovníků celkem 9 11 12 15
Počet pedagogů (učitelů, vych., asistentů ped.) 7 9 10 12
Počet nepedagogů (správních zaměst.) 2 2 2 3

Pozn. Úvazky našich pracovníků jsou často tvořeny spojením více funkcí tak, aby byly plně a hospodárně pokryty potřebné činnosti.  

Někteří zaměstnanci nepracují na plný úvazek.
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Vyučování za covidu-19
Nečekaná doba nás postavila před velkou výzvu, jak 
se s našimi dětmi „potkávat“ na dálku. Po prvních poku-
sech jsme se shodli na jednotné platformě, přes kterou 
naše vyučování probíhalo. Učili jsme se společně s uči-
telem, ve skupinách a  bez učitele formou samostatné 
práce dětí. Doba nám odnesla sociální kontakty, což 
jsme zejména v  průběhu času těžko překonávali, ale 
přinesla i  mnohé pozitivní  – určitě technologický po-
krok, zamyšlení se nad podstatným v rámci vyučovací-
ho procesu, zejména ale uvědomění, že jsme jako lidé 
společenští a osobní setkání ničím nenahradíme.

Párová výuka
Výrazně vyšší zájem o  naši školu ve školním roce 
2021/2022 nás donutil zamyslet se nad tím, jak si za-
chovat dostatečně individualizovanou výuku, kdy má 
učitel prostor věnovat se každému žákovi zvlášť. Mapo-
vali jsme možnosti českého školství a rozhodli jsme se ve 
škole zorganizovat inovativnější model vyučování. Ře-
šení jsme našli v tzv. párové výuce. Představte si takovou 
výuku jednoduše jako jednu třídu a  dva učitele. Oba 
učitelé plánují, vyučují a hodnotí hodinu společně. Děti 
pracují buď všichni dohromady se dvěma učiteli, nebo 
se rozdělí do dvou skupin a každý učitel pracuje se sku-
pinou sám (i v odděleném prostoru). Ani jeden z páro-
vých učitelů není asistentem pedagoga, oba učitelé jsou 
pedagogové s plnohodnotným vysokoškolským vzdělá-
ním. Po ročním pozitivním zhodnocení jsme se rozhodli 
v takové výuce pokračovat i v budoucnu.

Dotace a granty
Během uplynulých čtyř let využila naše škola mnohé 
projekty a granty. V rámci sportovních aktivit jsme se zú-
častnili projektů Sportuj ve škole, Škola v pohybu nebo 
Atletika do škol. Naši žáci si vyzkoušeli různé pohybové 

aktivity, naši pedagogové absolvovali nové vzdělávací 
programy a získali jsme mnoho materiálního vybavení 
pro výuku tělesné výchovy a pro pohybové hry do škol-
ní družiny.

Zapojili jsme se do projektů spolufinancovaných Evrop-
skou unií, do tzv. Šablon. V rámci nich jsme mohli zorgani-
zovat čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových 
her, výuku cizího jazyka. Absolvovali jsme projektové 
dny, kdy jsme do výuky zapojili odborníky. Díky Šablo-
nám jsme zakoupili mnoho výukových pomůcek.

Úspěšně byla Státním fondem pro životní prostředí vy-
hodnocena naše žádost o vybudování přírodní zahra-
dy pro enviromentální vzdělávání. Předmětem projektu 
bylo vytvoření přírodní zahrady s vesnickým rozvolně-
ným charakterem. Vytvořený prostor slouží pro vzdělá-
vání, jako místo pro relaxaci, hry, pozorování přírod-
ních procesů a k rozvíjení motorického vývoje školních 
dětí včetně rozvoje fantazie. Děti se naučí ohleduplné-
mu chování k přírodě a pochopí její proměnlivost. Rea-
lizace proběhla i za přispění žáků a jejich rodičů, kon-
krétně díky jejich spolku Pomocné ruce ZŠ Kolová.

Tzv. Vzdělávací dny představovaly prázdninový pro-
jekt Asociace školních sportovních klubů ČR, zaměřený 
na podporu naučně-populárního vzdělávání žáků. Tato 
aktivita vznikla s podporou Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na vzdělává-
ní dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie 
koronaviru. Projekt měl podpořit nástup žáků do nového 
školního roku a usnadnit zahájení výuky v září. V násle-
dujícím školním roce jsme v rámci projektu realizovali pří-
městské tábory přes organizaci Věda nás baví.

Pro rok 2020-2021 se nám podařilo získat grant O2 
Chytrá škola. Program představoval osvětu a vzděláva-
cí aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gra-
motnosti a  zavádění technologií do výuky. Konkrétně 
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Techmánie PlzeňDen záchranářů

spočíval ve zvýšení mediální gramotnosti pedagogů, 
žáků a  jejich rodičů, v  prevenci negativních důsledků 
užívání internetu. Zorganizovali jsme mimo jiné tři před-
nášky pro rodiče a místní komunitu.

V rámci Národního plánu obnovy jsme se zaměřili 
na doučování žáků naší školy. Investice reagovala na 
potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených škol-
ním neúspěchem po výuce na dálku během pande-
mie covid-19. Projekt je stále aktuální, pokračujeme 
v čerpání.

Díky Místnímu akčnímu plánu Karlovarsko, do jejichž 
aktivit jsme se zapojili, mohly naše děti absolvovat ho-
diny angličtiny s  rodilým mluvčím. Někteří naši učitelé 
se účastnili společných pedagogických setkání, která 
umožnila sdílení dobré praxe a diskuse nad vyučova-
cím procesem.

Naše škola se zapojila do projektu Obědy do škol 
z Operačního programu potravinové a materiální po-
moci. Nabízí pomoc rodičům, kteří jsou v hmotné nou-
zi a nemohou zajistit svým dětem stravování ve škole. 
V projektu v současnosti stále pokračujeme.

Již několik let jsme přihlášeni do dvou potravinových 
programů: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. 
Jedná se o dotace Evropské unie, jejichž cílem je přispět 
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných 
výrobků. Snaží se vytvořit správné stravovací návyky ve 
výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Nejčerstvěji v rámci Národního plánu obnovy poskyt-
lo MŠMT škole finanční prostředky na digitální techno-
logie. Cílem dvou programů je vybavení školy pokroči-
lými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického 
myšlení a digitálních kompetencí. Dále můžeme pořídit 
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mobilní digitální zařízení, která zpřístupníme dětem, kte-
ré jsou znevýhodněné tím, že vlastní nemají.

Nově máme podepsanou smlouvu o spolupráci s fir-
mou Průša Research. Bude nám zapůjčena 3D tiskárna 
včetně tiskového materiálu a dalších pomůcek pro výuku 
nebo školní zájmové aktivity. V rámci spolupráce budou 
naši pedagogové vyškoleni, jak s  tiskárnou pracovat, 
jak ji udržovat a jak tvořit projekty 3D tisku. Po vlastním 
vytvořeném projektu bude tiskárna škole darována.

Díky Operačnímu programu Jan Amos Komenský 
a navázání spolupráce s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou bude nově ve škole od září  2022 působit 
speciální pedagog.

S kým spolupracujeme a co pořádáme
Zásadní je pro nás spolupráce mezi školou a jejím zři-

zovatelem – obcí Kolová. Obec školu velmi podporuje 
(a to nejen finančně) a záleží jí na jejím zachování a na 
kvalitě jejího vzdělávání.

Jsme v  úzkém kontaktu se základními školami v  ne-
dalekých Karlových Varech, kam většinou společně 
přecházejí žáci 5. ročníku na 2. stupeň základní školy. 
Umožňujeme tak snazší pokračování vzdělávání našich 
absolventů na dalších stupních škol.

Dlouhodobě spolupracujeme s Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem 
v Karlových Varech. Tato spolupráce se týká zejména 
oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Důležitá je i součinnost v posuzování školní zra-
losti předškolních dětí.

Navštěvujeme místní knihovnu, kde pořádáme pravi-
delné besedy s výpůjčkou knih.
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Z pohledu primární prevence se účastníme programů 
Policie ČR, Světa záchranářů a jiných organizací.

V  oblasti environmentální výchovy škola navazu-
je kontakty s místními ekologickými středisky. Za velmi 
přínosnou považujeme pravidelnou spolupráci s  Lesní 
správou Slavkovský les a Lázeňskými lesy Karlovy Vary.

Dlouhodobě se snažíme udržovat dobré vztahy s ro-
diči žáků. Od roku 2019 působí při škole spolek Pomoc-
né ruce ZŠ Kolová, který sdružuje rodiče a podporo-
vatele naší školy a napomáhá činnosti školy a přispívá 
k plnění jejího poslání.

Škola nabízí velké množství zájmových kroužků, které 
jsou vedeny našimi pedagogickými pracovníky, případ-
ně rodiči či jinými odborníky. Nabízíme čtenářské kluby, 
deskové hry, tvoření a vypalování keramiky, výuku ci-
zích jazyků, ve spolupráci se ZUŠ Karlovy Vary výuku 
hry na flétnu a klavír.

Svou nabídkou aktivit se snažíme doplnit o možnosti 
přirozeného vývoje žáků ve venkovském prostředí o ná-
vštěvy kulturních a sportovních akcí. Nedílnou součástí 
života v naší škole jsou i exkurze a výlety za přírodními 
a kulturními zajímavostmi Karlovarského kraje.

Účastníme se matematických, čtenářských a  jiných 
srovnávacích nebo mezinárodních soutěží a pravidelně 
se účastníme většiny akcí pod záštitou Asociace škol-
ních sportovních klubů. Žáci 3. a  4. ročníku absolvují 
plavecký výcvik. Všichni naši žáci procházejí výcvikem 
bruslení.

Vydáváme školní časopis „Školovák“, na jehož tvor-
bě se podílejí naši nejstarší žáci.

Během školního roku pořádáme mnohé akce pro 
žáky, jejich rodiče, ale i pro místní občany. Za všech-
ny jmenujme: adventní zpívání s jarmarkem, masopust-
ní průvod, závěrečnou besídku na konci školního roku. 
Účastníme se vybraných obecních akcí. Naposledy 

naše děti zazpívaly, zatančily a zarecitovaly na seni-
orském setkání. Nově plánujeme od září zahájit projekt 
Běháme s Emilem. Chceme více podpořit pohyb našich 
dětí, můžete se k nám přidat i Vy. Chystáme i promítání 
filmu Zátopek, tak neváhejte a přijďte. O akci se více 
dozvíte začátkem září.

Plány do budoucna
Jak vyplývá z naší vize, budeme stále pracovat na zkva-
litňování vyučovacího procesu a chceme se více otevírat 
veřejnosti, podílet se organizačně nebo svou účastí na 
obecním veřejném životě. Záměrů v komunitním životě 
bylo hodně již v období před covidem, tak snad nás už 
budoucí doba nezabrzdí.

Mgr. Monika Sommerová 
ředitelka školy

Výuka bruslení
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V  roce 2019 obec koupila do svého majetku 
sestavu veřejného osvětlení za 1,7 mil Kč bez 
DPH, které do té doby bylo v majetku společ-

nosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Tento nákup obec 
pokryla refinancováním úvěru z roku 2016. Úvěr byl 
v červenci 2022 splacen. V letech 2020 a 2021 byla 
provedena modernizace veřejného osvětlení v celko-
vé hodnotě 571 000 Kč v  roce 2020 a 617 000 Kč 
v roce 2021. Projekt byl financován z vlastních zdro-
jů obce a z dotačního programu Karlovarského kra-
je Program obnovy venkova. Celková částka dotace 
činila 540 866 Kč. Spotřeba elektrické energie díky 
moderním svítidlům klesla zhruba na jednu čtvrtinu.
V roce 2021 byla zmodernizována telefonní ústředna 
v Kolové, čímž obec získala kvalitní a rychlé připojení 
k internetu.
Obec instalovala kamerový systém, monitorující pro-
story před obecním úřadem a základní školou.
Snažíme se stále zlepšovat a rozšiřovat místa aktivní-
ho a pasivního odpočinku v obci. Z dotace Minister-
stva pro místní rozvoj byla v roce 2019 vybudována 

dětská hřiště - v Kolové na pozemku u školy a v Há-
jích v blízkosti penzionu Háje.
Workoutové hřiště bylo vybudováno na obecním po-
zemku p. č. 703 v Kolové směrem ke Kolováku. Na 
stejném pozemku je vyhlídkové místo s  posezením 
a  začíná zde Stezka čtyř živlů, která propojuje Ko-
lovou a  Háje, a  vede podél stezky Polnička. Nové 
turistické cedule se základními informace o  historii 
naší obce byly instalovány u obecního úřadu, u školy 
a v Hájích.
Všechny tyto investice byly spolufinancovány dotační-
mi programy Karlovarského kraje.
Podél chodníků v Kolové obec zakoupila a zabudo-
vala nové lavičky.
Za velkou změnu k lepšímu považujeme nový sys-
tém sběru velkoobjemového odpadu 2x ročně na 
jednom místě v  Kolové a  v  Hájích s  personálním 
dohledem. Každý občan má tak v předem naplá-
novaných dvou dnech možnost se zbavit všeho 
nepotřebného bez obav, že už pro jeho odpad 
nebude místo.

Rozvoj obce v letech 
2018 – 2022

V obci stále probíhá intenzivní výstavba domů. V Hájích 
bylo v tomto období dokončeno a zkolaudováno 8 domů, 
v Kolové 12. Územní plán obce byl aktualizován v lednu 
2020. další aktualizace je plánována na rok 2023.
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Podél Polničky byla vysázena 
Javorová alej. Na podzim 
roku 2022 chystáme výsadbu 
Komunitního ovocného sadu 
v Kolové. Ještě před výsadbou 
stromů budou na tomto po-
zemku vybudovány dvě tůně. 
další tůň se podařilo obnovit 
v Hájích a chystáme projekt 
na zadržení vody v lokalitě 
pod školou.
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Dopravní dostupnost 
a rychlost v obci

Od roku 2020 byla smluv-
ně prodloužena linka č. 8 
ze zastávky Olšová vrata 

do obce Kolová - zastávky Obecní 
úřad. Prodloužená je jedna večerní 
linka ve všední dny (pondělí až pá-
tek), 4 linky o víkendu a 1 noční linka 
(cca ve 22:00 hodin) v pátek a so-
botu. Prodloužení linky č. 8 je hraze-
no z rozpočtu obce Kolová, v letech 
2020 – 2021 v částce 150 000 Kč 
ročně. Dalšími linkami, které zajišťují 
dopravní obslužnost v obci, jsou pří-
městské linky č. 147 a č. 148.
Obec zakoupila a nechala v letech 
2019 a  2021 instalovat tři měřiče 
rychlosti v Kolové a jeden v Hájích. 
Statistiky, které nám měřiče posky-
tují, jsou pravidelně vyhodnocová-
ny. Na konci roku 2021 obdržel 
starosta petici s podpisy 132 obča-
nů se stížností na zvyšující se rych-
lost projíždějících aut. S touto peticí 
a výstupy z radarů vedení obce jed-
ná s Policií ČR a Magistrátem města 

Karlovy Vary o možnostech zvýše-
ní dopravní bezpečnosti v obci. Za 
účelem zpomalení dopravy v  obci 
mimo krajskou silnici jsme instalova-
li zpomalovací prahy. V  budoucnu 
se plánuje řešit omezení rychlosti 
na těchto komunikacích stavebními 
úpravami.
Aktuálně je rozpracován projekt 
zpomalení dopravy a vytvoření pře-
chodového místa u vjezdu do Kolové 
od letiště. Na to by měl navazovat 
chodník podél fotbalového hřiště.
Pro bezpečnost chodců je třeba vy-
stavět další chodníky podél krajské 
komunikace v  Hájích a  v  Kolové 
směrem na Pilu – oba pozemky po-
dél silnice jsou ale v majetku Krajské 
správy údržby silnic. Obec již oslovi-
la KSUSKK se žádostí o spolupráci.

Byly opraveny místní komunikace 
za kapličkou, v  Kolové k  č.p. 33, 
komunikace okolo bývalé školky, 
u čtyřdomků, U Kovoslužby, nyní se 
dokončuje cesta v Kolové k č.p. 6.

Aktuálně je 
rozpracován 
projekt zpomalení 
dopravy a vytvoření 
přechodového místa 
u vjezdu do Kolové 
od letiště.

Cesta autobusu 
č. 8 byla prodloužena 
do obce v podobě 
večerní linky ve 
všední dny, čtyř linek 
o víkendu a jedné 
noční linky v pátek 
a sobotu.
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Hospodaření obce a veřejné služby občanům

Obec Kolová | Monitor (statnipokladna.cz)
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V červenci 2022 obec splatila úvěr, který čer-
pala na nákup veřejného osvětlení, poprvé 
od roku 2010 tak aktuálně žádný úvěr ne-

čerpá. V  souvislosti s  plánovaným projektem sta-
vebních úprav v  ZŠ Kolové má obec uzavřenou 
smlouvu na úvěr 15 mil. Kč na předfinancování 
a  spolufinancování tohoto projektu. Předpoklá-
daný termín začátku čerpání tohoto úvěru je jaro 

2023. Úvěr bude z větší části splacen dotací IROP 
ve výši 12,4  mil. Kč po ukončení stavebního pro-
jektu.
Stav peněžních prostředků na účtech obce Kolová 
se v období 2018 až 2021 zdvojnásobil z necelých 
5 mil Kč na cca 10 mil. Kč ke konci roku 2021, a to 
především díky financování investičních projektů 
z dotací.

Rok Poskytovatel Účel Výše V Kč
2019 kk Oprava místní komunikace a přilehlého veřejného osvětlení v Hájích 110 250 Kč 
2019 kk Kulturní akce - Rozlučka s létem 2019 10 000 Kč 
2019 kk Aktualizace územního plánu obce Kolová 100 000 Kč 
2020 MMR Dětské hřiště 324 371 Kč
2020 kk Revitalizace veřejného osvětlení - 1. fáze 277 337 Kč
2020 kk Turistické informační cedule  45 000 Kč
2020 kk Automatizace knihovny 24 000 Kč
2020 SFŽP Javorová alej – výsadba stromořadí 250 000 Kč
2021 kk Revitalizace veřejného osvětlení - 2. fáze 263 529 Kč
2021 kk Vyhlídka se zastřešeným posezením 39 000 Kč
2021 kk Informační tabule a sezení se stříškou 57 000 Kč
2021 kk Kulturní akce - Rozlučka s létem 2021 10 000 Kč
2022 kk Navigační systém v obci - turistické rozcestníky 60 000 Kč
2022 kk Oprava kapličky sv. Anny 80 000 Kč
2022 kk Kulturní akce - Rozlučka s létem 2022 10 000 Kč
2022 kk Přístupová komunikace p. č. 465/28 250 000 Kč
2022 kk Workoutové hřiště 240 000 Kč
2022 IRoP Komunitní škola Kolová - stavební úpravy 12 400 000 Kč

CelkeM 14 550 487 Kč

Vysvětlivky: KK - Karlovarský kraj | MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | SFŽP - Státní fond životního prostředí
IROP - Integrovaný regionální operační program

Přehled získaných dotací v letech 2019 až 2022
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Obecní úřad je kontaktním místem 
veřejné správy – CZECHPOINT. Mů-
žete zde požádat o  výpisy z  veřej-
ných či neveřejných rejstříků a registrů 
nebo učinit podání vůči státní správě. 
Mimo agendu Czech POINT od roku 
2019 poskytujeme ověřování podpisů 
a ověření kopií listin.
Úřední deska obce Kolová je umís-
těna od roku 2021 vedle vchodu do 
budovy obecního úřadu.
Jsou zde vyvěšovány všechny povin-
ně zveřejňované dokumenty obce. 
Původní deska vedle autobusové za-
stávky naproti OÚ je využívána jako 
nástěnka.
Od roku 2021 zprovoznila obec nové 
webové stránky. Jsou přehlednější 
a celkově uživatelsky příjemnější. 

V  rámci zlepšení komunikace s ob-
čany zavedla v  roce 2019 obec 
službu INFOKANAL, která umož-
nila informovat občany pomocí 
SMS zpráv. V  roce 2022 byla tato 
služba nahrazena službou MUNI-
POLIS. Služba je pro občany zdar-
ma a  kromě zasílání zpráv z  obce 
umožnuje občanům při použití ap-
likace v  mobilních telefonech také 
podávat podněty, hlásit škody či 
informace o  ztracených zvířatech 
nebo se účastnit anket. Aktuálně je 
v této službě registrováno 200 míst-
ních občanů a mohou ji pomocí zvu-
kových zpráv využívat i senioři nebo 
slabozrací.
Obec vydává občasník Koloháj 
a vede kroniku.

Obec se stala členem 
Místní akční skupiny 

Kraj živých vod,
Sdružení obcí Slav-

kovský les,
Sdružení místních 
samospráv České 

republiky, z. s.
a Svazu měst a obcí 

České republiky.
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Zastupitelstvo obce a obsazení obecního úřadu

Ve volbách do zastupitelstva 
obce v  roce 2018 byli zvole-
ni tito zastupitelé: Mgr. Jakub 

Jiskra, Jan Horváth, Ing. Kateřina 
Pašková, Ing. Bohuslav Paule, Josef 
Dlohoš, Bc. Iveta Soukupová, všichni 
za PRO OBEC Kolová Háje a 3 za-
stupitelé Mgr. Monika Sommerová, 
Ing. Václav Kellner a Martin Míček za 
Sdružení Kolová  – Háje. Ještě před 
ustavujícím zastupitelstvem rezignoval 
pan Martin Míček a na jeho místo na-
stoupila paní Marcela Šulcová.
Na ustavujícím zastupitelstvu byli zvo-
leni starostou Mgr. Jakub Jiskra a mís-
tostarostkou Ing. Kateřina Pašková.
Finanční výbor byl zvolen ve slože-
ní: Ing. Bohuslav Paule  – předseda, 
Anna Petrželková a  Romana Van-
čurová - členky.
Kontrolní výbor byl zvolen ve slože-
ní: Josef Dlohoš  – předseda, Jaro-
slava Zieglerová a Robert Kodym – 
členové.
Sportovní a kulturní výbor byl zvolen 
ve složení: Jan Horváth – předseda, 
Marcela Šulcová, Marcela Lukešo-
vá, Miroslav Straka, Václav Johanov-
ský, Jindřiška Paule a Blanka Jiskrová. 
Ivo Kacerovský na pozici ve výboru 
rezignoval.

Dne 10.  10.  2019 rezignoval pan 
Ing. Václav Kellner na funkci zastu-
pitele obce Kolová. Podle kandi-
dátní listiny Sdružení Kolová-Háje 
měla následující den na jeho místo 
nastoupit paní Ing. Daniela Brau-
nová, která však na veřejné schů-
zi zastupitelstva dne 14.  10.  2019 
v  Hájích rezignovala na svůj man-
dát. Další kandidát Sdružení Ko-
lová  – Háje, pan Július Jakubec 
se vzdal mandátu písemně dne 
22. 10. 2019. Novým zastupitelem 
obce Kolová se tedy s platností od 
23.  10.  2019 stal pan Ing. Michal 
Schafer. V  tomto složení pracuje 
zastupitelstvo obce Kolová dodnes.
Na ustavujícím zastupitelstvu byli 
zvoleni starosta i místostarostka jako 
neuvolnění. V  tu dobu byli na obec-
ním úřadě zaměstnáni 2 pracovníci 
na pozicích úředník a účetní.
Od února  2019 vykonává starosta 
svoji funkci jako uvolněný. Násled-
ně byl schválen i  nový organizač-
ní řád obecního úřadu, který snížil 
počet pracovníků obecního úřadu. 
Důsledkem reorganizace bylo sní-
žení celkových mzdových nákladů 
a  efektivnější rozdělení pravomocí 
a správních agend.

Důsledkem 
reorganizace bylo 
snížení celkových 
mzdových nákladů 
a efektivnější rozdělení 
pravomocí a správních 
agend.
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Hrubé mzdové náklady OÚ Kolová vč. predikce 2022

Zastupitelstvo Zaměstnanci OU Celkem

Predikce roku 2022 při zachování stávající organizace OÚ

Aktuální složení obecního úřadu:
•	 Mgr. Jakub Jiskra – uvolněný starosta
•	 Ing. Kateřina Pašková – neuvolněná místostarostka
•	 Ivana Pekárková – účetní/úřednice

Obec dále zaměstnává pracovníky na dohody o provedení práce  
– úklid, dovoz obědů pro základní školu, pomocné a údržbářské práce atd.

Porovnání mzdových nákladů  
v období 2018 - 2022

Hrubé mzdové náklady OÚ Kolová vč. predikce 2022
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Komunitní život, kultura a sport v obci

Za mnohé jmenujme například:
•	 Rozlučka s  létem  – rodinné zábavné odpoledne, 

konané pravidelně druhý víkend v září
•	 Dámské kavárny – setkání žen nejen z Kolové s růz-

ným programem (vázání květin, indické tance…)
•	 Obecní ples, Mikulášská nadílka, adventní rozsvíce-

ní stromů v Hájích, koncerty klasické hudby v Hájích.
•	 Obec uspořádala slavnostní vítání občánků, poklá-

dání věnců při významných příležitostech u památníků 
v Kolové a v Hájích. V roce 2022 se uskutečnil první 
Den seniorů aneb sousedské setkání.

V  obci působí několik sportovních klubů a  spolků, 
které nabízí sportovní vyžití nejen místním občanům. 
Většina spolků nabízí také aktivity pro děti a mládež. 

Obec každoročně podporuje činnost spolků dotace-
mi z rozpočtu obce. V roce 2019 vznikl spolek rodi-
čů Pomocné ruce ZŠ Kolová a  v  roce 2022 spolek 
„Kolováci“. Ten bude mimo jiné vytvářet a pečovat o 
veřejné prostranství na pozemku p. č. 408/21, v sou-
sedství plánovaného komunitního ovocného sadu na 
pozemku p. č. 408/22.
Občanům je nově k  dispozici i  venkovní workoutové 
hřiště na Kolové a tělocvična v kulturním sále obecního 
domu. Kromě soukromých oslav je pravidelně využívá-
na spolkem pro cvičení žen, kolokroužky, FK Ajax pro 
zimní tréninky dětí, florbalisty, pro Himalájské cvičení 
a při špatném počasí i pro cvičení maminek s dětmi Out-
door fitness pod vedením paní Terezy Dell.

Tabulka dotací poskytnutých rozpočtu obce v období 2019 - 2022

PříJemce DOTAce 2019 2020 2021 2022
tJRs 8 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 Kč
Petanque club Kolová 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč
FK Ajax Kolová 150 000 Kč 130 000 Kč 165 000 Kč 185 000 Kč
Golf club Háje 50 000 Kč 50 000 Kč 55 000 Kč 40 000 Kč
ProOBec Kolová Háje z.s. 18 000 Kč 12 000 Kč 26 000 Kč 5 000 Kč
Pomocné ruce Zš Kolová   15 000 Kč 0 Kč
Kolováci z.s.    10 000 Kč
Správa zdravotních a sociálních služeb cheb p.o.    5 000 Kč

Vedení obce se společně se členy kulturního a sportovního výboru aktivně podílí na 
přípravě komunitních akcí a podpoře místních kulturních spolků a sportovních klubů. 
V letech 2018 – 2022 se podařilo i navzdory omezením z důvodu epidemie COVid 
-19 uspořádat mnoho akcí, z některých z nich se stala milá tradice.
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Předpokládaný rozvoj obce v dalších letech

Vytvoření míst aktivního a pasivního odpočinku 
veřejná prostranství v Kolové i v Hájích, mutlifunkční hřiště, komunitní sad, přírodní park s tůněmi pod školou

Vybudování zařízení předškolní péče 
dětská skupina na pozemcích pod ZŠ vedle školy

Hledání financí pro dovybavení školního areálu 
školní kuchyně, jídelna, tělocvična

Dokončení výstavby chodníků v Kolové i Hájích

Vytvoření sběrného místa pro odpady

Budování zařízení naplánovaných v komplexních pozemkových úpravách – cesty

Příprava projektu: „Nové centrum obce“ 
(na pozemcích Za humny – bezbariérový obecní úřad, dům služeb)

Komunitní energetika, snížení energetické náročnosti a využívání alternativních zdrojů energie


