ilí sousedé,
tentokrát se Koloháj oblékl do jarního kabátu. Končí období dlouhých zimníků, krátkých
dní a zkřehlých prstů. Lesy a louky kolem nás se probudily do jarní radosti a život
v přírodě láká na nové začátky.
Inspirujme se. Nastavme jarnímu sluníčku svoji tvář a nechme se pohladit prvními teplými paprsky.
Společně s jarním úklidem pusťme svěží jarní vánek nejen do svých domovů, ale i do svých myšlenek.
Udělejme si radost, navzájem, třeba jen milým sousedským pozdravením.
Krásný dobrý den vám všem!
Kateřina Pašková, místostarostka obce

letošním roce se naše nové zastupitelstvo sešlo
k veřejné schůzi dvakrát - 22.1. a 26.2. Nejen
z programů těchto zasedání zde uvádíme pár
bodů, které by vás mohly zajímat.
1. Odkup veřejného osvětlení od společnosti ČEZ

výši 3 mil. Kč. Na celkovou částku jsme uzavřeli
novou úvěrovou smlouvu za daleko výhodnějších
podmínek, než bylo doposud.
3. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště
u ministerstva pro místní rozvoj

zpět do vlastnictví obce
Od 1.3.2019 je obec znovu vlastníkem celého
veřejného osvětlení, celkem 230 ks svítidel. Co
předcházelo? V roce 2002 bylo kompletně celé
zařízení osvětlení v tehdejším rozsahu prodáno
firmě ČEZ . Obec platila ČEZu nájem za provoz,
údržbu a modernizaci celého zařízení. Nájemné se
však postupem doby stále zvyšovalo a údržba a
modernizace vázla. Proto jsme se rozhodli veřejné
osvětlení odkoupit zpět – cena za odkoupení byla
1.720.000 Kč a to dle znaleckého posudku.
Výhodami pro obec jsou jak velké finanční úspory
za provoz osvětlení, tak možnost čerpání dotací na
modernizaci světel, která nás v průběhu dalších let
bezesporu čeká. Cenu za odkup osvětlení budeme
částečně pokrývat úvěrem od banky.

4. Podání žádostí o dotaci u Karlovarského kraje
na tyto projekty:
 oprava vnějšího pláště kapličky sv. Anny v
Kolové
 oprava komunikací v Hájích
 uspořádání kulturní akce „Rozlučka s létem“
(pořadatelem bude obec)
 odkup veřejného osvětlení

2. Refinancování stávajících úvěrů obce
Rozhodli jsme se refinancovat stávající úvěry,
které obec uzavřela v minulých letech - aktuálně ve

6. Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 4.5.
- podrobnosti na webu obce

5. Přistavení velkoobjemových kontejnerů pro
odpad z domácností
VOK budou přistaveny v Kolové i Hájích ve dnech
10.-12.5.2019. Místa a související informace budou
včas vyvěšeny na informačním letáku na webových
stránkách a na běžných místech v obci.

7. Vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele/ky ZŠ
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Obec, jako zřizovatel školy, vyhlásila výběrové
řízení na místo ředitele/ky. Zájemci se mohou
přihlásit písemně nejpozději do 19. 4. 2019. Bližší
informace na webu obce.
8. Uzavření smlouvy na odchyt zvířat s firmou Prokeš
Při nálezu volně pobíhajícího zvířete volejte starostu
777 207 200 nebo místostarostku 739 691 807.
9. Vyhlášení
dotačního
programu
na sportovní a kulturní činnost v obci

obce

10. Zvolení starosty jako uvolněného

Po rezignaci pana Ivo Kacerovského byl
zastupitelstvem schválen jako nový člen Miroslav
Straka z Hájů.
Zápisy z veřejných jednání zastupitelstva naleznete
na stránkách obce (www.kolova-haje.cz) v sekci
„Zastupitelstvo obce“, kde najdete veškeré
podrobnosti o většině z výše uvedených záležitostí.
Budeme rádi, když budete sledovat obecní web
a zápisy zastupitelstev. Ovšem nejvíce uvítáme,
přijdete-li se za námi na veřejné schůze podívat
a témata prodiskutovat osobně.

11. Změna obsazení kulturního a sportovního výboru

Jakub Jiskra, Kateřina Pašková, Jindřiška Paule

řipravte se včas! Od září 2022 bude
zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy!
Tedy těch, které nejvíce škodí životnímu
prostředí a tedy nám všem. Tomu, kdo zákaz
poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.
Lokální vytápění domácností na pevná paliva se
s ohledem na stáří spalovacích zdrojů v ČR
významně podílí na znečišťování ovzduší. Například
na znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje
podílejí místně až 90 %.
Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze
kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně
3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem
výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné
dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho
dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo
se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je
více než pravděpodobné, že kotel povolené emise
splňovat nebude. K výměně zastaralých kotlů
doporučujeme využít probíhajících kotlíkových
dotací spojených s půjčkou.
Nechte si do konce roku udělat revizi kotle
na tuhá paliva.
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu
mají podle platného zákona o ochraně ovzduší
od roku 2012 novou povinnost. Do konce roku musí
každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu
10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou
technického stavu a provozu, tzv. revizí. Jedině kotel
v dobrém technickém stavu, správně provozovaný
a spalující výrobcem určené palivo vypouští
do ovzduší méně emisí a neměl by tak mj. obtěžovat
své okolí nadměrným kouřem. Naopak kotle, které
nejsou provozovány v souladu s podmínkami
výrobce, a tak i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí
do ovzduší i tisícinásobně vyšší množství prachu
a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Revizi může

provést jen odborně způsobilá osoba. Při hledání
kontaktů můžete využít internetový seznam techniků,
který vede Asociace podniků topenářské techniky,
nebo se obraťte na výrobce vašeho kotle.
Od 1. ledna 2017 si může obecní úřad vyžádat
potvrzení o revizi. Pokuta za neprovedení revize může
být 20 tisíc korun. Revizi kotle je nutné opakovat
každé dva roky. Jde o obdobu pravidelných
technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem
nejdete na STK, ale technik přijde za vámi domů.
3. výzva s dotací až 120.000 Kč
Letos je ideální příležitost pro ty, kteří ještě topí
v neekologických kotlích, které nesplňují emisní
normy. Je možné je vyměnit za tepelné čerpadlo nebo
za moderní kotel na biomasu.
Co je zcela nové? Obec vám půjčí peníze
(až 200.000 Kč) a pomůže Vám vyřídit dotaci.
Mělo by se dostat na všechny zájemce!
Potřebujeme však co nejdříve znát váš zájem,
abychom mohli včas požádat o zápůjčku krajský
úřad, přes který se budou peníze čerpat. Prosíme tedy
všechny zájemce o dotaci na výměnu kotle, aby nám
napsali na obec@kolova-haje.cz a domluvili si
schůzku na obecním úřadu, kde se dozví všechny
potřebné podrobné informace. Informativně můžete
také „Kotlíkové dotace“ pro rok 2019 sledovat
na webu obce www.kolova-haje.cz.
Chceme mít i v našich obcích čistý vzduch.
Bohužel jsou mezi námi ještě spoluobčané, kteří
nejenom, že mají nevyhovující kotle nesplňující
emisní normy, ale ještě pálí „vše, co je po ruce“.
Zákon nám již dává do rukou určité možnosti, jak
postihnout ty, kvůli kterým si někdy nemůžeme ani
vyvětrat. Výše pokut je až 50.000 Kč. V tomto roce
vám budeme na jednu stranu připraveni pomoci
s výměnou kotle, na straně druhé budeme postihovat
ty z nás, kteří pálí vše možné i nemožné.
Jakub Jiskra, starosta obce
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Jindřiška Paule, Blanka Jiskrová, Monika Sommerová
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této rubrice pokračujeme s vaším seznamováním
s historií naší obce. Tentokrát vám představujeme
kapitolu „Historie školství“, jak ji zapsal v roce 1975
kronikář Karel Zapletal - jedná se o doslovný přepis
částí stránek číslo 3 až 5 kroniky obce.
„Historie školství
Kdy a jak začala v obci Kolová prosperovat škola, nebylo
možno přesně zjistit. Kroniky a zápisy nikdo nevedl a ví se jen
to, co se zachovalo podle ústního podání. Všeobecná školní
povinnost nebyla a do škol šel pouze ten, kdo chtěl. Bylo to
v letech 1780 až 1790, kdy začali v obci vyučovat vysloužilí
vojáci, kteří k tomu byli způsobilí.
Takový způsob vyučování byl i v Kolové. Každému učiteli bylo přiděleno několik vesnic, ve kterých vyučoval
jeden nebo dva dny v týdnu. Koncem roku 1870 měla zdejší obec na 70 obytných domků. V této době se zde
vyučovalo ve dvou třídách, které byly umístěny v soukromých domech. Tehdy byla též vystavěna budova obecné
školy, ale dlouho nevyhovovala, neboť byla velmi malá. Tato se zachovala do dnešních dob a sloužila jako
obecní chudobinec. Později byla vystavěna školní budova dvoutřídka, která v Kolové stojí dodnes.“
…přepsáno z obecní kroniky ze strany č. 3…
„Květen 1945, dosídlování obce Kolové
Nová epocha nastala v Kolové památným květnem 1945. Podle košického vládního programu se začal
připravovat odsun Němců z Kolové a do Kolové přicházejí stále noví a noví osídlenci a tím nastává nová
epocha počešťování pohraničí, epocha, kdy české území je právem osídlováno Čechy, rodiny, které se
přistěhovaly, začínají zde nový život v nové krajině, v nových podmínkách a v nové době, kdy pokračuje boj za
upevnění lidově demokratické republiky.
Prvním osídlencem, který přišel do Kolové dne 9. července 1945, byl Vladislav Cafourek, učitel, který byl
dosazen na zdejší školu a byl ubytován v čp. 117. Hned za ním přijížděli další…“
… přepsáno z obecní kroniky ze strany č. 4…
„Září 1945, zahájení školního roku
Vrátíme se k naší škole v Kolové, vyučování bylo zahájeno ve čtvrtek dne 6.září 1945. Byl to významný den pro
dějiny obce Kolové, protože bylo prozatím přijato celkem 44 dětí, 22 hochů a 22 děvčat, z toho byly 2 děti ze
smíšeného manželství…. ostatní děti byly národnosti německé.
Dětí českých tu prozatím nebylo. Přijaté děti byly děti antifašistů, horníků specialistů a vůbec takových rodičů,
o kterých bylo alespoň trochu známo, že se přímo nezúčastnili faš. hnutí.
Dne 14. listopadu 1945 přišla do Kolové učitelka Anna Míková a za ní přicházeli další osídlenci do Kolové.“
… přepsáno z obecní kroniky ze strany č. 5…
V tuto chvíli pracujeme na shromažďování podkladů pro sepsání kroniky Kolové a Hájů pro rok 2018, a proto
budeme rádi za jakékoliv podněty, historky či fotografie z obecního života v minulém roce. Ti z Vás, kteří
uvažujete o tom, že byste rádi čímkoliv přispěli do kroniky, prosím, ozvěte se nám nejpozději do 30.4., a to na
OÚ Kolová místostarostce Kateřině Paškové. Předem děkujeme 😊

Měl by někdo z vás chuť pokračovat v díle naší kroniky obce?
Hledáme někoho spolehlivého, lehce tvůrčího, pečlivého a systematického, kdo by byl
ochotný navázat na své předchůdce v sepisování kroniky. Chtěli byste vy osobně, a nebo víte
o někom z vašeho okolí, kdo by tuto práci rád přijal?
Přihaste se, prosím, v úředních hodinách na obci místostarostce Kateřině Paškové.
Kateřina Pašková, Jindřiška Paule
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olová a Háje patří mezi necelou stovku obcí
a měst v České republice, které se mohou
pyšnit tím, že mají ve svém katastru golfové
hřiště. Z ladem ležících 35 hektarů, kterým
dominovalo monumentální hnojiště, divoké skládky
a náletové dřeviny, vyrostla kultivovaná krajina
s řadou mokřadů, listnatých a jehličnatých stromů
a s upravenými travnatými plochami.
Golf v České republice je zatížen řadou
předsudků. Většina lidí jej považuje za drahou,
elitářskou až snobskou záležitost, která je pro
běžného zaměstnance nebo dokonce důchodce
prakticky nedostupná. Přitom se jedná o třetí
nejrozšířenější sportovně rekreační aktivitu na světě,
hned po kopané a basketbalu.

Kdo se rozhodne postavit hřiště jen proto, že má
rád golf, je blázen. A ještě větší blázen je ten, kdo si
myslí, že golf je dobrá investice. Naším cílem bylo
postavit hřiště, které bude pro hráče stejně nákladné,
jako je například lyžování, nad kterým se dnes nikdo
nepozastavuje. Inspiroval nás skandinávský model,
kde golfová hřiště různé kvality a velikosti jsou
prakticky u každé vesnice a která nabízejí hru

otbalový klub AJAX Kolová se připravuje
na náročnou 2. polovinu sezóny. A-tým je po
1.půli na skvělém 1.místě s postupovými
ambicemi do krajských soutěží, B-tým skončil
na 2.místě a postoupil do finálové osmičky, obě
žákovská družstva si vedla se střídavými úspěchy, ale
zde je důležitější především herní praxe, než samotné
výsledky.
Zimní
příprava
opět
probíhala
v pronajatém sportovním areálu obecního úřadu
v Otovicích, kde již několik let využíváme zázemí
pro tréninky dospělých a nyní nově i pro tréninky
starších žáků. Mladší žáci využívali tělocvičnu v sále

a zábavu především mládeži a mimo jiné jsou
považována za účinnou prevenci pasivního způsobu
života, drogové závislosti a drobné kriminality.
Řadu let trvající úsilí nám přineslo kromě chvil
radosti také spoustu nepřátel: sucho, přívalové deště,
pracovitá divoká prasata, choroby trav, tvrdohlavé
sekačky, všude kálející psy a také lidskou hloupost
a závist, kterou na rozdíl od prasat nelze eliminovat
elektrickým ohradníkem. Na druhé straně nás těší, že
u nás začínali mladí hráči a zejména hráčky, které
patří ve svých 16 letech k základnímu kádru české
reprezentace.
Náš golfový klub má v současné době více než
200 členů a jsme otevření všem dalším zájemcům
o tuto hru, kteří se chtějí bavit sportem v krásném
prostředí, který je navíc vhodný pro všechny věkové
kategorie. Rádi v naší klubovně uvítáme i nehrající
návštěvníky, kteří se mohou při respektování
bezpečnosti a zejména ohleduplnosti k pečlivě
udržovanému trávníku, po hřišti volně pohybovat.
Současně se omlouváme za oplocení hřiště, škody
způsobené divokými prasaty si vynutily radikální
opatření. Ohradník je na několika místech přerušen
vstupními branami, prosíme, abyste je při vstupu
do lesa pečlivě uzavřeli. Také majitele psů prosíme
o důsledný sběr exkrementů jejich miláčků. Jako
majitelé hřiště nemáme rádi zákazy a omezování
a nechceme být některými nezodpovědnými jedinci
nuceni pohyb psů na hřišti omezit.
Těšíme se na všechny, kteří mají o golfový sport
zájem, a děkujeme všem, kteří naši situaci chápou
a pomáhají nám přes všechny překážky golf v naší
obci rozvíjet. Veškeré informace o našem hřišti
a provozu klubovny najdete na www.golfhaje.com.
A zájemcům připomínáme, že čas strávený
na golfu se do délky života nepočítá.
Miroslav Hofírek, Golf club Háje

obecního úřadu Kolová, kam docházeli i s trenéry
každý čtvrtek. Přípravná utkání jsme odehráli na
umělkách v Královském Poříčí, v Ostrově a v Rotavě.
Celá zimní příprava byla zakončena úspěšným
turnajem v Otovicích. Nyní se veškerá činnost vrátí
zpět do areálu AJAXU, kde budou opět probíhat
tréninky a zápasy žáků i dospělých a kde budeme
také pořádat naplánované akce jako např. dětský den
(8.6.), turnaj žáků (konec června), příměstský
sportovní tábor pro děti (22.-26.7.) a tradiční
Anenský turnaj (27.7.). O těchto akcích vás budeme s
předstihem ještě informovat.
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V plánu je také samozřejmě neustálá údržba
a zlepšování zázemí našeho sportovního areálu,
což dlouhodobě probíhá pouze za velmi
výrazné podpory a spolupráce s obcí Kolová,
za kterou velmi děkujeme. Děkujeme také všem
sponzorům, podporovatelům a příznivcům,
bez kterých bychom, při současném velmi
znatelném úpadku veškerých organizovaných
sportovních činností a obzvláště fotbalu na
venkově, neměli šanci udržet takovou členskou
základnu jako doposud.
Rádi přivítáme i další nové žáčky z Kolové a
okolí a to již od těch nejmenších (tel. kontakt na
trenéra dětí: 702 183 620).
Martin Míček, předseda FK AJAX Kolová
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lárce Pakostové je 13 let a bydlí v Kolové od narození s rodiči a mladším bratrem Ondřejem. Asi před dvěma roky
přemýšlela o nějakém koníčku, který by jí bavil a který by mohla ve svém věku provozovat. Mají dva psy, border kolie Phalca a Jacka, kteří potřebují denně obrovskou dávku pohybu (stejně jako ona ) a proto ji napadlo, že by mohla něco
podnikat s nimi. Od loňského podzimu je členkou Záchranné brigády kynologů karlovarského kraje sídlící ve Staré Roli
v Karlových Varech, a který paří pod Svaz záchranných kynologů. Byla jsem za ní a zeptala jsem se jí na pár věcí, které mě zajímaly.

Na závěr mi Klárka řekla, že by každému milovníkovi psů tento koníček doporučila,
protože to přináší skvělé, nové zážitky nejenom pro ni, ale také pro jejího pejska.
A spokojení jsou i rodiče, protože netráví tolik času doma u počítače 
Jindřiška Paule
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ilí sousedé, na květnovém zastupitelstvu, které proběhne dne
27.5. v obecním sále v Kolové od 18:00, bychom s vámi se
všemi velmi rádi prodiskutovali další rozvoj naší obce.
Naši předvolební vizi (někdo tomu může říkat „program“)
pravděpodobně znáte. Body našeho „programu“ bychom rádi dále rozvinuli
- především s vámi, lidmi, kteří zde
žijete a máte zde nějaké plány.
Potřebujeme k tomu vaše věcné
podněty, které zohledníme při
vytváření
dlouhodobé
koncepce
rozvoje obce, na které momentálně intenzivně pracujeme a která zde
celkem zásadně chybí.
Pro realizaci našich
plánů místního rozvoje,
kdy zde nechceme pouze "noclehárnu" bez další
infrastruktury, potřebujeme mimo jiné vhodný prostor.
Bohužel, obec velkou část svých pozemků již dříve
rozprodala a žádný vhodný v tuto chvíli nevlastní. Proto
máme v úmyslu odkoupit pozemek v centru naší obce (v
blízkosti školy, altánku a kapličky), na kterém bychom
v budoucnu chtěli vybudovat například mateřskou školku
nebo multifunkční kulturně-sportovní centrum a který jako
jediný možný v současné chvíli nabízí místo pro další
strategický rozvoj. I o tomto bychom s vámi chtěli diskutovat na zmíněném zasedání.
Budeme se těšit na věcnou diskuzi se všemi, kteří mají zájem rozvíjet naši obec tak, jako my.
A proto přijďte 27.5. v 18:00 na veřejné zasedání a řekněte nám svou představu.
Josef Dlohoš, Bohuslav Paule

ebrejsky se Velikonoce nazývají Pesach, řecky Pascha, česky Přejití. O těchto svátcích se totiž slaví
přechod z otroctví do svobody. Čím se pro křesťany odlišuje veliká noc („veliko-noce“) od všech
ostatních nocí? Té noci Kristus přešel ze smrti do života, ze tmy do světla. Veliká noc je svědkem
zázraku Vzkříšení. Kristus vstal z mrtvých. A z říše smrti vyvádí všechny, kteří v něho věří a slyší
jeho hlas, kterým volá: „Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých!“ I my se probouzíme spolu s Kristem k novému
životu. Rodíme se podruhé, stáváme se novým stvořením.
Tajemství a zázraky nejsou od toho, aby se vysvětlovaly, nýbrž aby se zakoušely, prožívaly. O veliké noci
jsme zváni, abychom prožili novou zkušenost, když v úžasu stojíme před tajemstvím zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Úžas vede k víře, víra vede k radosti a radost vede k pokoji. A máme-li v duši Kristův pokoj, pak
zakoušíme blízkost Božího království. Vzkříšený Kristus přeje svým učedníkům: „Pokoj vám!“ Totéž přeje
i každému z nás. Upokojme se v srdci, nebojme se ničeho! Dokonce i smrt byla poražena, peklo vyvráceno,
hříchy odpuštěny, brána nového života se otevřela!
Kristus vstal z mrtvých. Není to absurdní? Smrt je nevyhnutelným koncem života, toť odvěká zkušenost
lidstva. Jenže Kristus z toho, co je zjevně nesmyslné, tvoří to, co je svrchovaně smysluplné. Smrt byla pohlcena
Božím vítězstvím. Bůh se vymyká lidským představám, překračuje lidské možnosti, naprosto ničím není
omezen. Jeho moc je nekonečná. Jaká je však povaha Boží moci? Je láskyplná, slitovná. Bůh je láska.
Tomuto tajemství se můžeme společně otevřít při velikonoční bohoslužbě v kapli sv. Anny v Kolové
v neděli na Hod Boží velikonoční 21. dubna v 18.00.
Lukáš Bujna, farář
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