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a pár dnů začínají prázdniny. Děti se 

těší a učitelé ještě více. Pocity rodičů 

už nejsou tak jednoznačné. Někteří se 

i upřímně těší, až prázdniny skončí,  

a to hlavně ti, kteří neoplývají ochotnými 

babičkami a dědečky na hlídání. Prázdniny nám 

učitelům většina lidí závidí, to je ale asi tak 

jediné. Otevřeně říkám, že je vítáme. Pomáhají 

k regeneraci psychických sil a dodávají nám 

energii na další školní rok. I když historicky byl 

důvod jistě zcela jiný. Asi víte, že prvně byly 

prázdniny zavedeny společně s povinnou školní 

docházkou v době Marie Terezie. Na měsíce 

červenec a srpen je pak přesunul císař Josef II. 

V letních měsících pole zrála, že by se hodila 

každá ruka? 

Slovo prázdniny znamená, že je prázdno od 

školy a od školního vyučování. Proto ho dětem, 

prosím, dopřejme. Nezatěžujme je po 

vysvědčení nějakými školními cvičeními  

s cílem dohonit, co dítě nezvládlo během 

školního roku. Učit se dá i nenápadně a přitom 

prakticky, ze života. Ptejme se třeba, kolik jsme 

dnes ušli kilometrů nebo kolik budeme 

potřebovat cukru do koláče. Bohatě stačí, když 

děti začneme připravovat na další školní rok pár dní předem. Hlavně ať se nám všechny děti po prázdninách  

ve zdraví vrátí zpět. 

V září se budeme těšit nejen na naše odpočaté a zážitků plné žáky, ale i na šestnáct nových prvňáčků. 

Přivítáme je společně první školní den v hradním duchu. Navážeme na dobývání hradu Školštejn, kterým jsme 

naše předškoláky přivítali při zápisu do školy. 

O dalších událostech školy, které chystáme i pro vás místní, vás budeme v předstihu informovat. Sledujte 

webové stránky obce a školy nebo vývěsní tabule v Kolové a Hájích. 

Krásné a pohodové prázdniny vám za celou školu přeje 

                  Monika Sommerová, ředitelka ZŠ Kolová
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d minulého vydání Koloháje se konaly  

tři zasedání zastupitelstva (jedno zasedání 

v Kolové a dvě v Hájích) a bylo projednáno 

mimo jiné toto: 

1. Rozhodnutí o výši dotací z rozpočtu obce 

Kolová na rok 2019 
V řádném termínu jsme obdrželi žádosti 5 klubů či 

spolků působících na území obce. Zastupitelstvo 

přidělilo všem žadatelům dotace, v těchto částkách: 

FK Ajax Kolová – 150 000 Kč, 

Golf Club Háje – 50 000Kč, 

Petanque Club Kolová – 30 000 Kč, 

PRO OBEC Kolová Háje z.s. – 18 000 Kč, 

Tělovýchovná jednota rekreační sporty (TJRS -

cvičení žen) – 8 000 Kč. 

Se všemi subjekty obec uzavřela veřejnoprávní 

smlouvu a je zveřejněna na stránkách obce 

společně s pravidly dotačního programu. Cílem 

programu je podpora sportovních a kulturních 

aktivit místních občanů s důrazem na podporu 

aktivit dětí a mládeže. 

2. Uzavření pachtovní smlouvy na pronájem 

pozemků lesního porostu s Lesní společností 

Bečov. Smlouva byla uzavřena na 4 roky. 

3. Schválení obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
Noční klid je ze zákona stanoven denně od 22:00 

do 06:00 hodin. Naše OZV stanovuje 8 kulturních 

a sportovních akcí, kdy se doba nočního klidu 

zkracuje od 02:00 do 06:00 hodin. Celé znění OZV 

naleznete na webu obce v sekci OBECNÍ ÚŘAD. 

4. Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu 

v obci Kolová a schválení koupě pozemků č. 627, 

č. 460/14 a č.15 v k. ú. Kolová pro rozvoj obce 
Tyto body byly projednány a schváleny na schůzi 

27.5. v obecním sále v Kolové.  Nákup strategicky 

významných pozemků pro rozvoj obce (č. 627, č. 

460/14 a č.15 v k. ú. Kolová) je zasmluvněn 

s vlastníky za 3 mil Kč. Záměr zastupitelstva je 

vybudovat v této lokalitě prostor pro volnočasové 

aktivity obyvatel a budovy občanské vybavenosti. 

V průběhu schůze občané také shlédli prezentaci 

některých témat, které nás všechny zajímají a které 

budou součástí PLÁNU ROZVOJE OBCE. Ten 

připravuje nové zastupitelstvo. 

5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 

Jakub Jiskra, starosta obce 

Kateřina Pašková, místostarostka obce

ž klasik Jan Neruda řešil před 150 lety problém se starým slamníkem. Tedy, jak se ho zbavit?! On byl 

na svou dobu velmi pokrokový, víte, jaké použil řešení? 

My jsme ve 21. století obklopeni spoustou odpadu složeného z všelijakých materiálů. Je třeba s ním 

zacházet podle určitých pravidel. Nakládání s odpady je velmi nákladná činnost a proto je potřeba, 

abychom se naučili, že za odvoz a likvidaci odpadu musíme platit. Je možné, že cena, kterou zaplatíme v 

budoucnu za odvoz odpadu, bude třeba i dvoj až trojnásobně větší, než je nyní. Proto bychom se měli všichni 

naučit s odpady lépe hospodařit, více přemýšlet o ekonomické a zejména ekologické stránce nakládání s nimi.   

Úspory domácích financí můžete dosáhnout: 

- tříděním papíru, plastů, drobných kovů (plechovky apod.), 

skla (na jejich odhození můžete využít ZDARMA kontejnery 

na několika místech v obci), 

- objednáním menší nádoby na odpad (popelnice), 

- nastavením jejího svozu v intervalu delším než jeden týden. 

Před nedávnem proběhl v naší obci sběr a svoz velkoobjemového 

odpadu. Myslím, že jste si tuto „akci“ vyhodnotili všichni sami… 

kdo přišel pozdě z práce, neměl šanci. Byla to příležitost pro 

obyvatele okolních obcí, jak se na náš účet zbavit odpadu. A v neposlední řadě jsme museli strpět i několik dní 

nepořádku kolem kontejnerů. Díky této velmi nemilé zkušenosti jsme se rozhodli toto řešit jiným způsobem. 

Pracujeme na jiném modelu sběru odpadů (velkoobjemový, nebezpečný, bio, kovy, velké plasty, jedlý olej, 

možná i jiné). Chceme založit sběrný dvůr na jednom místě - buď v Kolové, nebo v Hájích. Ten bude mít 

pravidelnou provozní dobu (např. 2 hod. 1x - 2x týdně) a každý občan s trvalým pobytem v naší obci tam bude 

moci přivézt a vyhodit zdarma příslušný odpad. 

Věřím, že tyto změny u nás povedou k poklidnějšímu a méně problémovému sběru odpadů. 

Za vaše postřehy nebo dotazy k odpadové politice obce budeme rádi. 
Jakub Jiskra, starosta obce



  strana 3 

 

abízíme vám ohlédnutí za zimní údržbou 

místních komunikací (MK) a chodníků 

v letošní zimě 2018/2019.  

Během listopadu a prosince jsme udržovali 

naše cesty tak, jak to bylo léta zavedené.  

To znamená, že z většiny cest nám odhrabávala sníh 

technika firmy AVE. Téměř všechny cesty nám tato 

firma zároveň ošetřovala chemickým posypem (solí). 

Chodníky udržovali naši zahradníci - Kratochvílovi.   

Během těchto dvou měsíců, za 3 výjezdy firmy 

AVE, obec zaplatila 92 000 Kč. Pro zajímavost, při 

jednom osolení MK v Kolové a Hájích se spotřebuje 

cca 5 000 – 9 000 kg posypové soli. 

Nejen z ekonomického, ale i z ekologického 

důvodu jsme se rozhodli tento režim změnit. Po 

zbytek zimy se nám o MK starali traktoristé Farmy 

Kolová, kteří odhrnovali sníh, a Kratochvílovi, kteří 

sypali inertním posypem (kamínky). V kopcovitých 

lokalitách jsme navíc instalovali samoobslužné 

nádoby s posypem. Zpočátku se díky problémům 

s posypovou technikou nedařilo ve lhůtách, jaké jsme 

si předsevzali, komunikace dobře zprůjezdnit. Ale 

postupně si vše „sedlo“ a myslím, že údržba 

probíhala ke spokojenosti většiny občanů. 

Na začátku dubna jsme MK uklidili od posypů  

a dalších nečistot. Díky sbírání kamínků byl úklid 

obce oproti minulému roku o něco málo dražší, ale na 

druhou stranu máme pro příští zimní období 

„nameteno“ a deponováno cca 20 tun posypového 

materiálu. Díky novému režimu zimní údržby obec 

ušetřila okolo 150 000 Kč. Tyto nemalé finance se 

nám budou určitě hodit např. při financování 

protažení linky MHD č. 8 až do Kolové …ale to už je 

téma jiného článku tohoto vydání Koloháje. 

Budeme rádi, pokud nám napíšete svoje postřehy  

a náměty na zlepšení pro příští zimu. Dovolte mi, 

abych poděkoval za dobrou práci manželům 

Kratochvílovým, bratrům Odlevákům, panu Honzovi 

Škardovi a majiteli Farmy Kolová panu Zbyšku 

Kohlovi za výbornou spolupráci. 

Jakub Jiskra, starosta obce

noho z nás volá už léta po zkvalitnění 

autobusové dopravy do Kolové a Hájů. 

Hlavně o víkendech a svátcích nejezdí 

prostě nic. Po jednáních s DPKV máme 

nyní připravenu možnost protáhnout linku MHD č. 8, 

která jezdí na letiště, až do Kolové. Zároveň probíhají 

jednání s Karlovarským krajem o možnostech 

finanční podpory v tomto ohledu. Dále budeme chtít 

do budoucna jednat o přehodnocení celého systému 

Krajské integrované dopravy, která se dotýká obou 

částí naší obce (Kolová a Háje). 

Zkušební provoz linky č. 8 do Kolové by mohl 

začít od příštího roku. Je však třeba dobře zvážit, zda 

budou linky našimi občany opravdu využity. Na 

letiště jezdí během dne (a to i o víkendech),  

sedm spojů. Musíme vybrat spoje v časech, které 

byste nejvíce využívali. Například nemá cenu platit 

autobus MHD, když v podobném čase jede krajská 

linka. Pro představu uvedu cenu za rok - když do 

Kolové pojede všech 7 spojů denně, je to částka 

566 680 Kč. Pokud by např. jely pouze 4 spoje  

v So a Ne, stálo by to 49 102 Kč. 

Pomozte nám vybrat vhodné spoje! Pomocí služby 

INFOKANÁL (viz vložený letáček v Koloháji) budou 

moci zaregistrovaní občané hlasovat a vybrat spoje, 

které by využívali. Tak neotálejte a registrujte se. 

Bohužel, zatím není řešení pro Háje, kde se 

autobus není schopen otočit. Zkoušíme však 

vymyslet nějakou alternativu se Stanovicemi.  

Držte nám palce!  

Jakub Jiskra, starosta obce
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ne 5.6.2019 u nás v obci proběhl konkurs  

na místo ředitele/lky naší základní školy. Do 

konkursního řízení se přihlásily tři 

zájemkyně o toto místo. Před 7 člennou 

komisí měly možnost prezentovat svoje představy  

o dalším fungování naší ZŠ pod jejich vedením. 

Komise byla složena ze zástupce Karlovarského 

kraje, České školní inspekce, odborníka v oblasti 

státní správy (ředitele jiné základní školy), zástupce 

školské rady, pedagogického sboru ZŠ Kolová a dvou 

zástupců zřizovatele (tedy obce). 

Všechny uchazečky splnily podmínky konkursu  

a byly shledány komisí jako vhodné pro funkci 

ředitelky naší ZŠ. V otevřeném hlasování bylo určeno 

pořadí jednotlivých uchazeček. První místo obsadila 

Mgr. Monika Sommerová. Podle zákona je 

pravomocí starosty obce jmenovat ředitele školy, 

výsledek komise má pro jeho volbu pouze 

doporučující charakter. 

Starosta obce přijal doporučení komise a do funkce 

ředitelky naší základní školy na dalších 6 let jmenoval 

navrženou paní Mgr. Moniku Sommerovou. Nové 

paní ředitelce gratulujeme, přejeme hodně energie  

a chuti do práce, která ji čeká. 

 Jakub Jiskra, starosta obce

ajdete zde přehled dotací, o které obec žádá, 

nebo již má schválené. Podrobnější 

informace jsou k dispozici na webu obce. 

1. Byla SCHVÁLENA DOTACE ve výši 110 000 Kč 

od Karlovarského kraje na opravu komunikace 

v Hájích. 

2. DOSTALI jsme DOTACI na kulturní akci 

„Rozlučka s létem“ ve výši 10 000 Kč  

od Karlovarského kraje. 

3. Čekáme na schválení dotace na dětské hřiště ve 

výši cca 400 000 Kč. Pokud neuspějeme v 1. kole 

do konce června, budeme čekat na výsledky 2. 

kola, které by mělo být uzavřeno v září. 

4. Podali jsme žádost do 2. kola o dotaci na opravu 

kapličky ve výši cca 36 000 Kč. Vypadá to 

nadějně, snad se kaplička dočká. 

5. Ve spolupráci s obcí předseda klubu FK Ajax 

Kolová, Martin Míček, zažádal o investiční dotaci 

na vybavení zázemí hřiště. Karlovarský kraj 

schválil dotaci ve výši 183 000 Kč, což činí 70% 

celkových nákladů projektu. Zbylých 30% 

nákladů bude klub financovat z dotace obce. Klub 

dále dostal dotaci 10 000 Kč na příměstský 

sportovní tábor. 

Jakub Jiskra, starosta obce 

Kateřina Pašková, místostarostka obce

e poslední šance, jak s finančním přispěním 

státu vyměnit svůj starý kotel na pevná paliva. 

Na obecním úřadě zatím registrujeme pouze  

4 zájemce o dotaci. Neprováhejte vhodný čas! 

Pokuta za znečišťování ovzduší nevyhovujícím kotlem je 

až 50.000 korun! Již nyní jste povinni mít revizní zprávu 

na svůj kotel. Chceme dýchat v obci čistý vzduch. 

Informace Vám rádi poskytneme na obecním úřadě. 

Podrobnější informace též najdete v minulém vydání 

časopisu Koloháj – ke stažení na webu obce. 

Jakub Jiskra, starosta obce

HLEDÁ SE ÚČETNÍ OBCE 
Obec připravuje výběrové řízení na místo účetní obce 

 – předpokládané vyhlášení 1. týden v červenci. 

Bližší informace najdete na vývěskách a na webu obce. 
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Jindřiška Paule

e dnech 24. a 25. května se konaly volby do Evropského parlamentu. Občané ČR mohli volit své 

zástupce ze 40 kandidátních listin. Celková účast v ČR byla 28,72% a jednotlivé strany si rozdělily  

21 mandátů takto: ANO - 6, ODS - 4, Piráti - 3,  STAN-TOP09 - 3, SPD - 2, KDU-ČSL 2 a KSČM 1. 

V našem volebním okrsku přišlo volit 208 z celkových 588 voličů (volební účast byla 35,37% - opět 

jedna z nejvyšších z ČR ) a voliči hlasovali takto: 

51 hlasů – Koalice STAN-TOP 09; 42 hlasů – ODS; 32 hlasů – ANO 2011; 27 hlasů – Česká pirátská strana; 

18 hlasů – SPD; 10 hlasů – HLAS; 5 hlasů – KDU-ČSL; 4 hlasy – ČSSD; 4 hlasy -  Koalice Rozumní, ND; 3 

hlasy – KSČM; 2 hlasy získaly: Strana nezávislosti ČR, ANO, vytrollíme europarlament a Demokratická strana 

zelených. Po 1 hlase pak získaly strany: Aliance národních sil, Agrární demokratická strana, Vědci pro Českou 

republiku a Koalice Soukromníci, NEZ. Dva odevzdané volební hlasy byly neplatné. 

Kateřina Pašková, místostarostka obce 
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náte místní památky? Mnoho jich tu nemáme, ale něco se tu přeci jen najde. Protože se blíží svatá Anna, 

mohli bychom zmínit pár slov o místní kapličce svaté Anny, původně zasvěcené Panně Marii. Dovolím 

si zde citovat, se svolením autora, z knihy „Karlovarská 

předměstí“ pana PhDr. Jaroslava Fikara. 

„Nejcennější místní památkou Kolové je pseudorománská kaple 

Panny Marie o rozměrech 3,9 x 3,9 metrů s půlkruhovým 

presbytářem. K jejímu západnímu průčelí je připojena věž  

o rozměrech 2,3 x 2 metry s hrázděným patrem a zvonicí z roku 

1930. Úzký, do půlkruhu zakončený vchod do kaple, vede 

z východní strany. V severním průčelí je půlkruhově zakončené 

okno, které mívalo obdobu i v západním průčelí. Vnitřní zařízení 

kaple dnes tvoří dřevěná socha Panny Marie, dřevěná lavice  

a krucifix na západní stěně.“  
… 

„Obecní kapli, původně zasvěcenou 

Panně Marii, nechal postavit v roce 1873 zbožný občan Anton Neuerer na svém 

pozemku. Za místo zvolil sousedství hospodářského dvora čp. 19 v části dříve zvané 

Hubl, vedle polní cesty na Funkštejn. V roce 1930 byla kaple přestavěna a byl 

obnoven oltář s obrazem sv. Anny, patronky obce. Roku 1933 byla do kaple 

instalována miniaturní Křížová cesta. Po vysídlení německého obyvatelstva, 

na konci 2. světové války, byla kaple opuštěna a postupně chátrala. Roku 1996 

provedla obec Kolová její celkovou rekonstrukci. V říjnu 2005 byla kaple nově 

vysvěcena. V interiéru kaple byla umístěna socha sv. Anny a dřevěný kříž. V roce 

2007 dokončili místní úpravy prostranství mezi kaplí a školou. Před kaplí byly 

osazeny nové schody.“  
… 

O kapličku se chceme dál řádně starat s péčí dobrého hospodáře a proto obec 

v letošním roce zažádala o dotaci na její údržbu ve výši cca 36 000 Kč. Výsledky 

rozhodnutí o přidělení dotace by měly být známy v červenci. 

Jindřiška Paule 

 

HLEDÁME POKRAČOVATELE 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? 

Přihlaste se, prosím, na obci místostarostce Kateřině Paškové. 
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ezdecká společnost Kolová (JS Kolová) je 

soukromou jezdeckou a sportovní stájí 

Martiny Škardové - Ronešové v Kolové, 

poblíž Karlových Varů. Stáje a rozsáhlé 

pastviny se nachází v srdci Kolové, tedy uprostřed 

této malebné vesničky. V současné době je zde 

ustájeno něco kolem 40 koní. Z větší části jsou to 

koně v osobním vlastnictví, jejichž majitelé si je zde 

ustájili a podnikají s nimi aktivity podle vlastního 

uvážení. Nejčastěji to jsou sportovní koně, kteří se 

účastní parkurových a drezurních závodů, ale máme 

tu i koně na rekreační ježdění po sportovní kariéře či 

koně užívající si svého důchodu ve výbězích. Jezdci, 

které můžeme najít převážně v dětských  

a juniorských kategoriích, se zúčastňují závodů 

mistrovství ČR, ale i závodů mezinárodních. 

Troufnu si říci, že jsme velice aktivní stájí, co se 

týká účasti na jezdeckých závodech.  
Areál jezdecké společnosti tvoří stáj, ve které se 

nachází přes 40 boxů k ustájení koní, dále velké 

rozlehlé výběhy, jezdecká hala, dvě pískové 

kolbiště, klubovna, sedlovna a šatny. O koně je tu 

výborně postaráno. Každý den zaměstnanci stáje 

koně 2x denně krmí, pouštějí koně do výběhů, 

spravují areál a starají se o správný chod stáje.  

O koně a jejich následnou péči se starají převážně 

jejich majitelé. Jezdecká společnost má 

kvalifikované trenéry, se kterými je možné,  

po domluvě, absolvovat jezdeckou hodinu nebo je 

možná i domluva na dlouhodobé tréninkové 

spolupráci, spíše však na vlastních koních. Poblíž 

areálu se nacházejí lesy, kam je možné jít s koněm 

na vyjížďku. Zapůjčení koně za takovým účelem je 

možné pouze po předchozí domluvě a souhlasu 

majitele stájí. Na koních v osobním vlastnictví jezdí  

pouze jejich majitelé. 

Každoročně, převážně v podzimním období, se  

v místním areálu konají “Hobby jezdecké závody”, 

které jsou otevřené veřejnosti. Těchto závodů se 

mohou zúčastnit jak zkušení jezdci, tak i ti, co se 

teprve jízdě na koni učí. Pro nejmenší se vždy 

připravují soutěže tak, aby se mohli účastnit a užít si 

takový den bez rozdílu věku a úrovně dovedností. 

Budeme rádi, když se přijdete podívat! Termíny akcí 

najdete např. na FB stránkách PRO OBEC  

a informace můžete obdržet i přímo v areálu stájí. 

Jezdecká společnost pomáhá při realizaci kulturně 

společenských akcí v obci. K velké oblibě patří 

oslavy mezinárodního dne dětí, příjezd sv. Martina 

na bílém koni a další. Podrobnější informace o JS 

Kolová můžete získat i při osobní návštěvě stájí, při 

rozhovoru s paní Martinou Škardovou - Ronešovou. 

Ráda sdělí vše potřebné. 

Přijďte, budeme se na vás těšit! 
Michaela Bruštíková

Představte si, že jedna naše mladičká spoluobčanka se zúčastnila se svým komorním hudebním triem 

celorepublikové soutěže a byla v ní opravdu úspěšná. Možná ji znáte, je to Jana Dedichová, je jí 16 let a na 

Kolovou se přistěhovala z Karlových Varů se svými rodiči před dvěma roky. Chceme se s vámi podělit o její 

příběh a zážitky, které by vás mohly zajímat a třeba i inspirovat. 

JP: Jak dlouho už hraješ na klavír a hrála si i na něco 

jiného? Baví tě to a máš v plánu pokračovat? 

JD: Na klavír hraji od 1. třídy základní školy, takže hraji 

už 10 let… Je to můj největší koníček, takže 

počítám, že budu hrát ještě dál, minimálně do konce 

střední školy. Pak se uvidí. Na jiný hudební nástroj 

jsem nehrála…. chtěla bych někdy třeba zkusit 

housle. A naučit se pár akordů na kytaru, to by se mi 

líbilo… 

JP: Balit na to kluky, co?  

JD: (smích)…. neeee, teď jednoho mám, to stačí… 

JP: Kam chodíš do Základní umělecké školy? 

JD: Chodím hrát do ZUŠ Antonína Dvořáka v Karlových 

Varech-Rybářích, tam jsem vlastně i začínala.. 

V současnosti mám dvě učitelky – jednu čistě na 

klavír a jednu na klavírní hru s komorním triem – 

tam jsme tedy tři, dva houslisti a já jako klavírní 

doprovod. 

JP: Tak a teď mi, prosím, pověz něco o té soutěži, 

které ses zúčastnila… Kdy a kde probíhala, kolik 

bylo účinkujících…? 
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JD: Soutěž se tedy jmenovala Jindřichohradecké ústřední 

kolo v komorní hře 

s převahou 

smyčcových nástrojů. 

Nejdříve proběhla 

dvě lokální soutěžní 

kola (školní a okresní 

– tam jsme byli 

první) a toto bylo 

závěrečné třetí kolo 

na celorepublikové 

úrovni. Byla tam tria, 

kvinteta (5 hráčů) až 

noneta (9 hráčů), 

byly tam smyčcové 

nástroje, klavír  

i dechové nástroje, např. klarinet... To poslední kolo 

tedy proběhlo 17.-19.5. v Jindřichově Hradci, 

v divadle Střelnice a v naší kategorii 13-15 let 

soutěžilo deset souborů. 

JP: S kým tedy hraješ ve vašem triu? A jak jste 

vlastně dopadli? 

JD: Hraju se dvěma houslisty, oba jsou mladší, než já – 

13 a 14 let – Adam Šmída a Violka Balíková, na 

housle hrají stejně dlouho jako já na klavír a jsou 

opravdu výborní. Chodíme na stejnou školu, takže 

jsme stále ve spojení, což nám usnadňuje 

komunikaci. Já s nimi hraji klavírní doprovod. Trio 

je dobré proto, že se můžete při hře vzájemně 

podporovat – třeba když lehce ztratíte rytmus, zase 

se chytnete. Není to, jako když jste na pódiu sami… 

No a jak jsme dopadli…. myslím, že se nám podařil 

velký úspěch, který jsme nikdo z nás vůbec nečekal 

– oceněni jsme byli jako nejlépe ohodnocené 3. 

místo (byly tři první místa, tři druhá místa a tři třetí 

místa) a celkově jsme tedy získali 7. místo v tomto 

celorepublikovém kole. A co si myslím, že nám 

opravdu hodně 

pomohlo se takto 

dobře umístit… tak 

ještě před soutěží 

jsme se jeli podívat 

do Prahy, kde jsme 

měli domluvenou 

konzultaci s úžasným 

houslistou Jaroslavem 

Svěceným – ten nám 

poradil,  

co vylepšit, na co se 

zaměřit, upravil nám 

tempa, dynamiku  

a taky pohyby 

houslistů, fakt nám hodně pomohl. 

JP: Nějaká zajímavost ze soutěže…? 

JD: Byl tam výborný klavír, měl jemnou klaviaturu, 

výborně se na něj hrálo. Celý sál byl postavený 

velmi dobře akusticky, takže tam byly slyšet dobře  

i tišší tóny. Všechny zkušebny i sál… bylo to moc 

krásné a příjemné prostředí, skvělá organizace. 

JP: Co pro tebe znamená tento úspěch a jak budete 

pokračovat dál? Chtěla bys dosáhnout nějakého 

většího úspěchu i sama se sólovým klavírem? 
JD: Určitě chceme hrát dál s naším triem, už máme 

nachystanou novou skladbu od Antonia Vivaldiho, 

se kterou bychom chtěli příští rok znovu zkusit štěstí 

na nějaké soutěži, celorepubliková soutěž bude 

znovu až za tři roky. Samotné nás to baví, takže 

chceme hrát společně i jen tak pro radost. Ale na 

soutěž v sólovém klavíru bych si netroufla, musela 

bych víc trénovat, především psychickou odolnost  

JP: Jaký máš doma klavír a zabírá ti cvičení hodně 

času? Máš ještě nějaké jiné koníčky? 

JD: Máme sice starší, ale dost kvalitní klavír značky 

Petrof – myslím, že to jsou nejlepší klavíry vůbec. 

Cvičím ale málo, pár hodin a někdy najdu jen 

hodinku týdne, měla bych víc…. ale nějak se mi to 

nechce vejít do mého přeplněného programu  

– chodím se starat a jezdit na koních do Stanovic, 

mám i vlastního poníka, takového milého cvaldu  

– hledám si brigády, protože je to dost finančně 

náročný koníček. Pak škola (chodím na gympl ve 

Varech), kde pořád chtějí, abychom se něco učili  

Začala jsem se učit texty pro průvodcování na 

zámku v Bečově, tam bych měla začít na konci 

června, zatím česky a později i anglicky.. Pak ještě 

potřebuji najít čas na další záliby – knížky  

a malování…  doufám, že se neobjeví něco dalšího, 

protože tedy nevím, kam bych to ještě vmáčkla  

JP: Hrála jsi někdy v Kolové při nějaké příležitosti? 

Chtěla bys? 

JD: Nooo, zatím ne…… ale kdyby byla příležitost…. 

budu ráda, zkusit bychom to mohli s naším triem  

JP: Tak tě bereme, Jani, za slovo a určitě se ti ozveme! 

Jindřiška Paule
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plánovaném zřízení 

letecké školy F AIR na 

nedalekém letišti toho 

bylo napsáno i řečeno 

mnoho. Bohužel, některé 

informace se k lidem dostávají  

i s poměrně velkým zkreslením. 

Dovolte, abych krátce 

rekapituloval nynější situaci  

a stanovisko našeho zastupitelstva.  

Od října, kdy jsme se dozvěděli  

o plánovaném projektu, jsme se 

posunuli o velký krok vpřed. Díky 

iniciativě některých obcí (včetně 

naší) a zejména Spolku přátel 

Olšových vrat se podařilo rozvířit 

diskuzi o podmínkách provozu 

letecké školy tak, aby důsledky 

zvýšeného pohybu letadel na letišti 

byly pro okolní obce přijatelné  

a provoz nevybočoval z běžného 

rámce provozu na letišti. 

Se zástupci okolních obcí byly 

konzultovány podmínky (např. 

denní doby létání, letecké koridory 

apod.), jejichž dodržování firma  

F AIR ztvrdila podpisem smlouvy 

– provoz letecké školy začal na 

KV letišti začátkem června. Byl 

založen letištní výbor pro životní 

prostředí (LVŽP), který bude 

pravidelně svoláván. LVŽP byl 

zřízen provozovatelem letiště 

Karlovy Vary s cílem respektovat 

zásady dobrých sousedských 

vztahů všech zainteresovaných 

stran a zachovat nekonfliktní 

prostředí i při rozvoji provozu  

na letišti Karlovy Vary, v rámci 

existujících kapacit letiště a platné 

legislativy. 

Členy se 

stali zástupci 

okolních 

obcí a spolků 

(např. Golf klub Olšová Vrata). 

Dne 20.6. proběhla první schůzka 

výboru, kde jsme byli seznámeni  

s fakty o provozu školy za prvních 

17 dní jejího fungování na KV 

letišti a s částečnými výsledky 

hlukové studie. Odkaz na 

prezentaci s těmito zveřejněnými 

údaji si můžete stáhnout na webu 

obce. 

Letecká škola F AIR, spol. s.r.o.:  

https://www.f-air.cz/ 

Jakub Jiskra, starosta obce

 

líží se svátek svatého Cyrila a Metoděje, který se u nás v Česku slaví 5. července. Schválně, 

vzpomenete si ještě, kdo byli věhlasní bratři ze Soluně? Zkuste zapátrat v paměti, všichni jsme se to 

učili kdysi ve škole.. Jak to s nimi tehdy vlastně bylo? 

Ano, ano, vzpomněli jsme si… takže jen pro osvěžení  

Svatý Konstantin (asi známější Cyril) působil jako profesor filosofie v Konstantinopoli, byl teologem, řečníkem 

a polyglotem (a kdože to je ten polyglot? …tady je prostor pro vás a vaše pátrání na internetu či v knihovně 

…já jsem to také nevěděla). Několik let žil v klášteře v Římě, krátce před svou smrtí se stal mnichem a přijal 

řeholní jméno Cyril. 

Svatý Metoděj, starší z bratrů, pracoval jako státní byzantský úředník. Pobýval ve stejném klášteře jako 

Cyril a v té době se stali zřejmě nejbližšími spolupracovníky. Účastnili se mnoha zahraničních cest a misí ve 

službách Byzance (další hádanka – kde ležela ta ona Byzanc? ) 

Bratři, Cyril a Metoděj, jsou označováni jako slovanští věrozvěstové. V roce 862 vyslal kníže Velké 

Moravy, Rostislav, poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. s žádostí o vyslání biskupa a učitele, který by 

položil na Velké Moravě základy nové nezávislé církve. Císař a patriarcha Fotios se rozhodl nakonec 

Rostislavově žádosti vyhovět. Pro znalost jazyka byli pro misi vybráni Konstantin a Metoděj. Přišli roku  

863 n.l. na Velkou Moravu a v rámci své mise prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který 

Cyril vytvořil také písmo nazývané hlaholice. Přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání 

bohoslužeb. Cyrilovi je také připisováno sestavení Proglasu, tedy předmluvy ke staroslověnskému 

překladu evangelií. Toto se stalo velmi významným počinem pro další rozvoj našeho českého jazyka. V roce 

1981 je Jan Pavel II. prohlásil za spolupatrony Evropy a jsou také hlavními patrony Moravy. A kde skončila 

jejich pouť? Hrob svatého Cyrila, je dobře znám - zemřel v Římě, kde je i v kostele sv. Klimenta pochován. Ale 

jak je to s místem posledního odpočinku svatého Metoděje? Není známo, pravděpodobně zemřel na Moravě  

a možná je pochován v některém moravském chrámu… můžete bádat spolu s vědci. 

Svátek sv. Cyrila a Metoděje je téměř na spadnutí, proto jsme chtěli, abyste si v tento pro nás významný den 

vzpomněli, co vlastně tímto svátkem oslavujeme! Když budete mít potřebu, určitě najdete spoustu dalších  

a podrobnějších informací v knihách nebo na internetu. 
Jindřiška Paule 

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, náměty či připomínky – pište, prosím, na email:  kolohaj@seznam.cz
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