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etos, kdyby nevisel kalendář 

v mé kanceláři a já na něm 

občas očima nespočinul, troufl 

bych si říct, že Vánoce jsou 

ještě hodně daleko před námi. 

Jestli na tom má větší podíl velmi teplý 

podzim s trávou spíše se zelenající než 

pokrytou mrazivými květy a vrstvou 

studeného sněhu nebo život, běžící 

kolem nás stále na plné obrátky a bez 

jediného náznaku předvánočního 

pozastavení a rozjímání, nevím. 

Dovolte mi, abych vám všem popřál 

v předvánočním a vánočním čase co 

nejvíc klidu a očekávání krásných dnů 

příštích. Aby pohoda byla nastolena  

ve vašich domovech ne díky diktátu dat  

v kalendáři, ale láskou ve vašich 

srdcích. Prožijte Vánoce se svými blíz-

kými, povídejte si, zapalujte svíčky… 

Jakub Jiskra, starosta obce 

 

zimní 
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ne 10.10.2019 rezignoval pan ing. Václav Kellner 

na funkci zastupitele obce Kolová. Svoji funkci ve 

vedení obce ukončil po 28 letech. Za jeho 

dosavadní práci mu jménem všech zastupitelů  

a občanů obce děkujeme a do dalších let přejeme mnoho 

zdraví a osobních úspěchů. 

Podle kandidátní listiny Sdružení Kolová- Háje měla 

následující den na jeho místo nastoupit paní Ing. Daniela 

Braunová, která však na veřejné schůzi zastupitelstva dne 

14.10.2019 v Hájích rezignovala na svůj mandát. Další 

kandidát Sdružení Kolová – Háje pan Július Jakubec  

se vzdal písemně dne 22.10.2019.  

Novým zastupitelem obce Kolová se tedy s platností  

od 23.10.2019 stal pan Ing. Michal Schafer z Hájů. Pan 

Ing.  Schafer převzal na pracovní poradě zastupitelů dne 

18.11.2019 z rukou starosty Mgr. Jakuba Jiskry osvědčení 

o jmenování zastupitelem obce a na následující veřejné 

schůzi zastupitelstva obce  bude skládat slib zastupitele. 

K jeho jmenování mu gratulujeme! 

Další veřejná schůze zastupitelstva je plánována na 

16.12.2019 v obecním sále v Kolové. Zastupitelé budou 

mimo jiné projednávat rozpočet a priority rozvoje obce na 

rok 2020. Návrh rozpočtu obce je již zveřejněn na úřední 

desce obce Kolová. 

Kateřina Pašková, místostarostka obce 

do rád chodí na procházky, určitě už objevil nově upravenou stezku pro pěší a cyklisty mezi Kolovou a Háji. 

Stezka byla vybudována v přírodním stylu tak, jak se v poslední době budují podobné stezky po celé České 

republice na pozemcích vzešlých z pozem-

kových úprav. Jsme rádi, že se bývalému 

vedení obce podařilo v rámci výše zmíněných úprav, 

které provádí Pozemkový úřad (dále PÚ), vyčlenit 

pozemky, které mohly být použity na vytvoření nové 

cesty. V minulém roce nám bylo prezentováno, že PÚ 

zbuduje na náklady státu cestu na těchto nově vzniklých 

pruzích země. Jednali jsme proto hned v listopadu 

loňského roku s PÚ o těchto možnostech. Bylo nám 

potvrzeno, že v horizontu 10-20 let bychom se mohli 

„dočkat“. A tak jsme se rozhodli vzít věc „do vlastních 

rukou“. Vzhledem k tomu, že tyto pozemky jsou prvotně určeny pro 

přístup zemědělské techniky na obhospodařovaná pole a pastviny, bylo 

třeba se nejdříve domluvit se zemědělci, kteří na přilehlých polích 

hospodaří. Domluven byl takový režim využívání nových pozemků, aby 

se zemědělci dostali pohodlně na svá pole a zároveň nemuseli ničit svou 

těžkou technikou novou stezku. 

Dovolte, abych poděkoval všem, kteří pomohli tuto cestu bez nároků 

na odměnu upravit. Pan Jiří Škarda se svou zemědělskou technikou 

cestu zoral, upravil rotavátorem a srovnal. Pan Tomáš Báča poskytl 

válec na uválcování a hradil veškeré náklady na jeho dopravu i provoz. 

Pan Jiří Westrmaier ve svém volném čase uválcoval naší stezku do 

roviny. Děkujeme za vstřícné jednání majiteli Farmy Kolová s.r.o. panu 

Zbyšku Khollovi, a v neposlední řadě i Janu Škardovi, se kterým 

domlouváme většinu technických detailů. 

Skvělou zprávou tohoto měsíce je, že obec získala 250.000 Kč od Státního fondu životního prostředí na výsadbu 

stromořadí podél této nové cesty. Stromy budou vysazeny ještě v tomto roce. 

Jakub Jiskra, starosta obce 

ž skoro 3 měsíce se na nás usmívají na vjezdech do našich obcí zelení smajlíci. Většina z vás (soudě podle 

ohlasů), přivítala toto opatření pro zpomalení rychlosti projíždějících automobilů radostně. Máme od vás 

spoustu pozitivních ohlasů. Děkujeme za ně. Bohužel ne na všechny projíždějící řidiče svítí zelené symboly. 

Některým červený nápis „zpomalte“ navíc vůbec nevadí. Těmto vzkazujeme: „Buďte prosím ohleduplní k lidem 

kolem sebe“. 

Máme v obci také jedno místo, kde neukáznění řidiči ohrožují sebe i ostatní. Na vjezdu do Kolové směrem od Hájů 

mnozí objíždějí „ostrůvek“ v PROTISMĚRU! Víme, že tento zpomalovací prvek není vyprojektován příliš 

šťastně, ale svoji úlohu zpomalit vozidla na vjezdu do obce splňuje. V budoucnu bychom chtěli tento retardér 

změnit.  Vzhledem k omezené velikosti obecních pozemků v tomto místě a ke spolufinancování tohoto díla 
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z dotace Karlovarského kraje v roce 2017 však na to teď není vhodná doba. Naopak si myslíme, že je nejvyšší čas pro 

řidiče, kteří zde v protisměru jezdí, aby začali jezdit po správné straně a neohrožovali vozidla v protisměru. 

Přestože věříme v postupnou nápravu všech neukázněných řidičů, jednáme pro jistotu s dopravní policií  

o občasném nasazení skrytých hlídek, které by měly „oceňovat“ především tyto dva výše popsané nešvary. 

Jak jsem uvedl v minulém čísle, naše měřiče rychlosti umí zaznamenávat rychlost vozidel (a to v obou 

směrech), jejich počet, nejvyšší rychlosti atd. V příštím čísle se dozvíte některé údaje z těchto statistik. 

Odhadli byste například, kolik automobilů projede našimi obcemi za týden? 

Jakub Jiskra, starosta obce 

letošním druhém čísle Koloháje jste si mohli přečíst o plánovaných změnách v autobusové dopravě, týkajících se 

naší obce. V linkách integrované dopravy Karlovarského kraje by mělo dojít k drobné, avšak důležité změně 

v časech ranních spojů tak, aby se školáci a pracující, kteří musejí ještě v Karlových Varech přestupovat na jiný 

spoj, dostali včas do školy nebo do zaměstnání. Změna nám byla přislíbena, na konkrétní nový jízdní řád si ještě 

budeme muset počkat. 

Při jednání s Dopravním podnikem Karlovy Vary o prodloužení linky č. 8 jsme byli úspěšní. Jak jsme již psali dříve, 

bylo třeba vybrat spoje, které občané nejvíc využijí. Děkujeme všem, kteří vyplnili obecní dotazníky, jejichž součástí byla 

i anketa o potřebnosti jednotlivých spojů. Vycházejíce z vašich vyjádřených potřeb jsme pečlivě vybrali ty, které si od 

1.1.2020 svoji trasu na letiště prodlouží o zastávku v Kolové. Obec tuto službu platí, a proto budeme po ročním provozu 

posuzovat, na základě informací o obsazenosti autobusů, zda jednotlivé spoje ubírat či přidávat nebo uvažovat o změně 

jejich časů pro další rok. 

Věříme, že vám tato služba, které se mnozí z vás dlouho dovolávali, přinese očekávaný užitek a usnadnění v denním 

běhu života. Spoje linky č. 8, které budou prodlouženy do Kolové: 

Jakub Jiskra, starosta obce 

idé z Hájů, ale i náhodní chodci odjinud, zaznamenali v centru obce, 

ležící pod zříceninou Funkštejna, příjemnou změnu. Z tmavé ulice, 

spojující starou část obce Háje s nově budovanou rozvojovou částí  

„Pod lesem“, se nedávno stala širší a osvětlená komunikace. Tato 

změna je příjemná nejenom chodcům při večerních procházkách, ale i 

obslužné větší technice, jako jsou popeláři nebo zimní údržba. Zároveň byla 

provizorně opravena část komunikace směrem k zámečku. Celá tato „akce“ 

byla plánována již na letošní léto. Zdržely nás legislativní náležitosti ohledně 

stavby, a tak se omlouváme, a zároveň děkujeme za trpělivost těm občanům, 

pro které byly výmoly na komunikaci denní patálií. V polovině roku 2020 

budou provedeny opravy celého povrchu cesty. 

Stavba byla spolufinancována z dotačního programu Karlovarského kraje 

„Program obnovy venkova“. Obec na tento projekt získala dotaci 110.250 Kč, 

což tvoří polovinu plánovaných výdajů. 

Zajímavostí je zde instalace prvních 4 svítidel veřejného osvětlení nové 

LED technologie v naší obci. Tyto lampy nám ušetří až 2/3 elektrické energie. 

Rádi bychom v příštích letech postupně instalovali na všech světelných bodech 

svítidla nové generace. Napište nám prosím svůj názor, jak se vám nové 

osvětlení líbí. 

Jakub Jiskra, starosta obce 
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 měsíci září jsme roznášeli dotazníky. Jako občané jste měli možnost vyjádřit své názory na současný život  

v obci, napsat, co se vám líbí a co ne, vyjádřit svá přání. Část dotazníků byla zaměřena na dopravní obslužnost 

obce. Tuto poslední část jsme přednostně vyhodnotili již v říjnu a její výsledky použili pro jednání s DPKV  

o prodloužení linky č. 8. O tom 

pojednává samostatný článek v tomto čísle 

Koloháje. 

Celkem se na obecní úřad vrátilo 95 

vyplněných dotazníků z celkových 250 

roznesených. Nyní Vám předkládáme vy-

hodnocení některých anketních otázek  

a jejich odpovědí. 

Většině občanů (88%) se v naší obci 

žije velmi nebo spíše dobře, pouze jeden 

z dotázaných odpověděl - spíše špatně, ni-

kdo neodpověděl, že velmi špatně. Všichni 

se také shodli na tom, co se jim na naší 

obci líbí nejvíce – nejčastější odpovědi 

byly: klidný život, příznivé životní 

prostředí, blízkost přírody a vzhled obce. 

Jednoznačné byly i odpovědi ohledně 

nespokojenosti občanů se současným sta-

vem. Jako největší problém většina dotázaných vnímá nevyhovující veřejnou dopravu, nezájem lidí  

o obec, špatné vztahy mezi lidmi  

a špatnou dostupnost obchodů  

a služeb. Konkrétně občané uvá-

děli především chybějící dětská  

a sportovní hřiště přístupná pro 

veřejnost, chybějící prostory pro 

setkávání lidí (restaurace, hospo-

da, cukrárna), nedostačující oteví-

rací hodiny pošty a obchodu 

COOP (u něho byl terčem kritiky  

i nedostatečný sortiment), nepořá-

dek kolem kontejnerů a lesních 

cest v okolí obce a nezájem lidí  

o jejich úklid, chybějící školka, 

lékař a veterinář. Chybějící měření 

rychlosti v obci, které někteří 

občané také uváděli, je již čás-

tečně vyřešeno instalací radarů. 

Mezilidské vztahy považují 2/3 dotázaných za spíše dobré nebo velmi dobré. Příležitosti ke společenským kontaktům 

považuje 1/2 občanů za dostačující a druhá 

1/2 za nedostačující . Dění v obci 

pravidelně sleduje pouze 1/5 dotázaných, 

většina sleduje dění v obci pouze občas, 

10% vůbec .      Výbornou zprávou je, že 

více než 2/3 dotázaných jsou ochotné se 

osobně podílet na práci pro rozvoj naší obce.  

Zajímavé byly odpovědi na otázku, jestli 

se má naše obec dále stavebně rozrůstat či 

nikoli. Nejvíce dotázaných (44%) by upře-

dnostnilo, aby naše obec zůstala přibližně 

stejná. Pro další rozvoj obce se vyslovilo 34 

%, z toho 13% je pro rozvoj na cca 900 - 

1000 obyvatel a 21 % občanů je pro využití 

celé kapacity pro výstavbu domů - tedy pro 

rozvoj až na cca 1200 obyvatel. 
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A na co by občané nejraději 

použili volné finanční prostředky 

obce? Jednoznačně na dopravní ob-

služnost!  Další v pořadí jsou: pod-

pora společenských a kulturních 

aktivit, zlepšení dostupnosti obcho-

dů a služeb a rekonstrukce místních 

komunikací. 

Všechny Vaše odpovědi jsme 

podrobně přečetli a vyhodnotili. 

Děkujeme všem, kteří se ankety 

aktivně zúčastnili. Vaše názory  

a potřeby jsou cenným materiálem 

pro zastupitelstvo při sestavování 

plánů a rozpočtů obce. Aktuálně 

pracujeme na přípravě dokumentu 

“Plán rozvoje obce 2020 - 2025”, na 

jaře roku 2020 chystáme jeho veřejné projednání. 

Kateřina Pašková, místostarostka obce 
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listopadu uběhl právě rok ode dne, kdy jsem 

poprvé vstoupil do obecního úřadu na Kolové 

jako nově zvolený starosta. Těšil jsem se na nové 

výzvy, úkoly, ale hlavně na „poctivou“ práci pro 

obec. Ač jsem se pečlivě připravoval, studoval všechny 

veřejně dostupné materiály o naší obci, skutečnost byla tak 

trochu jiná. 😊 Když jsem vešel do kanceláře, zjistil jsem, 

že se v útrobách mnoha skříní skrývalo až překvapivě 

velké množství dokumentů, uspořádaných do šanonů, 

podle svých pevných interních pravidel. Okamžitě jsem 

začal pátrat, jaká pravidla to jsou. Při tom jsem bohužel 

objevil další 4 místnosti, vybavené 

obdobnými skříněmi, dalšími šanony a dal-

šími dokumenty. Smlouvy kupní, smlouvy 

zápůjční, nájemní, smlouvy o věcných bře-

menech, o provedení práce, dotační, smlou-

vy o vedení přestupkové agendy, pachtovní 

smlouvy, smlouvy o odpadech, o údržbě 

veřejného osvětlení, o dodávkách elektrické 

energie, smlouvy pracovní, smlouvy o od-

chytu volně pobíhajících pejsků, zřizovací 

listiny, zápisy ze zastupitelstev, objednáv-

ky, dokumenty k ochraně osobních údajů, 

potvrzení o převzetí zásilky: „Pytlíky na psí 

exkrementy“ atd. Tedy, moje nejčastější 

otázky v prvních dnech byly: „Kde to 

najdu?“ a „Kam to mám založit?“. 

Není tedy divu, že hned po prvním 

týdnu se moje konfekční velikost čepic  

z M zvětšila až na XXL. 

I tato velikost mé hlavy však měla ze 

začátku problémy pojmout například 

informace o tom, ke kterým dveřím patří 

všech 72 klíčů, které tu visí, jaká místnost 

má jaký bezpečnostní kód, jakým způ-

sobem vytisknu nebo naskenuji materiály 

z různých počítačů, kdo a jak se v obci stará 

o dovoz obědů, úklid chodníků, údržbu 

školy, odvoz toho či onoho odpadu, který 

občan dělá „problémy“ jinému občanu  

a mnoho jiného. 

V té době mě po nocích strašily sny  

o šanonech s nožičkama, které mě vždy 

dostihly, o popelnicích, které byly přepl-

něny a nikdo je nevyvážel, o dětech, které 

se nemohou dostat do školy, protože napadl 

půlmetr sněhu a nikdo ho neuklidil, o tom, 

jak jsem pohnán k odpovědnosti, protože 

„za všechno zodpovídá starosta!“ 

Každé výročí vyzývá k rekapitulaci 

toho, co jste v uplynulém období vykonali, 

s čím jste spokojeni, co se vám povedlo 

méně nebo vůbec, co vás život za tu dobu 

naučil. Co je v obci nového, to jste buď 

viděli, nebo zažili na vlastní kůži, 

popřípadě jste si o tom přečetli na 

webových stránkách obce nebo v Koloháji. 

Co jsem ale vlastně dělal ten rok já? 

Otevřel jsem 1254 krát dveře obecního úřadu a neméně 

tolikrát jsem usedl u svého počítače. Přijal jsem 4236 

emailů, z nichž mnoho nabízelo obci velmi užitečné věci  

a služby jako například ohňostroj nebo sušák na 4 páry 

obuvi naráz. Podepsal jsem 235 objednávek, 73 smluv,  

3 veřejné vyhlášky, 721 bankovních příkazů k úhradě,  

36 úředních rozhodnutí, 34 souhlasů s něčím, 9 nesouhlasů 

proti něčemu, 1 mzdový výměr. Nejméně 200 krát jsem se 

snažil pochopit (většinou marně), všechny detaily 

elektronické spisové a archivní služby a Czech Pointu, 52 

krát jsem ověřoval občanům podpis, 96 krát jsem 

vyvěšoval a snímal příspěvek na úřední desky v Kolové  

a v Hájích. 1854 krát jsem vyslovil pojem 

„územní plán obce“, 269 krát jsem přidával 

příspěvek na obecní webové stránky. 

Vložit první příspěvek mi tenkrát trvalo 

neuvěřitelných 34 a ½ minuty, teď  

po roce už to zvládnu za pouhé 3 minuty  

a 25 vteřin! 😊 

Absolvoval jsem 27 různých školení, 

získal 12 různých certifikátů, 3 krát jsem 

zrušil svoji dovolenou a 37 krát jsem se 

vracel z úřadu domů pro brýle, 2 krát jsem 

spletl heslo a zablokoval tak datovou 

schránku a 8 krát jsem zapomněl 

vyzvednout syna po tréninku…. 

Přijal jsem 87 návštěv. Mezi nimi byli 

noví stavebníci, noví potenciální 

stavebníci, zástupci firem, se kterými má 

obec z minulosti smluvní a jiné vztahy, 

zástupci firem, se kterými obec uvažuje 

uzavřít smluvní nebo jiné vztahy, a také 

mnoho zástupců firem, se kterými obec 

uzavřít smluvní nebo jiné vztahy 

neuvažuje. Byli mezi nimi občané, kteří 

potřebovali vyřešit svůj problém, občané, 

kteří potřebovali vyřešit svůj problém 

s jiným občanem, a také občané, kteří přišli 

nabídnout pomocnou ruku pro obec. 

Některé návštěvy nabízely obci traktůrky 

pro komunální služby, některé lepší tarify 

na energie, telefonní připojení, kancelářský 

a toaletní papír. 

Nachodil a najezdil jsem 294 km po 

místních komunikacích a v obecním lese. 

68 krát jsem kontroloval odvoz kontejnerů 

na tříděný odpad a pořádek celkově,  

23 krát stav veřejného osvětlení, 7 krát 

hospodaření v obecním lese, 49 krát průběh 

zimní údržby, 34 krát jsem byl po obci 

kvůli opravě komunikací, 5 krát jsem 

jednal v „terénu“ s Policií ČR, 18 krát 

s občany kvůli kácení stromů nebo řezání 

větví, 2 x jsem chodil po obci s nalezeným 

čtyřnohým přítelem, který mi byl přiveden 

domů, a hledal jsem jeho majitele. 😊 

Nevím, kolikrát jsem za ten rok 

telefonoval, ale mohu se s vámi podělit  
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o jména několika osob, s nimiž jsem mluvil nejčastěji. 

Jasné preference má naše místostarostka paní Pašková, jen 

o málo méně hovorů manželé Kratochvílovi, kteří mimo 

jiné pečují o obecní zeleň, pan Závodný, který se nám stará 

o veřejné osvětlení, pan Honza Škarda, který nám 

organizuje odhrabování sněhu, a samozřejmě různí úřed-

níci Karlovarského kraje a Magistrátu města Karlovy Vary, 

v neposlední řadě náš IT odborník, a také zastupitelé  

a starostové okolních obcí, za jejichž nezištnou pomoc  

a rady jsem vždy vděčný. 

Pokud berete to, co jsem napsal výše s nadsázkou,

 děláte dobře. Nemáme na úřadě čas počítat si každý svoje 

zásluhy. Snažili jsme se a budeme se i nadále snažit řešit 

úkoly tak, jak k nám každý den přicházejí, s co největší 

zodpovědností a snahou prospívat naší obci a lidem v ní. 

Vím, že potřeby různých lidí jsou různé a je těžké dělat vše 

tak, aby byli všichni spokojeni. Věřte nám prosím, že 

každé vaše přání registrujeme, snažíme se vám vyhovět,  

i když ne vždy to jde.  

Do dalšího roku přeji sobě i Vám, abychom byli rádi 

občany Kolové a Hájů a aby se nám tu všem společně 

líbilo a dobře žilo. 

Jakub Jiskra, starosta obce 

náte to, jak to chodí. Člověk hledá něco úžasného, něco prvotřídního, jezdí za tím přes půl světa a zatím to,  

co hledá, má ve skutečnosti na dosah ruky. Nejsem si jistý, zda obyvatelé Kolové, Hájů a dalších okolních 

vesnic tušili, že mají mezi sebou jednoho z nejlepších kněží, jaké jsme u nás měli. Josef Mixa byl sekretářem 

kardinála Tomáška, pamatuji si ho ještě z Prahy, kde sloužil na Hradě u sv. Jana a měl kostel nacpaný 

k prasknutí mladými lidmi. Nedivím se tomu, protože měl opravdu mimořádný dar, jak učinit víru přístupnou, atraktivní, 

veselou a přitom hlubokou. To neuniklo pozornosti komunistů a ti mu neomylně připravili štaci, kde doufali, že zmizí 

navždy. Stanovice. Dostal na starost pět kostelů v naprosto dezolátním stavu, pamatuji si, jak mi s humorem sobě 

vlastním řekl, že když přišel poprvé do kostela v Březové, byla to taková ruina, že by tam nešel ani na malou. A on 

postupně všechny ty kostely dal do pořádku  

a vytvořil tady farní komunitu, jaká se moc často 

nevidí. Oddal a pokřtil velkou řadu lidí a vychoval 

další generace věřících. 

Poznal jsem ho osobně, až když jsme se při-

stěhovali, před šestnácti lety. Farníci z Březové 

nebo ze Stanovic měli to štěstí, strávit s ním 

mnohem delší čas, ale i za těch šestnáct let jsem 

velmi vděčný. Když jsme zjistili, že v tomhle 

trochu zapomenutém okrsku slouží Josef Mixa, 

úplně nás to ohromilo. Bylo to podobné, jako 

kdybyste šli v Kolové do hospody na zábavu a tam 

zpíval Karel Gott. Nejsem si jistý, jestli lidi tušili, 

jakou duchovní star tady mají, jaký je to teolog, 

jaký má přehled o umění, protože on to nikdy 

nedával nijak okázale najevo. Naopak, měl 

dokonalý cit pro to, co tady lidi potřebují, jeho 

kázání měla břink, šmrnc, šla do hloubky, ale nikdy 

nebyla dlouhá. A vždycky myslel na lidi. 

Vzpomínám si, jak jeden rok na Bílou sobotu lilo 

jako z konve a obřady začínají svěcením ohně před 

kostelem a pak se teprve jde dovnitř. Mše byla 

v kapli a páter povídá: Víte co, jděte do tepla, já si 

to tady vysvětím a přijdu. Nějaký bigotní katolík by 

se nad tím možná pohoršoval, ale on si to všechno 

mohl dovolit, protože když došlo na věci víry, byl 

opravdu nezlomný a bylo to nakažlivé. Když páter 

vykládal o věčnosti, fakt jste se tam začali těšit. 

Měli jsme velké štěstí, že nám ho tu Pánbůh nechal 

tak dlouho, na jeho pohřeb se sjelo tolik kněží, že 

se ani všichni k oltáři nevešli a když jsme na něj po 

pohřbu vzpomínali, uvědomil jsem si, že všechny ty 

vzpomínky končí úsměvem. Kéž by se nám to 

jednou taky tak povedlo. 

Marek Eben 
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ára Škardová, třináctiletá usměvavá „kolovská“ slečna, která měla to štěstí, že se ke koním dostala již v útlém 

dětství na rodinné farmě JS Kolová. Svůj život kolem koní naplňuje velkou touhou, pílí a vytrvalostí a i když je 

to někdy obrovská dřina, jak říká, stojí to rozhodně za to. 

Jak dlouho už jezdíš, kdo tě ke koním a k ježdění 

přivedl? 

Kolem koní se pohybuji od malička, hlavně díky mamce, 

která je chovatelkou koní. Zpočátku jsem se trochu bála. 

Zlom nastal někde kolem šestého roku.  Parťáky na svezení 

pro mne byly pony.  

Tvůj první velký kůň? 

Bylo to v 9 letech, jmenoval se Kukin. Ale mé první malé 

skoky jsem zažila se Žlutým. Dnes je to WD Nardento, 

šestiletý holandský kůň. 

Česká jezdecká federace (ČJF) zastřešuje v České 

republice jezdecký sport v osmi disciplínách. Jaké sis 

zatím vybrala ty? Které jsou pro tebe těmi závodními? 

Závodím s oficiální licencí od 12 let ve skocích, které mne 

zatím baví nejvíce. Do té doby to bylo mnoho dětských 

závodů v kategorii „hobby“ :-). A v letošním roce jsem 

přidala i drezuru, nižší stupeň. Ta je pro mne ovšem 

náročná, protože vyžaduje velkou spolupráci s koněm, je 

tam důležitý vztah, jsou tam těžké cviky, chody, sedy aj.. 

Jakého největšího sportovního úspěchu jsi zatím 

dosáhla? 

Ve skocích je to účast na mistrovství ČR. V drezuře 

vítězství v oblastním mistrovství. 

Jak si užíváš závody? Míváš trému? 

Užívám, baví mě to. Tak 3 dny před závody si 

připravujeme nové věci, poslední den, kdy je trénink jen 

lehký, cítím někdy trému. Ale třeba před posledním finále 

jsem byla klidná, skoro jako by mi to bylo jedno . 

Máš nějaké jezdecké zlozvyky, víš o nich? 

Jo, někdy jsem nervózní, a když se mi něco nepovede, 

jsem naštvaná a impulzivní. Pak mne to mrzí, vím, že to 

přenáším na koně, musím se naučit více kontrolovat.  

Kolik času věnuješ svému koníčku? 

Každý den. V současné chvíli jezdím dva koně. Na 

jízdárně mne najdete vždy po škole, mezi 14 a 20 hodinou.

 

Co na to říkají tví spolužáci? 

No, někdy se mi trochu posmívají. Ale cítím se u koní 

“jako doma“. Na tréninku mám opravdu výbornou 

parťačku Káju Filingerovou.  

Kde jsi trávila třeba letní prázdniny? 

… smích. U koní. Jezdíme na různá soustředění. Letos 

třeba do Děpoltovic k panu Čmolíkovi.  

Není asi žádným tajemstvím, že financovat obor dítěte 

na jakékoli vrcholové úrovni je velice náročné. Různé 

pomůcky, vybavení, cestovní náklady…Co dalšího 

potřebuješ pro svůj sport? 

Čas a trpělivost. To asi nejvíce. 

Kdo je tvým jezdeckým vzorem a jaké jsou tvé další 

plány do budoucna? 

Mým velkým vzorem je Anna Kellnerová, česká parkurová 

jezdkyně, trojnásobná mistryně republiky, která má 

opravdu hodně odvahy dělat nové věci. Chtěla bych se 

dostat na Evropu ve skocích i v drezuře. Ráda bych jednou 

předávala své zkušenosti i druhým a proto bych ráda po  

9. třídě studovala na Jezdecké akademii -  střední odborné 

škole s.r.o. v Mariánských Lázních.  

Zdá se ti o koních? 

Ano, hodně…    

Od kdy by se, podle tebe, mohly děti věnovat tomuto 

sportu? 

Když cítí, že je to baví a táhne a mají rádi koně, tak klidně 

od osmi let. S koňmi a lidmi kolem koní je možno zažít 

spoustu legrace a hlavně se hodně naučí od lidí i od koní.    

Barunko, moc ti děkuji za rozhovor a přeji hodně víry, 

sil i odvahy jít cestou za svými sny. 

Také moc děkuji a přijďte se na nás podívat třeba na nějaké 

závody, které děláme i u nás na Kolové. 

Blanka Jiskrová 
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ako další z místních historických zajímavostí vám nabízíme doslovný přepis části textu z knihy „Dějiny Stanovic  

a stanovické farnosti“, kterou napsal páter Dalibor Lounek (administrátor fary ve Stanovicích). Páter Lounek tyto 

dějiny dokončil l.p. 1957. 

… 

„Historickým počátkem obce Hájů byl malý strážný hrad, pravděpodobně zeměpanského založení, jenž stal na 

dnešním Zámeckém vrchu. Někde na protilehlém kopci za Teplou stával k němu k hájení údolí protihrad. Toto dvojhradí 

bylo pravděpodobně součástí pevnostního hraničního pásma, stavěného Přemyslovci ve 12. století. Oba hrady dostaly 

obrazné jméno Funkstein, tj. Jiskřivec, kámen jiskřící, 

křemen, jemuž staří připisovali všelijakou moc, např. 

že vzbouření lidu ukládá a bezpečnosti dodává. 

Obec Funkštejn, přejmenovaná po r. 1945 na Háje, 

vznikla v podhradí. K Hájům dlouho patřívalo 

katastrem území, na němž se později vyvinuly obce 

Březová, Kolová a Pila, které svou mateřskou obec 

rychle přerůstaly. V berní rule 1654 jsou tato místa 

ještě psána jako malé osady k Hájům. V katastru 1713 

jsou psány již Háje bez Pily, Kolové a Březové, které se 

staly samostatnými vsemi. V katastru je udáno, že řeč je 

německá, pozemky že leží v kopcích, jsou srázné, 

písčité, kamenité nebo močálovité. Často prý 

vymrzávají a zvěř na nich působí škody. 

Územně patřívaly Háje k panství andělskohorskému, 

v 6. století pak k nově vzniklému panství javorenskému. 

S nímž se v polovině 18. stol dostaly k panství 

bečovskému. Přifařeny jsou odedávna ke Stanovicím. 

Kolem r. 1780 měly Háje 32 domů. Týž počet domů, 

184 obyvatel a hostinec měly kolem r. 1840. Ku dni 31.prosince 1900 bylo v Hájích 37 domů a 273 obyvatel. Až na 

jednoho evangelika byli všichni katolíci. 269 obyvatel se hlásilo k německé národnosti. Velkých usedlostí nebylo. V obci 

byli čtyři koně a 155 kusů hovězího dobytka. V r. 1921 čítaly Háje 235 obyvatel katolického náboženství a německé 

národnosti. Počet domů se nezměnil. V květnu 1939 bylo v Hájích 255 obyvatel, z toho 116 mužského pohlaví. Katolíků 

bylo 248, evangelíci 2 a jeden věřící v Boha, tj. německý novopohan.“ 

… 

Kateřina Pašková, místostarostka obce 

 

Vánocích se narodilo pravé Světlo. Světlo naděje, pravdy, spravedlnosti i lásky. Rozsvítilo se ve tváři 

bezbranného dítěte Ježíše. Vnitřní proměna, po níž toužíme, nepřijde cestou stálého růstu a vzestupu, nýbrž 

cestou sklonění a sestupu ke kořenům života. Na té cestě se budeme učit přijímat své chyby a selhání, svou 

minulost se vším, co se v ní odehrálo v dobrém i zlém. Pouze takto se mohou ze starých ran stát posvátná 

zranění, do nichž proudí energie odpuštění a zase z nich prýští ven směrem k dalším lidem.  

Říká se, že o Vánocích se otevírají poklady. Přijměme, že ten pravý poklad si celou dobu nosíme hluboko v sobě.  

Je to sám život! Skutečnost života s jeho světlou i temnou stránkou! Procházejí zkouškou naše vztahy? Takže ještě 

žijeme, neboť mrtví nemají žádné vztahy. Čelíme nemocem, starostem, bolestem, osamělosti, nepochopení, nesmyslnosti 

odosobněného každodenního provozu? Pak to znamená, že nezavíráme oči před realitou. Vnímáme ji - a vnímat dokážou 

jenom živí! 

Zároveň cítíme, že vnímat ji nestačí, nechceme-li propadnout chmurám, počítat křivdy, litovat se, hledat viníky, 

odmítat vděčnost a radost, odvrátit se od slunce a hvězd, vyhýbat se objetí, pohlazení a opojné chuti polibku, vzdát se 

země pod nohama i nebe nad hlavou. Ptáme se, jak do všeho, čím jsme a co děláme, vpustit Světlo života, které uvede 

naše kroky na cestu pokoje. To Světlo nezmění realitu okolo nás, nýbrž způsob, jak se k ní vztahujeme, co si z ní bereme 

a co jí dáváme. Změní náš přístup k sobě, k lidem i společenským problémům. Je to pravé Světlo, které ve tmě svítí a tma 

je nepohltila, jak se píše ve vánočním evangeliu. 

farář Lukáš Bujna 

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

 

 


