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KOLOHÁJ

Vznik KOLOHÁJe

Prvopočátky našeho oblíbeného čtvrtletníku směřují do devadesátých let, k sametové revoluci. Po prvních svobodných volbách, po čtyřiceti letech cenzury
a normalizace, vznikla nová ústava. Zavládl idealismus a nové naděje. Lidé se mohli opět zhluboka nadechnout a pustit svobodně do práce. Byla ustanovena nová samospráva obce, a to bez ohledu na členství

ve „Straně“. Obnovil se Svaz obcí a měst a naše obec,
tehdy ještě Kolová – Pila – Háje, do něj vstoupila.
Z činorodých aktivit pro obec na úrovni svazu, vlády
a dokonce z jednání s prezidentem Václavem Havlem
a zasedáních v Bruselu, vzniklo mnoho iniciativ, nápadů a myšlenek. Jednou z nich bylo plnění mravní
odpovědnosti a informovanost našich občanů, místních voličů. Tehdy vznikl první zpravodaj v podobě
KOPIHÁJe.
Jsem rád, že se současná podoba KOLOHÁJe vrací
zpět ke kořenům a původní myšlence. Tedy objektivně informovat o tom, co vás, naše sousedy, občany
a voliče zajímá, jaké aktivity se podíli na rozvoji obci,
jaká je podpora spolkové činnost a sociálních služeb.
Vím, že nám není jedno, co si o životě v Kolové a Hájích myslíme a jsem rád, že vedení obce vítá každý
náš názor.

JÜRGEN REICHENBACH

35 let uteklo jako voda
V roce 1985 mnozí z nás nebyli ještě ani na světě nebo
jako děti školou povinné žili svůj vlastní dětský svět. Již
tehdy se paní Ilona Sládková rozhodla přijmout místo
účetní na Místním národním výboru v Kolové a tím na
další dlouhá léta spojila svůj život s naší obcí. Stala se
důležitým článkem obecní administrativy, a to i po Sametové revoluci, kdy se změnilo leccos, jen post účetní
neochvějně přetrval. Není divu, naše paní Sládková je
celá ta léta pro obec skutečným pokladem. Je to nevšední pracant, který neudělá žádnou práci mechanicky tak,
aby „byla hotová a jde se domů“, ale stále si velmi pečlivě
ověřuje nové zákony, předpisy a vůbec celkové změny
v účtování samosprávního celku – obce. A že jich za ta
léta bylo! Celý ten čas je občankou Kolové, vychovala
zde 3 děti a její sounáležitost se zdejším místem a lidmi
vidíte a cítíte na každém jejím kroku.
Kdo chodí se svými záležitostmi alespoň občas na
Obecní úřad ví, že od paní Sládkové nebyl nikdy odkázán na úřední hodiny, že je vždy přívětivá a naše záleži-

tosti vyřizuje na počkání pět dní v týdnu, a s úsměvem.
Obec měla vždy v pořádku kontroly hospodaření, čož
bylo převážně její zásluhou. Po mém nástupu do vedení
obce jsem se, coby nezkušený v nové funkci, kdykoliv
mohl opřít o její znalosti místa a zdejších poměrů. Když
jsem potřeboval vědět, kdy se to či ono postavilo, prodalo, koupilo, pořádalo atd., byla a je studnicí vědomostí. Obdivuji její nevšední paměť.
Letos v únoru uběhlo 35 let od chvíle, kdy paní Sládková překročila práh zdejšího úřadu jako účetní. Čas nejde
zastavit a tak se rozhodla od letošního roku věnovat více
své rodině a hlavně vnoučatům, která přibývají. V současné době zaučuje novou paní účetní a do budoucna povede
účetnictví pouze naší základní škole. Myslím si, že se na
jednu stranu těší na více odpočinku v kruhu svých blízkých, ale na druhou je v jejích očích vidět smutek z odchodu z práce, kterou měla ráda a věnovala se jí tolik let.
Paní Ilonko Sládková, DĚKUJEME!

Zápisník zastupitele
V ROCE 2020 SE ZATÍM KONALY TŘI VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELŮ OBCE KOLOVÁ. NA SCHŮZI 7. LEDNA 2020
BYLO JEDINÝM BODEM DEFINITIVNÍ ODSOUHLASENÍ AKTUALIZOVANÉ VERZE ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
A SCHVÁLENÍ VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY, KTERÁ VYDÁNÍ “ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOLOVÁ” OZNAMUJE. NOVÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JE K DISPOZICI NA WEBU OBCE V SEKCI VÝSTAVBA V OBCI.

D

alší schůze se konala 3. února. Kromě rozpočtových opatření a nové smlouvy se společností
RESUR na svoz tříděného odpadu zastupitelé
odsouhlasili podání žádostí o dotace z programu Karlovarského kraje “Podpora obnovy venkova”.
V letošním roce naše obec požádala
o dotace na tyto projekty:
• obnova veřejného osvětlení – částka projektu
cca 600 000 Kč s 50% spoluúčastí – tedy dotací
cca 300 000 Kč
• podpora venkovských prodejen – částka projektu
100 000 Kč s 50% spoluúčastí – tedy dotace 50 000 Kč
• oprava místních komunikací – částka projektu
600 000 Kč s 50% spoluúčastí – tedy dotace 300 000 Kč
• oprava kulturních památek – oprava Kapličky
za 110 000 Kč s 30% spoluúčastí obce
• podpora kulturních aktivit
Rozlučka s létem – žádost o dotaci na 18 000 Kč
• Budování turistické infrastruktury – turistické
informační tabule – žádost o dotaci na 37 500 Kč.
Všechny schválené žádosti byly následně v termínu podány, o jejich přidělení by mělo vedení Karlovarského
kraje rozhodnout v červnu 2020. V rámci schůze zastupitelstva informovala paní ředitelka mgr. Sommerová veřejnost i o podání žádosti ZŠ Kolová na projekt “Přírodní
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zahrada”. Projekt v celkové částce 600 000 Kč vyžaduje
15% spoluúčast školy, resp. obce. O úspěchu této žádosti se můžete dočíst v samostatném článku paní ředitelky
mgr. Sommerové.
Další veřejná schůze zastupitelstva proběhla 5. 5. 2020 již
s veškerými bezpečnostními opatřeními v obecním sále
na Kolové. Mimo jiné bylo schválena Vnitřní směrnice
obce Kolová o veřejných zakázkách malého rozsahu, byl
ustanoven tým zastupitelů pro realizaci projektu “Rozšíření ZŠ Kolová” a byly schváleny dotace místním klubům
a spolkům na rok 2020, a to v těchto výších: Tělovýchovná jednota Rekreační sporty (cvičení žen) – 3 000 Kč,
Fotbalový klub Ajax Kolová - 130 000 Kč, Petanque Club
Kolová - 30 000 Kč, Golf Club Háje – 50 000 Kč, spolek
PRO OBEC - 12 000 Kč. Se všemi subjekty bude podepsána a zveřejněna veřejnoprávní smlouva.
Zatím poslední schůze se konala 15. června a nejdůležitějším bodem bylo schválení závěrečného účtu
obce za rok 2019 a zpráva o auditu hospodaření obce
za stejné období včetně účetní uzávěrky obce a Základní školy Kolová.
Veškeré zápisy s jednání zastupitelstva obce Kolová
jsou pravidelně zveřejňovány, a to jak na kamenné, tak na
elektronické desce obecního úřadu.

…Lesní škola Skulina
připravila v okoli Kolováku lesni zážitkovou
hru Motrčál? Její trasa
má 1,5 km a 2 obtížnosti je určena dětem
od 3 do 10 let – více
infromací získáte na
www.motrcal.cz

…obec Kolová vede
Kroniku? Za rok 20
18
ji sepsala paní Ing. D
aniela Braunová a vy
si ji
můžete přečíst na w
ebu obce v sekci Kron
ika

Jakub Jiskra
Kateřina Pašková

…na obecním úřadě jsou fotografie z leteckého snímkování
naší obce, které proběhlo v létě
2019? Za poplatek 50 Kč si můžete v fotografie v elektronické
podobě koupit na obecním úřadě
Kateřina Pašková
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V Hájích před 100 lety
CO SE DĚLO PŘED STO LETY, TJ. V ROCE 1920, V OBCI HÁJE (TEHDY FUNKENSTEIN).

V

neděli, 18. dubna 1920, proběhly volby do poslanecké
sněmovny. V obci bylo odevzdáno 119 platných hlasů (52 můžu
a 67 žen). Těsně zvítězil Německý
svaz zemědělců (58 hlasů), před Německou sociální demokratickou stranou dělnickou (52 hlasů) a Německou volební pospolitostí – tj. spolek
Národní strany a Národně socialistické strany (9 hlasů). Celkem bylo na
výběr ze sedmnácti stran a spolků.

Následující neděli, 25. dubna 1920,
se konali volby do senátu. Odevzdáno bylo celkem 98 hlasů (45 můžu
a 53 žen). Zvítězil opět Německý svaz
zemědělců (54 hlasů), před Německou sociální demokratickou stranou
dělnickou (39 hlasů) a Německou
volební pospolitostí (5 hlasů).
Pokud se podíváme na celkové
výsledky voleb do poslanecké sněmovny v roce 1920 tak z celkem 281
poslanců získal Německý svaz ze-

Víte, že…

…můžete na Kolové nakupovat
kvalitní a zdravé potraviny přímo
od čerstvých farmářů? Stačí se připojit do online skupiny na adrese
www.scuk.cz/kolova. Celý svůj nákup zde můžete vytvořit online z pohodlí domova a pak si ho jednoduše
vyzvednete ve stanovený termín na
výdejním místě v Kolové. Více informací můžete získat u lokální organizátorky Lady Kožďoňové

mědělců (nejoblíbenější v naší obci)
pouze 11 poslanců. Druhá nejoblíbenější strana v obci pak získala 31 poslanců a byla tak druhou nejsilnější
stranou v celé ČSR.
K 30. září 1920 odešel do důchodu
hlavní učitel Volksschule ve Funkensteinu, pan Stephan Jässl (nar. 1860,
zemř. 1925), který pocházel ze staré
Funkensteinské sedlácké rodiny. Školu vedl dlouhých 35 let od roku 1885.
Jeho nástupcem ve funkci se stal Johann Zeidler z Andělské Hory, který
zde působil jako zastupující vedoucí
učitel do září 1921, kdy jej vystřídal
Franz Ruziczka (další významná
Funkensteinská osobnost).
Zdroj: Gedenkbuch
der Gemende Funkenstein
(http://www.portafontium.eu/iipimage/30360103/soap-kv_00120_obec-haje-1922-1938_0010)
Autor: MAREK MACHÁČEK

…byl obnoven provoz obecního sálu?
Sál je tedy opět k dispozici našim občanům k pronájmu, a to ve školním roce
každý všední den od 16 hodin a po celý
víkend. Mimo školní rok je sál občanům
k dispozici kdykoli. Poplatky za pronájem
obecního sálu a informace o jeho využití
naleznete na webu obce v sekci SPORT
…Základní škola Kolová získala ocenění za vánoční
strom u školy a za odměnu vyrazili školáčci do Vánočního domu?
… žák 2. třídy Nikolas Markusek se umístil v krajské
soutěži v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek na
krásném 3. místě
… žakyně ZŠ Kolová Michaela Schaferová a Eliška
Kurfürstová se zúčastnily recitační soutěže Dětská
scéna a získaly tato ocenění: Míša (1. místo – náhradník na postup) a Eliška (4. místo). V konkurenci
uměleckých škol skvělé výsledky!
Kateřina Pašková
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…co nás čeká letos nového

BRITSKÝ POLITIK WINSTON CHURCHILL KDYSI PROHLÁSIL: „ABY SE ČLOVĚK ZLEPŠIL, MUSÍ
SE ZMĚNIT. ABY BYL PERFEKTNÍ, MUSÍ SE MĚNIT ČASTO.“ DOVOLÍM SI JEHO CITÁTU VYUŽÍT
A „ČLOVĚKA“ ZAMĚNIT ZA „ŠKOLU“.
S tímto heslem v současnosti přistupujeme ke změnám v naší škole. A není jich málo. Zachováváme to
dobré a využíváme všech dostupných možností ke
zlepšením a k rozvoji, což naší škole zajistí stabilitu
do budoucna.
První výrazná skutečnost, na kterou musíme reagovat, je rostoucí počet žáků školy. V příštím školním roce přivítáme 18 prvňáčků. Z velkého zájmu se
velmi těšíme a zároveň stojíme před rozhodnutím, co
do budoucna. Vytvořili jsme v rámci obce pracovní
skupinu, která se bude zabývat možnostmi rozšíření
školy tak, abychom uspokojili zájem rodičů, zajistili
budoucnost škole a využili co nejvíce dotačních možností. O novinkách Vás budeme jistě informovat.
Získávat finanční prostředky z dotačních titulů stojí nemalé úsilí, ale vyplatí se. Škole se podařilo v letošním roce uspět ve dvou z nich. O první jsme požádali ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy
a umožní nám realizovat přednášky pro pedagogy,
rodiče a místní veřejnost, a to na téma velmi aktuální – nebezpečí online prostředí. Naším druhým
záměrem je úprava školního hřiště. Díky schválenému projektu upravíme zahradu v přírodních duchu.
Osázíme prostor místními květinami, keři a stromy,
instalujeme nové herní prvky, které přinesou dětem
novou zábavu, větší možnosti pozorování proměn-

livosti přírody nebo jen relaxaci v tolik potřebném
stínu. Vybudujeme nové místo pro setkávání s rodiči
a veřejností (malý amfiteátr a ohniště), naše besídky,
jarmarky a ostatní akce tím získají zase jiný rozměr.
Realizace proběhne do konce letošního roku a zčásti se do ní budou zapojeny i děti a jejich rodiče. Jak
bude přírodní část zahrady vypadat a co si přály naše
děti, je k nahlédnutí na obrázcích.
Přeji Vám hezké léto a přijďte se k nám někdy podívat. O veřejných akcích Vás informujeme buď v Koloháji, na webu školy a obce, Infokanálem nebo na
obecních vývěskách.

Před časem se v našem občasníku objevil článek o spolku TJ-RS Kolová. Ráda bych touto cestou
ještě poděkovala Kolové a Stanovicím za podporu, kterou našemu spolku obě obce poskytují. Jsme
rády za každý finanční příspěvek, který nám umožňuje vybavit tělocvičnu cvičebními pomůckami.
Koronavirová doba nás sice na čas zastavila, ale nevadí, v září se opět sejdeme. Přijďte!
Za Základní školu Kolová Monika Sommerová
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Názor občana
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás jste jistě zaznamenali v posledních měsících zvýšenou
hlukovou zátěž, způsobenou častými přelety cvičných letadel spol.
Fair nad našimi domovy či v jejich
těsné blízkosti. Hluk z těchto strojů
je pro mnohé občany velmi obtěžující, především pro četnost těchto
přeletů a nevhodně zvolenou trasu
letů - přes obec Háje a jen v těsné
blízkosti Kolové, potažmo i dalších obydlených obcí jako jsou Pila,
Stanovice, Hůrky, ale také Březová
a celá lázeňská část Karlových Varů.
Letadla totiž přelétají v krátkých,
často jen 2–3 minutových intervalech, někdy i celý den od rána po
8. hod. do podvečera cca 19–20 hod.
až šest dnů v týdnu. Takováto nadměrná hluková zátěž na úkor občanů ve prospěch jednoho soukromého subjektu je naprosto nepřijatelná
a argument, že bydlíme v blízkosti
letiště je proto neobhajitelný. Nikomu z nás běžný provoz dopravního
letiště přece nevadí, ale toto je něco
úplně jiného. Je navíc paradoxem, že
v době, kdy byla celá ČR ochromena
karanténou kvůli Covid-19 zavlečeného k nám z Číny, kdy mnozí z nás
nemohli chodit do práce a naše děti
nesměly docházet do škol, tak na
cvičné lety byla učiněna výjimka
a čínští piloti nám mohli po celou
dobu vládních omezení vesele létat
celé dny nad hlavami. Rád bych ještě
upozornil na několik informací týkajících se obsahu nájemní smlouvy
uzavřené mezi spol. Fair a letištěm
K.Vary v kontextu s praxí, jak tento
výcvik probíhá:
1) cvičné lety jsou smluvně povoleny od 7–22 hod. (vzpomínám
si, že na podzimním veřejném
zastupitelstvu v r. 2018 nám bylo
presentováno, že chtějí létat pouze od 9–17 hod., přičemž většina

www.kolova-haje.cz

přítomných občanů se k tomu vyjádřila odmítavě)
2) v neděli a o svátcích jsou cvičné lety zakázány, což se nedodržuje
(jako př. vzpomenu velikonoční neděli 12. 4. 2020, nebo státní svátek
8. 5. 2020, nejsou to však jediné dny
volna, kdy tento zákaz nebyl respektován)
3) výcvikové lety dosud probíhaly
pouze na 1/3 maximální povolené
kapacity. Nechci si ani představit, až
bude Fair provádět výcvik na 100 %
včetně nočních letů.
4) mezi smluvními stranami bylo
přijato následující ujednání: Provoz
a jeho dopad na životní prostředí
v okolí letiště bude průběžně monitorován a případné negativní vlivy
eliminovány formou úpravy výcvikových prostor v programu „ Dobré
sousedství „ tak, aby svým působením nebyla snižována kvalita života
obyvatel v okolí letiště.
A právě na výrazné zhoršení kvality života a bydlení kvůli nepřetržitě
se opakujícímu hluku výcvikových
letadel si právem mnoho občanů
dnes stěžuje. Na petici z počátku
května t.r. bylo již vysbíráno mnoho
podpisů od občanů z Hájů i Kolové,
kteří požadují zrušení výcvikových
letů v blízkosti obydlených obcí
a petice s jejich podpisy byla předána starostovi Mgr. Jiskrovi s žádostí,
aby tyto stížnosti předložil na nejbližším jednání „Letištního výboru
pro životní prostředí“ s jasným požadavkem na zásadní (nikoliv jen
kosmetickou) změnu letového provozu Fair včetně změny trasy letů
zcela mimo a v dostatečné hlukové
vzdálenosti od obydlených obcí.
Protože mezi námi může být stále
mnoho občanů, kteří o této iniciativě zatím neví a přitom by také rádi
vyjádřili svoji nespokojenost a připojili se k této hromadné stížnosti,

připravili jsme pro Vás v samoobsluze v Kolové další podpisové petiční archy. Prosíme Vás všechny,
kterým není lhostejné, v jakém životním prostředí budete v příštích
měsících a letech žít, připojte se
svým podpisem k této petici. Pokud
dnes zůstanete nečinní k tomuto problému, protože např. trávíte
většinu pracovního dne mimo svůj
domov a problém nyní nepovažujete za svůj osobní, pak přemýšlejte
také o budoucnosti. Může se to totiž stát i Vaším velkým problémem,
až si doma nebo na své zahradě ve
svém volnu budete chtít v klidu
odpočinout nebo např. jen vypít
kávu. A to zde ještě ani nemluvíme
o znehodnocení ceny Vaší nemovitosti. Už dnes totiž klesá zájem
o naši lokalitu kvůli hlukové zátěži.
Pokusme se společně prosadit naše
oprávněné požadavky na změnu
co nejdříve, aby se nám nestalo, že
se v budoucnosti budou jen velmi
těžce prosazovat. Smlouva totiž
byla uzavřena na 15 let (!) a již nyní
po teprve několikaměsíčním provozu je naprosto zřejmý negativní
vliv na naše životní prostředí, který bude mít tendenci se ještě více
zhoršovat. Každý náš podpis bude
proto velmi pádným argumentem
v rukou těch, kteří budou obhajovat naše práva.
Se svou nespokojeností nejsme
sami – protestní akce chystají k ročnímu „jubileu“ provozu letecké školy F-Air také další občanské iniciativy, profesní organizace i politici.
Začátkem října t.r. se budou konat
volby nového krajského zastupitelstva Karlovarského kraje. Věřme, že
alespoň část kandidujících politických stran vezme tuto nespokojenost vážně a pomůže nám – zastupitelé tu mají být pro nás!
Karel Větrovský
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První rok provozu letecké školy – očima starosty
MINULÝ TÝDEN 18. ČERVNA PROBĚHLO DLOUHO PLÁNOVANÉ, KVŮLI NOUZOVÉMU STAVU ODLOŽENÉ,
JEDNÁNÍ LETIŠTNÍHO VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. KDO SLEDUJE OBECNÍ WEB, TAK VÍ, ŽE JE TO
PLATFORMA ZALOŽENÁ MINULÝ ROK PŘI ZAČÁTKU PROVOZU LETECKÉ ŠKOLY F-AIR.
Letištní výbor slouží k výměně názorů
stran, kterých se provoz letiště týká – zástupci letiště, obcí, karlovarského kraje
a subjekty, které provozují činnost na letišti. Na tomto posledním jednání se bilancoval první rok provozu letecké školy,
jejíž avizovaný příchod na karlovarské letiště vyvolal již přede dvěma lety velkou
bouři nevole mezi mnoha lidmi. Všichni
zřejmě víte, a měli jste možnost se účastnit setkání občanů se zástupci letiště,
letecké školy F-AIR a představiteli kraje
a obce, které jsme uspořádali hned po
volbách v roce 2018. Nové zastupitelstvo
v čele se starostou v součinnosti s okolními obcemi vyvíjelo od začátku tlak na
různých úrovních a výsledkem bylo vytvoření smlouvy mezi provozovatelem
letiště a leteckou školou, ve které byly stanoveny podmínky pro její provoz kromě
jiného i s úsilím zmenšit dopad zátěže na
obyvatele okolních obcí, vyvolané větším pohybem letadel na Karlovarském
letišti. Chci zdůraznit, že okolní obce
nebyly a nejsou kompetentní rozhodovat
o tom zda, kdo a za jakých finančních
podmínek bude na letišti fungovat. Naším úkolem v tomto směru je bránit zájmy občanů proti nadměrně zatěžujícím
vlivům zvenčí i uvnitř obce. Myslím, že
toho jsme dosáhli na začátku fungování
letecké školy (dále LŠ) obstojně.
Nyní uplynul rok fungování LŠ.
Schůzka letištního výboru minulý týden ho měla zhodnotit. Byly nám předloženy statistiky letů včetně přesných
tras a časů. Byla představena nezávislá
hluková studie, která bude zanedlouho
k dispozici i na webových stránkách
obce. Bylo konstatováno dodržování
smluvních parametrů v 99.9 % letů LŠ
F-AIRu. Dále bylo řečeno, že z celkového počtu letů je zhruba čtvrtina, kterou
neprovozuje LŠ, ale jiné společnosti, kte-

ré dodržují „pouze“ obecná pravidla leteckého provozu České republiky a není
možné očekávat dodržování stejných
provozních omezení jako u domluvených s LŠ. Zástupci všech okolních obcí
kromě Kolové konstatovali, že jsou spokojeni s dodržováním smluvních podmínek ze strany LŠ a nemají žádné negativní signály od svých občanů. V naší
obci z iniciativy pana Větrovského (viz
článek výše) asi 130 občanů podepsalo
protest proti dosavadnímu fungování
LŠ, kde jsou zformulované požadavky
směrem k LŠ. Ty jsem na jednání předal
všem zúčastněným. Já jsem konkrétně
trval na přehodnocení trasy letového
koridoru (jižního), který se naší obce
týká, tak, aby letadla létala výrazně dále
od obce Háje. Dále jsem požadoval
častější využívání „severního“ koridoru nad Doupovem, což povede k odlehčení naší trasy. Ředitel LŠ přislíbil
v rámci dobrých vztahů posunutí trasy,
upozornil však na mnoho vlivů a podmínek institucí, které to budou ovlivňovat. S poměrně radikálními požadavky
přišel i zástupce Spolku Olšových Vrat.
Se zápisem z jednání se budete moci seznámit opět na stránkách obce.
Pan Větrovský v článku výše využil
možnosti svobodně vyjádřit svoje názory v obecním čtvrtletníku. Jak jsem
psal, k jeho názoru se připojilo nemálo našich občanů. Vím ale, že je také
mnoho těch, včetně mě, kterým letadla nevadí a berou letecký provoz jako
součást bydlení u letiště.
Osobně s některými popisy současného stavu nemohu s p. Větrovským
souhlasit. Letiště vzniklo v roce 1930,
tedy dávno předtím, než se většina
z nás do Kolové a Hájů přistěhovala.
V minulých letech provoz na letišti
hlavně vlivem mezinárodní politické

situace „skomíral“ a my jsme si zvykli na relativní klid díky velmi omezenému provozu. Vím, že pravidelnost
a krátké intervaly přeletů LŠ blízko
katastru naší obce přináší v některých
dnech hluk, který bychom raději neslyšeli. Myslím ale, že nám nepřísluší
hodnotit ekonomickou rentabilitu nájemní smlouvy Letiště KV – LŠ, jak se
o to někteří pokouší.
Dovolím si vám nabídnout i pohled na
věc z jiného úhlu. Škola F-AIR existuje
již 30 let a za tu dobu vychovala tisíce
pilotů. Jsou mezi nimi i piloti, kteří nám
v nedávné minulosti dováželi roušky, piloti, kteří řídí záchranářský vrtulník, který vidíme občas přeletět nad Kolovou na
jeho rychlé cestě pro záchranu lidských
životů, piloti, kteří nás „vozí“ na letní
dovolené do vzdálených krajů. Já osobně
jako milovník přírody a volného pohybu
v ní bych byl také raději za pouze přírodní zvukovou kulisu v okolí mého domu.
Bohužel ať už jsou to letadla, motorky,
auta, tepelná čerpadla bručící s neomylnou vytrvalostí 24 h denně…doba je jiná
a já ji musím respektovat. A přítomnost
letiště jako takového? Herci přilétající na
MFF, letecké dny nebo dny otevřených
dveří, jakási zvláštní exotika při vzletu
dopravního letadla, koncerty, kino, to
vše myslím k letišti, ke Karlovým Varům
a Kolové patří.
Jsem rád, že vedení LŠ bude vyhodnocovat naše reálné a oprávněné požadavky, že se nám pokusí vyjít vstříc v oblastech, které považuji za důležité. Pokud
byste někteří chtěli být radikálnější a požadovali úplné zrušení LŠ a potažmo
letiště jako takového, doporučuji založit
vlastní platformu. Většina zastupitelů
obce Kolová – Háje se shodlo, že touto
cestou nepůjde.
Jakub Jiskra

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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Proběhlo…
…sobota 11. 1. 2020 PRVNÍ OBECNÍ BÁL
náš první obecní ples se opravdu vydařil. Celým večerem provázela kapela Rytmika Sokolov a průběhu večera jsme viděli country předtančení, ukázky latinských a klasických tanců
v podání tanečníků z taneční školy Jana Ondera. Po tombole,
do které přispěli místní firmy, spolky i občané, se opět tančilo
a veselilo. O výtečný catering se postarala firma My Catering.
Děkujeme všem místním dobrovolníkům, jen díky jejich nadšení a nasazení byl náš první obecní bál tak výjimečný.

… neděle 9. 2. 2020 NA SLOVÍČKO…
aneb Dámská kavárna „v rytmu afrických
tanců“ Tentokrát si naše místní dámy vyzkoušely tanec v exotickém stylu pod vedením lektorky Terezy Pospěchové v doprovodu afrických bubnů. Všechny byly nadšené
a jako odměnu za celoodpolední taneční
„dřinu“ mohly dámy shlédnout představení
afrického tance přímo v podání lektorky.

…šili a rozdávali jsme roušky, dezinfekci a ochranné prostředky.
Na tomto místě bychom rádi znovu poděkovali všem místním občanům, kteří v nelehké pandemické
situaci pomáhali – nejen šitím roušek a roznášením dezinfekce, ale i materiálními dary nebo finančními
příspěvky. Darované peníze jsme nevyčerpali celé a zůstatek je uložen na speciálním účtě obce. O jeho
využití Vás budeme informovat. Děkujeme, že nám pomáháte!

…Chystá se
…27. 6. od 19 hod koncert KARLOVARSKÉHO
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU v Hájích
Ve spolupráci s naší obcí připravil Golf Club Háje jedinečný kulturní zážitek – koncertní vystoupení s nádechem rodinného pikniku. Komorní uskupení Karlovarského symfonického orchestru Vám zpříjemní
sobotní podvečer melodiemi od Vivaldiho, Brahmse
a dalších. Využijte této příležitosti a přijďte společně
s námi oslavit začátek léta, prázdnin a dohnat zmeškané kulturní zážitky. S sebou si vezměte piknikové
deky a koše, nebo využijte možnosti drobného občerstvení v zázemí golfového klubu. S ohledem na
omezené možnosti parkování doporučujeme místním
dopravit se na koncert pěšky nebo na kole. Z důvodu vyššího hluku prosím zvažte, zda s sebou vezmete
i své psí kamarády  Vstupné dobrovolné!
…6. 7. v 17 hod BOHOSLUŽBA VE SVÁTEK MISTRA JANA HUSA. Anny na Kolové – slouží husitský
fařář Lukáš Bujna

…25. 7. ANENSKÝ TURNAJ
74. ročník - akce Fotbalového klubu Ajax Kolová se
letos uskuteční ve skromnější atmosféře a s menším počtem hráčů, ale tradice zůstane zachována
…3. – 7. 8. a 10. – 14. 8. „VZDĚLÁVACÍ DNY“
pro žáky ZŠ Kolová
Naše škola využila příležitosti a zapojila se do celorepublikové projektu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Asociace školských sportovních
klubů „Vzdělávacích dnů“ pro školní mládež. Formou příměstského táboru se budou děti věnovat
badatelským aktivitám, vlastivědným a přírodovědným vycházkám a sportu. Program bude pro žáky
školy zdarma a bude plně hrazen z projektu ASŠT.
…19. 9. ROZLUČKA S LÉTEM
3. ročník bude opět plný odpoledních soutěží
a atrakcí pro rodiny s dětmi, večer se o zábavu
postará kapela Petr nebo Pavel. Grilování, buřty
a sousedská pohoda v pozdním létě.

CHCETE BÝT V OBRAZE?
…o tom, co se děje ve vaší obci.

CHCETE BÝT VŽDY VČAS INFORMOVÁNÍ?
…kdy nepůjde elektika, o zasedání zastupitelstva obce,
o kulturně-společenských akcích…

Zaregistrujte se do SMS InfoKanálu obce Kolová.

Budete dostávat informace formou SMS zprávy do vašeho telefonu.
www.kolova-haje.cz

Registraci provedete:
SMS zprávou na číslo 353 331 513 ve tvaru
„REGISTRUJ mezera JMENO mezera
PRIJMENI mezera KOLOVA mezera
CISLOPOPISNE mezera EMAIL“
(pokud jste z Hájů, místo KOLOVA napište HAJE)

na webových stránkách obce
přímo na obci – tam za vás všecno vyřídíme
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Hořkej svět
ZAMYŠLENÍ FARÁŘE LUKÁŠE BUJNY

J

aký bude svět, až odezní pandemie? Pochopíme, že návrat
k „normálu“ není žádoucí,
protože normy, jak si je v době
před-koronavirové nastavila globalizovaná společnost (posedlá
“růstem”, výkony a spotřebou), nebyly ničím jiným než hromadně
páchanou sebevraždou, destruktivním žitím na dluh?
Podle toho, co sleduji kolem sebe,
ve mně roste skepse. Obávám se,
že jsme nic nepochopili a zahodili
šanci. Nejraději bychom vymazali
z paměti krizové týdny, kdy jsme
byli omezeni v našem obvyklém každodenním shonu a rychle se vrátili
k tomu, co bylo, ačkoli staré způsoby, jimž jsme uvykli, nás neudělaly
šťastnými, nýbrž zraněnými a zároveň zraňujícími. Přesto si chceme bránit náš „normální svět“, ve
kterém je vedeno čtyři a půl milionu exekucí proti jeho obyvatelům.
I po koronaviru s námi zůstanou
patologické společenské jevy a závažné choroby, včetně civilizačních. Nezmizí rakovina, cukrovka,
srdeční a mozkové příhody, ani deprese a stařecká demence. Přičemž
je zřejmé, že některá z těchto nemocí zkrátí i můj život.
Koronavirus způsobil smrt tisíců
lidí, na což se díváme už jenom jako
na statistiku. Pokud nás pandemie
přímo nezasáhla, smrt, kterou rozsévala, jsme vytěsnili a brali za cosi
abstraktního. Nemůžeme se dočkat, až se opět staneme malinkým

(a snadno zaměnitelným) kolečkem
v obludně nespravedlivém systému
chrlícím tuny odpadu, plundrujícím přírodní bohatství a vysávajícím anonymní masy chudáků,
o jejichž bídné osudy se nikdo nezajímá. Hlavně že otevřela nákupní
centra - a snad v létě pojedeme i na
dovolenou do Chorvatska!
Pandemie coby jasně čitelné znamení času a naléhavá výzva k proměně lidského vědomí i chování?
Ovšem, ale jen pro ty, kdo se chtějí
změnit, kdo jsou ochotni dát souhlas k proměně vlastního života
a přispívat svým dílem k nutné
proměně společnosti. Spisovatel
Michel Houellebecq se vyjádřil,
že svět po koronaviru bude stejný jako dřív, ne-li horší, protože
zesílí strach z navazování vztahů.
Považuji tento postřeh za přesný. Žijeme v bezdotykové epoše,
aseptické a sterilní. Dodržujeme
„sociální distanc“, čímž ztrácíme
lidskou tvář (zdaleka nejen kvůli
rouškám zahalujícím obličej).
Žádný člověk však není osamělým ostrovem. Potřebuje vztahy,
tíhne ke společenství, neboť „já“
se neobejde bez „ty“ a „my“. Touží
přesáhnout sebe samého ve vztahu
k něčemu hlubšímu a celistvějšímu,
kde pramení a kam se vrací. Vztahy
jsou riskantní a nebezpečné. Mají-li
v sobě opravdovost, jdou až na dřeň
a na krev. Pouze takové vztahy nás
mohou zachránit. V nich znovuobjevíme posvátnost vzájemného

dotyku a odvážíme se hledat tvář
druhého v její poraněné kráse, abychom se jí mohli dotknout, pohladit, políbit. A tím ji uzdravit.
Vydáme-li se hledat skrytou tvář
(a v ní hlubinnou dimenzi Bytí,
ze které vyzařuje smysl a vnitřní
řád), tvář milovaného člověka,
tvář Matky Země i tvář Boží, nepochybně porušíme mnohé normy, jimiž se řídí tento zatraceně
„hořkej svět“, jak jej nazval Josef
Škvorecký. Tu hořkost musíme
spolknout, přijmout ji a ve žhavém kadlubu srdce ji přetavit na
sladké břímě kříže. Bez pokory,
naděje a důvěry nenajdeme lék
na smutky a neduhy světa, jehož
zhořklé vody se nedají pít.
Asi právě proto se mi uprostřed
citové vyprahlosti, virtuálních her,
přerušených spojení a rozbitých
vazeb vybavil pradávný biblický
příběh: „Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla
hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal: »Co budeme pít?« Mojžíš úpěl
k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody,
voda zesládla“ (Exodus 15, 23–25).
Církevní otec Órigenés nabízí pozoruhodný výklad: „Bez dřeva života, to je bez tajemství kříže, bez víry
v Krista, bez duchovního chápání,
je voda z Mary smrtonosná, pije-li
ji někdo dřív, než byla proměněna
a obrácena v sladkost.“
Lukáš Bujna

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, náměty či připomínky.
Pište, prosím, na email: kolohaj@seznam.cz vaše Redakční rada KOLOHÁJe
Jakub Jiskra (starosta obce), Kateřina Pašková (místostarostka obce)
Od tohoto čísla má Koloháj novou editorku – paní Martinu Eftimovou z Březové. Nahradila Jindřišku Paule, která s námi
trpělivě připravovala veškerá předchozí vydání, která jsme od voleb vytvořili. Rádi bychom ji za její práci a nadšení poděkovali.
Právě jejím přičiněním získal Koloháj „nový kabát“!
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