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Děti se dočkaly!
Od poloviny měsíce srpna jste si při průjezdu naší 

obcí těžko mohli nevšimnout nového barevného 
koutku v parku U Kapličky, hemžícího se hlavně 

v odpoledních hodinách skotačícími dětmi. Po mnoha le-
tech čekání se naše drobotina (a jejich maminky ), do-
čkaly místa na veřejném prostranství naší obce, kde si do-
spělí mohou odpočinout a děti pořádně pohrát. Bohužel 
je spoustu dětí, které z věku takového hřiště již vyrostly 
a je jim to trochu líto, trochu těm malým závidí. Doufám, 
že se brzy dočkají vybudování například workoutové se-
stavy nebo multifunkčního hřiště…
…Jak jsme hřiště postavili? Plán na postavení hřiště byl 
v našich hlavách ještě dávno před naším nástupem do ve-
dení obce. Věděli jsme, že nám, Kolovákům a Hájským, 
takové hřiště chybí a že jakmile to bude v našich silách, 
seženeme peníze a děti obdarujem. Proto jsme hned na 
začátku roku 2019 našli dotační výzvu Ministerstva pro 

místní rozvoj, která „nabízela“70 % pokrytí nákladů na 
vybudování takového hřiště do výše 500 tis. korun, po-
ptali jsme různé firmy, zabývající se tímto sortimentem, 
vybrali spolu se zastupiteli místo realizace a prvky, které 
bychom pro naše nejmenší chtěli zbudovat. Samozřejmě 
největší slovo měly všechny ženy-maminky v našem stře-
du, které přesně vědí, s čím a jak si jejich děti hrály nebo 
hrají . Zvolili jsme „kovovou“ variantu herních prvků 
místo dřevěných. Bylo to těžké rozhodování, ale nakonec 
zvítězila varianta téměř bezúdržbová s  větší životností. 
Vypracovali jsme projekt hřiště a podali žádost o dotaci. 
Byli jsme přesvědčeni, že obec s tehdy 763 obyvateli, kte-
rá ještě nemá žádné veřejné dětské hřiště je v ČR raritou, 
a kdo jiný by měl dostat tuto dotaci, než my.
Čekali jsme dlouhé měsíce, až jsme se dozvěděli v polo-
vině léta o neúspěšnosti naší žádosti.

…pokračování na str. 3
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…škola připravila ve spolupráci s O2 chytrá škola 
sérii přednášek Rodiče a děti v online prostředí – 
první přednáška se bude konat 6. 10. v 17 hodin 
v sále OÚ – zveme všechny rodiče a prarodiče ne-
jen žáků ZŠ Kolová.

Volby do zastupitelstev krajů
V říjnu se i v naší obci usku-

teční volby do zastupitelstva 
kraje. Volby se konají ve 

dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobo-
tu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin Volební místnost pro volební 
okrsek Kolová bude umístěna v příze-
mí budovy Obecního úřadu Kolová.

Volič může hlasovat pouze v tom vo-
lebním okrsku, kde je přihlášen k  tr-
valému pobytu. Výjimkou jsou voliči 
hlasující na voličský průkaz. O volič-
ský průkaz můžete žádat u  obecního 

úřadu v místě vašeho trvalého pobytu. 
Žádost lze podat v písemné nebo elek-
tronické podobě s  doručením úřadu 
do 25. září 2020, a to na listině opatře-
né úředně ověřeným podpisem voliče, 
nebo v elektronické podobě prostřed-
nictvím datové schránky voliče. Dále 
můžete o voličský průkaz žádat osobně 
na úřadě do 30. září 2020 do 16.00 hod.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpoz-
ději 3 dny přede dnem voleb, tedy do 
29. září 2020. Vzorové hlasovací lístky 
a  informace o  případných tiskových 
chybách na hlasovacím lístku budou 

zveřejněny ve volební místnosti.
Volič musí ve volební místnosti pro-

kázat svou totožnost a  státní občan-
ství České republiky, a to buď platným 
občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky.

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o  to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné 
volební schránky.

 Kateřina Pašková
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Zápisník zastupitele
N a schůzi zastupitelstva obce dne 7.  července 

byly schváleny následující body:
- jako zhotovitele dětského hřiště na po-

zemcích v Kolové „u altánku“ a v Hájích „u penzionu“ 
byla vybrána firma Bonita Group Servis s. r. o.

– v souladu s dotačními podmínkami byla výstavba 
hřiště financována ze 70% z dotace a ze 30% z vlast-
ních zdrojů obce. (Podrobnější informace naleznete 
v článku o hřišti.)

- zhotovitelem opravy místní komunikace „Za kap-
ličkou“ byla vybrána firma Daniel Fikar z  Hlinek  – 
oprava komunikace byla naplánována na přelom 

měsíce srpna a  září. Součástí opravy povrchu bylo 
i odvodnění pozemku.

- zastupitelstvo odsouhlasilo také zhotovitele do-
tačního projektu „Přírodní zahrada s  amfiteátrem“ 
v areálu Základní školy Kolová - firmu Šíp – zahrad-
ní architektura a služby. Také byl odsouhlasen finální 
příspěvek zřizovatele na realizaci ve výši 104.650, zby-
lé náklady projektu ve výši 500 tis. Kč uhradila základ-
ní škola z dotace Ministerstva pro životní prostředí.

Veškeré zápisy z  jednání zastupitelstva obce Kolo-
vá jsou pravidelně zveřejňovány, a to jak na kamenné, 
tak na elektronické desce obecního úřadu.

 Kateřina Pašková

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.

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

Víte, že…

…jsme po obci rozmístili 6 nových 
laviček – místa vybrali manželé 
Kratochvílovi na základě podnětů 
od občanů

…společnost F-AIR věnovala žá-
kům naší školy 3 poukazy na vy-
hlídkové lety? Odměněné žáky 
vybrali pedagogové školy.

Czech POINT
OBECNÍ ÚŘAD KOLOVÁ JE KONTAKTNÍM MÍSTEM VEŘEJNÉ SPRÁVY - CZECH POINT  – TEDY JEDNÍM 
Z BODŮ, NA KTERÝCH SI MŮŽETE POŽÁDAT O VÝPIS Z VEŘEJNÝCH I NEVEŘEJNÝCH REJSTŘÍKŮ A REGIST-
RŮ NEBO UČINIT PODÁNÍ VŮČI STÁTNÍ SPRÁVĚ.

Konkrétně tedy na obecním úřadě 
poskytujeme:
- výpisy z  rejstříku trestů, veřejných 
rejstříků (obchodní, spolkový, atd.), 
živnostenského rejstříku, výpis bodo-
vého hodnocení řidiče, katastru ne-
movitostí

- zřízení a správu datových schránek
- konverzi dokumentů
- podání vůči státní správě
- zprostředkovanou identifikaci osoby

Mimo agendu Czech POINT dále 
poskytujeme:
- ověřování podpisů (legalizace) a ko-
pie listin (vidimace)
- přihlašování k  trvalému pobytu 
v katastru obce Kolová
- zápis doručovací adresy do systému 
evidence obyvatel.

To vše v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin nebo po předchozí telefonické domluvě.
 Kateřina Pašková

 
Byli jsme zařazeni jako „náhradníci“ č. 
471. Když jsme se oklepali ze zklamá-
ní začali jsme hledat další možnosti, 
jak s něčí finanční pomocí hřiště rea-
lizovat. Byl tu však podzim, zima, co-
vid… a najednou jaro 2020 a nutnost 
rozhodnout se, jaké hřiště se postaví. 
Najednou jednoho krásného červno-
vého dne dolétl do mé pošty, jako po-
sel dobrých zpráv, e-mail, který nám 
oznámil, že všichni náhradníci z roku 
2019 dostanou peníze, o  něž žádali. 
Rychle jsme oprášili rok starý projekt, 
vybrali firmu, domluvili se na rozšíře-
ní dětského hřiště i do Hájů (bez do-
tace) a  domluvili realizaci. A  šťastný 
konec (začátek ) už znáte…

A  kolik nás to vše stálo? Kolovské 
i  Hájské hřiště dohromady 547 tisíc 
korun, z  toho dotace činila 324 tisíc 
korun a obec se podílela 223 tisíci ko-
runami.
Uplynul už měsíc od otevření obou 
hřišť. Velmi rád chodím nebo jezdím 
kolem, téměř vždy si zde někdo hraje 
a usměvavé dětské tváře mi pomáha-
jí zahnat do pozadí starosti všedního 
dne. Mrzí mne jen přístup některých 
starších dětí, které nerespektují pra-
vidla, vypsaná v  provozním řádu na 
hřišti, a „zkoušejí, co jednotlivé prvky 
vydrží“. Jak již jsem psal v úvodu, je mi 
líto, že tyto větší děti (a někdy už jsou 
z  nich i  „dospěláci“) možnost hrát si 
na takovém hřišti v  Kolové minula. 

Snažíme se vybudovat zábavu i pro ně, 
jak jsem psal v úvodu.
Prosím zacházejme s  naším krásným 
hřištěm s ohleduplností, myslím, že si 
všichni přejeme, abychom ho mohli 
využívat dlouhá léta bez výrazných 
oprav. Jsou zde prvky, které při přimě-
řeném užívání snesou i  váhu o  něco 
větší, než má 10-leté dítě, a  „s  rozu-
mem“ na nich mohou relaxovat i tro-
chu starší děti  – obě houpačky, řetě-
zová lávka, stezka odvahy, prolézačka. 
Zvířátko na pružině naopak nesnese 
přílišné přetížení stejně tak jako kolo-
toč nebo hrad se skluzavkou.
Přeji Vám mnoho krásných chvil stráve-
ných nejenom na našem novém hřišti.

 Jakub Jiskra

…pokračování z titulní strany 

V okolí stanovické pře-
hrady pravidelně pro-
bíhá kroužkování čápů 
černých? Provádí ho 
dobrovolníci z ornitolo-
gické stanice z Marián-
ských Lázní a účastní se 
ho i místní občan David 
Hlavín. Právě on zazna-
menal v okolních lesích 
i výskyt bobra evropské-
ho a vydry říční.
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ZŠ Kolová
Co nového nás čeká v tomto školním roce?

Během prázdnin se podařilo vybudovat z dotace 
Státního fondu pro životní prostředí přírodní 
prvky v naší školní zahradě. Ve spolupráci se 

spolkem rodičů Pomocné ruce ZŠ Kolová ještě v září 
dotvoříme pár drobností – hmatový chodník, kompost, 
využití dešťové vody. Díky podpoře spolku jsme získala 
naše škola finanční prostředky na vzdělávání v oblasti 
online prostředí – Grant O2 Chytrá škola.

Kromě vzdělávání pedagogů a  žáků chystáme na 
podzim cyklus zajímavých přednášek z oblasti online 
prostředí i pro rodiče. Pokud nevíte, co si představit 
pod pojmy kyberšikana, sexting, kybergrooming, ky-

berstalking, sociální inženýrství nebo phishing, jsou 
tyto přednášky určeny právě pro Vás.

Naši školu jsme přihlásili do projektu, který umož-
ňuje dětem, jejichž rodiče jsou v hmotné nouzi, zís-
kat finanční podporu na obědy. Rodiče se mohou do 
konce září přihlásit. Více informací najdete na webu 
školy nebo u ředitelky školy.

Abychom mohli uspokojit zájem všech dětí o škol-
ní družinu, otevíráme v letošním roce třetí oddělení 
školní družiny. Vítáme tímto i novou paní vychova-
telku – paní Adélu Mašatovou.

 Základní škola Kolová

Vážení a milí občané,
sdělujeme vám, že vzhledem k rychle se zhoršující epidemiologické situaci rušíme „Rozlučku s lé-

tem“, která byla naplánována na tuto sobotu 19. září.  Akci odvoláváme i s ohledem na doporučení 
Krajské hygienické stanice.

Toto rozhodnutí je pro nás velmi těžké. Tak jako vy i my organizátoři jsme se těšili na hezkou atmo-
sféru první velké obecní akce po jarním nouzovém stavu. 

Počet nakažených v karlovarském okrese bohužel prudce stoupá, zpřísňují se povinná opatření pro 
pořádání jakýchkoliv akcí. Rozlučka s létem měla být kromě jiného i oslavou návratu k běžnému ži-
votu. Bohužel se situace vyvinula opačně a sobota by se nesla v duchu opatrně, dodržuj, nepřibližuj 

se, nekýchej, kde je dezinfekce, apod. 
Děkujeme všem, kteří se na přípravách osobně, materiálně i finančně podíleli. Dárky pro děti peč-

livě uschováme a použijeme je pro další obecní akci. Všichni doufáme, že na sebe nenechá dlouho 
čekat, že budeme zase volně dýchat bez roušek a bez obav . 

Přeji vám hodně zdraví.                     
 Mgr. Jakub Jiskra

ZRUŠENO!

Modernizujeme veřejné osvětlení
VĚTŠINA Z VÁS SI VŠIMLA BĚHEM MINULÉHO MĚSÍCE MENŠÍHO, VĚTREM OŠLEHANÉHO MUŽE, POHY-
BUJÍCÍHO SE KOLEM LAMP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOLOVÉ A V HÁJÍCH. O CO MENŠÍ JE POSTAVY, 
O TO HBITĚJI SE POHYBOVAL MEZI ZEMÍ A AŽ SKORO 10 METROVÝMI VÝŠKAMI VE SVÉM KOUZELNÉM 
HYDRAULICKÉM KOŠI VYSOKO NAD ULICÍ VE SVĚTĚ POULIČNÍCH SVÍTIDEL.

Je to pan Josef Závodný a pečlivě se nám již mno-
ho let stará o rozsvícené ulice. V letošním roce dostal 
velký úkol: vyměnit v našich obcích mnoho desítek 
metrů starých, nevyhovujících drátů přivádějících 
elektrickou energii k  svítidlům za nové, a  vyměnit 
bezmála 100 ks pouličních lamp, z nichž některé ješ-
tě slýchávaly na ulicích pod nimi oslovení soudruhu, 
soudružko, za nová, moderní svítidla s LED čipy.

V naší obci nám svítí 245 ks svítidel, z nichž 241 
jsou lampy výbojkové se spotřebou elektrické energie 
od cca 0,1 kWh do 0,25 kWh (žárovka 70 – 200 W). 
Při současných cenách energie pro veřejné osvětle-
ní (VO) platí obec skoro 223.000,– Kč ročně za tuto 
energii. Pečlivě jsme vybírali vhodného dodavate-
le svítidel, nakonec jsme vybrali českého výrobce 
z  Brna, firmu Lamberga. Nově namontovaná LED 
svítidla jsou ve dvou provedeních podle příkonu. 
Nad místními komunikacemi nám nyní svítí lampa 
19 W a nad krajskou komunikací lampa 23 W. Řídí-

cí jednotky lamp jsou naprogramovány tak, aby od 
22.00 do 24.00 byla svítivost ztlumena na 80% výko-
nu, mezi 24.00 až 4.00 hod na 50%, mezi 4.00 až 5.00 
hod na 80% a po 5.00 hodině svítí světlo opět naplno. 
Ušetříme tedy další energii, aniž by naše obce trpěly 
nedostatkem světla. Tento model stmívání je s dob-
rou odezvou používán ve většině obcí v ČR s moder-
ním osvětlením.

První etapa modernizace našeho veřejného osvětlení 
(další budou následovat v příštím a dalším roce) stála 
letos cca 550 tisíc korun. Naše obec zaplatila však jen 
polovinu z této částky, protože jsme zažádali Karlovar-
ský kraj o dotaci z Programu obnovy venkova a dosta-
li částku 277 tisíc korun na tuto akci. Žádost o dotaci 
na VO byla v r. 2020 jednou ze šesti podaných žádostí 
o dotaci z programů Karlovarského kraje.

Přeji vám do období, kdy den se zkracuje a vláda 
dlouhých nocí neúprosně přichází, světlé procházky.

 Jakub Jiskra

 

RODIČE A DĚTI 
V ONLINE PROSTŘEDÍ 

ochrana dítěte v online prostředí, desatero 
dobrého „kybernetického“ rodiče, programy 
na hlídání dětí v online světě atd. 

 
přednáška vedená odborníky z projektu 
Internetem bezpečně 

6. října 2020 
17 hod. 
v sále obecního úřadu 
 
 

Podpořeno z programu O2 – Chytrá škola. 

    ROZLUČKA S LÉTEM 
…pro děti i dospělé 

III. ročník 

Sobota 19. září, 15 hodin 
Fotbalové hřiště AJAX Kolová 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE  15-18 hod. 
    soutěže a hry, svět záchranářů – Záchranný kruh,  
        ukázky z výcviku psů záchranářů, malování na kameny, 
              zmrzlinář se svými pochoutkami, skákací hrad, 
                     „Malá lidová muzika“ - dětský soubor Miljo Mileva 

Kapela „PETR nebo PAVEL“ k večerní zábavě  18-22 hod.            

Špekáčky pro děti zdarma. 

 

Děkujeme všem, kteří pomáhají akci připravit. 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
Kýta na rožni, pivo, limo. 

 

  Mladý kynolog 

  Mladý kynolog 

Již druhým rokem budeme počátkem října zahajo-
vat za podpory Obce Kolová kroužek Mladý kynolog, 
který bude vychovávat nové záchranáře. Kroužek je 
určený pro děti od 10-16 let. Odvážlivců máme dost, 
takže hurá do práce. K rukám jim budou všichni členové 
napříč naším spolkem Záchrannou kynologickou skupi-

nou Centrum. Výcvik se koná každý pátek na našem 
„cvičáku“, který se nachází za školní budovou na Kolové. 
První rok jsme úspěšně prošli a těšíme se na nové vý-
zvy v tomto dalším roce. V kroužku se snažíme předávat 
dětem zkušenosti ve výcviku psů, učíme je základní po-
slušnost a seznamujeme je s prvky záchranařiny.
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Miloš Kratochvíl v akci

Rozpis zápasůCo je nového s odpady v obci
Jak už jsem mnohokrát říkal i psal, odpady jsou věčné téma. Vynasnažím se nyní 
stručně vám popsat stávající stav a změny, které již proběhly nebo se plánují.

Ve sběru komunálního odpadu se 
zatím nic nemění. Bohužel jako každý 
rok i seznam dlužníků k 31. srpnu má 
30 řádek. Apelujeme tímto na „neplati-
če“, zaplatit můžete buď v pondělí nebo 
ve středu na OÚ nebo na účet obce (na 
www.kolova-haje.cz jsou na úvodní 
stránce v aktualitách uvedeny informa-
ce k placení „popelnic“). Ke konci roku 
začneme posílat dlužníkům zpoplatně-
né upomínky. Využiji této příležitosti 
k pochvale za třídění odpadu. Myslím, 
že mnoho občanů se snaží tímto ko-
náním odlehčit i  svému rozpočtu (je 
možné snížit četnost vývozu KO a ve-
likost nádob a tím i platbu).

V  době nouzového stavu narostlo 
množství tříděného odpadu a my jsme 
to pocítili čas od času plnými kontej-
nery, do kterých se nic nevešlo. Tento 
krátkodobý stav se nedal uspokojivě 
vyřešit a  my se omlouváme všem za 
vzniklé potíže a  trochu nepořádku. 
Dlouhodobě jsme přidali kontejner na 
plasty u OÚ, tam jsme také zvětšili kon-
tejner na papír. Přidali jsme „plasty“ 
také u  sklárny a  „sklo“ u  Vodojemu 
(u  osmičky). Doufáme, že tyto obje-
my budou nějaký čas dostačující. Jsme 
rádi, že s  příchodem jara se všechny 
nádoby převlékly do čistých barev 
a děkujeme za to paní Kratochvílové, 
která je umyla. V Hájích u zastávky se 
chystáme kontejnery ohradit. Rozhod-
li jsme se pro živý plot, myslím, že to 

bude funkční i hezké.
Od 1. 1. 2020 sbíráme do malé ná-

doby u  OÚ v  Kolové a  na zastávce 
v  Hájích použitý jedlý olej v  uzavře-
ných obalech. Zatím se do tohoto sbě-
ru mnoho z vás nezapojilo.

Samostatnou kapitolou se letos stalo 
třídění oblečení pro společnost Eko-
textil do kontejneru u  OÚ v  Kolové. 
S  touto společností máme již mnoho 
let uzavřenu smlouvu a služba fungu-
je více méně oboustranně uspokojivě. 
Letošní jaro bylo ovšem opravdu vel-
mi specifické. Asi všichni, co v té době 
nemohli chodit do zaměstnání, si kro-
mě jiného dělali ve svých domácnos-
tech pořádek a s tím související „prů-
van“ v šatnících. Výsledkem toho bylo 
„zavalení“ textilního kontejneru a bo-
hužel dlouhé týdny nepořádek kolem 
něj. Firma Ekotextil sídlí na severní 
Moravě a proto nebyla schopna reago-
vat rychle na tuto situaci. Nakonec byl 
po dlouhé době kontejner vyvezen. 
My jsme během doby „čekání“ našli 
firmu, sídlící v  severních Čechách, 
zabývající se stejnými službami, do-
mluvili jsme eventuální podmínky 
spolupráce, a  máme ji připravenou 
„v  záloze“. Pokud Ekotextil nebude 
pružně reagovat v budoucnu na naše 
potřeby, smlouvu ukončíme a změní-
me odběratele.

Nádoby na Bioodpad si u  nás řeší 
občané napřímo s  firmou AVE. Při 

větším množství větví atd. je možné 
vyvézt bioodpad zdarma po před-
chozí domluvě do Nových Stanovic, 
kde je obecní kontejner na pozemku 
manželů Kratochvílových. Po ote-
vření sběrného místa u  sklárny bude 
kontejner na bioodpad stát tam. Bo-
hužel jednání o  pozemcích se i  díky 
pandemii protahují a tak teď už víme, 
že letošní podzimní sběr velkoobje-
mového odpadu proběhne ve stejném 
režimu jako na jaře.

To znamená 19. 10. 2020 bude ráno 
přistaven kontejner před OÚ Ko-
lová a  bude k  dispozici do setmění. 
20.  10.  2020 bude přistaven kontej-
ner v Hájích naproti Vilímovým jako 
na jaře a  bude tam také do setmění. 
Nejde o  sběr nebezpečného odpadu! 
Tzn. žádné oleje, barvy, lednice, mra-
záky, pneumatiky atd.

Byli bychom rádi, abyste pneuma-
tiky odevzdávali u  prodejců pneu-
matik. Pro obec je jejich likvidace 
velkou finanční zátěží. V ČR existuje 
firma, která staré pneumatiky recy-
kluje a  sváží je na svoje náklady ze 
všech koutů naší země. Všichni pro-
dejci jsou povinni (i když jste u nich 
nikdy nic nekoupili) odebrat od vás 
jako od fyzických osob běžné množ-
ství pneumatik (4, 8). I když to dělají 
velmi neochotně, (většinou z  nedo-
statku prostoru), a  někdy tvrdí, že 
takovou povinnost nemají, není to 
pravda. Svozová firma od nich zdar-
ma odveze všechny nashromážděné 
pneumatiky. Podobný systém je na-
staven například i  při sběru použi-
tých baterií (do drobných spotřebi-
čů). Všechny firmy, které prodávají 
baterie jsou povinny zpětný odkup 
baterií zdarma zajistit.

Často se ale jednoduché a  dobře 
fungující věci ruší.Nyní je připraven 
nový zákon o  odpadech v  ČR, a  od 
1. 1. 2021 může být vše jinak…Během 
tohoto měsíce budeme mít možnost 
se sním seznámit. Tak si držme palce!

 Jakub Jiskra

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ PODZIM 2020 KOLOVÁ “A“
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN

03. KOLOVÁ PERNINK 20. 09. 15:00 NE
04. JÁCHYMOV KOLOVÁ 26. 09. 13:30 SO
05. KOLOVÁ SEDLEC 03. 10. 16:00 SO
06. KOLOVÁ ÚTVINA 10. 10. 16:00 SO
07. BŘEZOVÁ KOLOVÁ 17. 10. 15:30 SO
08. KOLOVÁ BOŽIČANY 24. 10. 14:30 SO
09. BEČOV KOLOVÁ 31. 10. 14:00 SO
10. KOLOVÁ NEJDEK B 07. 11. 14:00 SO
11. KOLOVÁ DALOVICE 14. 11. 14:00 SO

III. TŘÍDA MUŽŮ PODZIM 2020 KOLOVÁ “B“
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN

03. POČERNY KOLOVÁ B 19. 09. 13:30 SO
04. KOLOVÁ B SL.JUNIOR KV 27. 09. 15:00 NE
05. ŠTĚDRÁ KOLOVÁ B 04. 10. 14:00 NE
06. STANOVICE KOLOVÁ B 11. 10. 16:00 NE
07. KOLOVÁ B BOCHOV B 18. 10. 15:00 NE
08. OTROČÍN KOLOVÁ B 25. 10. 11:30 NE
09. KOLOVÁ B KR. ÚDOLÍ 11. 10. 14:00 NE

OP - PŘÍPRAVKA PODZIM 2020
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN
03. SEDLEC KOLOVÁ /PILA 19. 09. 11:00 SO
04. KOLOVÁ/PILA VERUŠIČKY/VALEČ 26. 09. 10:30 SO
01. NOVÁ ROLE KOLOVÁ/PILA 28. 09. 10:00 PO
05. SEDLEC B KOLOVÁ/PILA 03. 10. 11:00 SO
07. DALOVICE KOLOVÁ/PILA (HŘ. RŮŽ. VRCH) 18. 10. 13:00 NE

OP - ML.ŽÁCI PODZIM 2020
KOLO DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN
11. N.SEDLO/LOKET KOLOVÁ (BUS) 16. 09. 17:00 ST
03. MERKLÍN KOLOVÁ (BUS) 17. 09. 17:00 ČT
04. KOLOVÁ KR.POŘÍČÍ 22. 09. 17:00 ÚT
05. HROZNĚTÍN KOLOVÁ (BUS) 02. 10. 17:00 PÁ
06. KOLOVÁ SEDLEC B 06. 10. 17:00 ÚT
07. KYS/VOJKOVICE KOLOVÁ (HŘ.RADOŠOV) 15. 10. 16:30 ČT
08. KOLOVÁ LOKO KV 20. 10. 16:30 ÚT
09. ŽLUTICE/CHYŠE KOLOVÁ (BUS) 30. 10. 16:00 PÁ
10. KOLOVÁ BEČOV/TOUŽIM 03. 11. 15:30 ÚT

vlaječka znak z vlaječky

upraveno pro znak

M1:1 - 75 x 90 mm 
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Proběhlo…
…27. 6. koncert KARLOVARSKÉHO 
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU v Hájích
Ve spolupráci s naší obcí připravil Golf Club Háje jedinečný 
kulturní zážitek – koncertní vystoupení s nádechem rodinného 
pikniku. Počasí nás do poslední chvíle napínalo, ale nakonec při 
nádherném západu slunce zněly melodie snad celými Hájemi. 
Koncert slovem velmi pěkně provázel Viktor Braunreiter. Všich-
ni doufáme, že k nám za rok Karlovarský symfonicky orchestr 
opět zavítá.

Foto: Karel Koštejn

Foto: Karel Koštejn

25. 7. ANENSKÝ TURNAJ – 74. ročník
V sobotu 25. 7. se konal již 74.ročník Anenského turnaje. Tento rok 
v trochu omezeném režimu (COVID-19) a také v jiném herním systé-
mu, ale o to to bylo zajímavější a moc se povedl. Přihlásilo se celkem 
6 mužstev a velkým zpestřením byl tým kolem místního odchovan-
ce Miloše Kratochvíla, který hraje 1.ligu za FK Jablonec. Tento tým 
skončil zaslouženě na 1.místě a přítomní účastníci včetně místních 
žáčků, mohli na vlastní oči vidět, že se to dá z venkovského oddílu do-
táhnout i do 1.ligy. Na 2. místě skončil Ajax, 3. Baník Pila, 4.Pohoda, 
5. AC Kolová a 6.SC Stanovice. Turnaj byl ukončen exhibičním utká-
ním „vyzbrojeného“ Fanynclubu Ajax proti výběru hráčů. Díky všem, 
kteří se podíleli na organizaci a přípravě tohoto tradičního setkání 
a těšíme se na příští již 75. ročník nejstaršího turnaje na Karlovarsku.

 Marcela Šulcová

3. – 7. 8. a 10. – 14. 8.
„VZDĚLÁVACÍ DNY“
Netradiční příměstský tábor pořáda-
ný školou měly naše děti možnost ža-
žít toto léto. Děti byly rozděleny do 
dvou turnusů – první pro žáky 1. až 
4. třídy a druhý turnus pro „páťáky“, 
kteří se mohli netradičně rozloučit 
s naší školou. Program byl pro všech-
ny školáky zdarma a byl plně hrazen 
z projektu Asociace školských spor-
tovních klubů.

…6. 7. v 17 hod BOHOSLUŽBA VE SVÁTEK MISTRA JANA HUSA
v kapli sv. Anny na Kolové sloužil husitský fařář Lukáš Bujna …Chystá se

…19. 9. ROZLUČKA S LÉTEM
2. 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.

…22. 9. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ FANDŮ 
kulturního, společenského 
a sportovního života na Kolové a v Hájích
Srdečně zveme všechny nadšence a zájemce 
v 19 hod do sálu OU, pojďme společně s kultur-
ně-sportovním výborem naplánovat společenský 
život v obci na další sezonu 

…8. 11. DÁMSKÁ KAVÁRNA
po delší době proběhne v předsálí OÚ další z tra-
dičních kaváren. Téma je ještě v přípravách a je 
to zatím překvapení - neměly byste si jej nechat 
ujít. Více se dozvíte později jako vždy z FB PRO 
OBEC a z letáčků.

…1. 11. DUŠIČKOVÁ BOHOSLUŽBA
se vzpomínkou na zesnulé v kapli sv. Anny
– slouží farář Lukáš Bujna

…21. 11. WORKSHOP AFRICKÝCH TANCŮ
s Terezou Pospěchovou – místo rezervujte u Blanky

…29. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V HÁJÍCH v 17 hodin

…20. 12. VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA 
se zpěvem koled od 18 hodin v kapli sv. Anny

…1. 12. ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ S JARMARKEM 
– tradičně v areálu Základní školy Kolová

…6. 12. MIKULAŠSKÁ BESÍDKA PRO DĚTI 
od 16 hodin v sále OÚ Kolová

…2.–3. 10. VOLBY DO KRAJSKÝCH 
ZASTUPITELSTEV

…31.10 HALLOWEEN OLDIES PARTY 
od 20 hodin v sále OU Kolová

Rozpis obecního sálu

9.30 - 10.30
Fitness maminkyČtvrtek 16.00 - 17.00

FK Ajax mládež

Pondělí

9.30

Úterý

Středa

16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

17.30 - 18.30
Soukr. pronájem

19.30 - 20.30
Cvičení žen

19.30 - 20.30
Cvičení žen

18.00 - 20.00
Soukr. pronájem

17.30 - 18.30
Soukr. pronájem

18.30 - 19.30
Himalájské cvič.

16.00 - 18.30
Cyklokroužek

Fitness maminky
Speciální lekce pro maminky a jejich miminka nebo 
malé děti. Jde o kompletní aerobně-posilovací tré-
nink, při kterém procvičíte nejen celé tělo, ale užijete 
si i spoustu zábavy. To vše ve společnosti vašich dětí.
Nemusíte: hledat a platit chůvu, cvičit sama doma 
(všichni víme, že k tomu se rychle ztrácí motivace), 
nechávat dítě v dětském koutku (ne všem se tam 
vždycky líbí…), přemlouvat babičky, aby vám jednou 
za čas pohlídaly a vy jste si mohla zajít zacvičit.

Lekce probíhají na Kolové ve čtvrtek v 9:30 za pěk-
ného počasí na zahradě domu č. p. 62 a v zimě v sále 
obecního úřadu – více informací na facebooku Out-
door fitness maminky nebo na www.terezadell.cz.

Cyklokroužky
Celorepublikový projekt vše-
obecné pohybové průpravy 
a výuky bezpečné jízdy na kole. 
Lekce jsou určeny pro děti před-
školního věku a mladšího škol-
ního věku a probíhají na Kolo-
vé jednou týdně – za pěkného 
počasí na hřišti FK AJAX a jeho 
okolí, v zimě v sále OÚ Kolová. 
Přihlášení na www.cyklokrouž-
ky.cz – Kolová. Podrobnější in-
formace dostanete od Jindřišky 
Paule tel. 737 242 337.

Cvičení žen organizuje spolek Tělo-
výchovná jednota – rekreační spor-
ty a letos budou začínat v pondělí 
12. 10.–cvičení je určeno pro zájem-
kyně každého věku 
FK AJAX Kolová tým mládeže nabí-
rá chlapce a dívky ve věku od 6 do 
12 let. Více informací u trenéra Fan-
dy Šebeše na tel: 702 183 620 nebo 
přímo na trénincích - každé úterý 
a čtvrtek od 17 hod na hřišti.
Relaxační himalajské cvičení začne 
13. října. Zájemci vezměte si s se-
bou pohodlné oblečení a vlastní 
podložku.



KOLOHÁJ | číslo 02/2020 www.kolova-haje.cz www.kolova-haje.cz10 KOLOHÁJ | číslo 02/2020 11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Cas

Vmax 

V55  

Vp  

Silnice krajská smer letiště a zpět, 50 km/h omezení

Statistika

Casový úsek: úterý 1. říjen 2019, 15:28 hod. do úterý 19. listopad 2019, 10:13 hod.

Pocet záznamu ....................................
Prumerná rychlost ................................
55% jede pomaleji nebo maximálne ...
Maximální rychlost ...............................

Vp
V55
Vmax

km/h
km/h
km/h

215031
48,8
50

123

C:\Program Files (x86)\Sierzega GRS 5.2\čtyřdomky č. 01.GRS

ál pro případné změny v doprav-
ním značení obce. Myslím, že nad 
článekma by se měli mnoýí řidiči 
zamyslet. Mluvte se svými přáte-
li, známými, apelujte na jejich ři-

dičskou slušnost. Čeká nás zimní 
období, brzdná dráha se prodlou-
ží a  nikdy nevíte, kdo a  kde vám 
vběhne do silnice. Toto si dovoluji 
zdůraznit i  v  souvislosti s  větším 

pohybem dětí u nového dětského 
hřiště!
Přeji řidičům mnoho šťastných ki-
lometrů a chodcům slušné řidiče 

 Jakub Jiskra

Měření rychlosti v obci
V těchto dnech obec instalu-

je čtvrtý měřič rychlosti na 
příjezdu od Pily. Nyní mi 

dovolte analýzu údajů ze statistic-
kých modulů vloni instalovaných 
radarů, jak jsem slíbil v  některém 
z minulých čísel Koloháje. Jsou to 
data zajímavá, ale poměrně málo 
radostná.
Radary měří všechna projíždějí-
cí auta v  obou směrech 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. První radar 
stojí v Kolové na příjezdu od letiště 
(R1), druhý v  Kolové na příjezdu 
od Hájů (R2), třetí radar je v Há-
jích ve směru na Březovou (R3). 
Přibude čtvrtý (R4), z  něhož bu-
dou data příště.
Prvním zajímavým údajem je po-
čet projíždějících aut. Měsíčně 
radar R1 zaregistruje v obou smě-
rech průměrně 125 000 průjezdů, 
R2 170 000, (což je denně 5 450!!!) 
a  R3 110 000. Dalším údajem je 

průměrná rychlost. Ta se na všech 
radarech drží těsně pod 50km/h. 
Avšak je to způsobeno několika 
málo vozidly, která jedou výrazně 
pomaleji, než je povolená rychlost. 
Alarmující je rychlost vozidel na 
výjezdu z obce u R1 a R2, kde ce-
lých 15% řidičů jede rychleji, než 
60km/h a není výjimečná rychlost 
přes 70 km/h. Při vjezdu do obce 
je to však jen o  něco málo lepší. 
Na R1 celých 21 % vjíždí rychleji 
než 55 km/h, na R3 je to podob-
né. Nejméně „rychlých“ řidičů na 
vjezdu je na R2, jednoznačně díky 
našemu „oblíbenému“ zpoma-
lovacímu ostrůvku. Zajímavý je 
i  údaj o  maximální rychlosti. Na 
všech radarech se každou denní 
hodinu najde „závodník“, který 
jede skoro 80 km/h. V  některém 
z příštích čísel přidám ještě údaje 
z  R4 a  zpracuji všechno do pře-
hledné tabulky.

Ještě přidávám pro zajímavost tři 
grafy. Všechny jsou zpracovány 
z údajů radaru R1 za období 1. až 
31.  10.  2019 a  měření obousměr-
ného provozu.

• G1 ukazuje počty vozidel v jed-
notlivých hodinách

• G2 ukazuje množství aut v jed-
notlivých rychlostních interva-
lech

• G3 ukazuje rychlosti v  průbě-
hu dne. Zde je zajímavá zelená 
křivka, která nám říká, že pouze 
55% řidičů dodrželo 50 km/h. 
Červená pak ukazuje „soutěž 
o rychlostní rekord dne“.

Obec se snaží pro zpomalení neu-
kázněných řidičů podnikat různé 
kroky. Oslovili jsme také Policii 
ČR a  žádáme o  častější měření 
rychlosti v  našem katastru. Data, 
která jsem zveřejnil v  dnešním 
článku by měla do budoucna 
sloužit jako argumentační materi-
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Silnice krajská smer letiště a zpět, 50 km/h omezení

Statistika

Casový úsek: úterý 1. říjen 2019, 15:28 hod. do čtvrtek 31. říjen 2019, 10:13 hod.

Pocet záznamu ....................................
Prumerná rychlost ................................
90% jede pomaleji nebo maximálne ...
Maximální rychlost ...............................

Vp
V90
Vmax
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Casový úsek: úterý 1. říjen 2019, 15:28 hod. do čtvrtek 31. říjen 2019, 10:13 hod.

Pocet záznamu ....................................
Prumerná rychlost ................................
90% jede pomaleji nebo maximálne ...
Maximální rychlost ...............................

Vp
V90
Vmax

km/h
km/h
km/h

215031
48,8
61

123

C:\Program Files (x86)\Sierzega GRS 5.2\čtyřdomky č. 01.GRS



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)

 

Vážení občané, v rámci podzimního úklidu v obci budou přistaveny  

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY  

19. 10. 2020 v Kolové od 10.00 do 18.00 hod 
 na parkovišti OÚ Kolová  

20. 10. 2020 v Hájích 10.00 do 18.00 hod  

na parkovišti naproti RD č.p. 56 (paní Vilímová) 
 

Sběr bude probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, aktuálními v době konání sběru.  

Všichni jsou povinni předložit přítomnému pracovníkovi Občanský průkaz 
 
Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů NEPATŘÍ nebezpečný odpad (např. barvy, ředidla, oleje, včetně 
použitých nádob, autobaterie a jiné akumulátory, baterie, televizory,  zářivkové trubice, televize, radiopřijímače, 
lednice, pračky, mrazáky, léčiva… ), dále bioodpad (např. posekaná tráva apod.), stavební materiály z výstavby 
rodinných domků, garáží apod. (likvidaci si zajišťuje stavebník sám). 
 

Tento svoz  není určen pro  podnikatelské subjekty, ale jen pro odpady z domácností. 

 

 

HLEDÁME POKRA-
ČOVATELE v díle naší 
KRONIKY OBCE
Hledáme někoho spolehlivého, lehce 
tvůrčího, pečlivého a systematické-
ho, kdo by byl ochotný navázat na své 
předchůdce v sepisování kroniky. Chtě-
li byste vy osobně a nebo víte o někom 
z vašeho okolí, kdo by tuto práci rád 
přijal? Přihlaste se, prosím, na obci mís-
tostarostce Kateřině Paškové.

Několik letošních plánovaných akcí jsme museli odvolat (vítání občánků, dětský den, jarní maškarní.) a je možné, že se 
situace bude opakovat i do konce roku. Sledujte proto stránky obce Kolová a letáčky, budeme se snažit vás o změnách 

v předstihu informovat. Na žádné akce nezapomínáme, jen s jejich uskutečněním čekáme na přívětivější dobu.

Krása spasí svět
podzimní zamyšlení Lukáše Bujny

Je to zvláštní. Mizí moje dří-
ve nutkavá potřeba sledovat 
aktuální dění a  vyjadřovat se 

k  němu. Všechno už bylo řečeno. 
Mnohokrát se vše zopakovalo pod 
nejrůznějšími názvy, ale podstata 
zůstává pořád stejná. Lidstvo jako 
celek se neumí poučit z  historie. 
Proto je nuceno prožívat ji znovu 
a  zas. Nikdo nepřekonal výsledek 
bádání autora starozákonní knihy 
Kazatel: Nihil novi sub sole. „Nic 
nového pod sluncem.“

Neztrácím však zájem o  dění 
v  okolním světě, ani zájem o  lidi 
a  jejich starosti a radosti. Spíše jde 
o posun v zaujetí, o nové zaměření 
pozornosti. To staré odchází a nemá 
smysl oplakávat včerejšek, jenž po-
minul. Zároveň ale pozvolna při-
chází poznání toho, co je skutečně 
důležité a vyjevuje se ve zdánlivých 
maličkostech, snadno přehlédnu-

telných a  samozřejmě nezazname-
naných zpravodajskými kanály.

Když už jsem zmínil slunce: vracel 
jsem se autem ze služby, právě bylo 
po dešti. Nad hrází Stanovické pře-
hrady se vznášel mlžný opar a skrze 
něj prosvítaly zlatorudé sluneční pa-
prsky. Už dlouho jsem neviděl tako-
vou krásu. Blesklo mi hlavou: „Za-
stav a vychutnej si ji plnými doušky!“ 
Jenže na hrázi se objímal pár milen-
ců a já je nechtěl rušit. Nevím, jestli 
vnímali nádheru zapadajícího slun-
ce, protože v tu zázračnou chvíli měli 
jeden druhého a  víc nepotřebovali. 
Kouzla podvečerní přírody a  mla-
dické zamilovanosti splývala v  ti-
chém a posvátném okamžiku krásy. 
A  jak napsal Dostojevskij: „Krása 
spasí svět.“ To je - alespoň pro mě - 
zásadní zpráva dnešního dne.

Bez krásy by se život proměnil 
v  neplodnou pustinu. Krása není 

pouze kategorií estetickou, ale též 
duchovní. Být spasen krásou podle 
Dostojevského znamená setkat se 
s Kristem a nechat se jím proměnit. 
Nechat se prozářit jeho boholidskou 
krásou, aby prosvítala i naší tváří.

Učme se proto otevřenosti vůči 
kráse v pestrosti jejích podob! Nedo-
volme, aby nás udusila špína! Člověk 
zanesený špínou nevidí kolem sebe 
nic než ošklivost, za vším hledá po-
křivenost a zlo, nevěří v čistotu úmy-
slů, slov a  činů. Stává se cynickým 
a zahořklým, nečistým v původním 
významu toho slova. Nemůže být 
spasen, nezachytí záchranné lano, 
protože nedokáže vidět krásu a těšit se 
z ní. Co je mu platné, že je expertem 
z  „vysoké školy života“ na všemož-
né ideologické a politické fenomény, 
když ztratil krásu a s ní i dobro?

 Lukáš Bujna
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