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Mohu-li soudit podle sebe, tak s  přibývající-
mi léty vnímám stále více tu část přání, která 
směřuje k našemu zdraví. V mládí jsem si přál 

úspěchy pracovní a sportovní, snil jsem o tom, abych po-
tkal krásnou partnerku pro život a  užil si s  ní spoustu 
cestování a jiných radostí. Dnes mám nádhernou rodinu, 
těšíme se z prvního vnoučka a doufáme, že se nám snad 
podařilo dobře vychovat naše syny. Myslím, že u mno-
hých z  vás je to obdobně. Radost z  krás každodenního 

života si však můžeme užívat jen tehdy, pokud nám naše 
tělo i mysl slouží v míře potřebné - úměrně k věku. Letos 
je zdraví tématem číslo 1. Bohužel i v naší obci někteří 
z vás přišli o své blízké. Velmi nás to mrzí a budeme na 
ně vzpomínat s vámi.
Dovolte mi, abych Vám popřál jménem svým a jménem 
obce Kolová hodně ZDRAVÍ!

 Jakub Jiskra

Veselé prožití svátků vánočních a do roku 2021 hodně 
zdraví, rodinné i pracovní pohody Vám přeje….

Každým rokem v tomto období létají takovéto přání 
poštou, po internetu, SMS-kami a při osobním 

kontaktu slovy vyřčenými našimi ústy…

VÁNOČNÍ
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Svoz tříděného odpadu AVE:
PAPÍR – každé pondělí odpoledne, případně úterý
SKLO – každá středa
PLAST – každý čtvrtek, případně sobota
KOV – každý 2. týden v měsíci
BIO – individuálně - dle smlouvy občana s AVE
Odpadkové koše se vyváží poslední středu v měsíci.

12. 2020 byl schválen dlouho diskutovaný Zákon o odpadech, který začne platit od 1. 1. 2021. Co nám přinese budeme vědět 
přesně teprve po vydání prováděcích vyhlášek, na které se ještě čeká. Jediné, co jsme schopni vám nyní potvrdit s určitostí je opět 
zdražení vývozu komunálního odpadu. Jaký bude však ceník pro obyvatele Kolové pro rok 2021 a jak se celkově změní schéma 
svozu vám zatím napsat neumíme. Jakmile dostaneme podklady „shora“, vše se dozvíte. S placením za rok 2021 tedy prosím 
zatím počkejte.  Jakub Jiskra

Téma k zamyšlení… 
Vliv ohňostroje na 
život ptactva
Poslední dobou se toho hodně mění 
a  mezi jinými je to i  příroda, konk-
trétně mám na mysli naše ptactvo, 
kvalitu jejich života a hlavně jejich ka-
ždoročně klesající počet. Většina lidí 
na venkově má na zahradách krmítka 
a o tyto krásné tvory se stará. Pak ale 
přijde konec starého roku, silvestrov-
ská oslava a ohňostroj.
Ohňostroje vyvolávají napříč společ-
ností smíšené pocity. Část populace 
ohňostroje a  pyrotechniku vítá jako 
nevšední zábavu, druhá část vnímá 
takovou zábavu spíše negativně, a  to 
z  různých důvodů. Většinou jsou to 
majitelé pejsků či jiných domácích 
mazlíčků. V  ohrožení jsou však hlav-
ně divoce žijící zvířata, která se nemají 
kam schovat, děsí je světlo, záblesky 
a hluk, který se většinou šíří ze všech 
stran, bez varování. S  nemožností se 
ukrýt. Do vzduchu se uvolňuje také 
velké množství škodlivých látek, škod-
livých nejen pro zvířata, ale i pro člo-
věka.
Bylo provedeno mnoho studií na zví-
řatech chovaných v zajetí, ve kterých je 
dokázán špatný vliv ohňostrojů na ně.
Důvod, proč vědci sledují ptactvo více 
než jiná divoká zvířata, je jejich zrani-
telnost. V noci špatně vidí, takže úprk 
před ohňostroji pro ně znamená přímé 
ohrožení. Pokud navíc musejí v mrazi-
vé zimní noci nečekaně trávit dlouhý 
čas ve vzduchu, může jim později chy-
bět energie na získání potravy.
Na začátku nového roku je většina kr-
mítek prázdných, jejich pravidelní ná-
vštěvníci tu nejsou. Někteří zemřeli, 
někteří jsou ve špatném zdravotním 
stavu a trvá dlouhou dobu, než se vše 
vrátí do normálu. Stojí to za to? Ptáci 
jsou s námi po celý rok, stačí pár hodin 
a jsou pryč navždy.

 Světlana Hrušovská

Sociální služby v Kolové
Obec Kolová každoročně uzavírá veřejnoprávní 

smlouvu na poskytování sociálních služeb s pe-
čovatelskou agenturou Res Vitae z. s.

Posláním pečovatelské služby je pomáhat občanům od-
kázaným na pomoc jiné osoby žít v důstojných podmín-
kách ve svém přirozeném prostředí při zachování maxi-
mální možné míry soběstačnosti.
S čím Vám může pečovatelská služba pomoci?

• rozvoz obědů
• zajištění nákupů nebo drobného úklidu domácnosti
• vyřídit nutné pochůzky, doprovod k lékaři,

dohled nad nemocným
• pomoc s osobní hygienou

Dále Vám pečovatelská služba poradí, jaké sociální dáv-
ky si můžete vyřídit, jaké další služby využít a kam se obrá-
tit v řešení Vaší situace.

Pečovatelská služba poskytuje sociální službu na zá-
kladně § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění.

Kdo může služeb využít:
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
• rodiny s dítětem/dětmi, které jsou odkázané na pomoc

jiné osoby při péči o sebe nebo svou domácnost.
Služba je poskytována za úplatu podle platného ceníku 
MPSV ČR, zdarma pro účastníky odboje.

KONTAKT: Sociální pracovnice pro Kolovou Bc. Adéla Sýkorová
353 566 426, 733 655 920 | adela@resvitae.cz
KRIZOVÉ CENTRUM: 18:00 - 06:00 všední den
Blahoslavova 659/18, 360 09, K. Vary - Drahovice (autobus č. 6 směr, zastávka Blahoslavova)
LINKA DŮVĚRY: 18:00 - 06:00 všední den | 353 588 080, 723 963 356

Žádáme občany, aby se snažili tříděný odpad 
co nejvíce objemově zmenšit (složené kartony, 
„sešláplé“ PET lahve atd…). Využijte také 
nově přidaných kontejnerů u obecního úřadu 
a u sklárny. Děkujeme.
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Zápisník zastupitele
Od minulého podzimního vydání Koloháje 

se konaly 3 veřejné schůze zastupitelstva, na 
kterých zastupitelé obce projednali a schválili 

mimo jiné i toto:
• rozpočet obce Kolová na rok 2021 a střednědobý vý-
hled rozpočtu do roku 2023
• plán investičních akci obce na rok 2021
• zadání a výběr zhotovitele projektové dokumentace 
na výstavbu mateřské školy
• prodej 2 stavebních pozemků v katastru obce Kolová
• schválení členství obce v dobrovolném Svazku obcí 
Slavkovský les od roku 2021

• uzavření veřejnoprávní smlouvy na rok 2021 na po-
skytování sociálních služeb pro občany obce s agentu-
rou Res Vitae
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o nákupu a zpra-
cování knihovního fondu s  Krajskou knihovnou 
na rok 2021
• umístění kamer před a v okolí budov obecního úřa-
du a základní školy
Veškeré zápisy z  jednání zastupitelstva obce Kolová 
jsou pravidelně zveřejňovány, a  to jak na kamenné, 
tak na elektronické desce obecního úřadu.

 Kateřina Pašková

23. 1. 2021
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Mikuláš navštívil všechny děti v obci, netradiční Advent
Doufali jsme v předvánoční zklidně-
ní krizové situace, těšili jsme se na 
hezký adventní čas a pěkné prožití 
svátků vánočních. Bohužel, situace 
je horší než jsme si přáli.
Již podzimní tradiční oslavy 102. 
výročí založení Československé 
státnosti proběhly pouze v srdcích 
a myslích mnohých z nás. Květiny 
k lípě svobody, zasazené ke 100. 
výročí založení republiky položil za 
občany starosta obce spolu s kně-
zem Lukášem Bujnou. Ve stejném 
duchu proběhlo i vzpomínání a kla-

dení věnců 11. listopadu v den 
vzpomenutí na Veterány 1. světo-
vé války. Věnec za Obec Legionář-
skou položil k památníkům v Kolové 
a v Hájích pan Petr Maxim.
Advent jsme zahájili 29. 11. roz-
svícením stromečků v obou ob-
cích. Vše proběhlo v komorním 
počtu potřebných „stavitelů“ 
stromků bez koled, punče a sva-
řeného vína. Doufejme, že takové 
netradiční zahájení Adventu už 
nikdo z nás nezažije…
O mnoho veseleji proběhla Miku-

lášská nadílka. Vzhledem k opat-
řením jsme nemohli uspořádat 
pro děti obecní besídku. Sva-
tý Mikuláš však nelenil, přizval 
k sobě anděla a navštívil s balíčky 
děti v obou obcích přímo u jejich 
domů. Přidal se k nim po cestě 
čert a tak atmosféra byla u někte-
rých prahů přeci jen trochu napja-
tější. Ještě že se vše odvíjelo letos 
jen „přes plot“. Při povíkendové 
kontrole počtu obyvatel jsme na-
štěstí zjistili, že čertův pytel zůstal 
nakonec prázdný.

Počtou si přespolní i místní
Určitě jste si všimli nových turistických cedulí, které se objevily v našich obcích. S finanční 
pomocí Karlovarského kraje jsme postavili 4 cedule, z nichž 3 mají obrázky a mapy z obou 
stran. Jedna před obecním úřadem, jedna v parku u školy a dvě v parku v Hájích.

Jsme rádi, že se z nich nyní návštěv-
níci Kolové i  Hájů mohou dozvědět 
zajímavé informace i „perličky“ o na-

šich obcích. Jako patrioty nás těší 
vzrůstající zájem například projíždě-
jících cyklistů, kterých je v  posled-
ní době, díky rozmachu elektrokol, 
o mnoho více. Nyní si mohou trochu 
„počíst“ a zároveň zorientovat na kva-
litní turistické mapě. Potěšil mě ihned 
po instalaci zájem našich lidí, kteří 
hned přispěchali k  prohlídce cedulí. 
Hezké bylo, že i někteří „starousedlí-
ci“ přiznali, že některé informace jsou 
pro ně nové. Myslím, že takové tabule 

do každé obce patří, jsme rádi, že se 
nám je podařilo postavit s  malou fi-
nanční spoluúčastí a  pomalu plánu-
jeme další  – konkrétně na začátcích 
stezky mezi Kolovou a Hájemi. Zde se 
bude určitě vyjímat i jméno naší nové 
javorové aleje viz. článek o anketě.

Velmi děkuji všem občanům, kteří 
se podíleli na přípravě materiálů pí-
semných i obrázkových. Jejich pomoc 
byla pro nás při navrhování obsahu 
cedulí velmi důležitá.

Vymysleme jméno pro alej
Je nás hodně, kteří rádi využíváme novou cestu mezi Kolovou a Hájemi. Od jara do léta jsme si užili bílo 
modré krásy rmenů a chrp, lemujících stezku téměř po celé její délce. Drželi jsme palce mladým křehkým 
javorům, které byly vysazeny v prosinci loňského roku, aby přežily první rok svého života u nás na Kolové.

Rok 2020 nebyl přívětivý k lidské-
mu zdraví, byl však dobrým rokem 
pro zdejší rostlinstvo, přinesl mnoho 
vláhy. To bylo velmi dobré také pro 
naší javorovou alej. Vypadá to, že 
všech 50 mladých stromů v naší půdě 
dobře zakořenilo a bude dlouhá léta 
tvořit přírodní dominantu mezi na-
šimi obcemi.

Myslíme si, že by takový útvar měl 
mít svoje jméno. Takové, abychom 
mohli vyprávět koho jsme zde po-
tkali, odkud jsme pozorovali západ 
slunce, kde jsme byli potěšeni krásou 
lučních květů, od koho jsme zde do-
stali první pusu… a při vyslovení to-
hoto jména by hned každý věděl o ja-
kém místě mluvíme. Jméno, které by 
bylo součástí této krásy, které by nás 
provázelo při zdejších procházkách.

Redakce našeho časopisu vy-
hlašuje anketu na pojmenování 

naší javorové leje. Své návrhy pro-
sím posílejte e-mailem na adresu 
obec@kolova-haje.cz, poštou na adre-
su Obecní úřad, Kolová 16, 360 01, do 
schránky v přízemí OÚ, nebo osobně 
na OÚ. Všechny vaše návrhy budou 
zveřejněny v jarní čísle KoloHáje a vy 

budete mít možnost hlasovat o  jmé-
nu, které zvítězí. Své návrhy podávejte 
až do 28. 2. 2021. Těšíme se na ně.

Přejeme vám příjemné procházky 
a možná i sklouznutí na běžkách, po-
kud nám bude zima nakloněna.

 Jakub Jiskra

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

Proběhlo – neproběhlo,
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Monty – mám to tu rád.
Do naší obce jsem se s rodinou přistěhoval v roce 1993 přímo z centra Karlových 
Var. V místě, kde jsme postavili svůj dům, byla do té doby pouze podmáčená 
louka zanešená odpadem a navíc s velmi ztíženým přístupem.

I přes tyto těžkosti jsem se rozhodl 
přestěhovat sem celou svoji živnost 
- výrobou nákladních a  speciálních 
přívěsů. Pro tento účel jsme postavi-
li výrobní halu / v současné době zde 
sídlí a vyrábí firma GDK /. Zaměstná-
val jsem toho času až 10 lidí, některé 
i z blízkého okolí. Za celou dobu vý-
roby opustilo dílnu cca 800, převážně 
speciálních přívěsů, vyrobených podle 
přání zákazníků. Značka Monty, jak se 
moje firma a výrobky jmenovaly, byla 
a  stále je u  motoristů známá. V  sou-
časné době je výroba ukončena a vě-
nuji se zde pouze servisní a  opravá-
renské činnosti přívěsů.

Během této celé doby jsem se vě-
noval i svým hobby zájmům. Aktivně 
jsem se zúčastňoval Mistrovství ČR 
v  závodech terénních aut v  kategorii 
nazývané offroad trial.

V roce 2000 jsem získal titul mistra 
republiky a  o  rok později vicemistra 
ČR. Od roku 2011 jsem se po šest let 
stal hlavním organizátorem celého se-
riálu těchto závodů Mistrovství ČR. Po 
2 roky jsem fungoval i  jako teamlea-
der českého národního týmu, který se 
zúčastňoval závodů mistrovství Evro-

py. I  na evropském kolbišti se dařilo 
a pokaždé se náš tým vrátil s nějakým 
mistrovským titulem. V tomto sportu 
našel zálibu i jeden z mých synů - Oli-
ver. Jeho výkonnost rychle rostla s po-
čtem závodů. Získal dva tituly mistra 
Evropy a několik titulů Mistra ČR. Po 
té přesedlal na motorky…

Já, i on už jsme závodění pověsili na 
pověstný hřebík. Oliver se věnuje své fir-
mě a já funguji u závodů jen jako kon-

zultant. V současnosti se věnuji údržbě 
svého domu s dílnou a svojí velké lásce 
- restaurování veteránů ŠKODA.

Jsem velmi rád, že jsem zde v  Ko-
lové našel dobré zázemí pro všechny 
svoje činnosti a  těší mne, jak se naše 
obec, a to už snad po letech zde stráve-
ných můžu říci, poslední dobou rozví-
jí. Jsem rád jejím obyvatelem. :-)

 JAROMÍR VONDRÁČEK

bydlím 
v Kolové

OTEVÍRACÍ DOBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Pobočka České Pošty v budově OÚ Kolová
21. 12.–23. 12. 14:00 - 17:00
24. 12.–27. 12. Zavřeno
28. 12.–30. 12. 14:00 - 17:00
31. 1.–3. 1. 2021 Zavřeno
od 4. 1. 14:00 - 17:00
Telefonní číslo na pobočku České pošty, 
Kolová 16, je: 594 236 214.

Obecní úřad Kolová

21. 12. 13:00 - 17:00
od 23. 12. do 31. 1. 2020 
úřední hodiny zrušeny
od 4. 1. 13:00 - 17:00

V neodkladných záležitostech kon-
taktujte starostu mgr. Jakuba Jiskru 
na telefonu: +420 777 207 200.

…se naše obecní knihovna napojila do elektronického objednávko-
vého systému Krajské knihovny? Své knížky si nyní můžete zarezer-
vovat a nechat doručit do naší obecní knihovny na Kolové přes apli-
kaci na internetu nebo na svém chytrém telefonu – vice na…

Víte, že… …i v naší knihovně je veřejný přístup k inter-
netu pro registrované čtenáře zdarma?

inzerce



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)
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HLEDÁME POKRAČOVATELE v díle naší KRONIKY OBCE
Hledáme někoho spolehlivého, lehce tvůrčího, pečlivého a systematického, kdo by byl ochotný na-
vázat 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.

DRSNÁ STRANA ADVENTU
Vedle něžné a krásné Marie, požehnané matky Ježíše Krista, je naším průvod-
cem adventní dobou Jan Křtitel, svatý divous a poslední z biblických proroků.

Jan ztělesňuje mužnost, odvahu 
a rozhodnost. Nebojí se hněvu 
a  tvrdých slov, ale nikoho od 

břehů Jordánu neodhání, dovede 
vyslechnout i  poradit. Má jasno 
v tom, kým je a kým není. Nevadí 
mu, že „slušní a  zbožní“ občané 
ho považují za blázna. A  nedělá 
mu problém uskrovnit se, vyžít 
z mála (v praxi z kobylek a medu 
divokých včel, jimž se podobá 
svou divokostí a  zároveň schop-
ností vydat ze sebe něco sladkého 
a výživného).
Jan se spřátelil s  pustinou. Prá-
vě na poušti, kde se otevírá ne-
konečný obzor a  kde je nutné 
ode všeho se oprostit a  vzdát se 
veškerého pohodlí (včetně po-
hodlnosti ve víře, myšlení i  ci-
tech) vyzývá k životnímu obratu 
posluchače, kteří se odhodlali za 
ním přijít. Někteří z nich ale ne-
unesli, že nekompromisní buřič 
oděný velbloudí srstí je oprav-
du „sjel z  tý drsný strany“, jak 
se opakuje v  refrénu slavné pís-
ně Lou Reeda „Walk on the wild 
side“ z roku 1972.
Svým poselstvím totiž Jan otřá-
sal svědomím a  probouzel z  iluzí 
o  morální nadřazenosti. Celníci 

a  děvky mu uvěřili a  činili poká-
ní, na rozdíl od počestných fari-
zejů a chrámových kněží. Ostatně 
o prostitutkách (a prostitutech) se 
vypráví i ve zmíněné Reedově pís-
ni.
Bylo by chybou považovat Jana za 
excentrickou postavu z dávné his-
torie, která kdysi kázala a  křtila, 
ale dnešku nemá co říci. Naopak! 
Naléhavě promlouvá do současné 
krize mužství. Zdravě provoku-
je rozmazlené a  zhýčkané kon-
zumenty všeobjímající mateřské 
péče a pěkně od podlahy jim sdě-
luje, že už je na čase, aby dospěli 
z chlapců v muže, převzali odpo-
vědnost, plnili povinnosti, neuhý-
bali před riskantními rozhodnutí-
mi, zastávali se slabších a usilovali 
o spravedlnost.
Ježíšův předchůdce Jan předsta-
vuje vzor „netoxické“ mužnosti. 
Symbolizuje také potlačený a  vy-
těsněný archaicky zemitý rozměr 
mužské i  ženské psychiky. V  jes-
kyni naší duše podřimuje pravě-
ký bojovník a  lovec, u  ohniště si 
zpívá jeho družka, stahuje z kůže 
ulovené zvíře a neomdlévá při po-
hledu na krev. Avšak ohniště do-
hasíná, protože se o ně nestaráme. 

Nevíme si rady s emocemi, nejsme 
srovnaní se svými touhami a váš-
němi, nedbáme na intuici, nevní-
máme tělo jako posvátné, špiníme 
zemi, z jejíhož prachu a hlíny jsme 
povstali.
Hlas volajícího na poušti nás na-
bádá, abychom se nechali pokřtít 
a ponořili se do vířivé hlubiny exi-
stence, přestože je temná a nebez-
pečná. Patří k  nám. Jsme to my! 
Naše kořeny. Tisíciletá minulost, 
kterou popíráme a  odvracíme se 
od ní s odporem, čímž mrzačíme 
vlastní lidství. Pokud s  odvahou 
a důvěrou vědomě nepřijmeme tu 
svou „drsnou stranu“ a  nezačne-
me s  ní pracovat, hledat náležité 
uplatnění pro její živelnou energii, 
buďme si jistí, že nikdy nevyroste-
me v celistvé a zralé osobnosti.
Zůstaneme neuroticky sevření 
strachem ze svého stínu, ale zá-
roveň přesvědčení, že nepotře-
bujeme obrat a  proměnu. Pak se 
ovšem nedivme, že Janova obža-
loba farizejů dopadne i na všech-
ny změkčilé pokrytce 21. století: 
„Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, 
že můžete utéci před nadcházejí-
cím hněvem?“

 Lukáš Bujna


