
Informační občasník obce Kolová | číslo 02/2021 srpen
Letní

Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu, náměty či připomínky. 
Pište, prosím, na email: mistostarosta@kolova-haje.cz vaše Redakční rada KOLOHÁJe 

Jakub Jiskra (starosta obce), Kateřina Pašková (místostarostka obce)
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KOLOHÁJ

Když všichni nejezdí v obci slušně…
Nedávno jsme v blízkosti bývalé jídelny v Kolové (č. p. 8) 

instalovali dva příčné zpomalovací prahy. I když tyto prvky 
nejsou pro řidiče příjemné, je to bohužel jediný způsob, jak 
uprostřed obytné zóny některé bezohledné řidiče zpomalit. 
Dokud budou neukáznění řidiči mezi námi, nezbývá nám 
ostatním, kteří umí v  obci a  v  obytných zónách přizpůso-
bit rychlost svého vozidla, smířit se s  tímto zpomalovacím 
a do jisté míry i obtěžujícím prvkem. V nejbližší době přibyde 
zpomalovací práh například i na příjezd k obecnímu úřadu.

Příroda nám letos přeje…
Rok 2021 je ve znamení sněhu, deště a trávy. Už sněhová nadílka v první čtvrtině letošního 
roku nám naznačila, že nás možná po dlouhé době čeká z hlediska počasí a spadlých srá-
žek jiný rok, než na které jsme byli zvyklí. Více vody z nebe s sebou přináší nejen úlevu 
zavlažovacím systémům našich zahrad a tím i našim peněženkám, ale i sevřené šiky 
slimáků, útočících na vše zelené, co se dá „zchroupat“, a neviditelného nepřítele v podo-
bě plísní na našich rajčatech, okurkách a bramborách. Zatímco v minulých letech nám 
sekačky na trávu téměř rezavěly, letos do nich nestíháme lít benzín a pořád sekáme a sekáme. 

Zahradnickou údržbu a  sekání trávy mají 
u nás v obci již mnoho let na starosti man-
želé Kratochvílovi. Odvádějí standardně 
dobrou práci a účtují nám rozumné ceny. 

Tento „dodavatelský“ model byl u nás zaveden již 
před mnoha lety. V letošním roce jako by nám rost-
liny chtěly dokázat, čeho jsou po letech „útlumu“ 
ještě schopny. Ukázalo se, že je třeba mít pro takové 
případy v  záloze také „vlastní“ techniku a  sílu. Ty 
vypomohou, když se sejde přelomená hřídel u  se-
kačky s pravidelným deštěm, při kterém se běžnou 
technikou sekat téměř nedá. Vím, že letos se nám 
nepodařilo udržovat zelené plochy v náležitém sta-
vu. Děkuji všem, kteří při údržbě zeleně na svém 
pozemku nezištně „přibrali“ pod svou sekačku 
i přilehlý obecní pruh trávy nebo palouček.

Omlouváme se všem, kterým letošní vzrostlá trá-
va nadělala nepříjemnosti. Po prázdninách budeme 

domlouvat scénář údržby zeleně 
na další roky, který bude zahrnovat 
i  opatření posil v  obdobích, jako bylo le-
tošní léto.

Na začátku září bude dendrologická firma 
provádět prořez obecních stromů kolem ko-
munikací. V této době dbejte, prosím, zvýše-
né opatrnosti.

A  ještě jedna důležitá prosba: Na někte-
rých místech v  obci přesahuje stromoví ze 
soukromých pozemků do profilu komunika-
cí a  mnohdy do elektrického vedení ČEZu. 
Upozorňujeme majitele těchto pozemků 
na povinnost větve na své náklady prořezat. 
Kdo neví, jak naložit s prořezanými větvemi, 
kontaktujte obecní úřad.

 Jakub Jiskra



Zápisník zastupitele
Poslední dvě veřejné schůze zastupitelstva obce se konaly 21. 6. a 9. 8. 2021 v sále obecního úřadu. 
Mimo jiné byla přijata následující usnesení:
- schválení celkového hospodaření obce v roce 2020 a schválení hospodaření Základní školy Kolová v roce 2020
- schválení přijetí daru od místní občanky na péči o toulavá zvířata - děkujeme!
- schválení koupě pozemku p. č. 681 v k. ú, Kolová o rozloze 3568 m2

Kompletní zápisy z veřejných jednání zastupitelstva naleznete na stránkách obce: www.kolova-haje.cz

Den seniorů aneb Kolová vašeho mládí
22. října v 16 hodin pořádá obec Kolová odpolední setkání seniorů z Ko-

lové a Hájů. Akce se koná v kulturním sále obecního úřadu a zváni jsou 
všichni občané nad 65 let. Těšit se můžete na program plný hudby, přátel-
ského povídání a zajímavostí nejen z historie obce a okolí. Program při-
pravujeme ve spolupráci se Základní školou Kolová a spolkem PROOBEC.

V měsíci září budeme jednotlivě kontaktovat seniory pro potvrzení účas-
ti a případné zajištění dopravy.

Chystá se…
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Obec instalovala novou 
úřední desku v  Kolové 
vedle vchodu do budo-
vy obecního úřadu. Od 
1. září 2021 na ní budou 
viset všechny povinně 
zveřejňované dokumen-
ty obce. Nynější úřední 
deska vedle autobusové 
zastávky naproti OÚ bude 
využita jako nástěnka.

Víte, že…
Velkoobjemové  
kontejnery budou přistavěny 
15. a 16. 10. 2021
Svoz nebezpečného odpadu 
proběhne 23. 10. 2021
- podrobnosti budou zveřej-
něny v průběhu měsíce září.

Děti z páté třídy vydali v červ-
nu první číslo školních novin 
“Školovák”? Kromě reportáže 
z výletu, receptů na oblíbené 
sladkosti páťáků a rozhovoru 
s  panem Markem Ebenem 
si zde můžeme přečíst i rady 
a  vzkazy mladším spolužá-
kům, bajky ze školních sešitů 
či komiks. Školovák si může-
te přečíst na stránkách naší 
školy www.zskolova.cz
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Hazardujeme s vlastním zdravím,  
pokud vstupujeme na pastviny

Také se mi líbí procházky a projížďky v okolí Ko-
lové a  Hájů, tak jako mnohým z  Vás. Velmi rád 
chodím po okolních pastvinách. Bezpečně je to 

možné pouze od podzimu do jara, kdy stáda dobytku jsou 
ustájena a pastviny jsou prázdné. V období léta je naopak 
velmi riskantní vstupovat za ohradník, byť jen pro malou 
zkratku, pokud se skot pase třeba i na druhé straně lou-
ky. Mnozí z  vás podceňují rychlost a  nebezpečnost krav 
a chodí i na pastviny, kde se momentálně stáda pasou. Je 
to hazard s vlastním zdravím a se zdravím dětí, které máte 

s sebou. V každém stádě je býk, a „co se urodí“ v hlavě ta-
kového půltunového zvířete, nemůžeme nikdy odhadnout. 
Krávy jsou nebezpečné úplně stejně, pokud jsou ve stádě te-
lata. Kdo viděl někdy běžet splašenou krávu, dá mi za prav-
du, že bychom v případě ohrožení „nestihli vůbec nic“.

Prosíme tedy kvůli vlastní bezpečnosti:  
NEVSTUPUJTE NA PASTVINY, POKUD JE TAM  

STÁDO, BYŤ NA DRUHÉM KONCI A ZDÁNLIVĚ 
DALEKO OD VÁS!!!

     Rozlučka s Létem 

III. ročník 

Sobota 11. září 2021, od 15 hod. 
na fotbalovém hřišti Ajax KOLOVÁ 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE  15-18 hod. 
  Soutěže a hry, svět záchranářů – Záchranný kruh,  
        ukázky z výcviku psů, malování na kameny, skákací hrad… 

Kapela „PETR nebo PAVEL“ k VEČERNÍ ZÁBAVĚ 18-22 hod.  

ŠPEKÁČKY pro děti ZDARMA 

Děkujeme všem, kteří pomáhají akci připravit. 
TĚŠÍME SE NA VÁS! 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ! 
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Dotace Karlovarského kraje pomáhají

Je toho stále mnoho, co můžeme 
budovat a zlepšovat v naší obci. 
Kromě vlastních peněz z  obec-

ního rozpočtu se snažíme financovat 
co nejvíce projektů z  peněz, nabíze-
ných dotačními výzvami od různých 
institucí. Mezi pravidelné přispěvatele 
na obecní projekty patří Karlovarský 
kraj. Nejsou to peníze v  řádu milio-
nů korun, ale je možné je získat i  na 
menší projekty, na které nelze žádat 
na republikové či evropské úrovni. 
Letos jsme podávali 7 žádostí o dotaci 
z programů Karlovarského kraje. Bylo 
z nich pět úspěšných.

Největší finanční pomoc jsme ob-
drželi na dokončení rekonstrukce ve-
řejného osvětlení. Plánujeme vyměnit 
druhou část starých lamp za svítidla 
s úspornou LED technologií. Obec tak 

v  budoucnu ušetří až 70 % nákladů 
energie na osvětlení. Další peníze jsme 
dostali na vyhotovení územní studie, 
která bude na podzim s občany veřej-
ně projednána, dále na zhotovení dal-
ších 4 ks informačních cedulí v našich 
obcích, další na zhotovení dřevěných 
prvků pro nové odpočinkové místo na 
cestě ke Kolováku. Kraj nám přispěje 
i  peníze na akci „Rozlučka s  létem“, 
která se letos bude konat 11. září. Ne-
uspěli jsme s žádostí o finanční výpo-
moc pro opravy na kapličce sv. Anny 
v  Kolové a  na druhou fázi výstavby 
naší stezky mezi Kolovou a Hájemi.

Kromě krajských dotací jsme žádali 
i  o  peníze na vybudování komunitního 
sadu na Státním fondu životního prostře-
dí. Výsledek ještě neznáme. Přehledně 
jsou letošní dotace zpracovány v tabulce.

PŘehled získaných dotací v roce 2021

název dotace Poskytovatel Účel výše žádosti Částka poskytnu-
té dotace

spoluúčast 
obce

Program  
obnovy venkova Karlovarský kraj Rekonstrukce Veřejného 

osvětlení 314 620,00 Kč 263 529,00 Kč 50 %

Územně plánovací 
činnost Karlovarský kraj Vyhotovení územní 

studie 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 42 %

Rozvoj cyklistické 
infrastruktury Karlovarský kraj Vyhlídka se zastřešeným 

posezením 55 000,00 Kč 39 000,00 Kč min. 50%

Podpora aktivit 
v cestovním ruchu Karlovarský kraj Informační tabule  

a sezení se stříškou 71 250,00 Kč 57 000,00 Kč min. 30%

Podpora kulturních 
aktivit Karlovarský kraj Rozlučka s létem 18 000,00 Kč 10 000,00 Kč min. 50 %

Program obnovy 
venkova II. Karlovarský kraj Výstavba stezky Kolová  

– Háje II. etapa 200 000,00 Kč dotace zamítnuta 50%

Obnova a využití 
kulturních památek Karlovarský kraj Oprava kapličky  

sv. Anny v Kolové 91 000,00 Kč dotace zamítnuta 30%

Zlepšení  
funkčního stavu 
zeleně v obcích

Státní fond živ. 
prostředí Komunitní sad Kolová 250 000,00 Kč aktuálně probíhá 0%

Víte, že…
Respirátory pro občany star-
ší 65  let jsou stále k  dispozici 
na obecním úřadě. Vyzvedávat 
můžete každé pondělí a  středu  
od 13 do 17 hodin.

Od září bude opět v provozu místní knihovna v prvním patře obec-
ního úřadu. Otevřeno bude opět každé úterý od 17 do 19 hodin. 
Knižní fond pravidelně obměňujeme a v loňském roce jsme z do-
tace Ministerstva kultury pořídili automatický výpůjční software. 
V knihovně je veřejně přístupný internet.

FOTO: MAS Kraj živých vod
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cvičení žen organizuje spolek Tělovýchovná jedno-
ta – rekreační sporty a  letos budou začínat v pondělí  
4. 10. – cvičení je určeno pro zájemkyně každého věku.

SPORTY NA KOLOVÉ

www.terezadell.cz | info@terezadell.cz | 733155434

  Outdoor fitness Karlovy Vary a okolí
  @TerezaDellOutdoorFitness

Aktuální skupinové lekce: 
 cvičení pro maminky 

 
 

nebo Meandr Ohře)

 funkční trénink  
(tělocvična Kolová)

TEREZA
DELL 
OUTDOOR  
FITNESS

Skupinové i individuální tréninky
lekce probíhají v přírodě  
nebo dle domluvy indoor

Outdoor fitness - je intervalový trénink probíhající v přírodě propojující vytrvalostní, 
funkční, silový, dynamický a obratnostní trénink mísící se s emocemi, které vyplývají 

(sv. Linhart 
s kočárky

outdoor fitness cvičení pro maminky s dětmi 
začne 6. září na Kolové. Lekce budou každé 
pondělí v  9:00 hodin za pěkného počasí 
venku na Kolové a  v  zimě v  sále obecního 
úřadu. Více informací na facebooku Outdoor 
fitness maminky, IG Tereza Dell Outdoor 
fitness. Hlásit se můžete na tel: 733155434.

Fk aJaX kolová - tým mládeže nabírá chlapce a dívky ve 
věku od 6 do 12 let. Více informací u trenéra Fandy Šebe-
še na tel.: 702 183 620 nebo přímo na trénincích - každé 
úterý a čtvrtek od 17 hod na hřišti.

cyklokroužky jsou celorepublikový projekt všeobecné 
pohybové průpravy a výuky bezpečné jízdy na kole. Lekce 
jsou určeny pro děti předškolního věku a mladšího školní-
ho věku a probíhají na Kolové jednou týdně – za pěkného 
počasí na hřišti FK AJAX a jeho okolí, v zimě v sále OÚ 
Kolová. Přihlášení na www.cyklokroužky.cz – Kolová.

himalájské cvičení bude opět od září ka-
ždý čtvrtek od 18 hodin. Zájemci vezmě-
te si s sebou pohodlné oblečení a vlastní 
podložku.

www.terezadell.cz | info@terezadell.cz | 733155434
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Párová výuka – novinka pro naše prvňáčky
„Nebráníme se inovacím, naopak jsou pro nás výzvou“

V letošním roce přišlo k zápisu do naší první třídy re-
kordních 26 dětí. Velký zájem o naši školu nás velmi těší, 
ale zároveň nás nutí zamyslet se nad tím, jak zachovat in-
dividualizovanou výuku, která je pro naši školu typická 
a  při které má učitel prostor věnovat se každému žáko-
vi zvlášť. Vedení naší školy mapovalo možnosti českého 
školství a rozhodlo se zorganizovat do příštího školního 
roku inovativnější model vyučování – tzv. párovou výuku.

Jednoduše si lze párovou výuku představit jako jednu 
třídu a dva učitele. Oba učitelé plánují, vyučují a hodnotí 
hodinu společně. Oba učitelé jsou pedagogové s plnohod-
notným vysokoškolským vzděláním a pracují s dětmi buď 
všichni dohromady, nebo se rozdělí do dvou skupin a ka-
ždý učitel pracuje se skupinou sám.

Párová výuka pomůže zachovat individuální přístup 
k žákům i ve větší skupině, rychlejší reakci učitele a tím 
větší pozornost věnovanou žákovi, dynamickou a pestrou 

výuku, zkrátka intenzivnější účení.
Má i svá úskalí. Zásadním faktorem je dobré fungování 

sehraného týmu dvou učitelů. Párová výuka je hodnocena 
Českou školní inspekcí jako pozitivní a  přínosná, český 
zákon je v podstatě nezná a není proto financována z pro-
středků státního rozpočtu. V naší obci hledáme možnosti 
financování párové výuky z  nadací, dotačních projektů, 
příspěvků od rodičů či jiných dárců a v neposlední řadě 
z příspěvku zřizovatele – tedy obce.

Pokud byste chtěli naši školu podpořit dobrovolným 
darem, budeme rádi. Kvůli darovací smlouvě kontaktujte 
ředitelku školy.

Všem dosavadním dárcům děkujeme.

Nejen našim budoucím prvňáčkům, ale všem školákům 
přejeme radostný a  novými vědomostmi nabytý školní 
rok 2021/2022.

Tradiční rozloučení s páťáky a se školním rokem 
proběhlo ve čtvrtek 24. 6. na školní zahradě - do zá-

kladních škol v Karlových Varech letos odchází 
12 dětí – přejeme jim všem hodně štěstí  

a studijních úspěchů.

sousedské setkání za hřištěm v kolové „u májky“  
se konalo v pondělí 5. 7. Opékali se buřty, točilo 

se pivo a hlavně se opět sousedsky přátelilo.

Příměstský tábor “Malý objevitel” proběhl pod zášti-
tou organizace Věda nás baví od 12. do 16. července 
Zúčastnilo se celkem 18 dětí z Kolové a okolí ve věku 
od 5 do 11 let. V průběhu týdne si děti vyzkoušely po-
stavit pyramidu pomocí provázku nebo mumifikaci.

letos na jaře dobrovolníci z hájů pod vedením pana 
Miroslava Straky upravili okolí cesty vedoucí z hájů 
do okolním luk. Novou bránu a úpravu okolního po-

zemku provedli z vlastní iniciativy a na vlastní náklady.  
Děkujeme!

Kolovská koule 2021
V sobotu 3. 7. se uskutečnil na místním hři-
šti na petanque turnaj dvojic nejvyšší kate-
gorie "Prestige" Kolovská koule (25. ročník) 
za účasti 100 hráčů. Do čtvrtfinále se kvalifi-
kovaly dva týmy s hráči z Kolové.
Výsledné pořadí bylo následující:
Pořadí - 1. Lukáš Valenz, Kateřina Tintěrová 
Varan K. Vary
2. Dana Tomášková, Demčíková Jiřina  
UBU Únětice/ SK Sahara Vědomice
3. Alena a Jiří Korešovi Havaj Č. Budějovice
4. Ivo Kacerovský, Jiří Michovský  
PC Kolová/ PC Pozorka
5. Jindřich Horáček, Pavel Palas PC Kolová/
UBU Únětice
6. Laurent Mirabeau, Petr Fuksa CP Paris/ 
UBU Únětice
7. Leoš a Milena Krejčínovi SKP Praha
8. Patrick Lehmann, Heiko Neumann  
LA Boule Rouge Dresden

Více se o turnaji i o klubu dozvíte  
na stránkách http://pc.kolova.eu/

Proběhlo…
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75. ročník tradičního Anenského turnaje
Na konci července proběhl v areálu fotbalového Ajaxu již 75. ročník tradičního 
Anenského turnaje – nejstaršího turnaje v Karlovarském kraji.

Pozvání k účasti přijalo šest mužstev, a to: sou-
sední Baník Pila, Čechie Dalovice, Baník Svatava, 
AC Kolová, FK Pohoda a Ajax. Prvenství a pohár 
za 1. místo si tentokrát odvezli fotbalisté z Pily. 
Pořadí na dalších místech: 2. AC Kolová, 3. Da-
lovice, 4. Ajax, 5. Pohoda, 6. Svatava. Cenu pro 
nejlepšího střelce získal Jakub Lattisch z  Pily 

a nejlepším brankářem byl zvolen domácí Vojta 
Kondelčík. Anenské slavnosti probíhaly celý den 
a kromě turnaje byla pro malé i velké v nabídce 
řada dalších možností k pobavení a odreagová-
ní. Pro ty nejmenší byl připraven bazén s  kulič-
kami a bazén s vodou, dále skákací hrad, velký 
fotbalový terč a  pro ty odvážné rodeo býk. Ob-
čerstvit a "posilnit" se návštěvníci mohli u stánku 
s novým grilem, u stánku se zmrzlinou a v bufetu 
s nápoji a cukrovinami. Po skončení fotbalového 
turnaje se účastníci velmi pobavili ve vyřazova-
cí soutěži ve střelbě na terč a v soutěži v rodeu 
na čas. K  vidění byla ještě jedna neplánovaná 
atrakce - "lokální minitornádo", které se během 
dvou sekund dokonale postaralo o  střechy no-
vých altánů. Přes údiv zúčastněných se nikomu 
nic nestalo a střechy byly vráceny na své místo. 
O závěrečnou večerní část Anenských slavností 
se postarala kapela Žízeň ze sousední Pily. V le-
tošním roce nešlo ani tak o výsledky, nýbrž o se-
tkání s přáteli, kamarády, sousedy, šlo o to na čas 
"vypnout" a bavit se, a o to na čas zapomenout na 
starosti této "zvláštní" doby. Celá tato akce měla 
úspěch díky všem nadšencům, dobrovolníkům 
a sponzorům, kteří se podíleli na nelehké přípra-
vě a samotném konání, za což jim patří velké po-
děkování a uznání. Velké poděkování patří také 
samozřejmě obci Kolová za finanční podporu to-
hoto turnaje. Našim spoluobčanům děkujeme za 
účast a za přízeň, a těšíme se na další setkání při 
sportovních a jiných akcích v našich obcích. Zá-
roveň všem přejeme krásný a klidný zbytek léta.

  Za FK Ajax Kolová 
Martin Míček
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ŽIVOT, NEBO HRA NA ŽIVOT
Zamyšlení faráře Lukáše Bujny

V  Ježíšově učení nalezneme 
apely k  odvaze, výzvy "ne-
bojte se". Strach je přiroze-

ný, a  někdy i  sebezáchovný. Pokud 
se jím však necháme ovládnout, 
přestaneme žít. Vždyť život ve stra-
chu není skutečným životem, nýbrž 
ustrašeným živořením. Pravá odvaha 
je mimo jiné odvahou žít v  pravdě 
a "milovat pravdu", jak by zdůraznil 
Hus. Na Ježíšovi můžeme vypozoro-
vat, že se nebojí žít, a proto se nebojí 
žít v pravdě. A nebojí se ani sdělovat 
pravdu ostatním a  konfrontovat je 
se skutečnými motivy jejich jedná-
ní. Dělá to ovšem s  láskou, která si 
přeje osvobozovat, nikoli ponižovat 
a ostouzet. Je velkým uměním uvést 
ve známost i  nepříjemnou pravdu 
tak, aby se naplnilo evangelium: "Po-
znáte pravdu a pravda vás učiní svo-
bodnými" (Jan 8, 32).

Za Ježíšem jdou zástupy lidí, kte-
ří byli svědky zázraku rozmnožení 
chlebů, a nedokážou sami sobě při-
znat, proč Ježíše následují. Musí jim 
to říct: "Hledáte mě ne proto, že jste 

viděli znamení, ale proto, že jste jedli 
chléb a nasytili jste se." Jinými slovy: 
domnívali se, že když zůstanou s Je-
žíšem, budou se mít dobře, nebu-
dou hladovět, nebudou se už muset 
starat o živobytí. Je mi to až trapné, 
ale je třeba přiznat si, že něco po-
dobného občas motivuje i  nás, kdo 
sloužíme v církvi (neb v kterékoli jiné 
pomáhající profesi). Naše důvody 
nejsou vždy idealistické a  vznešené, 
ale někdy i pragmatické a přízemní. 
Nicméně je úlevné přijmout fakt, že 
tomu tak je, a  nehrát si pokrytecky 
na odhmotněného svatouška, co je 
živ ze vzduchu a vody a jeho víra je 
natolik povznášející, že už se nedotý-
ká země ani konečky prstů.

Je v nás mnohem více hlíny a pra-
chu, než by nám bylo milé a příjem-
né. Ale právě z hlíny a prachu stvořil 
Bůh člověka a vdechl mu duši - dech 
života! Když si přiznáme pravdu 
o sobě, můžeme i svou lidskou ome-
zenost a slabost nabídnout Bohu, aby 
s ní konal zázraky, na které se neod-
važujeme ani pomyslet, natož uvěřit, 

že zrovna s námi by se mohly začít 
dít! A jsme opět u odvahy. Co kdy-
bychom si uvědomili, že víra je od-
vahou k přijetí vlastních limitů, a zá-
roveň odvahou k  proměně, kterou 
s námi Bůh učiní právě skrze to, co 
se nám na sobě vůbec nezamlouvá, 
za co se stydíme, čeho se bojíme a co 
pečlivě skrýváme?

Jestliže se odvážíme žít v  pravdě, 
probudí se v nás nový, pozorný člo-
věk, o  němž píše bouřlivák Edward 
Stachura: "Netajíš před sebou mo-
tivy, které řídí tvé chtění, přiznáváš 
si je, vytahuješ je na světlo, strháváš 
z nich šat, převlek, demaskuješ je, na 
dřeň, do naha. Žádný z  těch moti-
vů - přiznaný, odhalený, nahý - není 
vůbec hezký, spíše jsou dost nehezké, 
ubohé. Pokud něco nepřiznáš, po-
kud před sebou něco zatajíš, pak je to 
celé k ničemu, pak je to hra se sebou 
samým na schovávanou, jenom hra, 
nic vážného. Ale život je vážná věc. 
Tedy: buď život, nebo hra na život.”

 Lukáš Bujna, husitský farář

Polnička, jméno po předcích…

Děkujeme všem, kteří přispěli svým hlasem v an-
ketě na jméno oblíbené stezky a  aleje mezi 
Kolovou a  Hájemi. Nakonec odevzdalo hlasy 

v druhém kole 28 občanů. Vítězné jméno stezky je „ POL-
NIČKA“ a jméno aleje „JAVOROVÁ“

Osobně jsem velmi rád za “Polničku”, protože je to pů-
vodní název cesty mezi našimi obcemi, zděděné po našich 
předcích.

V letošním roce se na stezce objeví nové dřevěné sezení 
pro Váš odpočinek a v budoucnu počítáme s urovnáním 
povrchu pro pohodlnější jízdu cyklistů. Přejeme Vám pří-
jemné procházky.

KOLOHÁJ | číslo 02/2021 www.kolova-haje.cz8


