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Zveme všechny na "Kácení Májky"
v sobotu 28. 05. 2022 po 19. hodině.
S sebou něco na opékání a dobrou náladu!

Májový

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
OSTROVY LÁSKY
Milujme se navzájem, neboť láska je z  Boha, a  každý, kdo miluje, z  Boha 
se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.  
(1. list Janův 4, 7)

Jednou za čtrnáct dní jezdím 
navštívit domov pro zdravotně 
postižené. Zřídili jej za minulé-

ho režimu stranou od civilizace vyso-
ko v horách. Sníh se tam drží hodně 
dlouho. Ale ještě déle se tam drží - 
a doufám, že udrží - jedinečná atmo-
sféra nepředstírané lidskosti. Člověk 
s mentálním hendikepem (často spo-
jeným s nejrůznějšími tělesnými ome-
zeními) je totiž upřímný, přetvařovat 
se neumí, je ryzí ve všem, co prožívá.

Samozřejmě dovede být i  zlostný 
či agresivní, ale jedná se o spontánní 
reakce, protože naplánovat něco zlé-
ho a zákeřného je nad jeho síly. Svým 
osobitým způsobem zůstává čistý, ne-
vinný i v situaci, kdy se nechová hezky 
k ostatním. A vnímá neobyčejně citli-
vě, jak se ostatní chovají k němu. Tou-
ží po náklonnosti, blízkosti, dotyku. 
Milovat a být milován. Tuto základní 
lidskou potřebu nedokážou mentálně 
hendikepovaní zakrývat a  nestydí se 

za ni. Což o  nás - takzvaně normál-
ních - říct nelze.

Nedostatek lásky a  ztrátu důvěry 
ve skutečnost, že jsme milovaní, si 
vykompenzujeme všelijak. Upneme 
se k  náhražkám a  šidítkům. Ta ov-
šem dlouhodobě nefungují, a  proto 
vedou k dalším a dalším zklamáním, 
v jejichž důsledku postupně tvrdnou 
a  vysychají lidská srdce. Nejhorší je 
zatvrdit se v děsivém přesvědčení, že 
máme svaté právo mstít se každému, 
kdo odmítá naši verzi příběhu a ne-
sdílí naše utkvělé představy o  tom, 
„jak by věci měly být, aby svět byl 
v pořádku“.

Pokud se takový zdánlivě normál-
ní člověk vyšplhá do vedoucích po-
zic, na kapitánský můstek, odkud by 
rád otáčel kormidlem dějin, projeví 
se jeho patologická frustrace ve vší 
zhoubnosti. Jeho agresivita nebu-
de spontánní, nýbrž chladně vykal-
kulovaná, půjde o  součást plánu na 

ponížení a  podrobení „nevděčníků, 
co pohrdli naší náručí“, nepřijali náš 
pohled na svět a dovolili si jít vlastní 
cestou. Takže bomby a rakety na ně! 
Když už nás nemilují, ať se nás ales-
poň bojí!

Bohu díky za domovy, kde pře-
vládá atmosféra lidskosti, kde se dá 
volněji dýchat a  nechat se obejmout 
člověkem, jemuž srdce nezkameně-
lo. Bohu díky za ostrovy lásky upro-
střed světa, kterému škodíme snahou 
uvést jej násilím „opět do pořádku“. 
Jezdím si tam pro naději. Učím se od 
„invalidních sourozenců“, že touha 
milovat a být milován opravdu způ-
sobuje veliké postižení, celoživotní 
hendikep, ale postižení požehnané, 
za něž se nemusím stydět, cítit se 
provinile, vidět v něm slabost a  léčit 
je ideologickými prášky na tvrdnutí 
a vysychání srdce.

 Lukáš Bujna, husitský farář



Zápisník zastupitele
Od začátku letošního roku proběhla jedna veřejná schůze zastupitelstva - a to 
29. 3. 2022. V rámci jejího programu došlo ke schválení následujících usnesení:
- podání žádosti o dotaci – ZŠ Kolová – odborné učebny

- závěrečné rozpočtové opatření 7/2021 
   a rozpočtové opatření 1/2022

- vyhlášení dotačního program obce 2022

- výběr zhotovitele - tůň Háje, tůň Na konci světa

- výběr zhotovitele – vodovod a kanalizace 
   k pozemku p. č. 468 k. ú. Kolová

- výběr zhotovitele – vodovod K přehradě

Současně byl schválen záměr pronájmu pozemku 
p.č. 408/21 – pozemek sousedící s plánovaným ovocným 
sadem.

Do dnešního dne obec obdržela dvě žádosti o  proná-
jem tohoto pozemku. Jednu od společnosti APIPI s.r.o. 
a druhou od místního spolku Kolováci.

Společnost APIPI s.r.o. zastoupená jednatelem ing. Libo-
rem Jiráskem nabídla záměr vybudovat na pozemku p. č. 
408/21 tzv. včelí dům - dočasnou stavbu pro stáčení medu 
a výrobu včelích produktů, kde by mohl být realizován tzv. 
prodej ze dvora. Na tomto i na sousedícím pozemku p. č. 
408/22, na kterém obec plánuje vysadit ovocný sad, navr-
hovala společnost vybudovat vzdělávací “včelí stezku”. Cel-
ková koncepce obou pozemků byla navržena pro podporu 
sousedské spolupráce místních včelařů, i jako příležitost ke 
vzniku včelařského klastru s  nabídkou osvětové činnosti 
pro všechny zájemce z řad občanů obce Kolová bez ohledu 
na věk a možností založení včelařského kroužku i pro děti.

Druhou žádost o  pronájem pozemku podalo místní 
sdružení Kolováci, zapsaný spolek, vedený předsedou 
MUDr. Ladislavem Pachtou. Jejich záměrem je vytvo-

ření komunitního místa pro setkávání občanů s bezpeč-
ným místem pro malé děti. Prostor pro uzavřené ohniště 
s  lavičkami by byl osázen stromy, keři a  lučními květy. 
Součástí prostoru byla navržena i knihobudka a přírod-
ní biotop s rákosem a vodními rostlinami. V přilehlém 
pozemku ovocného sadu navrhuje sdružení pořádat 
“Kolovskou 100” - již tradiční letní běh na lyžích s ve-
černím kulturním programem a lehkým občerstvením. 
V rámci tohoto projektu navrhuje sdružení také zapoje-
ní dětí z kolovské ZŠ.

Obě žádosti jsou v plném znění zveřejněny na webových 
stránkách obce na úvodní stránce v Novinkách. Na nej-
bližší veřejné schůzi dne 31. 5. 2022 budou zastupitelé 
rozhodovat o tom, kterému zájemci bude pozemek pro-
najat.

Dalším bodem nadcházející schůze bude například 
schválení dotační podpory obce pro místní kluby 
a spolky.

Kompletní zápisy z veřejných jednání zastupitelstva 
naleznete na stránkách obce: www.kolova-haje.cz
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MÍSTO K SETKÁVÁNÍ
Na tomto místě bychom vám chtěli představit, 

alespoň v  obrázcích, studii jednoho z  plánova-
ných veřejných prostranství na území naší obce. 
Tento návrh je koncipován na obecní pozemky 
za fotbalovým hřištěm vedle č. p. 8. V  souladu 
s koncepcí rozvoje obce použijeme pozemky na 
vybudování míst, kde by jsme se mohli všichni 
potkávat, trávit volné chvíle s  dětmi, s  přáteli 
i  známými, kde bychom se mohli seznamovat 
s  ostatními spoluobčany. Zadali jsme vypra-
cování profesionálního návrhu urbanistického 
řešení v  této lokalitě. Částečně byla tato studie 
zveřejněna při pálení čarodějnic 30.  4.  2022. 
Kompletní studii naleznete na stránkách obce  
www.kolova-haje.cz

Kdo má zájem dozvědět se podrobnosti, vyjá-
dřit svůj názor nebo přijít s nějakým doplňujícím 
návrhem nebo nápadem, přijďte 28.  05.  2022 
v 18. 00 na tyto pozemky (k májce). Potom bude 
pokračovat volná zábava „Kácení Májky“ s  ob-
čerstvením a posezením u ohně.

Těšíme se na Vás!

Ing.arch. Jiří Šejvl 
březen 2022DATUM    

ZHOTOVITEL      
OBJEDNATEL     

nadhled jihovýchodní

4výkr.č.
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Nové tůně
Poručit větru a dešti není stále v lidských silách, pro-
to se čím dál větší pozornost věnuje podpoře retence 
vody v krajině. Vykouzlit vodu sice nejde, ale napravit 
krajinu tak, aby ji více zadržela, ano. Tůně, mokřady 
a  prameniště se tak opět stávají vítanou součástí 
přírody téměř všude kolem nás. V naší obci se v mi-
nulosti nacházelo mnoho drobných vodních ploch 
na různých místech. Zanikaly většinou z důvodu ne-
ochoty, či nemožnosti je udržovat v životaschopném 
stavu. A tak v současné době nemáme na obecních 
pozemcích žádnou vodní plochu. Existují tu krásné 
tůně na soukromých pozemcích, za ty jsme z hledis-
ka mikroklimatu moc rádi.
Chceme ale také vodní plochy, které by patřily obci, 

které by dělaly radost každému z nás, ke kterým by 
měli všichni naši občané volný přístup, kam by si 
zvykli chodit odpočívat, které by byly součástí ve-
řejných prostranství. Budeme u  nás budovat malé 
vodní plochy postupně na různých místech v Kolové 
i  Hájích. Evropské, státní i  krajské instituce v  sou-
časné době přicházejí s dotačními tituly na podporu 
tvorby tůní a zadržování vody v krajině. Letos je pro 
nás nejbližší dotace Karlovarského kraje, využijeme 
ji na vybudování tůně v  Hájích (místo realizace na 
obrázku), tůně v budoucím ovocném sadu v Kolové 
a tůně za fotbalovým hřištěm na plánovaném veřej-
ném prostranství (u májky). Tůň v Hájích se buduje 
již nyní, přijďte se podívat!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
DOMOVNÍHO ODPADU  

se uskuteční dne 04. června 2022 takto: 
 Háje -     od 8,oo do 9,oo hodin u zastávky autobusu 
 Kolová - od 9,oo do 11,oo hodin před OÚ Kolová čp. 16 

Do nebezpečného odpadu patří např.: barvy,  ředidla,  oleje  
včetně  použitých  nádob,  autobaterie,  monočlánky,  

televizory, akubaterie  a  monočlánky,  zářivkové  trubice,  
televize, radiopřijímače,  lednice,  pračky,  mrazáky,  léčiva… 

Všichni jsou povinni předložit přítomnému pracovníkovi OBČANSKÝ PRŮKAZ 
PNEUMATIKY prosím odevzdávejte u prodejců, kteří jsou povinni vzít 

vám pneumatiky zpět, i když jste si je u nich nekoupili, zdarma.  
Seznam sběrných míst na WWW.ELTMA.CZ) 

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

 
Svoz zajišťuje firma AVE CZ, s.r.o. 
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Stálé téma - rychlost automobilů v obci
Zpomalit automobily na hlavní silnici, projíždějící napříč obcí i na místních komunikacích v obytných zónách, 
to je to je téma, která nás stále trápí. S rostoucím komfortem nových aut mnozí řidiči ani uvnitř svého vozu 
nevnímají překročenou povolenou rychlost v obci. Zdá se jim, že jedou pomalu, oni jsou v pohodlí, tichu a bez-
pečí. Horší to mají chodci a obyvatelé domů u frekventovanějších silnic. S rostoucí rychlostí dopravních pro-
středků roste nejen hluk, ale i riziko pro všechny kolem.

Na místních komunikacích se snažíme řešit snížení 
rychlosti vozidel instalací zpomalovacích prahů 
v  obytných zónách. Jsou to ovšem bezpečnost-

ní prvky, obtěžující i všechny „slušné“ řidiče (kterých je 
většina) a  u  těch „druhých“ nevyvolávají potřebný efekt 
zpomalení, protože většinou jezdí služebními auty, a  ty 
přeskočení „prahu“ např. 30 kilometrovou rychlostí přeci 
„vydrží“… Do budoucna plánujeme řešit situaci takzvaný-
mi „stavebními prahy“, které jsou na jednu stranu příjem-
nější na přejezd v nízké rychlosti, o to horší však při rych-
losti nepřiměřené. Jsou však velmi drahé, proto je budeme 
budovat v naší obci postupně.

Zpomalení projíždějících vozidel na hlavní průjezd-
ní silnici mezi Kolovou a  Hájemi je ještě větší problém. 
Zde Policie České republiky, do jejíž kompetence spadá 
povolování všech opatření týkajících se krajské komuni-
kace, není přístupna z důvodu plynulosti dopravy téměř k 
změně (za slovem změně prosím ještě odstranit čárku...), 
téměř k žádné změně, vedoucí ke zpomalení rychlosti vo-
zidel na této silnici. V minulosti byly vystavěny dva zpo-
malovací ostrůvky, které ve výsledku dokáží zpomalit auta 
na příjezdu do obce, zejména ve směru od Hájů. Vzhle-
dem k protáhlému tvaru obce však i tato zpomalená auta 
opět zrychlují a projíždějí obcí rychlostí někdy i vysoko 
přes 50 km v  hodině a  nezpomalí dokonce ani v  méně 
přehledném úseku u základní školy, kde se koncentruje 
blízko silnice větší množství dětí. Tato neutěšená situ-
ace dovedla přes 100 místních občanů k  sepsání petice, 
ve které žádají vyřešení tohoto problému. Navrhovaným 

způsobem regulace dopravy by mělo být úsekové měře-
ní rychlosti, jaké nyní znáte například z  pražské silnice. 
Petice byla předána panu starostovi na obecním úřadě 
v prosinci 2021. Hlavním iniciátorem byl pan Pahr. Jemu 
patří dík i od nás, vedení obce. Petice občanů nám podpo-
řila závažnost situace při jednání na krajském ředitelství 
Policie ČR, která přes předchozí nesouhlas, po složitém 
jednání v  březnu letošního roku, za účasti poloviny za-
stupitelů naší obce, zástupců Karlovarského kraje s  plk. 
Mgr. Pavlem Žíhou, vedoucím odboru služby dopravní 
policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, 
nakonec přistoupila na možnost povolit v naší obci úse-
kové měření. Jsme velmi rádi, že jsme se „posunuli“ blíže 
k řešení, které považujeme za účinné. Nyní ještě musíme 
vyřešit navazující legislativní otázky a nařízení. Pracujeme 
na vyřešení těchto náležitostí. Držte nám palce, ať se nám 
to podaří v co nejkratší době.
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Kompletní servis  
AUto-KlimAtizAce
Detekce úniku vodíkovou metodu
Dezinfekce ozonem
Opravy kompresorů
Plnění chladivem r134a a 1234yf  
Plnění starého i nového typu chladiva

Nad Kostelem 62, Březová u Karlových Varů +420 728 570 942

Více než

let zkušenností

20

Radek MARKOF
AUTOELEKTRO | KLIMATIZACE | DIAGNOATIKA

INZERCE



KOLOHÁJ | číslo 01/2022 www.kolova-haje.cz6

Konečně spolu
Milí občané Kolové a Hájů, rády bychom Vás krátce informovaly o dění v naší 
škole. Konečně nám doba umožňuje trávit čas společně. Pár školních akcí už pro-
běhlo, mnohé další chystáme, a to nejen pro naše děti, ale i pro Vás.

Koncem měsíce února prošel vesnicí tradiční ma-
sopustní průvod. Děti si připravily masky a zatan-
čily pro radost některým místním občanům. Za-

čátkem dubna proběhl ve škole zápis do prvního ročníku 
a na nové prvňáčky se už moc těšíme! Potkáme se s nimi 
ještě během června na společné schůzce rodičů, dětí a uči-
telů. Při plánovaném obecním Dni seniorů oživí program 
i naši žáci, zarecitují, zazpívají a nejmenší i zatančí.

Měsíc červen se v naší škole ponese v duchu turistiky, 
přírody, cestování, čtení, sportu a dalších naučných akcí.

Prvně jsme do školy pozvali autorku dětských knih, kte-
rá představí své knížky a děti se zaposlouchají do jejího 
autorského čtení.

Dále jsme oslovili náčelníka horské služby a  společně 
se dvěma záchranáři plánujeme projektový den na téma 
„Interaktivní zdravověda“. Děti si v rámci různých stano-
višť zkusí aktivitu s lanem jako je uvázání různých druhů 
uzlů, lanovka atd., dále základy ošetření, přivolání pomoci 
a správné chování při úrazech. Na vlastní kůži si vyzkou-
šejí transport zraněného v nosítkách, na stoličce z rukou 
a nebude chybět ani ukázka techniky – záchranářské auto.

Pro přiblížení a  poznávání života našich předků jsme 
pro děti využili nabídku centra tradičních řemesel na stat-
ku Bernard. Děti se seznámí se životem na statku, vlastno-
ručně si vyzkoušejí výrobu a dekorování vonných mýdel 
nebo zhotovení koupelových solí s  bylinkami. Nakonec 
si zkusí ražbu mincí, které si odnesou s  sebou domů na 
památku.

Ke Dni dětí chystáme filmové dopoledne. Jedná se 
o speciální nabídku portálu DAFilms.cz, podporovaného 

Ministerstvem kultury, Státním fondem kinematografie 
a Evropskými granty. Filmy jsou tematicky rozděleny na 
historii, přírodovědu, společenské chování a vznik animo-
vaného filmu.

Dále se uskuteční přírodopisná a cestovatelská přednáš-
ka manželů Vejříkových, kteří se převážně zaměřují na 
fotografování divokých zvířat a na krajinné či podvodní 
fotografie. Neodmyslitelně k tomu patří cestování do nej-
různějších končin naší země, ale i celého světa. O to vše se 
s námi rádi podělí.

Od příštího školního roku chceme uskutečnit pravidel-
nou školní akci „Běháme s Emilem“. Bude se jednat o spo-
lečný běh, každý, kdo se bude chtít zúčastnit, uběhne ta-
kovou vzdálenost, na kterou se bude cítit. Poběžíme jako 
tým a  budeme se vzájemně podporovat. Právě v  červnu 
zkusíme dětem tento sportovní projekt představit. Až vše 
na podzim spustíme, budeme velmi rádi, pokud se k nám 
přidáte, ať už při společných pravidelných dopoledních 
rozbězích nebo při některé odpolední akci. Letáky v před-
stihu zveřejníme.

Na konci školního roku proběhne již tradiční závěrečná 
besídka s představením a  rozloučením letošních páťáků. 
V úterý 21. 6. 2022 od 17:00 hod. se sejdeme na fotbalo-
vém hřišti. Rozhodně se přijďte podívat, bude to odpo-
ledne plné zábavy a  nebude chybět ani oheň. Klobásky 
s sebou, místní bar bude otevřen.

Přejeme Vám krásné léto!

Eva Dedichová Monika Sommerová
zástupkyně ředitelky školy ředitelka školy
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Základní škola Kolová 

Závěrečná besídka 
úterý 21. 6. 2022 od 17 hod. 
fotbalové hřiště FK Ajax Kolová 
písničky a trochu tance 

rozloučení s páťáky 

zábavné hry pro všechny připravené našimi žáky 

místní občerstvení otevřeno, s sebou klobásky na oheň 

 

www.example.com 
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Kaplička sv. Anny v Kolové 1873
Opakovaně žádáme Karlovarský kraj o příspěvek 
na opravu Kaple sv. Anny v Kolové, kterou posta-
vil v  r. 1873 místní občan Josef Neuerer. Je to 
jediná náboženská stavba na území našich obcí. 
Stav omítek venkovních i vnitřních už delší dobu 
vybízí k opravám. V případě dalšího marného po-
kusu jsme byli připraveni dál nečekat a opravit 
kapličku plně z obecních peněz. Letos nám však 
Karlovarský kraj na opravu přispěl 80 tisíci ko-
runami, a tak obecní rozpočet ušetří na jiné akce.
Budeme opravovat vnitřní a vnější omítky, včet-
ně nátěru zdí i dřevěných prvků. Celková inves-
tice včetně dotace by neměla překročit 120 tisíc 
korun. Pokud by se někdo z obce chtěl finančně 
podílet na této opravě, bude zřízen účet na opra-

vu kapličky na obecním úřadě. Za případné dary 
předem děkujeme a těšíme se na podzimní Kap-
ličku sv. Anny v „novém kabátě“.

VĚCI KOLOVSKÉ
…aneb řešte s námi naši obec – zajímá nás váš názor!

1. VÁNOČNÍ STROM
Zvažujeme, že bychom zasadili 2 živé VÁNOČNÍ 

STROMY (pěkné, vzrostlejší smrky)  – jeden na Kolové 
a jeden v Hájích. Stromy budou růst s námi a my nebu-
deme muset každý rok řešit, kde pěkné větší stromy uříz-
nout a co pak s nimi po Vánocích. Kolová – prostor mezi 
ZŠ a památníkem. Háje – park mezi hlavní silnicí a do-
mem č.16 Christian.

2. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  
U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ (vedle ZŠ)

Napadlo nás, že by bylo dobré umístit v blízkosti nového 
dětského hřiště a altánu vedle ZŠ veřejné osvětlení. Myslí-
me si, že tam chybí. Důvodů je několik:

• Prostor a chodník mezi ZŠ a památníkem by byl osvět-
lený a tím dával menší příležitost k vandalismu.

• V zimním období je tu brzy tma - děti nemůžou hřiš-
ťátko později odpoledne a večer bezpečně využívat (zkuše-
nost nám potvrdila, že ho v té době využívají).

• Zároveň by se zajistil i přívod elektrické energie pro ko-
lovský Vánoční strom.

3. „OTEVŘENÁ ŠKOLA“
Z vašich ohlasů jsme zjistili, že toho o místní základní 

škole víte málo (samozřejmě kromě rodičů, kteří zde mají 
své děti). Rádi bychom to změnili a  zpřístupnili naší ZŠ 

co nejširší veřejnosti. Chceme vám dávat nejen informace 
o akcích, které se zde konají, ale také o tom, jak škola fun-
guje, kdo v ní učí, co nového se podařilo zrealizovat a jaké 
jsou plány do budoucna. Chtěli bychom zkrátka, aby naše 
škola byla více „otevřená“ veřejnosti a informace byly do-
stupné pro všechny  – i  pro ty, kdo se do naší obce nově 
přistěhují. Jaké informace jsou důležité právě pro vás?

4. OBECNÍ PLES
Již 2 roky po sobě jsme byli nuceni zrušit Obecní ples, 

jehož 1. ročník proběhl v lednu 2020. Přemýšlíme, kdy ples 
uspořádat, aby mohl proběhnout i v případě zimních zdra-
votních omezení a zároveň aby se vám hodil termín – Du-
šičkový ples? Aprílový ples? Májový ples?

5. Obecní KNIHOVNA
Rádi bychom vyšli vstříc těm, kteří tam pravidelně chodí 

i těm, kteří by ji rádi navštěvovali – jak ji vybavit, jaké do-
plnit knihy? Co byste v knihovně uvítali?

Pokud máte jakoukoliv připomínku, návrh, podnět, pří-
padně jakýkoliv jiný námět k řešení, přijďte osobně na za-
stupitelstvo (preferujeme), napište nám email, zavolejte, 
řekněte nám to osobně…

CO NA TO ŘÍKÁTE VY?
ČTĚTE, NEPŘEHLÉDNĚTE, ZAPOJTE SE




