
25 let tradice HC Kolová
Místního starousedlíka Ferdinanda Wilda zpovídala Jindřiška Paule

Kdo vlastně a  kdy založil na 
Kolové oddíl hokejistů? Kdo 
vás trénoval a hráli jste i ně-

jakou soutěž?
Oddíl HC Kolová založil otec pana 
bývalého starosty Václav Kellner 
v  r.  1972. Po něm to převzal Jirka 
Huml a  ten to vedl asi do r. 1977. 
Potom přišel Olda Tener, to byl hra-
jící trenér, a ten to vedl až do r. 1984 
nebo 85. A to bylo dobrý, protože to 
byl bývalý druholigový zkušený hráč 
Slavie a úspěchy se dostavily, hrála se 
1. třída a jezdilo se do Klatov, Sušice, 
Rokycan, Plzně…
Od toho roku 84 jsem to měl na sta-
rosti vlastně já, až do konce, to je asi 
do r. 1997. Jirka Huml dělal vedou-
cího mužstva, Drotárová Iva děla-

la registrace a  papíry. Soutěže jsme 
střídali kraj 2.třídu a 1.třídu, jak se to 
zrovna povedlo. To už se hrávalo na 
novým zimáku „v plechárně“. Po roce 
87 už jsme hrávali většinou tu 2.tří-
du, začaly ubývat peníze i hráči… to 
se jezdilo Cheb, Sokolov, Mariánské 
Lázně, Plzeň… to jsme hráli asi do 
toho 97 nebo 96 roku, kdy jsme to 
zakončili.

Kolik vás vlastně bylo a  jak se vám 
podařilo to tady udržet?
Ze začátku nás bylo 20, pak i 25 hrá-
čů. Od statků jsme měli půjčený auto-
bus, to nám zařizoval p. Bauer. Také 
jsme dostávali dotace od statků. Já 
jsem jezdil pro hokejky do Horažďo-
vic. Drželi jsme to pohromadě zuby 
nehty, protože nás to bavilo. První 

Prázdninový
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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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Chystá se
Sobota 27. 8. Koncert
V 18.00 hodin zazní koncert 
kvarteta Riccio Quartetto před 
klubovnou Golf Clubu v  Hájích. 
Těšit se můžete na známé kla-
sické a filmové melodie. Vstup 
zdarma. V případě nepříznivého 
počasí se koncert ruší.

Sobota 10.9. Rozlučka s létem
Proběhne již 4. tradiční rodinné 
odpoledne - Rozlučka s létem. 
I tentokrát máme přichystáno 
spoustu aktivit a soutěží pro 
děti a večerní zábavu nejen pro 
rodiče.

Neděle 11.9. Vítání občánků
Přivítáme novorozené ob-
čánky v 15.00 hodin v Hájích 
v č.p. 17 v domě Christian. Se-
tkání se zúčastní i pan farář Buj-
na, který na přání udělí požehná-
ní matce a děťátku. Rodiny nově 
narozených děti obdrží pozván-
ku, svoji účast prosím potvrďte 
na tel: 739691807. 

Sobota 18.9.  Úklid obce
Naše obec se zapojí do celore-
publikové akce UKLIĎME ČESKO 
- v plánu je vymalování zděných 
autobusových zastávek v Kolové 
a v Hájích a sběr odpadků v obci. 
Dobrovolníci, kteří se chtějí zapo-
jit,  se mohou hlásit na obecním 
úřadě a obdrží zdarma ochranné 
rukavice a pytle na odpadky. Dě-
kujeme, že pomáháte udržovat 
naši obec čistou!

Září - říjen Sázení stromů
V novém OVOCNÉM SADĚ v Ko-
lové společně zasadíme stro-
my. Termín bude upřesněn na 
začátku září v závislosti na po-
časí. 

21. a 22.10. Svoz odpadů 
Velkoobjemové kontejnery pro-
běhnou v podzimním termínu  
21. a 22.10. - v Kolové i v Hájích, 
22.10. bude možné odevzdat 
i nebezpečný odpad.



Veřejná jednání zastupitelstva obce se konala 31. 5. , 28. 6. a 28. 7. 2022.  
Na květnové schůzi byly projednány a přijaty mimo jiné následující usnesení:
Schválení dotací na rok 2022 pro místní kluby a spolky, 
a to v následujících částkách:

FK Ajax Kolová - 185 000 Kč na činnost klubu,  
Anenský turnaj a dětské slavnosti

Petanque club Kolová - 20 000 Kč na startovné, provoz 
a údržba klubu

Golf Club Háje - 40 000 Kč na organizaci členských 
akcí a údržbu zeleně

Spolek PRO OBEC - 5 000 Kč na akci “Den seniorů”
Spolek Kolováci - 10 000 Kč na úpravu pozemku  

p. č. 408/21 v Kolové a akci “Kolovská stovka”
Správa soc. a zdrav. zařízení Cheb - 5 000 Kč na nákup 

edukačních pomůcek pro předčasně narozené děti.
Pronájem pozemku p.č. 408/21 v Kolové spolku Kolo-

váci za účelem vybudování místa komunitního setkávání 
sousedů v obci Kolová

Vyhlášení výběrového řízení pro projekt  
“Přístavba ZŠ - odborné učebny”

Výběr zhotovitele přístupové cesty p.č. 465/28 v Kolo-
vé - pana Daniela Fikara.

Na červnovém jednání bylo hlavním bodem programu 
Schválení hospodaření obce a ZŠ Kolová za rok 2021. 
Také bylo schváleno následující:

Uzavření úvěru pro předfinancování a spolufinancování 
budoucího projektu “Přístavba ZŠ Kolová - odborné učeb-
ny” - součástí diskuze byla i informace ohledně splacení 
aktuálního úvěru, který obec uzavřela v roce 2019 za účelem 
refinancování předchozích úvěrů a nákupu veřejného osvět-
lení do majetku obce od společnosti ČEZ. Poslední splátka 
tohoto úvěru ve výši 1 378 000 obec uhradila 1. 7. 2022. 
Aktuálně tedy obec Kolová žádné jiné úvěry nečerpá ani 
nesplácí.

Podání žádosti o dotaci Ministerstva práce a sociálních 
věcí na vybudování dětské skupiny v Kolové - částka poža-
dované dotace 20 mil. Kč

Záměr pronájmu pozemku p. č. 465/5 u budovy obecní-
ho úřadu za účelem rozšíření Z-boxu

Nákup pozemku p.č. 255/1 v Kolové
Na poslední červencové schůzi bylo schváleno rozšíře-

ní pronájmu pozemku před obecním úřadem za účelem 
rozšíření služby Z-box a vyloučení účastníka výběrového 
řízení na projekt stavebních úprav v ZŠ Kolové z důvodu 
nedodržené formálních náležitostí.

Zápisník zastupitele
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Aktuální informace z provozovny COOP JEDNOTA TOUŽIM.
V současné době je místní prodejna pro nemoc stále uzavřena. Na dotaz 
vedení obce nám společnost COOP nedokázala upřesnit datum plánova-
ného znovuotevření.
Stále platí, že společnost přijme do prodejny na Kolovou prodavačku na 
zkrácený úvazek - bližší informace mohou zájemci získat u pana Jaroše 
na telefonu: +420 725 182 442.

V  obci Kolová je poplatek za psa sta-
noven obecně závaznou vyhláškou č. 
4/2019. Pokud jste majitelem psa, jste 
povinni ho přihlásit na obecním úřadě 
a uhradit poplatek. Poplatek se hradí za 
psa staršího 3 měsíců. Splatnost poplat-
ku je 30. dubna každý rok. Lhůta pro na-
hlášení změny (pořízení pejska, jeho úmr-
tí nebo prodej apod.) je 15 dní.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel 
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, 
která je považována za závislou na po-
moci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, kte-
rá je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených 

k doprovodu těchto osob, osoba provozu-
jící útulek pro zvířata nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis (§ 2 odst. 2 záko-
na o místních poplatcích).
Při přihlášení dostanete pro svého čtyř-
nohého kamaráda známku na obojek. 
Pokud z nějakého důvodu známku nemá-
te, rádi vám na OÚ vydáme novou.

Roční výše poplatku – majitelé do 65 let:
za prvního psa 400 Kč
za druhého a dalšího psa 600 Kč
Roční výše poplatku – majitelé nad 65 let:
za prvního psa 100 Kč
za druhého a dalšího psa 150 Kč

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

Místní poplatek za psa



PROBĚHLO

...aneb Den seniorů se po zrušeném podzim-
ním termínu uskutečnil v úterý 24. května. Ve 
slavnostně vyzdobeném kulturním sále se se-
šlo více než 60 místních občanů. Hned v úvo-
du všechny rozezpívala Lidová muzika Milo 
Miljeva. Následovalo vystoupení dětí z  naší 
školy, ukázka práce kynologů a beseda s pří-
slušníkem Policie ČR. V předsálí byla připra-
vena výstava mapující historii hokeje na Kolo-
vé. V průběhu celého odpoledne se podávalo 
drobné občerstvení a domů si občané odnesli 
malé dárečky. Všem děkujeme za milé odpo-
ledne a budeme se těšit za rok znovu!
P.S. Pro velký zájem Vám v tomto čísle Ko-
loháje přinášíme rozhovor s panem Wildem, 
z jehož fotografií a pamětí byla výstava his-
torie hokeje na Kolové připravena.

FOTOgRAFIE z AkCE sI PROhléDNěTE NA 
ww.kolova-haje.cz vE FOTOgAlERII.

Na hřišti Petanque Clubu Kolová se usku-
tečnila 5.  července XXVI. Kolovská koule - 
tradiční turnaj dvojic v petanque. Turnaje se 
zúčastnilo 38 dvojic a výsledné pořadí bylo 
následující:

1. místo - Valenz  - Tintěrová (K.Vary)
2. místo - Michovský st. a ml. (Pozorka)
3. místo - Kacerovský, Šplíchal (PC Kolová)
4. místo - Demčíková (Vědomice), 
Tomášková (Únětice)
5. místo - Kauca (PC Kolová), Valenz (Plzeň)

Na konci července se uskutečnil již 76.ročník Anen-
ského fotbalového turnaje. Velmi kvalitní obsazení 
týmů z krajských soutěží (Baník Pila, Jiskra Aš, Baník 
Svatava a domácí Ajax) doplnil tým Sokol Kolová, aby 
si pamětníci mohli připomenout a  zavzpomínat na 
předchozí název klubu. Letošní turnaj byl napínavý až 
do konce a vítězem se stal tým Baníku Pila, když gó-
lem v poslední minutě rozesmutnil domácí. Konečné 
pořadí: 1. Baník Pila 2. Ajax Kolová 3. Baník Svatava 
4. Sokol Kolová (!) 5. Jiskra Aš. Domácí získali pohár 
za nejlepšího střelce, jímž se stal Tomáš Bílý. Nej-
lepším brankářem byl zvolen Přemysl Štrébl z  Pily. 
Současně s  turnajem probíhaly Anenské slavnosti 
dětí. Pro příchozí ratolesti byl připraven velký skákací 
hrad se skluzavkou, bazén s vodou a různé soutěže 
o ceny. Po celou dobu fungoval kvalitní catering a po-
dávala se oblíbená točená zmrzlina (J.Škarda). Celý 
den byl zakončen Anenskou zábavou s kapelou „Ží-
zeň“. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách 
a samotné organizaci této tradiční akce a děkujeme 
Obci Kolová za podporu a přízeň. 

 FK Ajax Kolová, Martin Míček

závěrečná besídka zŠ kolová spojená s  roz-
loučením s páťáky a se školním rokem proběh-
lo v  úterý 21.  6. na fotbalovém hřišti – do zá-
kladních škol v Karlových Varech letos odchází 
10 dětí – přejeme jim všem hodně štěstí a stu-
dijních úspěchů.

Kolovská koule
Annenský fotbalový turnaj

1. sousedské setkání
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Pokud již nechcete nadále dostávat informace ze systému, dejte nám vědět na email:
obec@kolova-haje.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Aplikace i systém funguje v rámci celé ČR. Můžete tedy nastavit odběr infor-
mace i z jiných zapojených samospráv nebo nahlašovat podněty v celé ČR.

Při registraci si nastavte přes-
ně ten typ informací, které vás 
zajímají a také ulici či ulice, kde 
bydlíte, kde bydlí vaše rodiče 
nebo máte sídlo společnosti. 
Dozvíte se tak například včas 
o výpadcích energií, blokovém 
čištění, poplatcích, havárii vody 
či kulturních událostech.

Vážení občané,
zlepšujeme služby komunikace s vámi a zavádíme systém MUNIPOLIS. Systém pro  
tzv. SMART komunikaci – Mobilní Rozhlas. Díky němu vám budou ty nejdůležitější  
informace z naší samosprávy doručeny přímo do vašeho telefonu a nic vám tak  
neunikne, ať budete kdekoliv. 

Mobilní rozhlas v obci kolová

způsoby registrace do služby

Oficiální informace z obce přímo do vašeho telefonu 
(SMS, e-maily, zprávy do mobilní aplikace)

Dozvíte se například o výpadcích energiích, dostaneta 
pozvánky na místní kulturní a sportovní akce, budete 
informováni o ztracených zvířatech a mnoho dalšího.

Možnost informovat vedení obce o závadách na veřejném 
majetku, o poruše osvětlení, černé skládce nebo třeba 
odstaveném autovraku. Stačí vyfotit - lokalizovat - odeslat.

Dostanete příležitost zapojit se aktivně do dění v naší obci 
pomocí anket a dotazníků.

Stáhněte si mobilní 
aplikaci MUNIPOLIS 
pro iOS a Android.Jste již registrováni a chodí Vám zprávy z IK Kolová?

Váš kontakt byl převeden do nového systému MUNIPOLIS 
a zprávy Vám budou chodit i nadále.
Doporučuje Vám si naistalovat mobilní aplikaci MUNIPO-
LIS – informace z naší obce budete mít vždy po ruce.

Nejste ještě registrováni a chcete se dostávat zprávy z obce? Můžete tak učinit online, a nebo přímo na 
našem úřadu - rádi vám pomůžeme. Získáte přehledné informace, které vám zjednoduší život.

služba je poskytována zdarma!

?
systém je vhodný i pro seniory a slabozraké občany!
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PřIJďtE SE PODíVAt - OBcHůDEK A AtELIéR NAJDEtE 
PřED DOMEM Č.P. 147.

Keramická dílna na Kolové
“Když dělám keramiku, jsem ve svým světě“

Nedávno si na kolové otevřela ateliér a malý ob-
chůdek paní Šárka Reynvoet, výtvarnice, malířka 
a keramička. svá díla vyrábí z kameniny, vysoce 
kvalitního materiálu, a vypaluje ve vlastní peci. 
Právě díky vypalování na vyšší teplotu jsou kame-
ninové výrobky odolnější než hliněná keramika.

Paní Šárka se od mládí školila různě po světě. V Ně-
mecku se učila u sochaře a nyní je ráda, že zkušenosti 
se sochařstvím může spojit s výrobou keramiky.

Proces výroby keraminky je podle jejích slov o trpě-
livosti. “Každý kus je originál a barvení glazurou je 
takové malé kouzlení - nikdy nevíte, jak přesně bude 
finální výrobek vypadat. Jinou barvu má glazura při 
natírání a jinou po vypálení v peci. Vypálení trvá 10 
až 12 hodin - a poté musí výrobky přirozeně chlad-
nout, celý proces tak trvá až 2 dny.”

Kromě dekoračních kytiček a  ptáčků můžete mo-
mentálně v  obchůdku najít užitnou keramiku toče-
nou na kruhu a dekorované stékavou modrou efektní 
glazurou. Originální jsou však děrované “sochy” – 20 

let starý nápad paní 
Šárky, technologicky 
náročný na výrobu, 
kdy se „lepí kolečko 
po kolečku“. Vhodné 
jsou jako dekorace 
na zahradu a v kom-

binaci se svíčkou uvnitř vytvářejí zajímavé světelné 
efekty. Skrz ty otvory vyniká světlo.

Paní Šárka plánuje na podzim otevřít svoji keramic-
kou dílnu veřejnosti. Formou skupinového kurzu 
nebo formou soukromé lekce si během několika ho-
din osvojíte různé techniky modelování s  keramic-

kou hlínou nebo točení na kruhu, ve finále i barvením, 
domů si odnesete si vlastnoručně vyrobený výrobek, 
který rázem dostane zcela jinou hodnotu, bude ori-
ginální a ponese váš rukopis a srdce. Při práci s ke-
ramickou hlínou uplatníte vlastní výtvarné nápady. 
Nebo se necháte inspirovat přímo paní Šárkou.

"Na podzim otevřeme 
keramickou dílnu veřejnosti 

v rámci kurzu keramiky."
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Svoz komunálního odpadu
Dovolte, abychom touto cestou připomněli informace týkající se svozu komunál-
ního odpadu v obcích Kolová a Háje.
S poslední změnou zákona o odpadech je každý ma-
jitel nemovitosti povinen splnit ohlašovací povinnost 
formou jednorázového přihlášení nádoby na odpad 
na obecním úřadu. Poplatek je dle velikosti nádoby 
a četnosti svozu stanoven Vyhláškou č. 1/2021 obce 
Kolová. Znění vyhlášky stejně jako formulář Ohláše-
ní najdete v sekci Obecní úřad / dokumenty na webo-
vých stránkách obce. Pokud nemáte u nemovitosti 
nádobu na odpad, je nutné uhradit minimální popla-
tek ve výši 342 Kč. Povinnost platit poplatek za od-
kládání komunálního odpadu nově připadla také ma-
jitelům, jejichž nemovitost slouží pouze k rekreaci.
Aby svoz komunálního odpadu probíhal plynule 
a pravidelně, dovolujeme si vás požádat o kontrolu 
označení vaší popelnice. Kromě nálepky společnosti 
AVE je nutné, aby každá nádoba byla opatřena ná-
lepkou četnosti svozu.
Pokud zjistíte, že je třeba nálepky obměnit, na obec-
ním úřadě vám vydáme nové.

svoz komunálního odpadu probíhá vždy ve středu, 
svozy s četností 1× za 14 dní se konají každý lichý 
týden.
Poplatek lze uhradit ve dvou splátkách:
splatnost pro 1. pololetí byla stanovena na termín 
31. 7. 2022, 
splatnost pro 2. pololetí pak na termín 31. 1. 2023.
Výše poplatku na další rok bude stanovena na zá-
kladě aktuálního ceníku svozové společnosti AVE 
v prosinci 2022.

seznamte se….
 aplikace KAM S NÍM
 web UKLIĎME ČESKO
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     Rozlučka s Létem 

4. ročník 

Sobota 10. září 2022, 15:00 
na fotbalovém hřišti Ajax KOLOVÁ 

DĚTSKÉ ODPOLEDNE  15-18 hod. 
    Bohatý program pro děti - sportovní a poznávací stanoviště  
       s odměnou pro každého účastníka, ukázky z výcviku psů,  
              výtvarné dílny, Kolokroužky - technika jízdy na kole,  
                    zábavné lezení, nafukovací atrakce pro nejmenší… 

VEČERNÍ ZÁBAVA 19-23 hod. 
             K tanci a poslechu bude hrát 
                          kapela Žízeň z Pily. 

ŠPEKÁČKY pro děti ZDARMA 

Děkujeme všem, kteří akci podporují a pomáhají ji připravit. 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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Co se bude dít se školou

Troufnu si říci, že naše základní škola má stále lep-
ší pověst. V posledních letech jí navštěvuje mno-
hem více žáků, než například na konci minulého 

tisíciletí. V  průběhu let se z  „dvojtřídky“ stala „troj-
třídka“ a nyní již máme v provozu čtyři třídy, a každým 
rokem existuje jedna dvouročníková třída. Spojujeme 
vždy podle aktuální situace s počtem žáků.

O  škole a  jejím plánovaném rozšíření včetně rekon-
strukce střechy jsme psali v  posledním čísle minulého 
roku (je možné stále číst na www.kolova-haje.cz). Rádi 
bychom vás o této akci informovali podrobněji.

Vloni na podzim se naskytla příležitost na vybudování 
specializovaných učeben v naší škole. Vzhledem k rostoucí-
mu množství žáků hledáme již dlouho možnosti, jak školu 
jednoduše řečeno zvětšit, a tím zajistit jeden z důležitých fak-
torů vedoucích ke kvalitní a moderní výuce. Tou příležitostí 
je dotace ve výši 12,4 milionu korun. Nevýhoda této dotační 
nabídky je realizace do 
31. června roku 2023. Po 
důkladné analýze našich 
možností (nejen finanč-
ních) jsme se rozhodli 
nabízené dotační pení-
ze využít. Zastupitelstvo 
obce schválilo vypracování stavebního projektu a  podání 
žádosti o dotaci s příslibem spolufinancování projektu obcí. 
Žádost o dotaci musela být podána nejpozději do 31. břez-
na 2022 a její součástí musel být kromě mnoha desítek dal-
ších dokumentů i stavební projekt, rozpočet stavby, stavební 
povolení včetně jeho nabytí právní moci. Společným úsilím 
projektantů - stavařů, projektové manažerky námi vybrané 
dotační společnosti, paní ředitelky ZŠ a celého vedení obce 
jsme dokázali žádost se všemi náležitostmi podat včas.

Podle původního plánu jsme předpokládali, že rozhodnutí 
o udělení dotace obdržíme nejpozději v červnu 2022. Mezi-
tím budeme mít „vysoutěženu“ stavební firmu a na začátku 
prázdnin se začne se stavbou. Do konce září měla být hotova 
hrubá stavba, poté se měly nastěhovat do školy děti a nor-
málně se učit. Dokončovací práce by se prováděly přístupem 

z venkovního výtahu, aby co nejméně rušily výuku. Nejpoz-
dější termín dokončení celé stavby měl být v lednu 2023.

Bohužel došlo k tomu, že naše žádost o dotaci byla 19. dub-
na z důvodu námi nezaviněné formální administrativní chy-
by vyřazena. Chyba byla odstraněna. Na kladné rozhodnutí 
o znovuzařazení naší žádosti jsme čekali více než dva měsíce. 
Z tohoto důvodu má projekt k naší lítosti jiný časový harmo-
nogram. Je jasné, že žáci se budou muset několik měsíců učit 
v  náhradních prostorách. Po posouzení různých možností 
jak výuku po dobu rekonstrukce plnohodnotně zajistit, jsme 
našli řešení. Tři třídy se budou učit u nás na obecním úřadě, 
každá v samostatné místnosti, a jedna třída v klubovně jez-
decké společnosti na Kolové. Všechny náhradní učebny byly 
prověřeny jak školským úřadem, tak krajskou hygienickou 
stanicí a byly shledány jako zcela bezproblémové.

Dne 26. července jsme obdrželi zprávu, že naše žádost 
o dotaci splnila podmínky přijatelnosti a formální náleži-
tosti, tzn. samotné rozhodnutí o dotaci by mělo být pou-
hou formalitou.

Celý projekt je samozřejmě poznamenán velkým nárůs-
tem cen ve stavebnictví vlivem války na Ukrajině. Díky 
tomu jsme si vědomi, že se projekt zhruba o 10 – 15 % 
prodraží. Dotační podpora 12,4 milionu korun je však 
velmi významná a bez ní by takový projekt nebylo možné 
realizovat, aniž by došlo k nadměrnému zadlužení obce.

V současné chvíli je z budovy školy téměř vše vystěho-
váno do budovy OÚ, celému pedagogickému sboru velmi 
děkuji za hladké zvládnutí tohoto nelehkého úkolu.

Probíhá výběrové řízení přesně podle zákona o veřejných 
zakázkách. Jsme těsně před výběrem zhotovitele a  pode-
psáním smlouvy. Pokud nepřijdou procedurální těžkosti, 
mělo by se už v druhé polovině srpna začít stavět. V tom 
případě by se děti mohly vrátit do školy už po Vánocích.

Držme si palce ke zdárnému průběhu této investiční akce!

 Jakub Jiskra

Příležitostí je  
dotace ve výši  

12,4 milionu korun.
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Nová místa  
pro radost a kondici
Na konci června a  v  průběhu července 
jsme v  našich obcích instalovali další 
prvky pro radost, odpočinek i  kondici. 
Na cestě ke Kolováku u  posedu vyrost-
la workoutová sestava pro všechny, co 
rádi v  přírodě posílí svaly a  protáhnou 
tělo. Vedle se pak můžete usadit do nové 
houpačky a odpočívat. Obojí bylo spolufi-
nancováno z dotace Karlovarského kraje 
v rámci programu “Podpora rozvoje cykli-
stické infrastruktury v Karlovarském kra-
ji”. V Hájích na dětském hřišti U studánky 
přibyla pro naše nejmenší klouzačka. 

V  Hájích už přes dva měsíce zpříjem-
ňuje mikroklima nová tůň, která pomalu 
zarůstá vegetací. V  jejím okolí připravu-
jeme vysazování stromů ve skladbě, na-
vržené odborníky z Agentury ochrany pří-
rody a krajiny. To vše s finanční pomocí 
Karlovarského kraje.

StROMy VERSuS 
HRyZcI, KDO VítěZí?
Určitě jste si všimli, že některé stro-
my v  naší Javorové aleji (a  nejen 
tam) opadaly a  uschly. Měli jsme ra-
dost, když jsme je všechny do jedno-
ho úspěšně provedli suchým rokem 
2020. V  následujícím vlhkém jaru se 
stromy krásně olistily a jejich svěží ze-
leň nám zpříjemňovala procházky ale-
jí. Potom ale „nastoupili“ hryzci vodní, 
kteří mají rádi nejen vlhko, ale bohužel 
i mladé kořínky. Výsledkem jejich „řá-
dění“ je bohužel v současné době při-
bližně 15 stromů bez listí. Některé se 
snaží obrážet znovu. Uvidíme, jestli se 
zachrání. Uschlé stromy nahradíme 
novými, máme je přislíbeno od firmy 
Zahrady Šíp, která alej sázela. Většinu 
zdarma a zbytek za nákupní cenu.
Proti hryzcům se velmi špatně bojuje, 
znáte je možná i ze svých zahrad. Mu-
síme věřit přírodě, že si poradí.
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KOLOKROUŽEK na Kolové…kolo nás baví
Máte rádi kolo? My ano. Na Kolové fungovaly nějakou dobu dětské Cyklokroužky pod záštitou 
Kolo pro život, ale bohužel před rokem skončily. A protože nám to bylo líto, rozjeli jsme (Honza 
Pašek, já, a můj muž Slávek Paule) od loňského září u nás na Kolové „KOLOKROUŽEK“. 

Název není nijak extra nápaditý (inspirovali jsme se 
názvem Cyklokroužků, kerý má Kolo pro život regist-
rovaný), ale zas je z něj aspoň jasné, co děláme. Ve-
deme v něm děti k  ježdění na kole a ke všemu, co 
s tím souvisí.
Poprvé jste nás mohli vidět vloni na Rozlučce s  lé-
tem – udělali jsme tam pro děti pár jednoduchých 
zábavných překážek, aby si mohly vyzkoušet svou 
techniku jízdy na kole. Kolokroužek pak začal pravi-
delně na konci září každou středu od 17 hodin. Do-
kud nám to počasí dovolilo, jezdili jsme ven. V zimě 
jsme využívali obecní sál  – tělocvičnu (děkujeme 
obci za její zapůjčení zdarma!) a chodili tam s dět-
mi cvičit a hrát míčové hry. Jakmile nám to počasí 
umožnilo, vrátili jsme se ven ke kolům.
Naše výlety jsme podnikali hlavně do lesů v okolí Kolo-
vé a Pily - na Vítkovku, na viklan Dominik, na Andělku 
za výbornou točenou zmrzlinou, hledali jsme ztracený 

pirátský poklad podle mapy U pytlákova hrobu, párkrát 
jsme byli na pumptracku v Otovicích, jednou jsme do-
konce vyjeli na Klínovec - cesta lanovkou nahoru se 
dětem moc líbila a sjeli jsme 10 km dlouhý modrý trail. 
Na závěr měli děti i jejich rodiče ochutnávku cykloori-
enťáku - byla to celkem dobrodružná a zábavná výpra-
va, částečně podle orienťácké mapy s  buzolou. Děti 
musely najít rybníček (ke kterému nevede žádná cesta 
a ani není zakreslený v žádné běžné mapě), kde jsme 
jim schovali odměnu za jejich celoroční účast (velmi 
děkujeme štědrým sponzorům za dárky). Pak jsme po-
kračovali na Černou vodu za Pilou na závěrečné opéká-
ní buřtů, kde jsme dětem rozdali medaile.
A počet účastníků našeho Kolokroužku? Začali jsme 
na 8 a  během roku nám pár dětí přibylo, v  červnu 
jsme měli 12 dětí ve věku od 4 do 12 let. Doufáme, 
že si děti Kolokroužek s námi užily.
Přes prázdniny chceme za fotbalovým hřištěm Aja-
xu vyrobit pár dřevěných překážek pro jízdu zručnos-
ti, které tam budou mít svoje stabilní místo a  kdo-
koliv si je bude moct vyzkoušet a  zdokonalit svou 
techniku jízdy na kole. Moc děkujeme fotbalistům, 
kteří nám přislíbili, že prostor za hřištěm můžeme 
pro tento účel použít.
A jak to bude dál? Po prázdninách plánujeme začít hned 
2. týden v září, abychom co nejvíc využili dobu vhodnou 
k ježdění venku, než se zase budeme muset přesunout 
do tělocvičny. Protože to vypadá, že se k nám přidá pár 
dalších menších zájemců, zvažujeme rozdělení dětí na 
2 skupiny podle věku nebo výkonnosti.
Do našeho Kolokroužku vítáme všechny děti ve věku 
od cca 5 let – podmínkou je pouze to, že už umí jezdit 
na kole. Pokud byste měli zájem, kontaktujete mě na 
telefonu 737 242 337 – Jindřiška Paule. I letos plánu-
jeme být na Rozlučce s  létem, která se bude konat 
v sobotu 10. září na fotbalovém hřišti. Těšíme se!

 Jindřiška Paule za tým Kolokroužku
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Oživlý park
Za autobusovou zastávkou naproti obecnímu úřadu 
ukrývala donedávna hradba pámelníku parčík, jehož 
dominantou je pomník obětem první světové války. 
Ten za okrasnými keři, vysazenými v minulosti těsně 
před ním, nebyl téměř vidět. Do parčíku málo zašel, 
někteří jen jednou ročně při kladení věnců a vzdání 
pocty padlým, jejichž jména jsou vytesána do kame-
ne obelisku.

Chtěli jsme jednak zvýraznit toto pietní místo a jed-
nak park zpřístupnit. Vytvořili jsme několik metrů 
pěšiny, odstranili část živého plotu pro volný prů-
chod, zredukovali zeleň před pomníkem. Cena úprav 
nepřesáhla 20  tisíc korun. Do budoucna necháme 
vyrobit kolem centrální lípy lavičku. Místo tak bude 
přitažlivé pro všechny, kdo hledají odpočinek v hor-
kých letních dnech v chladivém stínu vzrostlých lip.

O Polničce a ostatních 
...budování cest kolem Kolové a Hájů

V roce 2017 byly v obci dokončeny Komplexní pozem-
kové úpravy, jež financoval Státní pozemkový úřad. Kro-
mě jiného z nich vzešel soubor pozemků, které slouží 
nebo v budoucnu budou sloužit jako cesty prvotně vy-
užitelné pro vlastníky zemědělských pozemků, ale také 
pro občany k procházkám a projížďkám na kole. Mezi 
nejdůležitější patří Polnička (cesta mezi Kolovou a Há-
jemi), cesta od silnice směrem ke Kolováku a v nepo-
slední řadě také propojení směrem na Březovou kolem 
„Kovoslužby“. Důležitý je fakt, že realizaci těchto cest 
měl stoprocentně financovat Pozemkový úřad.

Na začátku roku 2019 jsme začali intenzivně jednat 
s tímto úřadem (PÚ) o postupné realizaci cest. PÚ zís-
kává prostředky z evropských fondů. Tok těchto finan-
cí byl v uvedeném roce přerušen. Byli jsme informo-
váni, že další prostředky budou napříště směřovat do 
programu „zadržování vody v krajině“ a ne do výstavby 
cest, a to minimálně v nejbližších 2-3 letech. Tedy jed-
noduše řečeno: jsme v pořadí, musíme pár let počkat.

Proto jsme vzali realizaci, a je důležité říci, že pro-
zatímní, do svých rukou. S  pomocí dobrovolníků 
(popsáno v minulých číslech Koloháje) jsme téměř 
s  nulovým nákladem (do 5.000 korun) realizovali 
podle nás nejdůležitější cestu, Polničku. Její povrch 
se bude ještě vylepšovat, a budeme rádi, podaří-li se 

z prostředků PÚ nebo s přispěním dotace.
Loni na podzim se nám podařilo vyjednat s PÚ realiza-

ci cesty ke Kolováku, která by měla proběhnout v roce 
2023. Zčásti bude povrch asfaltový, zčásti travnatý.

Postupně realizujeme i vlastní cesty pro pěší - ces-
ta v Hájích a cesta okolo psí loučky nad Kovosluž-
bou. Ta bohužel nyní vzhledem k  polomům po jar-
ních vichřicích nenavazuje na další cesty na cizích 
pozemcích. Jednáme s  vlastníky o  odklizení polá-
maných stromů. Vzhledem k  obtížnosti terénu to 
není jednoduché a tedy ani rychlé.

Budeme usilovat o  realizaci cest v  katastru obce 
včetně jejich napojení na cesty další. Máme jedno-
značné zprávy, že přístupnost přírody v našem okolí 
je pro většinu z vás prioritou.

...pokračování z titulní strany
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rok jsme trénovali na Kolové, měli jsme tady hned vedle 
paneláku přírodní kluziště. Pak už jsme jezdili trénovat 
do Varů. Nejdřív jsme hráli za Sokol a pak za RS Kolová 
až do toho asi 97 roku - nedohodli jsme se totiž s fotba-
listama a tak jsme se spaktovali s cvičením žen. Zabalili 
jsme to, protože už nás bylo zaprvé málo a  taky nebyla 
už chuť to organizovat, ty mladý o to tady neměli zájem. 
Výstroj jsme většinu rozdali, něco jsem si schoval na pa-
mátku… Jako věci mám ještě doma, brusle a  tak, to já 
se občas ještě sklouznu taky, když přijde chuť…ale už to 
nejde tak jako když mi bylo pětačtyřicet… (smích).
Kdybyste si měl vzpomenout na nějaká jména  – kdo 
s vámi hrál? Co hráči z vašich fotek?
Hrál s  námi třeba Honza Jirásků, Jirka Škarda, Honza 
Ulrich, Petr Brom, Viktor Kempf, Jirka Růžička, Pepík 
Bartáček, Venca Janečků, Petr Lodr, Milan Klesa, Karel 
Janečků, Lojza Huml, Gőtz, Franta Janáček, Milan Uher, 
Petr Knapů, Tonda (gólman), Pepík Bujna, Martin Uxa, 
Procházka, Franta Mokrý… už je všechny nepoznám. 
Ale mám tady ještě snad všechny registračky, ty vám půj-
čím… No, já jsem nejdřív hrál a pak jsem začal v r. 81 pís-
kat hokej, až do roku 2000. Funkcionařím až do dneška, 
mám toho hokeje pořád nad hlavu :) Jednu dobu jsem 
hrál i pískal, tak toho bylo hodně, ale měl jsem dobrý za-
městnání – lítal jsem u práškařů, tam jsme dělali přes léto 
a pak v září, říjnu jsme to zabalili, takže jsem měl volno. 
Trénovali jsme 2x v tejdnu, sobotu nebo neděli se hrávaly 
mistráky, takže to bylo dost časově náročný. Mezitím se 
ještě dělala administrativa.
A co nějaká vtipná historka z natáčení?
No, tak možná…měli jsme Freundschaft s  Němce-
ma – jezdili jsme do Hofu, asi 3 nebo 4 roky, po revoluci. 
A vtipná historka byla, že když jsme přijeli na celnici na 

Pomezí, tak probíhala celní kontrola. My jsme měli v těch 
fochách nahoře nad sedadly naskládaný becherovky, tam 
bylo snad 40 becherovek – to celníky nezajímalo. Ale vza-
du jsme měli rance s hokejovou výstrojí. Celníci si poru-
čili 2 rance ven a vybalit – no a někteří kluci byli trošku 
čuňáci a zrovna jeden takový si celníci vybrali k vybalení 
(hledali cigarety)  – ovšem hned jak ho otevřeli a  začali 
vyndávat věci, tak se slovy, ať to rychle zas zavřem a ať už 
rychle odjedem odbíhali pryč od našeho autobusu. Pak 
už nás znali, tak nás rovnou pouštěli. Přestali jsme tam 
jezdit, protože v Hofu pak přestali hrát.
A co byste řekl na závěr?
S hokejem jsem zažil krásný chvíle. Bylo to pěkný a pořád vlast-
ně je. Ale poslední rok a pak už na to kašlu… (opět smích).
Tak to si kdyžtak můžeme říct za rok…

 Jindřiška Paule

 

...pokračování z titulní strany
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MÍR V SRDCI A VE SVĚTĚ

Před odjezdem do Kostnice si Jan Hus připra-
vil kázání, které zamýšlel přednést před konci-
lem. Nazval je Řečí o míru, latinsky Sermo de 

pace. Opírá se o  text evangelia, kde Ježíš přikazuje 
učedníkům: “Vcházejíce do domu, pozdravte jej slovy: 
Mír tomuto domu” (Lukáš 10, 5). Církevní reformátor si 
uvědomuje, že koncil bude řešit jeho kauzu. Ani svým 
soudcům však nepřeje nic špatného, neproklíná je, na-
opak žehná: “Mír buď tomuto domu, aby se nakonec 
sjednotil v Kristu Pánu vírou, nadějí a láskou.” Historie 
nás učí, jak nakonec dopadl kostnický koncil. Kdežto 
o konci naší osobní existence na tomto světě nevíme 
nic. Proto se nyní vrátíme od konce na začátek.

Narození je zároveň přechodem z  jednoho domu 
do druhého - z  domu mateřského těla do velikého 
domu světa. Mimo bezpečné útočiště, kde vládl pra-
videlný tlukot srdce, na nějž jsme byli napojeni, se 
před námi rozevřel neznámý široký prostor, ve kte-
rém není snadné se zorientovat. Ocitli jsme se venku 
a po celý život se podvědomě snažíme dostat zase 
dovnitř. Proto si budujeme domovy, hnízda, azyly - 
místa, kam vnášíme kus vlastního srdce. Jenže naše 
srdce jsou neklidná a nestálá… Chybí-li srdcím mír, 
nedostává se míru ani světu, v  němž nesvár a  ne-
pokoj mezi lidmi i  mezi národy způsobují, že jedni 
k druhým se chováme jako k cizincům a nepřátelům, 
ačkoli bydlíme společně v domě světa, jemuž na po-
čátku Bůh položil pevné základy. Společně bychom 
se o něj také měli starat podle Boží vůle, aby nám 
střecha nespadla na hlavu.

Představme si absurdní výjev, kdy parta výletníků 
se snaží postavit stan, zprava zatloukají do země ko-
líky a zleva přeřezávají lanka. Udeří bouře, stanová 
plachta se trhá ve větru, neposkytuje úkryt. V tomto 
absurdním dramatu hrajeme tragikomické postavy. 
Skáčeme ze strany na stranu, stavíme a  bouráme. 
Nemáme srdce z  jednoho kusu, takže děláme, co 
dává smysl, i  to, co je zhola nesmyslné a  destruk-
tivní. V  našich srdcích probíhá válka mezi rozděle-
nými, odcizenými a znepřátelenými stranami v nás 
samotných. Dobře vím, o  čem píšu. Ani já nejsem 
z  jednoho kusu. Jsem na kusy, kousky a kousíčky. 
Děravý stan mého života se třepetá v povětří, ale ve 
spacáku je zatím ještě snesitelně…

Přijde i ke mně mír? Šalom do mého domu? Možná 
už dávno přišel a  znovu přichází, ale já nevnímám 
a nepřijímám, protože rád a často se zabývám sám 
sebou, řeším si osobní rozpory, zalezlý ve zdánlivém 
bezpečí spacáku. I  když tajemný, tichý a  nevtíravý 
hlas mi šeptá, abych se už probudil, vyvětral, otevřel 
dokořán dveře k domu srdce a nechal se obdarovat 
zázrakem nového dne, s  nímž opět vysvitla i  nová 
naděje. Hlas neznámý, a přesto důvěrný, hlas z dál-

ky, a přesto zevnitř, hlas autority, a přesto i lásky, hlas 
Pána, a přesto i přítele: “Probuď se, kdo spíš, vstaň 
z mrtvých a zazáří ti Kristus” (Efezským 5, 14).

Představme si teď jiný výjev. Na hlubší, neviditelné 
úrovni reality se děje neustále a dosvědčuje nekoneč-
nou Boží trpělivost, se kterou nad námi neláme hůl 
a nebere zpět nabídku míru v srdci, a skrze mír v srd-
cích šíří mír ve světě. Představme si poutníka Ježíše 
kráčejícího po kamenitých, nevyrovnaných stezkách, 
jak obchází příbytky lidí a touží jim předat svůj mír, jenž 
ho spojuje v dokonalou jednotu s Bohem a činí ho ce-
listvým, úplným člověkem: “Pokoj tomuto domu.” Řec-
ký Nový zákon užívá slova eiréné, v původním význa-
mu pokojného soužití, míru mezi sousedními obcemi 
a státy. Ježíš nabízí “mír mezi”, neboť naše životy se 
pohybují ve vlnách mezi vzájemně provázanými udá-
lostmi v proudu času, mezi časticemi, které zapomínají 
kroužit kolem jádra a vychylují se z drah, mezi prachem 
a sutinami, na něž se rozpadají stavební kameny vzta-
hů v našich domovech, zemích, národech a církvích. 
O nich se Ježíš vyjádřil, že “každé království vnitřně roz-
dělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený 
nemůže obstát” (Matouš 12, 25).

Mír v  domě srdce neznamená, že komory a  síně 
našeho vnitřního světa budou zbaveny všeho, co ne-
umíme či nechceme akceptovat a  co nám překáží 
v  utváření líbivějšího obrazu sebe samých. Kristus 
vyhlašuje mír, jež nemá obdobu, neboť nevyžaduje 
smrt nepřítele, nýbrž jeho objetí, zahrnutí do celku. 
Vše má právo tu být, vše tu smí zůstat, vše získá svo-
je místo. Mezi znepřátelenými úlomky mého vnitřně 
rozděleného srdce už nemusí zuřit válka, není nutné 
vršit oběti a zasazovat rány, neboť “mezi” stojí Kris-
tus! ”V něm je náš pokoj" (Efezským 2, 14), v něm je 
vše integrováno, uzdraveno, sjednoceno a dovršeno. 
Právě tato obnova celistvosti je šalom, eiréné, mír ve 
světle evangelia! A proto: “Ve vašem srdci ať vládne 
mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno spo-
lečné tělo” (Koloským 3, 15).

Ani po osmnácti letech farářské služby nevím, jestli 
rozumím poselství Ježíšovy Radostné zvěsti. Třeba 
vůbec ničemu nerozumím. Ale i kdyby, pořád lepší, 
než se domnívat, že nám střecha nespadne na hlavu, 
když zavřeme oči a zalezeme zas do spacáku… Ra-
ději spolu s mistrem Janem prosme o mír a usilujme 
o něj! Neboť nebudou-li domy srdce usmířeny s Bo-
hem, neusmíří se ani se sebou, a nebudou-li usmí-
řeny se sebou, neusmíří se ani s lidmi. Jen ti z nás, 
kteří přijmou do srdce Kristův mír, ponesou jeho mír 
do světa a stanou se tvůrci pokoje: “Buď mír tomuto 
domu ve slávě s Bohem Otcem i Synem i Duchem 
svatým, požehnaným na věky věků. Amen.”

Lukáš Bujna, husitský farář


