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Dětem základní školy v Kolové končí letos školní rok o něco dříve. Obec musí 
zajistit opravu stropů mezi prvním a druhým podlažím. Škola byla kompletně 
vystěhována, nábytek je uložen v nebytových prostorách bývalé hospody, děti mají 
k dispozici sál a paní učitelky si v těchto ztížených podmínkách musí poradit. 
Zvládají to výborně a za to jim patří dík. Stavební práce provádí firma STASKO, 
která vyhrála výběrové řízení a byla schválena zastupitelstvem.

Číslo 2/2016. Vydává obec Kolová, 362 14 Kolová, okr. Karlovy Vary. 
Ev.č. MK ČR E 19633. Vychází nepravidelně cca 4x ročně.
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Vážení rodiče, občané Kolové a Hájů,
dovolte mi krátké ohlédnutí za letošním školním rokem. Opět nám stoupl počet 

žáků, což je to pro nás malým vysvědčením, že se naše škola ubírá správným 
směrem. Pro srovnání: původních 30 žáků ve třech třídách před deseti lety se 
postupně rozrostlo na 56 žáků ve čtyřech třídách pro příští školní rok. To je 
pro malotřídní školu potěšující číslo.

Letos jsme zahájili pro prvňáčky program „Jak to chodí ve škole“. Seznamujeme 
děti se školním prostředím, abychom jim usnadnili jak zápis do první třídy, tak 
budoucí start ve škole.

V rámci celého školního roku navštěvujeme místní knihovnu, kde pro nás 
zajímavé programy ochotně připravuje paní Šárka Mathauserová. Kromě knihovny 
pořádáme tradiční školní akce, exkurze nebo výlety. Za všechny jmenujme projekt 
Putování za Karlem IV., sportovní soutěže v rámci Asociace školním sportovních 
klubů, koncert Karlovarského symfonického orchestru, Martinskou oslavu nebo 
Adventní zpívání.

Snažíme se otevřít školu více veřejnosti, a proto jsme letos uspořádali první akci 
v rámci cyklu Přednáškové úterky. Pan Vladimír Melichar si pro nás připravil pěkné 
a zajímavé povídání o Norsku. Moc děkujeme. O konkrétním podzimním programu 
Vás budeme v předstihu prostřednictvím Koloháje nebo letáků informovat. Všechny 
občany, ať už máte, či nemáte děti ve škole, tímto srdečně zveme. Přijďte se 
podívat do naší školy.

Jak jste již možná zaznamenali, konec školního roku se odehrává v trochu 
netradičním duchu. V polovině června jsme vystěhovali celou budovu školy a byla 
zahájena vnitřní rekonstrukce budovy (nutná oprava stropů a potřebné drobné 
úpravy související s provozem školy). Rodičům v této souvislosti děkujeme za 
pochopení a trpělivost. Děkuji všem kolegyním nejen za „víkendovou stěhovací
směnu„, ale i za odvedenou celoroční práci. Poděkování patří také těm, kteří naši 
školu podporují, i třeba jen dobrým slovem. Vzrůstající počet našich žáků je pro nás 
zpětnou vazbou, že malá škola s plnohodnotným vzděláváním, klidným rodinným 
prostředím a citlivým individuálním přístupem je v dnešní uspěchané době stále 
větším lákadlem i pro městské rodiny. Monika Sommerová

Dne 28.5.2016 pořádal PC Kolová v areálu klubu za účasti 160 hráčů MČR 
PÉTANQUE DVOJIC a při té příležitosti zveřejňujeme zkrácenou verzi reportáže, 
jejíž autorkou je  členka našeho klubu a reprezentantka ČR na Mistrovství světa žen 
v Thajsku 2015 Sylva Mrázková. Plné znění reportáže najdete na webových 
stránkách obce.
Hlavní město Thajska Bangkok se od 4. do 8. 11. 2015 stalo hostitelem MS žen 
v pétanque, na kterém nechyběl ani český tým složený ze 4 hráček. Díky účasti 
asijských družstev, jež patří mezi špičku v tomto sportu, a to jak v mužské, tak i 
ženské kategorii, se očekávala vysoká úroveň šampionátu, a tím i těžké a zajímavé 
souboje.

PÉTANQUE CLUB KOLOVÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ



Na místo jsme po patnáctihodinovém letu dorazili s předstihem už v pondělí 2. 
listopadu, abychom měli dostatek času na aklimatizaci. Volný čas jsme vyplnili jak 
doháněním spánkového deficitu, tak i nasáváním atmosféry, která v tomto 
osmimilionovém městě panuje a pro niž je typické nejen vlhké horko či neuvěřitelně 
hustá doprava, ale i usměvaví a vždy ochotní místní obyvatelé. 
Oficiální přivítání účastnic proběhlo ve středu na slavnostní zahajovací večeři, kde 
zároveň proběhlo i losování prvního kola soutěže. Za našeho protihráče nám los 
určil Singapur, se kterým se české hráčky doposud nesetkaly, a posoudit jeho 
kvality jsme tudíž mohly až druhý den přímo na hřišti. Ze souboje se Singapurem 
jsme vyšly vítězně a netrpělivě očekávaly, se kterou zemí se utkáme dále. Los nám 
přiřknul Kanadu, avšak s tou jsme si už bohužel poradit nedokázaly. První herní den 
pro nás tedy skončil nerozhodným skóre.
První tým, se kterým jsme se utkaly v pátek ráno, patří mezi naše tradiční soupeře; 
s Německem jsme si však naneštěstí nedokázaly potvrdit. Těsným jednobodovým 
rozdílem jsme prohrály s Tureckem a hned po něm úspěšně zdolaly hráčky z Tchaj-
peje. Odpoledne jsme nastoupily proti soupeřkám z USA a konečně jsme ukázaly, 
co v nás doopravdy je. Aktivní hrou jsme dosáhly vítězství a v následujícím klání si 
poradily i s hráčkami ze Slovenska. 
I úvodní sobotní zápas, ve kterém jsme narazily na Maročanky, potvrdil vítěznou 
vlnu. Do následující utkání proti Japonsku jsme nastoupily s ambicemi probojovat se 
do finále. A cíl byl splněn! Otevřela se nám cesta do závěrečného boje o 1. místo, o 
které jsme se měly utkat s Estonskem. K naší obrovské radosti jsme dokázaly 
estonský tým pokořit, a připsaly si tak šestou výhru v řadě, jež pro nás skončila 
velkým úspěchem v podobě prvního místa a nádherného skleněného poháru.
…Za sebe pak obzvláště děkuji obci Kolová za příspěvek, který nám významně 
ulehčil finanční zátěž spojenou s tak vzdálenou destinací, a PC Kolové za finanční i 
morální podporu, která se zúročila v podobě skvělého vítězství, jednoho 
z nejvyšších a v kategorii Poháru národů vůbec prvních, na něž česká ženská 
reprezentace v historii dosáhla. Koulím zdar!

Sylva Mrázková – PC Kolová

Doučím NJ
 děti ZŠ, SŠ, začátečníci, pokročilí, konverzace pro práci v Německu
 první hodina zdarma, poté 150,- Kč/60 min. 
 zkušenosti s individuální výukou cca 10 let
 vlastním pedagogické minimum, ZD a ZMP certifikát

Tel.: 730 548 306 Lucie (Placená inzerce)

Žádáme občany, aby udržovali pořádek u kontejnerů na 
tříděný odpad!



ANENSKÝ TURNAJ V KOLOVÉ od 9 hodin

LETOS PROBĚHNE JIŽ 70. ROČNÍK VYHLÁŠENÉHO ANENSKÉHO 
TURNAJE, NEJSTARŠÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE V 

KARLOVARSKÉM KRAJI, KTERÝ BUDE ZÁROVEŇ SOUČÁSTÍ OSLAV 
70-TI LET FOTBALU V KOLOVÉ.

Zúčastněné týmy: Blaník Strunkovice, Jiskra Březová, Baník Pila, SC Stanovice,
Sokol Olšová Vrata a pořádající Ajax Kolová.
Exhibiční utkání: bývalí hráči Ajax Kolová x bývalí hráči Výběr Karlovarska

Po celou dobu turnaje bude otevřen
BUFET S OBČERSTVENÍM A VENKOVNÍ NOVÝ GRIL

Po skončení turnaje a po vyhlášení výsledků a předání pohárů a cen 
bude pokračovat SETKÁNÍ BÝVALÝCH SPOLUHRÁČŮ, večer bude 

turnaj zakončen TRADIČNÍ ZÁBAVOU POD ŠIRÝM NEBEM SE 
SLOSOVATELNOU TOMBOLOU A NOČNÍM PŘEKVAPENÍM.

Současně s turnajem bude v areálu za hřištěm probíhat tradiční

ANENSKÁ SLAVNOST od 15 hodin 

pod záštitou Obce Kolová, Cvičení žen a Ajaxu Kolová. Kromě 
různých soutěží a atrakcí pro děti bude rovněž otevřen bufet s 
občerstvením. Obě akce budou propojené a průchozí. Veškeré 

podrobnosti budou zároveň včas vyvěšeny na plakátech.
SKÁKACÍ HRAD

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
JÍZDA NA KONÍCH

U KAPLIČKY BOHOSLUŽBA OD 14:30 HOD.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Případní zájemci o spoluúčast nebo prezentaci své firmy a případní dárci do 
tomboly prosím kontaktovat Martin Míček 602285905.

23. ČERVENCE 2016 


