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PETANQUE CLUB KOLOVÁ
USNESENÍ OZ ZE DNE 27 .4. 2017
Bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 sportovním spolkům obce Kolová:
1.

Fotbalový klub AJAX Kolová – 150.000,- Kč

2.

Petanque Club Kolová – 30.000,- K4

3.

TJ-RS Kolová, spolek – 25.000,- Kč
Číslo 2/2015. Vydává obec Kolová, 362 14 Kolová, okr. Karlovy Vary.
Ev.č. MK ČR E 19633. Vychází nepravidelně cca 4x ročně.
www.kolova-haje.cz
kolova@volny.cz

PETANQUE CLUB KOLOVÁ

Kolová je devátá na světě v pétanque!
Zatímco většina českých mužů se připravovala na Velikonoce pletením pomlázek a české ženy
malovaly kraslice a pekly mazance, náš reprezentační tým v pétanque ve složení Sylva
Mrázková (Kolová), Lucie Venclová (Vrchlabí), Jiří Koreš ml. (České Budějovice) a Tomáš
Michálek (Brno) nasedl do auta a vyrazil na tisíc kilometrů dlouhou cestu do Belgie. Vlámské
město Gent se totiž právě v době velikonoční stalo pořadatelem historicky prvního
kombinovaného mistrovství světa v pétanque, které zahrnovalo pět různých kategorií:
čtyřčlenné výpravy se utkaly ve dvojicích (mužských, ženských a smíšených) a zároveň
v jednotlivcích (muži a ženy zvlášť).
Rekordní účast téměř 50 zemí z celého světa slibovala nejen vysokou úroveň šampionátu, ale i
náročné boje. Pod trenérským dohledem Iva a Soni Michálkových jsme se tedy mohli těšit na
kvalitní zápasy, byť jsme si předem netroufali hodnotit, s jakým výsledkem z nich vyjdeme.
Věděli jsme pouze jediné: bude se jednat doslova o herní maratón, neboť první utkání začínala
v 8.30 ráno a poslední končila mezi 10. – 11. hodinou večer, respektive v noci.
Systém hry byl nastaven na čtyři kola základní části s výsledným postupem do šestnáctky, k
čemuž byly zapotřebí alespoň tři výhry. Nejlepších šestnáct pak už o titul mistra či mistryně
světa mezi sebou hrálo stylem KO, tedy „prohraješ, jedeš domů“. První boje vypukly ve
čtvrtek 13.4., kdy se odehrála dvě kola ženských a mužských dvojic i jednotlivců a tři kola
smíšených dvojic. Na konci dne pak bylo jasné, že naše smíšená dvojice Lucky a Tomáše
s jednou výhrou a dvěma prohrami už nemá šanci probojovat se mezi nejlepších 16 týmů,
mužské i ženské dvojice se stavem 1-1 musejí ještě pro postup získat dvě výhry, zatímco mně
a Jirkovi v jednotlivcích „stačí“ už jen jedna výhra, neboť jsme vyhráli oba zápasy.
Pátek se nesl ve znamení lámání chleba, a to lámání sice nijak jednoduchého, ale nakonec
nadmíru úspěšného. Zatímco mixy a mužské dvojice bohužel kýžených tří výher nedosáhly, ve
zbylých třech kategoriích jsme uspěli a mohli oslavovat postup mezi 16 nejlepších světových
ženských týmů a ženských i mužských singlů. S takovým výsledkem jsme zpočátku ani
nepočítali a o to víc nás potěšilo, že Češi se ve světě rozhodně neztratili.
Sobotní zápasy již probíhaly KO systémem, v němž jsme všichni bohužel zůstali stát před
branami osmifinále. Kolová se však i přesto může radovat, neboť má ve svých řadách hráčku,
které patří dělené deváté místo na světě, a to hned ve dvou disciplínách: ženské dvojice a
jednotlivci.
Sylva Mrázková

FK AJAX KOLOVÁ

Fotbalový klub Ajax Kolová pokračuje ve sportovní činnosti jak dospělých, tak i mládeže.
Na začátku tohoto soutěžního ročníku došlo v klubu ke změnám, kdy jsme kromě A-mužstva
dospělých přihlásili také B-mužstvo, za které nastupují hlavně naši odchovanci, a to již od 15-ti let
věku. Vzhledem k nedostatku dorosteneckých družstev se tak zamezilo přerušení sportovní činnosti
do doby 18-ti let a naopak se také výrazně zvětšila hráčská základna. Nově jsme také přihlásili
soutěž mladších žáků 7+1, kde mohou hrát děti již od 6-ti let. A-mužstvo vede trenér Milan Pokrupa
a mají za cíl skončit do pátého místa okresního přeboru. B-mužstvo vede Zdeněk Růžička a tvoří
základnu pro fotbal v Kolové do dalších let. Naše žáčky vede Pavel Gábner spolu s Honzou
Horváthem a za účasti rodičů dávají prostor i těm nejmenším poznat radost ze hry a ze vstřeleného
gólu.
Věříme, že trend bude pokračovat i nadále. V létě, v době Anenských slavností, plánujeme
již 71. ročník tradičního Anenského turnaje, o kterém budeme naše spoluobčany včas informovat.
Na závěr bychom chtěli poděkovat Obci Kolová za výraznou podporu a spolupráci. Díky tomu se
vytváří podmínky pro další rozvoj sportu v naší obci (především dětí a mládeže) a bez této podpory
by chod největší sportovní organizace v obci nebyl možný. S přáním krásných jarních dnů Fk Ajax
Kolová.
Martin Míček

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLOVÁ

Letošní školní rok se opět chýlí ke konci, dovolte mi tedy pár ohlédnutí zpět.
Hned v září jsme se zapotili v minikopané, v běžecké štafetě a v přespolním běhu. V říjnu
jsme navštívili Ekocentrum v Chebu a zažili jsme den v přírodě ve stylu stopované. V listopadu
jsme zpěvem a krátkým představením oslavili sv. Martina. Začátkem prosince nás ve škole navštívil
Mikuláš, a pak už zavládly Vánoce. Pro starší ročníky jsme uspořádali přednášku na téma Vánoce a
EU. Pro rodiče a veřejnost byla atmosféra blížících se svátků zpestřena zpěvem koled, jarmarkem
školních výrobků a v neposlední řadě příjemným popovídáním u voňavého punče. Kdo u nás nebyl,
přijďte příští školní rok, akci jistě zopakujeme! Nový rok se nesl v duchu kultury, navštívili jsme
moc pěkný koncert Karlovarského symfonického orchestru. Děti měly také možnost poznat, co
obnáší práce policisty, pozvali jsme do školy zástupce Policie ČR, kteří si pro ně připravili velmi
poučný program. Odměnou pro všechny za vysvědčení se stala celodenní exkurze do vědeckého a
technického centra Techmania Plzeň. Koncem února jsme zorganizovali již tradiční masopustní
průvod po vsi. Jaro pak patřilo předškolákům. V březnu jsme je přivítali na programu Jak to chodí u
nás ve škole, začátkem dubna pak proběhl zápis do 1. ročníku. Těšíme se na patnáct budoucích
prvňáčků. S letošním školním rokem se rozloučíme již začátkem června. Zveme všechny rodiče,
prarodiče i veřejnost na školní hřiště, kde se uskuteční již druhý ročník akce Pod širým nebem.
Co se budoucnosti týče, velké naděje vkládáme do většího, důstojnějšího a klidnějšího
prostředí pro školní družinu. Jejich potřeba se v průběhu školního roku potvrdila a stává se již
nezbytností. Těšíme se proto na září, kdy by měla být družina již „v novém“.
Závěrem mi dovolte, abych popřála všem letošním prvňáčkům, aby jim vydrželo nadšení a
radost i do dalších ročníků. Všem našim páťákům přeji mnoho úspěchů v jejich dalším životě mimo
kolovskou školu. Pochval není nikdy dost, proto bych ráda i touto cestou poděkovala všem
kolegyním za skvělou spolupráci během celého roku. Ať Vám takové nadšení pro práci vydrží co
nejdéle, bez Vaší lásky k ní by naše škola nebyla taková, jako dnes je! V neposlední řadě děkuji
všem, kteří naši školu stále podporují!
Monika Sommerová

