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Uzávěrka jednotlivých čísel v roce 2011 je 7.3., 6.6., 5.9. a 25.11.

Milí čtenáři,

slovo tradice je v tomto čísle Kolovratského zpravo-
daje skloňováno ve všech pádech. Není to náhoda. Jaro
v Kolovratech je na tradiční akce bohaté – počínaje veli-
konočním jarmarkem či pálením čarodějnic, přes Dětský
den a Kolovratský parník až po fotbalové turnaje. K těm
se za poslední roky přiřadily i novější akce, jako je lou-

čení budoucích prvňáků se školkou nebo výroční koncert či besídka žáků ZUŠ. 
Podle encyklopedického výkladu je tradice chápána jako souhrn zvyků, oby-

čejů, způsobů chování; tedy hodnot, jež se předávají z generace na generaci. Zdá
se, že v obci se stoletou knihovnou, hasičským sborem či o něco mladším
Sokolem to s tradicemi ani jinak být nemůže. Posvícenská zábava s dechovkou
přetrvala dodnes a na ochotnická představení úspěšně navazují Jazzbáby s kaž-
doroční premiérou hry se zpěvy. 

Ne všechny obce se však mohou pochlubit tak bohatým spolkovým životem
jako Kolovraty. Aby tradiční akce mohly přetrvat a k nim přibývat nové, nestačí jen
nápad, nadšení a chuť lidí je uspořádat. K tomu je třeba také velkorysého vedení,
které ve svém rozpočtu pamatuje i na kulturní a společenské potřeby obyvatel.
Příkladem je projekt grantů podporující všechny, kteří se věnují dětem. Tuto skvě-
lou myšlenku, z níž se stala tradice, mohou Kolovratům jinde jen závidět.

Hezké léto plné tradičních i netradičních zážitků přeje

Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

prožili jsme další hektické, ale přesto krásné měsíce.
Téměř celé jaro trvala naše snaha o získání investičních
dotací z rezervy hl. m. Prahy určené pro městské části.
Žádali jsme o dotace na realizaci našich prioritních akcí
– zahájení výstavby nového pavilonu pro druhý stupeň
základní školy, pokračování rekonstrukcí místních komu-

nikací, chodníků a zpevněných ploch a pro dokončení výstavby víceúčelového
hřiště s umělým povrchem. Přípravě akcí i jednáním na magistrátu hl. m. Prahy
jsme věnovali hodně času, ale z požadovaných dotací jsme obdrželi pouze jednu
a to na dokončení víceúčelového hřiště s umělým povrchem v lokalitě Do Hlinek.
To je vzhledem k současnému přidělování těchto financí ze strany pražského
magistrátu poměrně značný úspěch.

Rozestavěné parkoviště u vlakové zastávky budeme však muset dokončit
z vlastních zdrojů. Díky rozumnému hospodaření městské části v uplynulých čty-
řech letech máme naštěstí finanční rezervu na běžném účtu, a parkoviště bude-
me moci zprovoznit z vlastních prostředků. 

Ještě bych se rád zmínil o několika společenských a kulturních akcích, na kte-
rých jsme se spolu mohli setkat. Tradiční vítání nových občánků opět potvrdilo,
že se Kolovraty stále rozrůstají – přivítali jsme na třicet nových obyvatel.

Dětský den bez deště pozval děti a jejich rodiče na cestu kolem světa. Na jed-
notlivých stanovištích mohly děti „navštívit“ různé země a kontinenty. Motto
letošního ročníku – Letem světem - se podařilo naplnit měrou vrchovatou. Na
hřišti TJ Sokol Kolovraty bylo přichystáno velké množství soutěží, atrakcí
a vystoupení. Do programu se zapojila většina občanských sdružení z Kolovrat
a z Lipan. Mezi účinkujícími byly také naše děti, které opět dokázaly, jak jsou
šikovné. Děkuji organizátorům, sponzorům i účinkujícím. Nenašel jsem nikoho,
komu by se letošní Dětský den nelíbil.

Další tradiční a velmi milou akcí je rozloučení našich malých předškoláků se
školkou. Celá akce se nesla v duchu krásných vystoupení všech dětí a byla sku-
tečně důstojným zakončením jejich předškolního, bezstarostného období.

Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané,

rád bych se s Vámi podělil o to, co mě v poslední době
moc potěšilo. Jak asi mnoho z Vás zaznamenalo, konal
se u nás koncem května Dětský den. Tato akce patří už
dlouhá léta k těm, bez kterých si přelom května a června
v naší městské části snad ani nedokážeme představit.
Pořádání Dětských dnů má v Kolovratech tradici, která

trvá už několik desetiletí a která bude jistě pokračovat i v dalších letech. Na tom
všem by asi nebylo nic až tak zvláštního, Dětské dny se konají i jinde, kde mají
také svou tradici. A cíl rovněž bývá velmi podobný - potěšit a pobavit děti, udě-
lat jim radost. Přesto si dovolím napsat o tom kolovratském dnu ještě pár vět.

Velmi mě potěšilo, kolik ochotných lidí se do organizace, přípravy i samotného
průběhu Dětského dne zapojilo. Ano, Dětský den pořádá Městská část Praha –
Kolovraty, ale bez všech ochotných lidí by se ho určitě nepovedlo udělat tak dobře.
Všichni, kdo pomohli, ať už jako organizace, sdružení, kroužky, spolky nebo jed-
notlivci - ti všichni to dělali dobrovolně, bez nároku na odměnu, ve svém volném
čase, s nadšením, s chutí a s přáním, aby vše dopadlo co nejlépe. Jedinou vidi-
telnou odměnou jim byly spokojené děti, které krásné sobotní odpoledne strávily
na fotbalovém hřišti. Do Dětského dne se aktivně zapojily snad všechny organiza-
ce, které v Kolovratech a Lipanech působí. A to je další, pro mne osobně velmi
důležitá, věc: kolovratští a lipanští udělali něco dobrého pro kolovratské a lipanské.

Potěšilo mě také, že se našlo mnoho štědrých sponzorů a dárců, díky jejichž
finančním i věcným darům bylo možné připravit bohatý, rozmanitý program
a zábavu. A když se podíváte na jejich seznam uvnitř tohoto čísla, zjistíte, že pře-
vážná většina z nich je právě z Kolovrat nebo z Lipan. A je to tu znova: kolovrat-
ští a lipanští pro kolovratské a lipanské! Moc mě také potěšilo, že někteří to už
považují za samozřejmost, nečekají, až je organizátoři osloví, ale přijdou a sami
nabídnou dar. Poděkování si zaslouží firmy i soukromí dárci, z nichž někteří při-
spěli i anonymně, a to bez ohledu na to, jak velký příspěvek poskytli. 

Poděkování patří všem, kteří dělají něco pro druhé, kteří dávají ze svého jiným,
ať už svou energii, svůj čas anebo peníze. A jsem přesvědčen, že dokud bude
v Kolovratech a v Lipanech tolik aktivních lidí, jako vidíme v posledních letech,
nemusíme se bát, že by naše městská část v tomto ohledu strádala. A to je také
důvod, proč se mi tu dobře žije a proč nechci jinam.

Pokud jste se Dětského dne letos nezúčastnili, můžete najít fotografie k němu
uvnitř tohoto vydání anebo ještě lépe – přijďte se sami podívat příští rok.

Blíží se léto, čas odpočinku a dovolených. Přeji Vám, ať si krásných letních
měsíců hezky užijete, a to nejlépe s těmi, které máte rádi.

Mgr. Pavel Ondroušek, 

zástupce starosty
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O pár týdnů později se díky sponzorům a organizátorům uskutečnil již sedmý
ročník tradiční akce Kolovratský parník. U návesního rybníku opět nechyběla
pěkná hudba k poslechu i k tanci a dobré občerstvení. Jen počasí nebylo tento-
krát stoprocentní.

Koncem června proběhly také dva fotbalové turnaje - O pohár starosty
a O pohár ředitele školy. I tyto akce už mají svou tradici a pevné místo v kalen-
dáři sportovních akcí. 

Ale oslavy skončily a práce pokračuje. Rekonstrukce původní budovy základ-
ní školy, oprava oplocení školního hřiště Na Parkáně, pořízení nového herního
prvku na hřišti Na Skále – a to vše z dotací hl. m. Prahy.

Dovolte, abych Vám nakonec popřál krásné léto. Užijte si prázdniny a zaslou-
ženou dovolenou! Věřím, že v příštím čísle našeho zpravodaje pro Vás budeme
mít více pozitivních zpráv.

Ing. Michal Habart, 

starosta MČ Praha - Kolovraty
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2. zasedání ZMČ, 24. března 2011

Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty v hlavní

i hospodářské činnosti za rok 2010

(Usnesení č. 3/2011)
ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha –
Kolovraty k 31.12.2010: příjmy 31.121.000 Kč (100%
rozpočt. částky), výdaje 30.808.000 Kč (99% rozpočt.
částky), saldo příjmů a výdajů 313.000 Kč.
ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti
k 31.12.2010: výnosy 2.937.000 Kč, náklady 2.790.000
Kč, hospodářský výsledek 147.000 Kč, odvod finančních
prostředků do hlavní činnosti 1.514.000 Kč.

Rozpočet MČ Praha – Kolovraty na rok 2011

(Usnesení č. 4/2011)
ZMČ schválilo návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha –
Kolovraty na rok 2011: výdaje 14.024.000 Kč, příjmy
14.024.000 Kč, financování 0 Kč.
ZMČ schválilo návrh finančního plánu hospodářské čin-
nosti MČ Praha – Kolovraty na rok 2011: náklady
2.760.000 Kč, výnosy 2.760.000 Kč, hospodářský výsle-
dek (zisk) 0 Kč.
ZMČ vzalo na vědomí návrh rozpočtového výhledu MČ
Praha – Kolovraty na roky 2012-2013. 
ZMČ zmocnilo starostu MČ provádět rozpočtová opatření:

1. v souvislosti s rozpočtovým zapojením vlastních příjmů
a účelově přidělených finančních prostředků z jiných roz-
počtů

2. v rámci přesunů finančních prostředků mezi odd. 
§ a položkami rozpočtu v jednotlivých případech až do
výše 200 tis. Kč

3. v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
na zajištění chodu městské části, v případě havárií nebo
stavu nouze

ZMČ ukládá starostovi MČ předložit tyto úpravy rozpočtu
ZMČ Praha – Kolovraty na nejbližším zasedání zastupitel-
stva ke schválení.

Poskytnutí peněžitých darů v rámci Kolovratských pro-

gramů na podporu využití volného času dětí a mládeže

v 1. kole roku 2011 (Usnesení č. 5/2011)

ZMČ schválilo poskytnutí peněžitých darů v rámci 1. kola
roku 2011 vypsaných Kolovratských programů na podpo-
ru využití volného času dětí a mládeže ve výši
117.000 Kč. ZMČ pověřilo starostu podpisem příslušných
darovacích smluv a uložilo ÚMČ vyplacení peněžitých
darů a provedení následné finanční kontroly, zda byly
poskytnuté dary využity v souladu s grantovými pravidly.

Návrhy změn územního plánu SÚ Kolovraty a Lipany

(Usnesení č. 6/2011)

K části A:
1. ZMČ doporučuje změnu funkčního využití pozemku
parc. č. 128/4 v k.ú. Lipany z OP (orná půda, plochy pro
pěstování zeleniny) na OB (čistě obytné) na základě
žádosti vlastníka pozemku Libuše Červenkové.

2. ZMČ ukládá starostovi sdělit stanovisko MČ k žádosti
o úpravu územního plánu v oblasti Na skálách v k.ú.
Lipany Odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy
a zároveň seznámit s touto informací navrhovatele, Libuši
Červenkovou.

K části B:
1. ZMČ nedoporučuje úpravu územního plánu v oblasti Na
skálách parc. č. 128/13 a 128/14 v k.ú. Lipany funkční
plochy OP (orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) na
OB (čistě obytné) na základě žádosti Jiřího Vorlíčka.

2. ZMČ ukládá starostovi MČ sdělit toto stanovisko
k žádosti o úpravu územního plánu v oblasti Na skálách
v k. ú. Lipany navrhovateli Jiřímu Vorlíčkovi a Odboru
územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy. 

K části C:
1. ZMČ nedoporučuje úpravu konceptu nového územního

plánu v oblasti V šlachtách, parc. č. 1228 v k.ú. Kolovraty
funkční využití plochy jako ZL (plochy lesní) na PZ (plochy
zemědělské a pěstební) na základě žádosti manželů
Antošových.

2. ZMČ ukládá starostovi MČ sdělit stanovisko k žádosti
o úpravu konceptu nového územního plánu v oblasti
V šlachtách v k. ú. Kolovraty navrhovatelům, manželům
Kateřině a Zdeňku Antošovým a Odboru územního plánu
Magistrátu hl. m. Prahy.

K záměru směny pozemků mezi MČ Praha – Kolovraty

a FK Sokol Kolovraty (Usnesení č. 7/2011)

ZMČ schválilo záměr majetkového převodu, směny nemo-
vitostí – pozemků mezi vlastníky hl. m. Prahou, svěřený-
mi MČ Praha – Kolovraty a občanským sdružením Sokol
Kolovraty, všechny v k. ú. Kolovraty:
Pozemky ve vlastnictví o. s. Sokol Kolovraty:
- par. č. 358/2 ostatní plocha (komunikace) o výměře 22 m2

- par. č. 358/3 ostatní plocha o výměře 419 m2 odděleno
pro směnu 156 m2, celkem 178 m2.
Ve vlastnictví hl. m. Prahou, svěřené MČ Praha –
Kolovraty:
- par. č. 355/4 ostatní plocha o výměře 9 m2

- par. č. 346/9 orná půda o výměře 46 m2

- par. č. 346/10 orná půda o výměře 71 m2

- par. č. 346/2 orná půda o výměře 551 m2 odděleno pro
směnu 52 m2, celkem 178 m2.
Před schválením převodu musí být odděleny pozemky
parc. č. 358/3 a 346/2 geometrickým plánem, následně
schváleným příslušným správním orgánem – stavebním
úřadem Prahy 22.
Geometrický plán, nutný pro oddělení pozemků, uhradí
o. s. Sokol Kolovraty. Rozdíl v ceně směňovaných pozem-
ků dle znaleckého posudku ve výši 3.150 Kč a daň z pře-
vodu nemovitosti uhradí MČ Praha – Kolovraty.
ZMČ pověřuje starostu projednáním podmínek uzavření
směnné smlouvy a ukládá ÚMČ přípravu veškerých pod-
kladů pro realizaci tohoto převodu.

3. zasedání ZMČ, 28. dubna 2011

Rozpočtový výhled MČ Praha – Kolovraty na roky 2012

až 2013 (Usnesení č. 8/2011)
ZMČ schválilo návrh rozpočtového výhledu MČ Praha –
Kolovraty na roky 2012 až 2013. 

Rozpočtová opatření MČ Praha - Kolovraty

(Usnesení č. 9/2011)
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc duben 2011
v celkové výši 110.100 Kč.
ZMČ uložilo ÚMČ realizaci schválených rozpočtových
opatření.

Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty za 1. čtvrt-

letí 2011 (Usnesení č. 10/2011)

ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha –
Kolovraty k 31.3.2011: příjmy 2.753.000 Kč (20% roz-
počt. částky), výdaje 2.556.000 Kč (18% rozpočt. část-
ky), saldo příjmů a výdajů 196.000 Kč.
ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti
k 31.3.2011: výnosy 762.000 Kč, náklady 283.000 Kč,
hospodářský výsledek 479.000 Kč, odvod finančních pro-
středků 0 Kč.

Majetkový převod - směna pozemků mezi MČ Praha –

Kolovraty a FK Sokol Kolovraty v k ú. Kolovraty

(Usnesení č. 11/2011)
ZMČ schválilo majetkový převodu, směny nemovitostí –
pozemků mezi vlastníky hl. m. Prahou, svěřenými MČ
Praha – Kolovraty a občanským sdružením Sokol
Kolovraty, všechny v k. ú. Kolovraty:
Pozemky ve vlastnictví o. s. Sokol Kolovraty:
- par. č. 358/2 ostatní plocha (komunikace) o výměře 22
m2

- par. č. 358/6 ostatní plocha o výměře 156 m2, (odděle-
no pro směnu z pozemku par. č. 358/3) celkem 178 m2,
Ve vlastnictví hl. m. Prahou, svěřené MČ Praha –
Kolovraty:
- par. č. 355/4 ostatní plocha o výměře 9 m2

- par. č. 346/9 orná půda o výměře 46 m2

- par. č. 346/10 orná půda o výměře 71 m2

- par. č. 346/141 orná půda o výměře 52 m2, (odděleno
pro směnu z pozemku par. č. 346/2)celkem 178 m2.
Geometrický plán č. 1258-77/2011, kterým byly pozem-
ky odděleny, bude součástí smlouvy o směně nemovitos-
tí. GP pořídilo na své náklady o. s. Sokol Kolovraty.
Rozdíl v ceně směňovaných pozemků zjištěný znaleckým
posudkem č. 2755-009/11 ke dni 8. 2. 2011 ve výši
3.150 Kč a daň z převodu nemovitosti uhradí MČ Praha –
Kolovraty.
ZMČ pověřuje starostu potvrzením směnné smlouvy
a ukládá ÚMČ zabezpečení veškerých úkonů nezbytných
pro realizaci tohoto převodu.

Majetkový převod - záměr směny pozemků mezi MČ

Praha – Kolovraty a manželi Dokulilovými v k. ú.

Kolovraty (Usnesení č. 12/2011)
ZMČ schválilo záměr majetkového převodu - směny
pozemků mezi vlastníkem hl. m. Prahou, svěřených MČ
Praha – Kolovraty a vlastníky manželi Zbyňkem a Šárkou
Dokulilovými, ve SJM:

- obecní pozemek svěřený MČ Praha – Kolovraty, LV
č. 340, k.ú. Kolovraty, obec Praha, parc. č. 307/29 – trva-
lý travní porost o výměře 625 m2 v k.ú. Kolovraty (původ
v parc. č. 307/1),

- pozemek ve vlastnictví (SJM) manželů Dokulilových, LV
č. 978, k.ú. Kolovraty, obec Praha, parc. č. 307/30 –
ostatní plocha o výměře 625 m2 v k.ú. Kolovraty (původ
v parc. č. 307/2).
Pozemky byly odděleny GP č. 1257-28/2011. 
Na základě znaleckého posudku bude před směnou
pozemků doplacen městské části rozdíl ceny pozemků ve
výši 111.590 Kč zjištěný znaleckým posudkem č. 715-
02/11 ke dni 8. 3. 2011.
ZMČ pověřuje starostu projednáním podmínek pro uza-
vření směnné smlouvy a ukládá ÚMČ přípravu veškerých
podkladů pro realizaci převodu.

4. zasedání ZMČ, 26. května 2011

Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty

(Usnesení č. 13/2011)
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc květen 2011
v celkové výši 743.800 Kč.
ZMČ uložilo ÚMČ realizaci rozpočtových opatření.

Výše nájemného v obecních bytech svěřených MČ

Praha – Kolovraty (Usnesení č. 14/2011)
ZMČ schválilo zvýšení nájemného v obecních bytech svě-
řených MČ Praha – Kolovraty o 12% oproti naposledy sta-
novenému nájemnému v roce 2008, což činí 66,48 Kč na
jeden m2 započitatelné plochy bytu, s účinností k 1. září
2011.
ZMČ uložilo ÚMČ oznámit zvýšení nájemného v obecních
bytech všem nájemníkům tak, aby mohlo být zvýšené
nájemné dle tohoto usnesení vybíráno již za měsíc září
2011.

Odejmutí majetku svěřeného MČ Praha – Kolovraty ze

správy – zpomalovacího stavebního prahu (Usnesení
č. 15/2011)
ZMČ schválilo, aby byla MČ Praha – Kolovraty odejmuta
správa stavby – zpomalovacího stavebního prahu, inv.
č. 262, který je součástí komunikace Mírová v Praze –
Kolovratech podle příslušných ustanovení Statutu hl. m.
Prahy a pravidel pro nakládání s majetkem ve vlastnictví
obce – hl. m. Prahy.
Stavba komunikace Mírová v tomto úseku je vedena
pozemkem parc. č. 21/1 k.ú. Kolovraty, zapsaným na LV
č. 809, k.ú. Kolovraty, obec Praha, vlastníka Hl. m.
Praha.
ZMČ pověřuje starostu MČ podáním žádosti o odejmutí
správy v tomto usnesení uvedeného majetku a ÚMČ uklá-
dá, aby zajistil veškeré související podklady pro realizaci
majetkového převodu správy dle platné metodiky.

Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty

Informace ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Kolovraty
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Obec zajímají nároky klubů 
na prostory pro děti a mládež

Úřad Městské části Praha – Kolovraty
zjišťuje zájem místních organizací o prosto-
ry pro svou činnost. Průzkum se týká kolo-
vratských a lipanských organizací, sdružení,
klubů, kroužků, spolků, které se věnují
využití volného času dětí a mládeže.

Svůj zájem mohou tyto organizace vyjádřit
dopisem adresovaným na úřad městské části,
kde budou uvedeny následující informace:
- název organizace, sdružení, klubu, krouž-

ku, spolku
- popis činnosti, náplň práce
- doba, jak dlouho se dětem věnují
- počet a věk dětí, které se činnosti pravidel-

ně účastní 
- dny v týdnu, hodiny (od-do), kdy se prová-

dí činnost
- odpovědná osoba, spojení (telefon, e-mail)
- příp. další související informace

Dopisy mohou zájemci předat v podatelně
Úřadu MČ Praha – Kolovraty, Mírová 364, 
103 00 Praha-Kolovraty nebo je zaslat poštou
na tutéž adresu či e-mailem na adresu 
podatelna@kolovraty.cz.

Termín pro předání nebo zaslání dopisu je
do 15. července 2011.

Tento průzkum zájmu místních organizací je
určen pro vnitřní potřeby městské části.
S poskytnutými osobními údaji (jméno, telefon,
e-mail) bude nakládáno v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty

Péče o zahrádku omezuje
šíření plevele a škůdců

Snad u každého obydlí najdeme zahradu
nebo pozemek se zelení všeho druhu.
Zahrádky mohou být opečovávané s radostí
a láskou nebo jen z nutnosti. Nalezneme však
i plochy, které, ač mají své majitele nebo uži-
vatele, jsou zarostlé plevelem, vysokou trá-
vou, náletovými dřevinami, a nikdo se o ně
nestará. A problém je na světě. Nejenom, že
pohled na takto zanedbané plochy není hezký,
ale navíc je umožněno spokojené přežívání
a rozmnožování plevelů a dalších invazních
škodlivých organismů. 

Z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči ve znění pozdějších
změn a doplnění vyplývá, že vlastník pozemku
nebo objektu nebo osoba, která je užívá
z jiného právního důvodu, je povinen zjišťovat
a omezovat výskyt a šíření škodlivých orga-
nizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla
škoda jiným osobám nebo aby nedošlo
k poškození životního prostředí anebo k ohro-
žení zdraví lidí či zvířat. Pokuty za nedodržo-
vání této právní normy mohou být dost vysoké.
Proto dovolte, abych vyzvala vlastníky a uživa-
tele všech nezastavěných ploch, aby věnovali
pozornost tomu, „co na jejich zahradách či
pozemcích roste“. Majitelé by měli učinit tako-
vá opatření, která zabrání růstu a množení
nežádoucích plevelných rostlin nejrůznějšími
možnými způsoby, např. pravidelným sečením,
pletím, chemickým postřikem apod. Vždyť sou-
sedé nemusí strpět „zavlékání plevelů“ do
svých ošetřovaných a udržovaných zahrad. 

Radana Šímová, tajemnice 

Kolovratské koupaliště bude v provozu až do září 
Provozovatelé areálu koupaliště v ulici Nad Nádrží nabízejí i v letošní sezóně svým návštěvníkům

možnost zakoupení permanentek a řadu slev na vstupném. 
V červenci a v srpnu provozovatel nabízí vždy od 16. hodiny každou hodinu slevu na vstupném, v září

slevy platí už od 15. hodiny. Permanentky se zvýhodněným vstupným lze zakoupit pro 10 nebo 20 vstupů.
Rekreanti mohou v areálu využít dvě hřiště na beach-volejbal a jedno hřiště na nohejbal. K dispozici jsou také
dvě pískoviště pro nejmenší děti. Stánky s občerstvením jsou rovněž v provozu.

Základní vstupné Permanentka na 10 vstupů Permanentka na 20 vstupů
Dospělí 60 Kč 480 Kč 840 Kč 
Studenti 45 Kč 360 Kč 630 Kč
Děti: 2 – 6 let 15 Kč 120 Kč 210 Kč
Děti: 6 – 15 let 30 Kč 240 Kč 420 Kč
Senioři 30 Kč 240 Kč 420 Kč

Otevírací doba v červenci a v srpnu: od 9 do 20 hodin, v září: od 10 do 19 hodin
Více informací na tel.: 603 588 956 a 603 530 960

Kolovraty nabízejí pozemek k prodeji
pro vybudování a provoz předškolního zařízení
Městská část Praha–Kolovraty vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku, parc.č.

1263/451 v k.ú. Kolovraty, o celkové výměře 5 650 m² s inženýrskými sítěmi v dosahu.
Výběr kupujícího bude proveden na základě výsledků výběrového řízení.

Městská část může uzavřít s vítězem smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy za těchto podmínek:
• Vybudování a provozování objektu s převažující funkcí předškolního zařízení nejméně po dobu 10 let od

kolaudačního rozhodnutí. Podle Územního plánu HMP je pozemek označen jako OB-C (čistě obytné).
• Povinnost zahájit stavbu do šesti měsíců od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Nabídka musí obsahovat:
• identifikaci uchazeče (FO – jméno, bydliště, kopie ŽL, případně jiné oprávnění k výkonu předmětné činnosti,

PO - název, sídlo, výpis z OR, korespondenční adresa)
• projekt nebo obdobnou charakteristiku zařízení, které bude na pozemku vybudováno
• návrh termínu pro realizaci stavby
• způsob garance provozu zařízení po požadovanou dobu, případně reference
• návrh kupní ceny, která nesmí být nižší než 2 tis. Kč/m², lhůta a způsob úhrady

Kontakty pro poskytnutí informací: tel.: 267 710 504, e-mail: podatelna@kolovraty.cz

Nabídky musí být doručeny ve dvou vyhotoveních a v jedné elektronické verzi ve formátu pdf v zale-
pené obálce označené heslem „NEOTVÍRAT – výběrové řízení pozemek parc. č. 1263/451“ do podatelny
Úřadu Městské části Praha-Kolovraty, Mírová 364, 103 00 Praha – Kolovraty, nejpozději do 31. srpna
2011 do 12.00 hodin.

Výběrová komise jmenovaná starostou vyhodnotí výsledky do 30. září 2011 a vyrozumí uchazeče do 
5 pracovních dnů. 

Městská část si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo výběrové řízení zrušit.
Městská část zveřejní veškeré informace obsažené v nabídkách včetně případných dotazů ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Toto výběrové řízení nepodléhá ustanovení §281
a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku a rovněž není v působnosti zákona č. 40/2004 Sb.
o veřejných zakázkách.
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Kolovraty se rozrůstají, nedávno obec při-
vítala dalších třicet dětí. Rodiče se zajímají,
kdy se začne realizovat projekt osmitřídní
školy, k němuž bylo nedávno vydáno stavební
povolení.

Poslední zprávy nejsou příliš povzbudivé.
Naše městská část žádala v souvislosti s uvol-
něním rozpočtové rezervy hl. m. Prahy o inves-
tiční dotaci ve výši 10 mil. Kč, která by nám
umožnila výstavbu nového pavilonu alespoň
zahájit. Bohužel, při rozdělování rozpočtové
rezervy se prostředky na tento účel nenašly.
Podle vyjádření Rady hl. m. Prahy dostalo před-
nost dokončení rozestavěných investičních
akcí. Vzhledem k tomu, že rozšíření základní
školy zůstává pro naší městskou část prioritním
úkolem, budeme v jednání s magistrátem
samozřejmě pokračovat. Projekt i potřebná
povolení již máme, takže doufejme, že k zaháje-
ní výstavby by mohlo dojít v příštím roce. Ještě
mi dovolte poznámku k dotacím. Určitou útě-
chou nám může být to, že městská část získala
alespoň prostředky na dokončení rozestavěné-
ho víceúčelového hřiště v lokalitě „Cihelna“.
Díky dotaci ve výši 3,5 mil. Kč bude možno
dotáhnout výstavbu komplexu sportovišť, a to
včetně potřebných komunikací a úpravy okolí.

Na jaře se začalo budovat parkoviště u vla-
kové zastávky v ulici Albíny Hochové. V sou-
časné době však stavební práce nepokračují,
přestože se počítalo s otevřením parkoviště
nejpozději začátkem června. Můžete toto
zdržení vysvětlit?

V současné době jsou práce přerušeny,
neboť v průběhu realizace došlo k významným
úpravám projektu. Byl zvýšen počet parkova-
cích míst, vybudovala se bezbariérová přístu-
pová rampa k nástupišti Českých drah a počítá
se s výstavbou chodníku do areálu školky.
V současné době probíhá jednání s dodavate-
lem ohledně úprav projektu a jeho dofinancová-
ní. Vzhledem ke změnám totiž došlo k navýše-
ní rozpočtu.

Pokud jde o termín, naším cílem je dokončit
výstavbu parkoviště společně s novým přístu-
pem do areálu mateřské školy do konce letoš-
ních prázdnin, aby celý areál mohl začít sloužit
od nového školního roku. V této souvislosti bych
také rád připomněl, že parkoviště bude v prvních
měsících fungovat ve zkušebním režimu a bude
volně přístupné. Po vyhodnocení zkušebního
provozu bude provoz parkoviště nastaven na
optimální režim, tedy volné využití, restrikce pro
rezidenty, časově omezené stání a podobně. 

V minulém čísle Kolovratského zpravodaje
jsme zmiňoval prioritní akce plánu údržby
a oprav, do něhož je zahrnuta rekonstrukce
prostor školy, opravy dětských hřišť nebo
úklid půdních prostor Kulturního domu

U Boudů. Podařilo se některé z akcí už zreali-
zovat?

Rekonstrukce prostor školy zůstává naší pri-
oritou a bude probíhat hned od začátku škol-
ních prázdnin; dříve to není provozně možné.
V plánu zůstává i oprava hřiště „Na Skále“, na
kterou získala naše městská část čtyřsettisíco-
vou dotaci od magistrátu hl. města Prahy.
S realizací se začne v okamžiku, kdy budou
prostředky uvolněny z rozpočtu hlavního
města. Dobrou zprávou je i to, že ve stejném
grantovém řízení získala letos Základní škola
Kolovraty 150 tisíc korun na projekt opravy
školního víceúčelového hřiště „Na Parkáně“.

Obrubníky podél Mírové ulice jsou po zimní
údržbě stále rozbité. Stejně tak je ulice Do
Lipan plná výtluků a krajnice jsou na mnoha
místech utrhané. Počítá se v dohledné době
s opravou?

Jak už jsem čtenáře informoval v minulém
čísle zpravodaje, tak jednání se správcem
komunikace, kterým je TSK, jsou složitá.
V současné době s rozsáhlejší opravou nemů-
žeme počítat. Samozřejmě se vždy snažíme
individuálně řešit havarijní situace, které jsou
realizovatelné z rozpočtu naší městské části. 

Prostory, kde ještě v loňském roce sídlila
kavárna a cukrárna Marta, se v posledních
dnech vyklízejí. Znamená to, že přízemí opět
ožije?

Přáli bychom si to. Paní Marta Matrasová,
která v přízemí objektu provozovala kavárnu
a cukrárnu, se rozhodla svoje podnikatelské
aktivity ukončit. Nájemní smlouva byla se sou-
hlasem vedení městské části převedena na
nového nájemce, kterým je provozovatel 
restaurace Cappuccini. Nový nájemce plánuje,
že bude v přízemí provozovat kavárnu s taneč-
ním studiem. K tomuto účelu v současnosti pro-
bíhá adaptace prostor. Předpokládáme, že pro
veřejnost se kavárna otevře ještě v průběhu léta.

Vedení obce plánovalo na jaře setkání
s občany. Je už znám termín?

Setkání občanů s vedením naší městské části
se uskuteční v průběhu září. Nakonec jsme se
rozhodli zvolit až tento podzimní termín, neboť
v červnu probíhalo množství akcí jako je Dětský
den nebo Kolovratský parník, kde se občané
mohli se zástupci městské části setkat. 

Blanka Oujezdská

Mobilní obchodní kancelář
Také ve druhém pololetí 2011 mohou obyva-

telé Kolovrat využít služeb mobilní kanceláře
v dodávkovém automobilu VW Transpor ter
zaparkovaném u budovy úřadu.

Termíny přistavení:
Pondělí 11.7.2011 od 12,30 do 15,00 hod.
Pondělí 8.8.2011 od 9,00 do 11,30 hod.
Čtvrtek 1.9.2011 od 14,30 do 17,00 hod.
Pondělí 3.10.2011 od 12,30 do 15,00 hod.
Pátek 4.11.2011 od 9,00 do 11,30 hod.
Sobota 3.12.2011 od 12,30 do 15,00 hod.

Mobilní kancelář poskytuje tyto služby:
- zahájení, převodu a ukončení odběru zemního

plynu
- změny smluvního vztahu
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace o dodávkách zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mohou využít i občané přilehlých
obcí a částí Prahy.
Informace na tel.: 267 175 174, 267 175 202,
www.ppas.cu

Odlehčovací služba v Uhříněvsi

Komunitní centrum v Uhříněvsi (ul.
Přátelství 158/78) nabízí odlehčovací sociální
službu pro lidi, kteří pečují o seniory nebo
zdravotně postižené rodinné příslušníky či
známé. Dočasným převzetím péče o tyto osoby
jim centrum umožní nezbytný odpočinek nebo
poskytne čas k řešení osobních záležitostí jako
je dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace
v nemocnici.
Kontakt: Ladislava Dolínková, tel. 723 568 851

Poděkování poctivému nálezci
Nešťastnou shodou okolností jsem ztratila po

cestě do práce 12 tisíc korun. Jen bankovky bez

peněženky, bez obálky – přeložených šest dvou-

tisícovek. Člověk pořád spěchá a pak spláče nad

výdělkem. Byla jsem dost zoufalá, peníze jsem

obrečela – ve snu mě nenapadlo, že je ještě uvi-

dím.

Stal se zázrak. Tedy několik zázraků.

V Kolovratech žijí úžasní lidé. Pan Martin je našel,

odevzdal na policii a snažil se, aby se peníze vrá-

tily ke svému majiteli. Ztrátu peněz vyhlásil úřad

rozhlasem. Náhodou jsem hlášení slyšela a mimo

služební dobu běžela na policejní stanici

v Kolovratech. Po počáteční nedůvěře se kolo-

vratští policisté snažili, abych peníze dostala co

nejdříve zpět. Velmi oceňuji jejich profesionální

i lidský přístup a děkuji jim z celého srdce.

Největší dík a obdiv patří panu Martinovi.

Nemohu to říct jinak než, že je to neuvěřitelné.

Nevím o nikom, kdo by se tak čestně a nezištně

zachoval. Doufám, že i já budu moct pro někoho

udělat takový skutek jako pan Martin udělal pro

mě. Za to mohu jen poděkovat a pokusit se stej-

ný přístup předat dál. Kateřina Křečková

Koupím zahradu s možností stavby 
domku, cca 300 m².

e-mail: janketyci@seznam.cz
telefon: 603 341 714

Rozšíření základní školy je prioritním úkolem
Přestože Kolovraty požadovaných deset milionů korun na osmitřídní základní školu

od magistrátu nedostaly, obec doufá, že stavba může být zahájena už příští rok.
Dobrou zprávou je však třiapůlmilionová dotace na dokončení víceúčelové-ho hřiště.
Snahou obce je také otevřít parkoviště u vlakové zastávky už v září. Referuje o tom
zástupce starosty a předseda stavební komise Ing. Petr Souček, Ph.D.
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Z policejního deníku 
Kolovratští strážníci na jaře zaměřili

svoji pozornost na omladinu, která si
ráda tradiční pálení čarodějnic zpříjemní
alkoholem, podařilo se jim zadržet sku-
pinku sprejerů, včasným zásahem zame-
zili černé skládce, objevili pěstírnu kono-
pí, ale také vypátrali majitele ztracených
peněz. O těchto i dalších případech refe-
ruje jejich velitel Vladimír Bačák.

Pane veliteli, v loňském roce se vám podaři-
lo překazit plány omladiny, která měla v úmyslu
posilnit se při pálení čarodějnic alkoholem.
Povedlo se zabránit těmto problémům i letos?

Na tuto akci jsme se pečlivě připravili.
Pozornost jsme zaměřili na okolí fotbalového
hřiště i na vycházkové trasy s altány kolem
Kolovrat. U batůžkářů, kteří si s sebou na tuto
akci nosí alkohol a potřeby na spaní, jsme pro-
vedli orientační dechovou zkoušku. Byli jsme pří-
jemně překvapeni – ani u jednoho z dvacítky
mladistvých jsme nezaznamenali stopy alkoholu.
Je vidět, že prevence nese své ovoce.

V teplejším období se množí vloupání a krá-
deže. Vyskytly se i tyto případy?

Jeden z případů je spíše kuriozitou. Na
Velikonoce jsme o půlnoci dostali oznámení, že
se někdo vloupal do kolovratského kostela. Když
jsem přišli na místo, zjistili jsme, že se skupinka
lidí přišla jen pomodlit. Otevřeli si vlastním klí-
čem, popovídali si a pak se rozešli. Bylo to právě
na Zelený čtvrtek. Svědčí to opět o všímavosti
lidí, kteří nás upozornili na něco, co se jim nez-
dálo běžné. 

A vloupání do rodinných domů či bytů?
Při šetření vloupání do jednoho z domů Na

Července, jsme narazili na pěstírnu konopí.
Majitel pronajímal svůj dům lidem vietnamské
národnosti. Případem se zabývá Policie ČR.

Když jsem u tohoto tématu, nedávno jsme
v Mírové ulici našli na chodníku injekční stříkač-
ku, kterou jsme zlikvidovali.

Před časem obec prostřednictvím svého
rozhlasu hledala majitele ztracených peněz.
Podařilo se ho najít?

Hrst bankovek donesl na služebnu poctivý
nálezce, který je objevil na zemi u vlakové
zastávky. Po oznámení v rozhlase se přihlásila
žena, které bankovky vypadly z kapsy cestou do
práce. Je potěšující, že pořád jsou mezi námi
slušní lidé, kteří si cizí věc nepřivlastní.

Na jaře se probouzejí i sprejeři, kteří po
sobě zanechávají stopy v podobě obrazců na
fasádách či zastávkách.

Bohužel setkali jsme se i s tímto nešvarem.
Při večerní hlídce jsme objevili čerstvé nápisy
v opuštěném statku na východním konci
Kolovrat. Všimli jsme si hochů s batůžky, kteří se
snažili rychle zmizet, a když se opět objevili, byli
bez batohů. Prohledali jsme okolí, našli jsme
baťůžky a pak i mladíky, které jsme předali kole-
gům ze státní policie. Při zásahu jsme si všimli,
že do objektu vjíždí vozidlo. Zjistili jsme, že řidič
veze z Říčan odpad a v bývalém statku se ho
chtěl načerno zbavit. Řidič dostal na místě blo-
kovou pokutu. Dá se říci, že jsme zabili dvě mou-
chy jednou ranou.

V květnu a červnu se konaly na mnoha mís-
tech Dětské dny a další akce pod širým nebem.
Asistovali jste u některých?

Při Dětském dnu v Nedvězí jsme objevili
v zaparkovaném voze pejska, který byl v autě
zavřený celý den. Zjistili jsme, že majitelka auta
nechávala svého svěřence ve voze celé dny, pro-
tože právě přišla o bydlení. Aby pejsek nestrádal,
měl v autě misku s jídlem i pití. –ouj-

Počet školáků v Kolovratech prudce roste
Není žádnou novinkou, že počet obyvatel Kolovrat a Lipan v posledních letech stoupá. Jen

v posledním desetiletí se zvyšoval v průměru o 80 osob ročně. Výjimkou však nebyly ani roky,
kdy nárůst překročil 120 osob. Nejvýraznější nárůst byl patrný u dětí do 14. let, kterých při-
bývalo více než 30 ročně. Od roku 2001 se tak počet dětí v naší městské části více než zdvoj-
násobil.

Růst počtu obyvatel je pro naši obec v zásadě dobrou zprávou. Svědčí totiž o tom, že Kolovraty
a Lipany jsou vnímány jako atraktivní místo k bydlení – a to je podmínkou pro jejich další rozvoj.
Rostoucí počet obyvatel je totiž nezbytným předpokladem pro rozšíření nabídky služeb, vznik
nových příležitostí pro podnikání a podobně. Na druhé straně však nárůst počtu obyvatel s sebou
přináší i řadu problémů. Tím nejpalčivějším je nutnost zajistit dostatečnou kapacitu mateřské
a základní školy.

Aby bylo možno tyto úkoly zodpovědně řešit, připravili jsme podrobnou demografickou pro-
jekci, jejímž cílem je odhadnout počet a věkovou strukturu dětí, které budou mateřskou a základ-
ní školu navštěvovat v příštích deseti letech, tedy do roku 2020. S plným rozsahem demografic-
ké studie se můžete seznámit na webových stránkách obce. Vzhledem k limitovanému prostoru
Zpravodaje zde uvádíme pouze nejdůležitější závěry.

Průměrný meziroční nárůst obyvatel by měl v příštích deseti letech činit 120 až140 osob.
V nejbližších letech bude tento růst vlivem doznívající ekonomické krize patrně o něco nižší 
(90 – 110 obyvatel). Ve druhé polovině dekády však typický roční přírůstek nejspíše překročí 
150 osob. Dětí by mělo v budoucnu přibývat 40 až 50 ročně (jde o součet narozených a přistěho-
vaných dětí snížený o počet dětí, které v daném roce překročí 15. rok života nebo se odstěhují).

Pro potřeby plánování kapacity mateřské a základní školy však nestačí jen správně odhadnout
celkový počet dětí, ale je třeba mít podrobnější čísla. Zpracovali jsme proto analýzu vývoje počtu
předškoláků a žáků prvního stupně základní školy. Při odhadech jsme vzali v potaz skutečnost,
že určitá část dětí nastupuje do školky i školy až o rok později (důvodem je nízký věk nebo žádost
o odklad). Výsledky analýzy jsou patrny z níže uvedeného grafu:

Pokud jde o situaci v mateřské škole, zdá se, že nejprudší nárůst poptávky po umístění je již
za námi a zdvojnásobení počtu dětí mezi lety 2006 – 2009 by se nemělo opakovat. V příštích
letech poroste zájem o umístění dětí již mírněji a kulminaci lze očekávat v letech 2013 – 2014,
kdy bude potřeba umístit do mateřské školy asi 220 dětí. V dalších letech by měl počet dětí
v předškolním věku o něco klesat a do konce sledovaného období se bude pohybovat v rozme-
zí 180 až 200 dětí. Stávající kapacita školky (168 dětí) dokáže tedy pokrýt poptávku asi na 80 %.
Vzhledem k očekávanému poklesu poptávky v následujících letech se tedy zásadní investice do
rozšíření mateřské školy nejeví jako účelná.

Počet školáků podle studie vzroste dvojnásob
Situace na prvním stupni základní školy bude mnohem dramatičtější. V následujících letech

totiž počet dětí, které dovrší šestý rok, prudce poroste. Je to dáno tím, že do ZŠ budou nastu-
povat silné ročníky narozené v letech 2005 – 2010, které budou navíc posíleny o děti, které se
do naší městské části přistěhovaly v období 2007 – 2008, tedy v době vrcholící developerské
výstavby. Z analýzy vyplývá, že až do roku 2014 poroste počet žáků v průměru o 40 dětí ročně.
Nárůst se stabilizuje teprve po roce 2015, kdy pátou třídu začnou opouštět první silné ročníky. 

Počet žáků, pro něž bude třeba zajistit školní docházku, vzroste během následujících pěti let ze stá-
vajících asi 190 na téměř 400 dětí. Počet školních tříd bude tedy třeba postupně rozšiřovat, a to až
na 15 – 17 tříd v roce 2020. Vzhledem k tomu, že maximální stávající kapacita ZŠ je pouze 295 dětí
a technické možnosti umožňují otevření jen 11 tříd, jsme schopni pokrýt nárůst poptávky pouze do
školního roku 2012/2013. Výše uvedená čísla tedy potvrzují správnost kroků vedení městské části,
které připravilo projekt výstavby nového pavilonu ZŠ. Projekt, na nějž je již vydáno územní rozhodnu-
tí i stavební povolení, předpokládá vybudování osmi kmenových učeben s celkovou teoretickou kapa-
citou 240 žáků. Navýšení stávajících kapacit o nový pavilon umožní zvýšit celkový teoretický počet
žáků na 535, což bude stačit i v případě, že by skutečná poptávka náš odhad o něco převýšila. 

Ing. David Borges, zástupce starosty
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Kolovratští hasiči mohou zabránit neštěstí,
pokud budou včas informováni

Zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů v Kolovratech
pomáhá při výjezdech automobilová technika - Tatra 815 s cis-
ternou CAS 32, Scania s cisternou CAS 24, Ford Transit s tech-
nickými prostředky a devíti místy k sezení a také vůz Tatra 613
Speciál. S touto technikou jednotka pravidelně zasahuje při
výjezdech nejen v Kolovratech, ale i na území hl. m. Prahy.

Novinkou je, že hasiči mají k dispozici i technické prostředky pro
výjezd k rojům zdivočelých včel, vos nebo sršňů.

Poplach se vyrozumívá sirénou na hasičské zbrojnici a svolávacím zařízením pomocí SMS.
Jednotka vyjíždí zpravidla do 5 minut od vyhlášení poplachu v noci či o víkendu a zhruba do 
10 minut v pracovní dny. Je nutné si uvědomit, že práce ve sboru dobrovolných hasičů není nijak
placena, tudíž se může stát, že vyjetí může mít v pracovní dny prodlevu. Většina z hasičů má své
občanské povolání a ne všichni zaměstnavatelé mají pro tuto dobrovolnou činnost pochopení.
Abychom byli schopni co nejdříve vyjet, snažíme se mít vždy přehled o volném čase členů zása-
hové jednotky.

Rád bych chtěl touto cestou poprosit všechny občany o pomoc. Pokud se stanete svědky
nějakého neštěstí v obci a uznáte, že je vhodné o ní informovat hasiče, volejte kromě linky 150
i číslo dobrovolných hasičů, tedy 267 710 505. Je to z toho důvodu, že místní hasiči mohou být
na místě neštěstí dříve. Mnohokrát se stalo, že v obci zasahovala jednotka Hasičského záchran-
ného sboru (HZS), a dobrovolní hasiči o tom vůbec nevěděli! Přitom mohou být na místě okam-
žitě a technicky jsou vybaveni stejně jako hasiči profesionální. Při mimořádné události jakou je
požár, dopravní nehoda nebo jiná událost velmi rychle dochází ke zhoršení situace. Včasný
výjezd pomůže neštěstí zmírnit nebo odvrátit.

Nejbližší profesionální stanice HZS je v Praze 4 – Chodov, ul. Květnového vítězství, a nejbližší
místně příslušná stanice, v jejímž teritoriu jsou Kolovraty, je v Praze 10 – Strašnice, ul. Průběžná.
Jsou to dvě adresy v Praze, ale pokud se podíváme do mapy, budeme překvapeni, jak jsou od
sebe vzdálené. Je třeba si uvědomit, že průjezd Uhříněvsí směrem do Kolovrat je ve všední den
zdlouhavý a při přetlaku vozidel v kolonách je pro velkou hasičskou techniku málo platné
i výstražné světelné a zvukové zařízení.

Zájemcům o tuto náročnou, ale zároveň dobrodružnou činnost bychom rádi sdělili, že máme
pro ně dveře otevřené. Pro informace o náboru volejte telefonní číslo 739 694 570 nebo piště na
e-mailovou adresu starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz.

Hasičský kroužek hledá nové posily
Sbor dobrovolných hasičů se podílí i na výchově budoucích dobrovolných hasičů.

Hasičský kroužek, který je určen chlapcům i děvčatům, oslaví příští rok kulaté 
10. narozeniny.

Kdo o kroužku dosud nevěděl, ale navštívil Dětský den v Kolovratech, nemohlo mu uniknout sta-
noviště v rohu fotbalového hřiště. Děti soutěžily v stříkání na pet lahve pomocí džberovky, což je
přenosná ruční stříkačka se zásobníkem na vodu. Bylo překvapivé, jaký měly o tuto atrakci zájem.

V programu byla také ukázka ostrého zásahu mladých hasičů na hořící předmět. Jeho profe-
sionální provedení zkrátilo ukázku o několik
minut, neboť mladí hasiči rychle a takticky
postupovali k zdolání ohně. Za to jim vyslo-
vuji velkou pochvalu! Zde je vidět, že požár
je věc nevyzpytatelná a nedá se přesně
odhadnout jeho uhašení. Vždyť mnozí
z návštěvníků Dětského dne stihli už jen
zaregistrovat odpařující se kouř. Je zcela
nesmyslné dělat zásah jen naoko a zbytečně
jej prodlužovat. Nejedná se o hru, jde
o vážnou věc. Jsem ale rád, že rostou
nástupci zásahové jednotky.

Rád bych sdělil pár informací o hasičském kroužku. Hasičský kroužek funguje v době školní-
ho roku, a to každou středu od 17,15 hodin do 19 hodin. Kroužek je pro dívky a chlapce od 5 let
do 17 let. Scházíme se přímo v hasičské zbrojnici v Kolovratech, v Mírové ulici.

V současné době navštěvuje kroužek 35 dětí, ale máme nedostatek lidí ochotných podílet se
na obsahové náplni kroužku. Pokud máte zájem o práci s dětmi, velmi rádi přijmeme nové členy
- ať už dospělé nebo děti. 

Pro bližší informace volejte telefonní číslo 739 694 570 nebo pište na e-mailovou adresu 
starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

připravil Ivo Hasalík, zástupce velitele sboru a starosta sboru

Vážené čtenářky a čtenáři Kolovratského

zpravodaje,

rád bych vás pravidelně informoval o čin-

nosti Sboru dobrovolných hasičů

v Kolovratech. Možná patříte k těm, kteří se

do Kolovrat přistěhovali nedávno, a ještě

nezaznamenali, že v obci existuje sbor

s bohatou historií.

Sbor dobrovolných hasičů v Kolovratech

vznikl již v roce 1894. Ano je to tak, organiza-

ce funguje 107 let! Činnost sboru je velmi

specifická a liší se od jiných občanských

sdružení tím, že je zaměřena na bezúplatnou

pomoc spoluobčanům, a to zejména při

požárech, živelných pohromách, technických

zásazích, dopravních nehodách, při ochraně

osob před zdivočelým hmyzem nebo při eko-

logických nehodách. Organizace je zařazena

do Integrovaného záchranného systému hl.m.

Prahy. 

Když to shrneme, dobrovolní hasiči jsou

potřební, a vzhledem k dnešní situaci, kdy je

zvykem si za jakoukoliv činnost nechat zapla-

tit, i poměrně vzácní.

Snad se pravidelné informace o naší čin-

nosti stanou pro některé z vás popudem roz-

šířit naše řady a tudíž i ohrožený a vzácný

druh zvaný dobrovolný hasič. 

Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty

Telefon: 739 694 570

Email: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Hasiči blahopřejí jubilantu
Jiřímu Missbichlerovi

Dovolte nám, abychom pro-
střednictvím Kolovratské-ho
zpravodaje za Sbor dobrovol-
ných hasičů Kolovraty popřáli
k významnému životnímu jubi-

leu našemu dlouholetému členovi a kamarádo-
vi, panu Jiřímu Missbichlerovi, který dne 
19. června oslavil krásné 80. narozeniny.

Bratře Jiří, děkujeme za Váš přínos zdejší-
mu sboru. Velmi si vážíme Vašich zkušeností
a přístupu, který je pro nás vzorem. Jsme
vděčni za Vaše dobré rady a názory, kterými
pomáháte chodu našeho sboru. Zároveň
děkujeme za vedení kroniky SDH Kolovraty.

Do dalších let Vám přejeme hlavně hodně
zdraví a elánu.

S úctou členové SDH Kolovraty.

Důležité kontakty
Zásahy:
Telefon: 777 232 412 - Martin Dynybil, 

velitel sboru SDH Kolovraty
Telefon: 739 694 570 – Ivo Hasalík, 

zástupce velitele a starosta sboru
Telefon: 267 710 505 - SDH Kolovraty

Ostatní informace, nábor a mládež:
Telefon: 739 694 570 – Ivo Hasalík, 

starosta SDH Kolovraty
Email: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz
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Čarodějnice si svůj rej užily
Ve čtvrtek 28. dubna 2011 se v sále Kulturního

domu U Boudů čarovalo, zaklínalo, tancovalo
a velké čarodějnice vařily kouzelné lektvary
v kotli. Nejen předškolní děti z Macka, ale i děti
z blízkého okolí přišly na Rej čarodějnic. 

Děti tvořily ve výtvarných dílničkách to, co
v žádné čarodějnické chýši nesmí chybět: pavouky
a netopýry. Úsměvy na tvářích prozrazovaly velkou
radost z vytvořených zvířátek. Ve chvíli, kdy už nám
pavoučci lezli u nohou a papíroví netopýři létali nad
hlavami, maminky čarodějnice mohly přiběhnout
a zatancovat kolem čarodějnického kotle. 

Sálem se rozduněla strašidelná hudba, a když se
otevřela opona, čarodějnice v kotli vařily lektvary
a kouzlily. Pak přilétla Malá čarodějnice a učila děti
základnímu čarodějnickému umění. Dá se říci, že
všechny děti byly řádně zaškolené a mohly odchá-
zet jako pravé čarodějnice a čarodějové.
Samozřejmě, že pro ně bylo připraveno ještě cviče-
ní s říkadly a zpívání s kytarou. Nakonec byly vyhlá-
šeny ceny za nejkrásnější masky a spokojené čaro-
dějnice a čarodějové odlétli domů pochlubit se
tatínkům, co všechno zažili. No a Macek už se těší
na příští rok, kdy se znovu ponoří do světa pohádek,
kouzel a čárů. Martina Vanišová

Výtvarná soutěž překvapila
Rodinné centrum MACEK vyhlásilo pro Den

Země 2011 výtvarnou soutěž na téma Příroda
Kolovrat a okolí, které se zúčastnilo 103 dětí
a dospělých se 106 pracemi. 

Příjemným překvapením pro organizátory byl
nejen počet prací, ale především jejich kvalita.
Určitě sehrálo svojí roli zapojení školní družiny
i mateřské školky, za což patří dík především paním
učitelkám. 

Doufáme, že oceněné soutěžící příjemně překva-
pily ceny a především výstava jejich prací
v Infocentru. Při této příležitosti bychom chtěli
poděkovat Blance Oujezdské za pomoc s výstavou,
dále Úřadu městské části Praha – Kolovraty, České-
mu svazu ochránců přírody a Hvězdárně Fr. Pešty
v Sezimově Ústí za pěkné ceny. Nesmíme zapome-
nout poděkovat ani členům rodinného centra
MACEK za organizaci celé soutěže.

Výsledky soutěže:
kategorie - malba a kresba, do 6 let
na 1. místě Lukáš Novotný
na 2. místě Kateřina Novotná
na 3. místě Kačka Mourková
kategorie - malba a kresba, 6 -10 let
na 1. místě Anička Dundrová
na 2. místě shodně Anežka Rybová 

a Magda Rybová
na 3. místě Veronika Šustová
kategorie - malba a kresba, 12 let
na 1. místě Adéla Celerová
kategorie – fotografie, nad 18 let
na 1. místě Lucie Hofmanová
na 3. místě Jana Pokorná

Čestné ceny v kategorii malba a kresba v kate-
gorii od 6 do10 let byly uděleny dvojicím: Sýkora -
Pedret, Krejčí - Krňanská, Nováčková - Vydlák.
Ceny v dalších kategoriích a na dalších místech
nebyly uděleny. Další ročník soutěže MACEK vyhlá-
sí koncem tohoto roku. Petr Bartoš

Vyšlápněte si na podzim s Mackem
Po úspěšných jarních výletech nás čeká opět několik podzimních výletů. Tentokrát zůstaneme

v Praze, ale přesto budeme cestovat vlakem, který v Kolovratech jezdí každou chvilku. Pro snad-
nější zapamatování zachováme první nebo druhou sobotu v měsíci a opět můžeme počítat s celo-
denním výletem, při kterém naše nohy našlapou od 7 do 12 km. Snažili jsme se vybrat takové
trasy, které jsou vhodné a především zajímavé pro děti. 

Sobota 3. září 2011: Prokopákem k moři
Délka 8 - 10 km, odjezd z Kolovrat v 8.13 hod. vlakem směr hlavní nádraží, předpokládaný návrat

vlakem s příjezdem v 16.43 hod. Většina cesty povede Prokopským údolím po pohodlné cestě, podél
které budeme moci sledovat geologické zajímavosti. A pokud okolnosti dovolí, nalezneme i několik zka-
menělých živočichů prehistorického moře.

sobota 8. října 2011: Divoce Divokou Šárkou
Délka 8 - 10 km, odjezd z Kolovrat v 8.13 hod. vlakem směr hlavní nádraží, předpokládaný návrat

vlakem s příjezdem v 17.13 hod. Z vlakové stanice Veleslavín projdeme kolem kempu Džbán do údolí
Divoké Šárky, které projdeme západním směrem a při zpáteční cestě po vrchních partiích Divoké Šárky
si můžeme vychutnat krásné výhledy do okolí.

Vzhledem k rozmarům počasí sledujte internetové stránky Macka, kde se budeme snažit informace
o výletech aktualizovat a doplnit o spoustu dalších zpráv, a to včetně mapek, fotek apod.: http://macek-
kolovraty.webnode.cz/ 

Rady pro účastníky:

Doporučujeme si na sebe vzít oblečení do přírody

(může být bláto, po cestě větvičky s trny, kameny).

V případě nepříznivého počasí se hodí pláštěnka. Je

dobré přibalit svačinu a pití (pokud půjdeme na jídlo,

pak většinou až na konci výletu), vhodný je malý

dalekohled a pokud se chystáte oddělit od skupiny,

pak i mapa, apod.Odhadněte, prosím, své síly vzhle-

dem k délce trasy, která většinou vede po lesních

cestách či pěšinách a může být i fyzicky náročněj-

ší.Na cestu od nás vždy dostanete základní mapku,

několik slov o zajímavostech, které cestou potkáme, a pár základních pokynů na cestu. Cestu si hradí

každý sám, stejně jako případné občerstvení. Každý odpovídá při cestě sám za sebe a za své děti.

Petr Bartoš

Noc s Andersenem byla ve znamení kouzel
Také letos mohly kolovratské děti strávit v knihovně koncem března svoji oblíbenou Noc

s Andersenem. Tentokrát je čekala noc plná kouzel a nechybělo ani dobrodružné noční putování
pohádkovým lesem.

Děti se dozvěděly, kde má kořeny magie, jakou zázračnou moc mají léčivé byliny, ale zahrály si také
na kouzelníky. Svým kamarádům předvedly kouzla, za která by se nemusel stydět ani David
Copperfield. Děti z divadelního kroužku Kašpárek zahrály pro všechny novou loutkovou pohádku.
K tajemné atmosféře přispěl i ředitel školy převyprávěným strašidelným příběhem.

Děkujeme Janě Fajmonové a jejímu manželovi, Ivě Bouškové
a Janě Mertové, Jitce Hofmanové z Meduňky, Jitce Dupuy, man-
želům Pedretovým, Pavlu Bednářovi, Ivetě Hrubé, Lucce Čížkové,

Martinu Popelkovi a balet-
ce Ivě Benešové z Říčan
za pomoc s přípravou
programu a organizací
kouzelné noci. -ouj-

Rodinné centrum MACEK děkuje Městské části Praha Kolovraty za zorganizování Dětského
dne. Také všem dalším organizacím a spolkům, dobrovolníkům, maminkám i tatínkům za
podílení se na jeho přípravě. Odměnou pro nás všechny byly úsměvy na tvářích spokojených
dětí. Rádi pomůžeme i na dalších akcích.
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Dětské organizace mohou
žádat o peníze i magistrát

Městská část Praha - Kolovraty se snaží
podporovat volnočasové aktivity dětí
v Kolovratech i v Lipanech. Proto jsou dvakrát
ročně vyhlašovány programy s cílem napo-
máhat občanským sdružením v jejich obdivu-
hodné práci.

Při posuzování grantů se snažíme uspokojit
všechny žádosti, ale přidělená dotace je menší
než objem žádaných grantů. Máme určitá hod-
notící kritéria, ale prvořadá je pro nás podpora
organizované činnosti dětí. Zajímá nás přínos
projektu jak pro danou cílovou skupinu, tak
i pro obec. Posuzujeme, zda tyto organizace
fungují na dobrovolnosti, nekomerčnosti, parti-
cipují na akcích naší městské části či ji propa-
gují. Důležitá je pro nás dostupnost informací
o žadateli a samozřejmě také procentní výše
grantu a vyváženost rozpočtu.

Všechny akce jsou hojně navštěvovány
dětmi všech věkových kategorií. Za grantovou
komisi jsem byla přítomna na Dětském karne-
valu, na Vítání jara nebo při Pálení čarodějnic
a úroveň těchto akcí byla opravdu vysoká.
Opětovně chci poděkovat všem ochotným
lidem v obci, kteří vynakládají svůj volný čas na
práci pro děti.

Ráda bych také upozornila na granty
Magistrátu hlavního města Prahy, které jsou
vyhlašovány každoročně v polovině roku. Na
webových stránkách pražské radnice naleznete
též informační grantový portál. I zde mohou
místní občanská sdružení žádat o příspěvky, ať
již v celoměstském programu pro využití volné-
ho času dětí a mládeže na území hlavního
města Prahy, který má termín uzávěrky v říjnu,
či v rámci programu na podporu sportu a tělo-
výchovy s termínem uzávěrky v listopadu.

Grantová komise v Kolovratech pracuje ve
složení: Bc. Iveta Hrubá, MUDr. László
Wenchich, Ph.D., Ing. Jan Kolář, tajemnice
komise Hana Vítková. 

Pro rok 2011 byly vyhlášeny následující
programy pro děti a mládež:
1. Prostory pro činnost – nájmy, provoz
2. Akce ve volném čase - pro děti a mládež

organizované v občanských sdruženích
3. Akce pro neorganizované děti a mládež

v obci – přístupné široké veřejnosti
4. Dovybavení materiálně technické základny

Bc. Iveta Hrubá, předsedkyně Grantové komise

Děti se loučily se školkou
Budoucí školáci se rozloučili se svými

mladšími kamarády a vychovatelkami
z kolovratské Mateřské školy. Veselým pís-
ničkám tleskali i jejich rodiče. –ouj-

Školáci vyrobili obří loutky čarodějnic
Kolovratské pálení čarodějnic se již stalo tradicí. Mnohé účastníky, kteří byli na

této akci letos poprvé, jistě překvapily překrásné loutky čarodějnic, které připravi-
ly děti z kolovratské základní školy. Každá třída připravila jednu. Děti si daly oprav-
du záležet, a letos do obřích loutek navíc vložily vzkazy s tím, co špatného by chtě-
ly spálit.

V průběhu večera jsme zvolili třídu, která vyrobila nejkrásnější čarodějnici. Zvítězila 1.B a za
odměnu dostala dort od naší školnice Markéty. Velké poděkování patří našim pedagogům a peda-
gožkám, kteří s dětmi čarodějnice pravidelně chystají.

Pro všechny děti bylo připraveno
zábavně-soutěžní odpoledne. Mohly
si zatancovat, zasoutěžit, vymodelo-
vat čarodějnici nebo zanechat svoji
kresbu čarodějnice na chodníku.
Všechny děti, které se jakkoliv zapo-
jily do programu, byly odměněny
buřtíkem. Bylo rozdáno 144 buřtů,
což svědčí o nemalé účasti. Musíme
poděkovat naší městské části za
grant na tuto akci, který nám pomo-
hl finančně zajistit program.
Společné opékání buřtíků, kterého
se zúčastnili rodiče s dětmi, sousedy a kamarády, mělo také velmi pěknou atmosféru.

Na závěr odpoledne, nebo spíše v podvečer, když jsme se všichni dobře najedli, začal hlavní
bod programu - pálení čarodějnic. Pálily se opravdu jen ty třídní čarodějky; žádný omyl se neko-
nal, nikdo nepřišel k úhoně. 

Děkujeme všem, kteří se na zdárném konání pálení čarodějnic podíleli. Poděkování patří i firmě
Martin Filip (www.drevoricany.cz), která zajistila dřevo na táborák.

Klubko pozvalo děti na výlet do Afriky
Tak jako v minulých letech, mělo Klubko i letos na Dětském dnu svá stanoviště.

Program se nesl v duchu hesla Letem světem, a tak jsme zvolili Afriku a jako zemi
jsme vybrali Keňu.

Na prvním stanovišti mohly děti krmit lvy, na druhém cestovat divočinou. Lvy nám připravili
prvňáčci, na přípravě druhého stanoviště se podíleli druháci spolu s páťáky. Mladší děti nachys-
taly palmy, starší vytvořily slona a žirafu. Palmy a zvířata jsme využili na slalom, při kterém star-
ší děti nesly na hlavě košík s míčky a mladší přenášely pingpongový míček na lžíci.

Děkujeme všem, kteří věnovali čas a energii Dětskému dnu, a to především pedagogům školy,
kteří chystali dekorace a navnadili děti na program. Pro zájemce uvádíme, že žirafa a slon jsou
po domluvě k vidění ve staré budově školy.

Text Dana Heřmánková, foto Iveta Hrubá

Do Anglie jsme vyrazili ve čtvrtek 

28. března. Jeli jsme luxusním autobusem.

Z přístavu Calais jsme přepluli La Manche.

Úplně se nám zatajil dech, když jsme

z okénka trajektu

zahlédli Doverské

útesy. 

Autobusem jsme

dojeli do centra

Londýna, kde jsme

viděli Buckingham-

ský palác, Big Ben,

Parlament. Prošli

jsme se po Hyde

parku. V Britském

muzeu jsme obdivovali mumie a aztécké

peníze. Navštívili jsme hrad Warwick,

v muzeu Madame Tussaud jsme si prohlíže-

li voskové figuríny, projeli jsme se

Docklandskou dráhou řízenou pouze počíta-

čem. Obdivovali jsme Londýn z výšky 

135 metrů na London Eye. V Toweru jsme

prozkoumali korunovační klenoty a neza-

pomněli jsme se projít po Tower Bridge.

Navštívili jsme

i městečko Stratford

nad Avonou s rod-

ným domem Willi-

ama Shakespeara.

V Greenwichi jsme

stáli na východní

i západní polokouli.

Děkujeme paní uči-

telce Janě Mertové

za její čas, nápad

a také bohatý program. Moc se nám tam

líbilo a příští rok jedeme zase!!!

Barbora Křivánková, Marek Balvín, 4.A

Mgr. Jana Mertová, třídní učitelka 4.A,

učitelka anglického jazyka

Starší školáci si prohlédli Londýn i z výšky 
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Druhé pololetí ve škole
a deset let v Kolovratech

V letošním školním roce se z kolovratské
základní školy hlásilo na střední školy celkem
9 žáků. Přijati na gymnázia byli tři žáci - bla-
hopřeji jmenovitě Zuzaně Vlastníkové
a Petrovi Syrovátkovi, kteří se dostali na
Gymnázium Voděradská. Petr navíc dosáhl
pro naši školu úspěchu nevídaného - skon-
čil na III. místě v již XV. ročníku matematic-
ké soutěže Ukaž co umíš, který se konal na
matematické ZŠ Uhelný Trh a zúčastnilo se
ho přes 200 žáků z celé Prahy!

Dále blahopřeji Petru Čuřínovi, který byl
přijat na Křesťanské gymnázium v Praze 10.
Jakub Vítek se dostal do matematické třídy ZŠ
Říčany. 

Řeknete si, jak to, že jen tři žáci? Myslím,
že jako vloni, nadaní žáci podlehli atmosféře
přijímacího řízení a nezvládli to psychicky.
Navíc letos se hlásil na vybrané školy trojná-
sobek uchazečů než v minulých letech. A pak,
u některých je touha dostat se na gymnázium
spíše zbožným přáním rodičů. 

Tak jako v letech minulých jsme zúročili
naši snahu o umístění na turnaji ve vybíjené.
Tentokrát se mužstvu pátého ročníku povedl
opravdu husarský kousek – skončili jsme
druzí na turnaji Preventan Cup z celé Prahy
10! Mezi 17 školami nás předčila jediná –
ZŠ U Roháčových kasáren. Za námi zůstaly
ZŠ Vladivostocká, ZŠ Gutova, ZŠ Hostýnská,
ZŠ Bratří Jandusů atd. Podrobnosti z tohoto
turnaje se můžete dozvědět na webových
stránkách školy.

V tuto dobu také píši o sběrové soutěži. Její
konečný výsledek zatím není znám, ale pro
naši školu soutěž jistě skončí výrazným úspě-
chem, a to díky Vám, vážení rodiče, kteří vozí-
te balíky neúnavně i ve večerních hodinách.
K začátku června jsme měli 42 280 Kg – to je
o neuvěřitelných 8 tun více než vloni. Také
výtěžek se blíží částce 70 000 Kč! K tomu
není co dodat, prostě smekám.

Během hlavních prázdnin nás čekají výraz-
né rekonstrukce. Velký dík patří úřadu, který
ve škole nechal zrekonstruovat třídu v přízemí
a byt školnice. Na náklady školy pak proběh-
ne rekonstrukce šatny a odpadů ve sklepě.

Co říci závěrem?
Letos 11. července to bude deset let, kdy

jsem začal pracovat ve škole v Kolovratech.
Z děvčat a chlapců tehdejších ročníků jsou
dnes mladé dámy a mladí muži. Mnohé
z nich potkávám - vždy se pozdravíme
a někteří dokonce zajdou do školy podívat
se za svými učiteli. Potkávám i jejich rodiče
a s některými neformálně popovídáme
o tom, jak se jim daří. A právě tato setkání
dělají mou práci smysluplnou a pomáhají
přežít i chvíle, kdy se musím držet, abych se
vzteky neroztrhl.

Přeji Vám všem, kteří jste chodili do
školy, ať se vám uchová co nejvíc hezkých
vzpomínek na tuto tak důležitou a přitom
vyššími místy tak opomíjenou instituci.
Přeji vám, abyste měli co nejvíce důvodů se
zasmát, což je lepší než všechny léky světa.
Můžete začít už o dovolené.

ředitel školy Mgr. Pavel Bednář

V září nastoupí do školy rekordní počet žáků
Nově zvolená předsedkyně školské rady zastupující rodiče, Mgr. Kateřina Kvapilová,

vyzpovídala před koncem školního roku ředitele Základní školy v Kolovratech, Mgr. Pavla
Bednáře. Podobné rozhovory by se mohly na stránkách Kolovratského zpravodaje obje-
vovat častěji. Pokud rodiče žáků i ostatní čtenáře život školy zajímá, mohou zaslat svoje
náměty či dotazy na e-mailovou adresu školské rady: SR-Kolovraty@seznam.cz.

Pane řediteli, v následujícím školním roce budou poprvé otevřeny tři první třídy. Jaké organi-
zační změny pro školu, potažmo pro rodiče, vyplývají z této skutečnosti?

Jediná změna, ke které dojde z důvodu otevření tří prvních tříd, je ta, že jeden z druhých ročníků
bude muset přejít do staré budovy. Další změna je „kosmetická“ - páté oddělení školní družiny bude
umístěno ve společenském sále a do družiny budou přijímání pouze žáci prvních až třetích ročníků,
starší děti jen ve výjimečných případech.

Počet dětí v Kolovratech stále narůstá, a proto i v příštím roce přijde zřejmě k zápisu stejný
počet dětí. Kolik tříd, respektive dětí, může maximálně pojmout kolovratská škola? 

Kolovratská škola má kapacitu 295
žáků. Tato kapacita byla již před třemi
lety navýšena v souvislosti s otevřením
nové budovy. Počet dětí vychází
z počtu tříd, z jejich velikosti a z počtu
sociálních zařízení v obou budovách.
Tato kapacita je při dodržení prostoro-
vých a hygienických norem maximální.

Tři roky se na naší škole učilo číst
a psát pomocí tzv. genetické metody
čtení. Budoucí prvňáčci se ale opět
budou učit slabikovat. Jaký byl důvod
k této změně? 

Nevím, kde se vzaly tyto informace.
Otevíráme letos poprvé tři první třídy
a je na každé z třídních učitelek, jakou
metodu čtení si vybere. Výběr se odví-
jí od úrovně žáků, resp. od počtu dětí
po odkladu a od počtu dětí s různými omezeními. Vliv má vlastní zkušenost pedagoga s tou kterou
metodou. Zato všechny metody vedou ke stejnému cíli - děti se naučí číst.

Počet dětí stále narůstá a s nimi pochopitelně i počet rodičů, kteří přichází do styku se školou.
Uvažujete o tom, že dojde ke znovuobnovení tzv. Zahradních slavností? 

Právě v souvislosti s nárůstem dětí byly zahradní párty zrušeny již před třemi lety. Pro ilustraci mohu
uvést, že v roce 2001 jsme měli 81 žáků a v příštím roce očekáváme 225 školáků. V současné době

neexistuje v Kolovratech prostor, který by pojal 225 dětí, dvoj-
násobný počet rodičů a ještě některé prarodiče – snad kromě
fotbalového hřiště. Bylo by možné zahradní párty rozdělit na
několik částí, ale to je vzhledem k organizaci školního roku
a nahuštěnému programu problematické. Setkání rodičů s třídou
a třídní učitelkou na konci školního roku a zhodnocení roku
v jednotlivých třídách za přítomnosti rodičů se jeví zatím jako
nejlepší řešení.

Rodiče si stýskají, že škola nepořádá Den otevřených
dveří. Tyto akce jsou zvláště oblíbené u rodičů předškoláků,
kteří si lépe udělají obraz o škole, na kterou chtějí svého
potomka přihlásit. 

Jak jsem již sdělil, schůzka rodičů s třídními učitelkami pro-
běhla začátkem června a při té příležitosti si rodiče také prohlédli
učebny a celý prostor školy. Za celých deset let, co tu pracuji,
podobný požadavek slyším poprvé. Klasický den otevřených
dveří, kdy mají rodiče a veřejnost možnost navštívit školu
během výuky, je na prvním stupni problematický – výuka totiž

končí pro většinu tříd mezi 11,40 hod. a 12,35 hod. Jen čtvrtý a pátý ročník má jednu hodinu po poled-
ni. Kolik rodičů by mohlo v pracovní době přijít? Kdo je bude provádět po škole, když většina učitelů
kromě zástupce a ředitele má plný úvazek a navíc učíme ve dvou budovách? Pokud by o Den otevře-
ných dveří byl opravdu vážný zájem u podstatné části rodičů, budu se tím zabývat. 

Jak škola roste, dochází ke změnám i na dalších úrovních. O prázdninách by se měly inovovat
webové stránky školy. Na co se mohou rodiče žáků těšit?

Webové stránky školy budou přehlednější, rychleji se dostaneme k hledané informaci a budou i gra-
ficky lépe zpracovány.

Kateřina Kvapilová, předsedkyně školské rady

Kolovratským školám pobyty na školách v přírodě svědčí

Také letos si žáci v rámci Dne zdraví

vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc
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Svůj den si děti dosyta užily
Krmení lvů, rýžování zlata, jízda na ponících,

skákání v pytlích, střelba z kuše a další soutěže
s bohatými odměnami byly pro malé i větší děti
velkým lákadlem při jejich oblíbeném Dětském
dnu, který se konal v poslední květnovou sobotu
tentokrát pod názvem Letem - světem. Pestrou
směs zábavných i sportovních disciplín na třinác-
ti stanovištích převážně v režii kolovratských
a lipanských organizací, sdružení a klubů doplnily
dvě desítky atrakcí. V sobotní odpoledne zavítalo
do areálu Sokola šest stovek dětí v doprovodu
více než tisícovky dospělých. Program připravil
Úřad městské části Praha-Kolovraty.

A jaké byly dojmy těch, kterým byl Dětský den
věnován? Některé z dětí se o své zážitky podělily.
„Byl to den hraní, dovádění a blbnutí. Stříleli jsme
z kuše, skákali v pytlích, jezdili na koních a poní-
cích. Za soutěže jsme dostávali razítka. Moje sestra
soutěžila v prokousávání se k dvacetikoruně.
Vyhrála dvakrát, takže měla čtyřicet korun,“ svěřila
se Michaela Šachová ze čtvrté třídy. Svůj den si
užila i její spolužačka Tereza Neradová: „Hráli jsme
petang, skákali na trampolíně, navlékali těstoviny.
U stánku, kde byl pan ředitel, jsme sbírali české gra-
náty. Další super soutěž byla taková, že jsme házeli
do lví tlamičky míčky, a také jsme nosili na hlavě
košík. Neustále mi padal a tak jsme se velmi
nasmáli. Na tento den nikdy nezapomenu.“ Čtvrťák
Marek Balvín byl rád, že si mohl s kamarády
vyzkoušet střelbu z kuše a z pušky přímo na cíl. Ale
soutěžil i v jiných disciplínách: „Nosili jsme košíky
s míčkem na hlavě a stavěli z molitanu věž, která měla
být větší, než my. Vyzkoušeli jsme si Taekwon-do
a viděli seskok parašutistů. Během odpoledne jsme
sbírali razítka a na konec jsme si mohli vzít různé
hračky.“ A co se nejvíc líbilo Báře Křívánkové?
„Nejvíc mě bavilo vybírání českých granátů
z malých kamínků. Nakonec přiletěli parašutisté
a spustili se na fotbalové hřiště. Jeden z nich přistál
na tenisových kurtech. A aby toho nebylo málo, při-
jeli hasiči a udělali nám pěnu. Tento rok jsme se
koupat v pěně nechtěli, ale i tak jsme si ji užily ces-
tou domů, protože byla všude po cestě. Honili jsme
se a domů pak přišli hrozně unavení. Už se těšíme
na další Dětský den.“

Městská část Praha-Kolovraty děkuje všem ště-

drým sponzorům i anonymním dárcům, kteří pod-

pořili Dětský den v Kolovratech a s jejichž pomocí

se podařilo připravit skvělý program. Děkujeme

těmto firmám a jednotlivcům: spol. POLYXENA

CAPITAL • David a Monika Borgesovi, Kolovraty •

spol. BARKOTEX Praha • spol. CODECO, Praha 9

• spol. Enslo, Lipany • Sokol Kolovraty • spol.

Skala Invest Group, Praha 4 • Damir Begovič,

Kolovraty • spol. GUMEX, Strážnice • spol. AMADA

Praha- Kolovraty • JK MODEL, Kolovraty • Jiří Holý,

realizace staveb, Kolovraty • Miroslava Mourková,

Kolovraty • Bytové družstvo Mírová - Kolovraty •

L.T. - obchodní a stavební společnost, Kolovraty •

Josef Pěnkava • SPORTKLUB KOLOVRATY • spol.

PALUMA plus, Praha 1 • Václav Pokorný - SERVIS-

TEPLA, Praha 4 • Pekařství Na Ročkově, Kolovraty

• Šárka Keselicová, Kolovraty • spol. Novotisk,

Malešice • Jiří Koupilek, Kolovraty • Miloš Chad,

Kolovraty • Michal Bor, Kolovraty • spol. B+B byd-

lení, Kolovraty • Řeznictví Stárková, Kolovraty •

Iveta a Pavel Ondrouškovi, Kolovraty • Lékárna 

U Krále Jiřího, Uhříněves.

Za organizační pomoc děkujeme také strážníkům

Městské policie Prahy 15. –ouj-
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foto Iveta Hrubá
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Příběh lidskosti
Je možné, že právě moje tři děti,

které se těší dobrému zdraví, mě inspi-

rovaly k tomu, abych se jednoho prosin-

cového dne minulého roku rozhodla

uspořádat v pořadí již druhý charitativní

večer pro zdravotně postižené děti

a jejich rodiny ze Svitav. Možná mě

k tomu také vedla i pravá nebo levá ruka

osudu, ale i tak si říkám, že důvod není

podstatný. Důležitější je, že to tak mělo

být… a to je dobře. Řekla jsem si, že

výtěžek by mohl být opět věnován na

rehabilitační pobyt, který si děti ze

Svitav a jejich rodiny pod laskavým

vedením předsedkyně paní Martiny Číž-

kové každý rok dopřávají.

Když jsem se zamýšlela nad obsahem

těchto řádků, říkala jsem si, že nesmím

opomenout vyjmenovat sponzory a lidi,

kteří ten večer hodně pomohli. Ale nako-

nec mi něco našeptalo, že není důležité,

kdo věnoval menší nebo větší částku,

ale důležité je, že se tito lidé sešli na jed-

nom místě, v jednu chvíli… a snad si

večera i příjemně užili.

Někdo si možná klade otázku – proč

děti ze Svitav? K tomu mě napadá snad

jediná věta: A proč ne? Všude, kam se

podíváme, se najdou lidé, kteří neměli

to štěstí, aby si mohli vychutnat všech-

ny krásy, které svět nabízí.

Ale, abych se vrátila k večeru –

v noblesním prostředí našeho nového

restaurantu jsme 21. května tohoto roku

viděli mnoho krásných a lidských gest.

Dovolte mi tedy tímto Vám všem, kteří

jste se charitativního večera zúčastnili

a nebo jakkoli přispěli, ještě jednou

poděkovat.

Iva Hladká, pořadatelka,

foto Iveta Hrubá

Předsedkyně Klubu Pohoda ze Svitav Martina Čížková

vypráví Tomáši Krejčířovi o rehabilitačním zájezdu

Čestný host večera, paní Marie Rottrová, svedla během dražby

předmětů dámský adrenalinový souboj s paní Ivoševičovou

Tomáš Beroun zazpíval nejen písně z českých muzikálů

Výtěžek ve výši téměř 70 tisíc korun pomůže postiže-

ným dětem z Klubu Pohoda ve Svitavách

Hosté večera se dobře baviliOrganizátorka Iva Hladká (vpravo) s hosty večera

Lidé z Kolovrat pomohli postiženým dětem

Lucie a James Carlsonovi vsadili na originální
kombinaci houslí a akordeonu. „Duo s názvem
Cricket and Snail, česky Cvrček a Šnek, má širo-
ký záběr. Hrajeme a zpíváme skladby mnoha
hudebních stylů. V našem repertoáru najdete
hudbu skotsko-irskou, hudební žánr klezmer, ale
i skladby klasické nebo francouzské lidové
písně,“ představuje reper toár Lucie Carlson,
která se může se svým manželem pochlubit
i vlastní tvorbou. 

„Naše vystoupení obvykle zahrnují směs
těchto stylů, což je pro posluchače nevšedním
hudebním zážitkem. Naše hudba je přenáší na zajímavá místa po celém světě.
Můžeme navštívit pařížské kavárny, octnout se na židovské svatbě nebo na
irské taneční zábavě,“ dodává umělkyně. 

Manželé Carlsonovi jsou oba profesionálními
hudebníky. Lucie v průběhu své kariéry účinko-
vala s mnoha významnými orchestry, je členkou
Knoxwillského symfonického orchestru a učí hru
na housle. 

Klavírista James vyučuje kompozici, hudební
teorii a elektronickou hudbu. Dvojice také zkom-
ponovala hudbu k němému filmu na motivy pře-
dlohy Hanse Christiana Andersena Děvčátko se
zápalkami od Jeana Renoira. 

Více informací o tvorbě a hudební produkci
obou manželů včetně ukázek lze nalézt na adrese

www.alembickmusic.com/cricketandsnail.html.
Atmosféru koncertu podtrhne výstava pražského výtvarníka Viléma Tefra.

Jeho obrazy s hudebními motivy, budou vystaveny do konce prázdnin. –ouj-

Houslistka Lucie Carlson (Novoveská) bude koncertovat v knihovně
Uznávaná houslistka Lucie Carlson (dříve Novoveské) z Kolovrat, která už delší dobu žije ve Spojených státech, se po třech letech opět setká se svými

příznivci. Při své návštěvě Prahy se čerstvá maminka zastaví v kolovratském Infocentru s knihovnou, kde bude v úterý 12. července 2011 od 19 hodin kon-
certovat. Na akordeon ji doprovodí její manžel James Carlson, s nímž tvoří duo Cricket and Snail. Koncert je věnován posluchačům všech generací, včet-
ně rodin s dětmi, a potěší nejen milovníky klasiky, ale všechny, kteří mají rádi folk či jiné hudební styly.
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Páteční ráno a odjezd na turnaj vlakem Příchod do areálu, kde jsme po dva dny hájili české barvy

Slavnostní nástup, při kterém zazněla česká hymna Tým Sokola Kolovraty včetně našich trenérů

Nezbytná rozcvička před každým zápasem Neméně důležité bylo i jídlo, abychom měli sílu

Po každém utkání jsme zhodnotili jeho průběh Závěrečné foto s fandícími rodiči

Další fotografie naleznete na stránkách Sokola Kolovraty – http://sokolkolovraty.cz/starsi-pripravka/fotogalerie/  
fotoreportáž připravila Iveta Hrubá

Fotoreportáž z Mezinárodního fotbalového turnaje v Německu
ISAR CUP, 10. – 13. června 2011, Moosburg
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Velikonoční jarmark otevřel svojí výstavou Američan Leo Joseph, pro něhož se Kolovraty staly před časem druhým domovem. Jeho tvorbu přiblížila kunsthistorička

Petra Bidlasová. (8) Prodejci nabízeli tradiční rukodělné zboží (9). Mezi účinkujícími ani tentokrát nechyběli malí zpěváci ze sboru Coro Piccolo (11). Tradice svátků

jara oživilo vystoupení folklórního souboru Vonička z nedalekých Čestlic (10). Závěr jarmarku v kolovratském kostele patřil koncertu smyčcového Dua Eco, které tvoří

matka s dcerou, Eva a Pavla Franců (13). Jarní počasí přispělo k příjemné atmosféře (12).

V polovině června se nad hladinou kolovratského rybníka

nesl zvuk jazzových a rockových kapel. Netradiční setká-

ní příznivců kvalitní hudby, dobrého jídla i pití s názvem

Kolovratský parník si mohli návštěvníci vychutnat už

posedmé. Hudební blok otevřela kapela Unisono pod vedením jubilanta Jiřího Vondrovice (3).

Vystoupení bylo příležitostí pro starostu Ing. Michala Habarta popřát kapelníkovi k sedmdesátinám (1).

Starosta vzápětí gratuloval ke stejnému jubileu i frontmanovi kapely Steamboat Stompers, Jiřímu

Kadlusovi (5). Jazzmany z parníku střídala na pódiu u břehu královéhradecká formace Nadoraz (4).

V rockovém bloku se o zábavu starali Crossroads a Houpací kůň (2). Drobný déšť tanečníky na parketu

neodradil (6, 7).

foto Blanka Oujezdská
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Lipany hledají vlastní heraldické symboly
Ke konci minulého roku začalo nově založené občanské sdružení v Lipanech pře-

mýšlet o symbolech obce. V tomto čísle představujeme návrhy znaku a vlajky, na
kterých se společnou prací podílí odborníci ze společnosti Alerion, PhDr. František
Dudek, CSc. ze spolku Kolowrat a členové Okrašlovacího spolku lipanského.

K tvorbě výrazného znaku Lipan bylo využito jednoznačné (tzv. mluvicí)
heraldické symboliky, plně reflektující krásné jméno obce, odvozené od
místních lip, které nejlépe vyjadřuje obecná figura lipového listu. Z historic-
kých skutečností se pak přímo nabízí zohlednění faktu, že základem obce
Lipany byly tři lánové statky a odtud možnost ztrojení figury lipového listu.

Motiv lipového listu je v české komunální heraldice tradiční. Coby
národní symbol (odznak) jej spatřujeme též na vlajce prezidenta České
republiky, státní pečeti, výložkách uniforem české armády a v označeních

nejvyšších státních institucí Senátu a Poslanecké sněmovny. 
V současných komunálních znacích se figura lipového listu vyskytuje v různých podobách

a kompozicích. Jednotlivé i mnohočetné (v různých polohách), zdvojeně i ztrojeně, v podobě rato-
lestí, tj. včetně větve či plodenství s listeny, a tak podobně. U trojitého provedení se jedná přede-
vším o trojlist spojený v řapících nebo jsou listy volné a „odstře-
divě“ orientované špičkami „ven“. Proto byla zvolena dosud
originální varianta „dostředivého“ směřování tří lipových listů.
Tinktury (čili heraldické barvy a kovy) jsou pak inspirovány zna-
kem Městské části Praha - Kolovraty, vycházejícím z erbu
Kolowratů, včetně heroldského polcení štítu.

Členové spolku se obrátili s návrhem na projednání udělení
symbolů obci Lipany na starostu městské části.

Lipanskou náves by mohlo oživit muzeum
Lipanská obec, ač malá rozlohou, má vcelku zajímavou historii, a to včetně událostí z doby ne

tak vzdálené dnešku. Obec se může pyšnit velmi pěknou návsí, které dominují vzrostlé lípy.
V minulosti byl na návsi umístěn i rybník, obecní pastouška a požární zbrojnice. Dnes již žádná
z těchto staveb není součástí návsi, nepočítaje kostel Sv. Martina. Z původních objektů zůstalo
v obci pouze silně narušené torzo váhy, která zde byla umístěna pro zemědělské potřeby. V sou-
časné době však plní už jen funkci „odstrašovací“. 

Severní strana Pohled do interiéru Současný stav

Členstvem Okrašlovacího spolku lipanského je společně se starostou obce nyní diskutována
možnost vybudovat na tomto místě novou dominantu návsi. Za pomoci sponzorských aktivit by
na místě váhy mohl vzniknout malý objekt, ve kterém by měly být umístěny dokumenty i další
předměty odkazující na historické události spjaté s Lipany a okolím. Okrašlovací spolek již veřej-
ně představil první studii, kterou vypracovali mladí architekti z ateliéru Odvárka-Nohejl. Studie by
měla napomoci diskuzi nad dalším vzhledem centrální části Lipan. 

Okrašlovací spolek udržuje spolkový život
Dne 11. listopadu 2010 bylo registrováno nové občanské sdružení v Lipanech

s názvem Okrašlovací spolek lipanský. Sdružení spojuje svou budoucí aktivitu
i jméno spolku s historií okrašlovacích spolků v českých zemích, sahající do polo-
viny 19. století.

Spolek se hodlá věnovat především okrášlení obce Lipany
a organizovat společenské aktivity v obci. V současné době má
spolek 17 členů, a přestože je krátce činný, pomáhal již při
zimní údržbě v Lipanech, pořádal jarní úklid návsi a také se
finančně i organizačně podílel na přípravě dětského dne
v Kolovratech. Mimo jiné bude spolek na konci prázdnin pořá-
dat 3. ročník Gulášové ligy sousedících obcí, které se účastní
týmy z Kuří, Kolovrat a Lipan. Členové spolku chystají také sva-
tomartinské posvícení. připravil Miroslav Procházka

Nové mapy v Infocentru
Milovníky cykloturistiky jistě potěší

kolekce nových map, které nedávno poří-
dilo Infocentrum s knihovnou pro své
návštěvníky.

Cyklistům jsou určeny tři mapy z okolí
Prahy, které jsou doplněny trasami, tipy na
výlety i profily terénů. Mapy zaměřené na
okolí Slapské přehrady, Nymburska
a Benešovska stojí 99 Kč. Novinkou je prů-
vodce pražskými cyklotrasami s třemi
desítkami tipů na výlet. Tento mapový prů-
vodce doplněný přehledem zajímavostí
a památek stojí 149 Kč. Výletníkům přijde
vhod plán metropole s mapou širšího okolí
Prahy za 109 Kč.

Vyznavači pěší turistiky ocení mapy již-
ního okolí Prahy nebo Středního Posázaví
za 89 Kč. Těm, kteří rádi pobývají pod sta-
nem, je určena automapa kempů v České
republice za 69 Kč a pro rodinné výlety se
hodí mapa českých hradů a zámků, která
stojí 59 Kč. 

-ouj-

Lipanští myslí i na děti

Okrašlovací spolek lipanský měl na
letošním Dnu dětí svůj stánek. Děti si
mohly vyzkoušet, jak se hází petangovou
koulí. Rodiče na vedlejším hřišti pod dohle-
dem francouzských instruktorů zkoušeli
totéž. Hra byla doplněna znalostním kvízem
na téma české ptactvo a květena. 

Vydařenou oslavu filipojakubské noci
připravilo lipanským dětem Občanské
sdružení Praha-Lipany. –mp-
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Lehovcovi byli uznávanými hospodáři
Statek u Lehovců, č.p. 7 (od roku 1926 č.p. 107)

byl hospodářskou usedlostí známou od roku 1841
a patřil do vesničky Tehovičky. Dnes ho najdeme
v Mírové ulici, oproti úřadu městské části. Stavba
má typickou architekturu selského statku ve tvaru
obdélníku. 

Na pravé straně při pohledu z ulice je původní
obytné stavení, za nímž bývala kolna pro úklid hos-
podářského nářadí. Na levé straně při pohledu
z ulice býval výměnek, stáje pro dojnice a koně,
a vzadu na severní straně stávala stodola. 

Josef Lehovec se narodil roku 1834 a zemřel
v roce 1895 ve věku 61 letech. Je pohřben na sta-
rém hřbitově. Druhým hospodářem byl Josef
Lehovec, narozen roku 1863, zemřel v roce 1928.
Třetím a posledním hospodářem v č.p. 7 (107) se
stal Josef Lehovec, narozen roku 1893. Ten se ože-
nil s Marií Skřivanovou, dcerou zemřelého Františka
Skřivana, rolníka v Kolovratech, č.p. 5. Oddáni byli
15. listopadu 1919 v kostele sv. Ondřeje. Josefovi
bylo tehdy 26 let a Marii o rok méně.

Rod Lehovců, pocházející ze Sibřiny, statek roz-
šířil a zmodernizoval. Členové rodin byli v obci
považováni za dobré hospodáře a vážené občany,
činné v komunální politice. Josef Lehovec (1863)
byl do obecního zastupitelstva zvolen v roce 1923
jako hospodář na výměnku. Dlouhá léta byl také
členem výboru Sboru dobrovolných hasičů
Kolovraty-Tehovičky. V roce 1897 na své náklady
uspořádal Hasičský ples a z výtěžku zakoupil pro
sbor jeden díl savic. Byl také zakladatelem hasičské
knihovny. 

Josef Lehovec (1893), poslední hospodář tohoto
rodu v Kolovratech, byl velmi vzdělaný. V mládí se
dobře učil, ale studovat vysokou školu odmítl s tím,
že se mu líbí hospodaření. Rodiče Josefa museli
celý statek od svého otce koupit a splatit do koruny.
Josef začal na statku hospodařit v letech 1921 –
1922. Byl pečlivý a dál své zděděné hospodářství
modernizoval. Přikoupil další pole a louky, až výmě-
ra polí dosáhla 21 ha. Josef Lehovec byl největším
sedlákem v Kolovratech. Na statku měl dva páry
pěkných koní. Později byl ke koním přijednán kočí,
krmič a do hospodářství služka. 

Josef Lehovec (1893) byl po otci velmi spole-
čenský. V roce 1912 se stal rovněž členem místní-
ho hasičského sboru, v jeho čele stál pak od roku
1946 do roku 1949. Také on byl volen do místního
zastupitelstva, kde zastával funkci osadního staros-
ty. V letech 1923 až 1936 měl na starost správu

hřbitova, dražbu obecních pozemků a luk a pečoval
také o příkopy a cesty. Staral se nejen o dělníky,
kteří silnice udržovali, ale také o lamače kamene
v obecních lomech. Byl prvním sedlákem
v Kolovratech, který měl osobní auto. 

Josef a Marie Lehovcovi měli tři dcery, tudíž rod
vymřel po meči. Rod Lehovců byl hodně postižen
nemocemi a léčba stála hodně peněz. Když do rodi-
ny přišel doktor Jeřábek z Uhříněvsi, říkal
Lehovcovi: „Až k vám přijdou ženichové, tak jim řek-
něte, že vaše dcery mají věna u doktorů.“ 

V roce 1945 se nejstarší dcera Miloslava provda-
la za Václava Hofmana ze Všestar, který od roku
1940 v Kolovratech pracoval jako zemědělský
adjunkt ve statku Josefa Křížka. 

Selka Marie Lehovcová zemřela v roce 1947
a hospodář Josef Lehovec nemohl pro nemoc dál
hospodařit. V roce 1947 předal proto statek manže-
lům Hofmanovým. Sedlák Josef Lehovec přežil svou
manželku o deset roků. Zemřel v roce 1957 ve věku
64 let. Od této doby se v č.p. 107 říká u Hofmanů.
Mladí hospodáři se starali o zděděný majetek po
vzoru svých předchůdců. Václav Hofman se svou
ženou Miloslavou na statku hospodařili do roku
1953, kdy museli vstoupit do JZD Kolovraty, ale
v zemědělství nepřestali pracovat. Družstvo
u Hofmanů udělalo ze stodoly kravín pro 40 dojnic,
o které pečovala paní Hofmanová se svojí sestrou
Boženou Stárkovou a paní Kolečkovou. Václav
Hofman se stal rostlinářem na farmě v Kolovratech.
Oba manželé odešli z JZD do důchodu. Václav
Hofman zemřel v roce 2005 ve věku 85 let a jeho
manželka Miloslava ho následovala o tři roky pozdě-
ji v 87 letech. Její sestra Božena se provdala za
řezníka z Kolovrat Ladislava Stárka z č.p. 43, nej-
mladší Eliška si vzala elektrotechnika Josefa Flenera
ze Skály čp. 279. 

Manželé Hofmanovi vychovali tři děti, syny
Josefa a Václava a dceru Libuši. V roce 1996 syn
Josef přestavěl bývalý výměnek na rodinný dům,
č.p. 414. Při stavbě chtěl také předělat vjezd do
dvora, ale památkáři to nedovolili, čímž se zachoval
původní stav statku. 

Draní peří bylo společenskou událostí
Do statku k Lehovcovým chodilo až patnáct dra-

ček. Selka Marie Lehovcová měla na třicet hus. Peří
se dralo celý den od osmi rána do deseti hodin
večer. Po celou dobu se všechny stravovaly na stat-
ku a jídlo dostávaly i pro celou rodinu. Při draní se
vyprávěly různé historky, četlo se nebo zpívalo.
Draní končilo tzv. dodernou, na kterou se všichni
moc těšili. Selka se musela vždy předvést - nabídla
pečené maso, koblihy i trochu sladké. Pokud byla
hudba, stačila heligónka, tak se hrálo a zpívalo.
Draní peří bylo společenskou událostí. 

Čarovná voda pomáhala zvířatům
Když na statku u Lehovců přestal žrát kůň nebo

kráva, tak selka poslala nejstarší dceru Miloslavu
s hrnkem či s bandaskou pro zázračnou vodu k sou-
sedce Novákové, do usedlosti č.p. 4 (104)
v Tehovičkách. 

U Nováků měli krásná vysoká kachlová kamna
s pecí. V těch sousedka Nováková zatopila přinese-
ným dřívím, neboť kvůli účinku to muselo být uhlí
dřevěné. Poté si sedla k otevřeným dvířkům
u kamen a potichu si něco povídala. Když zmlkla,
uhlí vhodila do vody v nádobě a řekla: „Když uhlí
spadne dolů, tak to bude dobré.“ Pak selka zvíře
postříkala vodou, a to začalo žrát. 

Kouzelná díž ochránila hořící statek
V roce 1926 začala v noci hořet stodola u sou-

seda Františka Křečka, č.p. 114. Lehovcova stodo-
la stála vedle oddělena velkým ořechem. Plameny
šlehaly na Lehovcovu stranu a ohrožovaly stavení.
Když to uviděla matka Josefa Lehovce, tak svému
synovi a jeho ženě poručila: „Vyneste dížku na chle-
ba ven a otočte ji k řezárně - plameny se obrátí na
druhou stranu. Učinili tak, a plameny se opravdu
obrátily. Aby díž měla čarovnou moc, nesmělo se
v ní zadělávat na chléb ani péci v pátek. To se pří-
sně dodržovalo, a když doma chleba došel, tak se
šel vypůjčit do vedlejšího statku k Polaneckým, č.p.
106.

Rod Lehovců připomíná křížek a soška
Lehovcova rodina byla velmi pobožná. Dokladem

toho je zachovalý křížek, který nechal na okraji
Kolovrat směrem
k sousední Uhří-
něvsi (v dnešní
ulici Za Podjez-
dem) postavit
sedlák Josef
Lehovec (nar.
1834). Na křížku
byl nápis Pane

Bože, žehnej

naší úrodě, L.P.

1861, J. Lehovec. 
Další památ-

kou na rod
Lehovců je soška
sv. Josefa ve
štítu budovy č.p.
107. Když se
u Lehovců naro-
dil syn, pokaždé
dostal jméno
Josef. Tento zvyk se zachoval i v rodě Hofmanů. 

za Spolek Kolowrat Jiří Missbichler

Osvícených hospodářů z rodu Lehovců si lidé vážili
Osudy rodu statkáře Lehovce, který Kolovratům zanechal křížek na okraji obce, zaujaly Jiřího Missbichlera natolik, že se rozhodl podělit o zápis-

ky z kronik se čtenáři Kolovratského zpravodaje. Jako zdroj mu posloužily vzpomínky nejstarší dcery Josefa Lehovce, Miloslavy Hofmanové.

Josef Lehovec (vpravo) se svojí rodinou a rodiči

Bývalý statek Lehovcových v Mírové ulici 
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Jan Gerndt se rozloučil se svojí farností
Po sedmiletém působení ve službě duchovního správce uhříněveské farnosti se P. Jan

Gerndt loučí i s Kolovraty, které patřily spolu s Dubečkem a Královicemi do jeho působ-
nosti. Pražský arcibiskup ho nedávno jmenoval kanovníkem metropolitní kapituly u sv.
Víta v Praze. 

Pane faráři, Uhříněves byla vaším pátým působištěm. Jaké okolnosti
vás přiměly změnit místo vaší služby?

Odcházím, protože jsem byl pražským arcibiskupem Dominikem Dukou
jmenován kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta. Vnímám tento akt jako
určité ocenění mé práce u církevního soudu, na jehož činnosti se podílím od
roku 1986 jako soudce a od roku 1988 jako obhájce manželského svazku.

Jaký je vás úkol u církevního soudu?
Posuzujeme církevní platnost, či neplatnost manželství, která se rozpad-

la. Stává se, že navenek bylo všechno při uzavírání sňatku vykonáno správ-
ně, ale později – zvláště, pokud se manželství nápadně brzy rozpadlo –
mohou vzniknout pochybnosti jedné či druhé strany, zda bylo manželství od
počátku vůbec platné. Což je stěžejní otázka pro křesťana vyznávajícího

nezrušitelnost jednou již platně uzavřeného manželství. I když došlo k civilnímu rozvodu, trvá vnitřně
svazek dál a je nepřípustné uzavřít v kostele nový. Tím, že jako soudci podrobně prozkoumáme stav
a eventuelně můžeme vynést rozsudek, mnoha lidem pomůžeme ze svízelné situace.

Kapitula u sv. Víta bude jediným místem pro vykonávání vaší služby?
Byl jsem jmenován rektorem nemocničního kostela sv. Karla Boromejského pod Petřínem, kde budu

poskytovat útěchu nemocným v přilehlé nemocnici. Je to menší úvazek duchovní správy.

Kdo vás v uhříněveské farnosti vystřídá?
Jako administrátor v červenci nastoupí na faru v Uhříněvsi P. Jaroslav Batóg (čte se Batug), které-

mu je 43 let, je polské národnosti a mluví velmi dobře česky. Pochází ze Společnosti Božího slova
a měl by mít k ruce jednoho kněze ve funkci farního vikáře.

Jaký je úkol římskokatolické církve v naší společnosti?
Všem nám jde především o to, abychom žili ve spravedlnosti a lásce a aby zdravým duchovním

vývojem procházela celá naše společnost. Vidíme, jak nedodržování základních morálních pravidel při-
náší zmatek, nedůvěru a nejistotu do naší společnosti. V první řadě je to opovrhování manželským
svazkem, kterým trpí hlavně děti. Dále je to nepoctivost a absence svědomí v našem každodenním
životě, dorůstající do obludných rozměrů v soukromé i veřejné sféře. 

Bůh je Láska, miluje nás, ukazuje nám správnou cestu, ale nemůže nás k ničemu nutit, protože nám
dal svobodu. Své ukazatele směru nám vepsal do naší duše, do našeho svědomí. My však velmi často
své svědomí umlčíme, myslíme si, že známe nějakou zkratku - a pak bloudíme. Všichni toužíme a hle-
dáme opravdové štěstí, lásku, klid - vlastně ráj na zemi. Bůh je naším stvořitelem a ví nejlépe, jak toho
lze dosáhnout. Je jen na nás, zda budeme sledovat jen televizní seriály a číst bulvární tisk, a tím nechá-
me ovlivnit svoje myšlenky a život. Anebo budeme hledat opravdový smysl života v rozhovoru
s Bohem, počítat s Boží pomocí a neumlčovat své svědomí. Odpovědi na tyto otázky je třeba hledat
hlavně v Bibli a sílu k dobrému životu můžeme nacházet v modlitbě a svátostech. Když to shrnu, je
hlavním úkolem církve hlásat Boží slovo a bloudícím ukazovat směr na cestě životem. 

Nemáte pocit, že mladé lidi to nezajímá, a pak je vaše úsilí marné?
To určitě ne. Bohu záleží na každém jednotlivě a raduje se z každého obráceného hříšníka. V Bibli je

napsáno, že jsme solí země, a soli se nedává mnoho. Přibývá lidí, které neuspokojuje konzumní spo-
lečnost a hledají hlubší smysl života. I když je hodně věřících v důchodovém věku, tak při posledním
sčítání návštěvníků kostela v Kolovratech v roce 2009 byl průměrný věk 27 let. 

Za vašeho působení byla v kostele sv. Ondřeje zřízena a vysvěcena zpovědnice. Vzpomenete si
na další změny?

Vyjmenuji ty, které si vybavím. Přibylo dřevěné pódium v presbytáři, byly položeny koberce v celém
kostele, vymalovali jsme interiér, do sakristie jsme pořídili nový nábytek a instalovali vytápění v lavi-
cích i v sakristii. Nechali jsme zrestaurovat oltářní obraz sv. Ondřeje. Mohu také zmínit, že bývalá már-
nice dnes slouží jako zkušebna pro muzikanty a lidem slouží chemické WC u kostela.

Přejete si předat lidem z Kolovrat nějaký vzkaz?
Děkuji všem farníkům a občanům Kolovrat za všechny projevy přízně, laskavosti i trpělivosti. Přeji

jim i svým nástupcům vše dobré a přeji Boží požehnání pro vše, co zde budou společně vytvářet.

Děkuji vám za rozhovor a za vaší obětavou službu v naší farnosti. Přeji vám, aby vaše služba i ve

vašem dalším působišti přinášela dobré plody.

Jan Dvořák s využitím Kolovratského zpravodaje 3/2003

Dne 9. června 2011 oslavili diamantovou
svatbu manželé Božena a Pepa Štěpánkovi

z Kolovrat (ul. U Prknovky 219).
Hodně lásky, zdraví a božího požehnání 

přejí děti, vnoučata, sestra Milka 
a sestra Zdenka s manželem

Jubileum oslavily i další
osobnosti Kolovrat

Kapelník, hudebník, režisér a umělecký vedou-
cí souboru Jazzbáby, Jiří Vondrovic, oslavil na
jaře významné životní jubileum. 

Svoje sedmdesátiny si snad ani pořádně nevy-
chutnal, protože v té době ho zaměstnávaly přípra-
vy nové hry pro sbor kolovratských seniorek. 

Hra s názvem Na západ je cesta dlouhá měla pre-
miéru v polovině června. Nabitý sál opět odměnil
potleskem výkony seniorek i mužské posily.
Scénáře s písněmi Hašlera či Waldaufa se soubor
zhostil i tentokrát s bravurou. Členky souboru při
zkouškách na svého impresária nezapomněly
a věnovaly mu krátké veršované přání:

Milý Jiří!

Tak je tu sedmdesát let,

to jsi už také kmet. 

Jazzbáby i všichni Tě mají rádi,

tak s námi ještě dlouho „kamarádi“.

Tolik let se nám věnuješ v divadle i při zpěvu, 

což by nikdo jiný nesvedl.

Miluješ bubny - 

tak ať do nich stále biješ

dokud tady šťastně žiješ.

Hlavně ať Ti chutná spát, jíst a pít,

abys tady mohl se svou Věrou

ještě dlouho žít…

To Ti přejí všechny Jazzbáby

Významného životního jubilea se dožívá také
Jiří Missbichler, který na stránkách Kolovratského
zpravodaje přibližuje osudy významných osob-
ností i stěžejní události z historie Kolovrat. Čerst-
vý osmdesátník je také jedním z autorů publikace
o dějinách Kolovrat. 

Sedmdesátiny slaví také Jiří Kadlus, kapelník
dixielandové skupiny Steamboat Stompers. -ouj-

Blahopřejeme
jubilantům

Ve třetím čtvrtletí roku 2011 oslaví 
významná životní jubilea tito naši 

spoluobčané:

Jirsa Milan • Hanušová Zdenka
Stuchlíková Jana • Žižková Zdeňka 
Šlingrová Anežka • Kočková Věra

Kopelent František • Kautová Libuše
Kouřilová Božena • Drábová Světluše

Nováková Miluše

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
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Volejbalisté MAESTRO
CLUBU slaví postup

V sezóně 2010/2011 nastupovaly v pražské
Amatérské volejbalové lize dva týmy MAE-
STRO CLUBU Kolovraty.

Áčko pod vedením kapitánky Radany
Ilčenkové v sedmé lize a Béčko pod vedením
Lucky Růžičkové v lize deváté. Oběma týmům se
v celé sezóně velmi dařilo, Áčko z devatenácti
zápasů dokázalo získat 48 bodů a vyhrálo tak
sedmou ligu. Zajistilo si tím přímý postup do
šesté ligy.

Béčko ze třinácti zápasů získalo celkem 35
bodů a obsadilo konečné druhé místo v deváté
lize. Druhým místem si také zajistilo přímý
postup, tentokrát do osmé ligy.

Oběma týmům gratulujeme a přejeme jim, ať
se jim stejně daří i v příští sezóně!

Volejbalové Béčko ke svým úspěchům přidalo
ještě druhé místo na volejbalovém turnaji
Geodetů a kartografů, který se odehrál v sobotu
21. května 2011 v hale na Julisce. Druhé místo
hráči vybojovali v konkurenci devatenácti týmů.
Skvělé výsledky domácího MAESTRO CLUBU
Kolovraty podtrhlo Áčko pátým místem.

Nohejbalisté klubu
jsou v přeboru suverénní

Hráči MAESTRO CLUBU Kolovraty nastupují
v letošní sezóně ve třetí třídě Městského přeboru
družstev. V konkurenci sedmi týmů se jim zatím
velice daří. Po polovině soutěže ještě nepoznali
příchuť porážky a s plným počtem 12 bodů
vedou tabulku. Odvety naše hráče čekají v prů-
běhu měsíců června a září. Tak ať se jim daří!

Úspěchy slaví také 
hráči bowlingu 

V jarní sezóně nastupovaly v Amatérské bow-
lingové lize celkem tři týmy MAESTRO CLUBU.
Áčko ve třetí lize C, Béčko v přeboru Záběhlice,
Céčko v divizi C Záběhlice. Hráči klubu se ani
v bowlingu neztratili. Áčko vybojovalo ve 3. lize
druhé místo a jen o několik shozených kuželek
mu unikl postup do druhé ligy. Kapitán Kamil
Konečný si odnesl cenu pro nejlepšího hráče
třetí ligy C. Céčko obsadilo páté místo a Jiřka
Součková si odnesla cenu pro nejlepší ženu divi-
ze. Béčko v těžké a vyrovnané skupině obsadilo
deváté místo a udrželo příslušnost k přeboru
i pro příští sezónu.

za MAESTRO CLUB Jana Konečná

V Kolovratech se už 10 let hraje dobrý tenis
Je tomu již 10 let, kdy byly v Kolovratech na místě bývalého kluziště vybudovány nové teni-

sové kurty. Areál byl předán do užívání 1. srpna 2001 a na deset let ho do pronájmu dostalo
občanské sdružení Sport Kolovraty. V květnu 2003 byla dokončena a zapůjčena k užívání do
doby kolaudace i klubovna. Pronájem celého areálu občanskému sdružení končí 30. září
2011. Ohlédneme-li se zpět, je třeba říci, že jsme spolu v harmonii s rodiči našich svěřenců
udělali kus poctivé práce.

Jako nový klub jsme začínali od nuly. Tak, jak z naší tenisové školy postupně vyrůstali hráči schopní kon-
kurence s již zavedenými kluby, jsme se postupně propracovávali z nejnižších soutěží. Dnes ve všech kate-
goriích mládeže od mladších žáků až po dorost hrajeme druhou nejvyšší soutěž, tj. 1. třídu. V kategorii
dospělých naše mladé družstvo, složené z našich odchovanců (Petr Roušar, Martin Tříška, Dominik Sochůrek
a Vít Uhlíř), je před posledními dvěma zápasy na čele tabulky ve 2. třídě a je rozhodnuto udělat vše proto,
aby postoupilo do 1. třídy. Kromě uvedených hráčů se do bojů ještě zapojili Josef Pěnkava, Rudolf Ullrich,
Petra Valjentová, Zuzana Procházková a Adéla Jindráčková.

Soutěže smíšených družstev 2011, věková kategorie dospělí, 06. 2.třída C, stav k 15.6.2011

Družstvo dorostu (Vít Uhlíř, Jan Hanzal, Michal Uhlíř, Richard Stiebal, Jan Bubeník, Adéla Jindráčková
a Petra Tříšková) je v současné době na 5. místě. Další dorostenci hostují v jiných klubech: Martin Jech a Jan
Mourek pouze v letošním roce v TJ Sokol Královice, Dominik Sochůrek hraje ligu v TJ Solidarita Praha. Starší
žáci (Jan Bubeník, Milan Válek, Jakub Volf, Adam Hanzal, Melánie Mikulandová a Tiziana Baumruková) jsou
na 4. místě. Jan Hanzal hostuje v ligovém klubu SK OAZA Praha. Mladší žáci (Milan Válek, Adam Hanzal,
Šimon Odvárko, Miroslav Rychna, Matyáš Červený, Julie Mikulandová a Klára Bursová) jsou na 7. místě. Děti
- přípravka (Karolína Nováčková, Šimon Vydlák, Klára Válková a Jan Březina) jsou na 4. místě.

V letním období pořádáme celostátní turnaje pro mládež – v probíhající letní sezóně máme naplánováno
šest turnajů. V zimním období nemůžeme pro absenci haly pořádat turnaje v Kolovratech, a tak jsme je uspo-
řádali v sousedních Královicích.

Mladí tenisté z Kolovrat si v soutěžích vedou skvěle
Dobré výsledky naši hráči dosahují i v soutěžích jednotlivců. Mezi mladšími žáky je nejlepší Milan Válek,

který v letošní sezóně vyhrál již 6 celostátních turnajů - jednou byl ve finále a jednou v semifinále. Vyhrál
dokonce i jeden turnaj starších žáků. V soutěži družstev, kde hraje na prvním místě sestavy, neprohrál ani
jeden zápas. Mezi staršími žáky patří k celostátní špičce Jan Hanzal, který se jako finalista přeboru Prahy
kvalifikoval na halové Mistrovství ČR, kde mezi 32 nejlepšími hráči republiky postoupil do druhého kola.
V letní sezóně se opět na přeboru Prahy probojoval do semifinále v jednotlivcích a do finále ve čtyřhře. Opět
tedy potvrdil, že patří mezi nejlepších hráče v Praze a kvalifikoval se na Mistrovství ČR, které se uskuteční
v srpnu letošního roku. V kategorii dorostu patří k celostátní špičce Dominik Sochůrek, který se také v pře-
boru Prahy probojoval na halové Mistrovství ČR, kde vybojoval bronzovou medaili ve čtyřhře. Stejně tak
v letní sezóně si již v 15 letech vybojoval účast na Mistrovství ČR – prestižní Pardubické Juniorce. V katego-
rii dospělých byl Petr Roušar po odehrání zápasů univerzitní ligy v USA vyhlášen nejúspěšnějším hráčem
družstva New Jersey Institute of Technology a v současné době posílil náš tým TK Sport Kolovraty.

Účast trenérů na turnajích je pro další vývoj tenistů nezbytná
Za uplynulých deset let jsme ušli pěkný kus cesty lemované četnými úspěchy. Hráli jsme v soutěži mlad-

ších a posléze starších žáků nejvyšší soutěž – SYNOT TIP TOUR, pražskou ligu. Ani v kategoriích jednotliv-
ců se naši hráči v celorepublikové konkurenci neztratili. Jak v současné době, tak i dříve v mládežnických
kategoriích kolovratský tenis úspěšně reprezentovali a ještě reprezentují Petr Roušar, Martin Tříška, Dominik
Sochůrek, Jan Hanzal a Milan Válek. V nejmladší kategorii činí problémy svým umem a nasazením i o rok
starším dětem zatím naše první dívčí naděje, Karolína Nováčková.

V málokterém klubu se trenéři zajímají o růst jedinců a družstev osobní účastí při soutěžích a turnajích.
My díky tomu získáváme důležité informace a zároveň zpětnou vazbu z předvedeného výkonu jednotlivých
hráčů. Poté se na základě rozboru utkání snažíme sestavit další tréninky za účelem stálého zlepšování herní-
ho projevu jednotlivých hráčů. 

Pevně věříme, že občanské sdružení Sport Kolovraty vytvoří podmínky pro seberealizaci všech dětí - a to
nejen těch, které se rozhodly pro vrcholový tenis, ale i pro ty, které si tenis chtějí zahrát jen tak pro radost.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem jmenovaným hráčům za jejich příkladnou reprezentaci kolo-
vratského tenisu kategoriích družstev i jednotlivců.

Všem dětem pak přejeme bezstarostné, usměvavé tváře a krásné zážitky z blížících se prázdnin.
Hana Vlastníková

Poř. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body
v tab.

1 TK Sport Kolovraty A 5 0 33 12 68 29 475 315 10
2 SK OAZA Praha C 4 1 28 17 62 41 468 399 9
3 TJ Solidarita Praha 10 C 3 2 26 19 54 44 425 391 8
4 TJ Radlice B 2 3 25 20 54 46 419 405 7
5 Slovan Svoboda A 2 3 20 25 49 50 417 397 7
6 TC Pankrác A 2 3 19 26 43 58 394 447 7
7 TC Spořilov Praha 2 3 17 28 38 63 372 468 7
8 TJ Tatran Střešovice B 0 5 12 33 31 68 329 477 5



21 ... Sokol Kolovraty

Postup starších žáků do vyšší
soutěže je velkým úspěchem

Největším úspěchem právě skončené sezó-
ny je pro náš klub postup starších žáků do
I. třídy. Již třetí rok po sobě se podařilo jedno-
mu z našich mládežnických mužstev dosáh-
nout tohoto úspěchu a zahrát si v příštím roce
vyšší soutěž. 

Všem hráčům a realizačnímu týmu blahopře-
jeme a děkujeme. Také ostatní mužstva podáva-
la po celou sezónu kvalitní výkony a mezi všemi
panuje velká spokojenost.

Jako první zahajuje letní přípravu A tým mužů,
a to již 3. srpna pod novým trenérským vedením.
Mládežnická mužstva se začínají připravovat na
příští sezónu od poloviny srpna a vyvrcholením
přípravného období jsou pro ně týdenní soustře-
dění ve sportovních areálech v Českém Dubu
a v Radvanicích.

Všem malým fotbalistům přejeme dobrodruž-
né prázdniny se spoustou zážitků, rodičům
naopak klidné prožití dovolených a načerpání
nových sil do dalších náročných dnů se svými
ratolestmi.

Sokolské stanoviště Dětského
dne hájilo barvy Česka

Každoročně se koná v našem areálu Dětský
den - počasí o posledním květnovém víkendu
vyšlo, a tak se uskutečnil na přírodní trávě.
Letošní Dětský den s názvem Letem světem se
opravdu vydařil. Naše městská část, která byla
organizátorem této akce, se role zhostila se ctí.

Program byl pestrý, soutěže pro děti nápadité,
odměny bohaté. Sokolské stanoviště hájilo
barvy České republiky a jako sportovní klub
jsme se představili překážkovými dráhami.
Všechny děti, ať již malé či velké, je zvládly
a byly moc šikovné. Poděkování patří všem
pánům, kteří pomáhali jako pořadatelská služba
nebo připravovali stanoviště. Převážně to byli
členové vedení Sokola a trenéři mládežnických
kategorií.

Akce jako byl letošní Dětský den, ale i další,
jsou vítaným zpestřením života v naší městské
části a slouží k její prezentaci. Sokol Kolovraty
vždy rád s organizací pomůže. Dětí
v Kolovratech rychle přibývá a něco pro ně
vymyslet a zrealizovat je ta správná cesta.
Protože, jak víme, platí všeobecně známé tvrze-
ní: dítě, které si hraje – nezlobí.

Poděkování za celoroční práci patří všem,
kteří pomáhají kolovratskému fotbalu

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem trenérům, vedoucím
mužstev, asistentům za jejich skvělou práci a prezentaci Sokolu
Kolovraty i naší obce. 

Náhodou jsme se zamysleli, kolik hodin práce za jeden rok tito lidé odvedou
a nestačili jsme se divit. Máme šest mládežnických a tři dospělé týmy, každý
trénuje 2 až 3 krát týdně. O víkendu bývají v sezóně zápasy, v zimě turnaje
a o prázdninách dětská soustředění či sportovní campy. Při jednoduchém

výpočtu nám vyšlo, že jsou to desítky hodin měsíčně, stovky hodin za rok, a to vše bez nároku
na odměnu. Na klub je to v souhrnu pak téměř dva tisíce hodin práce, kterou tito lidé odvádějí ve
svém volném čase, a to nepočítáme další a další dobrovolníky, kteří pomáhají klubu jiným, nemé-
ně důležitým způsobem.

Děkujeme všem, bez kte-
rých by fotbal v Kolovratech
nebyl na takové úrovni jako
je dnes. Velkou mírou se
o to zasloužili tito lidé: Pavel
Rosák, Jiří Černý, Marek
Maštera, Jiří Bimbo, Zdeněk
Dvorský, Pavel Kabeláč,
Milan Zolich, Michal
Martinek, Vladislav Seme-
rád, Pavel Hrubý, Jan
Sommer, Karel Fiala, Jiří
Baloun, Libor Sedláček, Jiří
Pospíchal, Jan Kolář,
Vlastimil Novotný, Josef

Novotný, Tomáš Reitmeier, Pavel Buchta, Zdeněk Vokrouhlík, Zbyněk Hladký, Martin Rybář. 
Nesmíme zapomenout na naše sponzory – Městskou část Praha - Kolovraty a Magistrát hlav-

ního města Prahy, díky jejichž grantům můžeme realizovat nové nápady v podobě dovybavení
materiálně – technického zabezpečení či vylepšení stavu sportovního areálu. Tato pomoc je pro
nás zcela zásadní a bez ní by nebylo možné zlepšovat podmínky pro přípravu dětí či dospělých,
jejich účast na utkáních, turnajích a soustředěních. Příspěvky, které vybíráme od všech hráčů,
nám stačí k pokrytí pouze 60% nutných nákladů na provoz. Všichni hráči si zaslouží ocenění za
svoji celoroční sportovní aktivitu. Rodičům našich fotbalových nadějí děkujeme za vstřícnost,
pomoc při rozvozech mužstev či při řešení nepředvídatelných situací.

Umístění našich týmů v sezóně 2010/2011
Muži A – II. třída – 4. místo Starší přípravka – I. třída – 4. místo
Muži B – III. třída – 6. místo Mladší přípravka – I. třída – 5. místo
Mladší dorost – I. třída – 7. místo Mini – účast 2 týmů v Minicupu
Starší žáci – II. třída – postup Garda – účast v oblastní soutěži
Mladší žáci – II. třída – 4. místo

Připravili Iveta a Pavel Hrubých



... inzerce 22

Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH

Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany

Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.

Telefon: 267 710 335, 603 513 824

(volat jen v pracovní době)

Nonstop telefon: 603 416 410

E-mail: email@jeniksklo.cz

Web: www.jeniksklo.cz

Provádíme sklenářské práce
na dílně i u zákazníka

• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,

akvárií, terárií •

• Výřezy diamantovou pilou •

• Výroba izolačních skel •

• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)

- tloušťky, barvy, vzory! •

NOVĚ
• pískování skel, lepení skel UV lampou •

• rámování, paspartování •

KVĚTINY - KOLOVRATY
v provozovně Pohřební služby 

REALEX s.r.o.,
Mírová 69, Praha 10 - Kolovraty 

Telefon: 777 209 478

vazba - prodej

Nová provozní doba
Pondělí 7.30 - 15.00 hod.

Úterý 7.30 - 13.00 hod.

Středa 7.30 - 16.00 hod.

Čtvrtek 7.30 - 14.00 hod.

Pátek 7.30 - 17.00 hod.

Sobota 8.00 - 11.00 hod.

Pohybové aktivity 2011/2012
lektorka Bc. Jana Kněžínková 

Pondělí 20:00 - 21:00 hod. Pilates
(rehabilitačně posilovací forma cvičení pro všechny věkové 
kategorie)

Úterý 9:30 - 10:25 hod. Koťata (2-3 roky)
10:30 - 11:25 hod. Koťata (3-4 roky)
(cvičení rodičů s dětmi ve věku od 2 do 4 let)

Středa 20:00 - 21:00 hod. Bodytraining
(silově vytrvalostní cvičení pro rozvoj kondičních schopností)

Čtvrtek 15:00 - 15:50 hod. Tygříci ml.
16:00 - 16:50 hod. Tygříci st.
(všestranná pohyb. průprava pro děti od 4 do 6 let bez rodičů)
17:00 – 18:00 hod. Světlušky 
(aerobní přípravka vč. základů Zumby pro děvčata od 5,5 roku) 

Pátek 9:30 – 10:25 hod. Koťata
10:30 – 11:25 hod. Tygříci

Neděle 20:00 - 21:00 hod. Bossa form
(zábavná forma cvičení na balančních úsečích 
v aerobním zatížení)

Zápis nových dětí do kurzů proběhne ve čtvrtek 1. září od 17 do 18 hod.
v recepci tělocvičny u ZŠ Kolovraty. Také lze zaslat přihlášku na e-mail:
knezinkova-cviceni@seznam.cz Děti, které minulý rok navštěvovaly
kurzy a budou dále pokračovat, musí závazně potvrdit účast do
30.8.2011.

Dále nabízím:
• Víkendové a týdenní rekondiční pobyty /viz CK Lenka/
• Speciální cvičební lekce prezentující nové trendy v aerobiku
• Další šestitýdenní redukční kurz "Tůčky, bůčky pryč!" /od září 2011/

Aktuální program najdete na www.knezinkova-cviceni.cz

Další informace na tel.: 608 975 094
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Mléko z farmy.
Prodejní zastávky:
KOLOVRATY
každé pondělí

Mladotova 

(před domem č. p. 664/1)

• 15:20 – 15:30

Preislerova – Lolkova (u kavárny)

• 15:35 – 15:45

Bazalková (náměstíčko)

• 15:50 – 16:00

Na Ročkově – K poště 

• 18:30 – 18:50

Už jste ochutnali?
Už jste ochutnali?

Poznejte rozdíl mezi Poznejte rozdíl mezi 
bílou vodou v krabici bílou vodou v krabici 
a skutečným mlékem!a skutečným mlékem!

www.mlekozfarmy.cz

Kompletní seznam zastávek a další informace naleznete na www.mlekozfarmy.cz

y.czzzy.czy.czzz

SOUTĚŽ
O DOVOLENOU NA FARMĚ

více na www.mlekozfarmy.cz

Na pravidelných prodejních zastávkách si můžete zakoupit 
čerstvé mléčné výrobky přímo z farmy: pasterované selské pasterované selské 
mléko, jogurt, tvaroh, selský sýr, balkánský sýr, sýrové mléko, jogurt, tvaroh, selský sýr, balkánský sýr, sýrové 
pomazánky či naši specialitu – ,,dnešní sýr”.pomazánky či naši specialitu – ,,dnešní sýr”.

SBĚR A RECYKLACE 
VYSLOUŽILÝCH 
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Velké spotřebiče 
pračky, myčky, sušičky, 
el. sporáky...

Chlazení
chladničky, mrazničky, přenosné 
chladničky, vinotéky, výčepní 
zařízení s chladicím médiem...

Střední spotřebiče
mikrovlnné trouby, vysavače, 
digestoře, parní čističe, 
pečicí zařízení do 10 kg...

Malé spotřebiče
žehličky, fritovací hrnce, kávovary, 
fény, holicí strojky, kuchyňské 
roboty, rychlovarné konvice...

Nářadí, hobby, dílna 
pily, vrtačky, brusky, řezačky, 
aku šroubováky...

Zahrada 
el. sekačky, křovinořezy, 
el. nůžky na živý plot...

CHRAŇME SPOLEČNĚ 
    ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

Aby to vše dokonale fungovalo, je třeba, aby tento koloběh elektrospotřebičů někdo řídil. 
Proto je tu kolektivní systém Elektrowin.

CO S NIMI, KDYŽ DOSLOUŽÍ?
Elektrospotřebiče jsou nezbytnými 
pomocníky u vás doma. Dokud 
slouží, je vše v pořádku, ale co 
s pračkou, která nepere, lednicí, 
která nechladí, mixérem, který 
nedrtí, či vrtačkou, která nevrtá?

Z obchodu se zpět dostanou do 
vašich domácností, kde nahradí ty, 
které již dosloužily a přestěhovaly 
se do sběrných dvorů.

Nevyhazujte je do popelnice 
či na černé skládky! Patří buď 
do sběrného dvora, nebo je můžete 
odevzdat u vašeho prodejce – a to 
bezplatně! 

Ze sběrného místa putují vysloužilé 
elektrospotřebiče do recyklačního 
závodu. Po odborném odstranění 

nebezpečných látek jsou připra-
veny k další recyklaci.

Nové domácí 
elektrospotřebiče,
na jejichž výrobu 
byly využity suroviny 
ze spotřebičů vysloužilých, 
se  blýsknou v novém designu 
v prodejnách elektro. 

Získané suroviny (kovy, plasty aj.)
jsou materiálem k výrobě nových
elektrospotřebičů. A tak z recyklační 
linky putují do výrobních závodů.

Moderní stroje dokážou z vysloužilých 
elektrospotřebičů oddělit kovy, plasty
a další komponenty, které jsou 
po zpracování připraveny k dalšímu 
využití.
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Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně • tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

Termín pobytu: červenec - srpen 2011
Délka pobytu: 3 dny - 2 noci (od pátku do neděle) 
Stravování: polopenze 
Relaxační procedury: • 1x masáž bylinnými razítky
 • 1x pro ženy olejová vinná koupel
 • 1x pro muže pivní relaxační lázeň
 • 1x čokoládový celotělový zábal
 • 1x sauna
 • 1x bazén, volné plavání (30 minut)

CENA POBYTU již od 2.990,- Kč/osoba

Nechte hýčkat své smysly během týdenních a víkendových pobytů v lázních. Malebné rodinné Lázně Mšené nedaleko Prahy u města Roudnice nad Labem jsou příjemným 
útočištěm nejen pro všechny klienty, kteří si potřebují léčit své neduhy především pohybového ústrojí, ale také pro uspěchané manažery, maminky s dětmi, babičky i dědečky. 

Zkrátka pro všechny, kteří potřebují znovu dobít energii a načerpat nové síly.

ROMANTICKÝ VÍKEND

více o lázeňských pobytech na 
www.msene.cz

CHCETE SI SPLNIT SVŮJ DĚTSKÝ SEN
A PONOŘIT SE DO ČOKOLÁDY AŽ PO UŠI?

Vychutnejte si jeden z tradičních lázeňských balíčků, 
během kterého budete obklopeni čokoládou od hlavy

až k patě.

CENA BALÍČKU: 795,- Kč

Čokoládový balíček obsahuje:
• čokoládovou masáž zad
• čokoládový zábal dolních končetin
• čokoládovou koupel

PODLEHNĚTE ČOKOLÁDĚ 


