Letní soustředění sboru Coro Piccolo
Zájezd DPS Kolovraty do Kamenického Šenova
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Důležité telefony a e-maily
Úřad MČ
Praha – Kolovraty
Fax
Infocentrum
Fax
Knihovna
Praktický lékař
Dětský lékař
Zubní lékař
Lékárna Kolovraty
Lékárna Uhříněves
Poliklinika Petrovice
Nemocnice Říčany
Pohotovost Říčany
DPS
Městská policie
MP Uhříněves
Policie ČR
Hasiči
Česká pošta
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina
ZUŠ
Tělocvična
Pronájem kult. sálu
Finanční úřad Pha 10
Úřad práce Praha 10
Informace MHD
Informace ČD
Pražská energetika
Pražská plynárenská
Veřejné osvětlení
Odchytová služba psů
Životní prostředí
Vodohospodářská sp.
Pražské služby

267 710 504 podatelna@kolovraty.cz
267 710 518
267 713 083
267 710 722
267 710 613 info@kolovraty.cz
267 710 613
267 710 613
267 710 865 hanabo@quick.cz
267 710 952
267 710 655
267 710 255
267 710 831
271 075 111
323 632 521
323 602 611
267 710 833 staflova@cbox.cz
267 711 986, 607 956 488
156, 272 655 636
158
150
267 710 505 martin_burda@quick.cz
267 710 745
267 712 795 bedly@doga.cz
267 711 342 skolka.kolovraty@sxg.cz
267 711 444 (od listopadu)
267 710 963 (do konce října)
267 711 445
267 713 045 info@zus-bajkalska.cz
267 711 305, 721 801 428
267 710 504 (p. Šímová)
267 271 111
267 310 976
296 191 817
840 112 113
224 915 151 (poruchy)
1239
(poruchy plynu)
231 343 740 (poruchy)
283 011 711
271 741 580 (Magistrát hl.m.Prahy)
267 310 543 (prasklé potrubí)
284 013 221 (ucpaná kanalizace)
284 098 888
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Rozvoj Kolovrat
Vážení přátelé,
s přicházejícím podzimem nastává nejen příjemné roční období, ale i ubývá času na dokončení všech
úmyslů a předsevzetí v tomto roce.
Co se tedy podařilo a co nám ještě zbývá?
Nejsložitější investiční akce tohoto roku se týkají školství. Jedná se o rekonstrukci víceúčelové budovy s
cílem zvýšit kapacitu a kvalitu školní kuchyně a jídelny tak, aby odpovídala rostoucímu počtu žáků. Tento úkol
vyvolal velký kolotoč v umístění souvisejících provozů:
 zubní ordinace se přestěhovala do Tehoviček do statku U Spudilů na místo služebny městské policie, zde
se vybudovala nová ordinace
 městská policie se přestěhovala do nově zrekonstruované služebny v objektu klubovny u tenisového kurtu
na Parkáně
 garáže a parkovací stání budou přesunuta na místo bývalých kluboven při ul. K Poště
 nově bude upraven prostor kolem víceúčelové budovy na nádvoří a parkovací místa
Tyto práce vyvolaly dočasnou změnu stravování školních dětí – děti se stravují v nově zrekonstruované
restauraci u Boudů, a to díky velké vstřícnosti nového nájemce, který odložil zahájení provozu hospody. Tato
náročná situace se bude postupně zklidňovat v průběhu podzimu. Zubní ordinace a policie se přestěhovali v
průběhu září, děti se vrátí do jídelny začátkem listopadu. Celá akce bude dokončena v průběhu příštího roku.
Zároveň pokračují přípravy na výstavbu nové základní školy. V této oblasti byla dokončena demografická
analýza vývoje počtu obyvatel a žáků všech městských částí správního obvodu Prahy 22, ze které např. vyplývá,
že Kolovraty budou mít v r. 2010:
- předpokládaný počet obyvatel – cca 4 500
- předpokládaný počet dětí 6 – 14 let – cca 500
Na základě této analýzy probíhají další jednání na úrovni správního obvodu Prahy 22 a hl. m. Prahy o
řešení školství v celé oblasti a možnostech umístění nové ZŠ v Kolovratech.
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o návrzích na nové kolovratské náměstí. V termínu došly
pouze 2 odpovědi. Návrh řešení, vycházející ze spojení prostoru „Atria“ a Viniček, byl v září vystaven v
Infocentru k veřejné diskusi a připomínkám. Následně bude návrh projednán v kolovratském zastupitelstvu a
podle výsledku zahájeny další práce.
Z významných staveb jistě stojí též za zmínku stavební dokončení rekonstrukce požární nádrže na
rekreační vodní nádrž včetně filtrační stanice, která byla uvedena do zkušebního provozu v srpnu tohoto roku.
Na příští rok nám zbývá dokončení technologické části úpravy vody a celého areálu. Takže je jistě na co se těšit.
Velmi důležitý pro budoucí život v Kolovratech je připravovaný dálniční okruh kolem Prahy, který
povede kolem Kolovrat a Lipan a naše životní prostředí bezesporu ovlivní. Není v našich silách změnit trasu
dálnice, ze všech sil se však snažíme zmírnit negativní dopady na naši městskou část. Intenzivním jednáním s
investorem stavby – Ředitelstvím silnic a dálnic a zástupci hl. m. Prahy se podařilo dosáhnout závazku k
většímu zahloubení dálnice do terénu a k vybudování ochranných prvků – zemních valů, ochranných zdí a pásu
zeleně podél celé trasy dálnice v naší městské části. Naše městská část samostatně připravuje výsadbu vlastního
ochranného pásu zeleně mezi dálnicí a obytným územím. V tomto směru nutně potřebujeme spolupráci a
vstřícnost majitelů dotčených pozemků, aby ochranná zeleň rostla co nejdříve.
Předpokládaný termín realizace stavby je v r. 2008 – 2010. Projektová dokumentace dálničního okruhu
bude vystavena v Infocentru v říjnu tohoto roku.
Z dalších významných záležitostí je třeba zmínit 110. výročí založení kolovratského sboru dobrovolných
hasičů, jehož oslavy probíhají v průběhu tohoto roku. Zde je na místě poděkovat všem generacím kolovratských
hasičů a všem obětavým členům, kteří se již více než 100 let starají o ochranu majetku a životů svých
spoluobčanů.
A co nás ještě čeká do konce roku?
Kromě řady stavebních, společenských a kulturních akcí hlavně hodně krásných, možná slunných, ale
hlavně příjemných podzimních dnů.
Tak si je pěkně užijte.
Ing. Marek Ovečka, starosta
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Činnost zastupitelstva
Členové ZMČ se sešli naposledy před dvouměsíční přestávkou na svém 5. zasedání dne 15. června 2004.
Zasedání se konalo od 18.00 hod. v zasedací místnosti ÚMČ.
5. zasedání ZMČ
konané dne 15. června 2004

ZMČ stanovilo výši měsíčních odměn
členům ZMČ podle novely nařízení
vlády č. 37/2003 Sb.

Usnesení č. 36/2004
Ke změnám rozpočtu v hlavní činnosti
pro rok 2004
ZMČ souhlasilo s provedením rozpočtových změn v celkové výši 24.905
tis. Kč v oblasti příjmů i výdajů. Jedná
se o poskytnutí investičních prostředků ve výši 24.680 tis. Kč (např. výstavba inženýrských sítí MČ, rekonstrukce a přístavba školní jídelny, vybudování výtahu v DPS II, rekonstrukce a rozšíření hřbitova) a neinvestičních ve výši 225 tis. Kč (volby,
protidrogová prevence).

Usnesení č. 39/2004
K úpravě územního plánu
ZMČ souhlasilo s navrženou úpravou
územního plánu pro MČ Praha – Kolovraty. Úprava se týká k. ú. Lipany.

Usnesení č. 37/2004
K poskytnutí darů v rámci kolovratských programů
Na základě vyhodnocení žádostí
„grantové komise“ byly přiděleny
prostředky, formou peněžitých darů
neziskovým organizacím, které o ně
požádaly v rámci vyhlášených Kolovratských programů na podporu
využití volného času dětí a mládeže.
Ve 2. kole bylo přiděleno 120 tis. Kč
sedmi kolovratským organizacím.
Usnesení č. 38/2004
K odměnám neuvolněných
ZMČ pro výkon funkce

členů

Usnesení č. 40/2004
Ke změně Statutu Fondu zaměstnavatele
ZMČ jako zřizovatel trvalého Fondu
zaměstnavatele odsouhlasil dílčí změny
a doplňky Statutu fondu. Fond zaměstnavatele nahradil Fond kulturních a
sociálních potřeb.
Usnesení č. 41/2004
K zápisu do obecní kroniky
ZMČ vzalo na vědomí zápis do obecní
kroniky roku 2003 bez připomínek.
Kronikářem je již po několik let pan
Roman Lang.
Usnesení č. 42/2004
Ke schválení bezúplatného převodu
(darování) spoluvlastnických podílů
pozemků městu Říčany
ZMČ rozhodlo o bezúplatném převodu
3/100 spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 801/87 o výměře 145 m2
a 1677/1 o výměře 105 m2 v k. ú.
Říčany. Pozemky tvoří součást říčanského hřbitova.

Usnesení č. 43/2004
K odejmutí pozemků zastavěných
vodohospodářským majetkem –
ČOV Kolovraty
Byl schválen bezúplatný převod hl.
m. Praze na základě předchozí žádosti. Pozemky budou svěřeny, tak
jako předtím stavba ČOV, Pražské
vodohospodářské společnosti a. s.
Usnesení č. 44/2004
K záměru vykoupení pozemku pro
rozšíření kolovratského hřbitova
ZMČ rozhodlo o záměru získat pozemek parc. č. PK 371 v sousedství
stávajícího hřbitova. V tomto roce,
pokud složitá jednání budou úspěšná, by mělo být vystavěno oplocení.
Usnesení č. 45/2004
K poskytnutí daru SDH Kolovraty z
fondu rezerv a rozvoje MČ Praha –
Kolovraty
V souvislosti s významným 110. výročím založení místního Sboru dobrovolných hasičů byl odsouhlasen
peněžitý dar ve výši 50 tisíc Kč.
Všechna zasedání jsou přístupná
veřejnosti a s programem se lze
seznámit předem na úřední desce,
případně na vývěsce Infocentra
Kolovraty.
Připravila: R. Šímová, tajemnice
ÚMČ

Výzva pro 800 let
Vážení občané,
v roce 2005 proběhne v Kolovratech několik akcí k 800. výročí první písemné zmínky o
Kolovratech. Příprava oslav již probíhá několik měsíců. Ráda bych Vás požádala o spolupráci.
Pokud by někdo z Vás mohl přispět jakoukoli historickou zajímavostí z obce, prosíme, obraťte
se na Infocentrum.
Rádi také přivítáme Vaši pomoc při přípravě a organizaci jednotlivých akcí.
Doufáme, že s námi oslavíte významný rok pro naši obec, a děkujeme všem obyvatelům
Kolovrat, kteří se na přípravě podílí nebo podílet budou.
Anna Halmanová, zástupce starosty
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12 let slibů kolem Říčanky
V Kolovratském zpravodaji č. 1/2004 ve
článku „Záležitosti kolem Říčanky se dávají do
pohybu…“ na str. 7 jsem se zmínil o průběhu
rekonstrukce ČOV v Říčanech, podmínkách
vypouštění odpadních vod v době přepojování
technologií a zvýšení kapacity čističky. Tehdejší
odhodlanost jednotlivých aktérů, připravenost
dokumentace
a
přesvědčivé
vystupování
odpovědných zástupců firem mě optimisticky
naladilo. Průběh této akce v praxi ale předčil i mé
nejčernější představy. To, co teklo korytem potoka
v období letních prázdnin, nemohlo splňovat žádné
limity. Během dvou měsíců jsem zaznamenal 12
telefonátů, jejichž obsahem bylo prakticky totéž:
korytem potoka teče fekál.
19. 8. 2004 na ÚMČ v Uhříněvsi došlo k
jednání, které mělo bezprostředně reagovat na
hlášený úhyn ryb a kachen. Přítomní pracovníci
České inspekce životního prostředí informovali o
odběru vzorků vody, s jejichž výsledky budeme
seznámeni na setkání všech subjektů 16. 9. 2004 v
Říčanech. Pracovníci Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR provedli terénní průzkum lokality
Prknovka a břehů Říčanky před kolovratskou ČOV.
Výsledkem tohoto průzkumu je námět rehabilitace

toku Říčanky mezi Říčany a Uhříněvsí. Na tomto
setkání však nikdo neřešil současnou situaci
vodního toku.
Proto jsem neprodleně na inspektorát ČIŽP
zaslal stížnost, ve které jsem žádal o prošetření
kvality vody. Tato stížnost byla přijata 23. 8.
2004.
Občané Kolovrat mě upozornili na opětné
zhoršení stavu dne 28. 8. 2004. Tento den pan
Bartoš pořídil fotodokumentaci a videozáznam v
okolí jezu v Kolovratech.
5. 9. 2004 jsem od paní Nesvedové obdržel
petici kolovratských občanů, ve které konstatují,
že během celého léta byla voda silně znečištěna a
zapáchala. Navíc se obávají kontaminace studní a
žádají o odebrání vzorků.
8. 9. 2004 jsem na inspektorát ČIŽP zaslal
další stížnost na kvalitu vody v Říčance, kterou
jsem
doložil
kopií
petice
občanů
a
fotodokumentací pana Bartoše.
Jak už jsem výše sdělil, dne 16. 9. 2004 v
11.00 dojde k důležitému jednání v Říčanech, o
jehož průběhu a výsledcích budete informováni.
Mgr. Pavel Bednář, místostarosta obce

Děkuji Vám, pane starosto
Vážení,
chtěla bych poděkovat Vám, pane starosto, i všem, kdož se starají o to, aby starší občané
obdrželi blahopřání k životnímu jubileu v našem „Kolovratském zpravodaji“. Také já jsem si přečetla
blahopřání a velmi mě potěšilo, že jste na mě nezapomněli. Bylo to moc milé. Děkuji Vám.
Ještě další poděkování, když jsem se dala do psaní. Patří Vám dík za to, jak se o naši obec
staráte. Chtěla bych, aby lidé nezapomínali, jak to tu dříve vypadalo, a jak vyhlíží obec, vlastně
městská část, dnes. To vůbec nejde srovnávat. Já jsem původem ze Říčan. Když jsme se sem v roce
1959 přistěhovali, bylo to opravdu „Turecko“. Nechtělo se mi sem, ale rodiče nám uvolnili dvě
místnosti v podkroví, a tak jsme byli rádi, že máme kde bydlet. To byl snad jediný klad. Ale jinak,
obchodů pár a ty se ještě postupně zavíraly. Na procházku po pěšinách do polí a na Vysokou a to také
bylo postupně zrušeno, až se potom nemělo kam jít. O lékaři v místě, telefonu a jiných věcech se nám
mohlo jen zdát. A podívejte se teď. Voda, elektřina, plyn, kanalizace, chodníky, procházkové trasy,
celková úprava a výstavba. Také rozšíření o druhý autobus je skvělé.
Takhle bych mohla stále srovnávat s tím, jak bylo a jak je nyní. Možná se vyskytne i nějaký
nespokojenec, ale ať si uvědomí nynější stav a musí mi dát za pravdu.
Kdysi se mi sem nechtělo, ale nyní bych neměnila a jsem hrdá, že jsem z Kolovrat.
Hodně zdaru ve Vaší práci a ke všem úspěchům Vám blahopřeji.
Vaše spoluobčanka Jiřina Zachová
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3 + 1 otázka pro…
Se zahájením nového školního roku jsme položili tradiční čtyři otázky ředitelce Mateřské školy
Kolovraty paní Ludmile Křečkové.
1.

Paní ředitelko, kolik v letošním roce bylo
přijato nových dětí, a kolik dětí tak školku
navštěvuje?

V letošním školním roce navštěvuje naši
mateřskou školu 111 dětí, které máme ve čtyřech
třídách. Tyto třídy jsme pro lepší orientaci dětí a
rodičů označili obrázky –
máme
třídu
Berušek,
Sluníček, Autíček a Kytiček.
V letošním školním roce
jsme přijali 36 nových dětí,
a přesto jsme nemohli
přijmout všechny děti, které
k zápisu přišly. S dětmi
pracuje 7 kvalifikovaných
učitelek a 4 provozní
pracovnice, které s dětmi
průběžně pomáhají. Veškeré
snažení všech zaměstnanců
školy směřuje k tomu, aby se
zde dítě cítilo bezpečně, šťastně a spokojeně.
2.

Jak jste se zabydleli v nových prostorách
pavilonu, který vám byl přesně před rokem
předán k užívání?

Nové prostory Mateřské školy jsou krásné,
pracuje se nám v nich příjemně, děti jsou
spokojené. Jako u každé nové stavby se během
používání objevily některé nedostatky, ale tak to
už bývá, život přináší nové zkušenosti, kterých
se budeme snažit využít při stavbě další nové
budovy Mateřské školy.
3.

Paní ředitelko, ve školství pracujete již
mnoho let, můžete nám říci jaké jsou dnešní
děti ve srovnání s těmi, které nastupovaly
před 10 – 15 lety?

Již od útlého věku mají děti kolem sebe
mnohem podnětnější prostředí než dříve, a
pokud se jim nebrání v jeho poznávání, ale
pouze je citlivě usměrňujeme s možností jejich
samo-statného rozhodnutí, odchází od nás zdravě
sebevědomí předškoláci.

Zásadní změna oproti minulým letům
souvisí s větší pracovní vytížeností rodičů a s
všeobecně rychlejším tempem života. Děti dnes
obvykle vyrůstají v materiálním dostatku
(přebytku), ale mnohdy bývají ochuzeny v citové
oblasti.
V době nástupu dítěte do školky je vhodné
rodiče upozornit na jakousi
citovou nenasycenost jejich
dítěte. Jako by se potřebovalo
ujišťovat o jejich lásce.
Neměli by se zdráhat mu ji v
přemíře poskytovat. Až se
dítě uklidní a situace se pro
něho stane čitelnou, samo
přestane
tyto
nadměrné
projevy lásky k němu tak
intenzivně vyžadovat.
Samostatný pobyt mimo
domov s novými podněty je
pro dítě velmi fyzicky
náročný. Únava v prvním období docházky do
mateřské školy je běžným jevem a musíme na ni
adekvátně reagovat. Dítě by mělo tuto životní
změnu vnímat jako pozitivní vývojový krok
kupředu, kdy získává větší samostatnost, které se
mu nástupem do MŠ dostává.
A závěrem otázka pro všechny dotazované: Co
nejvíce trápí Vaši organizaci a naopak z čeho
máte největší radost?
Nejvíce nás trápí, že nemůžeme uspokojit
všechny zájemce o vstup do naší mateřské školy,
přestože v loňském roce byly poprvé v historii
Kolovrat otevřeny čtyři třídy. S pohledem do
budoucnosti, kdy v Kolovratech obyvatel
přibývá, věříme, že se brzy podaří uskutečnit
stavbu naplánované budovy Mateřské školy.
Radost máme, vždy když vidíme naše děti
usměvavé a spokojené, jak při příchodu, tak i
odchodu z naší školy.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně elánu ve
vaší další práci.
Tomáš Bezouška
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Žijí mezi námi – houslař Petr Zejfart
Jen málo obcí má mezi svými občany
člověka, který se zabývá tak starým a krásným
řemeslem, jako je houslařství. Tímto umělcem je
karlovarský rodák pan Petr Zejfart.
Cesta k této práci nebyla jednoduchá. V
širší rodině Zejfartů jsou významní hudebníci,
takže je přirozené, že přáním rodičů bylo mít ze
syna hudebníka.
V šesti letech začal hrát pan Zejfart na
housle v LŠU v Karlových Varech. Po pěti letech
přešel na violoncello, na které hrál další tři roky.
Je nasnadě poznamenat, že pan Zejfart přiznává,
že přání rodičů mít v rodině hudebníka bylo
leckdy větší než jeho vůle cvičit na hudební
nástroj.
Hudební školu navštěvoval do svých
patnácti let, ale devět let hraní na strunné nástroje
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přineslo touhu poznat je blíže, a to hlavně jejich
výrobu. Řešení tohoto přání bylo snadné.
Nedaleko Karlových Varů leží městečko Luby u
Chebu, kde je dodnes jediná továrna na hudební
nástroje. Zde podstoupil talentové a přijímací
zkoušky a byl přijat. Podmínky však nebyly
jednoduché. Přechod z Karlových Varů na internát
v zanedbaném pohraničí, s přetrháním vazeb na
toto lázeňské město, nebyl snadný. Přes tyto
potíže objevil v sobě pan Zejfart poznání, že
rukodělná práce mu přináší větší uspokojení než
samotná hra na nástroje. Potěšení z poznání
nástroje při jeho stavbě ho dovedlo k úspěšnému
dokončení tohoto učebního oboru, který
absolvoval pod vedením vynikajícího mistra
houslaře Miroslava Pikarta.
Následovalo čtyřleté studium na střední
průmyslové škole výroby hudebních
nástrojů v Kraslicích. Poté přišla na řadu
dvouletá
vojenská
služba,
kterou
podstoupil jako mechanik vrtulníku v
Bechyni, i přesto, nebo právě proto, že si
podal žádost o zařazení do vojenské
opravny hudebních nástrojů.
Dobrou zkušeností bylo první
zaměstnání jako prodavač hudebních
nástrojů na Jungmannově náměstí v Praze,
odkud po roce přešel na uvolněné místo
houslaře ve Školské ulici na Praze 1. Po
uzavření této provozovny, která zde měla
třicetiletou tradici, byl nucen přestěhovat
dílnu do svého domku v Kolovratech, který
zdědil po prarodičích. Začátky působení
zde nebyly jednoduché. Podnikat v
zastrčené uličce, bez telefonu, nebylo
snadné, ale zákazníci si pomalu na
dojíždění zvykli.
Po osmi letech se však naskytla
příležitost přestěhovat dílnu do samého
centra Kolovrat, kde ji zákazníci najdou
daleko snáze. Po všech peripetiích, které
život
přinesl, se
panu
Zejfartovi
momentální stav jeví jako ideální. Za štěstí
považuje téměř minimální vzdálenost mezi
domovem a dílnou, hezké prostředí
upraveného okolí a přítomnost příjemných
lidí kolem sebe, což je v dnešní uspěchané
době neocenitelné.
Zdeňka Musilová

Klub důchodců po prázdninách
Na úvod dnešního příspěvku bych chtěla poděkovat
paní Danuši Štaflové, vedoucí Domu s pečovatelskou
službou v Kolovratech, za čtyřdenní pozvání do
Kamenického Šenova. Tohoto zájezdu se zúčastnilo několik
členů našeho klubu. Zájezd se všem moc líbil.
Po prázdninách zahájil náš Klub činnost ve středu 1.
září. První schůzku jsme věnovali promítání videa ze zájezdu
do Kamenického Šenova.
18. září jsme navštívili představení „Habaďúra“ v
divadle Na Fidlovačce. V hlavních rolích se představili
vynikající herci Ladislav Županič a Petr Rychlý. Tradiční
podzimní zájezd se konal 21. září, kdy jsme navštívili
jihočeská města Protivín, Vodňany, Písek a městečko
Netolice s renesančním zámkem Kratochvíle. A závěrem
ještě jedno pozvání. Zveme všechny občany na tradiční
posvícenskou zábavu, opět s kapelou Zdeňka Beneše, která
se uskuteční v sobotu 13. listopadu 2004 od 15.00 hod. v sále
Kulturního domu „U Boudů“.
Oldřiška Sládková

Naši jubilanti
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2004 oslaví
významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
70 let
Vladimír Vais
Dagmar Benešová
Veronika Vaisová
75 let
Anežka Chmelová
Milena Burdychová
Miroslav Vančata
80 let
Alžběta Obermayerová
Marta Šatopletová
85 let
Viktorie Vondrášková
90 let
Hedvika Blaháková
92 let
Marie Čížková
Božena Bartůšková

Zájezd do Kamenického Šenova
je již minulostí ...
V minulém čísle Kolovratského zpravodaje
jsem Vás informovala o připravovaném zájezdu pro
seniory při DPS Kolovraty. Zájezd se konal na
přelomu června a července 2004 do penzionu
Tavba v Kamenickém Šenově. Zájezdu se
zúčastnilo 46 osob, dopravu zcela zaplněným
autobusem zajišťoval pan Josef Hofman a
nápomocna byla i jeho manželka paní Štěpánka
Hofmanová.
Cesta proběhla bez problémů a na místo jsme
dorazili dle plánu. Všichni se nejprve ubytovali a
po obědě nás přivítala majitelka penzionu paní
Skibinská. Podala vyčerpávající informaci o historii
i současnosti místa našeho pobytu. Byli jsme v
původních lázních, kde mají vlastní pramen s
vodou, která má jedno z nejlepších složení
minerálů v celé republice a kvalitou odpovídá
nárokům na velmi kvalitní a uznávanou pitnou
vodu. Tuto vodu jsme pili, vařilo se z ní i jsme se v
ní koupali. Proudění vzduchu v těchto místech

Všem oslavencům ještě jednou
gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

zaručuje velice vhodné podmínky pro dýchání, což
si během pobytu většina z nás uvědomila. Pověděla
něco o místních zajímavostech a klientele, která
penzion obvykle navštěvuje.
Hned první den odpoledne jsme se vydali na
Panskou skálu – vzdálenou od penzionu asi 1
hodinu chůze, ale pozor – stále do kopce. Místo to
však bylo kouzelné a nikoho nemrzelo vynaložené
úsilí. Někteří si vylezli na samotný vršek skály,
nazvaný Varhany, odkud byl překrásný výhled.
Silný vítr byl sice nepříjemný, ale sluníčko svítilo,
takže výhled do okolí stál skutečně za tu námahu.
Večer jsme měli posezení u táboráku,
spojené s opékáním vuřtů. K pohodě nám hrál i
harmonikář. Po vydatné večeři nikdo nevěřil, že se
vuřty sní, ale chutnaly všem a nakonec nic nezbylo.
Zpěv, smích a dobrá pohoda byly po celý večer.
Druhý den jsme byli na exkurzi ve Sklárně
bratří Jílků, kde nás průvodkyně informovala o
práci zdejších sklářů, výrobcích a zajímavostech,
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týkajících se výroby skla. Když jsme potom viděli
samotné skláře u práce (teplota u pecí se pohybuje
okolo 60 stupňů !), co vše musí udělat, než vznikne
jakýsi polotovar, všichni jsme si uvědomovali
obtížnost tohoto povolání. Jsem přesvědčena, že
každý, kdo vidí, kolik úsilí obnáší práce při výrobě
jednoho kousku, např. vázy, mísy, džbánku, začne
se dívat na tyto výrobky jinýma očima a daleko
více si jich váží. Však také většina z nás si
zakoupila nějakou tu památku v podnikové
prodejně sklárny. V tomto kraji je mnoho
soukromých sklářů, kteří ve svých dílnách tyto

„polotovary“ dozdobují, případně dobrušují do
konečné podoby a také prodávají. Ceny těchto
krásných výrobků jsou zde daleko výhodnější než
jinde.
Odpoledně byl na programu výlet na
Zámecký vrch se zříceninou hradu a s rozhlednou,
ale zúčastnit se ho mohli jen ti zdatnější.
Překvapilo mě, že skupinku tvořila téměř polovina
účastníků zájezdu. Cesta trvala něco přes hodinu.
Nejprve se šlo po kolejišti tratě, kde jezdí o
víkendech nebo dle objednávky vlak, avšak nyní se
údajně bát nemusíme. Tak jsme šlapali po pražcích,
na kterých byl vidět zub času. Některé pražce byly
již opravené a byla na nich cedulka se jménem
sponzora, díky kterému byl ten který pražec
obnoven (mimochodem jeden pražec stojí 200 Kč,
tak proč nepřispět?). Mezi pražci navíc dozrávaly

10

lesní jahody, tak jsme si i pochutnávali na
jahůdkách a cesta probíhala v pohodě. Na úpatí
Zámeckého vrchu se nám kopec nezdál nijak velký,
ale když jsme došli ke značce, že nahoru k vyhlídce
a zřícenině je to ještě 600 metrů prudkého výstupu,
začala jsem mít obavy, zda to všichni zvládnou. Na
samý vrchol vyšli úplně všichni a jsou na to
patřičně pyšní. A to plným právem – dokázali
překonat sami sebe a radost nahoře na rozhledně
byla veliká. Výstup byl opravdu hodně náročný a já
sama se skláním před fyzickými výkony některých
účastníků zájezdu.
Večer
převážná
většina poseděla u vínka
a dobré zábavy. Mimochodem Věrka Vondrovicová se nezapřela a
zorganizovala tam vystoupení 5 členek sboru
JAZZBÁBY, a to i bez
kvalitní hudby. Všem se
to líbilo, jen prý byla
škoda, že to kapelmistr
pan Jiří Vondrovic neslyšel (ozvaly se i hlasy,
že to bylo štěstí, že by
jim dal... - tak tedy
nevím).
Třetí den dopoledne byl výlet do okolí a
vesničky Prysk. Dle
informací místních obyvatel měla být trasa asi 4
km pohodlné chůze. No
to jsme si dali … !
Procházka byla neustále buď do kopce nebo z
kopce. U jednoho rozcestí nebylo zřejmé, na kterou
stranu se dát. Obětoval se ale pan Hofman a udělal
průzkum, aby našel další značku. Byla jsem mu
vděčná a nejen já, neboť nám ušetřil pěkných pár
set metrů chůze navíc v náročné a kopcovité
krajině. Cestou někteří nacházeli houby, např. paní
Herta Žemličková našla krásné dva kozáky, jaké
jsem ještě nikdy neviděla, neboť jsou poměrně
vzácní. Plánovaný okruh jsme celý neobešli, neboť
jsme ho museli z časových důvodů zkrátit.
(Mimochodem druhý den manželé Hofmanovi
mladší se rozhodli, že si celý okruh obejdou sami
dva svým rychlým tempem. Vrátili se těsně před
obědem s tím, že v instrukcích je nesmysl a že
nebylo možné tento okruh zvládnout. Takže

chybička nebyla na naší straně. Ale i snaha se
cení.)
Odpoledne nás čekal výlet historickým
vláčkem, který byl objednán pouze pro naši
skupinu, do České Kamenice a zpět. Vláček,
vlastně jeden historický vagon, provozuje skupinka
nadšenců. Jeli jsme přesně po těch kolejích, po
kterých jsme šli o den dříve na Zámecký vrch.
Strojvůdce nám pověděl něco o historii vláčku i
jeho provozu v současnosti a cesta rychle uběhla.
Kouzelné městečko Česká Kamenice má menší
náměstí, ale dvě cukrárny nám plně dostačovaly.
Každý si volný čas užil podle svého a za tři hodiny
jsme odjížděli zpět do penzionu Tavba.
Večer byl v televizi fotbal a fanoušci si jej
nemohli odpustit, takže skupiny k zábavě byly
spíše menší a únava již přece jenom byla znát.
Někteří si šli lehnout
brzo po večeři.
Poslední den
pobytu jsme po snídani vyklidili pokoje, zavazadla dali do
autobusu a vydali se
do Sklářského muzea a prodejní galerie lustrů a výrobků
firmy PRECIOSA. I
takto strávené dopoledne bylo velice zajímavé. Vidět pohromadě množství nádherných
křišťálových lustrů a jiných
výrobků ze skla, to
určitě stojí za to.
Před posledním obědem mi jedna paní řekla doslova: „Konečně mám čas přečíst si, co je na nástěnce
u vchodu do penzionu. To byl ale náročný program
...“ Uznávám, že program byl nabitý dost i pro ty,
kteří chtěli zájezd trávit aktivně. No a ti, co nechtěli
anebo nemohli chodit na všechny nabízené aktivity,
trávili pobyt v příjemném prostředí okolního
lesoparku a malými procházkami v blízkém okolí s
množstvím laviček k odpočinku, ale třeba i na
terase penzionu u kávy, zákusku či jiných dobrot. I
tito lidé měli možnost společenského života a podle
ohlasů vím, že i oni byli spokojeni. No a po obědě
jsme se rozloučili se zaměstnanci penzionu Tavba,

poděkovali za služby, které nám poskytovali, a
vydali se na cestu domů.
A co dodat na závěr? Myslím si, že převážně
vládla spokojenost a pohoda. Několik lidí mne
oslovilo s přáním, že pokud budu organizovat další
zájezd pro seniory, velice rádi by se ho zúčastnili.
Což je pro mne osobně největší odměna.
Ráda bych touto cestou poděkovala za
spolupráci především paní Věrce Vondrovicové,
jejíž nezištná pomoc, usměvavá tvář a vždy snaha
pomoci je pro mne velice cenná a těžko bych se bez
ní obešla. Zapomenout nemohu ani na manžele
Štěpánku a Josefa Hofmanovy, kteří mi také byli
nápomocni dle svých možností a vždy byli
příjemní, usměvaví a ochotni pomáhat při jakékoliv
situaci. A nakonec ze všeho nejvíce děkuji všem
účastníkům
zájezdu
za
pohodu,
kterou

spoluvytvářeli po celou dobu pobytu. Velice si
vážím každého, kdo se umí dle svých možností a
schopností radovat ze života, vytvářet si pohodu
sobě, a tím i druhým, aniž si to uvědomuje. V
celém zájezdu nebyl nikdo, kdo by jakýmkoliv
způsobem narušoval pohodu, a to byla největší
odměna pro mě.
Však je vše zachyceno na fotografiích a
videu, které pořizoval můj manžel a jsou k
nahlédnutí a zapůjčení u mne v kanceláři DPS
Kolovraty.
Danuše Štaflová
vedoucí DPS
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Organizace školního roku 2004/2005 v základních,
středních a speciálních školách
Období školního vyučování ve školním
roce 2004/2005 začalo ve všech základních,
středních a speciálních školách ve středu 1. září
2004. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno v pondělí 31. ledna 2005. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve čtvrtek 30. června 2005.
Podzimní prázdniny připadnou na středu
27. října a pátek 29. října 2004.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve
čtvrtek 23. prosince 2004 a skončí v neděli 2.
ledna 2005. Vyučování začne v pondělí 3. ledna
2005.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 4. února 2005.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
7. 2. - 13. 2. 2005
14. 2. - 20. 2. 2005
14. 3. - 20. 3. 2005

Okresy, obvody hl. m. Prahy
Praha 6 až 10
Praha-východ, Praha-západ
Praha 1 až 5

Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2005.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1.
července do středy 31. srpna 2005.
Období školního vyučování ve školním
roce 2005/2006 začne ve čtvrtek 1. září 2005.

Poděkování rodičům a občanům Kolovrat
Již třetím rokem se snažíme zlepšit
hospodářský výsledek školy vlastní hospodářskou
činností. Mezi nejdůležitější způsoby, jak posílit
rozpočet školy, a tím získat prostředky na zlepšení
či doplnění vybavení, patří i sběr starého papíru.
Zpočátku byl pro mě a pana školníka sběr noční
můrou. Firma, pro kterou jsme před dvěma lety
sbírali, totiž výhodně platila jen papír tříděný.
Znamenalo to strávit hodiny ve sklepě při třídění
balíků na noviny, časopisy a kartón. Také byla
nevýhoda v tom, že bylo třeba vytížit kontejner na
dostatečnou hmotnost – jinak bychom se podíleli na
ceně za odvoz. Nyní je pro školu situace velmi
výhodná. Firma Sběrné suroviny Praha a. s. přistaví
kontejner podle naší objednávky, ponechá ho týden
na školním dvoře a při přivezení dalšího kontejneru
předá peníze. Papír si firma třídí sama. Cena za 1
kg papíru se vloni pohybovala v rozmezí 0,80 –
1,00 Kč. V loňském roce jsme byli schopni s Vaší
pomocí naplnit kontejner celkem 9x. Je to téměř k
neuvěření, ale množství papíru sebraného občany
neustále stoupá a i finanční přínos pro školu se
zvyšuje. Ve školním roce 2003/2004 jsme skončili
na čtvrtém místě ze 77 škol v celé Praze, které se
přihlásily u firmy Sběrné suroviny Praha a. s.
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Školní rok 2001/2002 22 044 kg 15 766,- Kč
Školní rok 2002/2003 23 360 kg 18 772,- Kč
Školní rok 2003/2004 27 520 kg 26 504,- Kč
Už několikrát se podařilo kontejner o objemu
16 m³ naplnit během dvou dnů! V letošním roce
pokračujeme ve sběru. Prosíme rodiče a občany
Kolovrat, aby přinášeli sběr na školní dvůr na okraj
připraveného kontejneru. Žákům se započítá pouze
podepsaný sběr. Sběr většího objemu (kartony a
krabice) nebo větší hmotnosti – nad 50 kg je nutné
ohlásit na tel. čísle 777 097 408 panu školníkovi R.
Maxovi. Pro případnou motivaci přijímáme na
tomto tel. čísle i sponzorské dary pro vítěze sběru.
Tři nejlepší obdrželi 500,- Kč na dárek
z
prostředků Klubu přátel školy a pěkný turistický
batoh od Ing. Karla Mourka. Byli to: Michaela
Vránová – 3363 kg, Anna Bláhová – 1734 kg,
Tomáš Trajhan – 1506 kg.
Sběr starého papíru je konkrétní příspěvek k
ochraně přírody a ekologická výchova v praxi.
Děkuji Vám všem za spolupráci a ptám se:
„Zkusíme letos překonat loňský rekord?“
Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

Školní rok 2004/2005
Tak jako v loňském roce otevřela Základní
škola Kolovraty dva první ročníky. Jedna třída je
integrovaná, třídní učitelkou je Vladimíra
Šarapatková a má 11 žáků s asistentkou třídního
učitele Markétou Pavelkovou. Druhá třída má 15
žáků a vede ji Ivana Boušková.
II. A – 17 žáků tř. učitelka Monika Pikardová
II. B – 16 žáků tř. učitelka Mgr. Veronika
Felkelová
III. – 20 žáků
tř. učitelka Mgr. Kateřina
Venzarová
IV. – 17 žáků tř. učitelka Mgr. Kateřina Jirsová
V. – 17 žáků tř. učitelka Mgr. Libuše Nováková
Vzhledem k nárůstu dětí v družině máme
nyní tři oddělení s celkovým počtem kolem 90

žáků. Jejich počet zřejmě naroste ještě během roku
v souvislosti se zaměstnáním rodičů. Jako vedoucí
vychovatelka pracuje ve školní družině paní Luďka
Kvašová a ostatní oddělení mají na starosti paní
Jana Bezděková a paní Lenka Holubová. Paní Jana
Šlajerová doplňuje vychovatelky ve školní družině
a má na starosti volnočasové aktivity školy, školní
klub a preventivní školní programy. Náš velký dík
patří manželům Hickelovým, kteří po dobu
rekonstrukce školní jídelny poskytli prostory
restaurace „U Boudů“ potřebám Základní školy.
Bez jejich vydatné pomoci bychom stěží zvládli
školní stravování.
Mgr. Pavel Bednář, ředitel Základní školy

Postřehy nových prvňáčků
Bára Soukupová, 7 let, 1. B

Jakub Pěnkava, 7 let, 1. B

Báro, jak jsi se těšila do školy?
Do školy jsem se hodně moc těšila, hlavně na
učení a jak se budeme učit číst. Máme hodnou paní
učitelku, mám ji moc ráda, když se nám něco
nepovede, nedá nám mračouna, ale opraví nám to a
vysvětlí.

Jakube, jak jsi se těšil do školy?
Do školy jsem se moc netěšil, jen trochu.
Hlavně jsem se netěšil na počítání. Nejvíce mě baví
tělocvik a kreslení. Vůbec mě ale nebaví, že pořád
chodíme na procházky, to už mě nebavilo ani ve
školce.

Co se ti ve škole nejvíce líbí?
Nejvíce se mi líbí hezké lavice a naše pěkná
třída.

Co děláte o přestávkách?
O přestávkách svačíme, hrajeme si nebo si
děláme úkoly. Taky chodíme na zahradu a tam si
hrajeme s dalšími dětmi.

Jaký předmět se ti nejvíce zalíbil?
Nejradši mám čtení a matematiku – líbí se
mi, když máme nějaký pěkný úlohy, počítáme
čtverečky a hvězdičky a učíme se čísla. Než jsem
šla do školy, tak jsem uměla počítat do třiceti a
znala některá písmenka.
Už máš nějakou známku?
Známky ještě nedostáváme, dostáváme zatím
usměváčky, mračouny a pochvaly. Já zatím
mračouna nemám, ale jeden kluk už ho dostal,
protože nenapsal úkol.
Čím bys chtěla být, až budeš velká?
Chtěla bych být kadeřnicí, protože se mi líbí,
jak stříhají a upravují vlasy.

A jak ti jde učení?
Známky ještě nemáme, ale dostáváme
razítka. Už sem dostal usměváčka a pochvalu,
mračouna zatím naštěstí nemám. Už taky
dostáváme úkoly, už jsme se učili nějaký písmena,
ale už si nepamatuju jaký.
Čím bys chtěl být, až budeš velký?
Asi budu fotbalistou nebo policajtem.
A co děláš po škole?
Napíšu si úkoly, jdu hrát s klukama fotbal
anebo koukám na televizi.
S prvňáčky rozmlouval Tomáš Bezouška

13

Máme nové víceúčelové hřiště!
Jak si někteří z Vás povšimli, tenisový kurt
„Na Parkáně“ doznal značných změn. Z grantu hl.
m. Prahy a prostředků obce vzniklo nové hřiště s
velmi kvalitním povrchem Recaflex. Hřiště lze
využívat na odbíjenou, tenis, fotbal, florbal a
házenou. V současné době firma Schoolsport
zpracovává nabídku sítí, kterými bude celé hřiště
obehnáno. Sítě byly vybrány z bezpečnostních
důvodů, neboť drátěné pletivo by při poškození

mohlo způsobit dětem úraz. Hřiště bude otevřeno
začátkem října, do té doby bude zpracován provozní
řád pro školu a veřejnost a podmínky pronájmu.
Povrch byl rekonstruován firmou Linhart, firma
Hesko ve spolupráci s firmou Strabag obstarala
podpovrchové úpravy podloží, respektive asfaltový
koberec.
Mgr. Pavel Bednář, ředitel Základní školy
foto – vnitřní strana obálky

Letní soustředění sboru Coro Piccolo
V srpnu letošního roku dvacet dětí ze sboru
Coro Piccolo strávilo týdenní pobyt na letním
soustředění v Krkonoších. Malí zpěváčci zde pilně
nacvičovali nový program pro letošní vánoční
koncerty.
První den jejich cesty však nečekaně
obdrželi
dopis od Strážce
pokladu, ukrývajícího se v krkonošských lesích. A tím
začala dobrodružná
výprava nazvaná
Se zlaťáky za pokladem. Děti sestavily několikačlenná družstva a usilovně a svědomitě
plnily veškeré úkoly, které jim Strážce pokladu na každý den přichystal.
Odměnou za jejich
snahu jim byly
stříbrné kamínky, zlato a části mapky, vedoucí k
pokladu. Všichni stateční hledači prokázali
neobvyklou šikovnost a bystrost. V předvečer
návratu do Prahy nalezli poslední díl mapky a
vydali se pro poklad. V setmělém lese, cestou
vyznačenou pouze svíčkami, nakonec došli ke
Strážci pokladu, který jim slavnostně předal
kožený vak plný hraček. Poděkováním mu byl
zpěv dětí, linoucí se večerním lesem.
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Na horách si děti užily spoustu zábavy, her
a sportování, naučily se mnoho nového a
dokázaly, že jsou kamarádské, tolerantní a
bezvadně vychované.
(hk)

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali
paní Marii Rottrové a paní Haně Kantorové
za velkorysé finanční dary, bez kterých
bychom soustředění nemohli uskutečnit.
Dále děkujeme MÚ Kolovraty za
přidělení grantu, z něhož jsme uhradili část
nákladů na dopravu.

Kam budou chodit do školy naše děti?
Občanské sdružení Vilová čtvrť požádalo dopisem Jana Slezáka, radního hl. m. Prahy zodpovědného za
oblast školství, o stanovisko k hrozícímu nedostatku kapacit místní školy a možnosti výstavby školy nové.
Jan Slezák – radní, Rada hl.m.Prahy, Magistrát hl.m Prahy, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Věc: nedostačující kapacita základní školy v katastru Kolovraty, Praha 10
Vážený pane radní,
naše městská část Kolovraty se během posledních let stala velmi žádanou na trhu bydlení. Nasvědčuje tomu rozsáhlá
výstavba nových rodinných domků a bytů a rychle rostoucí počet obyvatel. Zejména se sem stěhují rodiny s předškolními
dětmi a mladé bezdětné páry, u kterých lze v nejbližších letech očekávat založení rodiny.
Místní škola nabízí vzdělání na 1. stupni (do páté třídy). Do r. 2002 měl každý ročník jednu třídu. V loňském roce si
již počet dětí vynutil otevření dvou prvních tříd a tento trend bude pokračovat (na základě evidence trvale bydlících, počtu
dětí v místní mateřské škole a odhadu těch, kteří se pro nedostačující kapacitu do místní mateřské školy nedostanou).
Každý rok by do budoucna bylo třeba otevřít dvě první třídy a zároveň by se měly zdvojovat třídy ve vyšších ročnících. Ale
již tento podzim bude kapacita místní školy naplněna na maximum. Ředitel školy se snaží vypracovat krizový scénář na
další období, ale znamená to jen provizorní řešení, jež bude ovlivňovat výuku (nedostatek vhodných prostor, jejich
rozmístění po celé obci). Zároveň se hledá místo pro školní jídelnu a školní družinu, jejichž současná kapacita se
zvyšováním počtu žáků školy nestačí.
Jelikož demografické složení obyvatelstva v naší obci a další připravovaná výstavba rodinných domků a bytů
nasvědčují na dlouhodobě vysokou poptávku po základním vzdělání pro naše děti, podporujeme projekt výstavby nové
školy v katastru Kolovrat. Myslíme si, že situaci nelze řešit dojížděním do sousední Uhříněvsi a do Říčan, jelikož zájem o
bydlení a plánovaná výstavba v této části Prahy naplní stávající kapacity vlastními obyvateli. Také bychom rádi, aby tak
malé děti nemusely každodenně dojíždět.
Jménem Občanského sdružení Vilová čtvrť, které sdružuje nové obyvatele obce Kolovraty v Praze 10, se na Vás
obracíme s žádostí o neodkladné řešení této naléhavé situace. Žádáme Vás o sdělení Vašeho stanoviska. Doufáme, že bude
obsahovat kroky, jež hl.m. Praha může nebo hodlá učinit k řešení tohoto problému.
Děkujeme a s pozdravem, Petr Král, Petr Pavlů, Luděk Sýkora
jednatelé Občanského sdružení Vilová čtvrť

Občanské sdružení Vilová čtvrť, Petr Král, Petr Pavlů, Luděk Sýkora, jednatelé OS, Smolenská 22, 101 00, Praha 10
V Praze dne 01. 07. 2004

č.j.: SLE 157/2004

Vážení,
reaguji tímto na Váš dopis související s nedostačující kapacitou Základní školy, Praha 10 – Kolovraty, Mírová 57.
Záležitosti týkající se nedostatečné kapacity ZŠ v Kolovratech musí řešit ředitel školy s Městskou částí Praha –
Kolovraty, která je ze zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, zřizovatelem
základní školy.
V době, kdy klesají počty žáků na základních školách, uvolňují se kapacity a probíhají optimalizační procesy, není
snadné s ohledem na nedostatek finančních prostředků prosazovat výstavbu nové školy, jednalo by se o krajní řešení.
V prvé řadě musí zřizovatel posoudit stávající maximální kapacitu školy. V letošním školním roce navštěvovalo ZŠ
Kolovraty 102 žáků s průměrem na třídu 17 žáků, přičemž kapacita celé školy je od 1. září 2004 stanovena na 150 žáků.
Dále je nutné nechat vypracovat demografickou studii, která by posoudila nárůst žáků v jednotlivých letech. S tím souvisí i
potřeba zjistit možnost umístění žáků ze spádového obvodu ZŠ v Kolovratech v jiných okolních školách, které jsou
dopravně dostupné a kapacitně nenaplněné. V případě využití kapacit může obec požádat o zřízení autobusové školní linky.
V souvislosti s volnými kapacitami okolních ZŠ je nutné, aby se Městská část Praha – Kolovraty jako zřizovatel
Základní školy, Praha 10 – Kolovraty, Mírová 57 obrátila na zástupce správního obvodu Praha 22 a Praha 15 a projednala s
nimi možnost využití volných kapacit pro potřeby dětí Vaší obce.
Z výše uvedených důvodů vyplývá více řešení dané situace, ale je na rozhodnutí zřizovatele po posouzení všech
náležitostí s přihlédnutím k finančním možnostem, pro kterou variantu se rozhodne.
S pozdravem, Jan Slezák
Radní hl. m. Prahy
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„Zážitek“ z koncertu žáků ZUŠ
V
posledním
čísle
Kolovratského
zpravodaje zmínil pan profesor Jiří Vondrovic, že
ho trápí malá návštěvnost kulturních pořadů a
zvláště pak nízký zájem rodičů o závěrečnou
přehrávku svých dětí navštěvujících místní
Základní uměleckou školu: „….. mnoho se za rok
naučí a je velmi smutné, že to na závěrečném
vystoupení nemají komu předvést. Jejich rodiče
totiž chybí. Pohled na zklamané děti je opravdu
velmi
smutný…“.
Těsně
po
uzávěrce
Kolovratského zpravodaje 2/2004 obdržela
redakce dopis s reakcí na závěrečný červnový
koncert, který slova pana profesora ještě
doplňuje o další zážitky z přehrávky našich dětí.
Dne 17. června 2004 jsme se sešli s rodiči
na závěrečném koncertu žáků ZUŠ. Pro všechny
účinkující děti je to chvilka napětí a překonání
trémy, ale hlavně snaha co nejlépe zahrát
vybranou skladbu. Je to také radost rodičů z toho,
co se jejich dítě již naučilo, jak pokročilo ve hře
na ten který hudební nástroj.
Od začátku koncertu bylo vystoupení žáků
rušeno malými dětmi. Závěrečné vystoupení žáka
Jaroslava Petra a učitelky Blanky Ericssonové
uvedl pan učitel Boušek slovy „to nejlepší
nakonec“, aniž předvídal, co bude následovat. V
průběhu tohoto vystoupení přišli na koncert
opožděně (po 18. hodině) mladí manželé s malým
synem, který začal rovněž vyrušovat přecházením
po sále a mluvením. Jelikož jeho počínání zůstalo
od rodičů bez povšimnutí, rozeběhl se k pódiu, na
které po chvilce vystoupil, a závěrečnou hru na

housle začal přerušovat ťukáním na klávesy
otevřeného klavíru. Protože ani na toto synovo
počínání rodiče nezareagovali, paní učitelka
Ericssonová po chvilce vzájemného „přehrávání
se“ společnou hru na housle s J. Petrem
předčasně ukončili. Nejen mamince Jaroslava
Petra, ale nám všem bylo nedokončeného
vystoupení líto, ale nejednali bychom v pozici
paní Ericssonové jinak. Po vystoupení žáků ZUŠ
následoval koncert Komorního tria Hudebního
divadla Karlín, jehož členem je i paní učitelka
Blanka Ericssonová. I tento koncert byl tímto
chlapcem dále rušen povídáním a přesedáváním z
místa na místo.
Protože 15. června 2004 proběhlo v sále „U
Boudů“ Rozloučení s předškoláky z Mateřské
školy Kolovraty, při které byly účinkující děti
také rušeny mladšími sourozenci pobíhajícími po
sále a polehávajícími po kraji pódia, apelujeme
na rodiče, aby při návštěvě jakékoliv kulturní
akce respektovali, že tato akce vyžaduje kulturní
vystupování nejen dospělých, ale i dětí, a
zachovali „úctu ke všem účinkujícím“.
Celkový dojem z koncertu žáků ZUŠ byl
pokažen ještě dalším faktem: z protější
rekonstruované restaurace byl slyšet hluk
bouracího kladiva, který doprovázel téměř celý
koncert. Stálo by za úvahu snažit se sladit
stavební práce a koncert tak, abychom prožili
kulturní představení v pravém slova smyslu.
Andrea Popelková, Lenka Holubová

Pár informací o zahájení činnosti ve školním klubu
Protože se naskytla příležitost užívat
prostor klubovny „U Boudů“ (pracovní název
„Konírna“), přesuneme do tohoto prostoru mnohé
aktivity pro školní i mimoškolní mládež.
Klubovna bude využívána jako učebna
jazyků, dále tam budou probíhat schůzky
některých kroužků – astronomie, geologie,
výtvarný kroužek, modeláři a další. V objektu se
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budou pořádat výtvarné dílny a besedy. Veškeré
další informace můžete získat u paní Jany
Šlajerové tel.: 603 878 652, která činnost klubu
bude mít na starosti. Informace o kroužcích a
akcích též budou zveřejňovány na kolovratských
webových stránkách a v Kolovratském měsíčníku.
Mgr. Pavel Bednář, ředitel ZŠ

Mateřský klub Kolovraty – bude!
V
minulém
vydání
Kolovratského
zpravodaje končil tento nadpis otazníkem. Od té
doby se toho hodně stalo. Byla jsem příjemně
překvapena docela velkým ohlasem, a to nejen
maminek, které by měly zájem mateřský klub
navštěvovat, ale které i mají snahu něco nabídnout
– ať už je to pomoc či „jenom“ své znalosti a
dovednosti. Děkuji všem, kdo zareagovali, rády
využijeme všech nabídek.
Přes léto jsme ustavily přípravný výbor a
zakládáme občanské sdružení Mateřské centrum
Kolovraty – MACEK. A našlo se i to
nejdůležitější – prostory. Využily jsme nabídky pí
Šlajerové scházet se v „Konírně“ (klubovna KD

„U Boudů“). Otevřeno
bude vždy v úterý a ve
čtvrtek v 9 – 11 hod.
Začneme 12. října.
Zpočátku
bude
k
dispozici „volná herna“.
Těšíme se na
shledanou s Vámi i
Vašimi dětmi.
Za Mateřské
centrum Kolovraty – MACEK, Stanislava
Bartošová

Chcete pomoci mateřskému centru Kolovraty,
Klubu Základní školy Kolovraty a školní družině?
Máte doma nepotřebné věci po Vašich dětech a rádi byste je darovali?
Hračky, stavebnice, dětské knížky, boby, sáňky apod., věci vhodné pro děti od 0 do 12 let,
přijímáme ve čtvrtek 7. října od 16 do 19 hod. v klubovně KD U Boudů – „Konírna“.
Vybrané věci budou použity pro mateřské centrum, Klub Základní školy Kolovraty a školní
družinu. Přijímáme čisté a nepoškozené věci.
Děkujeme!

Dětská keramická výstava
Dne 24. června 2004 proběhla v Kulturním
domě „U Boudů“ tradiční keramická výstava, na
kterou se děti velice pečlivě připravovaly. Na této
dobročinné akci se tradičně podílejí i známé
osobnosti. Tentokrát jsme přivítali herce z divadla
Na Fidlovačce pana Petra Rychlého. Příjemně nás
všechny překvapil svou bezvadnou komunikací s
dětmi. Chtěla bych poděkovat všem štědrým

návštěvníkům, kteří si našli čas na naši výstavu, a
tím obohatili nejen sebe, ale i přispěli na děti z
dětského domova ve Zvíkovském Podhradí. Z
tohoto domova, ve kterém žije 20 obyvatel, přišlo
nám všem poděkování.
Ještě jednou děkujeme.
Za keramický kroužek Iveta Maturová

Dne 13. října 2004 od 19.00 hod. se v kolovratském Infocentru uskuteční přednáška
PhDr. Ivany Bernardové, ředitelky psychologické poradny, na téma „Dítě a škola“.
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Evropští skauti opět v Kolovratech
Již tradičně skautské výcvikové pobyty,
kurzy, soutěže a brigády během roku vystřídaly o
letošních prázdninách tábory českých i zahraničních skautských oddílů a družin.
Ještě před příjezdem prvních tábořících
proběhly v Prknovce 24hodinové závody družin
skautů a skautek ČR. Kolovratští skauti z 37. oddílu se umístili na 2. a 3. místě. V druhé polovině
měsíce června byl zakončen opékáním klobás
tradiční Kolovratský triatlon, pořádaný pro mládež
z Kolovrat a okolí.
Na začátku července k nám přijeli tábořit a
poznávat Prahu a okolí skauti z Německa a Irska,
kteří byli vystřídáni družinou skautek z Belgie.
Pak následoval kratší pobyt tří družin z Holandska

a dvou družin z Německa. V druhé části měsíce v
Prknovce tábořili skauti z Polska a Slovinska.
Začátek druhého měsíce prázdnin patřil německým skautům a skautkám z Berlína – Wilmersdorfu a anglickým skautům ze Suttonu – partnerským oddílům v rámci naší spolupráce
TWITOCO. Čeští skauti se při svém pobytu
věnovali úpravám interiéru kluboven. V závěru
prázdnin naši základnu využili polští a němečtí
skauti. Zahraniční skauti byli Prknovkou nadšeni,
moc se jim líbil vzhled Kolovrat a obdivovali naše
historické památky Prahy. Svou spokojenost
vyjadřovali v návštěvní knize areálu.
Václav Šebek, vedoucí areálu

Z činnosti 37. oddílu skautů
Během školního roku 2003/2004 náš oddíl
nejmladších skautů – vlčat podnikl celou řadu
akcí. V měsíci září jsme zahájili činnost velkou
schůzkou s přenocováním. V podzimních měsících
jsme se seznamovali se životem indiánů, vyráběli
zvučící dřívka, indiánské krabičky a začali číst
knížku „Modrý pták“. Na velkou hru o indiánech
jsme se také začali připravovat svým skautským
životem. Procvičovali jsme paměť, čich, sluch,
vaření na ohni, zručnost a plnili stříbrnou stopu.
Během roku jsme podnikali výpravy a také jsme
navštívili Náprstkovo muzeum a Lobkovický

palác. Na jaře jsme se učili zacházet s nářadím,
vyráběli tyče na tee-pee, desky na zápisníky,
pomáhali zhotovit dřevěné obložení v klubovně a
připravovali se na velké závody a tábor. Naši
činnost provázela celá řada nových her a na táboře
jsme hráli velkou hru „Poklad Inků“. Třítýdenní
tábor na Šumavě poblíž Klatov se nám moc líbil.
Po táboře jsme se opět sešli na zahajovací
schůzce 10. září a rádi mezi sebou přivítáme nové
zájemce, kluky a holky z 1. až 3. třídy.
Martin Šebek, Zelená šestka

Až se nás podzim zeptá…
...co jste dělali v létě, začnou se ti, co se
schází pod oficiálním názvem s.k. Kolovrátek
nostalgicky usmívat. Děti ze sportovek udělaly
tečku za školním rokem velkým gymnastickým
pětibojem. S náručí plnou cen a diplomů nám
utekly na prázdniny. No a dospělí členové klubu s
rodinami se vydali do Chorvatska. Po návratu se
na zážitky z dovolené dobře vzpomínalo při
pravidelných volejbalech a při posezení u ohně.
Pak následovalo tradiční letní setkání ve Stříbrné
Skalici. Ze společensko-sportovního setkání jsme
se vzpamatovávali až do další akce – sjíždění řeky
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Sázavy. Tentokrát byly ztráty na majetku i zdraví
v porovnání s minulým rokem téměř zanedbatelné.
Snad to mohlo být tím, že nás bylo víc než vody.
Konec prázdnin byl ve znamení Pálavy.
Surfování, volejbal, turistika, kultura, turnaj, kola.
Člověk si konečně přijede do Kolovrat odpočinout
a místo toho turnaj ve stolním tenisu u Stárků, prý
poslední grilování u Kvašů, další turnaj, kola. A
pak se ptejte, co dělal Kolovrátek v létě. Těšil se
na podzim!
za Kolovrátek Mgr. Alena Kociánová

Kolovratský triatlon 2004
Sedmý ročník závodu byl 19. června svými
disciplínami (0,5 km plavání – 50,3 km kola – 10
km běhu muži, 7,5 km ženy) výzvou pro 18
rekreačních triatletů a 4 triatletky. Počasí bylo letos
velmi nestálé, i když nakonec patřilo historicky
spíše k těm lepším. Někteří zmokli,
na jiné během téhož závodu nespadla
ani kapka. Tak rozmarný byl onen
červnový víkend.
Na start nastoupilo mnoho
nových borců, o jejichž schopnostech
se dalo usuzovat jen velmi přibližně.
Závod otevřel skvělým plaváním
pravidelný účastník Pavel Strnad,
který již na obrátce vedl a z vody
vylézal svěží s časem 0:10:13.
Pravidelný trénink kraulu se mu
vyplatil. Více než půl minuty po něm
opustil rybník David Aschermann,
který pak rychleji zvládl první depo a
na kolo vyjel před Pavlem. Další
skupinka vystoupila z vln Konopišťského rybníka půl minuty po
Davidovi, a to v pořadí Milan
Panoch, Vojtěch Toms, Václav
Klinkera a Petr Šmidoch. Po další
minutové odmlce pak i – zatím
nenápadní – František Pašek a
Miroslav Ďoubal. A za nimi řada
dalších.
Pavel Strnad zahájil kolo
opravdu dravě a už to vypadalo, že přichází jeho
nejlepší závod. Velmi brzy předjel Davida
Aschermanna a opět se ujal vedení závodu. Jako
nadprůměrný cyklista s bohatou triatletickou
historií mohl právem doufat v udržení se na špičce.
Zezadu se však brzy nebezpečně přiblížil Milan
Panoch. Milanovi to loni zkazily špatně odložené
boty na běh, takže zřejmě přišel o medaili, letos si
to chtěl vynahradit a právě na kole dal najevo, že
patří k favoritům. Zvládl kolo a depa nejrychleji ze
všech, za 1:39:36. Nedlouho po startu kola se na
Pavla dotáhl a v Týnci se mu podařilo ho předjet a
zahájit úspěšný sólový únik. Pavel začal trochu
ztrácet i oproti stíhací skupince jedoucí asi minutu
za ním. Tu utvořili David Aschermann, Vojtěch
Toms a zezadu se propracovavší Mirek Ďoubal.
David startoval poprvé a zatím spíše jen intenzivně
zkoumal terén, zato Vojta Toms a Mirek Ďoubal už
si závod loni načetli a teď hodlali naplnit své
ambice. Jak za chvíli uvidíme, oba mohli být se

svým výkonem velmi spokojeni. Spolupracující trio
zanedlouho opustil David, Vojta a Mirek naopak
sjeli a předjeli Pavla Strnada a hákovali spolu až do
Kolovrat. Náskok Milana Panocha byl však stále
příliš velký, a dokonce se v průběhu kola zvětšil až
na půl druhé minuty.
Milan se tedy vydal na trasu
běhu jako první se čtyřminutovým
náskokem na Mirka Ďoubala a Vojtu
Tomse. Uvažoval průběžně o prvním
místě, a jak sám později řekl,
neočekával žádné problémy. Mirek
však po dobrém kole nastoupil na běh
ještě lépe, nechal za sebou Vojtu a
začal tvrdě stahovat Milanův náskok.
Vojta Toms se po velmi dobrém kole
nedokázal dobře rozběhnout, a tak
nejenže ztrácel na Milana a Mirka,
ale dokonce byl později konfrontován
s Frantou Paškem, který sice do té
doby jel na šestém místě, ale pak to
rozběhl velmi pěkně. Nedokázali mu
vzdorovat ani Pavel Strnad a David
Aschermann.
Schylovalo se k velkému
finále. Mirek Ďoubal se dotahoval na
Milana Panocha a ve Strouze už mu
dýchal na záda. Milan byl překvapen,
byl již naladěn na zlato, ale
zdrcujícímu ataku v kopci do Lipan
nemohl vzdorovat. Mirek se ujal
vedení a svůj náskok dále zvětšoval až do cíle, aby
zvítězil ve výborném čase 2:38:28. Oproti loňsku si
polepšil o 9 minut. Loni pátý, letos první, to je
nový kolovratský šampion Miroslav Ďoubal! Ale i
Milan Panoch prokázal, že patří k elitě, čas 2:40:57
je pro druhého nejstaršího závodníka v historii
závodu vynikající vizitkou a důkazem, že nejen
třicátníci, ale ani čtyřicátníci zdaleka nemusejí
věšet hlavu. Lehkost, s jakou závod zvládl, zejména
pak kolo, je výzvou všem ostatním. Po loňském
smůlovatém roce si Milan stříbro zaslouží
dvojnásob. O třetí medaili se rozhodlo nedlouho
poté, když František Pašek druhým nejlepším
během zdolal Vojtu Tomse a objednal si na večer
bronz. Čas 2:46:38 je výborným časem debutanta,
který by po vylepšení kola mohl příště uvažovat i o
postu nejvyšším.
Na startu se objevily také čtyři ženy, z toho
jedna mimo závod. Tou byla teprve jedenáctiletá
Zuzana Straková, která absolvovala regulérní
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dávky 0,5 – 50,3 – 7,5 v celkovém čase 4:21:00!
Pro svůj věk sice nemohla být zařazena do
výsledkové listiny, ale její výkon je určitě
mimořádný.
Tři regulérní závodnice měly velmi
příjemnou vyhlídku: rozdělit si tři medaile. Průběh
závodu v kategorii ženy nebyl příliš bouřlivý, Jitka
Klinkerová sice opustila vodu jako druhá, ale brzy
se ujala vedení, které si udržela až do cíle a
zvítězila tak v celkovém čase 3:05:32, což oproti
loňsku představuje zlepšení o 19 minut!
Ivana Suchomelová podala vyrovnaný
výkon, který ji vynesl na druhou příčku. Debutující
závodnice se seznámila s možnostmi i úskalími
závodu a příště může tyto zkušenosti využít třeba i
v silnější konkurenci.
Lenka Straková letos v podstatě doprovázela
svou dceru Zuzanu, takže její tempo nebylo takové,
na jaké jsme u ní zvyklí. Snad tedy příště bude opět
bojovat s ostatními soupeřkami.

KATEGORIE TÁTOVÉ A MÁMY
V kategorii Tátové zvítězil Milan Panoch,
další dvě místa obsadili David Aschermann a
Václav Klinkera.
V kategorii Mámy zvítězila Jitka Klinkerová,
dvě další příčky patřily Ivaně Suchomelové a
Lence Strakové.
Letošní triatlon byl opravdu zajímavý: co se
týče boje o první místo, dokonce asi
nejdramatičtější ze všech dosavadních závodů. A
co je zajímavé pro čtenáře zpravodaje, Kolovraty si
letos vedly velmi dobře. Samozřejmě nejlépe je
reprezentoval Mirek Ďoubal, který přinesl do naší
obce již druhé zlato (předtím Jan Ovečka v roce
2002). Pátý David Aschermann a osmý Petr
Mimochodek rovněž důstojně prokázali vysokou
trénovanost sportovců v naší obci, také Stanislav
Valko, Lenka Straková a Zuzana Straková doplnili
kolovratskou výsledkovou listinu o pěkné zápisy.
Pokud někoho z vás článek zaujal a chtěli
byste se závodu zúčastnit, ozvěte se mi na e-mail
roman.lang@centrum.cz.
Roman Lang

Chcete přijít mezi nás?
Již
poněkolikáté
se
vám
„hlásí“
MAESTROCLUB Kolovraty se svou troškou do
džbánku. Někteří z mých kolegů v předešlých
číslech představili náš klub, dovoluji se k tomuto
nevracet. Neboť si říkám, kdo znát chtěl, zná, kdo
poznat chtěl, poznal, a kdo chtěl najít, našel (např.
www.maestroclub.cz a samozřejmě infolinky 723
975 897 – volejbal, 604 695 462 – nohejbal).
Jaké úžasné věci jste s námi v létě mohli
prožít? Bylo jich mnoho. Vodáckým sjezdem
počínaje, kde ve víru a peřejích nespoutané Ohře
statečně bojovali námi vyslaní zástupci, aby
pokořili živel vodní, a jinými sportovními
aktivitami konče. Fotky z této akce samozřejmě
můžete zhlédnout na našich zcela nových
webových stránkách www.maestroclub.cz. Zde si
můžete prohlédnout pikantní fota zadnic našich
kolegů a těla našich sličných dam. Vězte, že
všichni se nám vrátili zpět zdraví, vysmátí,
odpočatí a připravení k dalším náročným
expedicím. Samozřejmě příští rok jste vítáni i Vy.
Dobrou náladu, sportovního ducha a trocha té
odvahy s sebou. Avšak nezaháleli jsme a
nepořádali jsme jenom vodácké povyražení.
Aktivně jsme trénovali na volejbalové a
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nohejbalové turnaje, kterých jsme se v letním
období hojně účastnili. V letošním roce jsme se
nezalekli ani účasti na volejbale plážovém
pořádaném klubem Sporťáci v Mnichovicích.
Odměnou nám byla příjemná atmosféra, sportovní
zážitek a trochu pochutin pro naše sportem utahaná,
větrem ošlehaná a sluncem opálená těla. Z
Mnichovic jsme si odvezli mimo písku v různých
částech oděvu a těla (příští rok stavíme vlastní
hřiště na „plážák“) i pamětní list z turnaje. Příští
rok určitě na viděnou, přátelé, opékané speciality si
samozřejmě nemůžeme nechat ujít.
V době, kdy píši tento článek, se již
připravujeme na pořádání turnaje ve volejbale.
Předpokládáme hojnou účast lidu volejbalového a
hru fair play. Samozřejmostí bude i příjemný
doprovodný program ve formě přátelského setkaní,
konzumace připravených dobrot a hodování až do
hodin večerních. Pokud vás naše aktivity zajímají,
či vás dokonce nadchly, nebojte se a přidejte se.
Aneb kd
Za MAESTROCLUB Kolovraty s klávesnicí a
myšlenkami bojoval Jarda
(musil@maestroclub.cz)

I v letošním roce
se v Kolovratech
hrál dobrý tenis
Letní sezóna v soutěži
družstev skončila, a tak můžeme
hodnotit výkony hráčů našeho
tenisového oddílu. Pro letošní
rok jsme opět přihlásili do
soutěže družstva ve všech
věkových kategoriích.
Nejmladší tenisté, tak
zvaná přípravka, tj. děti do věku
9 let, skončili na krásném
druhém místě. Družstvo tvořili:
Dominik
Sochůrek,
Filip
Kabelka, Petra Tříšková a
Tereza Pilzová.
Mladší žáci (10 až 12 let): Dominik Simon,
Martin Křivda, Kateřina Štrosová, Anna
Božinovová neokusili hořkost porážky a vyhráli
svoji skupinu.
Starší žáci (13 až 14 let): Petr Roušar, Fabian
Merx a Lucie Voborová vyhráli rozdílem třídy
svoji skupinu, vyhráli všech 7 zápasů, 34:1 na
body, když vyhráli 68 setů a prohráli jen 4.
Dorost (15 až 18 let): Martin Tříška, Václav
Kudrna, Petr Roušar, Lukáš Urban, Andrea
Urbanová a Martina Zapletalová vybojovali 3.
místo a skončili jen o jeden bod za vítězem, a to i
přes skutečnost, že pro dlouhodobé zranění dvou
hráčů hrálo družstvo v oslabení a nastupovalo za
stavu 0:3.

Pro doplnění uvádíme i výsledky družstev
dospělých a veteránů. Obě družstva skončila na
pěkném třetím místě. V průběhu celé sezóny jsme
také pořádali řadu celostátních turnajů dětí, mladších a starších žáků. Na všech těchto turnajích naši
obec dobře reprezentovali hráči našeho oddílu (Martin Tříška, Petr Roušar, Dominik Simon, Dominik
Sochůrek, Petra Tříšková, Tereza Pilzová).
Na závěr tenisového roku jsme uspořádali
turnaj pro neregistrované dospělé hráče ve
čtyřhrách. Vzhledem k velkému zájmu a
spokojenosti rekreačních tenistů budeme tento
turnaj každoročně opakovat.
Hana Vlastníková

TJ Sokol Kolovraty a středisko mládeže informují
Náhoda je někdy i strůjcem pozitivních
věcí. Koncem měsíce dubna 2004 se naprosto
náhodně sešlo pár nadšenců fotbalu v Kolovratech
a následně při jednání výboru TJ Sokol Kolovraty
byla dána zelená vznikajícímu středisku mládeže.
Schválením koncepce pro soutěžní rok
2004/2005 hned začalo vybavování tréninkovými
pomůckami, nákupem nových dresů apod. Dnem
1. května 2004 byla zahájena činnost střediska
mládeže v tzv. přípravném období, kde jsme se
soustředili především na nábor zájemců o fotbal
chlapců a děvčat ročníků 1994 a mladší.

V tomto směru nám velmi pomohl pan Mgr.
Bednář, ředitel naší základní školy. Dnes se
můžeme pochlubit tím, že máme více jak 35
zájemců o fotbal z Kolovrat a okolí. Zvláštností
je, že také pracujeme doslova s těmi nejmenšími v
úzké spolupráci s rodiči. Jde o děti ročníků 1999 a
2000.
Rozhodli jsme se přihlásit do soutěže tzv.
Starší přípravku, to jsou hráči ročníku 1994 a
mladší. Netušili jsme, že bude mít o fotbal u nás v
Kolovratech zájem velké množství hráčů dětí
ročníků 1996 a 1997 a možností zařazení do
mužstva i hráče ročníků 1998 po dovršení šesti let.
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Jinak by u nás byla dvě mužstva, a to i mužstvo
mladší přípravku ročníku 1996 a mladší.
Pokud bude takový zájem o fotbal, je téměř
jisté, že v soutěžním ročníku 2005/2006
přihlásíme již dvě mužstva přípravek.
V neděli 5. září jsme již odehráli své první
mistrovské utkání v Kunraticích s mužstvem
OPTIMUM B velmi důstojně, když jsme prohráli
1:0 několik málo minut před koncem utkání,

Rozpis fotbalových zápasů
Muži: II. třída supiny D
Kolo
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Den
Ne 03.10.
Ne 10.10.
Ne 17.10.
Ne 24.10.
Ne 31.10.
Ne 07.11.
So 13.11.

Zápas
Kolovraty – Štěrboholy B
Union Žižkov B - Kolovraty
Kolovraty - Běchovice
Kolovraty – PSK Union B
Hrdlořezy - Kolovraty
Kolovraty – Královice B
D. Počernice B – Kolovraty

Hodina
16.00 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.

vlastní hrubou chybou. Naši chlapci bojovali.
Když uvedeme, že je v mužstvu více jak polovina
hráčů ročníku 1996 a mladší, je to úspěch.
Zájemci o fotbal ročníku 1994 a mladší se
mohou hlásit průběžně do 30. října 2004 na našem
hřišti vždy při tréninku, tj. v úterý a ve středu od
15.30 hod. Nutně potřebujeme dva fotbalisty pro
starší přípravku, tj. ročník 1994 až 1995.
Výbor TJ Sokol Kolovraty a středisko mládeže

Kolo
5.
6.
7.
8.
9.

Den
So 02.10.
So 09.10.
So 16.10.
So 23.10.
So 30.10.

Zápas
Kolovraty B – Lysolaje
Klánovice B – Kolovraty B
Kolovraty B – Tn. Střešovice
Kolovraty B – Točná
Chuchle B – Kolovraty B

Hodina
16.00 hod.
16.00 hod.
15.30 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.

Starší přípravka: II. třída skupiny D
Kolo
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zápas
PSK Union - Kolovraty
Kolovraty – SEMI Kačerov
ČAFC B – Kolovraty
Kolovraty - Hloubětín
Kyje - Kolovraty
VOLNO
Ne 14.11. Kolovraty - Tempo
Den
Ne 03.10.
Ne 10.10.
So 16.10.
Ne 24.10.
So 30.10.

Hodina
16.00 hod.
14.30 hod.
09.00 hod.
14.00 hod.
08.00 hod.
08.30 hod.

Muži: III. třída skupiny C

Česká astronomická společnost jednala v Kolovratech
V pondělí 21. června 2004 se v
kolovratském Infocentru uskutečnilo zasedání
Výkonného
výboru
České
astronomické
společnosti. (Česká astronomická společnost je
dobrovolné sdružení odborných a vědeckých
pracovníků v astronomii, amatérských astronomů
a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá
o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří
pojítko mezi profesionálními a amatérskými
astronomy.) Výkonný výbor řídí činnost
astronomické společnosti a jeho členy jsou např.
ředitelka úpické hvězdárny RNDr. Eva Marková,
pracovník Astronomického ústavu AV ČR Pavel
Suchan, pracovník CERNu Ing. Štěpán Kovář či
kolovratský občan Petr Bartoš. Na tomto jednání,
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pro které připravila velmi chutné pohoštění paní
Doksanská, byla mj. projednávána organizace
Astronomické olympiády ve školním roce
2004/2005 a příprava společné konference České
astronomické
společnosti
s
německou
Astronomische Gesselschaft.
Všichni účastníci byli velmi potěšeni
příjemným a přívětivým prostředím naší městské
části, a bylo konstatováno, že by se v Kolovratech
mohlo v budoucnu uskutečnit setkání složek
České astronomické společnosti, na které by se
sjela řada zástupců z celé republiky. Za
poskytnuté prostory a služby ještě jednou velice
děkujeme.
za VV ČAS, Tomáš Bezouška

Vítání slunovratu občanského sdružení Vilová čtvrť
Nastává soumrak jednoho z nejdelších dnů v
roce. Praskání ohně, opékání buřtů, sud piva a
rozhovory na mnoho společných témat. V mihotavém světle ohně svítí do
tmy tváře dětí stále více
zmáhané únavou. Krásný
večer se pomalu mění v
noc, děti již šly spát, jen
sousedé zůstávají u sousedských řečí.
Na Vítání slunovratu
pořádaném
občanským
sdružením Vilová čtvrť se
25. června 2004 sešli již
podruhé obyvatelé z ulic V
Cihelně, Na Jílech, Do
Lipan a dalších. Někteří se
přišli pobavit, ti nedávno přistěhovaní také
seznámit s novými sousedy a děti si rychle našly
společnou zábavu.

Hovořili jsme mimo jiné i o pokračování
našich podzimních a zimních akcí, jako je např.
oslava adventu nebo pronajmutí místní tělocvičny,
kde se baví celé rodiny,
dospělí různými sporty,
jako je košíková, volejbal,
fotbal či floorbal, a děti
hrami na trampolínách a
žíněnkách.
Již se těšíme, jak se
příští rok sejdeme na dalším ročníku Vítání slunovratu, na příjemném sousedském
posezení,
a
budeme si zase o něco
blíž. Podrobnější informace a fotografie z našich
akcí
naleznete
na
webových
stránkách
http://www.sweb.cz/vilova.ctvrt.
Petr Král

Hasičské léto
Letošní léto přineslo kolovratským hasičům
řadu výjezdů k mimořádným událostem. Sbor
dobrovolných hasičů například zasahoval při
nehodách automobilů, u požáru lesíka v Pitkovicích
či u ekologické havárie na rybníku Nadýmač v
Uhříněvsi. Na přelomu července a srpna došlo za
Uhříněvsí k rozsáhlému požáru slámy. Dým byl
několik dní cítit také u nás a v Uhříněvsi se občas
snášel na hlavy lidí i popílek.
Dne 26. července 2004 ve 22.00 hod.
zpozorovali strážníci Městské policie
Praha – Uhříněves stoupající dým a
plameny. Při bližším ohledání zjistili,
že hoří stoh slámy o rozloze 20 x 60
metrů v katastru obce Netluky. Hlídka
ihned přivolala Hasičský záchranný
sbor. Do místa požáru se také sjelo

několik jednotek dobrovolných hasičů, mezi nimiž i
kolovratští hasiči. Poplach byl vyhlášen pár minut
po 22.00 hod. a naši hasiči zasahovali v počtu 1+6
mužů s technikou CAS T 815 a T 138. Díky
nepříznivým povětrnostním podmínkám je požár
dohašován ještě několik dalších dní. Kolovratští
hasiči vyjíždějí k dohašování ještě odpoledne a večer
druhý den v počtu 1+7 s technikou CAS T 815 a T
138, DA Niva. Poslední výjezd k dohořívající slámě
je 8. srpna v poledních hodinách.
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Návštěva německých hasičů v Kolovratech
V letošním roce slaví náš sbor dobrovolných
hasičů 110 let od svého založení. S přípravou oslav
jsme začali již koncem roku 2003. Jde nám
především o zajištění návštěvy našich kamarádů z
Wuppertalu a Deggendorfu. K tomu chceme připojit
několik doprovodných akcí i pro naše spoluobčany.
Spojení akcí do několika dnů bychom organizačně
nezvládli a na nějaké velkolepé oslavy zas nemáme
peníze. V únoru jsme uspořádali tradiční ples, v
červnu nás navštívili naši přátelé a uspořádali jsme
den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.
Čtvrtek 10. 6. 2004
Ve čtvrtek 10. 6. večer přijíždí kamarádi z
Wuppertalu, kteří jsou ubytováni na Jižním Městě v
hotelu Kupa. Právě v době oficiálního přivítání v
naší zbrojnici je vyhlášen poplach pro naši
zásahovou jednotku s výjezdem na požár
autovrakoviště v Praze- Štěrboholích. Po půldruhé
hodině se jednotka vrací na základnu. Mezitím
pokračuje příjemné posezení s našimi hosty, kteří si
pochvalují jak jaternice, tak jelítka. Ke zpříjemnění
nálady vyhrává harmonika pana Missbichlera. Po
půlnoci končíme, hosté odjíždějí a my začínáme s
úklidem.
Pátek 11. 6. 2004
Pátek 11. 6. mají naši přátelé vyhrazen na
prohlídku Prahy. Dopoledne navštěvují Staré Město
a Václavské náměstí a odpoledne Malou Stranu, kde
je objednán oběd, a nakonec Pražský hrad. V 10
hodin je plánováno přijetí a prohlídka na
Staroměstské radnici. Pro zaneprázdnění náměstka
primátora pana Blažka nás přijal pan Gosman,
ředitel HZS Praha. Po tomto setkání si mohli naši
hosté prohlédnout s odborným výkladem historické
místnosti Staroměstské radnice. Po celodenní
prohlídce hlavního města následoval návrat zpět do
Kolovrat, kde bylo v Kulturním domě připraveno
společné posezení. K tanci a poslechu hrají klávesy a
jako zpestření se nám předvedl i majitel elektronického flašinetu, který má ve svém repertoáru
několik stovek skladeb.
V pátek odpoledne přijíždějí i naši kamarádi z
Deggendorfu - Deggenau. Sice jenom ve čtyřech, ale
o to více jsme rádi, že jsou to právě ti, kteří pamatují
i první setkání před 16 lety a kteří nás navštěvují
pravidelně. Po malé svačině jedeme s našimi hosty
do Nedvězí, kde jsou ubytováni. Večer se vracejí
zpět do Kolovrat na večeři a do Kulturního domu,
kde byl již připraven další společný program.
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Sobota 12. 6. 2004
V sobotu 12. 6. se ráno všichni setkáváme v
Kolovratech, odkud jedou naši hosté na prohlídku
hasičského muzea v Přibyslavi. Po prohlídce muzea
je pro ně připraven oběd a odpoledne se vrací do
Kolovrat a zpět na ubytovny. My zatím připravujeme večeři a večerní posezení při dechovce. Po
večeři, která je podávána ve zbrojnici, se přesunujeme do Kulturního domu, kde nám hraje Česká
švitorka.
Neděle 13. 6. 2004
V neděli 13. 6. je slavnostní schůze, na kterou
jsou pozvány delegace z obou našich družebních
sborů. Ostatní mají volno na individuální prohlídku
Prahy. Přítomni jsou i zástupci obce, ústředí
Sdružení hasičů ČMS, Sdružení hasičů ČMS hl. m.
Praha, zástupce magistrátu a další pozvaní hosté. U
příležitosti tohoto výročí nám byla udělena Sdružením hasičů ČMS pamětní stuha k Čestnému praporu. Patnáct členů, z toho dva z Deggendorfu a dva
z Wuppertalu, obdrželo pamětní medaile vydané u
příležitosti 140. výročí založení prvního dobrovolného sboru v českých zemích. Starosta SDH a velitel
pak převzali z rukou zástupce hasičů z Wuppertalu
nejvyšší německé vyznamenání udělované za zásluhy o přátelství s německými hasiči a jejich jednotkami od Německého svazu hasičů. Velitel pak i
„Čestný odznak hasičů Wuppertal ve stříbře“. Rovněž od kamarádů z Deggendorfu obdržel stříbrnou
medaili „Za mimořádné zásluhy“. Velice nás potěšilo i blahopřání od paní starostky města Deggendorf.
Hosté z družebních sborů obdrželi od nás malé
dárky a pamětní listy. Po schůzi následuje společný
oběd a káva v požární zbrojnici. Odpoledne odjíždějí
deggendorfští. Kamarádi z Wuppertalu mají volno a
odpoledne navštěvují stanici HZS č. 5 v PrazeStrašnicích. Po prohlídce se vrací do hotelu na večeři
a poté přijíždějí na závěrečné setkání v kolovratské
zbrojnici. K dobré náladě hraje opět pan Missbichler
na harmoniku. Poslední proslovy, poděkování a před
půlnocí se rozcházíme s přáním se opět po dvou
letech setkat ve Wuppertalu.
Pondělí 14. 6. 2004
V pondělí 14. 6. se jedeme rozloučit k hotelu
na Jižní Město. Ještě malý nákup na památku nebo
dárek z hypermarketu a autobus s kamarády se vrací
do Wuppertalu.
Fotografie z akce můžete zhlédnout na našich webových stránkách: http://sdh-kolovraty.hyperlink.cz
Antonín Burda, velitel SDH

Úhyn ryb na uhříněveských rybnících
Vážení čtenáři, přinášíme Vám příspěvek Ing.
Dany Sopouškové, vedoucí odboru životního
prostředí MČ Prahy 22, která se vrací k tragickému
úhynu ryb na uhříněveských rybnících Vodice a
Nadýmač. Článek navazuje na příspěvek Mgr. Pavla
Bednáře – 12 let slibů kolem Říčanky.
Ti z Vás, kteří se pohybují v okolí soustavy
rybníků Vodice a Nadýmač pravidelně, ať již za
účelem procházky, projížďky na kole či venčení
psího přítele nebo v blízkosti rybníku přímo bydlí,
jistě vědí, co se tam letos v srpnu odehrálo.Vy
ostatní jste možná zachytili zprávu v novinách či
televizi.
Přesto
cítím se potřebu k
události vrátit.
Všichni jsme
koncem loňského
roku uvítali zprávu,
že se městu Říčany
podařilo sehnat peníze na rekonstrukci čistírny odpadních vod a že od
začátku roku 2005
by měla být voda v
Říčanském potoce
čistší. Zároveň se
rozběhla i příprava
revitalizace toku.
Dlouhodobě špatná
kvalita vody v potoce, stupeň zabahnění a v neposlední řadě i klimatické podmínky
spolu s nedostatkem vody si však vybraly daň ještě
dříve, než mohla být všechna opatření realizována.
Koncem července, stejně jako loni touto
dobou, uhynulo na Vodici kolem 20 kusů kachen a
lysek. Za příčinu jejich úhynu byl označen
botulotoxin, který se uvolňuje z usazenin za velkých
veder a při nízkých průtocích vody. K dramatickému
zhoršení došlo 7. srpna, kdy se hladina Nadýmače
začala pokrývat množstvím uhynulých ryb. V této
chvíli už bylo jasné, že jde o mimořádnou událost, a
rybáři, kteří mají Nadýmač a Vodici v nájmu,
přivolali Českou inspekci životního prostředí, která
začala podnět šetřit. Od pondělka 9. srpna se i
uhříněveský odbor životního prostředí spolu s
krizovým řízením snažil získat co nejvíce informací
o tom, co se stalo a jaká byla přijata opatření.
Uhříněves se díky masovému úhynu ryb dostala také

do médií. Bohužel, rybám v postižených rybnících
už nebylo pomoci a úhyny pokračovaly dál. Sami
rybáři žasli nad množstvím a hlavně velikostí ryb,
které v obou rybnících žily. K vyvrcholení krize
došlo ve čtvrtek 12. srpna, kdy padla takřka naráz
celá populace ryb ve Vodici. Do té doby obětavě
pracující rybáři již vlastními silami nestačili uhynulé
ryby sanovat. Po osobní intervenci pana starosty u
radních hlavního města Prahy se podařilo do
odklizení havárie zapojit krizové řízení města Prahy,
které poslalo na pomoc hasiče z Kolovrat a zajistilo
likvidaci uhynulých ryb v kafilérii.

Úhyn byl pozorován a sanován ještě
následující víkend. Podle údajů z kafilérie uhynulo
téměř 5 tun ryb – kaprů, línů, karasů… Smutná
bilance. A jaká je příčina úhynu ryb? V době
napsání tohoto článku ještě nejsou k dispozici
výsledky šetření kompetentních orgánů, ale zřejmě
tentokrát nejde o následky nepříznivých přírodních
faktorů, ale vinu nese i činnost člověka. Naštěstí se
na takto smutné události dá najít něco pozitivního. A
není toho málo. Krizová situace prověřila, že mezi
námi žije řada obětavých lidí. Díky tomu se podařilo
sanovat následky úhynu průběžně, ještě dříve než se
mohlo celé okolí rybníků v srpnových vedrech
zamořit zápachem z rozkládajících se zbytků
mrtvých ryb. Dík proto patří všem zúčastněným,
především však rybářům z MO ČRS v Uhříněvsi.
Ing. Dana Sopoušková
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Tradiční zahrádkářská výstava opět bude
Vážení spoluobčané, rád bych Vás touto
formou pozval na tradiční zahrádkářskou výstavu,
která se letos bude konat v prostorách KD „U
Boudů“ o víkendu 16. – 17. října. Jako každý rok i
letos se můžete těšit na zahrádkářské výpěstky
našich členů i občanů Kolovrat – ovoce, zeleninu a
květiny. Zároveň jsme se rozhodli, že Vám letos
představíme netradiční exotické ovoce a zeleninu.
Kdo z Vás měl možnost si zblízka prohlédnout
papáju, mango, litchi aj.?
Kromě darů z našich zahrádek se přijďte
podívat i na ruční práce našich dětí. Společně s námi

se na výstavě představí ZŠ z Kolovrat, MŠ z
Kolovrat, MŠ Spojenců z Horních Počernic a
Keramický kroužek Kolovraty.
Ještě jednou bych Vás jménem svým, ale i
jménem celého základního výboru naší základní
organizace ČZS, pozval na naši podzimní
zahrádkářskou výstavu a popřál Vám, kolovratským
občanům, mnoho úspěchů v zahradničení i v
osobním životě.
Za ČZS ZO Kolovraty napsal Ing. Petr Souček

Připomínky k návrhu nového jízdního řádu Českých
drah
V červnu letošního roku obdržela městská část
Praha – Kolovraty návrh nového jízdního řádu
Českých drah s platností od 12. prosince 2004. K
tomuto návrhu mohli občané naší městské části
podávat návrhy, které poté byly postoupeny k
dalšímu projednávání mezi Českými drahami a
hlavním městem Prahou.
Nejvíce připomínek se sešlo k pozdnímu
odjezdu prvního vlaku do Prahy. V návrhu jízdního
řádu měl vlak odjíždět z Kolovrat až v 05.02 hod. a

přijíždět na pražské hlavní nádraží v 05.31 hod.
Pokud by k tomuto pozdnímu vedení vlaku došlo,
zkomplikovalo by to výrazně dojíždění některých
našich občanů do zaměstnání.
Další připomínky poukazovaly na to, proč
dochází k tak výrazné změně časových poloh
odjezdů vlaků a prodloužení jízdních dob na
benešovské trati.
V polovině srpna obdržel Úřad městské části
Praha – Kolovraty odpověď na tyto připomínky:

Vážený pane starosto,
v těchto dnech končí projednání nového jízdního řádu mezi krajem hl. m. Praha a Českými drahami.
K Vašim připomínkám sdělujeme:
1. Nejvíce kritizováno bylo pozdní vedení prvního ranního vlaku číslo 9120 z Prahy-Kolovrat do centra Prahy.
Na základě naší dohody s Českými drahami bude tento vlak jezdit o 20 min dříve vůči taktové poloze, tedy s odjezdem z
Prahy-Kolovrat ve 04.42 hod. a příjezdem do Prahy hl. n. v 05.11 hod.
2. Změna taktové polohy odjezdů vlaků byla vyvolána především dvěma faktory. Je to jednak posun taktu dálkové
dopravy, k němuž dochází prakticky každoročně tak, jak jsou postupně odevzdávány do provozu jednotlivé úseky
modernizovaných železničních koridorů. Zkrácení jízdních dob na trati Děčín – Praha – Břeclav, jejíž modernizace byla
již prakticky dokončena, způsobila změny polohy dálkových vlaků ve stanici Praha hlavní nádraží a vzhledem k nutnosti
zajištění přípoje na rychlíky do Českých Budějovic, došlo ke změnám polohy rychlíků i zde. Tomu se pak musí vždy
přizpůsobit i takt osobních vlaků.
Druhým faktorem je připravovaná modernizace IV. železničního koridoru v úseku Praha-Hostivař – Benešov,
která by měla být zahájena ještě na konci letošního roku. Proto došlo u osobních vlaků na trati číslo 221 (Praha –
Benešov u Prahy) k prodloužení jízdních dob vinou nutnosti pomalé jízdy v úsecích se stavební činností.
Vzpomínané taktové posuny naši organizaci také neuspokojují, neboť díky nim každoročně musíme měnit jízdní
řády několika desítek návazných autobusových linek apod. Naše každoroční žádosti o stabilizaci jízdního řádu jsou s
poukazem na změny parametrů postupně dokončovaných modernizovaných tratí stále odmítány.
S pozdravem, Jiří Prokel, ředitel ROPID
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Nový jízdní řád Českých drah vstoupí v
platnost 12. prosince 2004, jeho konečný návrh lze
stáhnout na adrese: http://gvd.kvalitne.cz, kde jsou
k dispozici všechny tratě provozované Českými
drahami. Vlaky na Prahu budou nově odjíždět ve
02. a 32. minutě (kromě prvního ranního vlaku) a
ve směru na Benešov ve 25. a 55. minutě (kromě
prvního ranního vlaku).
Informace o zahájení výstavby IV. železničního koridoru Vám přineseme v příštím
Kolovratském zpravodaji.
Tomáš Bezouška

Když se vám na Českých
drahách něco nelíbí
Nedávno se stalo, že „naše“ vlaky byly
nahrazeny lůžkovými vozy, a to hned na cca 16
spojích za den. Toto bylo spojeno např.
s problémem cestování s dětským kočárkem, který
se do lůžkových vozů opravdu nevejde. Pokud se

Vám něco podobného stane, neváhejte poslat
stížnost na vedení ČD. Myslím, že i díky ní došlo
k téměř okamžité nápravě, a dále otiskuji odpověď
vedení ČD.
Petr Bartoš

Věc: Odpověď DKV Praha ve věci vypravování nevhodných typů vlakových osobních
souprav na trati Benešov – Praha.
Vážený pane,
dovolte mi omluvit se Vám za uvedené případy řazení nevhodných vozů na trati Praha – Benešov, což
Vám i jiným cestujícím jistě přineslo nemalé problémy.
Prošetřil jsem, proč k uvedenému problému došlo.
24.8.2004 se strojmistr Odstavného nádraží Praha-Jih obrátil na vedoucího provozu pana ing. Fialu
se žádostí o náhradní soupravu v důsledku nedostatku pantografových jednotek.
DKV Praha vystavuje dlouhodobě navíc oproti plánu dvě pantog. jednotky na trať Roztoky u Prahy –
Praha Libeň. V srpnu byly zároveň na dlouhodobou opravu u externího dodavatele čtyři jednotky. Zároveň
došlo k poruše šestivozové pantografové jednotky na trati Praha - Beroun. Z tohoto důvodu bylo nutno
přistoupit k nasazení náhradní soupravy, složené z patrových vozů ř. Bmto. Tyto vozy umožňují přepravu
spoluzavazadel bez komplikací. Vozů Bmto má depo Praha celkem 26, z toho jsou 4 po nehodě a 2 vozy
dlouhodobě odstaveny. Turnusová potřeba je v Po – Čt 17 vozů. 24.8.2004 bylo v opravě na odstavném
nádraží 9 vozů, 8 jich bylo opraveno. Postupně v dalších dnech od 25.8. až do 31.8.2004 byl na opravě každý
den vždy jen jeden nebo maximálně dva vozy.
Z tohoto přehledu vyplývá, že kritický den byl 24.srpen, kdy došlo k nasazení vozů typu B 255.
Další dny již tyto soupravy nevhodných vozů B255 nasazeny nemusely být.
Vyvozuji z toho závěr, že vedoucí provozu ONJ pan ing. ........, který dne 24.8.2004 z nutných
provozních důvodů nechal soupravu těchto nevhodných vozů nasadit, dále situaci nesledoval a ani nikomu
jinému tuto povinnost neurčil.
Za toto jednání mu bude snížena nezaručená částka smluvní mzdy za měsíc srpen 2004.
Za DKV Praha se Vám ještě jednou omlouvám. Věřím a doufám, že i přes tuto nepříjemnost zůstanete
naším zákazníkem.
S pozdravem, Ing. Vít Mareš, provozní náměstek, DKV Praha
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110 let dobrovolných hasičů v Kolovratech
Na
základě
rozhodnutí
obecního
zastupitelstva v roce 1893 konala se dne 14. ledna
1894 v Tehovičkách, v místnosti hostince pana
Františka Stejskala, ustavující schůze Sboru
dobrovolných hasičů v Kolovratech. V tomto
období existovaly na území dnešních Kolovrat dvě
samostatné obce, Kolovraty a Tehovičky.
Ustavený hasičský sbor byl složen z obyvatel
obou obcí a poskytoval také pomoc oběma obcím.
Do vzniklého sboru vstoupilo 31 občanů, kteří si
zvolili následující funkcionáře: starostou sboru byl
zvolen starosta obce, pan Jan Šlingr, rolník v
Tehovičkách, velitelem pan Josef Roček, rolník v
Tehovičkách č. 1, za podvelitele pan František Křeček,
rolník v Tehovičkách, a jednatelem pan Josef Roček, z
Tehoviček č. 5. Zvolený výbor
pracoval velmi aktivně. Za pomoci členů, občanů, bohatých
sedláků a nemalé pomoci
továren v Uhříněvsi byla již 1.
července 1894 zakoupena od
firmy Smekal ruční stříkačka
za 1 600 zl.
Sbor zavedl pravidelné
cvičení mužstva, byl založen
samaritánský odbor, o jehož
odbornost se starali bezplatně
obvodní lékaři. I nadále se za značných obtíží
doplňovala výzbroj a výstroj. Značná pozornost
byla věnována osvětě. Byly pořádány přednášky,

byly zakoupeny knihy a založena první knihovna
(po založení obecní knihovny byly tyto knihy do
této knihovny předány). Prvními osvětovými
pracovníky byli místní učitelé, pan učitel Havlák,
později pan učitel Chvojka a Hájek. Ti také byli
iniciátory spolupráce s dramatickým divadelním
odborem Sokola Kolovraty a dramatickým
odborem Jiřího Wolkera, se kterými bylo sehráno
mnoho výborných divadelních představení.
Tuto velmi plodnou práci narušila 1.
světová válka. Více než polovina členů odešla do
války a mnozí se již nevrátili. Činnost sboru byla
plně ochromena.
V roce 1918, po
ukončení světové války, bylo
nutno rychle obnovit činnost
sboru. Doplňuje se členská
základna, navazují se přerušené styky na schůzích a
srazech. Celostátně jsou vydány nové směrnice a v
Praze se uskutečňuje prvý
hasičský sjezd. Jeho součástí
bylo i cvičení, kterého se
zúčastnilo 8 našich členů.
Stále více se začínají uplatňovat motorové stříkačky a
sbor se zabývá myšlenkou
tento moderní stroj získat.
Ve zvýšené míře se pořádají taneční zábavy,
divadelní představení a veřejná cvičení. Okrskové
cvičení mělo finanční obrat 13 713 Kč, přistoupilo
124
přispívajících
členů,
rozhodnutím
obecního
zastupitelství byly zavedeny požární
hlídky na tanečních zábavách a
divadelních představeních. Všechny
výtěžky z těchto akcí byly použity v
roce 1932 na zakoupení motorové
stříkačky s 300 m hadic za cenu 36
000 Kč. Předání stroje se konalo 4.
září za přítomnosti okolních sborů.
V rámci této akce byla předvedena
požární scéna, jejímž autorem byl
pan Ladislav Křeček, a na závěr se
konaly staročeské dožínky. Z
výtěžku byla pořízena plachta na
přikrytí stroje a zakoupen dopravní
Závěsná motorová stříkačka při jejím zakoupením
vůz na koňskou přípřež, kterou
(vpředu stará ruční stříkačka)
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Svěcení první ruční stříkačky 1. července 1894
před starou hasičskou kulnou
zajišťovali majitelé koní, pánové: Lehovec,
Polanecký, Stárek z hospody, Stárek Bohumil,
Rathouský Václav a Skřivan. Používaní koně byli
pojištěni na 1 000 Kč.
V roce 1934 obdržel sbor od náčelnictva
župy říčanské diplom za vzorné cvičení se
strojem.
V tomto roce začal pan Václav Hájek
pracovat jako župní vzdělavatel, pan Křeček je
zvolen župním náčelníkem a pan Hervíř II.
místonáčelníkem. Rok 1935 přináší nový prvek, a
to ustavení odboru žen. Je to hlavně zásluha pana
Sommera a paní Hervířové. Prvními členkami
byly: pí B. Jindrlová, M.
Rynešová, B. Sommerová,
B. Šebková, M. Vondráková, B. Držková, M.
Paulusová, B. Šrám-ková,
B. Šímová, B. Vit-varová,
B. Vaňousová a M. Samcová. Od této doby jsou
stále ženy výraznými pomocnicemi našeho sboru.
Rok 1936 byl spojen především s přípravou
župního sjezdu, který se
měl konal v Kolovratech.
K jeho zajištění bylo
ustaveno 10 komisí, které
se svého úkolu zhostily na
výbornou. Pan Ladislav
Křeček a Josef Svoboda
sestavili k tomuto sjezdu

památník. Výsledkem této práce byl velmi
zdařilý průběh tohoto sjezdu, který přinesl
sboru značné finanční prostředky a
organizační zkušenosti. V roce 1937 byl
sbor zařazen do CPO a účast na školení a
cvičení se stává povinností. Po vyhlášení
mobilizace nastupují starší členové do
vojenské pohotovosti a proje-vuje se
nedostatek aktivních členů. Po roz-dělení
republiky v roce 1939 a následném
obsazení Čech a Moravy fašistickým Německem dochází k zastavení činnosti všech
spolků. Jen hasičské sbory protektorátní
vláda potřebuje. Členové sboru však nemají
zájem pracovat pro okupanty a zaměřují se
na ochranu majetku svých spoluobčanů.
Schůzová činnost ochabuje, cvičení se
nekonají a jen na příkaz jsou stavěny noční
hlídky. Částečné oživení, a to jen dočasné,
nastává v roce 1940, kdy se zlepšuje schůzová
činnost. Tento stav se nelepší po celou dobu trvání
druhé světové války. Po dlouhých 5 letech plných
utrpení přichází 5. květen 1945, ale o tom si
řekneme příště.
Antonín Burda
Upozorňujeme čtenáře, že mohou v
informačním centru získat zdarma brožuru 100 let
Hasičského sboru v Kolovratech. Více o Sboru
dobrovolných hasičů se mů-žete dozvědět na
našich internetových stránkách: http://sdhkolovraty.hyperlink.cz, číslo ohlašovny požárů
kolovratských hasičů je 26771 0505.

Ukázka první ruční stříkačky
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Ze starých zpravodajů
Kolik nás bude v roce
2000?
V obci Kolovraty se
narodilo v roce 1989 20 dětí,
v roce 1990 14 dětí, v roce
1991 21 dětí a v roce 1992 9
dětí a v roce 1993 - ? dětí. K
1.
lednu
1992
měly
Kolovraty 1 483 osob.
Přihlášených bylo 40, z toho
9 nově narozených dětí.
Odhlášených bylo 43 osob,
z toho 18 zemřelých. Počet
obyvatel k 1. lednu 1993 je 1
480 osob. Toto zamyšlení
vede jistě k zamyšlení.
[Kolovratský zpravodaj 1/1993]

poznámka redakce
k 10. září 2004 bylo v Kolovratech trvale přihlášeno 2 229
osob, evidovaných narozených
dětí v roce 2003 bylo 28

Naše škola v prvním pololetí školního roku 1960
Do školy dochází 125 žáků. Do družiny je zapsáno 32 dětí, do
školní kuchyně dochází 41 dětí. V ukončeném prvním pololetí prospívá
119 dětí, z toho 17 s prospěchem dostatečným. 6 žáků propadá. S
chováním a kázní dětí není učitelský sbor spokojen. Je nutné, aby zejména
v této věci rodiče s učitelským sborem spolupracovali! Hrubé chování a
neslušné výrazy dětem nesluší!
Pionýrů je na škole 64, Jiskřiček 59. Pracuje zde mičurinský
kroužek a recitační kroužek. Zdravotnický kroužek zahájí svou činnost po
pololetí. Za tento rok bylo získáno 57 budovatelských stužek a 44
hvězdiček. Na II. celostátní spartakiádu nacvičuje „Pohádku“ 20 dětí a
„Radostnou jar“ 28 dětí. Družina vydatně pomáhala na mičurinském
poli, v zimě provozuje s dětmi zimní sporty. Nyní vyrábí dárečky pro
starší a zasloužilé ženy k MDŽ.
Po prázdninách pionýři sklidili kukuřici ze svého políčka,
vyloupali, usušili a odevzdali svému patronu JZD Kolovraty. Dále pro
zimu vyrobili 8 krmítek pro ptáky, založili kompost, zúčastnili se výstavy
mladých přírodovědců v Říčanech (získali diplom a knihu), uspořádali
besedu s vojáky, zúčastnili se oslav VŘSR. Výbor pracuje podle plánu
práce a pomáhá učitelskému sboru. Pořádá přednášky pro rodiče,
organizuje brigády. Pro školní knihovnu bylo věnováno 630 Kčs na
nákup knih jako vánoční dárek dětem.
Výňatek ze zprávy ředitele Národní školy
[Kolovratský zpravodaj 1/1960]

Vliv územního plánu na naši městskou část
(pokračování článku pana Ing. Břečky „Již 30 let jsou Kolovraty součástí hlavního města Prahy“ z
Kolovratského zpravodaje 2/2004)
V
čase přičlenění Kolovrat k Praze
neexistovala ucelená urbanistická dokumentace.
Změny ve využití stávajících objektů a výstavba
nových objektů byly řešeny individuálně se
souhlasem okresních orgánů.
V roce 1984 zadal ÚHA hl. m. Prahy
urbanistickou studii Kolovrat, na základě
instrukce NVP č. 2/83, s cílem přípravy území pro
budoucí výstavbu rodinných domků pro Prahu.
Zpracovatelem byl DRUPOS, projektanti ing.
arch. Kasl a ing. arch. Boček. V rámci této studie
byly vytipovány 4 lokality pro výstavbu rodinných
domků.
Lokalita A
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V této lokalitě bylo uvažováno s výstavbou
30 řadových rodinných domků. Zástavba byla
situována do prostoru zahrad statků majitelů
Ročka, Spudila, Procházky a dalších, částečně v
Tehovičkách.
Lokalita B
Rovněž v této lokalitě bylo uvažováno s
výstavbou 30 řadových rodinných domků. Tato
lokalita byla situována do centrální části obce, do
zahrad statků těchto majitelů: Polánecký, Hofman,
Bohuslav - kolem ulice U Trati.
Lokalita C

Tato lokalita byla situována do bývalého
panského dvora - později JZD. Bylo
uvažováno s demolicí všech hospodářských
objektů, obytná vila - kanceláře JZD - měla být
ponechána. V takto vzniklém prostoru
byla
uvažována intenzivní výstavba rodinných domků.
Lokalita D
Tato lokalita situovaná na „Bartákově“
zahradě měla navázat na již započatou výstavbu
rodinných domků členů JZD. Lokalita uvažovala
zástavbu kolem ulice Mírové a dnešní ulice Nad
Nádrží.
Na základě této urbanistické studie byly
zpracovány zastavovací studie na lokality „A“ a
„B“. Pro zařazení do 9. pětiletky bylo uvažováno
se zařazením lokality „B“.
Po změně režimu, v květnu 1990, bylo
provedeno projednávání výstavby v lokalitě „B“ s
majiteli pozemků. Výsledkem jednání bylo
odmítnutí majitelů pozemky uvolnit pro výstavbu
rodinných domků.
Lokalita „A“ byla závislá na dořešení
situování čističky odpadních vod (ČOV).
Za této situace se vedení MČ rozhodlo
soustředit veškerý zájem na dořešení situování
ČOV a sítě splaškové kanalizace a vodovodních
řadů.
Současně s projektovou dokumentací na
inženýrské sítě a jejich realizací byla zadána
celková urbanistická studie Kolovrat včetně
průzkumu, tj. zmapování stávajícího stavu (objektů
i sítí). Tuto projektovou dokumentaci zadal ÚHA
Praha ing. arch. Lacinovi. Ten zpracoval kompletně
veškeré průzkumy a od dalšího stupně odstoupil.
Zpracováním podrobné urbanistické studie byli
ÚHA pověřeni ing. arch. Mach a ing. arch. Trojan.
Koncept této US byl dokončen a předán začátkem
roku 1993.
Na základě této projektové dokumentace byl
zpracován návrh na soustředěnou zástavbu
rodinnými domky, v 1. etapě 20 RD, ve 2. etapě 45
RD. Zástavba vytvořila celou novou ulici nazvanou
K Vrbě. Výstavba 1. etapy byla dokončena 1994 –
1995, dokončení 2. etapy bylo v roce 1997 – 1998.
Investorem těchto 65 RD byla firma STAFIN s.r.o.
Na tuto zástavbu navázala firma CENTRAL
GROUP návrhem projektové dokumentace na další
výstavbu rodinných domků vyššího standardu.

Návrh uvažoval se 47 rodinnými domy s
dokončením v roce 1999 – 2001.
Podstatná část této předcházející projektové
dokumentace včetně realizovaných částí byla
respektována a zapracována do konečného návrhu
nového ÚPn hl. m. Prahy (1999).
Po schválení tohoto ÚPn Zastupitelstvem hl.
m. Prahy byla vyhlášena jeho závaznost od 1. 1.
2000. Pro naši MČ je to jediný závazný dokument
pro územní rozvoj. Odchylky a změny nutno
projednávat dle předepsané metodiky.
ÚPn hl. m. Prahy je vypracován převážně v
měřítku 1:10000. Celé území člení na plochy podle
účelu využití, také řeší zásady inženýrských sítí.
Neobsahuje podrobnosti pro realizace jednotlivých
záměrů, k tomu je třeba vypracovat další stupně
projektové dokumentace, která musí respektovat
zásady ÚPn. Pro rozvoj naší MČ, ale i dobrou
koordinaci jednotlivých lokalit byl požádán Útvar
rozvoje města (ÚRM) o zpracování podrobnější
urbanistické studie naší MČ, která by upřesnila
zásady regulace a uspořádání území.
Útvar rozvoje města žádosti naší MČ
vyhověl. Dokumentaci objednal u kolektivu ing.
arch. P. Svobody. Průzkumy a rozbory byly
zpracovány ještě do konce roku 1999. Na jejich
podkladě bylo upřesněno zadání US, byly zahájeny
projektové práce, nad pracovními materiály byly
konány porady, zapracovány připomínky. MČ se v
průběhu zpracovávání účastnila porad a konzultací
nad
rozpracovanou
dokumentací.
Konečné
vyjádření a připomínky byly projednány na
zasedání ZMČ dne 23. března 2001, připomínky
projektantem a zadavatelem vyhodnoceny a
zapracovány do čistopisu. Urbanistická studie byla
dokončena a předána v červenci 2001.
Koncept urbanistické studie MČ PrahaKolovraty (2001) slouží společně s ÚPn k
ověřování a upřesňování nově navrhovaných
rozvojových záměrů na území naší MČ. Nesoulad
nových záměrů s ÚPn není možno realizovat,
pokud není schválena změna ÚPn. Změny mají
svůj řád projednávání a schvalování. Konečné
rozhodnutí musí po projednání vydat Zastupitelstvo
hl. m. Prahy. Proces vyřizování žádostí o změnu
ÚPn je časově náročný a trvá cca 2 roky.
Takový je přehled o územním plánu od doby
připojení Kolovrat k hlavnímu městu Praze v roce
1974 a také přehled územního
rozvoje naší
Městské části Praha-Kolovraty.
Ing. Jaroslav Břečka
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!!! VÝHODNÁ NABÍDKA !!!

PŘIPRAVUJEME PRODEJ 2 POZEMKŮ V KOLOVRATECH, CCA 1 000 m2
VHODNÉ NA VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU.
POZEMKY JE MOŽNÉ KOUPIT I JAKO CELEK.
TEL.: 267711751, 724271837
CENA: 1 600,- Kč/m2
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STUDIO PUPPY
www.studiopuppy.cz
BABY SITTING
Hlídání zajištěno chůvičkami s
odborným vzděláním a kladným
vztahem k dětem
Po
365 dní v roce
7 dní v týdnu
24 hodin denně
Info na tel: 604 636 736
605 246 642

Dám k dispozici
šachtu pro 4 urny
na kolovratském hřbitově
za údržbu hrobu.
Informace na
tel. čísle 271 724 481.
Značka: VEČER

VÝUKA ANGLIČTINY




soukromé lekce AJ
kvalifikovaný lektor
výuka v pohodlí domova či v
našich prostorách
Info na tel:
605 246 642

REALEX s.r.o.
 vazba květinových darů
 květiny
 měření radonu
Mírová 69, Praha 22 – Kolovraty
tel.: 777 209 479
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AUTODOPRAVA
NONSTOP
MILAN PETRUŽÁLEK, NOVOZÁMECKÁ 520
PRAHA 9 – DOLNÍ POČERNICE








odvoz kontejnery
sutě, odpady, písky
přeprava materiálu
AVIA, LIAZ, TATRA
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

firma JENÍK

SKLENÁŘSTVÍ
- zasklívání – vrtání – broušení - lepení – rámování široký sortiment skel a zrcadel,
izolační dvojskla
práce provádíme i u Vás doma

Po – Pá 8.00 – 16.00 hod
Do Potoků 35, Praha – Lipany
tel., fax 267 710 335
mobil 603 416 410

Přednášky v Infocentru MČ
Praha-Kolovraty
20. října 2004 - od 18.30 hod

R. Nový - Cesty za tajemstvím a mystikou Srí-Lanky
3. listopadu 2004 - od 18.30 hod

Jak se bránit obezitě
17. listopadu 2004 - od 14.30 hod

R. Nový - Cesty za tajemstvím a mystikou Himálaje

Telefon: 281 931 164, 281 931 419
mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
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15. prosince 2004 - od 18.00 hod

Robert Nový - Chanuka

Vlevo nahoře – zrekonstruované
dětské hřiště
Vpravo nahoře –
zrekonstruované víceúčelové
hřiště
Vpravo – MAESTROCLUB
Vlevo dole – rekonstrukce
víceúčelové budovy
Vpravo dole – TJ Sokol Kolovraty
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