JARNÍ SLEVY

Provozovna Vitráže Kolovraty
informuje občany o stálé provozní době atelieru
V Cihelně 249 a to PO - PÁ 14,00 - 18,00 hodin.
Je možno si domluvit i jiný termín návštěvy. Kontakt je
k dispozici v Infocentru Kolovraty.
Atelier funguje i jako obchod, kde si můžete zakoupit
vitrážované dekorace pro radost nebo jako netradiční
dárek.
Přijďte se podívat do malého světa barevného skla !!

ing. Jiří Hauser
ČISTÍRNA KOBERCŮ


Půjčovna strojů na čištění
koberců s možností odvozu
 Čištění koberců v bytech
zákazníků
 Úklid kanceláří

Tymiánová 567/1
Praha 10 - Kolovraty
Politických vězňů 1233, Říčany
Objednávky pouze telefonicky
tel:
267 713 039 (večer)
mobil: 603 268 515
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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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Vážení přátelé,
v letošním roce oslavujeme významné výročí, a to 800 let od založení Kolovrat, resp. od prvního
písemného dokladu, který nám Kolovraty připomíná. Tento první písemný doklad j e soupis majetku
Ostrovského kláštera, na kterém jsou Kolovraty připomínány v souvislosti s darem kolovratského území
šlechticem Mladotou. Tento doklad je datován 17. 1. 1205. To ovšem znamená, že v té době tady již
Kolovraty stály. Srovnáním s dalšími historickými materiály můžeme usuzovat, že naše obec je ještě asi o
100 let starší.
Je to tedy výročí úctyhodné a budeme si jej celý tento rok různými událostmi a akcemi připomínat.
21. ledna 2005 byly již oslavy zahájeny slavnostním večerem s ohňostrojem. K do tam nebyl, může jen
litovat. Mezi další významné akce jistě patří cyklus přednášek pana PhDr. Františka Dudka, CSc.
„Kolovraty v běhu osmi staletí“, dále velká kolovratská oslava 18. 6. 2005 nebo publikace o historii
Kolovrat.
Dovolte mně ale na tomto místě následující otázku: Proč se tímto výročím vůbec zabýváme, proč
nás oslava věků dávno minulých tak zajímá?
Myslím si, že každý člověk žije v několika základních rovinách: je to rodina, práce, přátelé a také
obec – to je konkrétní místo, kde máme svůj domov, a společenství lidí, mezi kterými žiji. A když alespoň
ve většině těchto rovin jsem šťastný a spokojený, mohu prožívat šťastný život. Jsem přesvědčen, že
znalost kořenů tohoto mého domova, i když to nemusí nutně být mé kořeny pokrevní, mně pomáhá, a bych
ho více poznal, abych se v něm dobře cítil, abych tam zkrátka byl doma. Myslím, že je to velký dar, když
člověk může o své obci říci: tady jsem doma.
V průběhu letošního roku nebudeme ovšem v Kolovratech pouze slavit, ale též pracovat na jejich
dalším rozvoji. V lednu již zastupitelstvo městské části odsouhlasilo plán stavebních prací na letošní rok. Z
rozsáhlého seznamu stavebních děl nejvíce zasáhne do našeho života rekonstrukce ul. K Říčanům, která
si již nyní vyžádala dlouhodobou změnu trasy autobusů MHD. Za zmínku jistě stojí dokončení
víceúčelového objektu (pošta), 1. etapa parku Na Července nebo výstavba sportovního areálu V Cihelně.
Za Vašeho velkého zájmu v únoru proběhla další etapa prezentace projektu dálničního okruhu, tentokrát v
Infocentru. Cílem těchto setkání je informovat Vás, občany, o této významné stavbě a jejích dopadech na
život v Kolovratech. A společně hledat cesty, jak se proti jejím negativním vlivům co nejvíce ochránit. Z
velké účasti občanů Kolovrat a Lipan je zřejmé, jak moc Vám tato stavba leží na srdci.
V letošním roce se v Kolovratech opět uskuteční mnoho dalších akcí a staveb. Všechny potřebné
informace naleznete na známých místech, v Kolovratském zpravodaji nebo na webových stránkách
Kolovrat.
Přátelé,
v průběhu letošního jubilejního roku budeme mít řadu příležitostí seznamovat se s historií naší obce.
A tak mně na závěr dovolte jedno neskromné přání. Až naši potomci budou oslavovat 1000. nebo 2000.
výročí založení Kolovrat, kéž ta naše doba není v jejich hodnocení označo vána jako doba chaosu a
úpadku, ale naopak jako doba obrození, prosperity a všestranného vzrůstu naší obce, a to nejen po
stránce stavebně technické. Protože největším bohatstvím každé obce jsou její obyvatelé. A jedním z
pokladů každého člověka je jeho obec, protože tam je doma.
Pěkné prožití následujících jarních měsíců.
Ing. Marek Ovečka, starosta

Včasný zásah našich hasičů
V neděli 3.4.2005 ve 13.55 hodin oznámila paní Hanousková na
místní ohlašovnu požárů požár suché trávy v lesíku „za brodem“. Poplach
pro místní jednotku SDH byl oznámen v 13.56 hod. Již ve 14.00 hod vyjela
jednotka našich hasičů s technikou. Díky jejich rychlosti se oheň ještě více
nerozšířil a škoda není ještě větší. Přesto oheň poškodil mladé stromky na
rozloze asi 100 x 100 metrů a předběžná škoda činí 500 000,- Kč.
Kolovratským hasičům patří náš velký dík. Přítomnost jejich sboru v
obci je naší velkou jistotou.
Zdeňka Musilová, Infocentrum Kolovraty
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První občánek
Prvním
občánkem
roku 2005 v Kolovratech se
stala
Julie
Šubrtová.
Holčička přišla na svět na
Nový rok ve 20 hodin 40
minut v porodnici v Podolí.
Má se čile k světu a za
sebou už má i výlet na
Magistrát hlavního města
Prahy, kde ji spolu s dalšími
šestadvaceti novoročními Pražánky uvítal sám
primátor MUDr. Pavel Bém. Přejeme Julince, ať jí její
krásné datum narození přináší celý život štěstí a ať
prožije v Kolovratech dětství, na které bude vždy ráda
vzpomínat.
Zdeňka Musilová, Infocentrum Kolovraty

Veřejná sbírka
Městská část Praha-Kolovraty uspořádala v
měsíci prosinci minulého roku veřejnou sbírku na
podporu
občanského
sdružení
Hornomlýnská.
Sdružení se zabývá integrací dětí předškolního věku.
Celý výtěžek sbírky 3.719,- Kč byl předán zástupci
sdružení na podporu programu „Dejte nám šanci“.
Starosta MČ děkuje všem, kteří do sbírky přispěli.
R. Šímová, tajemnice ÚMČ

Otevření pražské
kompostárny v Malešicích
Hlavní město Praha zprovoznilo první
kompostárnu
pro
ukládání
bioodpadu.
Do
kompostárny je možno uložit:
- biologicky rozložitelný odpad
- pařezy, kořeny
- zeminu, ornici
Všichni občané hl.m. Prahy mohou do
kompostárny po předložení občanského průkazu s
vyznačením místa trvalého bydliště v Praze ukládat
bioodpad zdarma, maximální množství navezeného
materiálu
nesmí
přesáhnout
250
kg.
Pro
podnikatelské subjekty je stanoven ceník, který je
uveden na stránkách http://www.jena.cz.
Provozní doba kompostárny v době letního času:
Po – Pá: 08.30 – 18.00 hod., So: 08.30 – 15.00 hod.
Provozní doba kompostárny v době zimního času:
Po – Pá: 08.30 – 17.00 hod., So: 08.20 – 15.00 hod.
V případě dalších dotazů volejte přímo
Kompostárnu Jena Malešice, tel. 274 772 694, mobil:
604 221 708, e-mail: jena@jena.cz. Kompostárna se
nachází v Dřevnické ulici v Praze 10 – Malešicích.
Alena Svobodová, odbor správy majetku

První schůzka organizací
pracujících s dětmi
My, fotbalisté, jsme si nekladli za cíl přesvědčovat
či
dokonce organizovat sportovní, či
zájmově
společenský mimoškolní život dětí předškolního a
školního věku. Naopak, jsme si s těmi, co se zúčastnili
této schůzky, řekli v naprosté shodě, že je potřebné si při
organizování akcí pro děti, jako např. Dětský den a další
aktivity, vést tak, abychom všichni oslovili co největší
počet předškoláků a školáků.
Jasně a velmi konkrétně na toto téma hovořil
starosta naší obce pan Ing. Marek Ovečka. Jeho
podnětné vystoupení přesvědčilo všechny přítomné o
tom, že je a v budoucnu bude práce s mládeží v
mimoškolní činnosti jednou z priorit podpory a
sledovanosti.
Mezi zajímavé patřilo vystoupení ředitele ZŠ pana
Mgr. Pavla Bednáře, paní Jany Šlajerové a v neposlední
řadě i předsedy TJ Sokol Kolovraty pana Ing. Michala
Habarta. Díky kolovratskému Infocentru byl k dispozici
počítač, na kterém si zájemci mohli prohlédnout webové
stránky Střediska mládeže TJ Sokol Kolovraty. Všem,
kteří se zúčastnili první společné schůzky 28. 2. 2005 v
restauraci Kolovratská rychta, děkujeme.
TJ Sokol Kolovraty

Naši jubilanti
Ve druhém čtvrtletí roku 2005
oslaví významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:

70 let
Zdeněk Strádal
75 let
František Němec
Anna Dynybilová
80 let
Marie Kopecká
85 let
Růžena Kokšálová
Jan Oravec
Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
Helena Heřmanová
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Zápis prvňáčků na ZŠ
Kolovraty 1. a 2. února 2005
Pro mnohé děti a rodiče dlouho očekávaná
událost proběhla tentokráte na téma Ferda Mravenec.
Páťáci provázeli ve slušivých převlecích Ferdy a
Berušky své budoucí spolužáky po škole a odváděli je
i s rodiči na jednotlivá stanoviště. Budoucí školáci
plnili úkoly z různých oborů – rozeznávali barvy,
vázali Ferdovi mašli, řadili za sebou geometrické tvary
podle velikosti, malovali postavu. To vše za pečlivého
sledování učitelek. Dalo by se říci, že to vlastně byla
pohoda. Také ano, ale příprava celé akce zaměstnala
na dlouhé hodiny velkou část sboru.
Letošní zápis se přeci jen lišil. Proběhla
schůzka s rodiči budoucích prvňáků ve školce. Oproti
loňskému roku otevíráme jen jednu třídu. Bude dosti
početná – 26 dětí, a proto jsem rodičům, jejichž děti
mají nějakou specifickou poruchu, doporučil, aby dali
děti do jiné školy. Nikoli z důvodu, že chci mít ve třídě
samé génie, jak mně vyčinila jedna rozhořčená
maminka, ale z důvodu, že bychom nemohli těmto
dětem zaručit individuální péči v potřebné míře. I
tento počet dětí bude představovat velký nápor na
budoucí třídní učitelku. Ne vždy se setkalo mé jednání
s úspěchem.
Na závěr děkuji celému sboru za obětavost a
nasazení, rodičům za trpělivost a korektní jednání a
dětem za předvedené výkony.
Prosím rodiče, kteří ještě nedodali potřebná
potvrzení k odkladu školní docházky, ať tak učiní
co nejdříve.
Mgr. Pavel Bednář – ředitel školy

MŠ Kolovraty byla za
Krakonošem
Krakonoš má prý svátek, když se na horách
,,narodí nový lyžař“. Naše školka mu dělá hodně
radosti, letošní rok se naučilo lyžovat 26 dětí naší
mateřské školy. Krakonoš nám za to letos nadělil
opravdu bohatou nadílku sněhu. Jenom díky
řidičskému umění pana Hofmana jsme opět
vystupovali až před chatou pana Pánka ve Strážném.
Ráda bych tímto poděkovala nejenom jemu, ale i
všem vedoucím, kteří se vzorně o děti starali, naučili
lyžovat i děti, které nikdy nelyžovaly. Zároveň děkuji paní doktorce MUDr. Božinovové, která při
tom ještě pečovala o naše zdraví.
Tento krásný týden v Krkonoších
plný slunce a sněhu, ze kterého
se vrátily děti usměvavé a
odpočaté, jsme prožili díky paní
učitelce Vlastníkové, která celý
pobyt zorganizovala.
Ludmila Křečková,
ředitelka MŠ Kolovraty
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Středisko mládeže TJ Sokol
Kolovraty – fotbal a zimní
halové turnaje
Pro naše hráče - malé fotbalisty - jsme připravili v
rámci zimní přípravy účast na sedmi halových turnajích v
Říčanech a v Dobřichovicích (organizuje ABC Braník).
Vzhledem k tomu, že jsme začali v rámci Střediska
mládeže s dětmi ročníku 1994 – 2000 pracovat od 1. 5.
2004, nečekali jsme výraznější úspěch v kategorii
registrované jako tzv. starší přípravka. U mladší
přípravky, kterou bychom rádi přihlásili do soutěže
Pražského fotbalového svazu v soutěžním ročníku
2005/2006, jsme za úspěch považovali nebýt poslední.
Dopadlo to nad očekávání. Hráči starší přípravka
se umístili na prvním a pátém místě. Hráči mladší
přípravky na třetím a čtvrtém místě. Na turnaji v
Dobřichovicích, kde hráči mladší přípravky získali ono
třetí místo, byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje náš
Daniel Kabeláč. Blahopřejeme hráčům a vedení obou
mužstev. Děkujeme rodičům za velmi dobrou atmosféru
na všech halových turnajích, a to, i když se našim právě
nedařilo.
Vedení Střediska mládeže, TJ Sokol Kolovraty

Maškarní ples a dětský
karneval
V zimním období organizuje již tradičně náš TJ
Sokol Kolovraty maškarní ples a dětský karneval s
různými soutěžemi. V sobotu 26. 3. 2005 to byl zdařilý
maškarní ples pro naši veřejnost a v neděli odpoledne
27. 2. 2005 jsme připravili dětský karneval s množstvím
překrásných dětských masek, které ve většině případů
vyrobily společně maminky přítomných chlapců a dívek.
Jsme přesvědčeni, že šlo zdařilé akce. Především
pak dětský karneval byl velmi zdařilý, neboť sál v
restauraci „U Boudů“ praskal ve švech. Děkujeme všem,
kteří se na přípravě a organizování těchto akcí podíleli.
TJ Sokol Kolovraty

Kameloti v Kolovratech
V neděli 13. února 2005 jsme přivítali v
Kolovratech jednu z nejznámějších skupin působících v
kategorii folk a country, skupinu Kamelot.
Koncertu se zúčastnilo na 150 posluchačů. Většina návštěvníků i členové skupiny si po ukončení
programu chválili výbornou atmosféru v
sále v průběhu koncertu.
R. Šímová

Jarní burza
Ve čtvrtek 28. 4. bude od 17 do 20 hod. v sále
KD U Boudů JARNÍ BURZA dětského oblečení,
hraček a sportovních potřeb. Zájemce o prodej na
burze prosíme o přihlášení předem u pí Koudelové
(tel. 777580399, e-mail: makak2@quick.cz) nebo pí
Bartošové (tel. 225993608, e-mail: petr.bartos
@sxg.cz). Kdo bude chtít prodávat 1 - 2 věci, může
využít nabídky komisního prodeje - věci musí být
opatřené jménem a cenovkou (je nutné donést je
začátkem nebo během burzy, vyzvednout nejpozději
při skončení burzy), rovněž se ohlaste telefonicky
předem.
Burzu pořádá Mateřské centrum Kolovraty MACEK.

Česká astronomická společnost jednala v Kolovratech
První březnovou sobotu se v Kulturním domě „U
Boudů“ uskutečnilo setkání složek České astronomické
společnosti a zástupců hvězdáren (hvězdárna Vlašim,
Karlovy Vary, Sezimovo Ústí, Pardubice, Plzeň,
Rokycany a další).
Kromě organizačních záležitostí bylo na programu
především představení činnosti a plánů jednotlivých
poboček, sekcí a astronomických institucí. Za přítomnosti
ředitele Astronomického ústavu AV ČR doc. Petra
Heinzela zde byla založena nová sekce pro Evropskou
astronomickou společnost. Slavnostně byli přijati dva
noví kolektivní členové České astronomické společnosti -

Kam v naší obci za sportem?
Nevíte, jak příjemně a zároveň aktivně využít
volný čas?
Máte-li zájem, přijďte se podívat, zahrát si tenis
a seznámit se s možnostmi využití našeho
sportoviště. Tenisový klub Sport Kolovraty si vás
dovoluje pozvat na tenisové dvorce V Cihelně.
Nabízíme vám jejich využití denně od 8.00 – 20.00
hod. Cena pronájmu dvorce za jednu hodinu činí 120
Kč.
Nabízíme :
 Tento rok uspořádáme tenisový turnaj pro
neregistrované hráče, děti i dospělé k 800. výročí
založení Kolovrat.
 Školička pro nejmenší (jde o všestrannou
pohybovou zdatnost dětí a osvojování si
základních dovedností s tenisovým míčkem),
výuka pro začátečníky i dospělé pod vedením
kvalifikovaných trenérů.
 Možnost uspořádání firemních turnajů s
kompletním zajištěním, včetně zajištění cen a
míčů.
 Můžeme pomoci při výběru tenisového vybavení a
nabízíme zajištění plného tenisového servisu.
Těšíme se na vaši návštěvu.

O činnosti tenisového klubu
Tenisový klub provozuje svoji činnost od roku
2001. Od té doby se účastníme soutěží ve všech
věkových kategoriích: přípravky dětí, mladších žáků,
starších žáků, dorostu a dospělých. Pořádáme
každoročně několik celostátních turnajů pro kategorie
dětí a mládeže. Pořádáme letní tenisové soustředění
a zimní ozdravný pobyt na horách. Všem
kolovratským dětem dáváme možnost účastnit se od
podzimu do jara košíkové v tělocvičně při ZŠ.
Hana Vlastníková

Jihlavská astronomická společnost a Hvězdárna a
radioklub Karlovy Vary. Česká astronomická společnost
zde také převzala dalekohled v ceně 42 000 Kč, který
jako podporu špičkové pozorovatelské práci zapůjčila
firma SUPRA Praha, s.r.o. Zmíněná firma také připravila
pro zájemce pozorování sluneční fotosféry dalekohledem.
Sobotní setkání zakončila přednáška RNDr. Jana
Zedníka z Geofyzikálního ústavu AV ČR na
téma „Naše a světová
zemětřesení“ s informacemi o asijském zemětřesení. Všem účastníkům se v Kolovratech
velmi líbilo, a tak bylo
přislíbeno, že se Česká
astronomická
společnost v nejbližších letech
do Kolovrat znovu vrátí.
Největší zásluhu na tom
má především paní
Dana Doksanská a paní
Anna Ouporová, které
se makovými a tvarohovými koláčky, bábovkami a pravým domácím gulášem staraly o
hladové žaludky hvězdářů.
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„Lucerna“ Vám rozsvítila oči
Divadelní soubor „UCHO“ sehrál již řadu her, a
to nejen v Uhříněvsi, kde má „domovskou scénu“.
Druhým nejčastějším místem pro uvedení našich her

jsou Kolovraty.
25. února 2005 jste měli možnost zhlédnout
klasickou pohádkovou hru Aloise Jiráska „Lucerna“.
Byli jsme mile překvapeni a zároveň velice potěšeni,
kolik z Vás nás sledovalo z hlediště – téměř sto
(přesněji 96). Tak vysoká účast byla v Kolovratech na
našem představení poprvé. Skutečně jsme nečekali
plný sál, vyprodané lístky… Doufáme, že si „UCHO“
získává postupně Vaši přízeň a že příště překonáte
hranici sta diváků. Jste to právě Vy, kdo nám dáváte
smysl naší ochotnické činnosti a zároveň radost z ní.
Všem Vám děkujeme, že jste nám vytvořili příjemnou
a uvolněnou atmosféru, ve které se nám hrálo
přirozeně a spontánně. Snad i Vy jste – stejně jako
my – odcházeli s příjemnými pocity.
Naše velké poděkování patří především paní
Radaně Šímové, díky které se představení v Kolovratech uskutečnilo. Vždy nám s nesmírnou ochotou
vycházela vstříc a pomáhala. Nezanedbatelné je i to,
že nám umožnila řadu divadelních zkoušek v
malebném prostředí kolovratského sálu. Děkujeme. A
děkujeme Vám všem, kteří jste přišli.
Těšíme se na Vás zase příště!
Za divadelní soubor „UCHO“
Lucka Strejčková a Magda Šípová

Spolek Kolowrat pro
zachování tradičních hodnot
Cíl činnosti: Podpora zájmu o historii obcí
především v rámci městské části Praha-Kolovraty a
jejího okolí. Koordinace spolupráce členů, usměrňování jejich zájmu o řešení důležitých otázek,
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zvyšování jejich odborné úrovně a poskytování odborné
pomoci členům. Snaha o zachování tradičních materiálních i duchovních hodnot. Podpora odborníků a státních
orgánů při ochraně kulturních památek, přírodního prostředí a tradičních prvků lidové kultury. Zájem o zachování biotopů s původní flórou
a faunou a o životní prostředí.
Obsah činnosti: Spolek
pro své členy realizuje především přednášky, výstavy, výzkum. Členové vyvíjejí v rámci
spolku činnost dokumentační,
informační, publikační, vydavatelskou,
popularizační,
vzdělávací a osvětovou. Členové spolku prosazují zásady
slušnosti a tolerance a podporují snahy občanů o klidné a
příjemné prostředí. Členové
spolku spolupracují s obdobně
zaměřenými sdruženími občanů a organizacemi.
Pokud Vás zaujal cíl a
obsah naší činnosti, nebo
chcete podpořit naše stanovisko k zásahům na území
Viniček, rádi Vás uvítáme v našem Klubu Kolowrat.
Můžete se přihlásit za členy, nebo pouze svým podpisem
podpořit naše stanovisko během pravidelných přednášek
o historii Kolovrat, nebo u Tomáše Bezoušky v
infocentru, či u kteréhokoli dalšího člena přípravného
výboru: Stanislava Bartošová, Petr Bartoš, Jaroslav
Břečka, František Dudek, Jiří Missbichler.
Kontakt: http://spolkolowrat.sweb.cz
František Dudek

Stanovisko spolku Kolowrat
k zásahům na území Viniček
Stanovisko přípravného výboru k zásahům na
území Viniček:
V souvislosti se snahami o rozšíření atria u
infocentra do podoby kolovratského náměstí žádáme,
aby stávající území Viniček zůstalo zachováno v podobě
centrálního parku na tradiční návsi. Dále žádáme, aby
nedošlo ke změnám územního plánu, kde je prostor
Viniček vymezen jako parková odpočinková plocha v
centru památkové zóny naší městské části. Navrhujeme,
aby pro potřeby příležitostného rozšíření limitovaného
prostoru atria při větších akcích došlo k minimalizované a
s občany předem projednané úpravě přilehlých
zvýšených a zatravněných parkových ploch Viniček. Ty je
možno i bez větších úprav terénu a rušení zeleně
smysluplně využít spolu s příležitostně uzavřenou částí
dosavadní komunikace. Historicky i ekologicky cenná
plocha v centru obce by neměla být určena pro
urbanistické experimenty a nemalé investiční prostředky,
určené především k úpravám terénu a přeložení
komunikace, by měly být využity jinde a lépe.

Říčanka
V posledních číslech Kolovratského zpravodaje
bylo zveřejněno několik příspěvků k neutěšenému
stavu na Říčanském potoce, který v době letních
prázdnin vyvrcholil tragédií, kdy na uhříněveských
rybnících došlo k velkému úhynu ryb a kachen. Dnes

Vám přinášíme posudek České inspekce životního
prostředí, která celou záležitost prošetřovala. V naší
městské části „bojuje“ o příznivější Říčanku pan Mgr.
Pavel Bednář, kterému za jeho velké úsilí patří naše
poděkování.

Věc: Odpověď na podnět týkající se znečištění rybníka Vodice, nádrže Nadýmač a
Říčanského potoka
Dobrý den,
reaguji na vaše podněty ve výše uvedené věci a veškeré aktivi ty týkající se neuspokojivého stavu shrnuji v
tomto dopise.
V srpnu 2004 se pracovníci oddělení ochrany přírody České obchodní inspekce životního prostředí,
oblastního inspektorátu Praha, dostavili na předmětnou lokalitu, kde bylo zjištěno, že se na rybní ku Vodice vyskytuje
deset mrtvých kachen. Dále byl v tu dobu zjištěn výskyt tří živých kachen na rybníce a jedné lysky černé. Výskyt
obou uvedených druhů ptáků je na rybníku Vodice běžný. Lyska vyžaduje hustou vodní vegetaci, bahnité dno a
volné vodní plochy s plovoucí vegetací. Obdobně i kachna, která za potravou zaletuje také do polí, kde se živí
zeleným osením nebo zralým obilím. Oba druhy ptáků patří mezi přelétavé.
K úhynu kachen, které na rybníku Vodice vyhynuly, došlo následkem botulismu, který způs obuje bakterie
Clostridium botulinum, žijící v bahnitém prostředí rybníků a vodních toků, a při vysokých teplotách, malém proudění
vody a nedostatku kyslíku se přemnoží. Otravu vyvolává produkt látkové výměny této bakterie na botulotoxin. Tento
jev se vyskytuje i na jiných vodních plochách v letním období a na Vodici se totéž stalo i v loňském roce.
Pracovníci ČIŽP v rámci terénního šetření téhož dne zjistili, že lokalita vedle Vodice proti proudu vodního toku
s místním názvem Prknovka je znečištěna odpadními vodami s výrazným fekálním zápachem.
V rámci dalšího zjišťování tehdejšího stavu byla dále situace řešena ve spolupráci s oddělením ochrany vod
ČIŽP OI Praha, odborem životního prostředí Úřadu městské části Praha 22, Místní rybářskou organizací, odbore m
životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a zástupci úřadů městských částí Kolovraty a Benice a Říčan.
Špatný stav Říčanského potoka a zejména rybníku Vodice a nádrže Nadýmač spočíval v několika faktorech:
- absence pravidelných oprav a údržby vodních ploch (poslední odbahnění bylo provedeno naposledy v 60. letech
minulého století), vodního toku (nebyly prováděny pravidelné údržby koryta)
- zvýšení teplot v letním období a s tím související větší výpar a snížení průtoku vody v potoce i v nádržíc h
- havárie při rekonstrukci čistírny odpadních vod v Říčanech, při které došlo ke znečištění vody a v souvislosti s
výše uvedeným byla tato příčina znečištění impulsem pro následné fatální změny ve vodním ekosystému.
K výše uvedené havárii na čistírně odpadních vod Říčany došlo poškozením potrubí vratného kalu při
projíždění těžké mechanizace v objektu čistírny odpadních vod. Důsledkem této závady bylo zhoršení účinnosti ČOV
Říčany.
Vzhledem k tomu, že limity pro vypouštění odpadních vod během rekonstrukce byly několikrát překročeny již
před touto havárií, bylo s provozovatelem čistírny odpadních vod Říčany zahájeno správní řízení o uložení pokuty.
Z důvodu nutnosti řešení opatření k obnově ekologické funkčnosti vodního toku Říčanského potoka a s tím
související možnost ohrožení biologicky hodnotných stanovišť vodních ploch a mokřadů, ČIŽP OOP svolala jednání
za účasti všech dotčených orgánů ochrany přírody, zástupců příslušných městských částí, provozovatelů čistíren
odpadních vod, Agentury ochrany přírody a krajiny a správce vodního toku.
Cílem společného jednání bylo určení dalšího postupu při ochraně vodního toku a vodní soustavy a návrhy
řešení revitalizace předmětného území, aby se situace v příštích letech neopakovala.
Jednání bylo úspěšné v tom, že se neuspokojivý stav kvality vodního prostředí i okolí začal řešit. V lokalitě s
místním názvem Prknovka bude Říčanský potok správcem vodního toku vyčištěn, revitalizován a uveden do stavu
blízkého přírodnímu prostředí, vedoucímu ke zvýšení biodiverzity územ í. ČIŽP objednala odborný průzkum
znečištění v lokalitě Prknovka za účelem zjištění složení usazenin v lokalitě. Výsledek tohoto průzkumu bude použit
ke stanovení postupu při revitalizaci lokality.
Další části Říčanky budou za přispění jednotlivých městských částí vyčištěny, rybník Vodice a nádrž Nadýmač
odbahněny. Termín realizace celé nákladné akce je však vázán na finanční přispění z různých dotačních titulů a je
pravděpodobné, že renaturalizace bude spočívat v několika etapách.
Děkujeme vám za vaše oprávněné podněty k řešení daného stavu i za váš zájem o příznivé životní prostředí.
Ing. Pavel Martan,
hlavní inspektor
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Otázky pro …
V závěru loňského roku
proběhly opět po šesti letech v
našem
senátním
volebním
obvodu
volby
do
Senátu
Parlamentu České republiky. Z
prvního
kola
vzešli
dva
kandidáti do kola druhého, v
němž zvítězil a naším senátorem byl zvolen drtivou
většinou hlasů starosta Prahy
15 pan Jan Nádvorník. Výsledek voleb byl ale nejprve
zrušen Nejvyšším správním
soudem, který vyhověl protestu
jednoho z neúspěšných kandidátů. Ústavní soud nakonec
rozhodl, že je výsledek voleb
platný.
Nejprve přijměte pane senátore naši gratulaci. Jak
se díváte na záležitost se zrušením a opětovným
potvrzením výsledku voleb?
Jsem šťasten, že Ústavní soud zvážil všechny
naše argumenty a spravedlivě rozhodl. Verdikt
Nejvyššího správního soudu, který předtím volby
zrušil s poukazem na nečestně vedenou volební
kampaň, mě ale šokoval. Materiály zveřejněné v
Petrovickém a Uhříněveském zpravodaji, jimiž
Nejvyšší správní soud argumentoval, byly pravdivé.
Proto jsem se také společně s ODS odvolal k
Ústavnímu soudu. Při čekání na rozsudek mi vlívala
do žil optimismus i novou dávku potřebné energie
velká podpora voličů, ale i obecně respektovaných lidí
zcela nezávislých na politickém dění v našem
regionu. Všem jim proto touto cestou moc děkuji.
Ve volební kampani zaznělo, že máte ke Kolovratům
dlouhodobý vztah. Jak vznikl a co byste k němu
uvedl?
Kolovraty patří k městským částem, kde to
funguje. Stačí se podívat, kolik toho obecní
zastupitelstvo v čele se starostou Markem Ovečkou
stačilo udělat pro občany. Přestože se obec stále
rozrůstá a mění, nevytratila se odtud jakási rodinná
atmosféra. A to je podle mého důležité. Kolovraty
mám rád a vážím si těch, kteří je zvelebují.
Jak si představujete vaše působení v Senátu, čemu
byste se chtěl hlavně věnovat?
Senát podle mě potřebuje nový impuls, protože
občas působí těžkopádně a odtažitě od reality.
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Takový impuls mu mohou dodat
právě lidé, kteří přicházejí z
komunální politiky a přinášejí s
sebou témata, která lidi opravdu
trápí. Věřím, že bych navíc
dokázal eliminovat občasné lapsusy, které přicházejí z Poslanecké sněmovny a komplikují
život lidem v regionech.
Jakým způsobem můžete při
vašem působení v senátu
prospět občanům Kolovrat?
Chci být i nadále ve spojení
s místní radnicí a podle potřeby
spolupracovat se starostou i
zastupitelstvem. Budu se snažit,
aby občané Kolovrat věděli, že
mají v Senátu svého člověka.
Zůstanete i nadále starostou Prahy 15?
Do konce mého funkčního období schází dva roky.
Po tu dobu bych mohl zvládnout funkci starosty i
senátora. Mám na radnici spoustu rozpracovaných věcí
a nebylo by správné od nich odejít. Proto bych chtěl
obě funkce zvládnout do dalších komunálních voleb a
po nich být i nadále v místním zastupitelstvu, abych to
své „dítě“ mohl stále alespoň trošku hýčkat a dohlížet
na něj.
Kde a jakým způsobem vás mohou občané Kolovrat
kontaktovat? Lze se s vámi sejít i osobně?
Nabízí se hned několik možností: lidé mi mohou
telefonovat, mailovat, nebo za mnou budou moci přijít
do senátorské kanceláře, kterou si zařídím v jednom z
našich paneláků. Kdykoliv budu pozván, rád do
Kolovrat zavítám. Kontakt s lidmi je pro mě to
nejdůležitější. Jedině tak se dozvím, co je trápí a s čím
potřebují pomoci.
Co byste občanům Kolovrat vzkázal?
Především bych jim chtěl poděkovat za obrovskou
podporu, kterou mi vyjádřili ve volbách. Vědí, že je
velký rozdíl, když v Senátu rozhoduje komunální politik
s desetiletou praxí nebo například lékař, který se s
danou problematikou nikdy nesetkal.
Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů
ve vaší práci v Senátu.
Za Kolovratský zpravodaj se ptal Ing. Jan Svátek

Oslavy 800 let Kolovrat a zpracování historie obcí naší městské části
Velkolepým ohňostrojem Na viničkách byla 21.
ledna zahájena řada akcí, jimiž bychom si letos měli
připomenout 800 let od prvního písemného dokladu o
Kolovratech. V ohromujících záblescích petard a
doprovodné hudební produkci asi jen málokoho napadlo,
že naši skromnější předkové by takové počínání
považovali za marnotratné a zcela by jim k tomu postačil
hlas mohutného zvonu, který je již páté století zavěšen v
kolovratské zvonici a nyní je odsouzen k nečinnosti.
Následného slavnostního kulturního večera U
Boudů se pak z kapacitních důvodů mohl zúčastnit jen
omezený počet pozvaných i platících návštěvníků. Ti si
vyslechli projev pana starosty, v němž se zamyslel nad
vztahem mezi pojmy obec a domov a naznačil význam
poznávání jejich historických kořenů pro lepší vztah
každého z nás ke svému bydlišti. Dále pak připomenul
některé zajímavé, nově objevené a pozoruhodné
skutečnosti z historie naší obce. Přitom vycházel z
populárněvědné studie, kterou jsem zpracoval z
rozsáhlých historických materiálů. Při volné interpretaci
se vtipně držel faktografie a nevytvářel nové kolovratské
mýty. K tomu ale došlo v historické části doprovodného
komentáře k videoprojekci, jejíž obrazová složka byla
zdařile sestavena panem Maturou. V slavnostní části
večera se objevila i další slabší místa. V projevech
představitelů obce sice zazněla četná ocenění a
poděkování, ale nějak v nich zapadlo konstatování, že
největší zásluhy o prosazení myšlenky oslav
kolovratského výročí má známá dvojice důchodců a
dlouholetých, dobrovolných a nadšených místních
historiků a kronikářů. Účastníci byli podrobně seznámeni
s plánem připravovaných dětských soutěží a historických
přednášek. Nebyli však informováni o připravované
publikaci k dějinám spojených obcí, o plánované expozici
historických dokumentů a starých fotografií, jejichž
vernisáž by se měla spolu s besedou s pamětníky
uskutečnit při červnových oslavách. Ty by měly být
zahájeny odhalením pomníku, připomínajícího místo
zbořeného dvora, bývalé tvrze a původního sídla pánů z
Kolovrat.
V rámci videoprojekce byly rovněž připomenuty
zdařilé realizace výročních přítiskových známek od
grafičky Lenky Košvancové a byla představena i kvalitní
pamětní medaile, citlivě dopracovaná akademickým
sochařem Ladislavem Kozákem. Následovalo pohlazení
na duši díky známým a oblíbeným songům v podání naší
sousedky Marie Rottrové. Milovníky jazzové tradice pak
potěšilo vystoupení takésousedů z kapely Steamboat
Stompers, kteří nejen že dokázali vykouzlit iluzi z paluby
kolesového říčního parníku, ale navíc se snažili navodit
fatální sen o budoucí plavbě na čisté a vonné Říčance.
Dnes by to ale pánové i při jejich fortelu asi dlouho
neudýchali a po několika taktech by na této fekální stoce
zkolabovali jako nedávno chuděry kachny. Neberme jim
však důvěru v kouzelnou moc našeho starosty a věřme
rovněž v nemožné. Starostovo bluesové sólo pak

otevřelo taneční společenskou část celkem příjemného
večera. Na jeho zdařilém průběhu měla rozhodující podíl
obětavá organizátorka paní Zdena Musilová.
Při prezentaci série historických přednášek byla
představena odborná historická skupina nezávislých
dobrovolných pracovníků ve složení Petr Bartoš,
Jaroslav Břečka, František Dudek, Roman Lang, Jiří
Missbichler, Jiří Zejfart. Ta se již pustila do komplexního
zpracování složitého a přitom velice zajímavého a
poučného historického vývoje na území obcí Kolovraty,
Tehovičky a Lipany. Výsledky této náročné práce již
začaly být prezentovány v rámci cyklu přednášek a
besed na téma Kolovraty v běhu osmi staletí: od mýtů k
faktům. V kolovratském infocentru se již početní zájemci
seznámili s místními předhistorickými bájemi a pověstmi,
s polohou Kolovrat na starobylé solné a stříbrné stezce,
s otazníky kolem pravého daru pana Mladoty na nepravé
listině, s problematikou kolovratských popluží s
hrazeným dvorcem a tvrzí a se složitým klubkem
příbuzenských vztahů mezi pravými a nepravými pány z
Kolovrat. V dubnu si probereme nové poznatky o
jedinečnosti místního názvu Kolovraty, o jeho původu a
neuvěřitelném vztahu k vinné révě. Dále se budeme
zabývat možnostmi nalezení zbytků románského kostela
z období 1150-1250 v prostoru pod věží nynější barokní
stavby a původní polohou a podobou gotického kostela
sv. Ondřeje s kaplí sv. Prokopa. Dozvíte se mnoho
nového rovněž o původním kostele sv. Martina v
Lipanech, o kolovratských a lipanských zvonech, o
podobě a poloze staré tvrze a poplužního dvora v
Kolovratech i o rozmístění nejstarších kmetcích neboli
poddanských usedlostí v Kolovratech, Tehovičkách a
Lipanech.
Jarní cyklus přednášek bude uzavřen počátkem
května tématem o pozoruhodných osudech feudálních
majitelů našich obcí a s nimi propojeném údělu jejich
poddaných. Pokud bude trvat zájem veřejnosti o naši
dobrovolnou práci, pak můžeme s přednáškami a
besedami pokračovat ještě v podzimním cyklu od září.
Na jejich zabezpečení by se již více podíleli moji
spolupracovníci a tematika by se týkala místních
stavebních památek, zajímavostí, vzpomínek, spolků,
životních příběhů apod. Přednášky jsou propojeny s
besedami a s promítáním a vysvětlováním historických
dokladů a materiálů. Zájemci při nich mohou předkládat
zajímavé vlastní dokumenty, vstupovat do diskuse a
vznášet dotazy. Byli bychom rádi, kdyby se přitom
podařilo rozšířit naši sbírku dobových dokumentů a
starých pohledů a fotografií, které bychom rádi využili při
přípravě výroční publikace i výstavy. Originály
samozřejmě majitelům vrátíme a jejich jména podle
zájmu zveřejníme. Na sklonku léta naše skupina rovněž
zájemcům
nabídne
putování
po
kolovratských
pamětihodnostech včetně kostela a zvonice, doplněné
odborným výkladem přímo v terénu.
PhDr. František Dudek, CSc
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Kolovratské historické mylníky, mezníky a otazníky
V souvislosti se zahájením kolovratských oslav se
pokusím nastínit hlavní mylníky, mezníky a otazníky z
pozoruhodné historie Kolovrat, Tehoviček a Lipan.
Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že jsem ve slově
mylníky nepoužil obvyklejší měkké i. Je to záměr, který
naznačuje, že i v dlouhém a komplikovaném historickém vývoji Kolovrat se nakupilo mnoho omylů,
polopravd a mýtů. Ty jsou mnohdy již natolik zažité do
povědomí obyvatel, že se s nimi patrně budou jen
neradi loučit. Vedle nich pak mohou při nepozorné nebo
zmatené interpretaci již nově a kriticky zpracovaných a
utříděných historických materiálů snadno vznikat mýty
nové. O tom jsme se ostatně mohli přesvědčit již na
slavnostním večeru v komentáři k historické části
videoprojekce. Stačilo přitom, že se do nesprávné
souvislosti dostaly údaje z nespolehlivé Hájkovy kroniky
a správné údaje o vzniku obcí v našem regionu.
Začnu tedy zmíněnými mýty a mylníky. Na prvním
místě k nim patří evidentní výmysl renezančního
kronikáře Hájka o bitvě u říčanského dvorce roku 748,
kde se měly řešit hraniční spory mezi vyšehradským a
kouřimským knížetem. Rovněž sem patří pověst o
Škaredé strouze jako zbytku starého vojenského
opevnění a nikoli jako součásti staré zemské cesty z
Prahy k sázavskému klášteru a dále do Vídně. Barokní
základ mají báje o Kolovratech jako sídle českého
šlechtického rodu Janoviců, kteří jsou považováni za
vzdálené předky pánů z Kolovrat a údajně pocházeli od
bájných žateckých Lučanů. Do stejného rámce pak
zapadají i mýty o jihoslovanském původu Kolovratů.
Smyšlené jsou též starobylé erbovní pověsti o vozovém
kole ve znaku pánů z Kolovrat. Do stejné roviny se nyní
posouvá dosud běžné tvrzení, že název naší osady i
jméno jejích prvních majitelů
pochází od známého spřádacího strojku, kolovratu. Ten byl
ale vynalezen mnohem později
a podle staré češtiny má název
naší obce daleko větší spojitost
s vinnou révou a vinným lisem.
Tuto tezi podporuje nejen známé pomístní jméno Viničky, ale
i staré označení Pitkovického
potoka jako Vinný.
Do rámce kolovratských
mylníků bych si dovolil přiřadit
snahy o upravování nebo
likvidování historických objektů
či tradičních celků. Tyto snahy
bohužel obvykle vedou k nevratným ztrátám a vznikají občas i v hlavách jinak víceméně
moudrých. Do této kategorie
patří radikální barokní přestavba gotického kostela sv. Ondřeje roku 1767 s přemístěním
jeho lodě a zbouráním bývalé
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kaple sv. Prokopa s cennými freskami. Do stejné
kategorie a navíc mezi kolovratské otazníky patří i
nedávná uspěchaná demolice barokní sýpky jako
nejstarší a nejcennější části starého poplužního dvora,
provedená bez nezbytné dokumentace a obvyklého
stavebně historického průzkumu. Přinejmenším mezi
otazníky je třeba zařadit výstavbu podivné „vyhlídkové
věže“ při bytové přestavbě selských statků v
Tehovičkách doslova před okny našeho úřadu. Mezi
otazníky je možno zařadit i snahy o úpravy na území
Viniček, které jsou spojeny s bohulibými vinařskými
aktivitami ostrovských mnichů. Lze jen doufat, že snahy
o dotvoření kolovratského náměstí nepovedou k
přebudování příjemného parku na tradiční návsi v méně
příjemný holý plac s parkovištěm. K tomu se naskýtá i
poněkud provokativní otázka, zda je přiměřené u
nepravidelně rozložené příměstské vesnice našeho
typu s absencí historických nároků na městská práva
usilovat o náměstí?
Následující přehled hlavních kolovratských
historických mezníků a milníků by mohl být velice
rozsáhlý. Pokusím se proto o výběr, neboť věřím, že se
s podrobnostmi budete moci seznámit nejen na
přednáškách, ale i ve výroční publikaci. Datum zahájení
oslav korespondovalo s datací starého pergamenu s
prvním dokladem o Kolovratech 17. ledna 1205. Je
pozoruhodné, že k tomuto datu se hlásí listina, sepsaná
sice až o osm desetiletí později, ale přitom hodnověrně
prokazující, že pan Mladota daroval ostrovským
mnichům Kolovraty se 4 poddanskými usedlostmi a s
hrazeným dvorcem a tvrzí již v období 1109-1140.
Dobu vzniku Kolovrat proto můžeme bez obav
posunout před rok 1109 a tehdejší tvrz můžeme

Erb rodu Kolowrat

Výřez z Müllerovy mapy Čech z roku 1720 s jihovýchodním okolím Prahy – šipka ukazuje Kolovraty
považovat za původní sídlo slavného a rozvětveného
českého rodu pánů z Kolovrat. Pan Mladota patrně byl
jejich nejstarším předkem. Prvním doložených
příslušníkem Kolovratů pak byl roku 1297 Zosimír z
Kolovrat a Průhonic, který ale již Kolovraty nevlastnil.
Věrohodný rodokmen pánů z Kolovrat pak začíná až
roku 1347 od Albrechta. Ten rovněž již neměl s našimi
Kolovraty co do činění, ale u jeho vnuka Jana je roku
1416 uváděno, že byl „seděním na Kolovratech“. Z toho
lze usuzovat, že mu v té době v Kolovratech patřila
nejen tvrz. To je jediný doklad o vazbách pravých pánů
z Kolovrat k naší obci od dob pana Mladoty.
Následuje první doklad o Lipanech z roku 1325.
Mezitím došlo v Kolovratech v letech 1300-1352 k
výstavbě gotického kostela sv. Ondřeje s farou a
východní orientací kněžiště i jednoduché lodi. Od roku
1356 je u kostela doložena kaple sv. Prokopa s
ostatkovým oltářem a od roku 1352 je známa i
existence kostela sv. Martina s farou v Lipanech. Za
Jana Lucemburského došlo k převodu Kolovrat z
majetku ostrovských mnichů do rukou staroměstských
kupců a lichvářů Rokycanských, kteří jsou jako majitelé
uváděni ještě v letech 1344-1346. Roku 1363 dochází k
poněkud kuriózní situaci, kdy se jako patron
kolovratského kostela a tím i majitel obce uvádí rytíř
Jan ze Zruče řečený Kolovrat. Pocházel z rodu rytířů ze
Zruče a Chřenovic, kteří odvozovali své příbuzenství s
pány z Kolovrat přes společné janovické předky a patřili

mezi rody tzv. nepravých rytířských Kolovratů. V jejich
majetku byly Kolovraty asi stejně krátkou dobu jako
tomu bylo za předchozích kupců Rokycanských. Od
roku 1380 se vesnice dostává opět do rukou církve, a
to komendy rytířů sv. Jana Jeruzalémského neboli
Johanitů v Uhříněvsi. Tento stav trval s výjimkou doby
kolem roku 1416 až do husitských válek, kdy majetek
Johanitů obsadila rodina staroměstských kupců
Kbelských. Tento protiprávní zábor jim byl roku 1436
legalizován králem Zikmundem a přitom byly poprvé
doloženy Tehovice. Těh byl ve staré češtině kloub a
zdrobnělá podoba jejich jména se začala používat od
poloviny 18. století jako projev podřízeného postavení
vůči Kolovratům.
I další změny majitelů Kolovrat obrážely vrtkavost
politických poměrů a míru oddanosti tehdejší šlechty
vůči panovnické moci. Protože dědici staroměstského
kupce a tehdejšího majitele Kolovrat Kbelského se
dostali do křížku se zemským správcem Jiříkem z
Poděbrad a jím ovládanou staroměstskou radnicí,
museli roku 1449 předat majetek konšelům Starého
Města pražského. Bohatí a vlivní pohusitští měšťané se
patrně zasloužili o tehdejší opravu a dostavbu
kolovratského kostela, poničeného během husitských
bouří. Proto mohly být roku 1546 na novou mohutnou
západní zvonici zavěšeny dva nové zvony. Tunový
renezanční Prokop je dosud chloubou našeho kostela.
Netrvalo však dlouho a již roku 1547 byl po
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výrobou při Říčance na území Kolovrat či
Tehoviček v druhém století před Kristem a
rovněž existence pohanského pohřebiště v
polích u sv. Donáta a nového hřbitova. I na to
by mohly dát odpověď nové archeologické
nálezy při zemních pracích. Těch sice v naší
obci probíhá denně značné množství, ale
uvedené cíle jsou v určitém rozporu se zájmy
investorů a jejich dodavatelů. K mnoha
nálezům jistě dojde při výstavbě dálničního
okruhu v prostoru mezi Kolovraty a Říčany, ale
lze jen doufat, že se o nich dovědí i
archeologové.
Dalším otazníkem, s jehož řešením nám
asi žádný archeologický nález nepomůže, je
otázka, zda byl pan Mladota skutečně
nejstarším známým předkem pánů z Kolovrat.
Lépe již na tom jsme s nepřímou datací
kolovratské tvrze a hrazeného dvorce jako
Detail listiny z roku 1205 s vyznačenou zmínkou o Kolovratech
původního sídla pánů z Kolovrat na počátku
12. století. K tomu nám výrazně napomohl
nezdařeném odboji proti legitimnímu králi Ferdinandovi
kritický překlad a rozbor pojmů z darovací listiny.
I. zdejší majetek Starého Města zabaven a pod cenou
Daleko menším problémem je doba zániku tvrze a
prodán
věrnému
a
podnikavému
rakouskému
přestavby hrazeného vrchnostenského dvorce na
byrokratovi. Od jeho dědiců se Kolovraty s Uhříněvsí
robotní poplužní dvůr. U tvrze se to dá předpokládat již
dostávají roku 1578 do rozsáhlého majetkového
po husitských válkách a u dvorce nejspíše v druhé
komplexu pánů Smiřických. Za jejich éry dochází k
polovině 16. století. Naproti tomu na zkušené
rozvoji vrchnostenského podnikání, což se u nás
památkáře a historické archeology ještě čeká rozřešení
projevuje vybudováním robotního poplužního dvora,
otázky, zda se pod věží kolovratského kostela
dvou velkých rybníků na Říčance, vrchnostenského
nacházejí zbytky malého románského kostela z období
vodního mlýna a krčmy. O starou tvrz však už nebyl
1150-1250, nebo jen kněžiště gotické jednolodní stavby
zájem, proto se měnila v ruinu a roku 1722 její místo
z období 1300-1352? Dosud shromážděné poznatky
připomínal pouze kruhový hliněný násep.
jsou však již natolik závažné, že ukazují minimálně na
Ani obrovské bohatství nezaručilo Smiřickým
nezbytnost odborného stavebně historického průzkumu
mocipánům zdraví a štěstí. Decimovaly je dědičné
kostelního podvěží. Případné zemní sondy by zároveň
souchotiny a navíc se v českém stavovském povstání
mohly dát odpověď na otázku existence oltářní apsidy
přidali na špatnou stranu. Proto jim byl rozsáhlý
na východní straně věže a mohutné kruhové zvonice
majetek po Bílé hoře nemilosrdně zabaven a převeden
před dnešním západním vchodem. Datace jejího vzniku
do rukou věrných lichtenštejnských knížat. Jejich
by řešila problém, zda byl nynější zvon Prokop slit roku
obrovské latifundie se pak rozplynuly během
1546 pro zdejší kostel, nebo do něj byl přenesen až
pozemkové reformy po vzniku Československa. Během
později. To by mohlo řešit i stanovení stáří trámů
předlouhé vlády Lichtenštejnů se v obci udála řada
nynější zvonové stolice, přemístěné ze západní věže
změn. Po švédském plenění za třicetileté války musel
roku 1767.
být opraven dvůr, kostel a selské statky, nikoli však
S barokní přestavbou kostela je spojena zejména
fara. Během šedesátileté vlády osvícené vévodkyně
otázka, jaké důvody vedly šlechtickou patronku, místní
Marie Terezie Savojské došlo vedle prospěšných
farníky či říčanského stavitele k radikální změně
školských a sociálních reforem i ke gruntovní barokní
orientace jeho osy z východozápadní na severojižní, ke
přestavbě kostela sv. Ondřeje roku 1767 a k postavení
zbourání sakristie s pozůstatky gotické kaple sv.
sochy sv. Donáta.
Prokopa a starých fresek, k umístění nové zvonice nad
Z novodobých mezníků bychom si měli
původní kněžiště, k jeho přeměně v márnici a k
připomenout zejména rok 1850, kdy po zrušení roboty a
umístění dvou zvonů v takové výšce a poloze, že
feudální správy došlo nejen k uplatnění obecní
nemohly být dobře slyšet v nedalekých Tehovičkách?
samosprávy, ale i ke vzniku politické obce Kolovraty.
Dalších zajímavých a poučných mylníků, mezníků
Do jejího rámce patřily i samosprávné osady Tehovičky,
a otazníků se jistě dá v historii Kolovrat, Tehoviček a
Nedvězí a Lipany. Od této doby započal i proces
Lipan najít více. Jestli vás to zajímá či jinak oslovuje,
urbanistického srůstání Kolovrat a Tehoviček, který byl
tak nás navštivte při přednáškách a podpořte naše
završen jejich administrativním spojením roku 1926.
snahy o vydání výroční publikace a uspořádání výstavy.
Na závěr zbývá vyslovit se ke kolovratským
PhDr. František Dudek, CSc.
historickým otazníků. A není jich málo. Patří k nim i
předpoklad keltské osady s železářskou a zemědělskou
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Kolovratský pitaval aneb hříšní lidé
Západně od Kolovrat ležely Tehovice, jež se
jmenují podle svého zakladatele. Těh byl totiž
staročeský výraz pro kloub. Tehovice jsou tedy
Kloubovice. Před 200 lety se jejich název změnil na
Tehovičky, což bylo ovlivněno podřízeným postavením
vůči významnějším Kolovratům, kde byl kostel a
panský dvůr. Až do konce 18. století tam však
scházela hospoda a hrdí kolovratští sedláci museli brát
za vděk tehovickou krčmou. Byla široko daleko
vyhlášená nejen kvůli výčepu panského piva z
Uhříněvsi, ale též osobou krčmáře, který byl obviněn z
bigamie. Svědčí o tom zápis ve smolné knize
říčanského soudu z roku 1688. Tehdy byl tehovický
šenkýř Jan Slatinský obviněn, že má dvě ženy. Jednu
měl opustit a s druhou žil v hospodě. Vrchnostenský
hejtman z Uhříněvsi i říčanští radní s purkmistrem,
tvořící soudní tribunál, se tím dobře bavili. Když
krčmář vše popřel a nenašli se svědci, tak ho
kolegiálně ušetřili jinak obvyklého výslechu na
mučidlech a s maximálním pochopením ho milostivě
propustili. Nechtěli totiž zkrátit panskou kasu o příjmy z
výčepu piva a kořalky. V té době se ještě za bigamii
zcela běžně stínalo a méně počestným byly za živa
rozdrceny údy a pak byli umně vpleteni do kola a na
něm ponecháni bídné smrti na popravišti.
Hospoda v Tehovičkách se nechvalně
proslavila ještě později. Byla místem oblíbených
setkání domácích i přespolních osadníků, kteří si tam
při muzice rádi pochutnávali na dobrém pivu a vepřové
pečínce. Jedno z těchto tradičních posezení v
příjemném květnovém podvečeru roku 1893 skončilo

nečekanou tragédií. Během hodokvasu totiž neznámý
zloděj zakroutil krkem pěti slepicím starosty Šlingra a
ukryl si nebožky na mezi. S tímto úlovkem se však
nespokojil a pokoušel štěstí jinde. Tato snaha však
neunikla bdělému oku obecního strážníka Hubálka,
který svědomitě vykonával svěřené úkoly, zatímco se
všichni veselili. Přitom za nimi ale nezůstával pozadu a
ve službě si notně dopřával pivního moku. Náležitě
rozjařen se jal chyceného kurobijce mlátit tak
vehementně, až málem vypustil duši. Jeho ukrutný řev
přehlušil hospodskou vřavu a vylákal ven osazenstvo.
Rozjaření sedláci se hromadně připojili k počínání
strážce místních kurníků a jali se mydlit nebohého
lupiče skutečně vším, co měli po ruce. Jistý občan do
něj bušil dokonce stehenní kostí z prasete. Není divu,
že nebožák brzy vypustil duši. Zlynčovaného pobudu
pak bojovní sousedé svorně na dvoukoláku dopravili k
okresnímu soudu do nedalekých Říčan. Slavná soudní
stolice se tam marně snažila identifikovat zabitého
tuláka a určit původce smrtelné rány. Přitom musela
uvážlivě rozlišovat mezi skupinou vlivných sedláků a
jim podřízených čeledínů a podruhů. Zatímco první byli
při neúmyslném zabití kuřecího chmatáka pouze
veselí, druzí byli ožralí jako prasata. Velice obtížné
přitom bylo rozlišení polehčujících a přitěžujících
okolností. Nakonec slavný císařský a královský soud
učinil spravedlnosti zadost tím, že vyměřil vybrané
skupině viníků symbolický trest v úhrnné délce 11
měsíců a obtížnou tehovičskou kauzu tak sprovodil ze
světa.
Jiří Missbichler

Dožínky v roce 1946
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Tak už to začalo!
Dne 21. ledna 2005 jsme si užili první večer z
plánovaných oslav při příležitosti 800. výročí od prvního
písemného dokladu o Kolovratech. Ohňostroj v areálu
Atria byl skutečně velkolepý a stal se mimořádným
zážitkem pro občany všech věkových kategorií, kteří se
zde sešli v hojném počtu, od dětí až po seniory.
Slavnostní večer potom pokračoval v kulturním
domě „U Boudů“. Vtipným průvodcem byl pan Josef
Mladý, který večer i uvedl. Pan starosta Ing. Marek
Ovečka nás ve
svém projevu seznámil s pověstmi i
skutečnostmi, které
se tradují od prvních zmínek o Kolovratech v roce
1205 až do dnešních dnů. Po projevu pan Jan Matura
promítl krátký film,
ve kterém jsme
zhlédli, jak vypadala naše obec před
desítkami let a jaké
jsou Kolovraty nyní.
Člověk si v každodenním běhu života
ani neuvědomí tu
spoustu změn, které v naší obci v
uplynulých 10 – 15
letech nastaly. Nové budovy, obnova stávajících objektů,
mnoho krásných vycházkových cest a podobně. Za tím
vším je ovšem spousta úsilí a práce našeho
zastupitelstva v čele s panem starostou Ing. Ovečkou.
Patří jim za to úcta a dík. My, občané Kolovrat, můžeme
být právem hrdí na vzhled své obce i jejího okolí.
Slavnostní večer však nebyl určen jen k
poučení, ale i k zábavě. Svými písničkami a jako vždy i

nevšedním šarmem nás potěšila paní Marie Rottrová.
Její vyznání, že v Kolovratech žije ráda a má zde
skutečný domov, jistě všem udělalo radost. Bouřlivou
reakci vyvolalo také vystoupení kapely Steamboat
Stompers v čele s panem Kadlusem. I on nám sdělil, že
je rád, že si za své nové bydliště vybral právě Kolovraty,
a nešetřil slovy chvály.
Bydlím v Kolovratech už 45 let, patřím tedy mezi
starousedlíky. Mám tu známé i kamarády a také bych
nechtěla bydlet nikde jinde. V minulých letech se Kolovraty hodně rozšířily a přibylo nám
mnoho
občanů.
Vždycky mě potěší,
když od někoho z
nich – myslím z
těch nových – uslyším, že jsou v Kolovratech rádi, že se
jim tady líbí. Vždyť
hezký domov a dobré sousedské vztahy patří určitě k pilířům spokojeného
života.
I při oslavě
„U Boudů“ byla u
všech přítomných
vidět spokojenost a
vládla zde radostná atmosféra. Kapela „Pohoda“ hrála k
tanci i poslechu až do pozdních nočních hodin. Všichni
jsme se opravdu dobře pobavili.
Na závěr bych tedy chtěla říct, že poděkování
za příjemně prožitý večer patří především pořadatelům,
ale i kolovratským občanům za vytvoření dobré nálady v
sále našeho kulturního domu.
Herta Žemličková

Soutěže vyhlašované k 800. výročí první písemné zprávy o Kolovratech
K významnému výročí naší obce vyhlašuje ÚMČ následující soutěže :

Fotosoutěž
a) Fauna a flóra Kolovrat
zadání: formát 13 x 18, popisek fotky, autor, datum
Kategorie: děti do 13 let

b) Kolovratské momentky
zadání: formát 13 x 18, popisek fotky, autor, datum
(foto zachycuje občany a objekty v Kolovratech)
Kategorie: od 14 do 18 let

c) Co v Kolovratech nechceme
zadání: formát 13 x 18, popisek fotky, autor, datum
Volné téma: ekologie (nepořádek, vandalismus, nepěkná zákoutí)
Kategorie: bez omezení věku
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Literární soutěž
a) Jak se žije Kolovratským?
b) Přišel jsem, viděl jsem, našel jsem v Kolovratech.
c) Co mně v Kolovratech schází?
Tři témata bez omezení věku

Všechny fotografie a literární výtvory prosíme
odevzdat do Infocentra do 12. 9. 2005. Nejlepší práce
budou oceněny, se souhlasem autorů vystaveny v
Infocentru a otištěny v Kolovratském zpravodaji.
Mgr. Pavel Bednář

Kolovratské pamětní medaile
Významné výročí si zaslouží nevšední dárek.
Medaile mezi takové dárky určitě patří.
Pokusím se tento „klenot“ představit. Medaile z
tombaku (slitina mědi a zinku) o průměru 40 mm je
ražená a váží 30 gramů. Autorkou výtvarného návrhu je
grafička Lenka Košvancová, pro medailérské účely návrh
upravil a vymodeloval akademický sochař Ladislav
Kozák. Samotná ražba byla provedena ve firmě Triga –
K, panem Petrem Kazdou, který je absolventem
šperkařské školy v Turnově. V této firmě byly raženy tak
významné medaile a vyznamenání, jako je Řád Bílého
Lva, Řád Tomáše G. Masaryka a mnoho dalších.

Medailér p. Petr Kazda

Akademický sochař Ladislav Kozák si
nepochybně zaslouží více vaší čtenářské pozornosti.
Narodil se r. 1934 v Hranicích, okr. Semily. Vystudoval
SUPŠ v Turnově a VŠUP v Praze u profesora Karla
Štimpla. Ladislav Kozák je autorem české desetikoruny a
padesátikoruny. Tato padesátikoruna získala v USA
cenu za nejlepší minci roku. Úspěšně se zúčastnil všech
výstav „FIDEM“ (světová výstava medailí a mincí),
spolupracuje s Českou numismatickou společností a s
Českou mincovnou v Jablonci nad Nisou a je autorem
„Medaile za zásluhy“ z roku 1995, kterou uděluje
prezident republiky. Jeho medaile najdeme i u takových
osobností, jako je exprezident Ronald Reagan, Bill
Clinton, prezident George Bush či anglická královna. Ve
výčtu těchto významných osobností bychom mohli jistě
pokračovat.
Pocit z vlastnictví této medaile světové úrovně si
mohou dopřát i občané naší městské části. Medaile bude
v prodeji od 18. června 2005 v kolovratském Infocentru.
V současné době si ji mohou zájemci prohlédnout a
případně rezervovat v otevírací době Infocentra
Kolovraty.
Zdeňka Musilová, vedoucí Infocentra

Kolovraty na poštovních známkách
Koncem loňského roku byly vydány poštovní
známky s přítiskem loga 800. výročí od prvního písemného
dokladu o Kolovratech. Autorkou, tak jako u ostatních
propagačních materiálů, je grafička Lenka Košvancová. O
první tisícovku známek byl značný zájem, a tak byl
připraven dotisk. Jelikož však v únoru 2005 došlo ke
zdražení poštovních služeb, jsou tyto známky s přítiskem o
jednu korunu dražší.
Tato na první pohled negativní zpráva má svoji
pozitivní stránku. Nové přítiskové známky jsou vydány s
jiným motivem státní známky. Toto jistě ocení jak kolovratští
občané, kteří první sérii známek vykoupili, tak i sběratelé
kuriozit a filatelisté. Kdy se stane, že k jednomu výročí
můžete mít dvě rozdílné známky.
S nemalým ohlasem se setkaly i nové pohledy
Kolovrat. V rámci výročí Kolovrat byly vydány 3 druhy
pohledů. S největším obdivem se setkal zimní pohled sochy
svatého Donáta. Fotografii, na jejímž základě pohled vznikl,
poskytl pan Zdeněk Pavlík – nadšený fotograf Kolovrat.
Tiskovou podobu vytvořila opět Lenka Košvancová.
Zajímavým unikátem je pohled s kolovratským kamenným
železničním mostem, který byl postavený již v roce 1904.

Dalším dárkem pro výročí Kolovrat bude letecký
pohled se znakem naší městské části, na jehož vydání jsme
již dlouho mysleli, avšak kvůli velkým nákladům na letové
hodiny se toto přání stále nedalo uskutečnit. Situace se
změnila ve chvíli, kdy pan Petr Kazda - výrobce kolovratské
pamětní medaile a nadšený rogalista - slíbil, že vzlétne bez
nároku na odměnu.
Můžeme se těšit, že jeho koníček přinese
Kolovratům další hodnotnou fotografii.
Známky a pohledy si můžete zakoupit v otevírací
době v kolovratském Infocentru.
Zdeňka Musilová, vedoucí Infocentra
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Dvorní grafik oslav - Lenka
Košvancová
Tuto nadanou mladou ženu jsem objevila,
když jsem pátrala po autorovi půvabných novoročenek ZŠ Kolovraty. Od
pana ředitele Bednáře
jsem se dozvěděla, že jde
o jeho bývalou žačku, která studovala na gymnáziu
TGM v Říčanech. Studium
na této škole přerušila,
neboť nemohla uplatnit
své nadání, a tak přestoupila na střední grafickou školu v
Písku, kterou ukončila maturitou. V současné době
pracuje v grafickém studiu jako propagační výtvarník.
Byla jsem moc ráda, že kontakt existuje. Velice nám
všem záleží na tom, aby prezentace Kolovrat v tomto
významném roce byla perfektní, a tak o osudu
propagačních materiálů k oslavám 800 let Kolovrat bylo
rozhodnuto.

Slečna Košvancová na základě historických
materiálů získaných od pana Missbichlera vypracovala
návrh na základní logo těchto oslav. Plakáty, razítka,
poštovní známky s přítiskem, medaile, výzdoba sálu při
slavnostním večeru, vstupenky, novoročenky, to vše
vzniklo díky výtvarnému cítění této sympatické dívky.
Zdeňka Musilová, vedoucí Infocentra

Skupina kolovratské historie
děkuje
- panu Romanu Maxovi – školníkovi kolovratské ZŠ –
za zapůjčené fotografie a medaile a za napsaný
životopis jeho pradědečka, bývalého velitele četnické
stanice v Uhříněvsi, pana Antonína Beera
- panu Rudolfu Žákovi za kopie dokumentů z dějin
ševcovského cechu
- panu PhDr. Miroslavu Píškovi za zapůjčení školních
fotografií z let 1916 – 1918, za vysvědčení z let 1921
a 1922 a za domovský list z roku 1922
Děkujeme. Jiří Missbichler

Kolovraty v běhu osmi staletí – od mýtů k faktům
Kolovratské Infocentrum se v letošním
roce stalo místem výletů
do historie. Průvodcem
historií je kolovratský
občan, historik a obětavý přednášející PhDr.
František Dudek, CSc.
Přednášky, které se
konají každý první a třetí
čtvrtek v měsíci, jsou
hojně navštěvovány. Za
krásné večery plné zajímavého vyprávění z
historie naší obce děkují
za kolovratské občany
pracovníci Infocentra a
knihovny.
Vyvrcholením tohoto přednáškového cyklu bude publikace o
historii Kolovrat, která je
připravována pod vedením PhDr. Františka
Dudka, CSc. společně
se spolupracovníky - panem Ing. Jaroslavem Břečkou, panem Jiřím Missbichlerem a panem Petrem Bartošem. Bude
vydána během druhé poloviny roku 2005.
Zdeňka Musilová, vedoucí Infocentra

S dalším průběhem oslav budou občané seznamováni v kolovratských měsíčnících.
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110 let dobrovolných hasičů v Kolovratech
Dne 5. května 1945, kdy československý lid povstal
proti německým okupantům, je sbor okamžitě v plné
pohotovosti. Služba se konala s vojenskou výstrojí a po 9.
květnu byla prováděna hlídková a strážní služba. V té
době měl sbor 35 mužů, 12 žen, 107
přispívajících a 4 členy čestné. Znovu
se rozvíjí aktivní činnost, všichni členové skládají nový čestný slib. Protože
stará hasičská kůlna již nevyhovovala
potřebám hasičského sboru, byla podána žádost o postavení hasičské zbrojnice. Po ústním jednání s tehdejšími
obecními zastupiteli (členy MNV) bylo
přikročeno k budování základů této
zbrojnice. Pro nepochopení tehdejšího
MNV však bylo od stavby upuštěno a
základy byly zrušeny. Toto rozhodnutí
se výrazně projevilo na činnosti sboru.
Řada členů přestala pracovat a jen
hrstka členů nadále zajišťovala požární ochranu v obci.
Několik z nich se zúčastnilo instruktorských kursů
konaných v Uhříněvsi. Až po roce 1948 dochází ke
zvýšení členské základny a pod vedením zkušených členů
dosahovala zásahová jednotka velmi dobrých výsledků.
Velkým problémem zůstávala doprava čerpadla a
výzbroje, a tak po získání dostatečných finančních
prostředků byl za peníze sboru zakoupen vojenský terénní
automobil Krup, který byl za pomoci několika občanů
přestavěn pro požární účely. Aktivita stoupala, bylo
přikročeno k proškolení protipožárních skupin, které do
roku 1952 prováděly preventivní prohlídky rodinných
domků. Po tomto roce byly tyto prohlídky prováděny jen se
souhlasem majitelů nemovitostí. K tomuto opatření sbor
přistoupil po zjištění, že v některých obcích byla tato
činnost zneužita pro potřeby SNB. Toto zneužití zákona
způsobilo vznik řady požárů, kterým se dalo preventivními
prohlídkami zabránit. Přesto se domníváme, že náš
přístup v té době byl správný. V roce 1953 dochází k
reorganizaci požární ochrany. Hasičské sbory byly
rozděleny na základní organizace svazu požární ochrany
a zásahová jednotka byla podřízena MNV a okresní
inspekci požární ochrany. Základní organizace zajišťovala

Terénní dopravní vůz Krupp

preventivní činnost, práci s mládeží a přípravu členů pro
zásahovou jednotku. Materiální zabezpečení přešlo na
státní orgány. Poprvé byly zavedeny jednotné cvičební
řády a osnovy teoretické přípravy. To byly klady, ale spolu
s nimi se dostavily i zápory. Dochází k
dvojkolejnosti v řízení organizací, do
jejich činnosti začínají pronikat politické
vlivy. Tato dvojkolejnost a politická
činnost, která je nám cizí, znechucuje
řadu našich členů, kteří ze sboru
odchází. Dochází ke stagnaci, která vede
téměř k rozpadu sboru. Až v roce 1956
dochází po příchodu nových mladých
členů k obnovení činnosti. Bylo dosaženo
dohody s MNV o stavbě hasičské
zbrojnice a ještě před jejím dokončení
dostáváme první speciální požární
automobil TATRA 805. Toto období se
dá nazvat zlomem v požární ochraně
obce. Dosahujeme velmi dobrých výsledků v prevenci i
represi, začínáme pracovat s mládeží a daří se nám
eliminovat vliv tehdejšího Svazu české mládeže na tuto
činnost. V roce 1973 dostáváme hasičskou cisternu a v
tomto roce dochází k přístavbě hasičské zbrojnice.
Dochází ke zvýšenému počtu výjezdů k požárům, a
to se projevuje i v morálce zásahové jednotky. Po
připojení obce k hl. městu Praha dochází k modernizaci
technického vybavení a zvyšuje se i odborná příprava
zásahové jednotky, na čemž má výrazný podíl tehdejší
Městská inspekce požární ochrany Praha 10. Zásahová
jednotka je povolávána ke stále náročnějším zásahům a
technické vybavení je stále doplňováno.
Pod vedením MIPO Praha 10 jsou prováděna
námětová cvičení s vysokým nárokem na odborné řízení
zásahu a velký prostor je věnován součinnosti zasahujících jednotek. V roce 1986 dostáváme novou cisternu
na podvozku TATRA 815 s vybavením a dostáváme se na
úroveň menších profesionálních jednotek. V tomto roce
začínáme spolupracovat s dobrovolnými hasiči Spolkové
republiky Německo a od roku 1988 navazujeme úzkou
spolupráci s hasiči města Wuppertal a Degendorf, kterou
udržujeme do dnešních dnů. 6 členů našeho sboru bylo
oceněno vyznamenáním Sdružením německých
dobrovolných hasičů „Za upevnění mezinárodní
spolupráce“.
Rok 1989 je výrazným mezníkem pro naši
činnost. Přichází více finančních prostředků,
jednotka je zařazena do výjezdového plánu
Záchranného hasičského sboru Praha, který se
výrazně stará o teoretickou i praktickou přípravu
členů
sboru.
Rovněž
pomoc
obecního
zastupitelstva není zanedbatelná. Bez jeho
finančního zabezpečení bychom nikdy nedosáhli
takového stupně vybavení, které odpovídá
vybavení profesionální jednotky.
Jan Jindra
Doporučujeme čtenářům brožuru 100 let
dobrovolného hasičského sboru, kterou obdrží
zdarma v Informačním centru. Více o Sboru
dobrovolných hasičů si můžete přečíst na našich
internetových
stránkách
http://sdh-kolovraty.
hyperlink.cz. Nová e-mailová adresa na SDH
Kolovraty: martin.burda@seznam.cz
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STAVBY PROVÁDÍ
H O R K A stavební, spol. s r.o.
Horka 47, 281 72 Přišimasy
Tel. 267 710 501, 602 216 606
> dlážděné a živičné komunikace a chodníky <
> inženýrské sítě – vodovod, kanalizace <
> pozemní stavby <
> výstavba rodinných domů <
> zemní práce a terénní úpravy <
> odvoz sutí a doprava materiálů <
> inženýrská činnost <
> stavební dozory <
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TJ Uhříněves a oddíl volejbalu
nabízí pronájem
tělocvičny Lidového domu

Opravy mrazničky - chladničky
Václav Hofman

v ul. Přátelství 64, Uhříněves.

Nad Parkánem 187/5, 103 00 Praha 10 - Kolovraty

Vhodné pro sálové sporty aj. aktivity (tan. kroužky,
aerobik, jóga, asijská bojová um.) sport. soustředění a
kond. přípravu, turnaje, růz. kurzy, zájm. kroužky ap. K
dispozici šatna, sociální zázemí a sprchy.

Servis a opravy - domácí chladničky,
mrazničky, servis a opravy chlazení pro
kanceláře, instituce, restaurace, hotely.
Servis klimatizační techniky.

Cena dohodou, dopol. hodiny zvýhodněny.
Info: L. Šebesta - 602283023;
J. Kyselová - 732370550;. J. Šulc - 267712711

Truhlářství

mobil: 602225487

kontaktní adresa
Nad Parkánem 187/5, 103 00 Praha 10 - Kolovraty

ÚČETNICTVÍ
PRO
SOUKROMÉ PODNIKATELE
Hana Matoušková

Zakázková výroba - truhlářství.
Výroba nábytku - kuchyňské linky a komplety,
obývací stěny, ložnice, bytové doplňky, vybavení
kanceláří a provozoven - vše na míru.
mobil. 606329222
tel. 272680801
fax 267710294
e-mail: cermak.truhlarstvi@tiscali.cz
http://home.tiscali.cz/cermak.truhlarstvi/cermak.html

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

fax. 267710294

e-mail: hofman.vaclav@tiscali.cz
http://home.tiscali.cz/hofma/hofman.html

Čermák

adresa dílny
Letní 71/1, 103 00 Praha 10 - Nedvězí

tel. 267710294

Semonická 2174, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
telefon 281 923 498 , 606 578 288

Mateřské centrum Kolovraty – Macek
bude ve čtvrtek dne 14. dubna 2005 od 19.00
do 21.00 hod. pořádat kurz drátování na
kameny. Vhodné i pro začátečníky.
Poplatek za kurz je 100,- Kč (zahrnuje poplatek za
materiál, za nájem i za lektorné). Účastníkům kurzu
doporučujeme, aby si vzali s sebou malé kleštičky a
pokud možno štípačky.
V případě zájmu volejte nebo posílejte
SMS na tel.: 724 289 749 (Radka Klikarová)
nebo e-mail: dratovani@klikar.com
Přenechám šachtu
pro 4 urny
na kolovratském
hřbitově za částečnou
údržbu hrobu.
Informace na telefonu
271 724 481
Zn. VEČER

Výroba nábytku, kuchyňských linek
a bytových dekorací

Jaroslav Čermák
Letní č.71, 103 00 Praha 10 - Nedvězí
telefon 290 008 138 , 606 329 222

Kulturní a
společenské
události v MČ
Praha-Kolovraty
naleznete na
internetových
stránkách
www.kolovraty.cz
a v pravidelném
Měsíčníku
který vydává
Infocentrum
MČ Praha-Kolovraty
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SERVIS A PRODEJ
JÍZDNÍCH KOL
A DOPLŇKŮ

POSILOVNA KOLOVRATY
NABÍZÍ
pod vedením instruktora kulturistiky
a fitness a dietologa Pavla Tošnara
 cvičení pro ženy metodikou kruhového tréninku
(4 až 7 osob) - pondělí od 20.00 hod.

Neztrácejte svůj čas dopravou
vašeho jízdního kola do opravy.
Pro vaše kolo po telefonické
dohodě dojedeme, opravíme
(včetně zajištění náhradních dílů)
a kolo vám přivezeme nazpět.

 fitness a kulturistika pro mládež (1 až 4 osoby)
- úterý od 19.00 hod.
 zdravotní cvičení pro dospělé (1 až 4 osoby)
- po telefonické dohodě
Tréninkové jednotky v délce 60 až 90 minut
mezi 16. a 22. hodinou.
Přesný den a hodina se určí podle potřeb zájemců,
kteří nahlásí den a hodinu
na recepci nebo na tel.: 777 877 255.
Ceny se odvíjí od počtu osob v tréninkové jednotce:
1 osoba
- individuální přístup - 250,- Kč/os.
2 osoby
- individuální přístup - 150,- Kč/os.
3 osoby
- malá skupina
- 100,- Kč/os.
4 až 7 osob - velká skupina
- 90,- Kč/os.








Dodací lhůty maximálně 1 týden
Nízké ceny
Možnost vlastní dopravy po telefonické dohodě
Prodej kol, cyklodoplňků a náhradních dílů
Stříkání a lakování rámů
Záruční a pozáruční servis

Pro bližší informace volejte 777 877 255.
Rád Vám zodpovím vaše veškeré dotazy.

Sportu zdar!

Tel. 603 475 030 , 603 912 884
http://www.titanwills.cz
Křenice 81, Praha - východ

Pavel Tošnar

PRONTO ŘÍČANY




VYBAVENÍ KOUPELEN
VODA - TOPENÍ - KANALIZACE

ŠIRŠÍ SORTIMENT - VÝHODNĚJŠÍ CENY
OD TĚSNĚNÍ A SIFONŮ
AŽ PO BOJLERY, KOTLE,
SPRCHOVÉ KOUTY, VANY
Černokostelecká 152/36

tel.: 323 60 22 35

SLEVA PŘI NÁKUPU
nad 5 000 Kč - 2 %
nad 10 000 Kč - 3 %
Po - Pá 7:30 - 17:00
30

So 8:30 - 12:00

Černokostelecká 70, 251 01 Říčany
tel.: 323 60 12 13,
fax: 323 60 12 12,
mob.: 602 39 44 83
e-mail: dkp@e-dkp.cz, www.e-dkp.cz
Po - Pá 8.00 - 18.00 hod., So 9.00 - 12.00 hod.
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Vážení,
dovolte, abychom Vás informovali o výstavbě nového obytného
souboru „U sv. Donáta“ v Praze 10, Kolovratech. Na základě
stavebních povolení vydaných Městskou částí Praha 22, Úřad
městské části odbor výstavby, Nové nám. 1250, Praha 10 –
Uhříněves začala výstavba obytného souboru v listopadu
loňského roku, nejprve byly vybudovány inženýrské sítě pro
celý soubor, v současné době probíhá výstavba 1. etapy, která
bude dokončena v prosinci letošního roku. Druhá etapa bude
dostavěna o rok později.
Nabízíme Vám možnost výběru z několika variant bytů (od
1+k.k. po 4+k.k. s terasou nebo balkonem), věříme, že také
možnost výběru z osmi typů rodinných domů bude pro Vás
zajímavá. Nezapomněli jsme na nabídku pro drobné podnikatele,
v obytných domech nabízíme prodej nebytových prostorů.
Naším záměrem je vybudovat v této lokalitě zónu atraktivních
bytových domů, rodinných domků vystavěných v klidném
prostředí uprostřed zeleně.
Věříme, že pro ty, kteří hledají možnost kvalitního bydlení, bude
obec Kolovraty velmi lákavou nabídkou.
Naši kancelář, kde Vám rádi poskytneme další informace najdete
přímo v Kolovratech, Mírová ul. 639/56d, tel.: 267 712 939, 724
151 088.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Za investora projektu, společnost Acis, Construction and
Technology Services, s.r.o.
Roman Beránek, jednatel

PRODEJ RD, BYTŮ, NEBYT. PROSTOR V KOLOVRATECH. tel.: 267 712 939, 724 355 356

RYBÁŘSKÁ BAŠTA V LIPANECH
Do Potoků 50, 103 00 Praha 10 Lipany
tel. 731 573 877
příjemné stylové posezení, venkovní grilování, rybí a zvěřinové hody,
možnost pořádání rodinných oslav, večírků a podnikových školení,
sportovní rybolov pro začátečníky i pro náročné (vybavení lze zapůjčit)
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