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
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284 098 888
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Vážení přátelé,
opět se setkáváme na stránkách Kolovratského zpravodaje, abychom si sdělili postře hy a události
týkající se kolovratského života.
Dovolte mně opět začít záležitostmi týkajícími se kolovratských dětí.
Přes léto se podařilo dokončit rekonstrukci víceúčelové budovy, jejímž hlavním důvodem bylo zvýšení
kapacity a kvality školní kuchyně a jídelny. Nyní již celý objekt i s okolím rozkvetl do krásy, ale zkusme si
vzpomenout, co to vše znamenalo. Aby se uvolnil prostor pro jídelnu, byla ordinace zubní lékařky přeložena
do Tehoviček na místo služebny městské policie. Pro městskou policii byla vybudována nová služebna v
objektu tenisové klubovny na Parkáně. Ordinace praktické a dětské lékařky byly přemístěny do 1. poschodí
objektu. A to vše za provozu, doprovázeno stavebním ruchem a hlukem. Ale stálo to za to, přijďte se do
jídelny podívat. Takže díky, že jste to trpělivě snášeli.
Také v dalších oblastech jsme nezaháleli. Ze země se již zvedá hrubá stavba nového pavilonu
mateřské školy, nad jejím dokončením však zatím visí těžké mraky nedostatku finančních prostředků. Vize na
výstavbu nové základní školy v Kolovratech se zatím jen těžce prodírá na světlo pro nedostatečnou podporu
ze strany hlavního města Prahy. V tomto směru je vítanou iniciativou petice kolovratských rodičů, kteří sbírají
podpisy na podporu rozšíření Základní školy v Kolovratech.
Vedle těchto stavebně technických a organizačních záležitostí se stále rozšiřují dobrovolné iniciativy,
týkající se dětí a mládeže. A tak představitelé obce chystají v říjnu další setkání s dobrovolníky, na kterém
budeme společně hledat cesty vzájemné podpory a spolupráce v oblasti činnosti s dětmi a mládeží, ale také v
oblasti kultury a společenského života v obci.
K dalším organizačním záležitostem obce patří chystaná volba nového 2. místostarosty za
odstoupivšího pana Mgr. Pavla Bednáře, snížení počtu pracovníků ÚMČ o stavebního technika z důvodu
úspory finančních prostředků a obsazení funkce vedoucí DPS. Novou vedoucí DPS se na základě
výběrového řízení stala paní ing. Ivana Voborová. A tak jí na tomto místě chci popřát hodně úspěchů a
vzájemného porozumění v soužití s našimi seniory.
V průběhu minulých měsíců vedení obce obdrželo další připomínky, týkající se budoucího dálničního
okruhu. Je to jednak petice lipanských občanů a jednak připomínky k projektové dokumentaci, vystavené v
Infocentru v průběhu července a srpna tohoto roku. Všemi těmito podněty se bude zastupitelstvo městské
části zabývat během tohoto podzimu.
Z rozsáhlých staveb, které značně ovlivňovaly náš život, stojí jistě za zmínku ukončení rekonstrukce
ul. K Říčanům. Skončila tak rozsáhlá a komplikovaná stavba a novou tvář dostala jedna z posledních ještě
nezrekonstruovaných ulic. Naopak bude brzy zahájena celková rekonstrukce komunikace a kanalizace v ul.
Do Kopečka v Lipanech. Také úprava lipanské návsi, výstavba parku na Července, nová p arkoviště v centru
Kolovrat, postupná dostavba dětských hřišť nebo dobrá kvalita vody v přírodním koupališti jistě přispějí k
příjemnějšímu životu v naší obci.
Z nových akcí nás na podzim čeká především zahájení výstavby nového fotbalového hřiště s umělým
povrchem vedle areálu Sokola.
Dlouhodobým problémem je udržení
kvality péče o obecní zeleň včetně pravidelného sekání trávy a údržby vycházkových
okruhů. Vzhledem k nedostatku finančních
prostředků byla obec nucena v průběhu léta
a podzimu tyto práce omezit. Obracím se
proto na všechny, kteří by mohli v této oblasti
především finančně pomoci, aby se zapojili
do společné péče o okolní přírodu a krajinu.
Přátelé, všechno, co jsem již nestačil
říct, se máte možnost dozvědět na jednáních
zastupitelstva a různých obecních akcích.
Přeji Vám příjemné podzimní dny a
těším se na setkání s Vámi.
Ing. Marek Ovečka, starosta
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Městská policie informuje
Většina kolovratských obyvatel jistě zaregistrovala,
že okrsková služebna Městské policie, která byla umístěna v ul. V Tehovičkách, změnila své stanoviště. Nově
zrekonstruované prostory pro ni připravil Úřad městské
části v ulici K Poště. Jde o budovu ve vnitrobloku pošty,
kterou místní občané určitě znají jako bývalý správcovský
domek tenisového kurtu a dětského hřiště v areálu
mateřské školy. Nová a také větší okrsková služebna MP
v Kolovratech již tedy plně funguje a nyní ji čeká už jen
zateplení a nová fasáda. ÚMČ, který provedl rekonstrukci
budovy, vycházel při výběru místa také z poměrně
strategické polohy tohoto objektu. Je totiž umístěn téměř
ve středu obce. Další výhodou je, že bezprostředně
sousedí s nově rekonstruovanou multifunkční budovou
pošty, školní jídelny a lékařů. Tedy budovou, kam dochází
velké množství kolovratských občanů, kteří si tak budou
moci v případě potřeby vyřídit potřebné záležitosti kdykoli,
kdy mohou být komukoli strážníci nápomocni.
A nyní pár důležitých informací o fungování nové
okrskové služebny MP v Kolovratech. Vzhledem k velice
dynamickému rozvoji naší obce a především k rychlému
nárůstu počtu obyvatel, rozhodl ředitel obvodního
ředitelství o zvýšení početního stavu strážníků v obci.
Tímto krokem byl rozhodným způsobem rozšířen a
zkvalitněn výkon hlídkové služby v Kolovratech. Tito
strážníci nastoupili na okrsek v závěru loňského roku. V
prvních měsících se postupně seznamovali s místní
problematikou, získávali prvky místní a osobní znalosti,
které jsou pro budoucí výkon služby velice důležité. Od
počátku roku 2005 již pracují samostatně a v ulicích
Kolovrat jste se s nimi mohli již setkat. Služby všech
strážníků zařazených v Kolovratech jsou celkově
rozprostřeny v jednotlivých měsících tak, aby obsáhly co
možná nejvyšší počet denních, ale i nočních služeb
včetně víkendů. Nutno podotknout, že stávající počet
strážníků rozhodně neumožňuje provoz nepřetržité služby,
umožňuje nám nicméně obsáhnout 80 – 90 % veškeré
doby v každém měsíci, a toto je tedy výrazný a kladný
posun ve výkonu služby v Kolovratech. Případnou
jakoukoli nepřítomnost kolovratských strážníků zajišťují
další strážníci ze stejného obvodního ředitelství. Každý
občan může tedy kdykoli žádat o řešení svého problému
na bezplatném tel. čísle linky „156“ nebo na tel. čísle
našeho operačního střediska 272655636.
Úřední hodiny pro veřejnost na okrsku MP v
Kolovratech jsou stanoveny pravidelně na každou středu
od 15 do 18 hodin a v tuto dobu se také strážníci zdržují
výhradně na své okrskové služebně, kde se na ně mohou
občané obracet s různými podněty. Naproti tomu mimo
tyto úřední hodiny se strážníci pohybují převážně v terénu,
kde plní řadu úkolů a povinností v oblasti problematiky
dopravy a veřejného pořádku v obci. Může se však stát,
že stanovené úřední hodiny Vám nemusí vyhovovat a
chcete případný podnět řešit v jinou dobu. I na tuto situaci
jsme připraveni, jen je ale třeba si případnou schůzku na
okrskové služebně dojednat na tel. čísle 607956488 nebo
267711986, a zajistit si tak dobu, která Vám nejlépe
vyhovuje, tedy i mimo stanovené úřední hodiny. Nesmíme
však zapomínat ani na starší občany Kolovrat, nebo na ty,
kteří by raději z jakýchkoli důvodů svůj problém
konzultovali v rámci svého soukromí, tedy doma. Těmto
občanům také rádi vyhovíme a po předchozí domluvě na
stejných tel. číslech je v rámci služby navštívíme v místě
bydliště.
Str. Bačák Vladimír

Důležitá tel.čísla:
nepřetržitý provoz
operační středisko
Okrsek MP Kolovraty
mobil:
pevná linka:

linka „156“
272655636
607956488, 607608260
267711986.

Odbor správy majetku
informuje
Rozpis kontejnerů na velkoobjemový
domovní odpad
Příjemná zpráva pro nás pro všechny. Podařilo se
uskutečnit navýšení počtu kontejnerů na velkoobjemový
domovní odpad. Přistavení kontejnerů v tomto roce je
vždy v úterý v odpoledních hodinách. Přesný čas nelze z
technických důvodů určit.
20. září
18. října

15. listopadu

13. prosince

-

Albíny Hochové (nad zastávkou ČD)
U Vodice
Mírová (parkoviště pod kostelem)
Albíny Hochové (nad zastávkou ČD)
U Vodice
Mírová (parkoviště pod kostelem)
Lipany – náves
Albíny Hochové (nad zastávkou ČD)
U Vodice
Mírová (parkoviště pod kostelem)
Albíny Hochové (nad zastávkou ČD)
U Vodice
Mírová (parkoviště pod kostelem)
Změna vyhrazena.

Požární nádrž v Kolovratech
Tento rok se poprvé – díky nemalým finančním
nákladům na pořízení čisticího zařízení – podařila udržet
v požární nádrži voda příjemné kvality – téměř jako na
koupališti. Tato nebývalá možnost vykoupat se v čisté
vodě a zadarmo přilákala velké množství lidí, a to nejen
z okrajových částí Prahy, ale také z vnitřní části našeho
hlavního města. Někteří – týká se i místních obyvatel –
však nechápou nebo nechtějí pochopit, že voda v nádrži
je určena pro lidi a NE pro psy. Do celého areálu je
zakázáno vstupovat se psy, což je upraveno
informačními tabulemi na okrajích areálu. Je tedy
logické, že se psy je zakázáno vstupovat i do vody v
požární nádrži, která je umístěna uvnitř zmíněného
areálu. Toto opatření platí jak pro velká, malá i nejmenší
psí plemena. Je s podivem, kolik lidí chodí své psí
mazlíčky do nádržky koupat, když se nikdo nedívá, a jak
je těžké psy udržet, aby ze zvyku do vody neskočili, když
běží podél nádrže se svým na kole jedoucím majitelem.
Na žádné vybudované koupaliště psi nemají přístup. I
když toto místo ke koupání nemá statut koupaliště, měli
by být majitelé psů ohleduplní k druhým a do areálu a
nádržky psy nevodit. Vážení majitelé psů, respektujte
označení na tabulích a volný čas se svými mazlíčky
choďte trávit jinam. Děkujeme.
P. S. – Zákaz vstupu platí i pro další zvířata.
Mohlo by se stát, že se najde vtipálek, který půjde plavit
do nádržky koně – vycházeje z toho, že co není
zakázáno, je povoleno.
Alena Svobodová
Odbor správy majetku

5

Změny ve vlakovém jízdním
řádu od prosince
V polovině srpna byl vydán konečný návrh
železničního jízdního řádu pro příští rok. Protože další
Kolovratský zpravodaj vychází až po začátku platnosti
tohoto jízdního řádu, již dnes vás seznámíme s
nejzásadnějšími novinkami. Konečný návrh jízdního řádu
je vždy předán ještě objednatelům dopravy k posouzení,
a tak může docházet ještě k nepatrným změnám. Návrhy
pro všechny tratě na území České republiky jsou k
dispozici ke stažení na adrese: http://gvd.kvalitne.cz.
Nový jízdní řád začne platit od 11. prosince 2005.
Přestože na bene-šovské trati budou probíhat
modernizační práce, dochází k dalšímu zkvalitnění a
rozšíření dopravy.
► vlaky na Prahu budou z Kolovrat odjíždět v 01.
minutě a ve špičce i v 31. minutě (příjezdy na hlavní
nádraží v 31. a 01. minutě) - první vlak z Kolovrat ve
04.31, poslední ve 23.21
► vlaky na Benešov budou z Kolovrat odjíždět v 54.
minutě a ve špičce navíc i ve 24. minutě (odjezdy z
hlavního nádraží ve 27. a 57. minutě) - první vlak na
Benešov ve 04.24, poslední v 00.54
► bude zrušen vlak 8201 (odjezd z Kolovrat směr
Benešov v 08.25 hod.)
► bude zaveden nový vlak s odjezdem z hlavního
nádraží v 19.57 (příjezd Kolovraty 20.24), a tak se
prodlouží půlhodinový interval mezi jednotlivými spoji
až do 20.27 hod.
► ve večerních hodinách ve směru od Prahy bude
zkrácen interval ze současných 90 minut na 60 minut
(odjezdy z hlavního nádraží 20.27, 21.27, 22.27,
23.27, 00.27)
► vlak 9156 (odjezd z Kolovrat na Prahu již ve 23.21)
pojede jako jediný mimo takt!
► dochází k rozšíření jízd některých vlaků i o víkendu
Z důvodu zahájení stavebních prací na koridoru
jsou u jednotlivých spojů prodlouženy jízdní doby, aby se
co nejvíce eliminovalo zpoždění vlaků. Jelikož však
benešovská trať patří k velmi frekventovaným a výstavba
koridoru je náročný projekt, tolerujme, prosím případná
zpoždění. V případě potřeby lze zavolat na telefonní
číslo 224 622 475 (žel. stanice Říčany) nebo 224 622
455 (žel. stanice Praha-Uhříněves), kde vám bude
poskytnuta informace o výši zpoždění.
Tomáš Bezouška

Informační centrum Útvaru
rozvoje hlavního města Prahy
Koncem srpna bylo v Praze v Kafkově domě naproti Magistrátu hlavního města Prahy - otevřeno
Informační centrum Útvaru rozvoje hlavního města
Prahy. Centrum poskytuje informace o rozvoji a situaci
územního plánu a jeho podobě. Pražané tak mají nyní
snadnější možnost se dozvědět, jaké záměry má město
či městská část v místě jejich bydliště.
Informační centrum je otevřeno od pondělí do
čtvrtka od 10.00 do 18.00 hod. a v pátek od 08.00 do
16.00 hod.
Tomáš Bezouška
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Stavba železničního koridoru
Praha - Benešov - České
Budějovice zahájena
Dne 5. září 2005 byla zahájena první stavba
„Optimalizace trati Praha-Hostivař – Stránčice“,
konkrétně mezi stanicemi Praha-Hostivař - PrahaUhříněves. Zhotovitelem stavby je Sdružení SWMV
(firmy Stavby silnic a železnic, Leonhard Weiss,
Metrostav, Viamont DSP).

V září probíhaly výluky vždy jedné traťové koleje v
denní době, při níž byly vybetonovány a připraveny
sloupky nového trakčního vedení. Od října budou v tomto
úseku nepřetržité výluky, při nichž bude vždy na měsíc
vyloučena jedna traťová kolej. Plán je takový, že pro
letošní rok skončí práce v polovině prosince.
Upozorňujeme všechny cestující, aby především v
zastávce Praha-Měcholupy věnovali pozornost vývěskám
a osobní bezpečnosti. Podle posledních informací úsek
Praha-Uhříněves - Říčany by se měl začít rekonstruovat
v první polovině roku 2006.
Fotogalerii z přípravných prací na stavbě
železničního koridoru a elektrizace lze zhlédnout na
internetové adrese http://poborskiii.kvalitne.cz.
Tomáš Bezouška

Zájezd na Máchovo jezero se
vydařil…
V pořadí již třetí pobytový zájezd uspořádal Dům
s pečovatelskou službou Kolovraty v červnu 2005.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 43 osob, převážně
seniorů. Čtyři dny jsme tentokrát byli v penzionu Nový
Mlýn u Máchova jezera. Ubytování bylo ve dvou a
třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
což většina účastníků přijala s radostí. Stravování bylo
výborné, jen někteří si „postěžovali“, že určitě přibrali z
teplých večeří.
Po příjezdu jsme se nejprve ubytovali a poprvé
okusili místní kuchyni. Na oběd se podávala svíčková s
knedlíkem, což jsme tak trochu brali jako sváteční oběd
na přivítanou. Po obědě nás pan Hofman zavezl
autobusem do blízkého městečka Doksy. Společně
jsme si prohlédli okolí zámku, který není bohužel
přístupný veřejnosti, a dále si městečko každý prohlédl
sám podle svých schopností a zálib. Někteří zašli do
cukrárny na náměstí, někdo využil možnosti prohlídnout
si místní obchůdky, kdo si rád prohlíží neznámá místa,
měl dostatek času. Jelikož bylo velmi teplé počasí, po
návratu do penzionu jsme se ihned vydali k Máchovu
jezeru okusit přírodní koupání. Po večeři následovalo
společenské posezení s malým občerstvením a
nechyběl přípitek dobrým vínkem. O nezapomenutelnou
a velmi příjemnou atmosféru celého večera se
postarala paní Pavla Dvořáková, jejíž zpěv a hra na
kytaru zněly do pozdních večerních hodin a my ostatní
jsme si rádi zazpívali.
Druhý den dopoledne jsme se vydali do obce
Staré Splavy, což však byla procházka pro zdatnější.
Došli jsme až na pláž, velice dobře vybavenou různými
atrakcemi. Bohužel jsme si nevzali plavky, tak jsme se
jen mohli podívat na koupající se lidi s jistou závistí, že
bychom se také svlažili, neboť slunce pěkně pálilo.
Méně fyzicky zdatní se procházeli v blízkosti penzionu
a po celou dobu se o ně vzorně starala paní Pavla
Dvořáková za vydatné pomoci Danielky Stárkové.
Odpoledne bylo na programu koupání, ale to jsme si
zašli na pláž Pod Borným, která byla vzdálena od
penzionu asi tři čtvrtě hodiny chůze lesem. Vlastně to
byla příjemná procházka, tak to nikomu ani nevadilo.
Odměnou byla písečná pláž s pozvolným přístupem do
příjemně vyhřátého jezera. Byli mezi námi tací, přesněji
řečeno pouze dva odvážní muži, kteří koupání v jezeře
nahradili výstupem na kopec Sroubený. Vrátili se však
spokojeni, co dokázali, navíc měli výhled do krajiny a
nelitovali, že nahradili možnost koupání za pořádně
propocená trika. Večer nechybělo posezení s přáteli,
ale nyní se již tvořily skupinky, kde se povídaly známé
historky a navazovala nová přátelství.
Ve středu dopoledne byla na programu
vyhlídková plavba po Máchově jezeře. Z břehu by
člověk ani netušil, jak je jezero rozsáhlé. Po obědovém
odpočinku jsme se vydali k Břehyňskému rybníku, což
byla trasa asi 14 km. Zde jsme se rozcházeli v
názorech na vzdálenost ušlých kilometrů. Skutečností
je, že jsme šli rychlou chůzí bez odpočinku tři hodiny.
Dokonce jsme viděli na cestě zmiji, což některé z nás
pořádně vyděsilo. Údajně se letos přemnožily, tak je
třeba mít se na pozoru! Po návratu jsme svorně hasili
žízeň, doplňovali tekutiny, a nechtělo se nám již vůbec
nic. Prostě jen zaslouženě odpočívat a čekat na dobrou

večeři, neboť „vydání“ díky tempu a teplu opravdu bylo.
A spokojenost pochopitelně také. Jeden by nevěřil, že
někdo po operaci srdce dokáže nasadit takové tempo,
že mladší osoby těžko stačí nasazené rychlosti a
vytrvalosti. Bylo nám s úsměvem vysvětleno, že to chce
jen trénink, o čemž jsme se přesvědčili na vlastní kůži.
Večer jsme si promítali záběry natočené na zájezdu v
loňském roce v Kamenickém Šenově v penzionu
Tavba. Protože byl velmi teplý večer, příjemně se
sedělo a povídalo na terase.
Poslední den pobytu jsme uvolnili pokoje a
většina se vydala na celodopolední procházku. Okolí
Máchova jezera je plné borových lesů, kterými je
krásně provoněn vzduch, navíc dozrávaly borůvky a
někteří našli i houby, prostě každý si užíval čas v
přírodě podle svého. Po obědě jsme se vydali zpět
domů, i když některým bylo líto, že jsme nezůstali až do
večera v krásné a voňavé přírodě.
Přeji Vám všem krásné léto, hodně štěstí, zdraví,
pohody, úspěchů i dobrých lidí kolem sebe.
Danuše Štaflová
Vedoucí DPS.

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

70 let
Emilie Zouplnová
Libuše Fiedlerová
Bedřich Nesveda
75 let
Božena Rathouská
Olga Šilhavá
Marie Škáchová
Jan Jindra
80 let
Jaroslav Dráb
Milada Vaňousová
85 let
Božena Vašáková
91 let
Hedvika Blaháková
93 let
Božena Bartůšková
Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
Helena Heřmanová
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Jakpak je u nás doma v
Kolovratech?
Ráda bych se pozastavila u příspěvku s názvem
JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA…, podepsaného
Kateřinou Čuřínovou, který byl uveřejněn v Kolovratském
zpravodaji č. 2/2005.
Podobná formulace byla použita i v příloze
Večerníku Praha k 800. výročí obce Kolovraty. Přečtení
mě velmi ohromilo a vehnalo do očí slzy lítosti.
Úvodem chci říci, že všechno je věcí názoru, ale
skromně se domnívám, že s mým názorem se bude
ztotožňovat
dost
mých
vrstevníků
i
starších
kolovratských rodáků. Jsem rodilá Kolovraťačka, můj
otec i babička se narodili a celý život prožili i pracovali v
Kolovratech. Stejně i předkové mého manžela a švagra
prožili celý život v Kolovratech.
Celá naše rozvětvená rodina byla vždy hrdá na to,
že žijeme v Kolovratech. Z vyprávění předků jsem se
dozvídala, že naše rodná obec v každé etapě svého
vývoje patřila k moderním a předním obcím v širokém
okolí. Je zde kostel, což svědčí o kulturní vyspělosti obce
již z minulosti, je zde obecná škola od roku 1898,
mateřská škola od roku 1946, což znamená péči o
vzdělanost obyvatel, byla zde zbudována zastávka
železničního spoje mezi Prahou a Vídní, proběhla
elektrifikace obce, byly zde dva sály (u Boudů a u
Šlingrů), kde se cvičilo, hrálo divadlo, pořádaly plesy a
jiné kulturní zábavy. Moje rodné Kolovraty patřily v
každém vývojovém období k nejmodernějším, dobře
vybaveným a fungujícím obcím. Je samozřejmé, že dnes
vypadá městská část Praha – Kolovraty jinak, než před
50 či 100 lety, ale ono je potřeba se na věc dívat očima
celého okolního rozvinutého světa. Chci touto cestou
poděkovat všem funkcionářům, kteří se po celou dobu o
zdárný rozkvět Kolovrat starali, sháněli finanční
prostředky a prosazovali náměty a nápady, jak obec dále
rozvíjet, zvelebit a zkrášlovat.
Před vyřčením ostrých názorů a soudů, které
zazněly v Kolovratském zpravodaji, by bylo vhodné, aby
se autor článku nejdříve seznámil s historií a analyzoval
minulý a stávající stav událostí a faktů o stavu obce. A
až poté vyslovoval závěry o jejich stavu.
Pokud pisatelka uvedeného článku je totožná s
nastupující členkou zastupitelstva po panu Mgr.
Bednářovi, měl by pro ni být tento postup naprosto
samozřejmý. Teprve po prostudování historie, tradic a
zvyků Kolovrat a jejich občanů se může s plným
nasazením věnovat dalšímu zvelebování naší obce pro
budoucí generace, k čemuž jí přeji hodně síly a pevné
zdraví.
Ing. Jaroslava Reichlová a celá rodina
Reichlova, Praha – Kolovraty, U Železnice 413 a Pod
Zastávkou 194, rodina Součkova, Praha – Kolovraty,
Mírová 260 a Mírová 3.

Vážená paní Čuřínová,
v Kolovratském zpravodaji č. 2 mne zaujal Váš
příspěvek „Jakpak je dnes u nás doma…“.
Ohledně znečišťování naší pěkné obce pejsky a
odpadky a s dalšími připomínkami k zájmu občanů o její
vzhled s Vámi celkem souhlasím. Nemohu ale souhlasit
s výrokem, že „každý, kdo se jen trochu zajímá o historii,
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ví, že Kolovraty byly ještě před 50 lety ukázkovou vesnicí
středních Čech – špinavou, zanedbanou a plnou
polorozpadlých stavení. Bez infrastruktury, s žádným
velkým důrazem na kulturu a velmi nízkou kulturou
bydlení“. Z toho může zejména mladší čtenář usoudit, že
v Kolovratech se před 50 lety prakticky nedalo žít.
Pochybuji, že jste v té době Kolovraty viděla. Kdo žije v
naší obci a ještě k tomu se ujme volené funkce v jejím
zastupitelstvu, ten by se měl zajímat o její předchozí
vývoj, zejména v roce oslav jejího slavného výročí. Proto
mě překvapuje, s jakou samozřejmostí se vyslovujete ke
stavu v naší obci před nástupem nového vedení po roce
1989. Přitom jako trvalý nestraník nemám vůbec zájem
obhajovat nekalé praktiky totalitního režimu. Vyslovuji se
pouze jako místní rodák, občan, dobrovolný hasič a
kronikář a hlavně jako místní patriot, který zde žije
nepřetržitě od roku 1932. Z tohoto pohledu nepamatuji,
že by se Kolovraty někdy nacházely v takovém
katastrofálním stavu, jak jste je popsala. Nikdy bych
netvrdil, že Kolovraty vypadaly tak dobře jako v
současnosti. Před zmiňovanými 50 lety ještě byl v naší
obci značný počet různě velkých zemědělských usedlostí
s chovem značného počtu hospodářského zvířectva a po
návsi pobíhaly husy a slepice. Přesto mohu starými
fotografiemi doložit, že jsme opravdu nebyli obcí
„špinavou, zanedbanou a plnou polorozpadlých stavení“.
Mnohé objekty, které uvádíte, byly vybudovány již před
rokem 1990 a pak došlo k jejich renovaci. V zájmu
objektivity je třeba říci, že byly vybudovány především
místními občany v rámci jejich bezplatné brigádnické
činnosti prakticky zdarma během známé akce Z. Stálo to
mnoho práce a úsilí a jistě uznáte, že by asi nebylo
vhodné, aby se tito lidé cítili uvedenými výroky v lepším
případě zneváženi. Jejich úsilím se totiž prašné a blátivé
cesty postupně měnily v asfaltové ulice s dešťovou
kanalizací. Před domky si u chodníků občané vysazovali
růže a jinou zeleň a pečovali o ně. Do těchto aktivit
spadají i počátky rozvodu pražské vody. Co se kultury
týká, nebyla na takové úrovni jako nyní, ale v obci ještě z
předchozích
dob
dlouho
přetrvávala
tradice
dobrovolných spolkových aktivit. Ty byly mnohdy pro
mezilidské vztahy přínosnější než mnohé dnešní shora
organizované a do obce dovážené atrakce. A co se
zmíněné kultury týká, tak ta i v tehdejších velice
skromných podmínkách zcela závisela na pořádku v
rodinách.
Patřím mezi občany Kolovrat, kteří si váží práce
starosty a zastupitelstva, mnohé již pro obec dobrovolně
vykonali, hodně si toho pamatují, mají ještě zdravý
selský rozum a pečlivě sledují a komentují dění v obci. O
to víc si ale uvědomuji, že pokud chceme v naší hezké
obci žít v pospolitosti a souladu, musíme se začít více
zajímat o všechny stránky jejího života včetně minulých,
protože stále platí okřídlená moudrost, že historie je
učitelkou života.
O to více to pak platí pro volené funkcionáře a
placené obecní zaměstnance, kteří by měli velice bedlivě
a uvážlivě volit slova při hodnocení dobrovolné práce
spoluobčanů, protože se stále častěji rozmáhá úřední
nešvar, kdy to placení funkcionáři považují za
samozřejmost a ani se nenamáhají lidem poděkovat. Ti
pak samozřejmě ztrácejí zájem o jakoukoliv veřejnou
činnost.
Jiří Missbichler
kronikář Sboru dobrovolných hasičů
člen Spolku Kolowrat

Obyvatelé roku 1920
V té době jsem chodil do obecné školy v
Kolovratech, kde tehdy ještě učil pan řídicí Havlák,
první ředitel této školy po jejím zbudování v roce 1898,
a na všechno se dobře pamatuji.
Kolovraty měly v roce 1920 sedmdesát a
Tehovičky 31 popisných čísel. Začínaly směrem od
Říčan u Bartákovy zahrady, kde tehdy byla jen řada
švestek u kamenného plotu. Za plotem pak byla
hluboká strouha, jež odváděla dešťovou vodu do
potoka.
Naproti byla velká zahrada náležející ku dvoru,
kde každoročně na podzim skladovali česáči všechno
ovoce z okolí Kolovrat. Ještě mnoho domů a všechny
stodoly měly doškové střechy. U školy se stýkaly
Kolovraty s Tehovičkami, které končily směrem k
Uhříněvsi rodinným domkem starého pana Součka.
Počátkem dvacátých let se ještě kolovratští kluci prali s
kluky tehovičskými.
Ještě byly dva úplně dřevěné baráky, a to
Měchurův a Jarolímův. Měchurův jsem znal velice
dobře, protože od doby, kdy jsem se naučil chodit, jsem
tam byl denně, neboť jsem tam přebíhal přes
sousedovu zahradu pana Stoklasy, která byla
ohraničena jen nízkým a částečně zbořeným
kamenným plotem.
Do baráku se vcházelo dvířky v dřevěném a
jeden a půl metru vysokém plotu. Po pravé straně byl
chlév, který neměl okna, a proto byl tmavý. Byla v něm
kravka, koza a králíci. Po levé straně byl do země
vyhloubený sklípek. Rovně se pak po třech schodech
přišlo na kamennou chodbičku, na níž z jedné strany
byla jáma, do které se házel popel, a z druhé strany
primitivní dveře, otevírané provázkem. Hned v síňce
stál malý šrotovník, na němž se ručně mlel ječmen pro
prase. Po levé straně pak byla obytná světnice.
Podlaha byla z udusané hlíny. Hned za dveřmi byla
plotna a kamenec plný vody, která se stále hřála.
Pokračováním byla kachlová kamna s troubou, v níž
pekli chléb. Dvě malá čtyřdílná okénka směřovala na
dvorek a zahrádku, jedno na
pavlač. Dále zde byly dvě
lavice a hrubý dřevěný stůl.
Večer
se
svítilo
malou
olejovou lampičkou. U zdi
stála postel, kde spali staří
Měchurovi.
Měchura
byl
invalida, pracoval dříve v
cihelně, kde ho zasypala
hlína.
Do Lipan a do Benic
vedly pouze blátivé polní
cesty. Silnice byly pouze
štěrkované a o jejich opravu
se staral jen jeden cestář.
Jeho pracovní nářadí tvořilo
kolečko a lopata. V obci
kolem silnice byly chodníky,
které nebyly vyztužené, a byly
proto
měkké
a
blátivé.

Povrchová voda odtékala strouhami do potoka, který
byl ale tehdy velmi čistý a byly v něm malé rybky a
místy i raci. V rybníku se koupali kluci, ale také husy,
kachny, psi a někdy i koně. Většina lidí měla své vlastní
studny, v obci byly ale také čtyři studny veřejné.
Kolovraty byly vesnice – v každém domě, kde
neměli alespoň jednu krávu, měli kozu a králíky. Meze
oddělující jednotlivá pole byly vždy vysekané a od
svých uživatelek dobře střežené. V Kolovratech žili
vesničtí řemeslníci, kovář, kolář, sedlář, zedníci, ale i
ševci a zaměstnanci ČSD, která obcí vedla již od roku
1870. Žilo zde již i několik lidí, kteří pracovali v tehdy
ještě samostatných Strašnicích nebo v Hostivaři. Jejich
počet se zvýšil po roce 1922, kdy byla v obci zřízena
zastávka vlaků. Při jejím slavnostním otevření jsem byl
přítomen jako žák obecné školy pod vedením pana
řídicího Havláka. Tehdy také byly zasazeny lípy, které
jsou nyní velmi pěkné.
V obci bylo pět potravinářských obchodů, a to:
pana Komárka, který současně ševcoval, paní Gutové,
paní Kalinové, která prodávala i školní potřeby, pana
Náhradníka, který byl i pekařem, a žida pana
Freimutha, který se však nelišil od spoluobčanů. Ten
však bohužel i s rodinou zahynul později za války v
koncentráku.
V obci byly tři hospody: u Boudů, u Stárků a u
Šlingrů. Sál byl u Boudů a u Šlingrů. Tam se také
soustřeďoval kulturní život. Hrálo se ochotnické divadlo,
u Šlingrů již před první světovou válkou. V roce 1922
byl založen „Sokol“, kde jsem tehdy cvičil jako žák. V
roce 1926 byl založen Fotbalový klub s hřištěm „U
lesíka“ a sídlem v hostinci „U Boudů“. Byly tehdy také
slavné pouti a posvícení, samozřejmě s tancovačkami.
Život probíhal celkem klidně, i když starostové
byli z různých stran. V první republice to byl agrární,
pak národně-socialistický a komunistický. Ve starých
Kolovratech žili lidé prostěji, ale spokojeně.
Jaroslav Komárek
Ilustrační foto:
Na dvoře hostince Jana Stárka – č.p.20 (1916)
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Mateřská škola Kolovraty
zahajuje školní rok 2005/2006
Naším
školním
vzdělávacím
programem
„Hrajeme si a objevujeme svět kolem nás“ se snažíme
vytvářet základy pro sebevědomý a odpovědný postoj
dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí. Dle
věku a schopnosti dětí podporujeme pohybové činnosti
a rozvíjení hudebně pohybových dovedností dětí.
Záměrem našeho programu i všech pracovnic MŠ je
vše, co je pro život člověka nejcennějším darem rozdávat pomoc, zahřívat teplem citů a umět projevit
lásku ke všemu kolem nás. Tak ať je naše vzdělávání

plné pohody, hezkých vztahů a dobrých nápadů. To
přejeme Vám všem i Vašim dětem. V současné době
navštěvuje kolovratskou mateřskou školu 112 dětí.
Křečková

Krátké ohlédnutí za školním
rokem 2004/2005
Musím přiznat, že uplynulý rok byl pro mě jako
ředitele školy nejtěžší z mého dosavadního působení.
Bylo to způsobeno řadou nepředvídaných okolností,
které se valily jedna za druhou bez varování - zkrátka
tak, jak je život přinesl.
Hned v září odešla vyučující z prvního ročníku,
do kterého se s velkým úsilím podařilo sehnat
asistentku k integrovanému žákovi. Naštěstí nově
příchozí paní učitelka prokázala obrovské zkušenosti v
práci s dětmi, smysl pro spolupráci a komunikaci. Až do
listopadu probíhalo náhradní stravování v restauraci „U
Boudů“, protože jídelna a kuchyň ZŠ byla v
rekonstrukci. Stravování pak probíhalo v provizorních
podmínkách víceméně až do jara roku 2005. Neshody
mezi pracovnicemi v kuchyni nakonec vyústily ve
výměnu vedoucí školní kuchyně. Převedení dětí ze
školy, provoz ve školní jídelně a ve školní družině v
podmínkách rekonstrukce víceúčelové budovy a
vozovky kolem ní, to vše vyžadovalo ze strany
pedagogického sboru značné vypětí.
Déletrvající nespokojenost zřizovatele vedla k
pozvání ČŠI do naší školy. Bohužel v loňském roce
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byla zaznamenána doposud nejvyšší nemocnost
pedagogického sboru. Přesto jsme v užším kruhu od
pololetí začali vytvářet školní vzdělávací program,
který bychom chtěli zahájit od září 2005. Inspekce
přijela do školy v červnu – tedy v měsíci, kdy jsme byli
již všichni unaveni, včetně dětí. Inspekce však
potvrdila, že ve škole panuje výborná atmosféra, že
oproti inspekci před třemi lety došlo k velkému
zlepšení školy ve všech sledovaných ukazatelích.
Zpráva je zveřejněna na stránkách ČŠI a bude
zveřejněna i na webu školy.
I když byl školní rok nabitý událostmi, přesto se
podařilo splnit většinu plánovaných akcí, vzdělávacích
aktivit, ale i investic. Děkuji celému sboru, děkuji našim
kuchařkám a samozřejmě všem rodičům, kteří nám
pomáhali během školního roku.
Na závěr bych si dovolil malou poznámku: Když
ráno vstávám a jdu do školy, mým motorem je dobrá
vůle, ale ani ta někdy nestačí k vyřešení problému,
dobrou vůli totiž musí mít i druhá strana. Netoužím po
tom, abych co nejvíce lidí obohatil, ale po tom, abych
co nejméně lidí otrávil. Přistupujme jeden k druhému s
vědomím, že naše problémy zdaleka nemusí být ty
nejdůležitější.
Mgr. Pavel Bednář – ředitel školy

Z činnosti 37. oddílu skautů a
skautek
Během školního roku 2004/2005 náš oddíl
nejmladších skautů - vlčat podnikl celou řadu akcí. V
měsíci září jsme zahájili činnost velkou schůzkou s
přenocováním, a poprvé tak vyzkoušeli táboření v teepee. V podzimních měsících jsme se učili skautským

dovednostem, na výpravách jsme hledali samorosty,
které jsme pak zpracovali, přidělali na podstavec a
nalakovali. Před Vánoci jsme k samorostům přidali
chvojí, svíčku, stuhu a ozdobili šiškou a měli jsme
dárek pro rodiče na vánoční stůl. Mikulášskou hru,
která se jmenovala „Po stopách čertíka Bertíka“, jsme si
zahráli v uličkách Prahy na Malé Straně. V zimních
měsících jsme se vyprávěním o historii našeho národa
začali připravovat na naši velkou hru „Kámen mudrců“,
jejíž děj se odehrával za vlády císaře Rudolfa II. První
úsek této hry, kdy jsme putovali cestou značenou
tajemnými znaky, jsme si zahráli ve skalnatém terénu s
jeskyní nedaleko Klínce.
Na jaře jsme se zdokonalovali ve skautských
disciplínách a učili se také zacházet s vysílačkami. Na
začátku července jsme prožili třítýdenní tábor na našem
tábořišti na Šumavě a navštívili mimo jiné vodní hrad
Švihov, katakomby a muzeum v Klatovech, Suché
studánky a zahráli si mnoho her, vyrobili Kámen
mudrců a našli poklad. Činnost v novém školním roce
jsme zahájili 2. září 2005 oddílovou schůzkou.
Martin Šebek
Zelená šestka

Sobota 20. 8. 2005 a 13. hodina se staly téměř
pro všechny hráče něčím, co mělo na několik dnů
změnit jejich běžný životní rituál. Do Bernartic u
Trutnova jsme dorazili po 16. hodině.
Hned po příjezdu jsme se ubytovali a v 18.00
hodin nás čekala první večeře. V neděli byla po
budíčku rozcvička, hygiena, snídaně a po snídani
přesun na hřiště Jiskry Bernartice, kde začal první
trénink. Odpoledne po poledním klidu jsme se
přesunuli opět na hřiště Jiskry Bernartice, kde byl
zahájen další trénink.

Skauti z Prknovky
Tradiční vystřídání skautských výcvikových
pobytů, kurzů, soutěží, schůzkové činnosti a brigád
proběhlo i o letošních prázdninách.
Tak jako v předcházejících letech byl v druhé
polovině měsíce června zakončen v areálu Kolovratský
triatlon, pořádaný pro mládež z Kolovrat a okolí,
opékáním klobás.
Na začátku července k nám přijeli tábořit,
poznávat Prahu a okolí skauti z Holandska, Francie a
Německa. Tyto skupiny vystřídaly krátké společné
pobyty českých a amerických skautů, českých a
anglických skautů. Ve druhé polovině měsíce tábořili v
Prknovce skauti z Polska. Začátek druhého měsíce
prázdnin patřil německým skautům. Čeští skauti v
závěru prázdnin se při svém pobytu věnovali novým
nátěrům oken v klubovnách.
I v letošním roce byli zahraniční skauti nadšeni
Prknovkou, vzhledem Kolovrat i historickými památkami
Prahy.
Václav Šebek, vedoucí areálu

Soustředění v Bernarticích u
Trutnova - Penzion Pod
Vraními horami
Dlouho připravované soustředění hráčů starší a
mladší přípravky se velmi rychle přiblížilo. Mnozí hráči
se nemohli dočkat a jiní, především ti nejmenší,
bojovali sami se sebou o to, jak přečkat týdenní
odloučení od svých nejbližších.

V pondělí ve stejném čase se denní režim
dopoledne opakoval. Po obědě a odpoledním klidu
jsme měli volno, které hráči mladší přípravky využili k
návštěvě bunkrů na Babí u Žacléře a v Žacléři po
prohlídce náměstí si zašli na zmrzlinu a zajeli k
hraničnímu přechodu do Polska – Královce. Hráči
starší přípravky odpoledne využili k různým hrám.
Úterý se stalo fotbalovým svátkem pro obě
mužstva. Po dopoledních dovednostních soutěžích o
diplomy a sladkosti nastoupili hráči mladší přípravky v
15.15 hodin ke svému přátelskému utkání s hráči
Baníku Žacléř. Po poločase 1:3, kdy byl v brance
kapitán Daniel Kabeláč, nastoupil v druhém poločase
do branky Tomáš Falout. Druhý poločas skončil 1:4, a
tak jsme po závěrečném hvizdu rozhodčího pana
Čermáka vyhráli 7:2. Před utkáním si hráči mezi sebou
vyměnili upomínkové předměty a po utkání a
„penaltách“ se nechali společně vyfotit.
Po mladší přípravce nastoupila starší přípravka
(kterou posílili čtyři naši hráči ročníku 1994). A to v
nových dresech. Po dohodě vedení obou mužstev byl
rozhodčím trenér přípravky ze Žacléře. První poločas
jsme vyhráli 1:0. V druhém poločase naši chlapci
přidali ještě 6 branek, a zápas tak skončil 7:0 pro naše
mužstvo. I hráči starších přípravek si předali
upomínkové předměty a po „penaltách“ se nechali
společně vyfotit.
Ve středu a ve čtvrtek pokračoval dvoufázový
trénink. Pátek byl předposledním dnem našeho
soustředění. Dopoledne trénink. Místo odpoledního
výletu do Trutnova rozhodlo vedení, že se sehrají mezi
sebou utkání mladší přípravky (dvě mužstva) a starší
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přípravky (rovněž dvě mužstva). Po večeři bylo dlouho
očekávané opékání špekáčků a večerka se tím trochu
protáhla.
Sobotní dopoledne bylo zaměřeno na balení a
přípravu k odjezdu. Oběd byl již o půl dvanácté a po
obědě společný odjezd do Prahy. Do Kolovrat jsme
dorazili před 16. hodinou.
Nechme na dětech, zda soustředění splnilo jejich
očekávání, zda posílilo jejich fotbalové a kolektivní
sebevědomí. Škoda jen, že se soustředění nezúčastnila
téměř polovina hráčů starší přípravky.
Poděkování patří všem dospělým, kteří se tohoto
soustředění zúčastnili a pomohli při jeho zabezpečení a
plnění tréninkových povinností.
Poděkování patří také vedení penzionu Pod
Vraními horami v čele s paní Jindrou Heskovou, vedení
Jiskry Bernartice v čele s předsedou Františkem
Hojným za pronájem hřiště a vedení TJ Baníku Žacléř a
vedení přípravek za připravenost k oběma utkáním.

Konec léta aneb MAESTRO
CLUB se připravuje na zimu
Léto pomalu končí a my už
spřádáme plány, co budeme dělat v
zimní sezoně 2005/2006. Je nanejvýš
jasné, že naše volejbalové družstvo
zahájí své působení v amatérské
volejbalové lize (MIZUNO AVL). Nově se
také formuje náš bowlingový tým, který
bude působit v amatérské bowlingové
lize (ABL).
Samozřejmě budeme pokračovat
v pravidelném hraní volejbalu (neděle
18:00 – 20:00 hod. v kolovratské
tělocvičně, čtvrtek 20:30 – 22:00 v
tělocvičně „Lidový dům“ v Uhříněvsi) a
nohejbalu (úterý 19:30 – 21:00 a pátek
21:00 – 22:30 v kolovratské tělocvičně).
Ještě než vyměníme venkovní
hřiště za tělocvičnu, zakončíme letní
sezonu tradičním volejbalovým turnajem
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smíšených družstev v Uhříněvsi, pořádaným
naším klubem. Až budete číst tyto řádky, už
budeme znát vítěze i poražené a my
doufáme, že všichni budeme vzpomínat na
krásnou sobotu plnou volejbalu.
Nesmím zapomenout na několik
řádek o tom, co jsme dělali v létě. Chodili
jsme pravidelně hrát nohejbal, klasický i
plážový volejbal. Abychom zúročili množství
tréninkových hodin, zúčastnili jsme se
několika turnajů. Nohejbalové družstvo
vyjelo za turnajem trojic až do Velké
Jesenice, kde obsadilo pěkné 8. místo.
Volejbalový tým se zúčastnil třech turnajů v
plážovém volejbale v Mnichovicích, ze
kterých přivezl dva poháry za druhé a třetí
místo a další vynikající umístění.
Kromě sportovních klání jsme nemohli
zapomenout na naše dva svěřence v pražské ZOO –
dikobraza srstnatonosého a leguána nosorohého.
Navštívili jsme je během léta celkem třikrát, a to při
slavnostním otevření výběhu dikobrazů, expozic Vodní
svět a Opičí ostrovy a v neposlední řadě při noční
návštěvě s průvodcem. Zejména noční netradiční
prohlídka s průvodcem byla velkým zážitkem, kdy jsme
si mohli naše dikobrazy konečně pěkně prohlédnout.
Na konci léta jsme navázali spolupráci se
sportovním portálem R-sport
(http://www.rsport.cz),
který se stal hlavním internetovým partnerem našeho
sportovního klubu.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na naše
internetové stránky http://www.maestroclub.cz, kde si
můžete přečíst podrobné vyprávění o všech výše
uvedených akcích a také všechny novinky o našem
sportovním klubu. Pokud byste nějakou informaci
nenašli, neváhejte si o ni napsat na e-mail
info@maestroclub.cz.
Za MAESTRO CLUB Kolovraty napsal
prezident klubu Ing. Petr Souček,
soucek@maestroclub.cz

Pověsti o pánech z Kolowrat
Na obálce minulého čísla Zpravodaje byla
umístěna kresba renesanční tvrze ve slovinském
městečku Kolóvrat. Zároveň bylo avizováno, že se k ní
vztahuje článek Pověsti o pánech z Kolowrat. Ten se
ale nepodařilo zařadit, a proto ho redakce zveřejňuje až
nyní.
Když vlastenecký jezuita Bohuslav Balbín
sepisoval po třicetileté válce historii rodu pánů z
Kolowrat, potýkal se s nedostatkem genealogických
pramenů z doby před polovinou 14. století, a proto se
často uchyloval k dohadům a pověstem. Ty jsou
obsaženy jednak v jeho stěžejních Epitome rerum
Bohemicarum (Výtah z českých dějin), publikovaných
již roku 1677, a zejména v latinských dějinách rodu
Kolowratů (Syntagma ilustrissimae familiae comitum de
Kolowrat), vydaných posmrtně až roku 1769. Kritický
historik František Palacký později usuzoval, že podle
shodného erbu se znamením svisle půlené orlice
pocházejí ze starobylého panského rodu Janoviců
významné české rody pánů z Kolowrat, Žirotína, Adlar
a Kryr a dále i níže postavené rytířské rody Čejků a
Dvořeckých z Olbramovic, Žďárských ze Žďáru a
Zručských z Chřenovic. Mezi tyto rody ale nepatří
Janovští z Janovic na Klatovsku ani Mladotové ze
Solopysk. Palacký uvádí, že původ rodu Janoviců
„ukrývá se ve tmě dávnověkosti“.
Pokud bychom uvěřili tvrzení vlasteneckého
autora česky psané rýmované kroniky tak řečeného
Dalimila z počátku 14. století, pak by rod Janoviců
pocházel od bájného lučanského (žateckého) knížete
Vlastislava. S jeho jménem jsou spojeny podivuhodné
příběhy ze starých českých pověstí o lucké válce a
strašlivé válečné řeži u Turska. Kronikář totiž uvádí, že
Vlastislavovi potomci používali erbovní znamení orlice.
Doslova říká: „po krásném se ščítě znajú, v zlatě fiolněj
orlici, Vlastislavovi rodici“. Bájní předkové Janoviců
patrně již používali vznešený erb se svisle půlenou
zlatočervenou orlicí. Fialová totiž nikdy mezi erbovní
barvy nepatřila a patrně se již jednalo o červenou na
modrém štítu. Honosné zlato bylo asi později
nahrazeno levnějším drahým kovem. Oproti pozdějším
nedoloženým a bájným tvrzením, pocházejícím od
vlasteneckých jezuitů Bohuslava Balbína a Tomáše
Pešiny z Čechorodu, se v erbu žádného z uvedených
rodů spřízněných s Janovici neobjevuje zobrazení kola
v jakékoli podobě a vždy se tam vyskytuje svisle půlená
orlice.
V dílech Balbína se objevují tvrzení, že předci
Kolowratů působili ve službách bájných českých knížat
Kroka a Přemysla. Byla vyslovena i zajímavá
domněnka, že rodovou kolébku je třeba hledat na hradu
Kolovrat kdesi v Chorvatsku, kde se dříve hledala i
pravlast Slovanů. K tomu je možno poznamenat, že v
genealogické sbírce barona Wunschwitze je v
Národním archivu ve složce s rodokmeny pánů z
Kolowrat spolu s nejstarším vyobrazením a popisem
Kolovrat z roku 1722 zařazena též zajímavá kresba

renezanční tvrze s označením Kolobrat-Kolovrat. Byla
vytvořena podle rytiny ze staré topografie slovinského
Kraňska od barona Valvasora z roku 1689.
Nahlédnutím do současného místopisu Slovinska
překvapivě zjistíme, že se tam místní jméno Kolóvrat
vyskytuje mnohem častěji než v našich zemích.
Především se tak nazývá malá obec v kopcovitém
území Horního Kraňska západně od města Trbovlje s
hradem, pocházejícím z poloviny 13. století. Nachází
se nedaleko historické hranice Kraňska a Štýrska. Na
území bývalého Štýrska se v dnešním hornatém
severním Slovinsku vyskytují u města Mozirje další
dvě malé osady a jeden kopec s názvem Kolóvrat.
Další dvě malé osady tohoto jména leží v západním
Slovinsku na území bývalé Gorice při hranici s Itálií v
údolí řeky Soča (Isonzo). Stejné pojmenování má i
tamější pohraniční horský hřbet, který dosahuje výšky
1243 m a který byl místem těžkých pozičních bojů
mezi italskými a rakousko-uherskými vojáky během
první světové války.
Bylo by jistě zajímavé zjistit, co ovlivnilo
takovou četnost výskytu tohoto místního jména na
území tří odlišných historických regionů malého
Slovinska. Slovo kolovrat, označující známý spřádací
mechanismus, má opravdu starobylý původ a je
rozšířeno ve všech slovanských jazycích kromě
bulharštiny a makedonštiny. Když jsem se snažil zjistit,
zda se i v dalších slovanských zemích vyskytují místní
jména s jeho podobou, objevil jsem kromě uvedených
pěti lokalit v malém Slovinsku dvě malé osady v
chorvatské části Bosny a jednu vesnici v Srbsku.
Naproti tomu jsem nenašel žádnou obec tohoto jména
na území Slovenska, Polska a Běloruska. Situaci na
území Ruska, Ukrajiny a německé Lužice jsem
nezkoumal.
Bohuslav Balbín a další kronikáři a
zapisovatelé erbovních pověstí byli při úvahách o
jihoslovanském původu Kolowratů ovlivněni nejen
informacemi o kraňském hradu Kolovrat, ale též
pověstmi o chorvatské pravlasti Slovanů a zejména
starobylou slovinskou pověstí. Zaznamenal ji baron
Valvasor v popisu Kraňska roku 1689, kde uvádí, že
dávní majitelé hradu Kolovrat byly dva bratři. Byli to
udatní válečníci, kteří nezaháleli ani v dobách mezi
válkami a provozovali řemeslo loupeživých rytířů.
Proto byli po čase z Kraňska vypuzeni a před hněvem
panovníka utekli prý do Rakous a do Čech, kde se
usadili. Mezi majiteli uvedeného slovinského hradu,
doloženými od roku 1256, a českými pány z Kolowrat
se mi ale nepodařilo objevit žádnou souvislost.
Původně jsem uvažoval o možnosti, že to mohlo být
jedno ze sídel poněmčených potomků hraběte Jana
Libštejnského z Kolowrat. Ten totiž v polovině 16.
století vstoupil do služeb tyrolského arciknížete
Ferdinanda Habsburského, bratra českého krále
Maxmiliána II. V Tyrolsku se pak oženil a usadil. Jeho
potomci se poněmčili a mohli získat i majetky v dalších
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rakouských zemích, k nimž patřilo i Kraňské vévodství.
Tato možnost se však nepotvrdila.
Balbín při hledání nejstarších stop slavného
rodu raději pominul bájnou spojitost s pohanskými
Lučany a na místo jejich orlice se inspiroval pozdější
báchorkou z pera renezančního vypravěče Paprockého.
Ten uváděl, že předkové Kolowratů používali pečeť s
kolem. Balbín pak tvrdil, že Kolowratové v bitvách za
zájmy přemyslovské orlice označovali své bojové štíty
obrazem vozového kola s osmi loukotěmi a že tento
původní erb použili i na náhrobních kamenech v
chrámu sv. Václava ve Staré Boleslavi. Zároveň však
uváděl, že to již není možné doložit, protože v kostele
se prý po třicetileté válce nacházel pouze jediný
nečitelný kámen s kolem. Z rodokmenů Kolowratů je
přitom patrné, že některé manželky pocházely z rodů s
tímto erbovním znamením. Pozůstatkem takového
aliančního (manželského) erbu mohl být ovlivněn i
Balbín.
Ten pak tvrzení o kolovratském kole podpořil
smyšlenou erbovní pověstí, která odvozovala vznik
příjmení Kolowrat od spojení slov kolo a vrátit ve
smyslu otáčet a přitom vyprávěla o mimořádném
silákovi z rodu Kolowratů. Ten měl zachytit loukotě kola
vozu nejmenovaného českého krále, a tak zabránit jeho
převrácení, když se splašili koně. Od tohoto vrácení
kola a vozu do normální polohy a zabránění nehodě
pak mělo vzniknout rodové příjmení. Zároveň však bylo
třeba vysvětlit záměnu kola s orlicí. K tomu posloužila
další báchorka o údajné účasti Kolowratů na bojích
polského krále Kazimíra ve 14. století proti pohanským

Litevcům. Za projevenou statečnost pak prý dostali do
znaku upravenou polskou orlici. Tyto erbovní pověsti a
další smyšlenky byly připomenuty ještě v nejstarším
historicko-topografickém popisu sídel v Českém
království v 80. letech 18. století zemským patriotem
Jaroslavem
Schallerem. Bájná
erbovní figura
Kolovratů, vozové kolo s osmi loukotěmi, se sice v
české šlechtické heraldice vyskytuje poměrně často,
ale podle výzkumů Sedláčka i dalších znalců heraldiky
byla užívána jinými rody, zatímco Kolowratové vždy
užívali jen půlenou orlici.
K uvedené pověsti o velikém silákovi z rodu
Kolowratů je možno připomenout skutečnost, že z
tohoto rodu pocházel Jan Žehrovský z Kolowrat. S
mnoha českými pány se v letech 1465-1467 účastnil
propagačního poselstva krále Jiřího z Poděbrad pod
vedením pana Lva z Rožmitálu. Čeští vyslanci tehdy
podnikli náročnou okružní cestu po západoevropských
zemích a přesvědčovali jejich vládce o mírumilovných
snahách českého krále a o kulturní vyspělosti Čechů.
Snažili se zlepšit pozice českého panovníka při jeho
sporech s papežem a napravit špatnou pověst
husitských Čechů jako kacířských lapků. K úspěchu
této propagační mise výrazně přispíval i Jan
Žehrovský jako pověstný český obr, silák a vítěz
mnoha turnajů a rytířských klání. Jeho výkony
zaznamenal v podrobném latinském Deníku Václav
Šašek z Bířkova a literárně zpracoval Alois Jirásek v
povídce Z Čech až na konec světa.
PhDr. František Dudek, CSc.
jménem Spolku Kolowrat

Kolovratský pitaval aneb místní čarování
Četné zápisy ve smolné knize hrdelního a
útrpného práva města Říčan dokládají, že za kouzla a
čáry dříve bývaly značné tresty a někdy i ztráta hrdla.
Podle trestního zákoníku z roku 1707 ještě mohli být
nebezpeční žháři a čarodějníci trestáni dokonce i
upálením. Předtím se životu nebezpečné čarodějnické
praktiky, spojené např. s travičstvím, trestaly u mužů
stětím nebo upálením, u žen upálením nebo
zahrabáním zaživa. Očarování dobytka, pokud nebylo
spojeno s majetkovou újmou, se již považovalo za
babské pověry a podle toho se s ním nakládalo.
Na vesnicích se dlouho udržovala pověrečná
bílá magie, zaměřená na léčení lidí i zvířat, ochranu
před zlými silami a získání lásky. Zároveň se
uplatňovaly i četné obskurní praktiky černé magie,
zaměřené na škodu cizímu dobytku a polím. Čarovalo
se na sousedův dobytek, aby užitku nedával, na zkázu
cizí polní úrody apod. Tak např. nacházíme ve smolné
knize Říčan následující zápis: „Dne 2. července 1667
byl souzen čarodějník Jan Jindra, pacholek z Tehovic,
který doznával: ‚Vzal sem vody z potoka a omyl sem
svý koně a tu vodu sem vlil Ondřeji Plachýmu přes
cestu u vrat proto, aby koně mí byli hladší a jadernější
než koně jeho. Kdybych každej měsíc lil, byli by jeho
koně vždycky mdlejší.‘ “ Provinilec byl sice městským
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soudem propuštěn, ale předtím byl přísně napomenut,
že příště již bez milosti bude ztrestán na hrdle mistrem
popravčím.
Bílá léčitelská magie se v Tehovičkách
vyskytovala ještě po první světové válce. Do velkého
statku v čp. 104, který byl zbourán roku 1986, se
chodilo ke staré Novačce pro čarovnou vodu. S
oblibou ji používali velcí sedláci, menší chalupníci a
drobní domkáři, když jim dobytek přestal žrát.
Autentické svědectví nám o tom zanechala místní
rodačka paní Hofmanová, rozená Lehovcová ze statku
v čp. 107. Z jejího vyprávění uvádíme: „To když u
Lehovců přestal žrát dobytek, tak selka Lehovcová
řekla dcerám: ‚Holky, vemte bandasku nebo hrnek a
dojděte k Novačce pro vodu!‘ Po zabouchání na vrata
vyšla jedna z dvou dcer paní Novákové a jak nás
uviděla, buď Božka nebo Máňa, hned se ptala: ‚Dete
pro vodu?‘ Když jsme vešly do velký seknice, tak
Novačka vzala dřevo a rozdělala oheň v krásných
kachlových kamnech a začala dělat dřevěný uhlí.
Přitom měla kamna otevřený a stále něco do ohně
mumlala. Jako děti jsme měly obě uši natažený,
abychom aspoň nějaký slovíčko z čarovnýho říkání
zaslechly. Ale nikdy se to nepovedlo. Když bylo uhlí
hotový, tak ho Novačka hodila do bandasky s vodou a

řekla: ‚Holky, když to uhlí spadne ke dnu, tak to bude
dobrý, když ale zůstane nahoře, tak to bude špatný.‘
Aby se povedlo, tak se ale nesmělo o tu vodu prosit
ani za ni děkovat. Po donesení čarovný vody domů
pokropila selka Lehovcová nemocný zvíře a pak
čekala, jak mu čarovná voda pomůže.“ Podle
svědectví vypravěčky to prý vždy zabralo a dobytče
druhý den opět vesele žralo. Inu menší hladovění i u
lidí mnohdy dělá zázraky. Asi to ale nemohlo být lehké
dřevěné uhlí, ale jen nějaké černé kamení, když mělo
pro zdar akce spadnout ke dnu.
Ještě
jedna
podivuhodná
událost
se
připomíná z Tehoviček roku 1926. Tehdy již po
zavedení elektřiny došlo v hospodářské usedlosti
Františka Křečka v čp. 114 k požáru stodoly s
doškovou střechou. Oheň vypukl v noci, a protože
slaměné došky dobře hoří, začaly brzy plameny
ohrožovat i sousední stodolu statku u Lehovců v čp.
107. Vše prý zachránila stará matka hospodáře Josefa

Lehovce, která bydlela v malém výměnku. Vyběhla na
dvůr a přikázala zoufalému synovi, aby vyvalil velkou
dřevěnou díži na zadělávání domácího chleba a
postavil ji mezi obě stodoly. Ony se pak prý plameny
otočí. A skutečně se tak stalo a nebezpečné plameny
se poté od Lehovcovy stodoly odvrátily. Aby se
kouzelná moc čarovné díže uchovala, nesmělo se v ní
zadělávat na chleba v pátek a v tento den se nesmělo
ani provádět jeho pečení. To asi nikomu příliš
nevadilo, protože velké domácí pece se zdlouhavě
roztápěly tak jednou do týdne. A chleba si lidé dříve
velice vážili jako Božího daru a prokazovali mu
přirozenou až posvátnou úctu. Do posledního zbytku
ho vždy spotřebovali nebo zkrmili a nikdy by ho
nevyhodili do odpadu jako dnes. Z uvedených příběhů
je zřejmé, že v tehovičských gruntech se kouzla a čáry
velice dlouho uplatňovaly nejen ke škodě, ale mnohdy
i k užitku.
Jiří Missbichler

Ohlédnutí za výstavou o historii Kolovrat
Ve dnech červnových oslav výročí 800 let od
prvního písemného dokladu o Kolovratech připravili
členové Spolku Kolowrat s podporou starosty v přísálí
kulturního domu U Boudů výstavu o historii obcí naší
městské části. Slavnostní vernisáže se zúčastnilo přes
140 zájemců a s nimi expozici během čtyř dnů zhlédlo
kolem čtyř set dalších návštěvníků včetně místních
školáků. Pro ně uspořádali autoři na výstavě několik
tematických besed. Pro případné další zájemce jsou
výstavní panely do konce září ještě k vidění v infocentru,
odkud budou v říjnu přemístěny do muzea v Uhříněvsi.
Jeho pracovníky naše skromná expozice natolik zaujala,
že požádali o její zapůjčení. Mimo to byli autoři nadmíru
potěšeni značným zájmem kolovratských občanů, rodáků
i hostů našich oslav o výsledky jejich dobrovolné práce.
Slavnostní vernisáž za přítomnosti starosty ing.
Marka Ovečky zahájil odborný garant oslav a spoluautor
výstavy PhDr. František Dudek, CSc. Navázal na
předchozí slavnostní odhalení pomníku s pamětní deskou
v místech kolovratské tvrze. Tam jsme si
připomenuli místního velmože Mladotu,
který před osmi staletími daroval pro spásu
své duše ostrovskému klášteru kolovratský
dvorec s tvrzí a 4 poddanskými usedlostmi.
Tímto činem sponzoroval instituci, která
tehdy byla rozhodující morální, vzdělávací
a kulturní autoritou. Jeho přístup nebyl
tehdy ojedinělý, ale morální hodnota kolovratského daru byla během dalších staletí
zastíněna řadou násilných politických zásahů do majetkových vztahů za účelem potrestání, vypuzení nebo likvidace ideových
kritiků a odpůrců. V tomto rámci se nám
jeví místní i okolní konfiskace husitské,
předbělohorské, pobělohorské i poúnorové.
Poslední z nich, provázená nucenou kolektivizací, v našich Lipanech výrazně
zasáhla do majetků i životů 4 rodin.
Předkové jedné z nich tam přitom poctivě
hospodařili již od konce třicetileté války.

Mezi uvedenými destruktivními zásahy byl běžný
život v našich obcích po staletí podřizován každodenním
hospodářským potřebám. Přímo existenční závislost na
počasí přitom byla mnohdy natolik stresující, že z četných
zápisů kronik můžeme nabýt dojmu, že dříve nebylo snad
nikdy hezky. Přírodní pohromy sice byly stejně četné jako
nyní, ale byly podrobně zapisovány, zatímco o dobrém
počasí se vůbec nepsalo. V dnešních novinách to
nevypadá lépe, a to nejen s počasím. A protože nejen
prací byli i dříve osadníci živi, nacházeli v rámci četných
církevních svátků v obou místních kostelech duchovní
útěchu, morální poučení a kulturní vyžití. Další
společenské aktivity se zcela přirozeně odbývaly v
hospodách. Působení školy se začalo více uplatňovat
teprve v posledním století. To se týká i úplného vymýcení
negramotnosti.
Vedle zmíněných temných dob místních dějin,
prohloubených ještě četnými válkami a epidemiemi, se
samozřejmě vyskytovaly i delší přínosné a tvůrčí úseky. K
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nim jednoznačně patří budování a udržování obou
kostelů, odlití a umístění zvonů, zakládání obecně
prospěšných spolků v čele s hasiči a sokoly, výstavba
školy, nových domů, obecních studní, cest, silnic a
železnice a zavedení elektřiny. Význam těchto aktivit je
srovnatelný s příkladnými investičními akcemi za
posledních 15 let. Za minulá staletí ale docházelo i k
některým historickým pochybením, mezi něž patří
zejména zbourání gotického kostela roku 1767, zničení
zbytku tvrziště koncem 19. století a nedávné zbourání
barokní sýpky ve dvoře.
A protože lidé byli a jsou stále stejní, prakticky
nepoučitelní a velice různí, projevovaly se i v našich
obcích takové poklesky jako mnohoženství, vraždy z
lásky i pro majetek, škodlivé praktiky černé magie.
Naproti tomu se vyskytovaly i skromné projevy běžné
občanské odvahy a sounáležitosti, a to nejen ve
vypjatých chvílích našeho národa. Tak tomu bylo např. při
záchraně skvostného renesančního zvonu. Zcela stačilo,
aby se místní kovář při plnění příkazu okupantů na
sejmutí tunového kolosu nebál udělat ze sebe nešiku a
hlupáka a nikdo jiný se k tomu nenašel. Tak už to v životě
chodilo a chodí a o tom všem a mnohém dalším vypovídá
nejen připravená výstava, leták se stručnými dějinami
našich obcí, články ve Zpravodaji a zejména
připravovaná výroční publikace. Úvodní slovo zakončil dr.
Dudek přáním, aby toto vše nejen občany a další
zájemce zaujalo, ale přivedlo je i k zamyšlení.
Poté předal slovo dalšímu z autorů výstavy a
nadšenému
organizátoru
našich
oslav
Jiřímu
Missbichlerovi. Ten připomněl předchozí snahy o
zpracování místních dějin a vznik záměru na uskutečnění
oslav historického výročí. Jako kronikář místního Sboru
dobrovolných hasičů začal studovat materiály z obecní
kroniky, založené roku 1923, a shromažďoval staré
fotografie, pohlednice, písemné materiály ze života obce
a zaznamenával vzpomínky nejstarších pamětníků.
Přitom nezapomínal ani na Lipany. Jako člen hasičského
sboru navázal na kolegu Josefa Svobodu, který již v roce
1937 sepsal do hasičského almanachu stručnou historii
Kolovrat a přitom vyjádřil naději, že jeho práci někdo
dokončí. To mu dalo podnět pro další snahy. Velkým
zklamáním přitom bylo zjištění, že stará pamětní kniha
Kolovrat a Tehoviček je nenávratně ztracená. Stejně
dopadla i první školní kronika. Nakonec se mu podařilo
shromáždil takové množství obrazového a písemného
materiálu, že to vydalo na dvě hojně navštívené výstavy,
které uspořádal za pomoci Jana Jindry. Na ně
navazovala i výstava ke stému výročí místní školy. V roce
2001 předal starostovi 22 objemných šanonů s
uspořádanými a popsanými fotografiemi z událostí v obci
a 3 šanony s dalšími doklady pro archiv úřadu naší
městské části. V této činnosti našel podporu u tehdejšího
místostarosty ing. Jaroslava Břečky. Společně se zajímali
o historii naší obce i jejího okolí. Opatřili si starší i novější
literaturu a nadšeně a systematicky shromažďovali další
podklady a materiály pro souhrnné zpracování dějin
Kolovrat a Lipan. Zároveň upozornili vedení obce na
slavné výročí a na jeho význam pro obec. Přitom hledali
někoho, kdo by shromážděné materiály mohl kriticky
utřídit, vyhodnotit, doplnit a souhrnně a zajímavě je
zpracovat pro potřeby zamýšlené výroční publikace a
výstavy. Když se dověděli, že dr. Dudek je nejen znalcem
bylin, ale i dějin a že již zpracoval publikaci k podobnému
výročí své rodné obce, zaměřili se tímto směrem.
Nesměle ho požádali o pomoc a spolupráci, protože
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věděli, že to bude stejně jako oni dělat zdarma. To mu
nevadilo, ale i po oslovení panem starostou z určitých
důvodů váhal. Pak v něm ale převážila profesní čest,
zájem o naši obec a o podporu dobré věci a doslova na
poslední chvíli se zapojil do organizace oslav a
zpracování místních dějin. Na výzkum v archivech sice již
bylo málo času, ale přesto se nám ještě podařilo vedle
fotokopie listiny z roku 1205 s prvním dokladem o
Kolovratech a rozměrného barevného plánu katastru z
roku 1841 objevit doklad o gotické kapli sv. Prokopa a
unikátní barevné vyobrazení Kolovrat s popisem a
původní podobou starého kostela z roku 1722. Následné
kritické vyhodnocování a souhrnné zpracování veškerého
shromážděného materiálu k dějinám našich obcí od 12.
do 19. století pak zabralo několik měsíců pilné práce. S
jejími výsledky se již početní zájemci seznámili během
jarního cyklu přednášek v knihovně. Přes některá
nedorozumění, publikovaná ve Zpravodaji, je možno
konstatovat, že Kolovraty se mohou pochlubit odborně
zpracovanou a víceméně slavnou historií. Při této
náročné práci uvedené trojici dobrovolných nadšenců
vydatně pomáhali zejména Petr Bartoš s manželkou a
Tomáš Bezouška. Vznikla tak neformální skupina
zájemců o historii a tradiční hodnoty, jež pro lepší
komunikaci s úřady přikročila k založení občanského
sdružení Spolek Kolowrat.
Atmosféru vernisáže stylově zpestřovali a
dotvářeli hudbou i zpěvem starobylých balad hráči na
středověké nástroje v čele s nezapomenutelným
niněristou. Jeho nástroj nebyl pro naše oslavy zvolen
náhodně, protože jeden z jeho původních názvů je
obsažen i v pojmenování Kolovrat.
Před otevřením výstavy se ještě ujal slova pan
starosta, aby předal čtyři pamětní medaile, vydané k
slavnému výročí. Spolu s diplomem je udělil za obětavou
práci pro obec ing. Jaroslavu Břečkovi a Jiřímu
Missbichlerovi. Další medaili obdržel Jaroslav Komárek
jako nejstarší občan a rodák z Kolovrat a Miloslav Řehák
jako potomek nejstaršího rodu z Lipan. Tato ceremonie
proběhla tak rychle a úsporně, že mnozí diváci ani
nepostřehli, za co byli čtyři oslavenci odměněni. Zatím se
tedy v Kolovratech za ocenění dobrovolných občanských
aktivit s medailemi poněkud šetřilo. Více bylo při večerní
veselici pamatováno na finanční sponzory. Vzhledem k
počtu vyrobených kusů a k vysoké úrovni zpracování má
tedy vedení obce o čem přemýšlet bez ohledu na to, že
část nákladu je prodejná.
Po malé slavnosti už opravdu nezbývalo nic
jiného než odhrnout posuvnou stěnu do přísálí, a tak
otevřít výstavu. Projevy početných návštěvníků byly
natolik spontánní, že bylo raději upuštěno od původně
zamýšleného odborného výkladu a besedy s přítomnými
pamětníky. Doufáme, že nám to nemají za zlé a že
přijmou náhradní pozvání na některou z připravovaných
podzimních besed v knihovně. K výstavě ještě
připomínáme, že autorem odborné části je dr. Dudek a
autorem výtvarného zpracování a technického řešení
Petr Bartoš. Oběma přitom významně pomáhali pánové
Břečka a Missbichler, kteří se zejména zasloužili o
poutavou doprovodnou instalaci kronik a mnoha dalších
materiálů na několika stolech. Mile nás překvapila a
potěšila i přítomnost spoluzakladatelky muzea a galerie v
Uhříněvsi Libuše Votavové a kronikářky Prahy 15 Marie
Zdeňkové, jež se o naší práci pochvalně vyjádřily.
František Dudek
Jiří Missbichler

Rozšíření základní školy v městské části Praha 10 – Kolovraty
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám k přečtení text petice na
podporu rozšíření Základní školy v Kolovratech, kterou
organizují rodiče dětí z Kolovrat. Protože nám, jako
členům občanského sdružení Mateřské centrum
Kolovraty - Macek, stejně tak jako jistě mnohým z Vás,
obyvatelům Kolovrat, stejně tak jako zastupitelstvu naší
městské části Praha 10 – Kolovraty, není lhostejná
situace se stávající kapacitou Základní školy v
Kolovratech, rozhodli jsme se sepsat po dohodě se
starostou městské části Praha – Kolovraty a ve
spolupráci s ředitelem místní ZŠ panem Mgr. Bednářem,
petici adresovanou panu Bürgermeisterovi.
Pokud souhlasíte se zněním této níže uvedené
petice, můžete svůj souhlas potvrdit svým podpisem na
některém z podpisových archů, které jsou k dispozici v

mateřském centru MACEK (budova tzv. konírny, vedle
hospody u Boudů), v Infocentru Kolovraty, na MÚ
Kolovraty, u dětské lékařky MUDr. Czinnerové, v
jednotlivých odděleních MŠ Kolovraty. Tuto petici měli
rovněž možnost podepsat rodiče na školní zahradní párty
pořádané ZŠ Kolovraty 21.9.2005 v areálu školní
zahrady.
Předem Vám všem děkujeme za připojení
Vašich hlasů pod tuto petici a budeme doufat, že bude na
Magistrátu hl. města Prahy vyslyšena, nebo k ní bude
alespoň přihlédnuto.
O odpovědi na petici Vás budeme informovat
opět na stránkách Kolovratského zpravodaje.
Za občanské sdružení Macek Vám přeje krásný
a prosluněný podzim
Martina Nováková

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Rozšíření základní školy v městské části Praha 10 – Kolovraty
Náměstek primátora hl.m.Prahy pro oblast územního rozvoje a bytové politiky
Ing. Jan Bürgermeister
Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
Vážený pane Bürgermeistere,
my, níže podepsaní, se na Vás obracíme, se žádostí
o pomoc při rozšíření, resp. výstavbě nové základní školy v
městské části Praha 10 – Kolovraty.
V posledních letech je velkým trendem, zejména
mladých lidí v Praze, stěhovat se do klidnějších okrajových
částí města. Tito lidé pak zpravidla zakládají více či méně
početné rodiny, a tak se stává, že kapacita předškolních a
školních zařízení, původně určených pro ne příliš početnou
skupinu „původních obyvatel“ těchto lokalit, absolutně
nedostačuje novým, potažmo budoucím potřebám.
Se stejným problémem se potýkáme i my, v městské
části Praha 10 – Kolovraty. Již dnes je kapacita školky
nedostačující. Zde se však již našlo řešení a školka v
červenci letošního roku začala s rekonstrukcí, a s tím
souvisejícím rozšířením, jednoho starého pavilonu.
S kapacitou školy je v současné době minimálně
stejný problém, jako s kapacitou školky. Stávající maximální
kapacita školy je 150 dětí, ovšem s tím, že se bude vyučovat
jak v budově základní školy, tak i v budově školní družiny,
která je mimo areál školy. Ve školním roce 2005/2006 bude
školu navštěvovat 130 žáků, což je již téměř za hranicí
únosnosti! Na vítání nových občánků bylo letos v květnu
pozváno 48 novorozenců!! Školní budova, která byla
postavena v naší městské části před 107 lety, svým vnitřním
uspořádáním
již
zdaleka
nevyhovuje
současným

požadavkům. Na základě výše uvedených skutečností je
patrné, že je nejvyšší čas začít situaci řešit.
Možná namítnete, že máme své děti umístit do
okolních předškolních a školních zařízení. Ale věřte nám, že
tam je situace stejná, ne-li horší.
Navíc v městské části Praha 10 – Kolovraty se stále
budují nové obytné komplexy a rodinné domy, do kterých se
s největší pravděpodobností budou stěhovat opět mladí lidé,
kteří již malé děti mají nebo si je v nejbližší době chtějí
pořídit.
Přihlédneme-li k trendu neustále klesající porodnosti
v České republice, je pro nás pro všechny velmi pozitivní, že
tento trend je v městské části Praha 10 – Kolovraty právě
opačný (tedy stoupající porodnost), a potažmo je tedy v
zájmu celé naší společnosti pro tuto novou generaci zajistit
optimální podmínky. My rodiče se o to snažíme i tím, že jsme
svým potomkům vybrali klidnou městskou část, a město by
se mělo postarat o záležitosti mu příslušející, v tomto
případě o kapacitně dostačující předškolní a školní zařízení v
místě bydliště.
Vážený pane Bürgermeistere, velmi Vás tímto ještě
jednou žádáme o pomoc při rozšíření základní školy v
městské části Praha 10 – Kolovraty. Tuto svou žádost
potvrzujeme svým podpisem.
Tento dopis byl konzultován s ředitelem školy v
městské části Praha 10 – Kolovraty, panem Mgr. Bednářem.

Petiční výbor Macek (Mateřské centrum Kolovraty), ve složení:
Bartošová Stanislava, Mladotova 663/2, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
Červenková Mich., Meduňková 64/694, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
Heřmánková Dana, Mladotova 663/2, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
Koudelová Kateřina, U Vodice 316/29, 103 00 Praha 10 - Kolovraty

Sitná Jitka, Albíny Hochové 40, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
Šustová Vladimíra, Mladotova 674/12, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
Nováková Martina, Mírová 84, 103 00 Praha 10 - Kolovraty
Klikarová Radka, Mladotova 663/2, 103 00 Praha 10 - Kolovraty

Pokud budete mít zájem o zaslání textu petice s podpisovým archem v elektronické podobě, napište na e-mail:
martina.novakova@mybox.cz nebo stana@mystika.cz.
Kontaktní adresa:
Martina Nováková, Mírová 84, 103 00 Praha 10 – Kolovraty
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Pro stomatologickou praxi
v Praze-Kolovratech

přijmu
zdravotní sestru
na celý úvazek
(případně úvazek 0,6)

Nástup říjen 2005
Telefon: 26771 0655, 777 774 346
E-mail: mudr.ludmilazizkova@seznam.cz

UKLIDÍM VÁŠ DŮM I ZAHRADU

JIŘÍ VOSÁHLO

PROVÁDÍM TYTO SLUŽBY:
- pravidelný i jednorázový úklid bytu
- veškeré vyklízecí práce ( půd, sklepů, bytů..)
- veškeré zahradnické práce
- oprava a natírání plotů

-

generální úklid – systém RAINBOW vhodné pro alergiky
čištění koberců i čalouněného nábytku
sekání zahrad
drobné zednické práce

Po dohodě zajistím i další práce k vaší spokojenosti.

Telefon 776015558, 777015551

Jindřich Strnad

HROMOSVODY
 opravy
 montáže
 revize
Livornská 448,
Horní Měcholupy
Telefon: 604 749 702
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Keramický kroužek
hledá maminku, která by byla ochotná
věnovat svůj čas jedenkrát týdně
(v úterý od 16.00 hod.)
dětem v keramickém kroužku.
Informace na tel. čísle: 731 567 122.
Děkujeme.
Livornská 448,
Horní Měcholupy
Telefon: 604 749 702
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