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Vánoční rozjímání s Marií Rottrovou

Voda v Říčanském potoce
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Jazzbáby slavily s kapelníkem

Kniha o historii má pětileté výročí

... Vánoční jarmark
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V předvečer Vánočního jarmarku
představili v Infocentru s knihovnou svoji
tvorbu Dagmar Volencová a Milan
Lukášek. Na vernisáži výstavy předvedli,
jak vznikají společná díla.
Hostem jarmarku byl odborník na
barokní hudbu Michael Pospíšil (vlevo)
se souborem Ritornello. Po vystoupení
v atriu si mohli návštěvníci podvečerního
koncertu v kostele zazpívat se
souborem barokní unhošťské roráty.

V programu opět nechyběli malí
hudebníci, divadelníci či tanečníci.
Předvánoční atmosféru navodily
Jazzbáby i soubor Coro Picollo.
Pod rozsvíceným vánočním
stromem pozdravil návštěvníky
jarmarku starosta Michal Habart.

Foto Iveta Hrubá, Jana Novodvorská, Blanka Oujezdská
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Úvodník
Zdravím všechny čtenáře Kolovratského zpravodaje. Sešel se rok s rokem a opět je zde adventní
čas – předzvěst vánočních svátků. Kolovraty přivítaly toto období tradičním vánočním jarmarkem, kterému věnujeme fotostranu i samostatný článek.
V souvislosti s letošním jarmarkem bych ráda využila této možnosti a poděkovala lidem, kteří tvořili
zázemí pro tuto akci, jmenovitě Josefovi Blažkovi, který mi byl celý den
nápomocen a jehož zásluhou měli všichni prodejci kde nabízet své zboží.
Děkuji také všem účinkujícím za jejich krásná vystoupení, která pomohla
navodit příjemnou vánoční atmosféru a mile vyplnila čas čekání na rozsvícení vánočního stromu. Než se všichni nadějeme, budou se rozsvěcet
vánoční stromečky i v našich domácnostech. Ráda bych proto popřála
všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních v kruhu svých blízkých
a hodně štěstí a zdraví, osobních i pracovních úspěchů v příštím roce 2012.
Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
rád bych vás, pravidelné čtenáře zpravodaje,
informoval před koncem roku o dění v naší městské
části. Jak jsem se zmínil v minulém čísle, proběhla
v listopadu oprava komunikace Do Lipan. Akce byla
hrazena z prostředků hl.m. Prahy. Před vedením naší
městské části stojí nyní důležitý úkol - předat nově
opravenou silnici Technické správě komunikací k jejímu následnému udržování. V příštím roce bychom rádi dokončili druhou etapu výstavby a tou je
stezka pro pěší i cyklisty. Nový, lepší povrch spojky Kolovraty-Lipany jistě
potěšil všechny řidiče, kteří se již nemusí složitě vyhýbat dírám a nerovnostem.
Díky úspěchu při grantovém řízení hl.m. Prahy v oblasti sportu a tělovýchovy se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci dětského hřiště Na
Skále – na děti zde čekají nové herní prvky. Doufám, že nová lanová sestava s trampolínou „vytáhne“ děti od obrazovek počítačů a vrátí je zpět na
hřiště a do přírody.
Z kulturních akcí chci zmínit tradiční posvícenskou zábavu, která se každoročně koná díky nadšení a úsilí členů místního Klubu důchodců. Jsem
moc rád, že jsou mezi námi občané, kteří chtějí dělat něco pro druhé. Patří
jim za to můj velký dík.
Tou největší akcí v předvánoční době je tradiční kolovratský jarmark.
I letos to bylo příjemné sousedské setkání s mnoha účinkujícími a se závěrečným rozsvícením vánočního stromu, který tak ozářil prostor před naším
Infocentrem.
A samozřejmě ani v letošním, adventním čase, nemůže na seznamu společenských akcí chybět Mikulášská besídka pro děti.
Letošní rok se pomalu ale jistě blíží ke svému závěru. My se ale musíme
připravovat na rok další, rok 2012. A ten nebude jednoduchý. Díky novému,
úspornému rozpočtu hl. města Prahy budeme muset pravděpodobně redu-

kovat naše investiční záměry a doufat, že nám finanční prostředky budou
stačit alespoň na nutné opravy a údržbu. Moc bych si přál, aby po několika
opravdu „štědrých“ letech, co se týče sněhové nadílky, k nám byla letos zima
vlídná a dovolila nám ušetřit alespoň nějaké prostředky ze zimní údržby.
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za podporu a přízeň a popřál Vám
a Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a to nejlepší vykročení
do roku 2012.
Ing. Michal Habart, starosta MČ Praha - Kolovraty

Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané,
vítejte u posledního Kolovratského zpravodaje
v tomto roce. Nedávno se mne kdosi ptal na moje
pocity po roce „místostarostování“. Odpověděl jsem,
že to je o hodně náročnější než jsem čekal, ale také
mnohem zajímavější než jsem si dovedl představit.
Chci tím říci, že se při této práci člověk setkává
s tématy, o jejichž existenci neměl dříve ani tušení.
Hledání správného řešení bývá často svízelné a cesty vedoucí k cíli jsou klikaté. O to větší je ale radost, když se podaří problém vyřešit ke všeobecné
spokojenosti.
Nechme však filosofických úvah a vraťme se k tomu, co nás v minulých
týdnech a měsících zaměstnávalo. Osobně mám velmi dobrý pocit ze setkání s občany, které proběhlo ve druhé polovině října. V úvodní části jsme
shrnuli to nejdůležitější, co se v uplynulém roce odehrálo, a představili jsme
hlavní rozvojová témata. V následné diskuzi jste nám položili řadu otázek
týkajících se územního rozvoje, dopravy, sportu a mnoha dalších oblastí.
Setkání bylo, po mém soudu, užitečné pro obě strany a docela se těším na
opakování v příštím roce. Doufám jen, že proběhne za vyšší účasti – v sále
U Boudů nás bylo asi jen třicet. Je důvodem časové vytížení, malý zájem
anebo je třeba napříště setkání více inzerovat?
Dalším tématem, kterému vedení obce věnuje v poslední době hodně
pozornosti, je výběrové řízení na pronájem tenisového areálu. Co je naším
cílem? Najít vyvážené řešení, které na jedné straně vytvoří podmínky pro
trénink dětí a mládeže, neboť jsme si vědomi toho, že sport je pro mladé
nejen relaxací, ale také důležitou součástí rozvoje osobnosti. Proto chceme
tuto aktivitu podporovat. Na straně druhé bychom rádi zkvalitnili správu tenisového areálu a zajistili jeho další rozvoj. To s sebou samozřejmě nese trochu jiný model provozu než dosud, zejména pokud jde o prostor pro neorganizované hráče. Jednání nejsou jednoduchá, ale věříme, že se podaří najít
řešení přijatelné pro všechny strany.
Závěrem mi dovolte, abych se vrátil ke změně na pozici vedoucí kolovratského Infocentra s knihovnou. Chtěl bych poděkovat Blance Oujezdské
za práci, kterou pro městskou část odvedla, a ocenit výsledky, kterých se jí
podařilo dosáhnout. Zároveň přeji hodně štěstí a elánu Janě Novodvorské,
která štafetu přebírá. Věřím, že i pod jejím vedením bude Infocentrum příjemným místem ke vzájemnému setkávání a že se jí bude dařit rozvíjet
a zkvalitňovat také Kolovratský zpravodaj a webové stránky naší městské
části.
Krásné prožití období adventu všem přeje
ing. David Borges, zástupce starosty
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Informace ze zasedání zastupitelstva MČ Praha - Kolovraty
5. zasedání ZMČ - 23. června 2011
Závěrečný účet MČ Praha – Kolovraty za rok 2010,
Usnesení č. 16/2011
ZMČ konstatovalo, že Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha – Kolovraty za rok 2010 obsahuje zjištěné nedostatky:
1. o pozemcích nakoupených na základě kupní smlouvy
bylo účtováno jako o nedokončeném dlouhodobém majetku,
2. při účtování o zřizování věcných břemen a účtování
o prodeji pozemku nebyl dodržen den uskutečnění účetního
případu ve smyslu ustanovení bodu 5.4. ČÚS číslo 701,
3. opravné položky k pohledávce s překročenou lhůtou
splatnosti, která je soudně vymáhána od roku 2006, nebyly vytvořeny v dostatečné výši, která měla vyjádřit míru znehodnocení tohoto druhu majetku.
Zjištěné nedostatky nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3) písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších
předpisů.
ZMČ schválilo Závěrečný účet za rok 2010 ve smyslu příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, s výhradami nedostatků uvedených v bodech 1. - 3. výše.
ZMČ schválilo tato opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření:
1. přeúčtovat nákup pozemků z účtu Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek na účet Ostatní krátkodobé pohledávky (provedeno v období 4/2011),
2. zajistit dodržování dne uskutečnění účetního případu při
účtování o nakládání s majetkem,
3. vytvořit opravné položky až do výše 100% k pohledávce
s překročenou lhůtou splatnosti, která je soudně vymáhána
od roku 2006. Tyto položky budou vytvořeny pouze účetně,
nikoliv jako daňově uznatelný výdaj.
ZMČ uložilo starostovi MČ zajistit realizaci opatření uvedených v bodech 1. - 3. výše v termínu do 31. 12. 2011
a zajistit realizaci finančního vypořádání ve smyslu příloha
č. 2 a č. 3 Závěrečného účtu za rok 2010.
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty, Usnesení
č. 17/2011
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc červen 2011
ve smyslu přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ ukládá ÚMČ realizaci rozpočtových opatření dle výše
uvedeného bodu.
Poskytnutí peněžitých darů v rámci Kolovratských programů na podporu využití volného času dětí a mládeže ve
2. kole roku 2011, Usnesení č. 18/2011
ZMČ souhlasilo s poskytnutím peněžitých darů v rámci
2. kola roku 2011 vypsaných Kolovratských programů na
podporu využití volného času dětí a mládeže dle přílohy –
rekapitulace schválených žádostí, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ pověřilo starostu podpisem příslušných darovacích
smluv a uložilo ÚMČ vyplacení peněžitých darů a provedení následné finanční kontroly, zda byly poskytnuté dary
využity v souladu s grantovými pravidly.
Pověření členů kontrolního výboru v rámci plánovaných
finančních kontrol PO – doplnění kontrolní skupiny dle
VKS, Usnesení č. 19/2011
ZMČ vzalo na vědomí, že starosta MČ Praha – Kolovraty jmenuje pro doplnění kontrolní skupiny pro provedení finanční
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a interním auditu u příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha – Kolovraty a podle plánu finančních kontrol pro
rok 2011 některého ze členů kontrolního výboru.
Projednání a schválení zastavení pohledávky z pojistné
smlouvy BD Mírová – Kolovraty, Usnesení č. 20/2011
ZMČ bylo seznámeno s obsahem „Smlouvy o zastavení
pohledávek z pojistné smlouvy č. ZP-P/107637159 mezi Českou spořitelnou, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova
1929/62, IČ: 45244782, zástavním věřitelem a Bytovým
družstvem Mírová - Kolovraty, se sídlem Praha 10 – Kolovraty,
Mírová 106, IČ: 26128845, zástavcem a schvaluje, aby byla
uzavřena k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
ZMČ pověřilo starostu MČ Praha – Kolovraty, Ing. Michala
Habarta a zástupce starosty Ing. Petra Součka, Ph.D.,

potvrzením doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze ve znění pozdějších změn a doplnění a prohlášení z titulu spoluvlastníka zastaveného nemovitého majetku, které je obsaženo ve shora uvedené smlouvě, o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy.
Změna Jednacího řádu ZMČ,
Usnesení č. 21/2011
ZMČ schválilo změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha – Kolovraty takto: Čl. 9 – Účast dalších
osob na zasedání ZMČ Bod č. 3) zní:
3) Zasedání ZMČ je veřejné, mohou se jej zúčastnit všechny fyzické osoby, které dovršily věku 18 let, jsou občany
hl. m. Prahy a v městské části jsou přihlášeny k trvalému
pobytu nebo jsou cizími státními občany a jsou hlášeny
k trvalému pobytu v městské části, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena, dále i fyzická osoba, která vlastní na území
městské části nemovitost.
Na zasedání mohou vyjadřovat svá stanoviska, nemohou
však zasahovat do průběhu zasedání, pokud nebudou předsedajícím vyzváni. Své připomínky a návrhy mohou uplatňovat především mimo zasedání ZMČ u všech členů ZMČ,
případně tajemníka ÚMČ, a to ústně, nejlépe však písemně.
Komunitní plán sociálních služeb
Ing. J. Jarůšková seznámila zastupitele s materiálem týkajícím se komunitního plánování sociálních služeb, který byl
zastupitelům rozeslán již dříve. Touto problematikou se také
v samostatné působnosti zabývají obce a v hl. m. Praze
i městské části. Působnost v této oblasti byla svěřena MČ
Praha 1 – 22. V předchozím volebním období bylo dohodnuto, že i MČ Praha – Kolovraty se bude podílet na přípravě a sestavení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy společně s Prahou 22
(Uhříněves). V současné době je platný komunitní plán
sociálních služeb pro rok 2010 a 2011.
Nájem nebytových prostor v Atriu
Ing. M. Habart informoval o tom, že se podařilo pronajmout
nebytové prostory v levé části obecního objektu nad drogérií. Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásil jeden
zájemce - místní občan, poskytující služby v oblasti informačních technologií.
Investiční dotace MHMP pro rok 2011
Ing. M. Habart informoval o tom, že byla MČ Praha –
Kolovraty přidělena pouze jedna účelová investiční dotace
ve výši 3,5 mil. Kč z původně požadovaných tří dotací. Tyto
prostředky byly přiděleny na dokončení sportovního areálu
„Cihelna“. I toto lze považovat za značný úspěch. V tomto
roce byly přidělovány dotace menším městským částem
sporadicky. V zásadě byly poskytnuty zkrácené finanční
prostředky na ty akce, které již byly rozpracovány a dotace
by měly zajistit jejich dokončení. Rezerva MHMP ve výši
cca 500 tis. Kč měla být využita pro oblasti školství a děti
a mládež.
Výběrové řízení na nájem tenisových kurtů v areálu
Cihelna
Ing. M. Habart informoval o přípravě výběrového řízení na
nájem a provoz tenisového areálu v Cihelně. Parametry byly
stanoveny, připravil je rámcově zástupce starosty
Mgr. P. Ondroušek. Byly projednány a schváleny vedením
MČ a v nejbližších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení.
Parkoviště u zastávky ČD
Ing. M. Habart informoval o probíhajícím jednání o dokončení parkoviště do konce měsíce srpna t. r., další dotační
prostředky nebyly přiděleny. Je nutno řešit úspornější variantu a zapojit na dokončení pouze prostředky MČ z finančních rezerv. Jiné řešení není možné. Nejspíše nebude
povrch dokončen zámkovou dlažbou, pouze bude zpevněn.
V té souvislosti bude také vybudován spojovací chodník
z parkoviště do areálu MŠ.
Jednání o změnách územního plánu na odboru územního
plánování MHMP
Ing. M. Habart informoval o jednání, kterého se zúčastnil
a které se koná přibližně jednou ročně na MHMP se zástupcem MČ. Vyhověli ve většině požadavků MČ, šlo ale o předběžné jednání.
Dětský den 2011
Mgr. P. Ondroušek předložil členům ZMČ před zasedáním
podrobnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledku Dětského

dne. Zaregistrovalo se 590 dětí, celkově se zúčastnilo
odhadem asi 1800 lidí. Na přípravě a zajištění akce se podílelo 13 organizací, v programu bylo více než 20 atrakcí
a vystoupení. Jedním z cílů bylo, aby akce nemusela být
pokryta z rozpočtu MČ, což se díky sponzorským darům
podařilo. Na závěr poděkoval členkám organizačního výboru: I. Hrubé, M. Konečné, B. Oujezdské a H. Vítkové, které
věnovaly přípravě akce hodně času a odvedly hodně práce.
Zpráva o činnosti Infocentra s knihovnou MČ Praha Kolovraty za 1. pololetí 2011
Na žádost Mgr. P. Ondrouška připravila vedoucí Infocentra
s knihovnou B. Oujezdská přehled činnosti za 1. pololetí
2011. Stručně seznámila zastupitele s jednotlivými činnostmi a akcemi, které se konaly.
Velmi dobrou práci Infocentra a jejích pracovníků následně
ocenili ve svých vystoupeních Ing. J. Svátek, Ing.
M. Konečná a Ing. M. Habart.

6. zasedání ZMČ - 22. září 2011
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty,
Usnesení č. 23/2011
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc srpen a září
2011 v celkové výši 1.529.000 Kč.
ZMČ uložilo ÚMČ realizaci neprovedených rozpočtových
opatření dle bodu výše.
Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty za 1. pololetí
2011, Usnesení č. 24/2011
ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha –
Kolovraty k 30.6.2011: příjmy 10.914.200 Kč (58% rozpočt. částky), výdaje 6.456.500 Kč (34% rozpočt. částky),
saldo příjmů a výdajů 4.457.710 Kč.
ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti
k 30.6.2011: výnosy 1.475.000 Kč, náklady 833.000 Kč,
hospodářský výsledek 642.000 Kč, odvod finančních prostředků 1.045.000 Kč.
Úprava plánu hospodářské činnosti roku 2011, Usnesení
č. 25/2011
ZMČ schválilo úpravu plánu hospodářské činnosti roku
2011 ve smyslu přílohy, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
ZMČ uložilo ÚMČ realizaci úpravy plánu hospodářské činnosti roku 2011dle bodu výše.
Inventarizace obecního majetku a závazků za rok 2011,
Usnesení č. 26/2011
ZMČ nařídilo provést inventarizaci obecního majetku
a závazků MČ Praha-Kolovraty k 31.12.2011
ZMČ stanovilo a uložilo:
a) rozvahovým dnem pro provedení řádné fyzické inventury
hmotného i nehmotného obecního
majetku MČ Praha - Kolovraty je 30.9.2011,
b) rozvahovým dnem pro provedení řádné dokladové inventury je 31.12.2011,
c) inventarizace bude provedena v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění
pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve
znění pozdějších předpisů,
d) fyzická i dokladová inventura bude provedena podle jednotlivých skupin majetku a závazků,
e) inventura pokladní hotovosti hlavní a hospodářské činnosti ÚMČ bude provedena k 31.12.2011,
f) po provedení zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví budou vyčísleny případné inventarizační rozdíly
a navržen způsob jejich vypořádání. Návrh na způsob vypořádání musí být projednán a schválen Ústřední inventarizační komisí (ÚIK).
Při provádění fyzických inventur bude prověřena využitelnost majetku.
ZMČ jmenovalo:
předsedou Ústřední inventarizační komise městské části
Praha-Kolovraty Ing. Mgr. K. Nováčka (předseda kontrolního výboru ZMČ), sekretářem ÚIK pro provedení fyzické
inventury V. Matinovou (správce obecního majetku), členy
ÚIK pro provedení fyzické inventury H. Vítkovou (FO ÚMČ)
a Ing. V. Jindřichovou (OSM ÚMČ) a R. Šímovou (tajemnice ÚMČ).
Předseda ÚIK je odpovědný za řízení a kontrolu činností IK
a sestavení inventarizační zprávy. Inventarizační komise

5

... informace z městské části

(dále jen IK) je nejméně dvoučlenná a při provádění fyzické
inventury je vždy přítomen pracovník odpovědný za svěřený majetek. Starosta jmenuje členy IK. Předsedou IK je
občan MČ, který není v pracovně právním vztahu k ÚMČ
a vždy je jedním členem IK zaměstnanec ÚMČ.
ZMČ pověřilo tajemnici ÚMČ R. Šímovou, aby zajistila koordinaci všech jednotlivých etap inventarizace, metodicky
řídila provedení inventarizace, včetně přípravy předávacích
protokolů a prováděla průběžnou kontrolu zpracování podkladů a dílčích činností, včetně průběhu inventur u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha – Kolovraty.
Změna Jednacího řádu ZMČ Usnesení č. 27/2011
ZMČ schválilo provedení navržených změn platného
Jednacího řádu ZMČ Praha – Kolovraty tak, jak byly předloženy v příloze č. 1 tohoto usnesení, a schvaluje další
změny, které v úplném znění zní:
Čl. 7 odst. č. 9) Pořadí projednávaných částí programu stanoví ZMČ.
Čl. 9 odst. č. 3) Zasedání ZMČ je veřejné, mohou se jej
zúčastnit všechny fyzické osoby, které dovršily věku 18 let,
jsou občany hl. m. Prahy a v městské části jsou přihlášeny
k trvalému pobytu, nebo jsou cizími státními občany a jsou
hlášeny k trvalému pobytu v městské části, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
a která byla vyhlášena, dále i fyzická osoba, která vlastní na
území městské části nemovitost.
Uvedené fyzické osoby mají právo na zasedání vyjadřovat
v rámci rozpravy k projednávanému bodu v souladu s jednacím řádem svá stanoviska. Nemohou však zasahovat do
průběhu zasedání takovým způsobem, aby byl narušen
řádný, pracovní, věcný a důstojný průběh zasedání,
a vyčkají, až budou předsedajícím vyzváni. Své připomínky
a návrhy mohou uplatňovat především mimo zasedání ZMČ
u všech členů ZMČ, případně tajemníka ÚMČ, a to ústně,
nejlépe však písemně.
Tyto změny Jednacího řádu ZMČ jsou účinné ke dni 23. září
2011.
ZMČ ukládá tajemnici ÚMČ zapracování schválených změn
tímto usnesením do úplného znění jednacího řádu a jeho
zveřejnění na úřední desce a webových stránkách MČ.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období od
30.11.2010 do 31.7.2011 Usnesení č. 28/2011
ZMČ hodnotí práci kontrolního výboru za období 30. listopadu 2010 až 31. července 2011 bez výhrad.
ZMČ ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit další
zprávu o činnosti nejpozději na březnovém zasedání zastupitelstva v roce 2012.
Komunikace mezi Kolovraty a Lipany
Ing. M. Habart informoval o připravované rekonstrukci silnice mezi Kolovraty a Lipany. Tomuto tématu se osobně
věnoval. V říjnu a listopadu 2011 bude provedena kompletní rekonstrukce povrchu a při tom rozšíření vozovky tak,
aby splňovala řádné technické parametry. Příští rok by měl
být zahájen výkup částí dotčených pozemků pro chodník.
Ing. M. Habart připomněl, že jde o velice významnou záležitost a byl by rád, kdyby se angažoval aktivně i ten, kdo se
k tomuto tématu na začátku volebního období hlásil.
Generel zeleně
Ing. D. Borges informoval o tom, že se v rámci vedení obce
ujal připravit, resp. aktualizovat „generel zeleně“ ve spolupráci se správcem obecního majetku V. Matinovou.
Výběrové řízení na nájem tenisových kurtů v areálu Cihelna
Ing. M. Habart informoval o tom, že ve chvíli zasedání ZMČ
není výběrové řízení dosud uzavřeno. V úterý proběhl pohovor s oběma zájemci. Je to Spor t Kolovraty, o.s.
a J. Pěnkava. Finální výběr proběhne příští týden.
Kolovratský parník 2011
Ing. M. Habart informoval o tom, že byla vypracována zpráva o společenské a kulturní akci „Kolovratský parník“
v roce 2011. Všichni členové ZMČ tuto zprávu obdrželi. To,
že se při akci takového rozsahu podařilo ještě vydělat 9 tis.
Kč, lze považovat za úspěch.
Studie náměstí „Na Viničkách“
Ing. M. Habart předložil studii architekta Hájka náměstí „Na
Viničkách“. Pokud by to bylo možné, bude vhodné do týdne
zaslat připomínky, aby vedení obce mohlo zahájit diskusi
o tom, jak bude projekt pokračovat dále. Co nejdříve by měl
být předložen ZMČ a následně diskutován s občany. Je
důležité, aby každá obec – městská část měla své náměstí.
Atrium je dost navštěvované, protější prostor si o propojení
přímo říká. Lze očekávat ze strany občanů velkou diskusi.
Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty

Přeji si, aby v Infocentru vládla vždy příjemná
atmosféra, říká vedoucí Jana Novodvorská
Od října vede Infocentrum s knihovnou Bc. Jana Novodvorská, která se této funkce ujala na
základě výsledku výběrového řízení. Při této příležitosti jí redakce Kolovratského zpravodaje
položila pár otázek.
Kdo zavítá do Infocentra poprvé, bývá překvapen příjemným prostředím a nadčasově řešeným interiérem.
Návštěvníci odjinud se netají obdivem ani nad Kolovraty samotnými. Jak působí nové působiště na vás?
Je zde mile a útulno, tak nějak domácky. Již několik lidí se mě ptalo, jak si zvykám v Kolovratech. Nemusím
si nijak zvykat. Vyrůstala jsem ve vesničce „přifařené“ ke Karlovým Varům stejně, jako jsou Kolovraty k Praze.
Ta nevinná rafinovanost „město-vesničky“ je mi důvěrně známa. Cítím se tu doma. Co se samotného Infocentra
s knihovnou týká, byla bych ráda, kdyby zde byla stále příjemná atmosféra, aby lidé, kteří sem přicházejí, měli
pocit, že všechen chaos a nepříjemno zůstaly za dveřmi – tam venku…. Aby tu na každého vyzařoval klid,
pohoda a milé zázemí.
Když jsem byla malá, maminka mi četla z jedné hodně staré knihy pohádky, kde na úplném začátku bylo
psáno: „Princezna Fantazie kroužila pokojem a její vůz se leskl jako ryzí zlato, v pokoji bylo útulno a milo, dospělí se usmívali a děti netrpělivě očekávaly okamžik, kdy babička usedne do vysokého ušáku, nasadí brýle a začne
všem předčítat.“ Vždy jsem měla pocit, že jsem tam s nimi a na kočáře princezny Fantazie mohu kamkoli. I dnes
po letech mám při této vzpomínce krásný pocit. Byla bych ráda, aby se tak nějak cítili návštěvníci i zde, v těchto
krásných prostorách knihovny - to bych si moc přála.
Nabídka služeb Infocentra i dramaturgie výstav či klubových akcí je víceméně šitá návštěvníkům na
míru. Přesto zřejmě počítáte s nějakými změnami, které by úroveň tohoto zařízení ještě více pozvedly.
Můžete prozradit, na jaké novinky se můžeme těšit?
Změny budou přicházet pozvolna, ale jistě. Říkáte, že je vše v Infocentru šito návštěvníkům na míru. S tím
nemohu úplně souhlasit. Respektive chci, aby nabídka výstav a dalších akcí nebyla natolik úzce specifická, že
by oslovovala pouze minoritu zde žijících občanů, ale aby přilákala větší spektrum spoluobčanů. I když platí, jak
říkával už pan prezident Masaryk, že není na světě člověk ten, který zavděčil by se lidem všem. To je velká pravda. Proto si neumím představit, že bych „spíchla“ cosi, co by sedlo a slušelo třem tisícům lidí, kteří
v Kolovratech a Lipanech žijí a kteří jsou pro mne ti nejdůležitější. Změny by tedy měly přijít v podobě rozmanitosti, aby si vždy mohli občané Kolovrat a Lipan najít „to své“. Když jsem se v minulých dnech zeptala jedné
návštěvnice Infocentra, proč nepřišla na vánoční jarmark, odpověděla mi: „Protože je to pořád stejné, žádné
změny, již kolik let stejný program…“ To je třeba změnit.
Dříve jste pracovala v divadle Gong. Jistě máte odtamtud dobré vztahy s řadou herců a dalších populárních osobností? Pozvete do Kolovrat některou z nich?
V Gongu jsem pracovala jako odborná referentka kulturně-výchovné činnosti. Byla to tehdy bouřlivá doba.
Společně s herci, kteří měli v Gongu stálé angažmá, i s těmi hostujícími, například Janem Krausem, Evou
Holubovou, Jiřím Ornestem, Tomášem Töpferem, Pavlem Novým, Zdeňkem Svěrákem a dalšmi jsme prožívali
Sametovou revoluci. Neumím si představit lepší společnost v tak pohnuté době.
Ale i později jsem spolupracovala s populárními osobnostmi, a je samozřejmé, že je oslovím a budou-li souhlasit, pokusím se s nimi domluvit nějakou akci v Kolovratech.
Jedním z vašich předchozích působišť byla kancelář prezidenta republiky Václava Havla. Můžete přiblížit zákulisí této práce?
Pracovala jsem v Kanceláři prezidenta republiky
v dopisovém oddělení, a když bylo potřeba, pomáhala
jsem při organizaci různých společenských akcí nebo
mezinárodních politických návštěv. Kdybych chtěla přiblížit zákulisí této práce, bylo by to na více než jednu
odpověď v rámci tohoto rozhovoru. Rozhodně je to ale
práce specifická, zajímavá, v krásném prostředí
a s nevšedními lidmi. Měla jsem například to štěstí, že
jsem mohla hovořit s princem Charlesem z Walesu.
Pracovat po boku prezidenta Václava Havla je nesporně mimořádná pracovní i osobní zkušenost. Jak
vnímáte tuto osobnost vy?
Pana Václava Havla si nesmírně vážím jako čestného, laskavého a skvělého člověka. Ale nebyl to jenom pan
prezident, kdo na mne udělal dojem. V době kdy jsem na Hradě pracovala, na mne zapůsobil na pozici kancléře Karel Schwarzenberg, Alexandr Vondra jako zahraničně-politický poradce prezidenta a nejvíce Pavel Tigrid,
který byl na Hradě častým hostem. Mnohokrát jsme spolu diskutovali a rozebírali situaci současnou, minulou
i budoucí. Musím se usmívat při vzpomínce, jak vážně diskutoval s mojí, tehdy šestiletou dcerou, o politické
situaci v USA. Studiu života Pavla Tigrida jsem věnovala svoji bakalářskou práci. Z mého pohledu to byl člověk
plný životního optimismu s demokratickým pohledem na svět, plný pochopení a odpuštění a to vše navzdory
veškerému příkoří, které prožil.
Kromě svých pracovních povinností se věnujete magisterskému studiu ekonomie na České zemědělské
univerzitě v Praze a v současné době dokončujete diplomovou práci na téma budoucnost dopravy. Myslíte,
že by se ministerstvo dopravy mohlo vaší vizí inspirovat?
Je to v pořadí již druhá vysoká škola v mém životě. První byla Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd. V současné době dokončuji studium na České zemědělské univerzitě - Provozně
ekonomické fakultě v oboru Ekonomie ve veřejné správě. Diplomová práce má název Současný stav a perspektivy veřejné dopravy v Praze, byla vyhlášena katedrou statistiky, a nemyslím si, že by byla koncipována
jako inspirativní pro ministerstvo dopravy. Dala by se jistě použít jako podklad pro koncepční možnosti v pražské MHD, nedovolím si ale tvrdit, že by byla natolik prognostickým dílem.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se Vám v Kolovratech daří.
redakce Kolovratského zpravodaje

... rozvoj obce

6

Nový provozovatel slibuje tenis pro každého a po celý rok
S ukončením letní tenisové sezóny na venkovních dvorcích přinášíme rozhovor s Josefem Pěnkavou, novým provozovatelem tenisového areálu Cihelna v Kolovratech. Rozhovor proběhl v příjemném prostředí klubové restaurace Sportklub, kterou manželé Pěnkavovi od
roku 2007 provozují.
Pane Pěnkavo, povězte nám, jak dlouho žijete
v Kolovratech a jaký máte k této městské části
vztah?
Kolovraty jsme si s rodinou kdysi dávno oblíbili a bylo jen otázkou času, kdy se nám podaří
splnit si sen, kterým byla koupě pozemku pro
stavbu rodinného domku v této městské části.
Sen se nám splnil v roce 2002 a od té doby zde
s celou rodinou žijeme. V roce 2007 jsme od obce
odkoupili půdní prostor provozní budovy tenisového areálu Cihelna a vybudovali zde vlastními silami klubovou restauraci, ve které se právě teď
nacházíme.
Jaký je váš vztah k tenisu, respektive jak se
zrodila myšlenka zúčastnit se výběrového řízení
na provoz tenisového areálu v Kolovratech?
Já sám jsem vyrůstal ve sportovní rodině, kde
rodiče byli provozovateli sportovního areálu. Na
tenisových kurtech jsem díky tomu strávil dětství,
čímž jsem si k tenisu vybudoval hlubokou citovou
vazbu. Od roku 2002 jsem aktivním hráčem
místního tenisového klubu Sport Kolovraty a provozuji i trenérskou činnost jak pro děti, tak pro
dospělé. V kombinaci s vlastní klubovou restaurací to znamená, že v tenisovém areálu Cihelna trávím v sezóně téměř každý den od brzkého rána do
pozdních večerních hodin. Vypsání výběrového
řízení na provozování celého areálu ze strany
Úřadu městské části jsem považoval za obrovskou osobní výzvu, kterou jsem nemohl ponechat
bez povšimnutí.
Jaké jsou vaše hráčské a trenérské zkušenosti?
Na úvod můžu uvést, že jsem dlouhodobým
členem Českého tenisového svazu a držitelem
průkazu trenéra s kvalifikací „trenér 2. třídy“.
Osobně trénuji od roku 1992, a to nejen
v Kolovratech. V devadesátých letech jsem se
například podílel na trénincích pozdějšího reprezentanta Daniela Vacka, který se posléze stal hráčem 3. desítky ATP World Tour. Od sezóny
2002/2003 jsem členem TK Sport Kolovraty. Jako
hráč jsem se aktivně podílel na postupech „A“
mužstva dospělých ze IV. třídy (Praha) až do
I. třídy. V průběhu sedmi tenisových sezón jsem
vynechal minimální počet mistrovských utkání.
Moje trenérská činnost spočívá zejména v dopoledním trénování dospělých a dětí, odpoledním
trénování nejmenších dětí a časově nedefinovaným trénováním závodních hráčů dle potřeby
a domluvy s dosavadním tenisovým klubem. Jako
trenér funguji celoročně, byť není v kolovratském
tenisovém areálu zatím tenisová hala. Pro zimní
sezónu tedy využívám zejména víceúčelovou halu
v Praze - Dubči.
Jakých změn dozná tenisový areál a co
mohou naší spoluobčané, případně další zájemci o tenis očekávat?
Již několik let se v Kolovratech hovoří o výstavbě pevné tenisové haly s umělým povrchem.
Výstavba této haly je nepochybně velká investice,
tudíž sám o této variantě neuvažuji. Pokud by ale
nakonec nedošlo k realizaci této pevné haly, jsem
připraven po dohodě s vedením obce zastřešit

stávající tenisové dvorce tříplášťovou nafukovací
halou. To by nám umožnilo hrát tenis
v Kolovratech po celý rok. Věřím, že naši klienti
a zejména pak rodiče dětí by tuto variantu, kdy
nemusí v zimě nikam zdlouhavě cestovat mimo
Kolovraty, ocenili. Hala by fungovala celý den i pro
veřejnost a byla by provozována cca 180 dní
v roce, tedy přímo by vždy navazovala na ukončení letního provozu dvorců.
Na tenisových dvorcích se chystám provést
nutné stavební a provozně-technické úpravy.
Plánuji výměnu provozního nábytku, rozšíření
dvorců o další dva minikurty pro dětský tenis
a také úpravu prostoru odrazové stěny, která by
měla sloužit jako nedílná součást výukového programu. Dále se chystám upravit přízemní prostory
provozní budovy tak, aby splňovaly výhradně účel,
pro který byly zřízeny, mám tedy na mysli šatny,
WC, sprchy, případně klubovnu pro návštěvníky
tenisového areálu. Po malých úpravách bych zde
chtěl nově provozovat menší tenisový shop,
doplněný službami vyplétaní raket, půjčování tenisového vybavení a podobně. V provozní budově
by mělo být zejména důstojné zázemí pro všechny hráče a návštěvníky areálu.
V návaznosti na klubovou restauraci v prvním
poschodí by došlo k propojení celého komplexu
služeb, které našim tenisovým klientům přinesou
další komfort a zpříjemnění celkového pobytu
v areálu. Samozřejmostí je, že ve všech prostorách provozní budovy bude zajištěn průběžný úklid
tak, aby byly zachovány základní hygienické požadavky ke spokojenosti klientů. Dále zde bude provozována tenisová škola jak pro děti a mládež, tak
pro dospělé, s možností individuální i skupinové
výuky. Firmám nabídneme ranní a dopolední hraní,
abychom tento stále plnohodnotně nevyužitý
časový prostor více podpořili. V každém případě
chceme poskytnout větší prostor pro hraní dospělých, což považuji za jednu z nejdůležitějších
a nejvýznamnějších změn. V bezprostřední blízkosti budovy a v dosahu tenisových dvorců
zamýšlím zřídit možnost venkovního sezení pro
hráče, jejich doprovod a ostatní zájemce o tenis.
Překvapil jste mě, čekala jsem odpověď ve
dvou větách, ale vidím, že máte s areálem velké
plány…
Ano, to mám, nakonec proto jsem se do výběrového řízení přihlásil. Nejde mi o provozování
kurtů formou strohého vybrání peněžní částky za
pronájem dvorců, chci nabídnout našim klientům
více. Mým cílem je do kurtů i investovat a jejich
úroveň nadále zhodnocovat, aby kolovratští spoluobčané našli v tomto areálu své zalíbení. Mým
hlavním cílem je dosažení stavu, kdy tenisový
areál Cihelna bude všemi považován za sportoviště, kde platí pravidlo „Tenis pro všechny a po celý
rok“. A to jsem ještě nestihl uvést spoustu dalších
záměrů a plánovaných doprovodných akcí, které
by měly zpestřit pobyt pro všechny naše klienty,
včetně těch nejmenších. Ale to si už nechám jako
překvapení.
K tenisovým dvorcům obvykle patří i tenisový
klub. Můžeme s takovým klubem počítat nadále
i v Kolovratech?

Tenisový klub je vždy svým způsobem pevný
základ lokálního tenisu. Můžu tedy potvrdit, že
i u nás v Kolovratech bude občanským sdružením
provozován místní tenisový klub, jehož členská
základna by měla být díky připravovanému věrnostnímu programu a členským výhodám stabilní.
Za tímto účelem právě dolaďujeme poslední detaily podmínek členství tak, abychom od letní sezóny mohli již plnohodnotně fungovat. Kromě programů pro členy klubu máme připraveny i jiné
zajímavé akce pro širokou veřejnost, například turnaje neregistrovaných. Mým cílem je vytvoření
opravdového tenisového klubu s příjemnou
a pohodovou atmosférou.
Jaké možnosti jsou zde připraveny pro tenisové aktivity dětí a mládeže?
V posledních měsících jsem v Kolovratech slýchal hodně obav o dětský a mládežnický tenis,
pravděpodobně v souvislosti s výběrovým řízením
na nového provozovatele areálu. Rád bych touto
cestou ujistil všechny spoluobčany, kteří se o dětský a mládežnický tenis zajímají, že nemáme
nejmenší důvod tyto aktivity jakkoli omezovat,
spíše naopak. Věřím, že dostatečným důkazem
těchto slov je i mnou uvedený plán navýšení kapacity dvorců formou zřízení dalších dvou nových
minikurtů pro dětský tenis. V hracím plánu jsme
začlenění dětského a mládežnického tenisu provedli v rozsahu možnosti čerpat až 162 hodin
týdně, kdy jsou za tímto účelem poskytnuty
k dispozici tři současné plnohodnotné kurty plus
další dva připravované nové minikurty. Vše tedy
záleží pouze na zájmu o jejich využití. Pro dětský
a mládežnický tenis, zaštiťovaný občanským
sdružením Hany Vlastníkové jsou dány k dispozici
následující termíny k využití:
dvorec
číslo:

2

3

4

5
minitenis

6
minitenis

pondělí 13:00 8:00 8:00
13:00 13:00
-čtvrtek -17:00 -17:00 -17:00 -18:00 -18:00
pátek

13:00 8:00 8:00
13:00 13:00
-17:00 -17:00 -19:00 -18:00 -18:00

Tyto vyhrazené hodiny jsou pevné s tím, že
o dalších hodinách může být jednáno v průběhu
sezóny. Vše bude záviset na poptávce našich klubových hráčů a ostatních návštěvníků, kteří projeví zájem hrát u nás tenis. Osobně jsem připraven
dětský a mládežnický tenis v Kolovratech nadále
rozvíjet a podporovat. Mistrovská utkání budou
probíhat podle počtu družstev a termínové listiny,
a to zejména o sobotách a nedělích, od 9 do
14 hodin.
Jaká bude v následující letní sezóně provozní
doba kurtů?
Standardní provozní doba pro pondělí až pátek
bude od 8 do 21 hodin s tím, že na vyžádání lze
využít kurty i od 7 hodin, což je na základě mojí
zkušenosti vítáno a využíváno zejména pro hraní
takzvaně „před zaměstnáním“. O sobotách, nedělích a svátcích bude standardní provozní doba

7
kurtů od 9 do 21 hodin a opět platí, že v případě
zájmu není problém si rezervovat dvorec již od
8 hodin.
Předpokládám, že ceny pronájmu dvorců pro
nadcházející letní sezónu ještě nejsou v tuto
chvíli připraveny ke zveřejnění…
Ceny skutečně v tento moment ještě ladíme ve
vztahu k časovým úsekům dne, ale již teď můžu
všem zájemcům s klidem slíbit, že ceny pronájmu

... rozvoj obce
dvorců budou v nadcházející letní sezóně nižší,
než tomu bylo doposud.
K tomu bych ještě rád uvedl, že máme pro širokou veřejnost připraven tzv. věrnostní program,
kdy bude možné si zakoupit předplatní permanentku na 10 hodin s dalším cenovým zvýhodněním.
Cena za využití minikurtů bude spíše symbolická, rozhodně nižší než 50% ceny kurtu standardního.

Opravdu je to vyčerpávající výčet informací.
Přeji vám tedy hodně úspěchů, děkuji za možnost uskutečnit náš rozhovor v milém a příjemném prostředí vaší nekuřácké a sportovně založené klubové restaurace s příznačným názvem
Sportklub. Již teď se společně s našimi kolovratskými spoluobčany těšíme, co vše pro nás
v nastávající tenisové sezóně v areálu Cihelna
připravíte. Děkuji vám za rozhovor.
Jana Novodvorská

Kvalitu vody v Říčanském potoce ohlídá monitorovací stanice
Na sklonku letošního roku jsme opět požádali zástupce starosty a předsedu stavební komise Ing. Petra Součka, PhD., aby okomentoval
důležité stavební akce a investiční záměry, které přispějí k rozvoji Kolovrat.
V dlouhodobém plánu rozvoje obce je také propojení Viniček a atria
u Infocentra, které by mohlo být jakýmsi centrem obce. Dočkáme se
v dohledné době realizace této myšlenky?
V současné době probíhá odborná diskuse o nové podobě Viniček na
úrovni vedení městské části a ve stavební komisi. Až bude připraven upravený projekt revitalizace Viniček, určitě nad ním proběhne veřejná diskuse,
jak jsme to občanům slíbili - naposledy na veřejném setkání zastupitelů
s občany v polovině října.
V těchto dnech upravujeme majetkové vztahy v dotčeném prostoru.
Historicky pozemky na Viničkách stále vlastní bývalý Místní národní výbor
Kolovraty a část je v soukromých rukou. Získání těchto pozemků do správy
Městské části Praha – Kolovraty určitě proběhne v nejbližší době.
Ovšem vzhledem k současnému stavu veřejných rozpočtů a prioritě vedení městské části ve stavbě nové základní školy jsou diskuse kolem Viniček
zatím spíše v akademické rovině. Osobně nepředpokládám realizaci v příštích letech. To nám ovšem nebrání vést diskusi, neboť území Viniček úpravu
potřebuje, aby se v budoucnu stalo opravdovým náměstím a místem pro
setkávání občanů.
Od podzimu slouží motoristům nové
parkoviště u vlakové zastávky. V minulém čísle jste zmiňoval, že se budete
snažit upravit přístupové cesty od parkoviště…
Jsem rád, že se nám podařilo zrealizovat
přístupový chodník od parkoviště k mateřské školce v zámkové dlažbě. Určitě se tím
zkvalitnila jeho funkce a věříme, že díky
tomu bude parkoviště pro přístup k pavilonům využívat stále více občanů.
Zároveň se nám povedlo domluvit se
SŽDC zřízení chodníku od bezbariérové
rampy, konkrétně od dveří v protihlukové stěně, na vlakové nástupiště. Asi
dvoumetrový chodník ze zámkové dlažby byl vybudován z prostředků naší
městské části.
V jakém stupni realizace je rekonstrukce silnice do Lipan?
Jsem rád, že první etapa rekonstrukce silnice z Kolovrat do Lipan je
u konce a dle mého názoru se podařila. Je dobré, že se v rámci rekonstrukce povedlo opravit i propustek na místě křížení s bývalou císařskou cestou
Praha – Vídeň. V současné době ještě probíhají jednání o možnosti doplnění vodorovného značení. Věřme, že další etapa rekonstrukce, kterou je vybudování chodníku, se bude realizovat už v příštím roce.
V minulosti obyvatelé Kolovrat upozorňovali na špatnou kvalitu vody
v Říčanském potoce. Lze očekávat nápravu?
Jednání starosty s dalšími dotčenými obcemi, městskými částmi a povodím Vltavy proběhla. Ze strany povodí bylo přislíbeno, že na Říčanském
potoce na hranici Kolovrat a Říčan bude vybudována monitorovací stanice,
která bude hlídat kvalitu vody. V případě překročení měřených hodnot dojde
okamžitě k odběru vzorků. Tento krok určitě přispěje k vyřešení situace na
Říčanském potoce.
Zima se blíží a obyvatele Kolovrat a Lipan zajímá, jak bude probíhat
údržba silnic, chodníků a veřejných prostranství.

Údržba bude probíhat ve stejném režimu jako v minulých letech. Správu
silnic ve správě TSK zajišťuje přímo tato společnost. O ostatní komunikace
se stará městská část. Na základě výběrového řízení byla touto údržbou
pověřena firma Vojtěcha Polidara z Tehova. Mapa komunikací bude opět
k dispozici na webových stránkách obce.
Lidé, kteří cestují vlakem, si každou zimu stěžují, že vlakové nástupiště je kluzké a nebezpečné. Můžeme počítat s nápravou?
Nástupiště u vlakové zastávky jsou v majetku Českých drah a jejich údržbu zajišťuje právě tato společnost.
Je možné nějakým způsobem upravit rozmístění odpadkových košů
u vycházkových cest? V některých místech jsou od sebe poměrně vzdálené a jinde jsou zase umístěny blízko u sebe.
Děkuji za podnět. Předám jej k řešení pracovníkům z Odboru správy
majetku. Osobně si myslím, že bude možné rozmístění košů upravit, ale nejdříve v jarních měsících roku 2012.
V jednom z předchozích čísel zpravodaje jste zmiňoval, že v prostoru po bývalé cukrárně Marta vznikne kavárna
a taneční studio. Zatím se ale nic neděje.
V současné době stále probíhá rekonstrukce prostor, která je složitější než se
původně předpokládalo. Společně s novým
nájemcem věříme, že se nové prostory
podaří otevřít co nejdříve.
Pravidelně referujete také o situaci
kolem budování Pražského silničního
okruhu. Jsou nějaké novinky?
Možná veřejnost v médiích zaznamenala
aktivitu starosty Říčan Vladimíra Kořena, který společně se svými obyvateli
připravil petici za urychlení dostavby Pražského okruhu mezi dálnicí D1
a Běchovicemi. Tuto petici mohli občané podpořit svým podpisem v kolovratském Infocentru. Uvidíme, zdali tato petice urychlí stavbu této pro Prahu
tak důležité dopravní tepny. V současné době stále musíme pracovat s termínem dokončení v roce 2016 – a to je spíše optimistická varianta.
Všimli jsme si, že na kolovratských dětských hřištích vládne stavební
ruch. Na co se místní děti a mládež mohou těšit?
Máte pravdu. Úřadu městské části a Základní škole Kolovraty se podařilo
získat finanční prostředky z grantových řízení Magistrátu hlavního města
Prahy. Na hřišti Na Skále tak mohly být doplněny hrací prvky – pérová houpačka pro malé a větší děti a lanová sestava s trampolínou. Na hřišti Na
Parkáně v současné době probíhá rekonstrukce oplocení, které zvýší kvalitu
tohoto sportoviště. Oba projekty byly podpořeny také finanční spoluúčastí
Městské části Praha – Kolovraty.
Jak hodnotíte práci stavební komise v tomto roce?
Chtěl bych poděkovat všem členům stavební komise za kvalitní práci
v roce 2011, neboť všechna jednání komise probíhala v konstruktivním
duchu a měla příznivý dopad na chod naší městské části. Na závěr mi dovolte popřát všem občanům krásné prožití vánočních svátků a bezpečný vstup
do nového roku 2012.
-ouj-
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Práce v sociální a bytové komisi vyžaduje celé srdce
Sociální a bytové komise při kolovratském zastupitelstvu několik let předsedala Ing. Jana Jarůšková. Koncem letošního roku se však se
svojí funkcí po pěti letech rozloučila. K těm milejším pracovním povinnostem patřily návštěvy u občanů Kolovrat, kteří se dožili významných
životních jubileí. Gratulace a předání květin a dárků svědčí o tom, že obec si svých seniorů váží. Ing. Jana Jarůšková byla také členkou pracovní skupiny, která připravoval Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro Městskou část Praha 22 a Městskou část Praha- Kolovraty.
žila u své dcery a ráda vzpomínala na svůj opravdu
pestrý život.
Úzce spolupracujete také s místním Domovem
s pečovatelskou službou…
Domy s pečovatelskou službou – to je společenství s neobyčejně přátelskou atmosférou. Kromě
vedoucí Ivy Voborové a všech pečovatelek je to také
zásluhou obyvatel penzionu, které nelení a věnují se
i v tomto „třetím věku“ různým aktivitám.
Můžete některé z nich zmínit?
V pondělí odpoledne jsou pravidelné kavárničky,
kde se slaví příležitostně i jubilea zdejších obyvatel.
Podle zájmu probíhají lekce cvičení paměti, předčítání, a v pátek jsou na programu bohoslužby slova.
Nově přibylo cvičební nářadí „pod modrou oblohou“, uzpůsobené potřebám seniorů. Ti, kteří mají
blízko k zahradničení, se pečlivě starají o své záhonky. A pak jsou to všem známé Jazzbáby, kde zpívá,
tančí a hraje řada obyvatelek domova.
Jana Jarůšková (vlevo) s Ivanou Voborovou při oslavě
jubilea Růženy Vernerové

Můžete čtenářům přiblížit, co funkce předsedkyně sociální a bytové komise obnášela?
Úkolem předsedy je kromě obvyklých povinností
vyplývajících z členství v komisi například jednání
s uchazeči o přidělení bytu, projednávání přidělování grantů ve správní oblasti Prahy 22 nebo organizování a koordinace činnosti komise. Členkami
komise jsou především zaměstnané ženy s rodinami a navíc všechny naše aktivity probíhají ve volném
čase, kterého pochopitelně není dostatek. Při této
příležitosti bych jim proto velmi ráda poděkovala za
ochotu a vstřícnost při našich jednáních, a to zejména Míše Konečné, Ivě Voborové a Renatě
Novákové. Cením si též jejich vyváženého sociálního cítění, kdy při řešení jednotlivých situací obvykle
snadno dojdeme ke shodě.
Proč jste se rozhodla z této funkce odejít?
Práce v této oblasti mne zajímá a těší, je ale
časově náročná. V tomto období moje rodina potřebuje hodně mého času – zejména vnouček, který
nebyl přijat do mateřské školy. Proto jsem se takto
rozhodla.
Při návštěvách v rodinách jubilujících seniorů
jste jistě setkala se zajímavými lidskými osudy.
Vybavíte si nějaký příběh, který vás vzal za srdce?
Těch zvláštních lidských cest a osudů je
v Kolovratech a Lipanech opravdu celá řada, a proto
je těžké vybrat některý z příběhů. Zmíním optimistických příběh; u těch těžkých, provázených neporozuměním či nevděkem, budeme tiše doufat ve zlepšení…
Před časem jsme navštívili rodinu, kde žila devadesátiletá paní. Vyučila se u Bati, kde se i seznámila s budoucím manželem. Při přesunu bloku výroby
do Jižní Ameriky tam oba na dlouhou dobu odjeli.
Narodila se jim dcera a oni se životu v této zemi přizpůsobili, i když to třeba znamenalo, že na větší
nákupy jezdila paní dvacet kilometrů na koni. Svá
poslední léta tato úžasně čilá a pohyblivá žena pro-

Není pochyb, že penzion má velmi dobrou
pověst, a proto by vněm rádi strávili zbytek života
i lidé se vzdálenějších míst než je okolí Kolovrat.
Kolik zájemců musíte každoročně odmítat?
V pořadníku je třicítka žadatelů. V souladu
s názorem vedení obce je při výběru nových obyvatel Domova s pečovatelskou službou jedním z hlavních kritérií to, zda uchazeč je občan Kolovrat
a Lipan, případně zda v této městské části bydlí
rodiny jeho dětí či blízkých příbuzných.
Kolovraty jsou obcí, která pamatuje i na sociálně slabší obyvatele, jimž nabídla bydlení v obecních bytech. Jakými pravidly se při úpravách
nájemného řídí vedení obce?
Nájemné v obecních bytech se opakovaně zvyšuje vždy po rozhodnutí starosty a schválení tohoto
dokumentu zastupitelstvem. V posledních pěti
letech bylo navýšeno třikrát, a to o 25 %, pak o 28 %
a nakonec o 12 %.
Několik let se aktivně věnujete projektu komunitního plánování pro Uhříněves a Kolovraty.
V minulém čísle zpravodaje našli obyvatelé
Kolovrat dotazník, jehož prostřednictvím mohli
ovlivnit rozvoj sociálních služeb v obci. Co komise
z dotazníků vyčetla?
Na tomto projektu pracujeme pátým rokem.
Jeho cílem je postupně a ve spolupráci se správním obvodem Prahy 22 zajistit občanům potřebné
sociální služby v místě bydliště, případně
v Uhříněvsi. V tomto čase chystáme plán na následující čtyři roky s tím, že bude podle potřeb uživatelů sociálních služeb po celé toto období doplňován.
K zjištění aktuálních potřeb v sociální oblasti sloužil
zmíněný dotazník. Bohužel vyplněných archů se
nevrátilo mnoho. Ale z těch, které se k nám dostaly,
vyplynula zejména poptávka po zajištění krátkodobých pobytů seniorů v zařízeních s plnou péčí
a požadavek služby hlídání dětí o prázdninách.
Jaké sociální služby v obci chybí?
Podle mého mínění by bylo prospěšné dále rozšiřovat pečovatelské služby v rodinách seniorů, služ-

by osobní asistence, denní stacionář a možnost
krátkodobého pobytu seniorů v zařízeních s plnou
péčí. Tyto služby by měly pokrýt celou oblast
Městské části Praha 22.
A co chybí rodinám s dětmi?
Ve shodě s výsledkem dotazníku považuji za
potřebnou službu hlídání dětí v době letních i krátkodobých prázdnin v průběhu školního roku.
Za pár dnů budeme slavit Vánoce a Nový rok.
Co byste popřála lidem do nového roku?
Všem přeji pevné zdraví a zejména víc volného
času pro rodinný život, společné hry, výlety, zkrátka
pro všechny pohodové chvíle.
za rozhovor poděkovala Blanka Oujezdská

Blahopřejeme
jubilantům
V prvním čtvrtletí roku 2012 oslaví
významná životní jubilea tito naši
spoluobčané:
Hodíková Veronika - Zipsová Růžena
Missbichlerová Alena - Brzák Pavel
Lacinová Anežka - Škorpilová Františka
Janoušková Jana - Sládek Karel
Černý Miroslav - Počtová Věra
Kuřil Bohumil - Stuchlík Václav
Kratochvíl Václav

Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Pozor na změny v agendě
sociálních dávek
Na základě Sociální reformy I. dochází od 1. ledna
2012 k přechodu agend nepojistných dávkových systému z Městských částí na Úřad práce České republiky.
Proto bude od tohoto data vyřizovat agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P příslušné kontaktní pracoviště.
Pracoviště pro podávání žádostí a výplatu výše
uvedených nepojistných dávek Úřadu práce hl.
města Prahy pro územní obvod Praha 22 bude od 1.
ledna 2012 v budově ÚMČ Praha 15 – Horní
Měcholupy, Boloňská 478/1.
Úřední hodiny: Pondělí: 8.00 – 17.00 hod.
Středa : 8.00 – 17.00 hod.
Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň
mimořádných výhod (tj. I. stupeň – průkaz TP, II. stupeň – průkaz ZTP a III. stupeň – průkaz ZTP/P ) zůstávají v platnosti i po 1.1.2012,a to do uplynutí doby
platnosti vyznačené na zadní straně průkazu, nejdéle
však do 31.12.2015 (bez ohledu na to, že je na průkazu vyznačena delší či neomezená doba platnosti
průkazu).
Další informace o sociální reformě:
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/
Formuláře:
https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome/forms.jsp
Letáky:
http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/7#2.3
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... kolovratští hasiči

Při oslavách konce roku by lidé měli pamatovat
na zvýšené riziko požárů

Kolovratští hasiči se
rozloučili se svým kolegou

Blíží se konec roku, a proto bychom čtenáře Kolovratského zpravodaje rádi
seznámili s činností sboru dobrovolných hasičů Kolovraty (dále jen SDH
Kolovraty) za poslední čtvrtletí.
Vzhledem k tomu, že zima ještě plně nepropukla a babí léto bylo dlouhé, měli
jsme díky tomu velmi málo zásahů. S potěšením konstatuji, že šlo pouze o technické zásahy, kde nebyl bezprostředně ohrožen život a zdraví osob. Byl bych rád, aby
tento stav vydržel co nejdéle. Bohužel s příchodem vánočních svátků a oslav Nového roku riziko sílí.
Požár domu způsobený od prskavky nebo svíčky na vánočním stromku není nic nereálného.
Ale ani ten, kdo je opatrnější
a nepověsí na stromek zdroj otevřeného ohně, nemusí mít vyhráno. Různá blikátka, lampičky,
svícny či jiné druhy vánočního
osvětlení mohou také způsobit
neštěstí. Je pak velmi smutné,
když při štědrovečerní večeři ve
vedlejším pokoji dojde ke vznícení
stromku a od něj se oheň rozšíří
po celé místnosti včetně záclon
a vnitřního vybavení. Bohužel
oheň bývá rychlejší než lidská
reakce.
Je třeba si uvědomit, že v současné době je vybavení domů či bytů plné výrobků z PVC, plastů nebo
polymerů, což je pro oheň velmi výborné palivo. Navíc kouř, který hořící materiál produkuje, je pro lidské tělo ze zdravotního hlediska velmi nebezpečný.
Další riziko nastává koncem roku, kdy o silvestrovské půlnoci a někdy i dříve, dojde na ohňostroje,
rachejtle, světlice, petardy. Při neopatrné manipulaci hrozí nejen nebezpečí úrazů, ale i požárů a s tím
souvisejících dalších nepříjemností. I pro ty, kteří se při oslavách končícího roku chovají zodpovědně
anebo se vůbec neúčastní odpalování zábavné pyrotechniky mnohdy v alkoholovém opojení, hrozí riziko
vniknutí rachejtle do příbytku třeba i přes zavřené
okno. Pak může dojít snadno ke vznícení předmětů
v interiéru, a to už je jen krůček k požáru v celé místnosti či v domě.
Není třeba uvedená slova brát jako strašení, ale
spíše by náš příspěvek měl vést k zamyšlení nad
významem vánočních svátků a oslav příchodu
Nového roku. A v tomto duchu bychom měli všichni
závěr roku prožít.
V závěru mi dovolte, abych vám za celý Sbor dobrovolných hasičů v Kolovratech popřál šťastné
a veselé prožití vánočních svátku a spoustu zdraví a štěstí v novém roce. Samozřejmě, že i v době
svátků budeme držet hotovosti a v případě potřeby k vám přijedeme. Doufáme však, že se s námi,
kolovratskými hasiči, setkáte při příjemnějších příležitostech, jako je například tradiční hasičský ples.
Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty

Hasiči hledají posily pro zásahovou jednotku
Co požadujeme? Věk 18 - 40 let, občanství ČR, dobrý zdravotní stav, fyzickou zdatnost,
smysl pro týmovou práci, odvahu. Vítáme i ženy.
Co nabízíme? Dobrodružnou a nebezpečnou práci, ale uprostřed přátelského kolektivu, možnost přípravy na budoucí povolání profesionálního hasiče (zatím jen pro muže), fyzickou přípravu, teoretickou a praktickou přípravu včetně zdravovědy, možnost zapojení se do požárního sportu, výzbroj a výstroj pro činnost hasiče a další výhody.
Kdy a kde? Každou středu od 17.00 hodin v hasičské zbrojnici - Kolovraty, ul. Mírová,
u autobusové zastávky Tehovičky ve směru na Uhříněves.
Počet volných míst: 7
Přijímání nových uchazečů proběhne i jednotlivě, není se čeho obávat. Kdo by neuspěl
v náboru do zásahové jednotky a chce být dobrovolným hasičem, nalezne uplatnění u zdejšího sboru v jiném zařazení.
Další informace poskytne starosta sboru Ivo Hasalík,
tel.: 739 694 570 nebo e-mail: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Na podzim nás po zákeřné nemoci opustil dlouholetý člen SDH Kolovraty, výborný
kamarád, bratr Bedřich Pensler.
Béda byl dlouholetým významným hasičem SDH Kolovraty a nepodílel se jen na
činnosti v zásahové jednotce, ale působil
v oblasti kultury a propagace zdejšího
sboru.
Rád pomohl se zajišťováním oslav
významných výročí a jubileí členů sboru,
podílel se na pořádání plesů či oslav svátku
žen, matek a hasičstva. Pro pečlivý a zodpovědný přístup k práci v oblasti kultury byl
vzorem svým pokračovatelům.
Do svých posledních chvil byl stále připraven pomoci kvalifikovanou radou. Nikdy
také neváhal přiložit ruku k dílu.
Bylo pro nás velkou ctí, že jsme jej mohli
jako čestná stráž při smutečním obřadu
doprovodit do hasičského nebe.
Po Bédovi vzniklo velké prázdno nejen
v našich srdcích, ale i ve sboru. Na Bédu
nezapomeneme a budeme pokračovat v krocích, které započal.
Dovolte mi, abych za SDH Kolovraty ještě
jednou vyjádřil upřímnou soustrast rodině
Bedřicha Penslera.
Čest jeho památce!
-ih-

Důležitá telefonní čísla
SDH Kolovraty
777 232 412 – velitel zásahové jednotky
SDH Kolovraty
267 710 505 – ohlašovna, hasičská
zbrojnice (není
nepřetržitý provoz)
Informace:
starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Na Nový rok bude posílen
svoz odpadu ze sídlišť
Také letos zajišťují Pražské služby standardní svoz směsného i tříděného odpadu
v období vánočních a novoročních svátků na
území hl. m. Prahy. Program svozu bude
zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
Na Štědrý den a na Silvestra bude odpad
odvážen dle sobotních programů. Od 25. 12.
do 31. 12. 2011 již bude zajištěna běžná pracovní směna a odvoz směsného odpadu bude
probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných všedních dnech.
Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní
svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu bude ve
dnech 19. - 31.12.2011 proveden mimořádný
svoz skla, a jinak bude vše probíhat dle příslušných svozových programů.

... ze života dětí
Namalujte nebo vyfoťte
kolovratská zátiší
Rodinné centrum Kolovraty – MACEK vyhlašuje pro Den Země 2012 výtvarnou soutěž na
téma Kolovratská zátiší.
•
•

•

•
•
•

Soutěžní podmínky:
Do soutěže budou zařazeny jen práce vztahující se k tématu soutěže.
Zaslané práce se nevracejí a pořadatelé si
vyhrazují právo s nimi dále nakládat, a to
včetně zveřejnění.
Práce musí být čitelně označena:
- jménem, příjmením a věkem autora
- adresou bydliště autora nebo adresou školy
(pokud se díla posílají hromadně ze školy)
- názvem práce
Při nedodržení soutěžních podmínek nebude
dílo přijato do soutěže.
Maximální počet soutěžních prací od jednoho
autora – 3 práce.
Do soutěže nebudou přijaty kolektivní práce.

Soutěžní kategorie:
Výtvarná díla – malba a kresba
• Formáty malby, kresby: min. A5, max. A3
• Věkové kategorie:
ı do 6 let
ı 6 - 10 let
ı 10 - 15 let
ı nad 15 let
Fotografie
• Formáty fotografií: min. 15 x 20 cm,
max. 30 x 40 cm.
• Nepřijímáme do soutěže fotografie vytištěné
na kancelářském papíře (z tiskáren) anebo
fotografie zaslané e-mailem.
• Věkové kategorie:
ı do 10 let
ı 10 – 15 let
ı 15 – 18 let
ı nad 18 let
•
•
•
•

Termíny:
Vyhlášení soutěže: 20.12.2011
Uzávěrka prací: 10.3.2012 (rozhodující je termín doručení)
Vyhlášení výsledků: 31.3.2012 (v rámci
Velikonočního jarmarku)
Výstava vítězných prací: 31.3.-20.4.2012
(Infocentrum Kolovraty)

Své práce – zanechte v obálce s nadpisem
MACEK – soutěž v Infocentru Kolovraty.

Co chystá MACEK na jaro
Kromě pravidelných dopoledních programů
v úterý a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin bychom
vás rádi pozvali na jednorázové akce. V únoru se
roztančíme na Masopustním veselí s nejmenšími a v dubnu se těšíme na všechny malé čaroděje a čarodějky. Na jaro také chystáme další
sobotní výlety do zajímavých míst v Praze a jejím
okolí.
Mimo to sledujte naše webové stránky
www.macek-kolovraty.webnode.cz, kde jsou
aktuální informace o chystaných akcích na rok
2012 i o kroužcích na nové pololetí.
RC MACEK přeje všem rodičům a dětem
krásné a pohodové prožití vánočních svátků
a radostné vykročení do nového roku 2012!
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Drakiádu neohrozil ani slabý vítr
Tradiční Drakiáda a podzimní táborák s Mackem se letos již po šesté uskutečnili v neděli
9. října 2011 od 15 hodin na známém místě, kterým je polní cesta z Kolovrat do Benic. Vítr
sice foukal jen slabě, ale i tak draci při troše pomoci létali poměrně vysoko. Účast byla jako
každý rok hojná. Dráčky s námi pouštělo sedm desítek lidí.
Když byli všichni dostatečně vyfoukaní a unavení z běhání za draky, rádi se přesunuli k táboráku v prostorách hřiště s lezeckou stěnou. Děti
i dospělí se občerstvili opékanými buřtíky a jinými
dobrotami ze svých zásob. Všichni malí účastníci
dostali sladkou odměnu. Jakmile děti nabraly síly,
rozutekly se na přilehlé hřiště a dospělí si mohli
v klidu popovídat s přáteli a sousedy.
Děkujeme za finanční podporu Městské části
Praha Kolovraty a také všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu akce.
Katka Dejmková

Dýňovou slavnost zakončil ohňostroj
Již sedmým rokem se přibližně 150 dětí s rodiči sešlo první listopadovou neděli vpodvečer před kolovratským Infocentrem. Díky pěknému počasí byla letos účast opravdu velká.
Po přivítání se průvod dětí a rodičů vydal procházkou s rozsvícenými lampiony podél Říčanky směrem
k hřišti u U-rampy. Tam si všichni prohlédli výzdobu
z dýní a ozdobených skleněných svítilniček. Dětem
jsme rozdali barevné svítící tyčinky, pro všechny bylo
připraveno malé občerstvení. Na závěr již za úplné
tmy jsme mohli obdivovat pěkný velký ohňostroj.
Děkujeme všem členům RC MACEK za vyřezání
a zapůjčení dýní a pomoc při organizaci, tradičně
paní Zvelebilové za darování dýní na tuto akci,
Mateřské škole Kolovraty za zapůjčení pěkných
ozdobených svítilniček a Úřadu městské části
Kolovraty za poskytnutí grantu na uskutečnění této
akce.
Katka Koudelová a Jitka Sitná

Změny v podmínkách grantů pro děti a mládež
Městská část Praha – Kolovraty vyhlašuje každoročně Kolovratské programy na
podporu využití volného času dětí a mládeže. V roce 2012 pro období od 1.1.2012 do
30.6.2012 a pro období od 1.7.2012 do 31.12.2012.
Pro rok 2012 jsou vyhlášeny tyto programy:
1. Prostory pro činnost – nájmy, provoz
2. Akce ve volném čase - pro děti a mládež organizované v občanských sdruženích
3. Akce pro neorganizované děti a mládež v obci – přístupné široké veřejnosti
4. Dovybavení materiálně technické základny
Termíny uzávěrek:
- pro první období budou žádosti přijímány v termínu od 2.1. do 13.1.2012
- pro druhé období budou žádosti přijímány v termínu od 28.5. do 8.6.2012
Nejdůležitější změny:
1. požadovaná spoluúčast žadatelů v minimální výši 25% celkových nákladů
2. povinnost příjemce grantu uvádět na propagačních materiálech, že akce je spolufinancována
z prostředků Městské části
3. povinnost Městské části informovat žadatele elektronicky o výsledcích grantového řízení
4. povinnost příjemce grantu podepsat darovací smlouvu do 3 měsíců od přidělení grantu
Nové podmínky a formuláře jsou k dispozici na Úřadě MČ Praha-Kolovraty, dále jsou dostupné
na webových stránkách obce v sekci Aktuality a potom také ve složce Výbory a komise. Žádáme
sdružení a spolky, aby grantové žádosti podávaly právě na tomto formuláři, který má rozsáhlejší
formu z důvodu větší informovanosti Grantové komise.
V návrhu rozpočtu MČ Praha-Kolovraty pro rok 2012 byla na tento účel navržena částka ve výši
255 000 Kč. Granty byly tedy navýšeny o 20 000 Kč, což je jistě dobrá zpráva pro místní občanská sdružení a spolky. Naše městská část si velmi váží práce těchto subjektů, ale především všech
lidí, kteří tuto nezištnou a obdivuhodnou činnost vykonávají. Všem děkujeme.
za Grantovou komisi Iveta Hrubá
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... ze života dětí

Kolozávodu se zúčastnila stovka cyklistů
V neděli 18. září 2011 proběhl v odpoledních hodinách v prostorech hřiště s U-rampou
1. ročník Kolozávodu. Organizátoři tak navázali na přerušenou tradici cyklistického závodu
pro děti, který se v naší obci již v minulosti konal. Na akci se podílelo Klubko Kolovraty,
Rodinné centrum MACEK a Dětský klub Sluníčko.
Partnerem akce byl Sokol Kolovraty. Hlavním sponzorem byla Městská část PrahaKolovraty a dalšími sponzory manželé Borgesovi.
Závod byl určen všem věkovým kategoriím, soutěžilo se v jízdě na kole a u mladších věkových kategorií i na koloběžce. Tratě dle věkových skupin
měřily od 250 m do 4,6 km. Pro děti byla připravena i nesoutěžní disciplína – slalom. Do soutěžního
klání se zapojilo 103 účastníků a jen tři z nejmladší
kategorie nedojeli do cíle. Nejvíce závodníků startovalo v kategorii 6 – 8 let, druhou nejobsazenější
kategorií byly děti do 6 let. Vzhledem k neobsazené
kategorii 15 – 16 a 17 – 18 let jsme neplánovaně
zařadili také závod veteránů.
Počasí bylo během závodu uspokojivé, celkem
vlhké, ale zato teplé, a nálada startujících i pořadatelů více než dobrá. Nejzdatnější soutěžící získali
diplomy a pro všechny byla nachystaná malá drobnost. Závodníci startovali jednotlivě v minutových
intervalech a během závodu jsme nezaznamenali
žádný karambol.
Přikládáme přehled vítězů jednotlivých kategorií.
Více informací o závodě, fotogalerii a celkovou
výsledkovou listinu najdete na webu Rodinného
centra MACEK nebo Klubu Klubko.
Kola do 6 let 250 m

Koloběžky do 6 let 250 m

Kola 6-8 let;1,15 km

1 Barbora Čermáková

1 Vojtěch Ďoubal

1 Karolína Čechová

1 Adam Kuchař

2 Natálka Bašková

2 Josef Čech

2 Václav Klein

2 Anežka Rybová

3 Jáchym Krpálek

3 Julie Koudelová

3 Filip Slanina

3 Alex Meddeb

Kola 9-10 let 2,3 km

Kola 11- 12 let 2.3km

Kola 13-14 let 2,3km

Kola veteráni – 1,15 km

1 Jakub Novák

1 Tomáš Laštůvka

1 Matěj Vosáhlo

1 Václav Pokorný

2 Matyáš Jetmar

2 Daniel Chmel

2 Eliška Vyskočilová

2 Dana Heřmánková

3 Jan Marxt

3 Pavel Hrubý

3 Monika Miškovská

3 Gabriela Bučková

Dva výlety kolem Sázavy
Začátkem letošního léta se pod hlavičkou
Rodinného centra MACEK opět uskutečnili zajímavé výlety. Tentokrát měli společné místo
startu, a to obec Hvězdonice.
První výlet byl naplánován z Hvězdonic přes
hrad Dubá, johož zřícenina se dosud vypíná na
zalesněném skalnatém ostrohu nad levým břehem
Sázavy proti vsi Poddubí.
Z vlastního hradu pocházejícího ze 13. století
se dochovaly jen rozvaliny, ale i ty dávají tušit
někdejší rozlohu a dispozici hradního komplexu.
Při příchodu k hradu po žluté turistické cestě od
Hvězdonic jsme si ale nejprve na břehu řeky
všimli torzo věže latránu nazývaného Odranec.
Dodnes je patrné hrazení kolem tohoto místa,
které protíná železniční trať.
Od hradu jsme pokračovali opět po žluté a pak
po modré turistické značce na návrší s kostelíčkem, odkud byl nádherný výhled do údolí Sázavy.
Výrazný ostroh, spadající na tři strany strmými
svahy, si vyhlédli staří Slované, pravděpodobně
kouřimští Zličané, aby tady v 1. polovině 9. století vybudovali pevné hradiště Lščen či Leščen
(Lštění). Protože jedinou kamennou architekturu
představoval drobný kostelík, můžeme v dnešní
době obdivovat právě tuto stavbu. Od kostela
jsme pak pokračovali po modré stezce do Čtyřkol
na pozdní oběd a poté na vlak zpět do Kolovrat.

Koloběžky 6-8 let 250 m

RC Macek, Klubko a Dětský klub Sluníčko

Druhý výlet začal opět ve Hvězdonicích, kde
jsme přešli po lávce přes řeku Sázavu a po červené turistické cestě jsme šli po proudu Sázavy až
do podhradí zříceniny hradu Zlenice. U řeky je po
cestě několik míst k příjemnému občerstvení,
čehož jsme rádi využili. Pak již stačilo pár minut
do prudkého kopce, abychom se ocitli v náručí
zříceniny gotického hradu. Hrad dostal název
podle zaniklé osady Zlenice, která ležela na druhém břehu Sázavy. Dnes zůstala jen zřícenina,
která se podle dominantního zbytku věže nazývá
také Hláska. Z hradu vede příjemná lesní cesta po
hřbetu ostrohu až na modrou turistickou cestu, po
které jsme došli do Senohrab, a opět se vrátili vlakem do Kolovrat.
U obou výletů nás mile překvapila velká účast
kolovratských rodin, což nás motivuje v podobných akcích pokračovat i v dalším roce. Opět se
budeme na jaře a počátkem léta 2012 těšit na
společné výšlapy, které budou možná završeny
dvoudenním výletem s přespáním ve stanech.
Sledujte proto web http://macek-kolovraty.webnode.cz/, kde budou zveřejňovány podrobnosti
–pba pozvánky na akce.

Nabízím hlídání dětí všech věkových skupin,
odvádění (odvoz) na kroužky atd.
Mám pedagogické vzdělání a mnohaletou
praxi v MŠ. Cena dohodou.
Kontakt: 604 922 897, lensab@seznam.cz

... ze života dětí
Klubko pomáhá dětem ve
škole i v jejich volném čase
V polovině listopadu proběhla
valná hromada klubu Klubko, kde
byly schváleny nové stanovy.
Sdružení se jimi bude řídit, pokud
budou schváleny ministerstvem
vnitra. Předpokládáme, že v případě kladného vyřízení vstoupí
v platnost od 1. ledna 2012.
Největší novinkou jsou zástupci tříd. Po dlouhé
existenci sdružení se nám podařilo obnovit jejich
činnost. Předpokládáme, že budou prezentovat
přání svých tříd, a očekáváme větší zapojení rodičů
do činnosti, a to minimálně projevem vůle nebo
nevůle.
Co je hlavním posláním sdružení? Uváděli jsme
to mnohokrát, ale přesto bychom rádi znovu zopakovali, že Klubko je sdružením rodičů při ZŠ
Kolovraty, jehož prvotním cílem je shromažďovat
finanční příspěvky rodičů a rozumně s nimi hospodařit. Získané prostředky se využívají pro potřeby
školy. Výše příspěvku rodičů bývá však předmětem
diskuze. Očekáváme, že v příštím školním roce si
příslušnou částku schválí sami rodiče. Zaplacení
příspěvku je naprosto dobrovolné, ale pochopitelně
budeme rádi, když přispěvatelů bude co nejvíc, abychom mohli i nadále rozumně pokrývat potřeby
školy.
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Mezinárodní den zvířat oslavily děti s pejsky
Letošní novinkou sdružení Klubko byla oslava Mezinárodního dne zvířat, která se konala
v úterý 4. října na travnaté ploše u školního hřiště Na Parkáně. Jelikož zvířat je nespočetné
množství druhů, rozhodli jsme se pro pejsky, kteří v našich končinách patří mezi nejrozšířenější skupinu. Pozvali jsme sdružení Helppes, které se zabývá výcvikem asistenčních psů.
Akce byla zaměřena na předškolní a mladší školní věk.
V první části děti pobavila pohádka O kohoutkovi a slepičce, kde
hlavními účinkujícími byli pejsci a školáci z družiny. V další části
byly ukázky práce s vycvičenými pejsky, kteří názorně předváděli,
jak pomáhají postiženým lidem – například při svlékání oděvů či
podávání různých předmětů. Děti velmi zaujala černá labradorka
Bára, které je cvičena pro osmiletou nevidomou holčičku. Pak
následovala poslední část programu, především preventivního charakteru. Malým divákům bylo vysvětleno, jak se mají k pejskům
chovat, aby z nich byli dobří kamarádi. Na závěr následovala diskuze, kde se děti dotazovaly na věci, které je zajímaly.
Díky velmi nabitému programu jsme nestihli soutěž v malování, ale jak předškoláci, tak školáci z družiny
nakreslili své zážitky den poté a odměny byly předány dodatečně. Výtvory dětí naleznete na http://klubkolovraty.rajce.idnes.cz/. Poděkování patří všem hodným lidem, kteří nám s touto akcí pomohli.

Halloweenu vévodily originální kostýmy
V páteční podvečer 4. listopadu se konala v sále Kulturního domu U Boudů Halloweenská
párty plná tajemných a někdy až strašidelných kostýmů. Většina z nich měla překrásné barvy
i tvary a některé působily až nadpřirozeně.
Program pro děti byl již tradičně postaven na hudebních číslech s tancováním, která se prolínala se soutěžemi. Mezi soutěžní disciplíny patřilo klasické
tancování dvojic s balónkem mezi těly, či namotávání provázku s pavoukem
anebo skákání ve strašidelném pytli. Další zajímavou soutěží bylo vykrajování
nejdelšího jablečného hada za slupky a ukázalo se, že v Kolovratech jsou velmi
šikovné děti. Vždyť nejdelší had měřil 52 centimetrů. Akce byla zpestřena i díky
Kačce Sommerové, která všem bez rozdílu věku vytvářela na obličejích velmi
povedený facepainting. Součástí této akce bývají výtvarné dílničky. I letos si děti
vyráběly svou adventní svíčku, kterou si mohly polepit samolepkami či vyzdobit
korálky. Nutno dodat, co kus, to originál.
Fotografie z akce máme na našich stránkách http://klubkolovraty.webnode.cz/fotogalerie/ .

Mikuláš s čertem obdarovali všechny děti
Tento školní rok přispěli rodiče částkou
73 900 Kč. Je nyní věcí diskuze, na co budou peníze použity. Podle kantorů by škola uvítala DVD přehrávače, minivarhánky, vizualizér, míče a notebooky
pro učitele. Na valné hromadě rovněž zazněla zmínka o interaktivní tabuli menšího formátu.

Sdružení však nepomáhá pouze škole, ale věnuje se i jednorázovým volnočasovým aktivitám dětí
žijících v naší obci. V první polovině školního roku
2011/2012 jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi uspořádali Kolozávod, Den zvířat,
Halloweenskou párty, Mikulášskou. V nastávajícím
období bychom chtěli nachystat Pálení čarodějnic
a rádi se staneme součástí kolovratského Dětského
dne. Pro vysvětlení: Tyto jednorázové akce jsou hrazeny z grantu městské části a z peněz sponzorů.
Všem za to patří velký dík.
Info: na www.klubkolovraty.webnode.cz

Druhou adventní neděli se konala naše letošní poslední akce. Pro děti jsme připravili
Mikulášskou besídku. Znovu to byl podvečer plný klubových písniček, veselého tancování
a zajímavých soutěží. Večerem nás provázel čert a anděl, ale jelikož byli hodní, tak neukápla žádná dětská slzička.
Nechyběly ani vánoční dílničky. Kolovratské Tvořeníčko věnovalo sádrové odlitky zvířátek, kytiček
a různých tvarů. Děti je vybarvovaly temperovými a vodovými barvami dle vlastní představivosti, která je
samozřejmě nekonečná. Na vedlejším stole byly připraveny jednobarevné kravaty, na které děti malovaly textilními fixy různé motivy od sluníček, míčů až po geometrické tvary. I zde vítězila kreativita našich potomků.
Na třetím posledním stole byly korálky a drátky a bylo na malých autorech, co si vymyslí a vyrobí. K vidění
byly zvonečky, náramky či náhrdelníky. Každý kluk či holka si mohli vyrobit dáreček dle chuti a momentální
inspirace.
Uprostřed Mikulášské besídky vystoupila místní taneční skupina Niňos Bailandos a předvedla krásný
vánoční program. Tanečníci měli nádherné stylové kostýmy, které podtrhly jejich sváteční produkci. Také
musíme poděkovat maminkám, které nám pomáhaly přímo na akci.
Necelé dvě hodiny uplynuly jak voda a ke
konci programu se objevil Mikuláš. Promluvil
s dětmi a uznal, že všechny byly hodné a proto
si zaslouží odměnu. Utvořila se dlouhatánská
řada a každý malý návštěvník si odnesl časopis
a pár sladkostí. Některé z nich byly od sponzorů,
jimž za ně děkujeme. Na závěr patří poděkování
dvěma „dobrým duším“, a to Mar tině
Sommerové a Daně Heřmánkové za jejich celoroční práci v Klubku. Rozzářené dětské tvářičky
stály za čas a energii, věnovanou všem akcím
Klubka.
Za Klubko přejí všem kolovratským a lipanským občanům a především dětem pohádkové prožití Vánoc
a mnoho splněných přání v roce novém
Iveta Hrubá, Dana Heřmánková a Martina Sommerová
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... ze života dětí

Atleti z kolovratské školy vybojovali
na Kinderiádě zlaté medaile
Stalo tradicí, že do každého čísla Kolovratského zpravodaje píšu pár řádků. Ani v předvánočním čase neudělám výjimku a podělím se s vámi o pár informací ze života školy.
Letos jsme zahájili výuku v jedenácti třídách s 284 žáky. Máme pět plně obsazených oddělení školní družiny a poslední volnou učebnu – sál v nové budově. Žáky přivítala zbrusu nová šatna – strop byl snížen
a zateplen, šatní bloky s háčky na zakázku vyrobil pan Čermák, který odvedl skvělou práci.
Žáci II.B se přestěhovali z nové budovy do přízemí staré budovy, kde byla zrekonstruována podlaha a třída
byla vymalována. Proběhly velké opravy v bytě školnice, ale nebyly dokončeny, a tak se některé práce budou
dělat znovu v příštím roce.
Opět byl zrušen turnaj ve vybíjené, ale
dosáhli jsme úspěchu na poli atletickém.
V obvodním kole Kinderiády získali zlatou
medaili Karolína Nováčková z III. A a Matyáš
Jetmar z téže třídy, a to v disciplíně běh na
60 m. Vzhledem k tomu, že se atletice věnujeme spíše okrajově, jde o obrovský úspěch.
Možná se počet úspěchů v atletických disciplínách zvýší, pokud bychom získali grant na
doskočiště v areálu Na Parkáně, o který
zažádala škola v říjnu.
A teď ještě pár slov k 4. školnímu plesu,
pořádanému k 113. výročí založení školy.
Sešlo se nás méně než vloni – celkem 70
lidí. Atmosféra byla velmi příjemná, řekl
bych, až srdečná, předtančení irských
tanců bylo tentokráte proloženo akrobatickým rokenrolem. Kapela byla jako vždy skvělá, chlebíčky z jídelny excelentní a v dražbě se utržilo krásných
8 600 Kč. Další 4 000 Kč škola obdržela za uveřejnění reklamy. Poděkování všem dražitelům najdete na
webových stránkách školy v sekci sponzoring.
Blíží se vánoce, které alespoň v mých očích poslední dobou ztrácejí na svém půvabu a mění se v šílenou
nákupní horečku, v honbu za zbožím v akci. Přeji vám, aby vaše vánoce dýchaly atmosférou přátelství, lásky
a úcty k tradicím a aby kypěly především vnitřním klidem a pohodou.
Mgr. Pavel Bednář, ředitel školy

Vánoční strom zdobí nové dekorace
Městská část Praha-Kolovraty na letošním Vánočním jarmarku představila obyvatelům Kolovrat a Lipan inovovaný vánoční strom. První změnou je, že Atrium
u Infocentra zdobí letos nádherná jedle.
Mnozí si také jistě všimli, že krabicové
dárečky, které zdobily strom v minulých letech,
vystřídaly
vánoční
mašle. A konečně
poslední změnou je
osvětlení, které je
podstatně bohatší než
v předchozích letech.
Přeměnu vánočního
stromu mohli zaznamenat jako první
návštěvníci tradičního
jarmarku, který se
konal v poslední listopadovou sobotu. Ale důležitější je, že na jarmarku se sešlo množství lidí
nejen k přátelskému popovídání, ale i proto, aby
zde příjemně strávili předvečer první adventní
neděle. Věříme, že děti i dospělí načerpali sváteční atmosféru a začali se pilně připravovat na
radostné prožití vánočních svátků.
V programu se opět vystřídaly místní dětské
soubory, počínaje žáky houslové a flétnové třídy
Violínek a Flautínek, přes malé divadelníky
z kroužku Kašpárek až po šikovné tanečníky ze
souboru Niňos Bailandos nebo členy baletního

kroužku. Závěr tradičně patřil souboru Coro
Piccolo, který svými písněmi rozsvítil vánoční
strom. Mezi účinkujícími ani tentokrát nechyběly Jazzbáby s pásmem známých evergreenů. Hostem jarmarku byl soubor
historické
hudby
Ritornello, který se
představil v odpoledním pásmu Mravní
hudební Pře-Výchovou
a večer Barokními unhošťskými roráty v kolovratském kostele.
Na jarmark opět přijali pozvání prodejci tradičního rukodělného zboží. Návštěvníci mohli
vybírat z bohaté nabídky adventních věnců,
vánočních dekorací, keramiky, šperků, dřevěných hraček anebo se občerstvit staročeským
trdlem, pečenými kaštany nebo medovinou.
Na závěr bych chtěla poděkovat kolovratským
dobrovolným hasičům a Josefu Blažkovi, kteří
vypomohli s ozdobením stromu.
za MČ Kolovraty zastupitelka Iveta Hrubá

Základní škola Bří Jandusů
zve na Den otevřených dveří
Vážení rodiče, milí občané Kolovrat,
dovolte, abychom vám v krátkosti představili Základní školu na náměstí Bratří Jandusů
v Uhříněvsi a pozvali vás na den otevřených
dveří, který se koná ve středu 10. ledna 2012
od 8 do 12 hodin. V případě, že vám tento termín nevyhovuje, kontaktujte prosím školu
a domluvte se na jiném dni.
Náplň Dne otevřených dveří:
Návštěvníci se aktivně zúčastní výuky
a zažijí atmosféru školy, její klima. Prohlédnou
si práce žáků, zjistí, jaké akce škola pořádá,
podívají se na vybavení školy, interaktivní
tabule, sportovní zázemí atd. Dále mohou
dostat informace ke vzdělávacímu programu
(vyučované předměty), prohlédnout si ocenění žáků, získané poháry, dotázat se na výsledky vzdělávání, aktivity žákovské samosprávy,
ekotýmu a jiné.
Předem děkujeme za váš zájem. Osobní
návštěva a aktivní účast ve výuce vám pootevře dveře k důležitým informacím o naší škole.

Co vám můžeme nabídnout?
• Velmi kvalitní učitelský sbor
• Intenzivní práce s dětmi, účast dětí na
chodu školy (žákovská samospráva, ekotým)
• Výborné výsledky v předmětových olympiádách a sportovních soutěžích – byli
jsme 3. nejúspěšnější školou na Praze 10
a 1. mezi základními školami
• Dvacet kroužků pod Školním klubem
a Centrem sportu
• Krásné barevné třídy vybavené novým
nábytkem a novými celoprosklenými dveřmi
• Venkovní fitness park s 11 posilovacími
stroji
• Krásná tělocvična obložená dřevem a venkovní sportovní areál s umělým povrchem
• Oplocené stání na kola v areálu školy
• Pět interaktivních tabulí ve škole
• Počítače ve všech učebnách
• Školní bufet, nápojové automaty
• Pravidelné a již tradiční akce pro rodiče
a veřejnost (rozsvícení Betlému, vánoční
a velikonoční dílny, ples školy v divadle
U22, akademie v divadle U22 a další)
Kontakt:
Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy
nám. Bří Jandusů 2,
104 00 Praha - Uhříněves
tel.: 267 710 828, 267 713 434
www.zsjandusu.net,
reditel@zsjandusu.net,
zsjandusu@zsjandusu.net

... žijí mezi námi
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Literární večer v Infocentru
Infocentrum s knihovnou se letos připojilo k celostátní akci Týden knihoven literárním večerem s Hynkem Vichem, autorem
knihy Bordeaux, kde vítr vinohrady škádlí.
Poutavé vyprávění o krajině
v okolí Bordeaux,
o víně a o lidech,
kteří víno pěstují,
doplnila ochutnávka francouzských vín. Autor
knihy je považován za jednoho
z největších znalců francouzských vín u nás
a je také spolutvůrcem televizního pořadu
Putování za vínem. V programu zazněly francouzské šansony v podání Luďka Kandy za
klavírního doprovodu Sáry Bukovské.
-ouj-

Na posvícenské zábavě měl
sólo jubilant Jiří Missbichler
Tradiční posvícenská zábava opět přilákala do sálu Kulturního domu U Boudů zejména milovníky dechovky. I letos hrála
k tanci i poslechu Malá muzika z Libkovy
vody u Pelhřimova.
Řadu let tuto tradiční akci připravoval s
Klubem důchodců Jiří Missbichler, který navíc
svojí hrou na akordeon jako člen Dua Vanc
přispíval k dobré náladě všech přítomných.
Letos si Jiří Missbichler posvícenskou zábavu
vychutnal také jako oslavenec. Jubilant a nadšený organizátor s chutí provedl dámy v kole.

–ouj-

Nevíte, čím byste potěšili
své blízké?
Máme pro Vás tři variace krásně zabalených vánočních balíčků:
• pro péči o pleť (každodenní péče – luxus
z domova)
• pro vaše zdraví (dodání energie, na klouby, pro posílení imunity, pro úpravu váhy,
detoxikaci organismu)
• parfémové balíčky s překvapením (pro
muže i ženy - několik druhů)
ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY! I LETOS MÁME
PRO VÁS OBLÍBENÉ DÁRKOVÉ POUKAZY!

Balíčky doručíme po Praze až k vám
a do 5 km navíc zdarma
a dle vašich časových možností.
Více na www.mcstudio.euweb.cz
nebo na tel.: 608 422 061

Nemám recept na štěstí – to si nosí každý v sobě,
říká Marie Rottrová v předvánočním rozhovoru
K osobnostem, které v letošním roce oslavily významná životní jubilea, nesporně
patří i Marie Rottrová. V Kolovratech před časem našla svůj nový domov a patří
také k věrným návštěvníkům knihovny. V adventním čase jsme tuto stálici české
hudební scény poprosili o rozhovor.
Paní Rottrová, na podzim jste uspořádala velkolepé turné, kterým jste se symbolicky rozloučila se svojí pěveckou kariérou. Splnily tyto koncerty vaše očekávání?
Moje jubilejní turné bylo neuvěřitelné - vyprodané sportovní haly, bouřící publikum, spousta
kytek a dárků. Něco takového jsem nečekala a taky během své dlouhé kariéry ani nezažila.
Za svoji pěveckou kariéru jste vydala dvě desítky alb, nazpívala 650 písní
a odehrála přes 3 tisíce koncertů. Na
které období Vaší umělecké dráhy
vzpomínáte nejraději?
Nejraději vzpomínám na své pěvecké
začátky. Byl to konec šedesátých let,
vládla tu společensky i politicky uvolněná atmosféra a my jsme naplno čerpali
inspiraci z anglosaské a americké muziky, kterou jsme milovali.
Zpívala jsem tenkrát s ostravskou rockovou skupinou Samuel a později
s kapelou Majestic. S tou jsme zkoušeli
dvakrát týdně nové písničky, které jsme
potom hráli na nedělních "Čajích".
Skvělé bylo i konkurenční prostředí,
v Ostravě byla tenkrát spousta dobrých
kapel i zpěváků.
Měla jste šťastnou ruku také při
volbě svých kolegů, ať už skvělých
muzikantů či textařů. V poslední době
zvete na pódium také děti z kolovratského sboru Coro Picollo…
Před dvanácti lety jsem dostala nabídku od kapelníka Dalibora Kaprase sestavit vánoční koncert. Líbilo se mi to, a tak jsem oslovila Jaroslava Wykrenta, aby se zúčastnil jako host. Byl krátce po mozkové příhodě a zkraje o tom nechtěl ani slyšet, ale nakonec si dal říct a slíbil účast.
Napadlo nás, že by bylo krásné mít na našem vánočním koncertu i děti, a v Kolovratech přece
dětský sbor byl! Jana Galíková byla pro a nadšeně začala spolupracovat. Koncerty měly veliký
úspěch, odehráli jsme jich téměř stovku.
Působíte vyrovnaným dojmem a šíříte kolem sebe dobrou náladu. Před časem jste našla
novou lásku a zdá se, že vás vztah je pevný. Jaký je podle vás recept na štěstí?
Nemám recept na štěstí, to si nosí každý sám v sobě. Já neočekávám velké věci, raduji se
z přítomnosti a mám ráda lidi kolem sebe.
Jeden z vašich synů žije se svojí rodinou v Kanadě. Jak tráví vaši blízcí za velkou louží
vánoční svátky?
Mrzí mě, že jeden z mých synů žije tak daleko, ale smířila jsem se s tím - je dospělý, má tam
rodinu a práci. Má malé děti, tak sem teď na Vánoce nejezdí. Voláme si a přejeme, posíláme si
dárky. V Kanadě se však neslaví Štědrý den, ale až Boží hod vánoční.
Před časem jste si vybrala Infocentrum s knihovnou pro natáčení jednoho dílu série
adventních pořadů České televize. Jak prožíváte vy a vaši blízcí adventní čas?
Já jsem letošní Advent strávila na pódiích, zpívala jsem až do 17. prosince. Během turné jsem
s dalšími lidmi z kapely dostala virózu, a tak jsem ještě týden ležela. Neužila jsem si letos klidný
advent, ani jsem si nestihla vyzdobit dům. Těším se na Vánoce, kdy si všechno vynahradím.
Za pár dnů budou Vánoce. Můžeme nahlédnout do štědrovečerních příprav v kruhu vašich
blízkých?
Neumím si představit Vánoce bez kostela a moc se těším na slavnostní vánoční pobožnosti.
Přeji všem čtenářům Kolovratského zpravodaje veselé Vánoce a Boží požehnání.
za rozhovor poděkovaly Jana Novodvorská a Blanka Oujezdská
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... ze života Lipan

Nadšenci z Okrašlovacího spolku lipanského
opět připomenuli svatomartinskou tradici
Okrašlovací spolek lipanský i letos připomenul svým obyvatelům svatomartinskou tradici. Svatý Martin je totiž patronem lipanského kostela, ale i obce samotné.
V tomto duchu členové spolku uspořádali k oslavě patrona obce dvě setkání. V sobotu 5. listopadu se ve spolupráci s lipanskou hospůdkou U Klasiků uskutečnilo Sousedské pečení.
Lipanské hospodyně a hospodáři napekli, navařili a ušlehali dobroty podle svatomartinských
receptů. Vzájemné ochutnávání pokrmů a výměna receptů započala v prostředí vyzdobeném
podzimními plody a květy. Na stolech bylo připraveno několik druhů koláčů, pečeného masa
a nechyběla ani svatomartinská husa. Ta byla přichystána jako odměna cimbálové hudbě Lípa
za doprovod celým večerem. Soused dr. Goryczka, který v cimbálovce usedá za nejdůležitější
nástroj, představil šestici vynikajících muzikantů, a ti bavili společnost dlouho přes půlnoc.

Petangue párty prodloužila
lipanským léto
Prázdninová pohoda se v Lipanech přenesla až do začátku měsíce října, kdy
Obchod vínem pod sv. Martinem
v Lipanech společně s L´Institut Petanque
Pastis Provence uspořádal již druhou
petangue párty.
Slunečné odpoledne vyplnil především turnaj v petangue. Tradičně se podávala jídla
francouzské kuchyně. Finálové klání se protáhlo opět až do pozdějších podvečerních
hodin a přineslo opravdu napínavé sportovní
představení.

Vánoční strom rozzářil
lipanskou náves

Setkání druhé za výrazné podpory obce a pomoci rodičů bylo uspořádáno především pro děti.
Divadélko Vysmáto přichystalo na pátek 11. listopadu dramatický kus s názvem Červená karkulka. V lipanské hospůdce, kde se divadlo pravidelně hrávalo již před Druhou světovou válkou, bylo
opět živo, jak na jevišti, tak i v hledišti. Součástí bylo i oblíbené malování obrázků a ornamentů
na ruce a tváře dětí. Po ukončení divadelního představení se děti společně s rodiči vydali na lampionový průvod obcí Lipany. Jednotlivé zastávky připomněli dětem historii a dřívější podobu
návsi včetně historiie kostela sv. Martina. Průvod v dobré náladě prošel novou výstavbou Lipan,
aby děti poté srdnatě pozdravily i lipanského vodníka u rybníka na kraji obce.

První adventní neděli členové sdružení
Praha-Lipany pořádají každoročně slavnostní rozsvícení lipanského vánočního
stromu.
Letošní adventní neděle dopřála pořadatelům a hostům krásné a teplé podzimní odpoledne. Do soumraku byl strom připraven, aby
se s příchozí tmou rozsvítil a okrášlil tak
krásnou lipanskou náves. Kromě zdobení
stromu byly na programu hry a soutěže pro
děti. Rodiče, prarodiče a další z řad dospělých se zahřáli dobrým svařeným vínem.

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Mirka Jirasová
Dolnoměcholupská 168/37
(budova obecního úřadu)
Praha 10 – Dolní Měcholupy
Svatomartinské slavnosti mají v českých zemích dlouhou historickou tradici obsaženou v textech pořekadel, koled, obyčejů a zvyklostí. Příchodem sv. Martina končil hospodářský rok a vše
se připravovalo na zimní období. Především proto provází svatomartinské slavnosti také dobré
jídlo a dobrá mysl.
připravili členové Okrašlovacího spolku lipanského

Telefon: 272 705 783
Mobil: 731 167 276
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY

... Jazzbáby slavily se svým kapelníkem
Kolovratské slavice
Zcela náhodou jsem před lety v televizním
pořadu Barvy života slyšela rozhovor s manželi
Vondrovicovými o práci se seniorkami a viděla
ukázku vystoupení jejich pěveckého souboru
Jazzbáby, ve kterém převažují ženy zralého věku.
Tato ukázka mne nadchla natolik, že jsem to
s nadšením povyprávěla manželovi a ihned jsem
volala do Infocentra v Kolovratech, abych zjistila,
kdy budou mít Jazzbáby představení. V Infocentru jsem se setkala s velkou ochotou a dozvěděla jsem se nejen termín nově nastudovaného
představení, ale i to, že Jazzbáby vystupují v atriu
před Infocentrem vždy na jaře a na podzim, kdy
se koná velikonoční a adventní jarmark.
Od té doby s manželem pravidelně každý rok
navštěvujeme nejen představení v sále
U Boudů, ale i vystoupení na obou jarmarcích.
Na tuto událost se pokaždé moc těšíme a obdivujeme jak práci manželů Vondrovicových, tak
i elán a životní optimismus hereček-zpěvaček
seniorek, jejichž výkon je obdivuhodný. Právem
jim proto náleží titul Kolovratské slavice.
Přejeme celému souboru i jeho vedení, aby se
jim práce dařila a aby ještě hodně let přinášeli
radost a potěšení sobě a všem svým příznivcům.
manželé Kubiasovi

Mužská posila je v řadách ženského sboru
vítána. Na snímku Marta Ulrichová s Mírou
Borem

Repertoár souboru
Lucerna aneb Kolovratští vodníci (2006)
Penzion splněný sen (2007)
Rusalka aneb Bílá paní (2008)
Ježek na Olympu (2009)
Sestry v akci (2010)
Na západ je cesta dlouhá (2011)

Vedle své maminky Palvy Dvořákové si
v poslední hře zahrála (nejen na housle) i její
dcera Liduška

Poděkování
Jazzbáby děkují Blance Oujezdské, bývalé
vedoucí Infocentra s knihovnou, za dlouholetou
spolupráci a ochotu, kterou věnovala Klubu
důchodců i pěveckému sboru Jazzbáby.
Hodně stěstí a spokojenosti přeje
za Klub důchodců a Jazzbáby
Olinka Sládková
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Plné hlediště dodává Jazzbábám chuť
pouštět se do dalších představení
Už deset let seniorky z pěveckého sboru Jazzbáby, který působí při kolovratském Domě
s pečovatelskou službou, rozdávají svými písněmi radost. Zpívající, hrající a tančící dámy
v letech při premiéře i derniéře nového představení pokaždé zaplní sál U Boudů. A ten, komu
se už při potlesku po premiéře rodí v hlavě scénář nové hry se zpěvy, je kapelník Jiří
Vondrovic, jenž v letošním roce oslavil krásné životní jubileum.
Okřídlená věta Za vším hledej ženu je odpovědí na otázku, kde se zrodil nápad založit soubor zpívajících
seniorek. „Původcem nápadu je moje žena Věra, která si vždy přála pracovat se staršími lidmi. Přemýšleli jsme
o výtvarném kroužku, ale já jsem ji přesvědčil, že muzika bude lepší,“ vzpomíná Jiří Vondrovic na dobu, kdy
se společně pustili do práce. „Začátky byly těžké, hlasy nebyly vycvičené. Ale dnes, po desetiletém úsilí, máme
punc sboru, který vystupuje na veřejnosti. Ze začátku jsme zpívali jen pro publikum z domovů důchodců, ale
postupně jsme si troufli na divadelní hry. Na kontě máme už šest premiér a další se už připravuje. Tentokrát to
bude pěkná taškařice,“ slibuje režisér souboru a v duchu vidí, jak nad oponou vlaje parafráze hesla „Národ
v sobě“ a sálem se nesou
známé melodie Proč bychom se
netěšili nebo Dobrá věc se podařila… Pracovní název hry je
však Sněhurka a jedenáct trpaslíků a dva náhradníci, a tak
o překvapení nebude nouze.
„Po každé repríze Jiří přísahá, že tentokrát je to už doopravdy poslední hra. Po pár
dnech však přijde s dalším
nápadem a jdeme do toho
nanovo,“ prozrazuje manželka
Věra, která bývá prvním posluchačem nových písní a scének.
Ale i kdyby svoje slova myslel režisér vážně, členky souboru by mu to rozmluvily. „Pokud udrží pero v ruce,
musí psát,“ říká za všechny Iva Mečlová.
Jiří Vondrovic dovede ušít roli doslova na tělo. „Každý má možnost se ve své roli uplatnit, ale vím také, že
každému nemusí předepsaná role sedět. Proto nad obsazením dlouho přemýšlím. Už v této chvíli ale vím, kdo
bude v nové hře hrát Prófu a kdo bude Šmudla,“ pokračuje režisér a vybavuje si historku, kdy jedna z členek,
jíž předepsaná role neseděla, naoko hrozila výpovědí. Stejně tak je důležitý výběr písní, protože ne všechny
melodie jsou vhodné pro sborový zpěv. Proto v každé hře znějí osvědčené „šlitrovky“ či „hašlerky“.
Ze zkušebny rovnou na scénu
Než Jazzbáby představí novou hru publiku, zkoušejí každé čtvrteční dopoledne v penzionu. „To, že mám
každý týden povinnost přijít tak, aby mě všichni poznali, a ne v teplákách, má i pozitivní vliv na psychiku,“ svěřuje se kapelník. Jako bývalý vojenský hudebník i člen Hudebního divadla v Karlíně ví, jak je disciplína důležitá.
Jeho sedmnáct svěřenkyň oceňuje, že sám nevynechal jedinou zkoušku, a proto ani jim není zodpovědnost cizí.
Pokud někdo chybí, je to na výsledku hned znát. Ale při premiéře všichni hrají s největším nasazením. O tom
může vyprávět sám režisér, který Vodníky odehrál s ortézou na koleně. Zranění si přivodil pádem přes kulisy.
Je obdivuhodné, že soubor si troufne vyjít na scénu po jediné jevištní zkoušce. „Celý rok zkoušíme vsedě
kolem stolu. Generálka je nejtěžší. Máme totiž jen jedinou možnost si představení takzvaně odšlapat. Je to
málo, potřebovali bychom aspoň čtyři takovéto zkoušky,“ doporučuje Herta Žemličková.
Na jevišti si však Jazzbáby počínají jako profesionálky. Jak se zbavit trémy, na to má osvědčený lék Iva
Mečlová: „Když jsem nastoupila do souboru, hrál se Ježek na Olympu. Jiří s Věrou byli už na forbíně a já
jsem se za oponou klepala jako osika. Vedle mě seděla paní Vernerová a hledala v kapsičce pod šaty prášek.
Chtěla jsem jí pomoci a tak jsem ji vykasala sukni. Když jsem si představila, že by se v té chvíli opona rozhrnula, tréma byla rázem pryč.“ Nervozitu před představením přiznává i Věra Vondrovicová: „Pokaždé mám
trému i za Jirku, protože chci, aby všechno dobře dopadlo.“
Plný sál by Jazzbábám mohli závidět i profesionálové
Zdá se, že sedmdesátník Jiří Vondrovic se do uměleckého důchodu nechystá. Nadále se chce věnovat i bigbandu Unisono, který vede už dvacet let. „V duchu si přeji zažít chvilku, kdy nebudu muset dělat vůbec nic. Ale
jak se znám, bavilo by mě to nanejvýš hodinu,“ žertuje a dodává: „Samozřejmě, že bych moc rád pokračoval
v práci se souborem. Vidíte, že hlava odpočívat nechce - nápad zatím vždycky přišel.“ A na adresu seniorek
pěje jen samou chválu: „Miluji je. Ženy jsou něžné bytosti a k těm je třeba se chovat hezky.“ O tom, že soubor
má před sebou ještě řadu vystoupení, nepochybuje ani Věra: „Když se takový soubor stmelí, není cesty zpět.
Blázni, kteří se do toho dají a upíšou se čertu, už toho nemohou nechat. Vždyť to neděláme pro sebe, ale pro
druhé. Když jdeme s Jirkou po zkoušce domů, máme slzu v oku a jsme rádi, že tuto práci děláme.“ Manžele
Vondrovicovi těší, že členů neubývá, spíše se obměňují: „Jakmile jeden upadne, vstane další. Nedávno nás
opustila nejstarší členka souboru, pětadevadesátiletá Růžena Vernerová, a také Milena Volštátová. Ale získali
jsme nové posily - Marcelu Dobešovou a Marušku Třeštíkovou, která od ledna povede i Klub důchodců.“
Plné hlediště je pro soubor největší odměnou. „Není nic hezčího. To pak máme do dalšího představení
ještě větší chuť,“ zdůrazňuje Olinka Sládková. „Mnozí se nás ptají, jak to děláme, že máme pořád plný sál.
Taková účast prý nebývá ani na představeních profesionálních souborů. Buď je to tím, že jsme kolovratští
anebo proto, že jsme tak šíleně dobří,“ říká s nadsázkou Herta Žemličková.
Blanka Oujezdská
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... rozhovor s osobností

Kolovraty mají nového duchovního správce
Od července letošního roku má uhříněveská farnost, do které patří spolu s Dubečkem
a Královicemi i Kolovraty, nového duchovního správce. Je jím P. Jaroslaw Batóg, člen
Společnosti Božího Slova (Societas Verbi Divini – SVD, lidově Verbisté). Tento řád působí v celém světě ve více než sedmdesáti státech a má přes šest tisíc členů. Otec
Jaroslaw je členem českého distriktu slovenské provincie SVD, která má hlavní sídlo
v Nitře. Slovenská provincie má asi 80 členů, z toho 30 působí na misiích.
Pane faráři, můžete nám říci něco o sobě
a o místech, kde jste působil?
Pocházím ze západního Polska. Narodil jsem se
v obci Sulencinie, vystudoval jsem střední veterinární
školu a v roce 1988 maturoval. V té době jsem vstoupil do misijního řádu Společnost Božího Slova. Pak
jsem vystudoval filozofii a teologii a v roce 1996 jsem
byl vysvěcen na kněze. Byl jsem určen pro misie
v Angole. Představení mne nejdříve vyslali na dvouletou praxi do České republiky na Valašsko, kde jsem
jako Vsetínský kaplan působil v okolních farnostech.
V roce 1998 jsem odjel na roční kurs portugalštiny
do Lisabonu a v září 1999 do Angoly, kde jsem působil necelý rok a kvůli nemoci se musel vrátit do
Polska. Od roku 2001 jsem působil zase na Vsetínsku
a od roku 2003 jako farář ve Velkých Karlovicích.
Ze které farnosti jste k nám přišel a proč jste se
rozhodl změnit působiště?
Posledních 8 let jsem působil v krásné krajině
mezi kopci na Valašsku ve Velkých Karlovicích. Je to
poslední česká vesnice na tahu ze Vsetína na Žilinu.
Byla to farnost s nádherným 250 let starým dřevěným kostelem, který byl postaven místními řemeslníky bez použití jediného hřebíku. Tento rok moji představení přijali nabídku pražského arcibiskupa převzít
farnost v pražské arcidiecézi jako příležitost pro rozšíření působnosti našeho řádu v České republice.
Co se vám u nás líbí a na co si těžko zvykáte?
Ve vaší zemi žiji už 12 let a nevzpomínám si na nic, co by mě šokovalo. Často překračuji hranice,
nikdy necítím velké rozdíly. Jsme Slované a naše mentalita je velmi podobná. Vidím nějaké rozdíly mezi
Českou a Polskou republikou, ale nikdy mi nedělalo problém je přijmout. Nejtěžší pro mne bylo, naučit
se česky. Zvlášť bylo obtížné vyslovovat „ř“ a osvojit si rozdíl mezi „h“ a „ch“ protože v polštině se
vyslovují tyto souhlásky stejně.
Co si myslíte o vztahu dnešní společnosti k víře?
Zdá se mi, že dnešní společnost je hodně zmatena a odtržena od toho, co je přirozené. Ztratila spojení s transcendentností a hledá ji z druhé strany. Mnoho lidí nevěří v Boha, ale věří horoskopům, kartářkám, čarodějkám. A je to škoda, protože kdybychom si dali tu námahu a poznali do hloubky poselství, které předává lidem křesťanství, a které je v jedné větě zapsáno v evangeliu sv. Jana, tedy že „tak
Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný“ (J 3, 16), tak jsem přesvědčen, že by nebylo člověka, který by zůstal lhostejný.
V čem vidíte svůj hlavní úkol případně co byste chtěl v naší farnosti změnit?
Myslím, že kněz není ten, který má něco měnit, ale má pokračovat v tom, co dělali jeho předchůdci. Doufám, že se mi to podaří. Když jsem zde sloužil 4. a 5. července letošního roku své první mše
svaté, lekl jsem se, že zde nejsou mladé rodiny a děti, protože mám děti rád. Pak se děti vrátily z prázdnin a já se nestačil divit, kolik jich zaplnilo kostel, zvlášť v Kolovratech. Mám radost, že se můžu dětem
věnovat a i skrze ně působit na rodiče. Jsem zde už 5 měsíců a vidím velké možnosti v pastorační
práci.
Přejete si něco vzkázat občanům Kolovrat?
Přál bych si, aby moje působení ve farnosti všem přibližovalo krásné poselství Ježíše Krista. Věřím,
že spolupráce s farníky a s místními úřady bude přinášet ovoce pro nás všechny.
Děkuji za rozhovor a za vaši obětavou službu v naší farnosti.
Jan Dvořák

Jak prožíváme vánoční svátky?
Než jsem začal psát letošní zamyšlení na vánoční
téma, přečetl jsem si ta minulá – a nejen svá – uveřejněná v Kolovratských zpravodajích do roku 1997. Napadlo
mne, zda má vůbec smysl zabývat se tím, co napíši.
Vždyť se budu jen opakovat, byť jinými slovy. Takže stačí,
když si čtenář přečte, co je otištěno v minulých číslech.
Mají je však moji milí spoluobčané uschovány?
A za úvahu stojí i to, že vánočním tématům bylo
v devadesátých letech věnováno místo hned za slovem
starosty, někdy dokonce i před ním. Později je zařazováno až do druhé poloviny časopisu, ale i to má svůj
význam: Vánoční zamyšlení není omezeno pouze na sváteční dny, ale týká se každé situace, v níž se právě nacházíme. Ať je to tak či onak: Vánoce je třeba, dokonce
nutno, si stále připomínat, i když se tak děje již po dvě
tisíciletí. Důvod je jasný:
V betlémském dítěti Ježíši vstoupil do tohoto světa Bůh
Stvořitel. On jediný má ve své moci minulost, přítomnost
a budoucnost všeho, co nazýváme Stvořením. Pochopit
a přijmout to můžeme jen tehdy, když na víře v Ježíše jako
Krista, Vykupitele a Spasitele stavíme svůj život v naději,
že také nám bude dáno to, co přineslo jeho narození, ukřižování a vzkříšení, jak nám to připomínají tři křesťanské
církevní svátky – Vánoce, Velikonoce a Svatodušní svátky.
V čem jsou tyto události Ježíšova života tak důležité,
že se k nim máme stále vracet, chceme-li smysluplně
prožít dny svého pozemského putování? To, že žijeme
a můžeme vnímat krásu přírody, ale také mnohé projevy
lidské solidarity, je Boží dar, jehož je třeba si vážit.
Zároveň však nelze přehlédnout, že rok 2011 byl pln událostí, které otřásají celým světem. Tento výrok není třeba
konkretizovat. Sdělovací prostředky to činí za nás. Ale již
před dvěma tisíci lety bylo v starozákonní knize Exodus
/23,8/ napsáno: „Nebudeš brát úplatek…!“ Není to ale
jediný příkaz týkající se dneška. Pro mne, a nejsem sám,
se tak potvrzuje, že jediným řešením všech našich problémů, s nimiž se setkáváme a jimiž procházíme, je brát
vážně slova Bible, nechat se jimi oslovit, dát si odborníky vyložit oddíly a místa, jimž nerozumíme, a především
se učit tomu, co se v této knize knih nazývá láskou.
Apoštol Pavel, jeden z nejvýznamnějších vyznavačů
Jěžíšových – před svým obrácením úhlavní nepřítel jeho
a všech, kteří v něho uvěřili – nám zanechal tato slova:
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku
bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl proroctví, rozuměl všem tajemstvím
a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou
víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych
vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to
neprospěje /1. Korintským 13,1-3/.“

Uvědomujeme si, jak jsou tato slova aktuální? Čeho
všeho jsme, my lidé, schopni, abychom prosadili „svoji
pravdu“, pravdu svých politických stran a seskupení,
nebo také svých náboženských směrů? Žel, i v nich jsou
tací, kteří obětují svůj život právě proto, aby zlikvidovali
co nejvíce svých odpůrců. A kolik prostředků a peněz nás
stojí různé protestní akce, které stejně nic nevyřeší, nejsme-li ochotni a schopni se domluvit!
Co říci na závěr? Jestliže jsem někomu ublížil, ať mi to
řekne a odpustí mi. To jsem také já ochoten učinit. Beřme
vážně a doopravdy to, co nám bylo nabídnuto a dáno
v Ježíši Kristu, abychom se mohli radovat z každého dne,
i tehdy – a právě tehdy, kdy naše pozemské putování
nebude bez problémů. V Listu Jakubově čteme: „Mějte
z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra,
povede to k vytrvalosti /1,2-3/.“ A pokud by si někdo
myslel, že jsem blázen, mám pro něho jen jednu radu:
„Zkuste vzít vánoční poselství vážně – a budete se divit!
Toto vše vám k letošním Vánocům a pro celý příští rok
upřímně vyprošuje a přeje
Jiří Zejfart
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Autoři knihy o historii Kolovrat oslavili významná jubilea
Před pěti lety byla slavnostně pokřtěna výpravná monografie, která mapuje historii Kolovrat od prvního písemného dokladu o jejich
existenci, tedy od roku 1205. Výročí však neslaví jen tato cenná publikace, ale významných životních jubileí se letos dožívají i její autoři, Ing. Jaroslav Břečka (1926), Jiří Missbichler (1931), PhDr. František Dudek, CSc. (1951) a nejmladší z autorské čtveřice Petr Bartoš
(1971).
tím, že jsme dali dohromady zlatý poklad Kolovrat.
Nadšené ohlasy máme i ze Slovenska.
Bartoš: Já mám pro změnu ohlasy od přistěhovalců, kteří si v mnoha případech knihu pořídili
a jsou nadšení, když se jejím prostřednictvím
mohou vžít do místa svého nového bydliště.
Mnohdy pak díky publikaci mají pocit, jako by
v Kolovratech bydleli od dětství nebo jako by se
přistěhovali za svými prarodiči.
Objevili jste se od vydání publikace nějaké
nové náměty, které lákají ke zpracování?
Dudek:
Od
vydání
publikace
jsme
v Kolovratském zpravodaji otiskli tolik nových
materiálů, že by to možná vydalo na menší publikaci. Důležité je ale, jakým způsobem historii
vykládat, aby nebyla jen výčtem nezáživných údajů
a školometských pouček, ale aby byla dostatečně
zajímavá a přitom nevtíravě poučná.
František Dudek, Jaroslav Břečka a Jiří Missbichler připili na další úspěch publikace o historii Kolovrat

S jakými pocity vnímáte svoje dílo s odstupem
času, tedy po pěti letech od jeho vydání?
Missbichler: Pokud mohu být upřímný, jsem
hrdý, že jsem mohl být spolutvůrcem knihy. Po starých fotografiích a dokumentech jsem začal pátrat
už dříve, na popud bývalého kronikáře Josefa
Svobody, který si přál mít svého pokračovatele.
Když jsem shromažďoval materiály a připravoval
podklady, představoval jsem si, že si knihu koupí
všichni lidé z Kolovrat. Trochu jsem zklamán, že
ještě hodně výtisků zůstalo neprodaných. Ale zrovna před pár dny u mě zazvonil telefon. Volala paní
Řeháková, která se za svobodna jmenovala Zoulová.
K publikaci se dostala až teď a nadšeně mi sdělovala, jak je kniha úžasná. To mě opravdu potěšilo.
Chtěl bych poděkovat zejména Františku
Dudkovi, že nám neodmítl pomoc a spolupráci.
Když nám přislíbil, že do toho s námi půjde, doslova mi zaplesalo srdíčko.
Dudek: Když jsem uviděl ty stohy fotek a dokumentů, byla by mi hanba prosbu odmítnout.
Zpočátku jsem jako školený historik měl trochu
obavy, jestli se to dá zvládnout v dostatečné kvalitě
a přitom zajímavě a čtivě, ale když jsem o Vánocích
2004 pro tehdejšího starostu sepsal prvních třicet
stránek, doslova mě to chytlo u srdce. Když totiž
člověka něco baví a jeho práce má smysl, pak
odměna není důležitá.
Pro moji rodnou obec Mcely u Nymburka nyní
dokončuji podobnou monografii k výročí 760 let
trvání a ještě dost sousedů mě tam považuje za
podivína, protože stále nemůžou pochopit, že to
dělám rád, dobrovolně a přitom zadarmo. Naštěstí
je tam stejně jako v Kolovratech nemálo těch, pro
něž jsou stále aktuální následující slova z první
česky psané kroniky tak řečeného Dalimila z počátku 14. století: „Moudří milují pověsti, často však na
jejich škodu nezdají se jim být hodné cti legendy
o vlastním rodu. Kdyby se dozvědět mohli z knih,
kam jejich původ až sahá, o časech dobrých
i časech zlých, potom by zajisté mnozí z nich velmi

si vážili předků svých a víc jim vlast byla drahá.“
Moderní doba nás trochu odvedla od tradičních
hodnot. Vazby ke kořenům i to dobrovolnictví poněkud vymizely. Podobné publikace proto mají
nesporný význam právě v tom, abychom se mohli
ohlédnout zpátky, dozvědět se, jak žili naši předkové, abychom si uvědomili, kam patříme.
Břečka: Slova kolegy Dudka mohu jen potvrdit.
Těší mě, že se podařilo na vydání knihy přispět
i dary od sponzorů. V podobné atmosféře vznikala
i publikace o kostele svatého Ondřeje v Kolovratech,
kterou jsem vydal z vlastní iniciativy. Ta také výrazně přispěla k povědomí lidí o historii Kolovrat.
Bartoš: Nejsilnější je pocit z dobře vykonané
práce, ale hned vzápětí se vynořují vzpomínky na
úžasnou
spolupráci
s
pány
Břečkou,
Missbichlerem a Dudkem. Do poslední chvíle
všichni horečně vybírali fotografie, psali a psali,
ladil se obsah publikace. Byla to prostě úžasná
atmosféra, která mne naplno vtáhla do života obce.
Měli jste obavy, jak lidé monografii přijmou?
Dudek: To byl právě ten největší prubířský
kámen. Abychom si otestovali, jaký bude o tento
náš počin zájem, pořádali jsme jednou do měsíce
v Infocentru přednášky o historii. Lidé se na
mnoho věcí ptali a pro nás byly jejich reakce
a podněty velkým přínosem. To vše nás inspirovalo k založení spolku Kolowrat, který podporuje
zájem veřejnosti o historii obce. Na to navazovaly
komentované procházky a nově i zářijové Dny
evropského dědictví.
Dokladem, že kniha má punc profesionality, je
ocenění profesora Hlavačky z Akademie věd, jehož
publikovaný posudek monografii řadí k nejhodnotnějším a nejpovedenějším dílům porevolučních
samospráv.
Missbichler: Těší nás, že naši práci oceňují starousedlíci. Například paní Olga Šilhavá říká s doje-

Missbichler: Uvědomil jsem si, že chybí ucelená historie starých kolovratských rodů a usedlostí.
Dudek: Zpracovat toto téma je určitě zajímavé
a přínosné. Vyžaduje ale dny strávené v archivech
a mnohdy doslova detektivní pátrání, a to nejen
proto, že popisná čísla užívaná v minulosti se od
současných liší a že rukopisné zápisy v pozemkových knihách jsou obtížně čitelné. Navíc se mnohdy jedná o zákonem chráněné osobní údaje
a k těm není snadné se dostat. Ale sepsat alespoň
nejstarší usedlosti a jejich majitele se podařilo a na
stránkách Kolovratského zpravodaje jsem to již
publikoval. A co se týká vydané publikace, myslím,
že jsme nasadili brouka do hlavy dalším badatelům, kteří se v budoucnu mohou pustit do další
práce. Myslím, že jsme jim vytvořili dobrý základ.
Potěšitelné je zejména to, že naše publikace je
využívána i při výuce na místní základní škole.
Břečka: Nedávno jsem mluvil s ředitelem školy
o tom, že by stálo za úvahu zapojit děti do badatelské práce. Pokud by se jim podařilo získat nové
informace o zmíněných rodech a nejstarších
domech v Kolovratech, mohli bychom si z nich
vychovat pokračovatele.
Dudek: K tomu je možno připomenout vousatý
bonmot, že paměti by se měly sepisovat, dokud
ještě žijí nějací pamětníci a dokud si tito ještě něco
pamatují. Já jsem se svého táty taky nestihl na
mnohé zeptat a nyní to při sepisování rodové kroniky musím složitě a torzovitě hledat v matrikách
a archivech.
Bartoš: O kolovratských rodech a usedlostech
již byla zmínka. Určitě však stojí za zaznamenání
i vzpomínky na život v obci, různé příběhy, třebaže
na první pohled drobné a bezvýznamné, protože
stovky a tisíce drobných střípků dávají dohromady
ty nejkrásnější mozaiky.
Když jste se pustili do zpracovávání materiálů
pro monografii, zaštítili jste se spolkem Kolowrat.
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Pod hlavičkou spolku prezentujete také články ve
zpravodaji. Je toto sdružení otevřeno i novým
zájemcům o hlubší poznání historie obce?
Dudek: Jistě. Kdokoliv se k nám může přidat.
Jsme ochotni každému poradit. Věříme, že se naše
řady rozšíří, vždyť do Kolovrat se stále stěhují noví
lidé.
Missbichler: Při příležitosti svých sedmdesátin
jsem předal úřadu třicet šanonů fotografií a starých dokumentů. Vybavuji si, jak náš nápad sepsat
knihu o historii Kolovrat lidi doslova chytl. Mnozí
mě vítali ve dveřích a ochotně půjčili vše od křestních až po úmrtní listy. Ti, které jsme nenavštívili,
nám málem vyčítali, že jsme je obešli. Než jsme
materiály zpracovali, představili jsme je na výstavě
v sále kulturního domu U Boudů. Návštěvníky překvapilo, kolik živnostníků bylo kdysi v Kolovratech.
Starší lidé si dokonce chodili prohlížet fotky a listiny každý den.
Letošní rok se každý z vás dožívá krásného
jubilea. O gratulanty s dárky jistě není nouze,
přesto prozraďte, co byste si přáli vy sami.
Missbichler: Jsem šťastný, že jsem
v Kolovratech vyrostl. Stále nosím v hlavě obraz
staré vesnice, kde bylo mnoho spolků. Dlouhá léta
jsem hrál divadlo a rád vzpomínám i na tradiční
slavnosti, u kterých jsem nesměl chybět. Našel
jsem si tady i manželku, s níž šťastně žiju už šedesát let a která mě stále podporuje.
Síly mi však ubývají a tak bych si už chtěl od
svých aktivit odpočinout a věnovat se plně své
milované ženě. Na život rozhodně žehrat nemohu.
Mám děti, vnoučata i pravnoučata a spoustu dobrých přátel.
Břečka: S manželkou už toho moc nepotřebujeme. V posledních letech se věnujeme zahradě a to
nás uspokojuje. Co se týče práce pro obec, pořád
mi to nedá. Byl jsem u přerodu před dvaceti lety
a i teď ještě pracuji ve stavební komisi. Snažím se
přispět k tomu, aby byl rozvoj obce řízen podle
urbanistických zásad.
Dudek: K šedesátinám jsem původně měl tři
přání. První dvě se mi splnila v určitém předstihu.
Bylo to narození prvního vnoučete a obnova starobylé rodové chalupy. Třetí přání bylo, abych ve své
rodné obci mezi 350 stálými obyvateli našel
zájemce a podporu pro vydání historické výroční
publikace nazvané Příběh obce a zámku Mcely
v běhu staletí. I to se kupodivu začíná dařit. Pak už
mi postačí jen trocha toho zdraví a rodinné pohody. Podobné životní smysluplnosti bych přál nejen
spolujubilantům.
Bartoš: Při kulatinách, jaké jsem slavil já, nezbývá než si přát, aby člověk vydržel co nejdéle
svěží a aktivní, a to minimálně do věku pánů
Břečky a Missbichlera.
Při té příležitosti si nemohu nevzpomenout na
příhodu, kdy jsem při sestavování publikace potřeboval cosi konzultovat s panem Missbichlerem.
Zastihl jsem však jen jeho manželku, a ta mi sdělila: „On zrovna není doma, šel někam s klukama.“
Těmi kluky měla na mysli i pana Břečku. Chtěl
bych proto popřát všem, aby byli i ve svých
sedmdesáti stále kluky a holkami.
Redakce Kolovratského zpravodaje se rovněž
připojuje ke gratulantům a děkuje za rozhovor.
Blanka Oujezdská

Životní peripetie majitelky vily, kde sídlí hudební
škola, jsou spjaty s osudem „kozí báby“
Prvorepubliková vila poblíž nových pavilonů mateřské a základní školy, kterou nyní navštěvují žáci hudebních oborů pobočky Základní umělecké školy, má bohatou historii. Její majitelku Marii Ženížkovou, na tehdejší dobu podnikavou ženu, připravil o rozsáhlý majetek rok 1948.
Krátce před tím začala sloužit u majitelky patrně její neteř Marie Padevětová, přezdívaná „kozí
bába“. Než se chovatelka koz přestěhovala do domova důchodců, její plechový přístřešek
u trati poblíž Prknovky nedělal obci dobré jméno. V kronikách i mezi pamětníky opět pátral Jiří
Missbichler.
Ovocný sad byl chloubou usedlosti
Vilu čp. 320 Na Parkáně si nechala v roce 1933 postavit Marie
Prknová – Ženížková, dcera učitele Františka Prkny. Projektantem a stavitelem vily, která byla pořízena za necelých tehdejších 100 tisíc Kčs,
byl Josef Větrovec z Říčan. Majitelka platila celou stavbu ze svého kapitálu. V průběhu výstavby vyplatila staviteli Větrovci 70 tisíc Kčs a zbytek zaplatila prodejem rolí Josefu a Elišce Větrovcovým.
V přízemí vily byla kuchyně, jeden pokoj, spíž, záchod a koupelna.
Z chodby vedl vchod do sklepa, umístěného pod pokojem. Do domu
byla zavedena voda z vlastní studny na zahradě. V patře byly dva pokoje a tři půdní místnosti. Obydlí mělo zděný chlév a dva dřevníky. Zahrada, oplocená dřevěným laťkovým plotem
s ostnatým drátem, dosahovala až k dnešní ulici K Poště a na severní straně k obecní třešňové aleji, kde se
říkalo Ve Skalkách. V místě jižní části dnešní víceúčelové budovy býval obecní palouk, který sloužil jako dětské
hřiště a jemuž dominovala trafika Josefa Rubáše. V zahradě kolem vily bylo 412 ovocných stromů - jabloní,
hrušní, švestek, třešní či meruněk, ale také množství lísek a ořešáků. Ze 774 keřů převažoval rybíz a angrešt.
Marie Ženížková měla vlastní pěstitelskou školku, kde bylo v roce 1948 padesát čtyřletých šlechtěnců.
Žena podnikavého ducha
Majitelce, která si přála být oslovována titulem milostivá paní, patřilo mnoho pozemků. V kolovratském katastru i v Křenicích po 5,5 hektaru a v Uhříněvsi přes jeden hektar. Majitelka na svých pozemcích nepracovala,
ale všechno dávala do pachtu (pacht – pronájem zemědělské půdy, pozn. red.) Ze smlouvy s místním velkostatkářem Josefem Křížkem a jeho ženou Marií se dočteme, že „roční pachtovné činí jednostopadesát kilogramů pšenice dobré jakosti z každého strychu (1 strych = 28,7 akrů) propachtovaných pozemků. Pachtovné
bylo splatné předem 15. září každého roku anebo podle stávajících předpisů o hospodaření obilím podle monopolních cen stanovených pro měsíc září každého roku. Pachtýři se zříkají práva žádati o slevu na pachtovném,
jako snížení nebo vrácení pro jakoukoliv živelnou pohromu. Berou tedy na sebe nebezpečí vznikající z neúrody
sucha, mokra nebo krupobití“. Z toho vyplývá, že majitelka byla i velmi podnikavou ženou.
Marie Ženížková žila ve společné domácnosti s Ing. Eliusem Kovalovem, a tak se na Parkáně říkalo více
„u Rusáka“ než „u Ženíšků“. Marie měla svojí služebnou, Marii Padevětovou, později známou jako „kozí bába“,
která u ní sloužila asi od roku 1945.
Po roce 1948 se obyvatelé střídali
Pro Marii Ženížkovou a její majetek včetně polností se stal osudným rok 1948, kdy na dům čp. 320 byla
Místním národním výborem Kolovraty a Akčním výborem Národní fronty uvalena národní správa. Národním
správcem byl jmenován kolovratský občan František Šteker z čp. 135, který po vystěhování majitelky začal vilu
obývat. Byty v objektu byly přiděleny místním občanům. Marie Ženíšková se po těchto událostech přestěhovala do Uhříněvsi, zde však stopa končí.
V letech 1950 – 51 se do vily přestěhovala Mateřská škola, která do té doby sídlila v prostorách Základní
školy. V roce 1955 – 56 byl objekt zkonfiskován a převeden do správy MNV v Kolovratech. Do vily se nastěhoval příslušník Sboru národní bezpečnosti František Cikán se svojí rodinou. V roce 1991 vypukl ve sklepě
požár a poškodil parketové podlahy v místnosti školní družiny, která ve vile později sídlila. Oheň zlikvidovala jednotka Dobrovolného hasičského sboru Kolovraty. Po roce 1991 byla ve vile zřízena hudební škola jako pobočka Základní umělecké školy v Bajkalské ulici v Praze – Vršovicích.
Smutný osud služebné
Marie Padevětová, rozená Ženížková, se narodila v roce 1894. Její otec Karel Ženíšek byl sluhou a její matka
prodávala na trhu ovoce a houby. Marie Padevětová se vyučila kadeřnicí a v letech 1915 až 1930 vedla se svým
manželem Františkem malé kadeřnictví v Praze u Prašné brány. Jako rozvedená vychovala dva syny. Do Kolovrat
se k Marii Ženížkové přistěhovala v roce 1945, aby jí bez nároku na stálý plat pomáhala s vedením domácnosti. Při této práci dělala patentky pro závod Koh-i-noor ve Vršovicích. Marie Ženížková byla pravděpodobně tetou
Marie Padevětové. Za práci se své neteři odměnila pozemkem, za nějž si však nechala zaplatit 3 tisíce Kčs.
V roce 1947 si Marie Padevětová na svém poli u lesíka Bouďák sama postavila nouzovou plechovou stavbu.
Tehdy ji bylo 53 let. V tomto útulku žila se čtrnácti kozami po dobu dvaceti let. Neměla žádný příjem, žila jen
z výtěžku z chovu koz. Při svých vycházkách lidé vídali starou špinavou ženu v chatrném oděvu, jak v lesíku
sbírá dřevo na topení a pase stádo koz na přilehlých polích. Kozy se pásly na pozemcích Jednotného zemědělského družstva Kolovraty a Výzkumného ústavu živočišné výroby, a působily škody. Bylo vyčísleno, že stádo
zlikviduje každoročně porost na dvou hektarech. Plechový přístřešek stařeny, přezdívané „kozí bába“ budil
pohoršení a nebyl dobrou vizitkou pro obec. Byla to nechtěná podívaná i pro cizince, kteří dvakrát denně projížděli kolem v mezinárodním rychlíku Vindobona.
Pomoc vytrhla stařenu z nouze
Všechny snahy MNV Kolovraty o přemístění do důstojných bytových prostor Marie Padevětová tvrdě odmítala a prohlašovala, „že je Bohem k lesíku poslaná a že jí Bůh zde s kozami postavil na stráž“. Nakonec byla v roce
1967 přestěhovaná i s kozami do domku v tehdejší cihelně, ale představitelům obce to dalo neuvěřitelnou práci.
Vedení obce už v roce 1950 podalo za Marie Padevětovou přihlášku do Domova důchodců v Pyšelích. Umístit ji
v zařízení pro seniory se podařilo až v roce 1971. Tehdy ji bylo 77 let. Z Pyšel zasílala vedení obce děkovné dopisy, v nichž zdůrazňovala, že za celý život se neměla tak dobře jako právě v domově důchodců.
za Spolek Kolovrat Jiří Missbichler

... ze sportu
Nové hřiště slouží všem
Pražský primátor Bohuslav Svoboda v září slavnostně otevřel v areálu Sokol Kolovraty nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. Kromě fotbalu,
se zde může hrát i nohejbal, odbíjená či futsal.
Sokol Kolovraty má tuto novou hrací plochu v nájmu
od Městské části Praha – Kolovraty a tímto vedení
obce děkuje za zlepšení podmínek pro spor t
v Kolovratech.
Hřiště již slouží svému účelu, trénuje na něm mládež fotbalového oddílu. V současné době je už nabízeno k pronájmu široké veřejnosti a samozřejmě
také školským zařízením v Kolovratech. Bližší informace na: http://sokolkolovraty.cz/pronajem-umt/.
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Tým mužů má velkou šanci postoupit výše
Letošní cíl Sokola Kolovraty, kterým je postup do I.B třídy, se zdá být reálný. Muži totiž
skončili po podzimní části soutěže na prvním místě tabulky.
Mužstvo podávalo dobré výkony, ale nevyhnulo se ani zaváhání s celky ze spodních pater tabulky. Muže
čeká ještě celá druhá polovina sezóny, tedy jedenáct utkání, aby svoji pozici obhájili. Sedm zápasů se bude
hrát na domácím hřišti, a proto bychom chtěli pozvat všechny fanoušky kolovratského fotbalu, aby přišli na
jaře náš první tým podpořit a pomoci mu v jeho úsilí o postup do první třídy.V zimní přípravě čeká tento tým
turnaj v Kyjích a herní soustředění v Jevišovicích.

Sokol Kolovraty už dávno
není jen sportovní klubem
V první prosincový páteční podvečer Sokol
Kolovraty slavil zdárné ukončení podzimní sezóny.
Sál u Boudů praskal ve švech, jelikož přišli nejen
hráči všech věkových kategorií, ale i jejich rodinní příslušníci.
Na začátek večera byly pro děti připraveny sportovní kvízy, hádanky a skládačky. Ale malí sportovci se zájmem sledovali vyhlašování výsledků, a konzumace dortů přinejmenším zabrala také nějaký
čas, takže se všechny připravené soutěže nestačily
ani uskutečnit. Pro děti byla tato akce zpestřením,
neboť Sokol znají zatím jen z tréninků a zápasů,
a nyní se mohly společensky bavit se svými rodiči.
Dospělým, ať již hráčům či fandům, bylo v teple kulturního domu také příjemně. Jistě si vzpomněli na
zápasy, které se hrají za každého počasí, a že leckdy bývá nevyzpytatelné, nemusíme ani dodávat.
Následovalo vyhlášení nejlepšího týmu, nejlepšího hráče a také poděkování všem za skvělou reprezentaci tohoto občanského sdružení a potažmo
i naší městské části. Během večera se prodával
kalendář Sokol Kolovraty 2012 s portréty všech
mužstev i zázemím oddílu, kterým organizace připomenula letošní 85. výročí svého vzniku. Výroba
kalendáře byla podpořena sponzorsky. Výtěžek
z prodeje bude určen na rozvoj dětského a mládežnického fotbalu v Kolovratech. Věříme, že pro hráče
to bude příjemná vzpomínka na dobu, kdy reprezentovali náš klub.
S přibývajícím večerem se pomalu trousily děti
se svými rodiči domů, a že se mnohým nechtělo, to
je bez debat. Ovšem bylo pouze na vůli rodičů, jak
dlouho byli ochotni nechat se své potomky bavit. Při
posezení hrálo k tanci a poslechu duo Áda & Danny
a při rytmických skladbách se parket zaplnil do
posledního místečka. Jsme přesvědčeni, že akce
splnila svůj účel a ukázala, že Sokol není jenom fotbalovým klubem. Je především občanským sdružením, které zabezpečuje v naší obci nejenom sportovní aktivity, ale pořádá také kulturní akce.
Na programu Sokola je v příštím roce únorový
Maškarní ples a Dětský karneval. Do prodeje bude
opět dáno 150 kusů vstupenek. Je na uvážení každého jednotlivce, zda si místo předem zajistí rezervací prostřednictvím e-mailu. Také přemýšlíme
o předprodeji v Infocentru, protože této možnosti
využívají i jiná občanská sdružení.
Vstupenky bude možné si zamluvit na adrese:
rezervace@sokolkolovraty.cz a vyzvednout do
20 hodin v sobotu 25. února na Maškarním plese
a do 15 hodin v neděli 26. února na Dětském karnevale.

SOKOL KOLOVRATY si dovoluje
popřát všem občanům Kolovrat a Lipan
a především svým příznivcům
pohodové prožití Vánoc
a vše dobré v roce 2012.

V soutěžích si skvěle vedla i ostatní mužstva
Ani ostatní mužstva se v podzimních soutěžích neztratila a dobře reprezentovala Sokol
Kolovraty. Mini přípravka odehrála několik turnajů a přesto, že výsledky nejsou důležité,
umístění na medailových pozicích je velkým příslibem do budoucnosti. Mladší přípravka odehrála na podzim třináct utkání.
Ukázalo se, že rozhodnutí vedení mužstva hrát na dvou hřištích současně bylo správné a všichni hráči si
také dostatečně zahráli. Starší přípravka odehrála velmi dobrý podzim a je ve své soutěži na páté pozici.
Zmenšené hřiště a menší počet hráčů je přesně to, co této kategorii prospělo. Mladší žáci jsou v polovině
sezóny na šesté pozici v I. třídě a nebýt zranění a nemocí, mužstvo by se určitě pohybovalo výše.
Starší žáci se umístili na jedenácté pozici druhé nejvyšší pražské soutěže. Po velmi dobrém začátku se klukům
tolik nedařilo a v jarních odvetách je čeká boj o udržení. Všichni věříme, že mužstvo tyto nároky zvládne a zachová I. třídu i pro své mladší následovníky. Starší dorost je po polovině soutěže na osmém místě skupiny I. třídy.
Toto mužstvo je pro všechny příjemným překvapením, a vzhledem k tomu, že jsou hráči minimálně o rok mladší
než jejich soupeři, jsou jejich výkony a výsledky velkým úspěchem. Muži B obsadili ve III. třídě velmi dobré třetí
místo a snad kdyby se na tréninky scházeli ve větším počtu, mohli být i výše. Tým staré gardy hraje oblastní soutěž, výsledky se nikde neuveřejňují a ani o ně nejde. Cílem je hlavně prodloužit hráčům aktivní fotbalovou kariéru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název klubu
Sokol Kolovraty
Kyje
Sokol Královice
Sokol Benice
SK Viktorie Štěrboholy
Avia Čakovice
SK Sparta Krč
Partisan Prague F.C.
Čechie Dubeč
Sokol Dolní Počernice
Slovan Kunratice
FK Dukla Jižní Město

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
8
8
5
5
5
4
4
3
4
3
3
2

R
1
1
2
2
2
3
2
4
1
2
1
3

P
2
2
4
4
4
4
5
4
6
6
7
6

Skóre
33 : 8
31 : 12
25 : 22
29 : 28
22 : 21
25 : 20
27 : 25
24 : 32
18 : 33
21 : 29
20 : 32
17 : 30

B
25
25
17
17
17
15
14
13
13
11
10
9

Vedení oddílu děkuje všem trenérům za stovky hodin dobrovolné práce, hráčům za výkony, rodičům za
vstřícnost, fanouškům za podporu a samozřejmě našim sponzorům za jejich finanční a materiální pomoc, bez
které by nebylo možné současný stav kolovratské kopané nejen zlepšovat, ale ani udržet.
Sokol Kolovraty, o.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na společenské akce do
sálu Kulturního domu U Boudů v Kolovratech.
MAŠKARNÍ PLES se koná v sobotu 25. února 2012 od 20 hodin,
k tanci hraje skupina HOM–BRE, masky jsou vítány a budou odměněny, pro
hosty je připravená bohatá tombola. Vstupné 130 Kč.
DĚTSKÝ KARNEVAL se koná v neděli 26. února 2012 od 15 hodin.
Na programu jsou klubkové tance, sportovní soutěže, konfetový ohňostroj
a vyhlášení soutěže o nejhezčí masku. Vstupné: dospělí 40 Kč, dítě 20 Kč.

připravili Iveta a Pavel Hrubých
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... ze sportu

MAESTRO CLUB nabídl spoustu sportovních zážitků
Orientační běh provázela dobrá nálada
Ve středu 28.9.2011 se volejbalisté z MAESTRO CLUBU Kolovraty rozhodli
oslavit hned dva svátky najednou – svátek Sv. Václava a desetileté výročí založení svého klubu.
A oslavovali jej jak jinak než sportem - orientačním během. Pro závod byly
zvoleny mapy orientačního běhu v lokalitě koupaliště Jureček v Říčanech. Pro
závodníky byly připraveny dvě tratě – pro děti (1,6 km) a pro dospělé (2,9 km).
Na start se nakonec postavilo 32
běžců různých věkových kategorií. Na
obou tratích se závodilo ve dvou kategoriích - muži a ženy (trať pro dospělé)
– děti bez doprovodu a děti s doprovodem (trať pro děti). V dětské kategorii
„děti bez rodičů“ vyhrála Laura De Heij
v čase 28:22. V kategorii „děti s doprovodem“ dorazila první Karolina
Gamage v čase 18:06. V kategorii
„ženy“ nejlepšího času 51:03 dosáhla
Margita De Heij Kolářová. V kategorii
„muži“ nenašel přemožitele Libor
Pecháček s časem 33:42.
Cestu do cíle nakonec našli všichni
závodníci. Krásné prostředí, slunné podzimní počasí i veselá nálada všech přítomných byly zárukou podařené akce. Nakonec musíme poděkovat všem, kteří
pomáhali s organizací!
Lucka Růžičková

Bowlingové béčko druhé v záběhlickém přeboru
Podzimní bowlingová sezóna skončila pro tým MAESTRO CLUB Kolovraty „B“
úspěšně. V posledním čtvrtém hracím dnu předvedl tým ve složení Petr Souček
(kapitán), Jitka Zelenková, Michal Šilar, Stanislav Čečil a David Legner neuvěřitelnou stíhací jízdu a po pěti vítězstvích z pěti utkání se z 5. místa dostal až na
stříbrný stupínek!
Ve dvaceti zápasech získali naši hráči 26 bodů a vybojovali druhé místo před
partou tří pronásledovatelů (Dů-hodci, Gumídci a Jungle Boogie), kteří nasbírali
bodů 24. První místo získala s přehledem Luciferona se 30 body.

Bowlingový oddíl má ještě jedno želízko v ohni – tým C ve složení Konečný
Jiří, Konečná Jana, Rechtoriková Eva, Kořínková Šárka a Součková Jiřina vede
před závěrečným hracím dnem záběhlickou divizi C. Přejme jim, ať jim to padá
a dotáhnou nadějně rozehranou sezónu k zaslouženému vítězství!
Petr Souček

Na turnaji O pohár mistrů klub slavil úspěch
Na závěr úspěšné nohejbalové sezóny, kde jsme si ve skupině C třetí třídy
krajské soutěže, kterou pořádá Pražský
nohejbalový svaz, zajistili s přehledem
1. místo, jsme měli právo startovat na
turnaji O pohár mistrů, kam jsou zváni
pouze vítězové pražských soutěží!
Naše družstvo ve složení Petr
Souček (kapitán), Karel Měřínský,
Pavel Martínek, Jiří Dlouhý, Robert
Koman, Kamil Konečný, Petr Pavlů,
Josef Koklar a Jiří Hrnčíř ml. pražskou
soutěž zcela ovládlo. Ve 12 utkáních
11x vyhrálo, 1x remizovalo a první
místo vybojovalo s impozantním skóre
56:8 a komfortním náskokem 3 bodů.
Během celé sezóny se nám vyhýbala
zranění, což byl hlavní předpoklad pro celkové vítězství. Věřím, že se nám stejně bude dařit i ve druhé třídě, kam jsme díky prvnímu místu postoupili.
Naše družstvo bylo nalosováno do skupiny k vítězi krajského přeboru a týmu
výkonného výboru. Nejdříve své síly změřil s týmem výkonného výboru. Proti favoritovi jsme nezklamali a uhráli pěknou remízu 1:1. Ve druhém zápase proti Řeporyjím A jsme opět sahali po remíze, ale ta nám ve druhém setu proklouzla mezi
prsty. Následný osmifinálový zápas proti Žernosecké A se nám už příliš nepovedl
a po prohře 0:2 jsme se s turnajem rozloučili. Přesto jsme se domů vraceli s krásným pohárem, který jsme převzali z rukou předsedy Pražského nohejbalového
svazu Miloslava Šnídla za již zmiňované první místo v dlouhodobé soutěži.
A stále platí, že hledáme hráče pro doplnění našeho týmu.
Rád bych popřál všem našim členům a nohejbalistům zvlášť mnoho zdraví,
Petr Souček
štěstí a pohody do vánočních svátků a nového roku 2012.

... inzerce
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Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH
Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany
Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.
Telefon: 267 710 335, 603 513 824
(volat jen v pracovní době)
Nonstop telefon: 603 416 410
E-mail: email@jeniksklo.cz

Provádíme sklenářské práce
na dílně i u zákazníka
• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,
akvárií, terárií •
• Výřezy diamantovou pilou •
• Výroba izolačních skel •
• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)
- tloušťky, barvy, vzory! •

• pískování skel, lepení skel UV lampou •
• rámování, paspartování •

Inzerce v Kolovratském zpravodaji
x 257 mm)
x 125 mm)
x 125 mm)
x 60 mm)
x 45 mm)
– 30 znaků)

. . . . . . . . . . 5.000 Kč
. . . . . . . . . . 2.500 Kč
. . . . . . . . . . 1.250 Kč
. . . . . . . . . . . . 625 Kč
. . . . . . . . . . . . 500 Kč
. . . . . . . . . . . . 100 Kč

(180 x 257 mm) . . . . . . . . . 12.000 Kč
(180 x 125 mm) . . . . . . . . . . 6.000 Kč
(87 x 125 mm) . . . . . . . . . . 3.000 Kč

Inzerce v Kolovratském měsíčníku
Celá strana
(85 x 185 mm) . . . . . . . . . . . 1.700 Kč
Dvě třetiny strany
(85 x 120 mm) . . . . . . . . . . . 1.200 Kč
Polovina strany
(85 x 90 mm) . . . . . . . . . . . . 850 Kč
Třetina strany
(85 x 60 mm) . . . . . . . . . . . . 550 Kč
Vizitka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Kč
Řádková inzerce (velikost do 2 řádek) . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
Řádková inzerce (velikost do 4 řádek) . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Kč

Inzerce ve vývěskách Infocentra a úřadu
Na 1 týden
Na 2 týdny
Na 3 týdny
Na 4 týdny

REALEX s.r.o.,
Mírová 69, Praha 10 - Kolovraty
Telefon: 777 209 478

Nová provozní doba
Pondělí 7.30 - 15.00 hod.
Úterý

7.30 - 13.00 hod.

Středa

7.30 - 16.00 hod.

Čtvrtek 7.30 - 14.00 hod.
Pátek

NOVĚ

(180
(180
(87
(87
(87
(1 řádek

v provozovně Pohřební služby

vazba - prodej

Web: www.jeniksklo.cz

Černobílý tisk:
Celá strana A4
Polovina strany
Čtvrtina strany
Osmina strany
Vizitka
Řádková inzerce
Barevný tisk:
Celá strana A4
Polovina strany
Čtvrtina strany

KVĚTINY - KOLOVRATY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Kč

Obě periodika vydává Úřad městské části Praha – Kolovraty,
Mírová ul. 364, 103 00 Praha – Kolovraty, IČO 00240346.
Inzerci přijímá Infocentrum s knihovnou, Mírová 20/54, 103 00 Praha - Kolovraty,
info@kolovraty.cz, tel.: 267 710 613, Po - Pá: 13-18, So: 8-12

Uvedené ceny jsou včetně 20% DPH a platí od 1. ledna 2010.

7.30 - 17.00 hod.

Sobota 8.00 - 11.00 hod.

