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Slovo šéfredaktora
Vážení a milí čtenáři kolovratského Zpravodaje,
co nejsrdečněji Vás zdravím se začátkem nového
roku, který pro mne nezačal vůbec dobře,
protože mě postihl ošklivý zápal plic, který byl
důsledkem přechozené hnisavé anginy začátkem
prosince. A tak první číslo letošního
Kolovratského zpravodaje připravuji „z postele“.
Je proto velmi pravděpodobné, že do tisku půjde
s nepatrným zdržením. Za případné zdržení se
tímto čtenářům omlouvám a věřím, že milí
čtenáři tuto situaci pochopí a také v roce 2013 budou rádi číst řádky
Kolovratského zpravodaje, kde se snažíme informovat poutavým
způsobem o dění v naší městské části.
V tomto čísle se ohlédneme za posledním čtvrtletím loňského roku.
Zastavíme se u vánočního jarmarku. Poodhalíme vám jak se takový
jarmark dělá a přidáme samozřejmě i několik fotografií z přípravy
samotného jarmarku. Při této příležitosti bych ráda poděkovala všem
aktérům, zejména pak paní ředitelce a paním učitelkám MŠ Kolovraty,
dále paní ředitelce a paním vychovatelkám z družiny ZŠ Kolovraty,
které s dětmi připravovaly program. Děti se účastnily jako účinkující
na jarmarku poprvé a vystoupení MŚ i ZŠ bylo moc hezké. To ovšem
vůbec neznamená, že by ostatní účinkující, kteří jsou již na jarmarku
po několikáté neměli krásná vystoupení – naopak. Proto ještě jednou
děkuji všem účinkujícím a jejich uměleckým vedoucím.
Počínaje tímto číslem se budeme seznamovat s historií Lipan, kterou
nám zprostředkuje lipanský pamětník pan Řehák.
Také letos budeme vkládat informace o dění v místní veřejné knihovně
a v Infocentru Praha - Kolovraty. V průběhu loňského roku bylo
vykonáno v místní veřejné knihovně mnoho práce. Více informací se
dozvíte v sekci „Infocentrum s knihovnou“ tohoto čísla.
Závěrem přeji všem jen to nejlepší do roku 2013, především hodně
zdraví. Těším se na setkání s Vámi na některé z akcí pořádaných
Infocentrem s knihovnou a na Vaše nové a podnětné příspěvky.
Ing. Jana Novodvorská, šéfredaktorka MČ Praha - Kolovraty

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vás na začátku roku 2013
pozdravil a popřál Vám všem pevné zdraví
a mnoho životních i pracovních úspěchů .
Zároveň bych se rád vrátil k roku právě
skončenému a trochu si zabilancoval. Jaký byl
vlastně pro nás, pro Kolovraty a Lipany, rok
2012? V mnoha věcech zlomový. V první
polovině roku došlo k výměně obou ředitelů
školských zařízení, tedy školy a školky. Zejména
okolo školy byla situace poněkud hektická a reakce některých rodičů
byla až zbytečně emotivní. Můžu s klidným svědomím říct, že vypsání
výběrového řízení byla věc nutná a potřebná a to nejenom z pohledu
příslušného zákona. Podpořme tedy obě nové paní ředitelky i my,
občané. A hlavně i vy, rodiče. Zejména škola Vaší podporu potřebuje,
neboť, jak doufám, máme všichni společný cíl a tím je kvalitní
a bezproblémová výuka našich dětí. Nová koncepce školy a kroky paní
ředitelky potvrzují, že nastolený trend je správný a současná činnost
školy si Vaši podporu určitě zaslouží. Zanechme proto různých
osobních sporů, povznesme se na ně a dokažme, že jsme schopni
společně vytvořit takové prostředí, které bude jednoznačně kvalitní
a bezproblémovou výchovu garantovat.
Máme za sebou první sezónu s novým nájemcem tenisového areálu.
Všechny naše podmínky, které jsme požadovali v nájemní smlouvě

byly splněny a tak můžeme navštívit nově zrekonstruované šatny
a hlavně zbrusu novou nafukovací halu. Tady situace také nebyla
jednoduchá, ale čas ukáže, že i toto rozhodnutí bylo, jak doufám,
správné. Současný stav areálu a všechny provedené investice byly
jednoznačně ku prospěchu věci a došlo k výraznému zhodnocení
obecního majetku bez zatížení našeho rozpočtu. Každý, kdo tento
areál navštěvuje, mi jeho novou kvalitu určitě potvrdí. Možnost mají
stále všichni.
Myslím, že na tomto místě není nutné, abych vyjmenovával všechny
akce, které se v průběhu roku uskutečnily. Byl by to příliš dlouhý
seznam. A vy, pravidelní návštěvníci, je všichni dopodrobna znáte.
Co je ale potřeba zmínit, je fakt, že at´ se jednalo o investice
či organizaci společenských akcí, bylo jejich zajištění velmi náročné.
Je asi jasné, o čem mluvím. Samozřejmě o financích. Jak už jsem
několikrát v nedávné minulosti řekl, jenom velmi dobré hospodaření
v minulých obdobích nám umožnilo tyto akce zabezpečit. Současné
vedení magistrátu hl. m. Prahy , a zejména někteří radní, mají
k některým menším městským částem a jejich potřebám, poněkud
zvláštní přístup. Osobně stále doufám, že to pramení pouze z jejich
současné neznalosti celé aglomerace a že tento jejich přístup se
v budoucnosti změní a že všichni pochopí, že i my, Kolovraty a Lipany,
jsme nedílnou součástí pražské komunity se všemi jejími starostmi
a problémy.
A tak se dostáváme k roku letošnímu. Co od něj tedy lze očekávat?
Co se týče rozpočtu to asi na nějaké velké vyskakování nevypadá.
Nebuďme ale pesimisty. Myslím, že máme stále co nabídnout
a že jsme hlavně schopni udržet kvalitu života v naší obci tak, jak bylo
a doufám, že i bude, zvykem. Nezkrátili jsme granty pro naše děti.
To by totiž byla asi ta největší chyba. Někteří to asi úplně nechápou,
ale společenský a spokojený život dětí je tou největší devizou.
Budeme se dál starat o všechny potřebné věci spojené s potřebami
a kvalitním rozvojem naší MČ, chceme aby plně fungovaly všechny
spolky, společenské a sportovní organizace, které již jsou nedílnou
součásti Kolovrat a za jejichž činnost patří všem jejím členům velký
dík.. Budeme dále pracovat na rozvoji školy a jejich prostor, chceme
pracovat na zkvalitnění dopravy v obci a na rozvoji její infrastruktury
atd.
K tomu všemu potřebujeme vzájemnou podporu nás všech.
Dokažme, že Kolovraty a Lipany jsou a budou dobrou adresou, kde
sousedské vztahy a kvalita života mají vždy přednost před
nevraživostí a osobními antipatiemi. Dokažme si, že jsme zkrátka
normální lidé a že nám všem jde o jedno, o prospěch a prosperitu naší
obce.
Ing. Michal Habart, starosta MČ Praha – kolovraty
Zamyšlení místostarosty
Život je jen náš.
Tak, a další rok je za námi! Taky jste si všimli,
že nám ten čas někdy utíká až moc rychle? Sotva
se rozloučíme s tím starým rokem, už nás čeká
pololetní vysvědčení, za nedlouho jarní
prázdniny, pak Velikonoce, přijde konec školního
roku a vysvědčení, hned po něm letní prázdniny
a dovolené, pak zase škola, Vánoce, Silvestr,
Nový rok … a tak pořád dokola. Dokážeme se
v tom neustálém běhu času vůbec někdy
zastavit, nadechnout se a sebrat síly do dalšího kola? Dokážeme si ten
čas vůbec užít a prožít? Dokážeme se ještě na chvíli zamyslet nad tím,
co a jak a proč děláme? Dokážeme si alespoň někdy vyčistit tělo a duši
od všeho zbytečného, co na sebe cestou nabereme? Žijeme v rychlé
době, chceme toho někdy stihnout hodně (protože se nám toho
ze všech stran hodně nabízí), rychle se přemísťovat, abychom toho
mohli co nejvíce zažít, okolní prostředí nás přímo či nepřímo nutí,
abychom pracovali více a rychleji, abychom byli efektivnější, silnější,
odolnější, abychom byli stále ve střehu, abychom neztráceli
ani minutu, aby byl všechen náš čas využit na sto procent ... Ufff!
Lidé nejsou stroje, naštěstí. A v tom je ta krása. Určitou podobnost
bychom ale v některých směrech jistě našli. Tak jako např. výrobní
linka v továrně má předepsanou technologickou přestávku, kdy se
dělá údržba, opravují se závady, seřizují součásti, odstraňují se nějaké
ty šrámy, tak by si i člověk měl najít čas, aby si taky udělal, předepsal
takovou „technologickou přestávku“, dopřál si alespoň krátkého klidu,
užil si toho luxusu a pohodlí na chvíli „vypnout“. Vhodnou dobou
právě pro toto se zdá být období Vánoc a konce roku. Věřím, že hodně
lidí tuto dobu využívá zrovna k takové „údržbě“ a „servisu“. Trochu
zpomalit, udělat si více času na to, na co se ho jindy nedostává, být
více se svými nejbližšími, s rodinou, setkat se s kamarády, navštívit
známé, pobýt v přírodě, zajít za kulturou, zasportovat si … Každý to má
jinak, ale v principu stejně – alespoň na chvíli něco dělat jinak, změnit
stereotypy, zakusit něčeho jiného.
Návrat z takové pohody zpátky do každodenního kolotoče pak někdy
bývá těžký. Někomu to trvá déle, jinému chvíli, nakonec se
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ale většinou vrátíme do zaběhaných kolejí a jedeme dál. S nástupem
nového roku bývají také často spojeny změny, které se nás týkají,
ale které neovlivníme. Prostě je musíme brát, tak jak jsou. Jedná se
třeba o nové zákony, předpisy, pravidla, rozhodnutí úřadů, firem,
institucí. A k tomu, v posledních letech velmi často používané
a všudypřítomné, výrazy jako stagnace, recese, krize, zdražování,
pesimistické předpovědi různých odborníků. Ze všech stran se toho
na nás valí až příliš negativního. Necháme si tím vším náš život otrávit?
Podlehneme tomu? Necháme se tím převálcovat? Život máme jen

jeden, tak s ním podle toho nakládejme. Vychutnávejme si každou
chvilku, kterou máme, skutečně prožívejme přítomnost a užívejme si
každého okamžiku. Neužírejme se zbytečně tím, co nemůžeme
změnit nebo ovlivnit. Nenadávejme jen na všechno a všechny kolem,
ale alespoň zkusme udělat něco, aby ten náš život stál za to, abychom
ho žili podle svých možností příjemně a zajímavě.
Do toho letošního roku přeji Vám a všem Vašim blízkým hlavně hodně
zdraví, životního optimismu, síly a pozitivní energie.
Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty

8. zasedání ZMČ - 18. října 2012

1.474,- Kč za jeden m2, tedy celkovou kupní cenu ve výši 601.392,- Kč.
ZMČ pověřilo starostu projednáním podmínek prodeje dle tohoto
usnesení a potvrzením příslušné kupní smlouvy. ÚMČ ukládá zajištění
veškerých nezbytných podkladů a úkonů pro realizaci majetkového
převodu.

Nájemné v obecních bytech
Usnesení č. 36/2012
ZMČ schválilo zvýšení nájemného v obecních bytech svěřených MČ
Praha – Kolovraty o 13 % oproti naposledy stanovenému nájemnému
v roce 2011, což činí 75,12 Kč za jeden m2 plochy bytu s účinností
k 1. únoru 2013, kromě dvou suterénních bytů v domě č. p. 249, ulice
V Cihelně.
ZMČ uložilo ÚMČ oznámit zvýšení nájemného v obecních bytech všem
nájemníkům tak, aby mohlo být zvýšené nájemné dle tohoto usnesení
vybíráno již za měsíc únor 2013.
Záměr majetkového převodu – prodej obecního pozemku
Usnesení č. 37/2012
ZMČ schválilo záměr úplatného majetkového převodu – prodeje
obecního pozemku parc. č. 1254/9 – orná půda o výměře 408 m2 v k. ú.
Kolovraty, který je veden na LV č. 340 ve vlastnictví obce Hl. m. Prahy
a svěřenou správou MČ Praha – Kolovraty, předem určeným kupcům
do podílového spoluvlastnictví vzhledem k celku panu Liboru Polákovi,
bydliště Praha 10, Francouzská 400/112 a panu Seiji Kato, bydliště
Praha 10 – Kolovraty, Za Podjezdem 810, každému ve výši
1 spoluvlastnického podílu vzhledem k celku za kupní cenu sjednanou
dohodou ve výši 1.474,- Kč za jeden m2, tedy celkovou kupní cenu
ve výši 601.392,- Kč. Úhrada kupní ceny může být provedena v pěti,
předem sjednaných splátkách, nejpozději však do pěti let od podpisu
kupní smlouvy. Převáděný pozemek parc. č. 1254/9 vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 1254/1 (PK parc. č. 574) na základě schváleného
geometrického plánu č. 1276-211/2011.
ZMČ pověřilo starostu projednáním podmínek prodeje dle tohoto
usnesení, ÚMČ ukládá přípravu veškerých podkladů, kterými je
podmíněna realizace převodu.

9. zasedání ZMČ 22. listopadu 2012
Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty za 1. – 3. čtvrtletí 2012
Usnesení č. 37/2012
ZMČ souhlasilo s plněním rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha –
Kolovraty k 30. 9. 2012 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení s výsledkem: příjmy 11.364.900 Kč (74,43% rozpočt.
částky), výdaje 10.505.200 (68,69% rozpočt. částky), saldo příjmů
a výdajů 859.700 Kč.
ZMČ souhlasilo s plněním plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2012
dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení: výnosy
2.727.000 Kč, náklady 1.754.000 Kč, hospodářský výsledek 973.000
Kč, odvod finančních prostředků HČ 1.011.000 Kč.
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 38/2012
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za listopad 2012 v celkové výši
34.400 Kč.
ZMČ uložilo ÚMČ realizaci rozpočtových opatření dle výše uvedeného
bodu.
Úplatný převod (prodej) části obecního pozemku parc. č. 1254/1
o výměře 408 m2 v k. ú. Kolovraty předem určeným kupcům
Usnesení č. 39/2012
ZMČ schválilo úplatný převod – prodej části obecního pozemku parc.
č. 1254/1 – orná půda o výměře 408 m2 (nově označené dle GP
č. 1276-211/2011 ze dne 7. 2.2011 jako pozemek parc.č. 1254/9) v k. ú.
Kolovraty, který je veden na LV č. 340 jako vlastnictví obce Hl. m. Prahy
se svěřenou správou MČ Praha – Kolovraty, předem určeným kupcům
do podílového spoluvlastnictví, a to panu Liboru Polákovi, bydliště
Praha 10, Francouzská 400/112 a panu Seiji Kato, bydliště Praha 10 –
Kolovraty, Za Podjezdem 810, každému ve výši 1 spoluvlastnického
podílu vzhledem k celku za kupní cenu sjednanou dohodou ve výši

10. zasedání ZMČ 20. prosince 2012
Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ
Praha – Kolovraty na rok 2013
Usnesení č. 41/2012
ZMČ schválilo předložené Zásady pro hospodaření v období
rozpočtového provizoria MČ Praha - Kolovraty na rok 2013 ve smyslu
přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Odpis pohledávky MČ Praha - Kolovraty
Usnesení č. 42/2012
ZMČ souhlasilo s odpisem pohledávky za panem Stanislavem
Nevolkou,, údaj o trvalém pobytu na ohlašovně Mírová 364/34,
103 00 Praha- Kolovraty za nájem bytu a služby spojené s užíváním
bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kolovratech, Pod Zastávkou
644/1a za období 2008 – duben 2011 ve výši 129.104,- Kč.
ZMČ uložilo starostovi MČ Praha - Kolovraty zajistit provedení odpisu
pohledávky ve výši 129.104,- Kč v účetnictví DPS Kolovraty v termínu
do 31.12.2012.
Odpis části pohledávky MČ Praha - Kolovraty
Usnesení č. 43/2012
ZMČ souhlasilo s odpisem části pohledávky za panem Miloslavem
Polívkou, bytem Český Brod, Slezská 649, IČO 64755045 za nájem
nebytových prostor v letech 2001-2006 ve výši 150.718,- Kč.
ZMČ uložilo starostovi MČ Praha - Kolovraty zajistit provedení odpisu
části pohledávky ve výši 150.718,- Kč v účetnictví MČ v termínu
do 31.12.2012.
Vyhlášení Kolovratských programů na podporu využití volného času
dětí a mládeže v roce 2013
Usnesení č. 44/2012
ZMČ schválilo vyhlášení Kolovratských programů na podporu využití
volného času dětí a mládeže v roce 2013 ve smyslu přílohy č. 1, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ uložilo paní I.Hrubé, člence Zastupitelstva MČ a ÚMČ Praha –
Kolovraty uveřejnění vyhlášení Kolovratských programů na podporu
využití volného času dětí a mládeže v roce 2013 v termínu
do 27.12.2012 na úřední desce úřadu městské části a webových
stránkách MČ Praha – Kolovraty.
Plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva MČ Praha Kolovraty
Usnesení č. 45/2012
ZMČ souhlasilo s plánem činnosti kontrolního výboru na rok 2013
v rozsahu přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ uložilo předsedovi kontrolního výboru, aby předložil
zastupitelům zprávu o plnění činnosti výboru na zasedání ZMČ
v březnu a září roku 2013.
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty k 20.12.2012
Usnesení č. 46/2012
ZMČ schválilo rozpočtová opatření k 20.12.2012 v celkové výši
90.000 Kč.
ZMČ uložilo ÚMČ realizaci rozpočtových opatření dle výše uvedeného
bodu.
Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty
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zdroj : www.facebook.com

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 2013
JAK JSME VOLILI V KOLOVRATECH A LIPANECH V 1. a 2. KOLE VOLEB:
Zdroj: Český statistický úřad http://www.volby.cz/
Voliči

Vydané

Volební

Odevzdané

Platné

počet

zprac.

v%

v seznamu

obálky

účast v %

obálky

hlasy

hlasů

1. kolo

1

1

100

2 399

1 739

72,49

1 739

1 734

99,71

2. kolo

1

1

100

2 375

1 666

70,15

1 666

1 658

99,52

-

Okrsky

číslo
1
2
3
4
5
**6
7
8
*9

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Navrhující
strana
Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

Politická
příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

% platných
*) postupující k andidát
**) celostátně zvolený kandidát

1. kolo
hlasy
%
72
4,15
163
9,4
24
1,38
61
3,51
58
3,34
282
16,26
113
6,51
188
10,84
773
44,57

2. kolo
hlasy
%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
516
31,12
X
X
X
X
1 142
68,87

Naši jubilanti
V prvním čtvrtletí roku 2013 oslaví
významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Votípková Anna
Nedvěd Josef
Čepeláková Věnceslava
Blanda Bedřich
Pazourek Zdeněk
Břečková Marie
Klokočník Jiří
Marinčič Miroslav
Hodíková Veronika
Zipsová Růžena
Hrdličková Zdeňka
Dobrý Karel
Hynek Jaroslav
Fajtlová Anna
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Informace z městské části . . .

Nový bankomat Fio banky v Praze Kolovratech

Harmonogram - MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s. na 1. pololetí 2013
Termíny přistavení :
-

dne 03.01.13 od 12,00 do 14,30 hod.

-

dne 06.02.13 od 14,30 do 17,00 hod.

-

dne 18.03.13 od 14,30 do 17,00 hod.

-

dne 23.04.13 od 08,00 do 11,00 hod.

-

dne 03.06.13 od 10,30 do 13,30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu
VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s.
zaparkovaném na parkovišti u úřadu MČ Praha - Kolovraty,
Mírová 364.

Vážení obyvatelé městské části Praha - Kolovraty,
již od prosince 2012 můžete nově v naší městské části
vybírat hotovost z bankomatu Fio banky, který je umístěn
ve vstupních prostorech Úřadu městské části Praha Kolovraty, Mírová 364/34. Bankomat je přístupný 24 hodin denně,
365 dnů v roce.
V tomto bankomatu lze vybírat hotovost a zjišťovat zůstatky na účtech
prostřednictvím platebních karet všech bank, přičemž poplatky
a podmínky jsou nastaveny bankou, která Vám vydala platební kartu.
Klienti s kartou Fio banky mají možnost zde vybírat hotovost 10x
v měsíci zdarma, včetně zjištění zůstatku. Věříme, že Vám tento nový
bankomat ulehčí situaci s výběrem hotovosti v naší městské části.
Fio banka je mladá česká banka, která nabízí běžné účty zdarma
pro fyzické osoby, podnikatele i právnické osoby. Za 0 Kč je u ní
například vedení účtu, internetbanking, smartbanking, neomezený
počet domácích přijatých i elektronicky zadaných odeslaných plateb,
trvalých příkazů, inkas nebo plateb SIPO.
Její platební karty nabízejí kromě 10 bezplatných výběrů měsíčně
z vlastních bankomatů v základní variantě vedení zdarma, plné
elektronické ovládání, bezplatnou službu Cashback, díky aktivnímu
používání možnost získat až 5 výběrů měsíčně zdarma z ostatních
bankomatů v ČR aj. Fio banka vydává rovněž moderní bezkontaktní
karty, s jejichž pomocí lze platit částky do 500 Kč na akceptačních
místech pouhým přiložením k platebnímu terminálu - ostatní funkce
pak jsou stejné jako u standardních (kontaktních) karet. Více
informací získáte na kterékoliv ze 70 poboček Fio banky v ČR (z toho
9 v Praze) nebo na webových stránkách www.fio.cz.
Vendula Žaloudková, Fio banka, a.s.

INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Zodpovědný majitel:
1. Přihlásí svého psa do 15ti dnů od svého pořízení na Úřadě a zaplatí za něj poplatek. (Tento
poplatek upravuje vyhláška města č. 23/2003Sb. O místním poplatku ze psů.)
2. Nechá psa vybavit mikročipem, nebo tetováním a přihlásí se do evidence chovatelů psů na
Magistrátu hl. m. Prahy. (Pokud se čipovaný pes zatoulá, lze díky tomuto čipu jednoduše zjistit
jeho majitele. Čipování psů stanovuje vyhláška města č. 23/2003 Sb.)
3. Uklízet vždy po svém chráněnci bere jako samozřejmost. (Sáčky na úklid lze najít
na odpadkových koších. Pro případ, že se bude nacházet mimo dosah takového odpadkového
Foto: zdroj http://www.facebook.com
koše, je třeba, aby byl majitel psa vždy vybaven ještě sáčkem vlastním. Povinnost zajištění
úklidu držitelem psa je dána vyhláškou o čistotě č. 8/2008 Sb. HMP).
4. Nenechá psa běhat v místech, která slouží pro hru dětí či sportovní využití. Na taková místa se psem ani nevstupuje. (Hřiště jsou
výhradní zónou dětí, pes tam skutečně nepatří.)
5. Neumožní psovi vstup do záhonů, keřových porostů a jiná místa, která mohou být pohybem psa poškozena. (Zákaz vstupu do záhonů
upravuje vyhláška města o ochraně veřejné zeleně č. 6/2001 Sb.)
6. Má svého psa stále pod dohledem.
7. Respektuje ostatní spoluobčany a nenechává psa, aby někoho na ulici „obtěžoval“. (Ne každému je psí přítomnost příjemná a je
přirozené že rodiče cítí obavu o děti, objeví-li se vedle nich cizí pes.)
8. Naučí psa poslušnosti několika základními povely. (Alespoň minimální výcvik psa se vyplatí při řešení krizových situací a celkově majiteli
zjednoduší společně soužití se psem.)
Vladislava Matinová, správa majetku ÚMČ Praha - Kolovraty
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Kolovratští hasiči . . .

Úvodní slovo starosty SDH Kolovraty
Vážené dámy a pánové, čtenářky a čtenáři,
rád bych Vás opět seznámil s činnosti sboru dobrovolných hasičů v Kolovratech.
Dne 5. ledna 2013 se v hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada za rok 2012, kde jsme za přítomnosti hostů z
MÚ Kolovraty, HZS, MSH, magistrátu hl. m. Prahy a dalších významných hostů, vyhodnotili uplynulý rok.
Nyní mi na začátku roku 2013 dovolte, abych Vám popřál za celý sbor SDH Kolovraty hodně štěstí
a zdraví v novém roce!
Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty

Vyhodnocení a informace ohledně náboru a kroužku mladých hasičů
(Tento příspěvek byl na výslovné přání autora otisknut bez jakýchkoliv redakčních úprav.)
V úvodu bych začal bolestným problémem posledních let a to je stav
členů v zásahové jednotce a členů pro chod hasičského kroužku. Pro
nábor nových lidí jsme, dle mého názoru, udělali maximum. Propagaci
sboru na květnové akci, kdy na U rampě na dětském hřišti pro dorost
na Skále jsme uskutečnili hasičské odpoledne se zajímavým a
poutavým programem, včetně her a pohoštěním. Zlatým
hřebem byla ukázka lezců a následné vyproštění
zraněné osoby z havarovaného vozidla a předání
záchranné zdravotní službě. Ohlas občanů byl
veliký, návštěvnost hojná, ale... Nepřineslo to
efekt v podobě posílení členů hasičské
základny, ač jsme během této akce s lidmi
komunikovali. Před rokem, když jsem říkal, že
si beru věc náborů na starost, včetně posílení
lektorů hasičského kroužku, mi chyběla dost
zásadní zkušenost – úhel pohledu, který
jsem nabyl až po dalším pokusu o rozšíření
hasičské základny, a tím byl nábor nových
členů zveřejněný v Kolovratském Zpravodaji.
Po několika dotazech uchazečů na výši platu a
další materiální výhody, mi tento úhel pohledu
došel. Týká se to i mládeže. Většina nových
obyvatel je natolik konzumní a povrchně
zaměřená, že většinu svých aktivit mimo práci by
chtěla zaplatit. Vyvstal z toho slogan „Dobrovolnost
znamená blbost“. Přitom je ještě složité pro výběr člena
do zásahové jednotky i fakt, že ten dotyčný musí být
psychicky a fyzicky odolný, musí se podrobovat školením a celkově
tuto činnost nemůže dělat každý. Proto jsem musel i některé ochotné
uchazeče odmítnout, neboť nesplňovali předpoklady a k mládeži také
nikoliv. Tito nevhodní lidé chtějí buďto všechno nebo nic, tudíž by jim
nestačilo být členy a dělat podporu členům zásahové jednotce, či být
pod dohledem s akcí mládeže. Proto výstupem z této zkušenosti je to,
že pokud uděláme prezentaci sboru pro občany, dostaví se konzumní
obyvatelé, aby zaplácli svůj čas místo pobytu v obchodním centru
nebo grilováním na svém pozemku. Je to smutné, ale jsem rád, že jsem
mohl ze své naivity prozřít a získat tuto zkušenost. Jen je to o spoustu
ztraceném času při pohovorech a rozhovorech, co pak na výstupu
nemá žádný význam.
Tady navazuji na mládež, kdy to výše uvedené má hodně společného.
Zajímavá otázka je, proč je zásahová jednotka na hranici personální
obsazenosti a proč kroužek mladých hasičů praská ve švech? Něco je
zřejmě špatně... Ano je smutné a o to s větší hořkostí jsme si na
prosincové členské schůzi museli přiznat, že se z kroužku mladých
hasičů stala bezplatná odkládací služba pro rodiče, co si chtějí od svých
ratolestí odpočinout a ještě je něco někdo naučí. Většinou děti vodí
matky, neboť otcové, když přijdou, po nabídce ke vstupu do
hasičského sboru už vícekrát nepřijdou a posílají se svými dětmi
manželky, prarodiče atd. Jen pro vaši informaci, roční průměr počtu
přítomných dětí na hasičském kroužku byl 36 dětí, což na 2 až 3 lektory
je opravdu mnoho. Proto jsme si na prosincové členské schůzi položili
otázku, zda má smysl dělat tento bezplatný servis chův pro konzumní
lidi, kteří řeší jen sobecky své věci a nemají zájem se podílet na této
dobrovolné činnosti? Je to tvrdé? Možná ano, ale také je to reakce na
aktuální situaci ve společnosti a pokud dobrovolní hasiči nebudou
pružně reagovat na situaci, může dojít k úpadku zájmu a co potom?
Proto jsem vznesl návrh na řešení této personální situace a ten zní: Od
ledna 2013 dojde k výraznému zeštíhlení členů kroužku mladých
hasičů, kdy tento kroužek bude směřován jako doplňková činnost pro
ratolesti členů dobrovolných hasičů, dále pro děti s eminentním
zájmem o tuto činnost a také bude posunut výrazně vzhůru věk z 6 let
na 12 let a výše, aby došlo k přípravě člena a po dovršení plnoletosti
byl vyškolen a zařazen do zásahové jednotky. Ono to bude i lepší pro ty,
co kroužek utváří, že s nízkým počtem dětí v kroužku bude kvalita

výuky mnohonásobně vyšší, což je mou hlavní prioritou. Tento můj
návrh byl jednohlasně schválen.
Pro shrnutí: kroužek bude zejména pro děti členů sboru, dále pro
opravdu velký zájem o činnost a bude zaměřen na kvalitu výchovy
jednotlivých členů. Proto bude na rodičích uchazečů rozhodnutí, zda
vstoupí ke sboru, či nikoliv. Ale neznamená to, že by byl
kroužek pro ostatní uzavřen. Budou kmenové děti v
kroužku a pokud rodiče, kteří nechtějí vstoupit do
sboru či nemohou atd., mohou chodit s dětmi jako
pozorovatelé a budou celou dobu kroužku za své
dítě či děti zodpovídat. Tudíž může být na
kroužku třeba 50 dětí, kdy to bude omezeno
pouze z kapacitních důvodů, ale kmenových
bude 8. Z toho vyplývá, že 42 dětí bude
pozorovateli (mohou se účastnit i výuky či
akce), ale pod přímým dohledem zákonného
zástupce. Výsledkem je otevřenost kroužku,
ale zároveň vyřešen problém s nedostatkem
lektorů a úrovní kroužku, která prudce klesla a
opravdu chůvy neposlušným a rozmazleným
dětem dělat nebudeme, to je opravdu ztráta
našeho soukromého času.Nyní mi dovolte přejít
k trošku pozitivním věcem ohledně personální
situace. Máme 2 nové členy v zásahové jednotce,
kteří jsou schopní, týmoví a nevzešli z náboru, nýbrž
vytipováním konkrétními členy sboru. Tímto směrem se
hodláme při rozšíření členů vydat. To se domnívám, že je
cestou oproti klasickému náboru. Proto je dobré, že i mezi novými
obyvateli nejsou jen konzumenti, ale i normální lidé.
Ivo Hasalík, starosta sboru

Informace a kontakty
Nyní mi dovolte pár informací a událostí.
Za rok 2012 se 2 členové zásahové jednotky
stali ženáči a to jmenovitě Martin Burda,
který se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Lenkou.
Mirek Škopek si vzal svou dlouholetou přítelkyni Alenu.
Další novinkou je fungování internetových stránek
www.hasicikolovraty.cz,
kde postupně inovujeme informace a tato cesta
v dnešní elektronické formě má budoucnost.

Kontakty :
Ohlašovna, informace: 777 232 412
velitel sboru Martin Dynybil
Informace, mládež atd.: 773 614 999
starosta sboru Ivo Hasalík
email:
starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Ze života dětí . . .
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Pouštění draků a táborák s Mackem
Prvniì rˇiìjnovou neděli se nad polem mezi Kolovraty
a Benicemi vznaìs?elo nebyìvaleì mnoz?stviì draku? vs?ech
moz?nyìch tvaru?. Macek por?aìdal tradic?niì Drakiaìdu. I když
z počátku počasí vypadalo velice nevlídně, po třetí hodině
se rozjasnilo, a tak se mohlo začít. Účast byla hojná. Viìtr
sice foukal jen slabyì, přesto draci prˇi trosě pomoci leìtaly pome?rne?
vysoko. Na zpáteční cesteˇbyl pro deťi prˇipraven malý kviz zakoncěný
sladkou odmeňou. Kromeˇ pousťeňiì draku? po páté hodině bylo
prˇipraveno, jako vždy i opeìkaìniì bur?tu?a podobnyìch dobrot na ohnis?ti.
Děkujeme vsěm, kterˇiì se podiìleli na organizaci.
Katka Dejmková

RC MACEK pořádá:
■ ve spolupráci s Hvězdárnou Františka Pešty Sezimovo Ústí
FOTOSEMINÁŘ OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE.
Seminář se koná ve středu 27.února 2013 od 19.00 hodin
v klubovně vedle KD „U Boudů“.
■ v sobotu 9. března od 10.00 do 12.00 hodin v tělocvičně
v Kolovratech otevřenou soutěž LEGO SPRINT LONG RACE.
Uzávěrka registrace je 1. března 2013.
Všechny podrobné informace k soutěžím i seminářům najdete
na: http://macek-kolovraty.webnode.cz/,
Kontakt: tel.: 777 770 253 pan Bartoš, mail:
soutez.macek@seznam.cz.

Dyn
ì ǒvaì slavnost s Mackem
Jako kazďyì rok, i letos se konala poc?aìtkem
listopadu Dyìn?ovaì slavnost. Okoliì atria v Kolovratech se rozzaìri?lo sve?tyìlky lampionku?.Počasí
nám přálo, a tak i účastníků bylo požehnaně.
Po úvodním přivítání se průvod odebral
na hřiště Na skále, kde u vystavených svíčkami
rozzářených obrovských i menších dýní
připravily maminky každoroční ochutnaìvku dobrot. Každý z dětských
účastníků získal svítící tyčinky a závěr akce prozářil krásný ohňostroj.
Deǩujeme vsěm, kterˇiì pr?is?li a těšíme se na další dýňovou slavnost.
Katka Dejmková

Mikulášská besídka
V předvečer svátku svatého Mikuláše
uspořádalo Rodinné centrum MACEK
Mikulášskou besídku pro nejmenší
děti, jejich sourozence, rodiče a prarodiče. Zájem byl velký a sál U Boudů
byl od počátku naplněn vzrušeným
švitořením a jiskřením dětských očí.
Pro malé účastníky byla připravena
výtvarná dílnička, kde si děti mohly
vyrobit masku čerta i Mikuláše a andělskou čelenku. Na jevišti poté vystoupil s předvánočně laděným
programem dětský folklórní soubor Vonička při ZŠ Čestlice, kde zatančilo na 25 chlapců a děvčátek v lidových krojích. Nadšený potlesk
velkých i malých naznačoval, že se jim vystoupení opravdu vydařilo.
Vrcholem večera, který všichni netrpělivě očekávali, byl přirozeně
příchod Mikuláše s košem plným dárků, zářícího anděla a čerta
chrastícího řetězem. Každý si na pódium přišel pro mikulášský balíček,
někdo s větší odvahou, jiný s menší, někdo s básničkou, jiný možná i se
slzičkou, ale poté byli všichni nadšeni z přichystaných dárečků.
Nakonec se mnohé děti a čert skamarádili a neodolali možnosti se
společně vyfotit. Nepochybně si nejen ti malí společný podvečer
krásně užili a doufejme, že se za stejně hojné účasti shledáme i za rok.

Co MACEK chystá?
Nejširší nabídku máme
pro nejmenší děti s rodiči.
Kromě pravidelných dopoledních programů
v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin
bychom vás rádi pozvali na jednorázové akce.
7. 2. 2013 společně oslavíme Masopust.
24. 3. 2013 slavnostně přivítáme jaro.
25. 4. 2013 dáme prostor všem
malým čarodějnicím a čarodějům.
Školní děti zveme
na středeční odpoledne ručních prací
(témata jsou vždy vyhlašována v měsíčníku
a na webových stránkách).

Kolovratské programy pro volný čas dětí a
mládeže na rok 2013
MČ Praha Kolovraty také letos vyhlásila Kolovratské programy
na podporu využití volného času dětí a mládeže na první
pololetí roku 2013 (tedy pro období od 1.1. 2013 do 30.6. 2013).
K programům se mohly svými projekty přihlásit občanská
sdružení a organizace zaměřené na mladou generaci, zejména
sdružení dětí a mládeže. Tyto programy byly určeny
pro žadatele s působností v MČ Praha Kolovraty.
Určeny jsou pro:
1. Prostory pro činnost – nájmy, provoz
2. Akce ve volném čase – pro děti a mládež organizované
v občanských sdruženích
3. Akce pro neorganizované děti a mládež v obci
– přístupné široké veřejnosti
4. Dovybavení materiálně technické základny
Bc. Iveta Hrubá

Nezapomeňte na uzávěrky našich soutěží.
Připomínáme výtvarnou soutěž:
Den země 2013 na téma
„Kolovratské stromy“
práce noste do 1. 3. 2013 do Infocentra,
kde je umístěn sběrný box.
Sledujte naše webové stránky
www.macek-kolovraty.webnode.cz ,
kde najdete bližší informace
k jednotlivým aktivitám a soutěžím.

S PAVLOU
Nově od 14. 2. 2013 - Čtvrtek v 19.00 hodin
Sportovní centrum, ZŠ Kolovraty, malý sál
Mírová 57/47, Praha 10 - Kolovraty
Rezervace - SMS na tel.čísle: 725 454 663
1.hodina ZDARMA (pak 90,-Kč/hodinu)
Těším se na Vás.
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Ze života dětí . . .

RYBIČKOVÁ ADVENTNÍ DÍLNA
V úterý 11.12. se školková herna třídy Rybiček změnila
k nepoznání. Její prostor jsme totiž rozčlenili do několika stanovišť, připravili všechny pomůcky,
pohoštění a pak už jsme jen netrpělivě čekali na odpoledne. Pozvali jsme totiž rodiče na školkovou dílnu.
Konečně nastal ten pravý čas a rodiče postupně
přicházeli. Každá „rybička“ si nejprve zahrála na průvodce, aby se rodiče v naší dílně neztratili. Potom
už jsme se společně dali do práce. Každá činnost byla
připravena tak, aby si děti i dospěláci mohli vzájemně
pomáhat a doplňovat se. Netvořili jsme totiž jen z papíru, i když papírové ozdobičky nejrůznějších tvarů
samozřejmě nemohly chybět. Návrhy na jejich zdobení
jsme nechali na rodičích a jen jsme podle jejich
představy kreslili, skládali, stříhali a lepili. V nabídce
činností bylo třeba také zdobení perníkového svícnu,
který jsme si předem vykrojili a upekli z vlastnoručně
připraveného těsta. Velký zájem byl rovněž o voňavé
ozdoby z mandarinek a hřebíčku na červené mašli,
který naši třídu krásně vánočně provoněl. Největší
výzvu pro všechny zúčastněné představovala vánoční
hvězda složená ze samostatných šesti dílů, která
vyžadovala opravdu soustředěnou a týmovou spolupráci dětí s dospěláky.
Nejen my Rybičky jsme si to spolu s rodiči opravdu užili, ale i naši sourozenci měli možnost se na naší dílně pobavit. Starší si zkoušeli tvořit spolu
s námi, mladší si mezitím na koberci hráli. Děkujeme proto všem, kteří na naši adventní dílnu přišli, a věříme, že společně vytvořené drobné
vánoční dekorace přispěly ke klidnému a pohodovému prožití vánočních svátků.
Za Mateřskou školu Praha – Kolovraty Pavla Račanová, TŘÍDA RYBIČKY.

Den stromů v Mateřské školce
20.října se v celé České Republice slaví Den stromů.
I naše kolovratská Mateřská škola se připojila k oslavám.
Děti ze třídy „Berušky“, „Rybičky“, „Kytičky“,“Autíčka“,“Koťata“ a „Sluníčka“
vyrobily obrazy stromů
Různými technikami. Mohli jste tak obdivovat stromy z listí, kamínků, stromy
vytvořené tiskáním listů, čtvero ročních období a nebo strom přání.
Všechny obrazy byly vystaveny v oknech kolovratského Infocentra a tak je
mohli obdivovat všichni kolemjdoucí. Pro děti ze tříd „Berušky“ a Koťáta“
paní učitelky připravily ke Dni stromů slavnost s lampionovým průvodem. Průvod vedl přes park Na Parkáně
a aby rodiče ani děti nezabloudili, cestu jim značili lampičky se svíčkami. Na celou akci dohlíželi kolovratští hasiči,
kterým touto cestou moc děkujeme. Na školní zahradě pak čekalo na děti překvapení a odměny. Rodiče i děti
měli možnost podepsat se na pamětní list slavnosti. Malé papírové odměny v podobě stromů, které připravily
paní učitelky, si odnesli všichni „odvážlivci“ domů. Letošní Den stromů si děti i paní učitelky určitě užili. Už teď se
Za Mateřskou školu napsala Jiřina Součková
těšíme na ten další…hned v roce 2013.

Jarmark . . .
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Jak se dělá Jarmark?
Práce při přípravě jarmarku je zajímavá, pestrá a napínavá.
Začíná dávno před začátkem, ale opravdu intenzivně minimálně dva měsíce před samotným termínem
jarmarku. Aby byl jarmak podle vašich představ, neustále obvoláváte a sháníte spolehlivé prodejce
a odpovídající a dostatečné občerstvení. S blížícím se termínem jarmarku znovu a znovu kontrolujete
a ujišťujete se, že oslovení prodejci s termínem i jarmarkem počítají, že se nic nezměnilo.
A přesto se dostanete nakonec do situace, kdy vám majitelé občerstvení napíší ráno v den jarmarku,
že nepřijedou, protože je skolila chřipka Právě to se stalo letos o vánočním jarmarku.
(Stánek na jarmarku velmi chyběl a jeho absence zapříčinila to, že se u stánků tvořily velké fronty a s tím byly spojeny
dlouhé časy čekání na jídlo. Nedalo mi to a musela jsem v tomto bodě vysvětlit důvod, pro který k nepříjemné situaci došlo. Dovolte, bych se
omluvila všem, kteří strávili ve frontě dlouhé minuty.)

Příprava vám zabírá čím dál tím víc času, stále organizujete a sháníteaktéry vystoupení. (jen pro zajímavost umělce na vánoční
jarmark 2013 rezervuji již v těchto dnech. Není jiné zbytí, chci-li kvalitní program pokud možno zadarmo, je-li to možné.)
Sháníte podium, které je nezbytné, aby program vynikl. To v den jarmarku přivezete vlastním vozem na vlastní náklady a které vám
na místě postaví příbuzní a známí (zdarma) pod dohledem odborníků. Další důležitou součástí je zajištění ozvučení. Naštěstí v této
oblasti máme spolehlivého zvukaře, pana Holečka, na kterého je stoprocentní spolehnutí.
Je-li počet lidí pověřených touto akcí určen číslem 1 člověk, je naprosto nezbytné začít včas se sháněním dobrovolníků, kteří při jarmarku
pomohou. Zejména, když si vymyslíte nějakou speciální akci, třeba „Živý betlém“. V takovém případě projdete těchto pár následujících bodů:
Bod 1. oslovení všech přátel a členů rodiny s prosbou o výpomoc (samozřejmě zdarma). Zde bych ráda představila pravidelné dobrovolníky, kteří
pomáhají při každé akci pořádané Infocentrem s knihovnou a že těchto akcí není málo!
Shrnutí bodu 1.: Sežeňte co nejvíce příbuzných a kamarádů, kteří by s vámi do toho šli.

Josef Blažek

Miroslava Féherová

Iveta Hrubá

Vladimír Kalivoda

Daniela Volešáková

Aneta Bébrová

Bod 2. Přesvědčte příbuzné farmáře na Vysočině, že chtějí i se zvířaty trávit celou sobotu v kostýmech v ohradě, právě na kolovratském jarmarku.

Jitka Hokešová

+

Lumír Faltys

+

Martin Fehér

Bod 3. Vezměte své soukromé, nové auto, vystelte ho slámou a senem. Bod 4. Naložte do něj za tmy (v 6.00 hodin ráno) v den jarmarku koně

a odvezte ho na náměstí, kde jste večer přetím osobně připravili ohradu z materiálu, který seberete doma na zahradě. Výsledek za to ale stojí!
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Než se otočíte, začnou kolem 10.00 hodiny najíždět trhovci a vy organizujete jejich umístění a řešíte neustále nějaké
provozní problémy. A od této chvíle se již nezastavíte. Celý den běháte, organizujete a modlíte se, aby všechno
klaplo. Jste tu pro prodejce, účinkující i návštěvníky - pomáháte, radíte, navigujete, sledujete program a to zda jsou
účinkující včas tam, kde právě mají být a při tom po očku a s velkým potěšením sledujete, jak se lidé baví.
Je opět tma, rozsvěcejí se pouliční lampy, jarmark se chýlí k závěru. Rychle pošlete pana Blažka k městskému
vánočnímu stromu, aby ho ve správný okamžik rozsvítil, pak zkontrolujete, že je pan starosta pod podiem následuje vánoční zdravice starosty a oficiální část jarmarku končí. Velká úleva, ale zdaleka ne konec. Nyní je nutné
vše po jarmarku uklidit, rozebrat podium odvézt ho do Kostelce nad Černými lesy, odvézt zvířátka na Vysočinu, rozebrat ohradu a uklidit
nepořádek, který po zvířátkách zůstal. Prostě ještě tentýž večer je nutné vše uvést do původního stavu, což by nebylo možné bez pana Blažka
a všech dobrovolníků. A teprve v okamžiku, kdy není nikde po dnešním jarmarku ani památky, je možno říct: letos jsem měla štěstí,
až na odřeknutý stánek s občerstvením tentokrát vše klaplo!
Tak a můžete začít přemýšlet jak zorganizovat příští jarmark za 4 měsíce. Vše je opět zpět. Zase dokola. Začíná zajišťování dalšího jarmarku, spolu
s Nocí s Andersenem, výstavami, koncerty a mnoha dalšími akcemi.
Práce je to náročná, časově dokonce velmi náročná, ale když vás baví, může být i potěšením. Když se u vás zastaví lidé, kterých si opravdu vážíte
a vaší práci pochválí, máte příjemný pocit, že vaše práce má smysl. Takže co na závěr? Těším se na vás na velikonočním jarmarku.
JN

Živý betlém a Tříkrálová sbírka v Kolovratech
V sobotu 5. ledna 2013 v dopoledních hodinách proběhlo v Kolovratech na prostranství pod kostelem představení nazvané Živý betlém. Kromě diváků,
náhodných kolemjdoucích a amatérských herců se ho zúčastnili i ovce, koza
a kůň, na kterém připutoval král Melichar.
V ten den zde i poprvé proběhla také Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou ČR
a Římskokatolickou farností Praha - Uhříněves (http://uhrineveska.farnost.cz).
Po požehnání v kostele sv. Ondřeje se koledníci s kasičkami a posvěcenou křídou
pro označení domů symbolem K+M+B 2013 rozešli po celých Kolovratech.
Přestože nestihli navštívit každý dům naší městské části, ve většině domácností
byli vstřícně přijati a uskutečnila se řada milých setkání. Celkem zde koledníci
vybrali 26 042 Kč. Děkujeme, že jste koledníky přijali a byli ochotni podílet se
na dobrém díle. Informace o celorepublikové sbírce i využití peněz lze získat
na www.trikralovasbirka.cz.
Jitka Novotná
Foto: Markéta Ovečková, Kristina Ovečková

Kolovratské zamyšlení
Vstoupili jsme do nového roku a já pevně věřím, že bude klidnější a pohodovější pro nás všechny. Ráda bych se pozastavila
nad rokem předešlým, který pro Kolovraty nebyl právě ten nejšťastnější. Odehrály se skutečnosti, které byly především
ovlivněny nedostatkem informací, nekomunikací, ale také malou snahou se pochopit. Určitě si každý z Vás nějakou situaci
vybaví.
Já bych však chtěla poukázat na něco jiného, v průběhu uplynulého roku jsem se účastnila několika akcí, kde mne mile
překvapila ochota lidí pomoci. Třeba v občanských sdruženích a spolcích, jsou jedinci, kteří umí vytvořit program a akce pro
kolovratské a lipanské obyvatele, dovedou pomoci s organizací akcí jako je třeba Dětský den, jarmarky nebo výzdoba
vánočního stromu. Každá akce je náročná záležitost nejen po finanční či administrativní stránce, ale zejména
z organizačního hlediska. Je to mnoho hodin dobrovolné a nezištné práce, které na samotné akci nejsou vidět. Větší aktivity
jsou opravdu několikaměsíční záležitosti, při nichž se musí dodržet řada legislativních postupů, plánových a časových
kritérií. Takový jarmark či Dětský den v den konání akce začíná od brzkého rána a končí v podvečerních hodinách.
Ráda bych poukázala na aktivitu zaměstnanců Úřadu městské části či paní vedoucí z Infocentra, tito lidé přijdou pomoci
nejen mimo svoji pracovní dobu, ale kupříkladu o víkendu. Jejich snaha přispět je opravdu obdivuhodná. Někteří z nich
v Kolovratech bydlí, jiní ne, ale všichni si přejí aby se i nám, všem ostatním v Kolovratech dobre žilo. Pokud budou mít
Kolovraty a Lipany svůj vlastní bohatý život a nebudou to pouze místa, kam se chodí jen přespávat, bude pro nás všechny
ostatní lehčí nejen občanské soužití, ale obzvláště pochopení se. Na závěr chci poděkovat všem těmto skvělým
jednotlivcům za jejich čas, úsilí a přičinlivost při organizování jakéhokoli projektu v naší městské části.
Bc. Iveta Hrubá, zastupitelka

Lipany . . .
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Křest CD rockové formace Houpací kůň
Naděje české beatové scény za r. 2008, rocková formace Houpací kůň, si vybrala Lipany pro křest
jejich nového, již třetího CD s názvem Rány bolavý. V lipanské hospůdce U Klasiků, kde mají kluci své
domovské ustájení společně s kolovratskými Crossroads přivítali na 150 fanoušků své hudby. Pestrá
věková skladba fandů obou kapel od 13 do 60let se protančila k opravdu báječnému večeru.
Do dalšího již devátého roku existence kapely připravuje Houpací kůň nový videoklip. Koncertem
16.3.2013 v Lipanech oslaví spolu se zajímavými hosty své letošní deváté narozeniny!
Veškeré informace o kapele najdete na stránkách www.houpacikun.eu a na facebooku.

Svatomartinské posvícení
Okrašlovací spolek Lipanský již počtvrté uspořádal k oslavě patrona obce sv. Martina „sousedské pečení“.
Stejně jako v předchozích letech lipanské hospodyně a hospodáři napekli, navařili a ušlehali
svatomartinské pochutinky, které jsme ochutnávali do pozdních hodin s cimbalistou panem
JUDr. Goryczkou z Lipan a jeho hudebníky.
Potěšila značná účast dětí na odpoledním divadelním
představení „Český Honza“, na které navázal lampionový
průvod obcí. Krásně osvícený průvod byl ukončen
u kostela sv. Martina v Lipanech, kde díky svolení farního
úřadu byla členy Divadelního spolku UCHO sehrána
legenda o sv. Martinovi. Závěrem seznámil lipánčata pan
Řehák s historií lipanského kostela.

Nová lipanská zastávka
K letošním vánočním svátkům nadělil
Okrašlovací spolek Lipanský a níže uvedení
dárci lipanské obci nový přístřešek u autobusové zastávky. Veselá atmosféra po úspěšném
dovršení této akce dala zapomenout na neutěšený stav obecní pokladny, ve které se na zřízení
čekárny nenašla ani jedna koruna. V jarních měsících plánujeme zastávku osázet keři a tak
vznikne v samém centru obce příjemné místo s informačním panelem o obci a jejím okolí.
Děkujeme lipanským rodinám, z jejichž příspěvků byla čekárna vybudována:
rodina Černých, Fussangerovi, Goryczkovi, Hejčovi, Herinkovi, Holečkovi, rodina Chalchinski,
rodina Chudých, Kolářovi, Krejčíkovi, Kubanovi, rodina Lehotských, Mařincovi, Matojovi,
rodina Novotných, Ochovi, Pasekovi, Pěničkovi, Pražákovi, Procházkovi, Řehákovi, Svobodovi,
Šlosarčíkovi, Tučkovi, Vedralovi, Vosáhlovi, paní Zipserová.

II. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu
Lipanská hospůdka U klasiků přivítala na dvou hracích stolech
účastníky II. ročníku vánočního turnaje.
Vítězem vydařené odpolední akce se stal Radek Damborský.
Vítěz udivil pestrým rejstříkem a jistotou úderů.

Zpravodajství z Lipan připravil M. Prácházka

Krátké zprávy z Lipan:
Hospůdka U klasiků a Občanské sdružení
Praha-Lipany uspořádali mikulášskou nadílku
a setkání s pekelníkem, anděli a Mikulášem.
Každoroční zdobení vánočního stromu
na lipanské návsi zajistil a organizoval
pan Jan Černý.
Účast jako vždy hojná a vzhledem
k výšce stromu nutná i pomoc sousedů.

Kamlerova 258
251 01 Řícany
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Pan Řehák vypráví o historii Lipan . . .

Požádala jsem pana Bohumila Řeháka (nar. 4.6.1929 v Lipanech), zda by byl tak hodný
a podělil se se čtenáři Kolovratského zpravodaje o své vzpomínky a bohaté znalosti z historie
Lipan. Byla jsem mile překvapena, jak vlídný a vstřícný člověk pan Řehák je. S tím, že bude
přispívat svými vzpomínkami do Kolovratského zpravodaje souhlasil a za to mu patří velký
dík. Není nic cennějšího než vzpomínky. Proto si myslím, že pan Řehák udělá radost všem
čtenářům Zpravodaje. Pojďme se tedy začíst do prvních řádek.
Jsem členem Okrašlovacího spolku Lipanského. Jako jeho nejstarší člen a lipanský kmet jsem byl vyzván,
abych napsal nějaké vzpomínky na staré Lipany.
Abych snadněji začal, musím se obrátit s velkou vděčností na Stručné dějiny obcí na území MČ Praha –
Kolovraty, které jako studii vydal PhDr. František Dudek, CSc. při příležitosti oslav 800 let trvání Kolovrat
a kde zmiňuje i historii Lipan.
Dovoluji si citovat: První doklad o Lipanech se nachází v Deskách zemských roku 1325, kdy se uvádí jako soudce Havel z Lipan, předpokládaný majitel vesnice. Její název pochází od lip. U tří lánových statků byl
před rokem 1352 postaven kostel sv. Martina s farou, sloužící i pro nedalekou ves Kuří. Od roku 1364 patřily dvě ze tří lipanských usedlostí
k johanitské Uhříněvsi. Třetí náležela rytířům Tatkům z Kuří. Během
husitského hnutí konfiskovalo jeden z johanitských statků pražské
purkrabství. Každý statek poté patřil jinému feudálovi. Tento stav trval
až do roku 1577, kdy byl rytířský statek přikoupen k Uhříněvsi a roku
1751 ho následoval i statek purkrabský. Největší usedlost v čp. 1 je od
roku 1654 až dosud v držení nejstaršího místního rodu Řeháků.
Dále pak uvádí: Stejně jako v Kolovratech přečkal i lipanský kostel
s farou husitské hnutí a byl vážně poškozen během třicetileté války.
Švédové z něj ukradli 3 zvony. Také zdejší vypálená fara nebyla obnovena a kostel byl opraven jen provizorně. Měl dřevěnou zvonici, roku 1863
musel být zbourán a na jeho místě byl vzápětí postaven menší novorománský kostelík.
Tato historie se dotýká už velmi úzce našeho statku čp. 1.
A o té až o několik řádků níže. Jsem přímým potomkem Jiřího Řeháka,
narozeného 1604 jako prvního držitele výše zmiňované usedlosti čp. 1.
Později měli Řehákovi v držení
i statek č. 3. Rod se rozrůstal
a v následujícím období 18. století
docházelo k dělení. Od statku čp. 1
oddělen statek č. 6 a ze statku č. 3
oddělen statek čp. 4. Čísla statků
dosud zůstávají a jen jména majitelů jsou jiná, až na jméno u čp. 1.
V bezprostředním sousedství našeho statku čp. 1 se nachází kostel,
který v r. 1863 byl zchátralý. Lichtensteinové s církví se dohodli, že jej zboří a postaví kostel sv. Martina
nový. Církev navíc požadovala, aby kolem kostela byl hřbitov. Pozemek
byl ale malý. Lichtensteinové se rozhodli zabrat část dvora statku č. 1.
V té době na něm hospodařil můj praděd Josef Řehák (viz foto).
O tomto záměru s ním vrchnost vůbec nejednala a začala stavět hradební zeď. A tak co přes den dělníci postavili, praděd v noci zboural.
Došlo k dlouhodobému sporu. Josef Řehák podal na Lichtensteiny
žalobu. Jako svobodný sedlák, 15 let po zrušení roboty, cítil se v právu
pro zabraný pozemek. Na hranici budované zdi se ocitla hluboká studna, jediný zdroj pitné vody pro celou usedlost. Soud vyhrál, ale náklady
na něj byly vysoké. Těžce se zadlužil. Měl velkou rodinu a ještě v téže
době mu zemřela žena. Mohutná hradební zeď odstraněna nebyla
a půlkruhovitě dosud zasahuje do dvora, jako doklad oné události.
Naštěstí se praděd znovu oženil a druhá žena ho dluhů zbavila. Údajně
– dle vyprávění 80 letého souseda a bývalého majitele statku Matěje
Boudy, byl Josef Řehák statný a hezký. Pan Bouda mi vůbec často vyprávěl o mých předcích a já mu za to chodil do místní hospody pro pivo
a pro sýry s kravskou hlavou. Na přelomu 19. a 20. století do r. 1910
měly Lipany jen 15 popisných čísel a vesnice byla ryze zemědělská.
Lipanský katastr měřil 130 ha a obdělávali jej sedláci Jaromír Bohuslav,
Zdeněk Bohuslav, František Bouda, Jaroslav Dvorský senior a Jaroslav
Dvorský junior, Ant. Řehák, Bohumil Řehák a drobní zemědělci se
14 koňmi, 4 voly a kravami. Pěstovali především cukrovku na 1/6 výměry a všechny ostatní zemědělské plodiny. K tomu chovali 100 ks skotu,
množství prasat a drůbeže. Úrodná půda dávala bohatě příležitost
k tomuto způsobu práce a života. Oba Bohuslavové již koncem 19. stol.
měli odborné zemědělské vzdělání a můj děd Bohumil i střední stavební. Jako stavitel v Praze – Vinohradech se svým švagrem také stavitelem
působil jen krátce. Po smrti sourozence a na přání umírajícího otce se
musel vrátit na statek.
Každý ze statků prožil šťastná, úspěšná i těžká a dramatická údobí.
Stejně jako lidé kolem. Nejtěžší časy přinášely války se ztrátami mužských příslušníků rodin.
Lipanští měli vždy dobře fungující hospodu, která byla zdrojem nejen
dobrého moku při a po práci, ale i silným pojítkem a místem, kde se
rodily dobré nápady a činy. Tak na příklad postavit na obecním pozem-

ku vedle hospody tzv. pastoušku – domek se 3 místnostmi a chlévem
pro zajištění a potřebu sociálně slabých či postižených a hlavně vdov
s dětmi. Činži neplatili.Přesto, že už od poloviny 19. století byly Lipany
součástí správní obce Kolovraty, měly také svého osadního starostu se
2 zástupci a pokladníkem. Obec se ve 20. letech rozrostla, přibylo
16 rodinných domků a řada nových převážně pracovitých a řemeslně
zdatných obyvatel se zájmem o vesnici. V tom čase na venkově byla
převážně a hlavně hospodářská stavení. O požáry nebyla nouze.
Lipanští proto v r. 1932 založili sbor dobrovolných hasičů. Byl moderně
vybaven. Měl motorovou stříkačku a automobil, které si pořizovali
a platili hasiči sami. Peníze půjčili sourozenci Dvorských. Byla to od
nich veliká oběť. Dluh byl splacen až za války. Členy sboru byli téměř
všichni muži, ženy i děti v obci. Prováděli řadu cvičení a zúčastňovali se
různých slavností. Jednou také v Lipanech u Bohuslavů na statku bylo
takové velké slavnostní cvičení za spoluúčasti několika sborů. U požárů byli vždy úspěšní a jejich organizovaná činnost vzorná. Nezapomínali ani na zábavu, organizovali tradiční hasičské plesy a jejich automobil sloužil na zájezdy např. na zámek Konopiště, do Průhonic aj.
Výtěžky z těchto akcí plynuly do pokladny. To všechno díky obětavosti
pánů Fr. Čiháka, R. Hrušky, J. Bohuslava, J. Rathouského, Fr. Boudy,
R. Řeháka, Ant. Vlastníka a dalších.Při této příležitosti vzpomínám, jak
počátkem r. 1944 došlo k velkému požáru obytného domu a sýpky
na statku u Rathouských. Sýpka byla ještě pod došky. Byl silný vítr.
Oheň se rychle šířil. Lipanští hasiči hasili hlavně obytné stavení. Oheň
se přenášel na sousední doškovou stodolu p. Dvorského, která vyhořela. Bylo štěstí, že včas dorazili hasiči z Říčan, neboť v bezprostřední
blízkosti byl chlév a obytné stavení p. Dvorského mladšího, které
uchránili. Rodina Rathouských byla nucena bydlet ve spáleništi. Díky
tomu, že stavení bylo klenuté, mohli se záhy pustit do budování střechy, aby jim nepršelo do bytu.Musím připomenout velkou slavnost,
která se udála v Lipanech v r. 1938. Bylo to na svátek matek. Konalo se
slavnostní odhalení pamětní desky paní Marie Švehlové, roz. Bohuslavové, matky významného politika Antonína Švehly na domě statku
Jaromíra Bohuslava. Sem od dětství dojížděl Ant. Švehla za svými
příbuznými a později jako aktivní člen Sokola i do Říčan, kde byl jeho
spoluzakladatelem. Od mládí hájil zájmy selského stavu, usiloval
o jeho vzdělání a povznesení venkova (o jeho významu státníka
a spolupracovníka T. G. Masaryka při vzniku a rozvoji Republiky vzpomenu jinde).Na tuto slavnost se v Lipanech shromáždil nejen místní
a okolní selský lid, ale i z Čech, Moravy i Slovenska přijížděli autobusy,
Selská jízda, Sokolové a jiní v hojném počtu – asi 2000 účastníků.
Vzhledem k tomu, že se smrákalo nad svobodou naší republiky, bylo to
vpravdě vlastenecké shromáždění.Když přišel rok 1939, nastaly českému národu zlé časy. S okupací nacistickým Německem přišly striktní
zákazy a příkazy, výzvy ke spolupráci, zákazy sdružování občanů, tedy
i tanečních zábav pro nás na venkově. Lipanští se semkli, byli po celou
dobu věrni národním ideám – žádná zrada, žádné udávání a zavírání.
Sedláci nedopustili nedostatku základních potravin a hladovění místních ani lidí z blízkého okolí. Avšak něco jsme přece mohli. Hrát divadlo. Samozřejmě jen povolené tituly a díla. Při sboru hasičů a pod
režisérským vedením obětavého p. Čiháka a Hlaváčka vznikl spolek
ochotníků. V místní hospodě se vybudovalo jeviště, pod ním šatny
a před jevištěm prostor pro hudebníky. Široko daleko nebylo takové
scény. Hrály se tu především operety jako Na tý louce zelený, Růže
z Argentiny, Ostrov milování, Děvče z přístavu. Ty všechny se v té době
hrály i v divadlech pražských. Z činoher pak Paličova dcera, Naši furianti, Václav Hrobčický aj. Představiteli postav byli Evža Dušková Obermayerová, Hrušková – Balcarová, J. Kopecká – Hromadová, Jar.
Hruška, Lesina, V. Vokal, Lad. Kopecký, Bohuslav, Skřivanová z Benic,
Ant. Chmel z Nupak a z Kolovrat Rébl, Jos. Janoušek, Matějovský,
bratři Jos. a Lad. Ročkové, Táborský. Všichni hráli dobře a někteří byli
i výbornými zpěváky. Velkou zásluhu o nastudování hudby a zpěvů
měl další obětavý muž p. kapelník Frant. Dražil z Kolovrat se svými
muzikanty. Nepostradatelný byl p. Ant. Vlastník jako nápověda
a maskér p. Jos. Svoboda z Kolovrat. S baletem vypomáhaly studentky
z pražské baletní školy a nechyběl ani malíř krásných kulis, také z Prahy
- Barrandova.
Bohumil Řehák
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Úspěšný podzim fotbalistů
Všechny týmy Sokola v polovině listopadu odehrály své poslední mistrovské zápasy. Tým mužů A vede s náskokem osmi bodů
I. B třídu. Mužstvo získalo 33 bodů z 36 možných a odevzdávalo výborné výkony , o čemž svědčí i 48 nastřílených branek a pouze
15 inkasovaných. Pokud budou hráči ve svých výkonech pokračovat i v jarní části soutěže, mohla by se hrát, historicky poprvé,
v Kolovratech od příští sezóny I. A třída. Náš téměř devadesátiletý klub by si to jistě zasloužil. Muži B se po postupu do II. třídy
pohybují na pátém místě tabulky se ziskem 16 bodů. Přes občasné výpadky tým podával solidní výkony, na které by měl v druhé
polovině soutěže navázat a vyhnout se bojům o záchranu soutěže. Mužstvo staršího dorostu obsadilo v I. třídě třetí místo se ziskem 26 bodů
a skóre 49:16. Před kluky stojí velká výzva do jarních odvet a tou je pokusit se o postup do nejvyšší pražské soutěže. Tým starších žáků získal
na podzim 21 bodů a obsadil čtvrtou pozici v I. třídě. Nebýt zbytečných ztrát, mohl se pohybovat i výše. Ztráta jednoho bodu na postupovou pozici
je minimální a tak uvidíme, zda se mužstvo o přebor Prahy na jaře popere. Mladší žáci se pohybují v I. třídě na šesté pozici a v soutěži je,
až na jednu výjimku nikdo nepřehrál. Jestliže budou kluci dávat více branek, tak se dá očekávat jejich posun na medailové pozice. Starší přípravka
ukončila podzim na šestém místě a jako jediná dokázala obrat o body vedoucí tým soutěže. 84 vstřelených gólů je důkazem, že se nikdo na jejich
zápasech nudit nemůže. Kluci z mladší přípravky se umístili na krásném třetím místě a o tom, že je fotbal baví, prozrazuje 209 nastřílených branek
v sítích soupeřů. Nejmladší tým mini se s úspěchem pravidelně účastní jednodenních turnajů a jen ve výjimečných případech se neumístí mezi
prvními třemi. V klubové historii bychom jen těžko hledali úspěšnější období. Dokazuje to, že léta budované kvalitnější prostředí pro kolovratský
fotbal nese své první ovoce a pokud se v roce 2013 ještě začneme scházet v nové klubovně s občerstvením, kterou se snad již po všech stavebních
peripetiích podaří v prvním půlroce vybudovat – bude to ideální.

Předvánoční posezení se Sokolem
Tato akce se stává již tradicí, druhý prosincový pátek jsme se sešli v hojném počtu v sále kulturního
domu U Boudů, abychom společně poseděli a zakončili podzimní část fotbalové sezóny. Každý z devíti
týmů pojal akci po svém, u nejmenších dětí se na stole objevily překrásné a určitě i dobré dorty. Každý
trenér zhodnotil počínání svého mužstva a dá se říci, že všichni „koučové“ pouze chválili, koneckonců
umístění v tabulkách tomu napovídá. Dále bylo poděkováno těmto pánům za jejich nezištnou
a obdivuhodnou práci, za hmatatelné výsledky, na které můžeme být právem hrdi. Následovalo
celkové zhodnocení podzimu vedením sportovního oddílu, i těmto pánům patří velké poděkování
za nemalou administrativní správu a práci spojenou s údržbou areálu a chodem celého klubu. Také
byly představeny plány a výhledy Sokola, přesněji řečeno příprava jarní fotbalové sezóny a akce na první pololetí roku 2013. Pro děti byl připraven
program se soutěžemi, tvarováním zvířátek z nafukovacích balónků anebo vyrábění záložky do knihy. Postupem času se dětský program změnil
na hudební produkci, ale ta už byla určena pro dospělé a trvala do půlnoci. Konec roku představuje zasloužený odpočinek a počátkem ledna se
spustí nanovo kolotoč tréninků, příprav, zápasů a turnajů. Určitě přejeme nejen našim hráčům, ale všem kolovratským a lipanským občanům
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti v roce 2013.

Co nás čeká
V zimním přípravném období se mužstva Sokolu účastní mnoha venkovních a halových turnajů. Až do března
v našem areálu pořádáme zimní ligu pro kategorii starších přípravek, musíme vyzdvihnout aktivitu vedení
starší přípravky, které turnaj precizně připravilo. Po dobu prvních letošních zimních měsíců se tým Muži A
účastní turnaje Fotoškoda Cup na Kačerově, starší žáci zimního turnaje na PSK Union Žižkov, mladší žáci zimní
ligy na Hájích, starší přípravka domácího turnaje. Mladší přípravka a mini se účastní halových turnajů v Praze
a Středočeském kraji. Na přelomu února a března odjíždí tým mužů na soustředění na jižní Moravu
do Jevišovic a v březnu čtyři mládežnické celky na Smejkalovu Boudu do Krkonoš. Všem týmům přejeme
úspěšné zvládnutí druhé poloviny soutěží, radost ze hry a předem děkujeme za skvělou reprezentaci našeho
kolovratského fotbalového oddílu.
Za Sokol Kolovraty: Iveta a Pavel Hrubých, foto: archív Sokola

Členové MAESTRO CLUBU Kolovraty nezahálí ani koncem roku
Ani koncem roku členové klubu nezahálejí. Dohrávají se poslední hrací dny Amatérské bowlingové ligy, kde nastupují celkem 3 naše týmy,
volejbalisté bojují v Amatérské volejbalové lize (2 naše týmy), pro členy klubu je tu tradiční vánoční besídka, poté následuje vánoční
nohejbalový turnaj v místní tělocvičně a poslední akcí v roce je Pochod zmrzlého kapříka.
V podzimních bojích v ABL se nám letos příliš nedařilo, z našich 3 týmů jen Céčko dokázalo udržet příslušnost ke stávající lize (6. liga Záběhlice) za krásné 4. místo. Béčko nastupovalo ve 4. lize Záběhlice, ale po nevýrazných výkonech skončilo poslední a v příští sezóně nastupuje v páté lize.
Áčko si letos vyzkoušelo druhou ligu, ale bohužel ji nedokázalo udržet.
V Amatérské lize bojují i naši volejbalisté a daří se jim zatím skvěle. Áčko má odehráno polovinu zápasů a zatím drží průběžné 5. místo. Béčko je
na tom ještě o něco lépe, to má již odehráno všechny zápasy a zatím drží výborné průběžné první místo. Ať se pod vysokou sítí daří i v novém roce!
Ve čtvrtek 27. prosince uspořádali naši nohejbalisté Vánoční nohejbalový turnaj trojic. Sešlo se celkem 10 týmů,
z toho 3 týmy domácích. Celý den se hrál krásný nohejbal, zápasy byly velice vyrovnané, a tak se všichni výborně
bavili. Naše Céčko skončilo ve čtvrtfinále a obsadilo 8. místo. Hráči Béčka i Áčka nestačili na své soupeře v semifinále,
v souboji o třetí místo bylo úspěšnější Áčko. Turnaj nakonec ovládli hráči Hořovic, kteří si ve finále poradili s týmem
Pompo.
Poslední akcí klubu v roce je již tradičně Pochod zmrzlého kapříka aneb procházka ze Světic do Kolovrat. Letos se nás
sešlo přes dvacet. Bohužel počasí moc zimní nebylo (od bláta byli opravdu všichni :-)), ale zase nám krásně svítilo
sluníčko, a tak jsme si procházku užili. Více informací o našich akcích a fotografie najdete na našich stránkách
www.maestroclub.cz
Na závěr mi dovolte, abych Vás pozvala na náš Společenský ples, který se uskuteční v pátek 8. února 2013 od 20 hod.
v kulturním sále U Boudů.
Za MAESTRO CLUB Kolovraty Jana Konečná
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Infocentrum s knihovnou
Loňský rok byl pro Infocentrum s knihovnou úspěšným.
Knihovna je již ve své podstatě v pořádku.
V průběhu celého roku jsme obnovovaly a doplňovaly knižní fond. Především pak dětskou literaturu,
konkrétně knihy pro nejmenší a pro malé čtenáře, kteří se čtením teprve začínají. Tato literatura
v knihovně chyběla, ale v současné době si myslím je již z čeho vybírat. Určité mezery jsou ještě
v nedostatečném množství knih pro prvňáčky, kteří se učí číst tzv. genetickou metodou. Přestože tuto
metodu používá již mnoho škol, je s podivem, že na trhu je velice málo knih, které by umožnily
prvňáčkům procvičit si čtení i mimo školu. Nicméně na naše prvňáčky myslíme a knihy s velkými tiskacími
písmeny do knihovny stále doplňujeme.
Ale ani knihy pro dospělé nenecháváme stranou. Monitorujeme nejnovější knihy na trhu a ty kvalitní a žádané
zařazujeme do knižního fondu naší veřejné knihovny.
Svaz českých nakladatelů a knihkupců každý týden monitoruje prodejnost jednotlivých knižních titulů v ČR.
Výslednému přehledu za minulý rok vévodí Padesát odstínů šedi britské autorky E. L. Jamesové. Což není
překvapení. Anglické "porno pro matky" bylo bestsellerem i v rodné Británii a jeho české vydání zkraje letošního
podzimu provázela mohutná mediální kampaň. Kniha byla mimořádně komerčně úspěšná. Pokračování této knihy,
nazvané tentokrát Padesát odstínů temnoty vyšlo 28. ledna 2013.
V beletrii byl také velmi úspěšný norský spisovatel Jo Nesbo, dnes zřejmě nejoblíbenější představitel populárního
trendu severské detektivky.
V první desítce naučné literatury má za minulý rok hned sedm titulů něco společného s jídlem: jedná se o klasické
kuchařky, knihy populárních kuchařů, dietní příručky či knihy o zdravém životním stylu.
V dětské literatuře jednoznačným lídrem žebříčku je Deník malého poseroutky Jeffa Kinneyho. Obsadil totiž plných pět míst
(Zdroj: http://kultura.idnes.cz/nejprodavanejsi-knihy-roku-2012-dku-/literatura.aspx?c=A130107_143907_literatura_ob)
první desítky žebříčku.
Všechny vyhodnocené knihy jsme obstaraly a jsou v kolovratské veřejné knihovně čtenářům k dispozici. Což nás velice těší.
Domnívám se, že i tato skutečnost přispěla ke zvýšení návštěvnosti o 100% oproti minulému roku. Do kolovratské veřejné
knihovny přišlo v roce 2012 přes 5500 návštěvníků. Tato skutečnost nás zavazuje udělat maximum pro spokojenost našich
čtenářů i do budoucna, tak aby se „k nám” rádi vraceli.
Ani při organizování a sjednávání různých akcí jsme nezahálely.
Takže jste mohli shlédnout výstavy prací kolovratských dětí, zdokumentovaných akcí, obrazů malířů různých
stylů, jakož i výstavy uměleckých fotografií. Vernisáže těchto výstav se vždy vyznačovaly příjemnou, přátelskou až domácí
atmosférou.
Přivítali jsme návštěvníky na besedách, jarmarcích, pasování na čtenáře, pravidelných sezeních s psychologem a také
na přednáškách o zdravém životním stylu. Uspořádali jsme pro děti oblíbenou „Noc s Andersenem“, která se moc líbila.
Tleskali jsme na několika krásných vystoupeních dětem, které hrály na flétny, housle i klavír, pod vedením pana učitele Vl. Petra.
Přivítaly jsme na exkurzích v knihovně děti z Kolovrat, ale také z okolních obcí.
Jako veřejná knihovna jsme se zapojili do celostátní akce „Čtenáři čtenářům“. Zde bych ráda poděkovala všem těm,
kteří do knihovny přinesli hezké a kvalitní knihy, které udělaly radost dalším čtenářům.
Další celostátní akcí do které jsme se zapojili bylo „Čteni z knihy knih v knihovnách“. Tato akce byla podbarvena
hudebním doprovodem a z knihy četl pan Daniel Kvasnička. Návštěvníci ocenili aktéry dlouhým potleskem.
I na tento rok jsou předjednány výstavy, v jednání jsou dohody s umělci na jarmarky, připravujeme a sestavujeme
programy na všechny pravidelné akce Infocentra s knihovnou. Dále jsme v jednání se zajímavými lidmi, kteří by měli
co sdělit kolovratským občanům na besedách. O všech připravovaných akcích budeme informovat na webových
stránkách, v kolovratských periodikách a ve vývěskách.
Těšíme se na setkání s vámi při různých akcích, nebo jen tak, také v roce 2013.
J.N.

Sokol Kolovraty o. s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na

Sokol Kolovraty o. s. si Vás a Vaše děti srdečně zve na

TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES

DĚTSKÝ KARNEVAL

Sobota 9. 2. 2013 od 20.00 hod.
v kulturním sále U Boudů, sál bude otevřen od 19.00 hod.,
k tanci a poslechu hraje skupina Dynamit
• cena vstupenky v předprodeji 120,- Kč
• na místě před akcí 150,- Kč
• předprodej v Infocentru Kolovraty od 28. 1. 2013
• na všechny kostýmy čeká malá tekutá odměna

neděle 10. 2. 2013 od 15.00 hod.
v kulturním sále U Boudů, sál bude otevřen od 14.30 hod.,
program zajišťuje zkušený tým agentury se kterou spolupracujeme
předprodej v Infocentru Kolovraty zahájen 28. 1. 2013
• cena vstupenek: děti 30,- Kč, dospělí 50, -Kč
• bohatý program v karnevalovém stylu
• spousta písniček a klubových tanců
• sportovních soutěží a závodních disciplín
• odměny čekají na nejhezčí kostýmy, ale i na všechny děti

Upozornění:
Na únorové akce Sokola nebude zavedena rezervace vstupenek.
Můžete je zakoupit od pondělí 28. 1. 2013 v předprodeji v Infocentru
Kolovraty nebo 1 hodiny před samotnou akcí.

Zimní údržba komunikací v Praze-Kolovratech, Lipanech v období 2012/2013
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