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Noc s Andersenem
Podrobné trasy výluky linky 267
Velikonoční kolovratský jarmark

Velikonoční jarmark v Kolovratech – fotogalerie účinkujících . . .
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Všechny fotografie z jarmarku pořídil fotoreportér Stanislav Peška,
který se tímto představuje:
Jsem vystudovaný učitel - přírodní vědy-tělená výchova. Třicet let
jsem byl kmenovým redaktorem České tiskové kanceláře a nyní s ní
externě spolupracuji. Ve
svém volném čase fotím
svatební, rodinné i
spole-čenské reportáže.
Od svého narození jsem
žil na Praze 4, nyní jsem
zde v krásném a konečně
klidném, tichém a čistém
prostředí Kolovrat.
Těším se na další naše
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Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři,
ráda se s vámi opět setkávám, tentokrát v jarním
vydání našeho čtvrtletníku.
Mám velkou radost, že mohu do našeho
„zpravodajského“ týmu přivítat dva nové členy.
Jsou jimi paní Magdaléna Pavlíčková, která
dobrovolně, bez nároku na odměnu, bude
kontrolovat texty tak, aby byly všechny uvedené
příspěvky správně česky. Za to ji patří ze strany
celé redakce velký dík. Je bezesporu, že právě tato kontrola dosud
velmi chyběla a že od této chvíle se díky ní posune úroveň Zpravodaje o
stupínek výše. Což jistě nejen mě činní velkou radost.
Druhým novým dobrovolníkem, s chutí spolupracovat s Infocentrem a
knihovnou nejen v oblasti Zpravodaje, je profesionální fotoreportér,
pan Stanislav Peška. I z této spolupráce mám velkou radost, protože je
přáním nás všech, aby fotografie, které dokumentují akce v
Kolovratech byly kvalitní a na profesionální úrovni.
Ještě jednou oběma děkuji a těším se na společnou spolupráci.
Součástí tohoto čísla je také Anketa, která je určena pro návštěvníky
Infocentra a Místní veřejné knihovny. Pro tuto formu oslovení široké
veřejnosti jsem se rozhodla na základě častých diskuzí vedených v
knihovně se čtenáři o tom, co a jak by bylo nejvhodnější udělat.
Témata těchto diskuzí jsem shrnula do jednoduchých otázek, na které
vás žádám odpovědět. Vyplněné formuláře ankety je možné
anonymně vhodit do poštovní schránky Infocentra (vedle vstupních
dveří), nebo přímo pracovníkům Infocentra s knihovnou. Děkuji za
vstřícnost a chuť podílet se na zlepšení služeb pro nás pro všechny.
Čtenářům Kolovratského zpravodaje přeji hezké počteníčko a mnoho
pohody ve slunečných jarních dnech.
Ing. Jana Novodvorská, šéfredaktorka MČ Praha - Kolovraty

Vážení spoluobčané,
dorazilo k nám jaro. Konečně. Nechalo nás
dlouho čekat. Doufám, že o co později přišlo, o to
bude krásnější..
Už se těším na to, že naše obec opět rozkvete a
budeme si moci užívat tolik potřebného sluníčka.
Co nás v Kolovratech a Lipanech v tomto období
čeká ? Je toho hodně, jenom nevím, zda to
všechno bude vidět již v letošním roce.
Intenzivně pokračujeme na plánu rekonstrukce školní třídy v budově
ZUŠ, která bude připravena přijmout první žáčky hned od začátku
nového školního roku. To je věc nutná a potřebná. Nadále
připravujeme plán a realizaci výstavby nových tříd, které, jak doufáme,
zprovozníme od září 2014. Věřte, že takováto výstavba s tak
omezenými finančními prostředky, které máme k dispozici, je věc
velmi náročná a já sám si zhluboka oddechnu až budeme mít tuto
realizaci za sebou a slavnostně přestřihneme pásku.
Jsem přesvědčen, že jak místní občané, tak přespolní návštěvníci naší
městské části ocení nové informační tabule , které jsme nedávno

instalovali u našich vycházkových okruhů. V současné době rovněž
probíhá výběrové řízení na pronájem sálu U Boudů a jak já, tak mí
spolupracovníci pevně věříme, že budeme mít šťastnou ruku a
vybereme takového nájemce a partnera, který svými aktivitami v
tomto objektu pozvedne místní kulturu ve prospěch nás všech.
V letošním roce se opět již uskutečnilo nebo se brzy uskuteční mnoho
kulturních a sportovních akcí, tak jako v letech minulých. Za to, že jsou
a budou, patří velký dík především všem dobrovolným
organizátorům, kteří se v rámci místních spolků o takovéto akce
starají a jsou schopni je zorganizovat. Je to také proto, že se většina z
našich zastupitelů snaží o skutečně cílenou a potřebnou grantovou
politiku ve prospěch těchto sdružení. Neboť to je investice především
do našich místních dětí a do jejich smysluplného využívání volného
času. To je investice, která se nám v budoucnu bohatě vrátí. Jsou mezi
námi bohužel i tací, kteří se svými naprosto neodpovědnými a
zavádějícími prohlášeními snaží vydávání těchto prostředků zhatit a v
konečném důsledku tyto aktivity téměř zlikvidovat.
Já přesto doufám, že většina lidí, kteří se o rozvoj těchto organizací
starají a téměř všechen svůj volný čas věnují našim dětem, bez nároku
na jakoukoliv odměnu, to neodradí a budou ve své záslužné činnosti i
nadále pokračovat.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál krásné jaro, pevné zdraví a
úspěšný přechod do letních měsíců.
Ing. Michal Habart, starosta MČ Praha – kolovraty

Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané,
konečně jsme se dočkali jara. Po dlouhé
letošní zimě jsem se moc těšil, až budu moci
odložit zimní oblečení a jít se projít po
vycházkových okruzích v okolí naší městské
části, které byly letos osazeny novými
mapami. Věřím, že se Vám budou líbit a
přispějí k tomu, abyste vždy při procházkách v
Kolovratech a Lipanech našli cestu do svých domovů.
Dlouhá zima pěkně prověřila všechny a všechno kolem nás. Jistě
potěšila milovníky zimních sportů, kteří se mohli na svých lyžích
prohánět po vycházkových okruzích. Už méně se líbila nám, kteří se
staráme o majetek naší městské části. Jistě jste si všimli špatného
stavu komunikací, které dlouhou zimou opravdu dostaly zabrat.
Vytvořilo se množství výtluků, přibylo rozbitých obrubníků – a to
zejména v Mírové ulici. Tuto neutěšenou situaci řešíme s Technickou
správou komunikací hlavního města Prahy.
Těší mě, že v polovině června začne rekonstrukce bývalé vily, kterou v
současné době využívá především Základní umělecká škola, tak aby
byla 1. září 2013 připravena přivítat žáky naší základní školy. Pro
vyřešení situace s kapacitou základní školy v dalších letech
připravujeme výstavbu kontejnerového pavilonu základní školy.
Na závěr Vám přeji mnoho zdraví a štěstí. Ať se Vám prostě daří.
Petr Souček, zástupce starosty
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1–. zasedání ZMČ 31. ledna 2013
Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ
Usnesení č. 1/2013
ZMČ schválilo s účinností od 1. 2. 2013 snížení nebo zrušení měsíčních
odměn neuvolněným členům ZMČ podle níže uvedeného rozpisu:
a) zástupci starosty:
Petr Souček: z dosavadních 7.600 Kč na 6.700 Kč
David Borges: z dosavadních 7.600 Kč na 5.700 Kč
Pavel Ondroušek: z dosavadních 7.600 Kč na 5.700 Kč
b) předsedové výborů a komisí: z dosavadních 1.100 Kč na 0 Kč
Rozpočet MČ Praha – Kolovraty na rok 2013
Usnesení č. 2/2013
ZMČ schválilo:
1. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha – Kolovraty na rok 2013 ve
smyslu přílohy č. 1 tohoto usnesení:
objem výdajů ve výši
13.007.000 Kč
objem příjmů ve výši
13.007.000 Kč
financování
0
2. návrh finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha – Kolovraty
na rok 2013 ve smyslu přílohy č. 2 tohoto usnesení:
náklady ve výši
2.055.000 Kč
výnosy ve výši
3.125.000 Kč
hospodářský výsledek (zisk)
1.070.000 Kč
Odvod finančních prostředků do hlavní činnosti v roce 2013 ve výši
1.070.000 Kč.
3. návrh rozpočtového výhledu MČ Praha – Kolovraty do roku 2018 dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení.
ZMČ zmocnilo starostu MČ provádět rozpočtová opatření:
1. v souvislosti s rozpočtovým zapojením vlastních příjmů a účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
2. v rámci přesunů finančních prostředků mezi odd., § a položkami
rozpočtu v jednotlivých případech až do výše 200 tis. Kč,
3. v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu městské části, v případě havárií nebo stavu nouze.
ZMČ uložilo starostovi MČ předložit tyto úpravy rozpočtu ZMČ Praha –
Kolovraty na nejbližším zasedání zastupitelstva ke schválení.
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 3/2013
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc prosinec 2012 v celkové
výši 39.000 Kč.
Bezúplatný převod – přijetí nemovitého daru pozemku parc. č. 515/4 v
k. ú. Kolovraty o výměře 54 m2
Usnesení č. 4/2013
ZMČ schválilo bezúplatný převod – nemovitého daru pozemku parc. č.
515/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 54 m2 v k. ú.
Kolovraty, od dárce p. Václava Hofmana, bydliště Praha 10 – Kolovraty,
Nad Parkánem 187/5. Předmětný pozemek je veden na LV č. 769, obec
Praha, k. ú. Kolovraty.
ZMČ pověřilo starostu projednáním podmínek pro uzavření darovací
smlouvy ve smyslu tohoto usnesení, ÚMČ uložilo přípravu veškerých
podkladů, kterými je podmíněna realizace majetkových převodů do
vlastnictví obce – hl. m. Prahy.
Záměr úplatného převodu (prodej) části obecního pozemku parc. č.
72/5 v k. ú. Kolovraty
Usnesení č. 5/2013
ZMČ schválilo záměr úplatného převodu – prodeje části obecního
pozemku parc. č. 72/5 – ostatní plocha v k. ú. Kolovraty o výměře 71
m2, označenou jako parc. č.72/7, za
kupní cenu sjednanou dohodou ve výši 300,- Kč za jeden m2, tj.
celkovou kupní cenu 21.300,- Kč, předem určenému kupci panu

Václavu Hašlarovi, trvalé bydliště Do Lipan 71/14 v Praze 10 –
Kolovratech. Převáděný obecní pozemek je veden na LV č. 340, k. ú.
Kolovraty, obec Praha, ve vlastnictví hl. města Prahy, svěřeného MČ
Praha – Kolovraty. Oddělení části převáděného pozemku bylo
provedeno GP č. 1353-344/2012 dne 10. ledna 2013.
ZMČ pověřilo starostu projednáním podmínek prodeje dle tohoto
záměru, ÚMČ uložilo přípravu veškerých podkladů, kterými je
podmíněna realizace majetkových převodů obecních pozemků.
Bezúplatný převod (přijetí nemovitého daru) pozemku parc. č.
1263/273 v k. ú. Kolovraty
Usnesení č. 6/2013
ZMČ schválilo majetkový převod – přijetí nemovitého daru pozemku
parc. č. 1263/273 – ostatní komunikace o výměře 653 m2 v k. ú.
Kolovraty od dárce společnosti Kolovrátek s r. o., IČ: 274 47 090, se
sídlem Praha 9, Kolbenova 609/40, zastoupené jednatelem p.
Radkem Zábrodským. Převáděný pozemek byl rozdělen
geometrickým plánem č. 1210-37/2010 ze dne 27. 5. 2010.
ZMČ pověřilo starostu projednáním podmínek uzavření darovací
smlouvy a uložilo ÚMČ přípravu veškerých podkladů pro realizaci
tohoto převodu.

2–. zasedání ZMČ 14. února 2013
Poskytnutí peněžitých darů v rámci Kolovratských programů na
podporu využití volného času dětí a mládeže v 1. kole roku 2013
Usnesení č. 7/2013
ZMČ souhlasilo s poskytnutím peněžitých darů v rámci vyhlášených
Kolovratských programů na podporu využití volného času dětí a
mládeže pro 1. období roku 2013 dle přílohy –rekapitulace
schválených peněžitých darů, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení, v celkové výši 116.100 Kč.
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“.
Koncepční záměr majetkového převodu – prodeje pozemku ve
vlastnictví obce Hl. m. Praha a správě MČ Praha - Kolovraty
Usnesení č. 8/2013
ZMČ schválilo věcný záměr prodeje pozemku parc. č. 889/3 v k. ú.
Kolovraty při dodržení minimální ceny ve výši 3.500,- Kč za jeden m2 a
dalších podmínek uvedených v tomto návrhu.
ZMČ uložilo starostovi MČ, aby:
a) zajistil přípravu prodeje v souladu se schváleným návrhem, včetně
vypovězení smluv o pronájmu,
b) následně předložil na ZMČ návrh na uzavření kupní smlouvy s
vítězným zájemcem.
Koncepční záměr majetkového převodu – prodeje pozemku ve
vlastnictví obce Hl. m. Praha a správě MČ Praha - Kolovraty
Usnesení č. 9/2013
ZMČ schválilo věcný záměr prodeje pozemku parc. č. 1254/2 v k. ú.
Kolovraty při dodržení minimální ceny ve výši 3.000,- Kč za jeden m2 a
dalších podmínek uvedených v tomto návrhu.
ZMČ uložilo starostovi MČ, aby:
a) zajistil přípravu prodeje v souladu se schváleným návrhem,
b) následně předložil na ZMČ návrh na uzavření kupní smlouvy s
vítězným zájemcem.
Rozpočtové opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 10/2013
ZMČ schválilo rozpočtové opatření za měsíc únor 2013 v celkové výši
32.700 Kč.
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3–. zasedání ZMČ 4. dubna 2013
Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty za rok 2012 v hlavní i
hospodářské činnosti
Usnesení č. 11/2013
ZMČ schválilo rozbor hospodaření hlavní činnosti MČ Praha –
Kolovraty k 31. 12. 2012 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení: příjmy 15.298.340 Kč, výdaje 14.823.210 Kč, saldo
příjmů a výdajů 475.130 Kč.
ZMČ schválilo rozbor hospodářské činnosti MČ Praha – Kolovraty k 31. 12.
2012 dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení: výnosy
3.812.000 Kč, náklady 3.597.000 Kč, hospodářský výsledek 215.000 Kč,
odvod finančních prostředků do hlavní činnosti 1.562.000 Kč.
Rozpočtové opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 12/2013
ZMČ schválilo rozpočtové opatření za měsíc březen 2013 v celkové výši
15.400 Kč.
Změna jednacího řádu ZMČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 13/2013
ZMČ schválilo změnu čl. 9 Jednacího řádu ZMČ Praha – Kolovraty k 4. 4.
2013 v následujícím znění:
Čl. 9. - Účast dalších osob na zasedání ZMČ
1) Zasedání ZMČ se na základě pozvání prostřednictvím tajemníka
ÚMČ zúčastňují i zaměstnanci ÚMČ, předsedové komisí, nejsou-li
členy ZMČ, další členové komisí nebo i jiné osoby podle potřeby
jednání. Přítomnost zaměstnanců ÚMČ je vždy zajištěno
prostřednictvím tajemníka ÚMČ. O přizvání zaměstnanců ÚMČ, kteří
jsou členy některého výboru, či komise, je tajemník vždy předem
informován.
2) Zaměstnanci ÚMČ, členové výborů a komisí, pokud nejsou členy
ZMČ, případně i jiné pozvané osoby odpovídají na dotazy a připomínky
členů ZMČ, které na ně byly vzneseny. Jinak nemohou do průběhu
zasedání ZMČ zasahovat.
3) Zasedání ZMČ je veřejné.
4) 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, 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.
2) ZMČ uložilo tajemnici úřadu, aby vypracovala úplné znění Jednacího
řádu ZMČ se změnou uvedenou v tomto usnesení.
Úplatný převodu (prodej) části obecního pozemku parc. č. 72/5 v k. ú.
Kolovraty předem určenému kupci
Usnesení č. 14/2013
ZMČ schválilo úplatný převod – prodej části obecního pozemku parc. č.
72/5 – ostatní plocha v k. ú. Kolovraty o výměře 71 m2, označenou jako
parc. č.72/7, za kupní cenu sjednanou dohodou ve výši 300,- Kč za
jeden m2, tj. celkovou kupní cenu 21.300,- Kč, předem určenému kupci
p. Václavu Hašlarovi, trvalé bydliště Do Lipan 71/14 v Praze 10
–Kolovratech. Převáděný obecní ozemek je veden na LV č. 340, k. ú.
Kolovraty, obec Praha, ve vlastnictví hl. města Prahy, svěřeného MČ
Praha – Kolovraty.
Oddělení části převáděného pozemku bylo provedeno GP č.
1353-344/2012 dne 10. Ledna 2013.
ZMČ pověřilo starostu projednáním podmínek prodeje, ÚMČ uložilo
přípravu veškerých podkladů, kterými je podmíněna realizace
majetkových převodů obecních pozemků.

Městská část Praha – Kolovraty
vyhlašuje výběrové řízení
na prodej pozemku p. č. 889/3 k.ú. Kolovraty,
je o celkové výměře 1552m2, který je v současné době využíván
jako zahrada. Podle územního plánu území definováno jako čistě
obytné. K pozemku jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě. Na
pozemek je vyústěn svod dešťové kanalizace z komunikace,
budoucí majitel musí strpět odtok dešťové vody přes pozemek
(věcné břemeno). Je zde funkční kopaná obecní studna ve
skružích o hloubce 6m a průměru 150cm. Minimální kupní cena je
stanovena ve výši 3000,-Kč za jeden m2. Výběr kupujícího bude
proveden na základě výsledku výběrového řízení. Nabídky v
zalepené obálce označené;NEOTVÍRAT a číslem pozemku; lze
podat nejpozději do 15. května 2013, do 18 hodin do podatelny
ÚMČ, na pozdější
nabídky nebude brán
zřetel. V písemné
nabídce uveďte
identifikaci
u c h a ze č e , n áv r h
kupní ceny (nesmí
být nižší než
stanovená cena),
lhůta a způsob
úhrady kupní ceny.

Městská část Praha – Kolovraty
vyhlašuje výběrové řízení
na prodej pozemku p. č. 1254/2 - orná půda v k.ú.
Kolovraty
o celkové výměře 2234m2 (pozemek se nachází v ulici Za
podjezdem). Pozemek dle platného územního plánu lze zhruba z
poloviny využít jako čistě obytné území, z druhé poloviny jako
pěstební plocha (sady, zahrady a vinice). Další možností je úvaha o
rozdělení pozemku na dvě stavební parcely. Pozemek leží při
komunikaci, na hranici pozemku je přivedena elektřina. Minimální
kupní cena je stanovena ve výši 3000,- Kč za jeden metr čtvereční.
Výběr kupujícího bude proveden na základě výsledku výběrového
řízení. Nabídky v zalepené obálce označené;NEOTVÍRAT a číslem
pozemku: lze podávat nejpozději do 15. května 2013, 18 hodin do
Podatelny Úřadu městské části osobně, případně zaslat poštou na
adresu úřadu. Na
p ozd ě j š í n a b í d k y
nebude brán zřetel. V
písemné nabídce
uveďte identifikaci
uchazeče, návrh
kupní ceny (nesmí být
nižší než stanovená
cena), lhůta a způsob
úhrady kupní ceny.

Kontakty pro
poskytnutí informací: podatelna@kolovraty.cz ,
www.kolovraty.cz,
nebo u zaměstnanců Úřadu:
pí. Šímové, tel.: 267 710 518/124
Ing. Jindřichové, tel.: 267 710 518/133.
Výběrová komise vyhodnotí výsledky nejpozději 31.5.2013
a vyrozumí neprodleně všechny uchazeče o výsledku.

Informace z městské části . . .

Podrobný rozkres objízdné trasy naleznete na straně 27.
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Harmonogram VOK bioodpad :

O kráse rostlin v zahradách.

(1.pololetí 2013)
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny dne

Jarní zeleň překypuje všemi odstíny zeleného listoví, posléze se
probarví květy nejrůznějších barev, které přecházejí do letních,
temnějších odstínů. Léto nám přinese průběžně dozrávající plody
se semeny, která se připravují ke svému znovuzrození, a listy, které
se pomalu připravují na ukončení svého poslání. Nebudeme si zde
vyprávět v tomto krátkém příspěvku o nenahraditelnosti,
nezbytnosti, kráse, vůních, barvách, případně užitku rostlin
ušlechtilých i neušlechtilých, ale zejména o radostech a starostech
jedněch a o lhostejnosti druhých.
Snad u každého obydlí v našich Kolovratech najdete zahrádku,
velkou zahradu, pozemeček, pozemek a na nich rostlinstvo všeho
druhu. Zahrádku opečovávanou, pěstovanou s radostí a láskou,
nebo jen z nutnosti. Nalezneme však i plochy, které, ač majitele
nebo uživatele mají, jsou zarostlé nesečenou, vysokou travou,
plevely i náletovými dřevinami. Je zřejmé, že se nikdo o ně nestará.
jedná převážně o pozemky určené k budoucí zástavbě, tedy
stavební parcely. A problém je na světě. Nejen, že pohled na takto
zanedbané plochy není zrovna nejkrásnější (to je mnohdy věc
názoru), ale je zde dána možnost spokojeného přežívání a
rozmnožování plevelů a dalších invazních škodlivých organismů,
které se pak nekontrolovatelně šíří do svého okolí. A zde jsme u
jádra celé věci.
Omlouvám se předem všem, kteří o své pozemky a zahrady pečují,
těch se následující odstavec netýká. Je věnován lhostejným,
patrně i líným, majitelům pozemků, které je sice vlastní, ale
nestarají se.
Z ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči ve znění pozdějších změn a doplnění vyplývá, že „vlastník
pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného
právního důvodu, je povinen zjišťovat a omezovat výskyt a šíření
škodlivých organizmů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí
anebo k ohrožení zdraví lidí či zvířat“. Nepochybně z toho
vyplývá, že nejde o záležitost okrajovou, kterou se není třeba
zabývat a znepokojovat se. Opak je pravdou! Pokuty za
nedodržování této právní normy mohou být značně vysoké.
Příslušnými správními orgány na tomto úseku jsou všechny obecní
úřady, tedy i zdejší úřad. Na základě podnětu a požadavku občanů
v roce 2012, budou v tomto roce prováděny kontroly v
zastavěných částech městské části a sledováno, zda někdo
nenaplňuje svým chováním skutkovou podstatu přestupku, podle
výše uvedeného zákona.
Proto dovolte závěrem, abych zde vyzvala vlastníky a uživatele
všech nezastavených ploch, aby věnovali pozornost po dobu
vegetačního období tomu, „co jim na pozemcích roste“. Dále je
vyzíváme k tomu, aby učinili taková opatření, která zabrání růstu a
množení nežádoucích plevelných rostlin. Odstraňovat je lze
nejrůznějšími možnými způsoby, např.pravidelným sečením,
pletím, chemickým postřikem apod. Vždyť ani sousedé nemusí
strpět „zavlékání plevelů“ do svých udržovaných zahrad.
Přeji všem krásné jaro, léto i podzim uprostřed krásných, voňavých
rostlin a radost z dobře odvedené práce.
za ÚMČ Radana Šímová, tajemnice

19. května (neděle) od 13 do 16 hodin na těchto stanovištích:
stanoviště 1:
Lipany-náměstí
stanoviště 2:
ul. U Vodice – parkoviště na konci ulice
stanoviště 3:
ul. Mírová – parkoviště u kostela
Druh sbíraného odpadu: bioodpad ze zahrad-listí, tráva, větvě,
neznečištěná zemina, rostlinný odpad. Bioodpad nezaměňujte s jiným
druhem odpadu.
Akci zajišťuje a hradí Magistrát hl.města Prahy. Odběr bioodpadu
zajišťuje A.S.A.spol.s.r.o.

VOK - MČ Praha - Kolovraty na 1. pololetí 2013 (s obsluhou a
omezenou dobou):

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného
odpadu
ve 2. čtvrtletí 2013
V úterý 4.6. 2013
•
•
•

křižovatka ul. V listnáčích – Do kopečka – Lipany
od 16.10 do 16.30hodin
ulice V Tehovičkách
od 16.50 do 17.10 hodin
ulice Do Lipan (parkoviště pod kostelem)
od 17.20 do 17.40 hodin

Informace z městské části . . .
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PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI "ENERGETICKÉ ŠTÍTKY" POVINNÉ OD 1.1.2013 v otázkách a odpovědích
Dne 19. 9. 2012 bylo poslaneckou sněmovnou přehlasováno prezidentské veto novely zákona č.406/2000 Sb. o
hospodaření energií, který nově udává povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):
od 1. 1. 2013 při rekonstrukci budovy (budovy nad 50 m2)
od 1. 1. 2013 při prodeji budov nebo ucelené části budovy (budovy nad 50 m2)
od 1. 1. 2013 při pronájmu budovy
od 1. 1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy

pro všechny budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci:
od 1. 7. 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500m2
od 1. 7. 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2

Vysvětlení pojmů:
Co je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):
•

poskytuje informaci o spotřebě všech paliv a energie
spotřebovávaných v budově za předpokladu tzv. standardizovaných

•

okrajových podmínek (stanovené výpočtem)

•

je podkladem pro porovnávání skutečné spotřeby energie a
výpočtové spotřeby energie

•

odděleně stanovuje spotřebu energie pro vytápění, chlazení,
větrání, přípravu teplé vody a osvětlení

•

poskytuje informace o stavebním řešení budovy

•

poskytuje informace o technických zařízeních budov

Šest důležitých informací o průkazu
• Ceny průkazů energetické náročnosti od schválení zákona rostou
•

Nebudete-li mít průkaz energetické náročnosti budovy, můžete
dostat pokutu až 100 000 korun.

•

I když kupující pořídí nemovitost bez průkazu, může jej od
prodávajícího vyžadovat dodatečně, neboť ten má povinnost
nechat ho zpracovat.

•

Průkaz musí být umístěn viditelně jen v případě veřejných budov,
na bytové domy se to nevztahuje.

•

Průkaz, respektive ukazatele energetické náročnosti v něm
uvedené, musí být od 1. ledna 2013 ve všech informačních a
reklamních materiálech při prodeji bytu a od 1. ledna 2016 i při
pronájmu.

•

Ceny energií rostou a průkaz má sloužit jako ochrana spotřebitele
před nákupem energeticky náročné stavby.

Nejčastější dotazy:
1. Koho se průkazy týkají? K budovám, které jej měly mít podle
původního znění zákona (novostavby, výrazné rekonstrukce...),
přibudou administrativní a také bytové a rodinné domy (zpočátku
pouze při prodeji či pronájmu).
2. Když dům nebo byt nechci pronajímat ani prodávat, musím mít
průkaz energetické náročnosti budov? K čemu mi bude?
Pokud vlastníte rodinný domek či byt a nechcete je prodat ani
pronajmout, tak se na vás povinnost nechat si zpracovat průkaz
nevztahuje. Bytový dům, vlastněný družstvem či společenstvím
vlastníků, průkaz postupně potřebovat bude.
3. Jaké jsou požadované údaje pro zpracování průkazu energetické
náročnosti - typ zdroje tepla a teplé vody, použité palivo, výkon
- stavební dokumentace - výkresová a textová část s popisem objektu a
zejména tepelně-technickými parametry obálky budovy včetně výplní
(nutná je zejména tloušťka tepelné izolace) pokud není stavební
dokumentace je třeba předložit katastrální mapu z katastrálního
výpisu, fotodokumentaci, rok výstavby, použité materiály na
obvodové zdi + tloušťka těchto zdí a tepelných izolací, typ oken
(izolační, obyčejné) - faktury za vytápění za poslední rok
4. Kolik bude průkaz stát? Je na to nějaká tabulka? Náklady na

zpracování průkazu závisí na tom, jak je hodnocená budova velká a
kolik času to odborníkovi zabere. Průkaz na rodinný dům bude stát do
deseti tisíc korun, na větší domy pochopitelně více. Záležet bude i na
tom, jaké podklady budou k dispozici a co si bude muset energetický
auditor zajišťovat sám. V lednu očekáváme nárůst cen až o 100 %.
5. Jak dlouhou lhůtu má energetický auditor na zpracování průkazu?
Doba není nijak ohraničená. Záleží na dohodě mezi auditorem a
majitelem nemovitosti.
6.Mohu si pozvat auditora z jiného kraje, než kde bydlím?
Ano, můžete.
7. Jak dlouho energetický štítek platí? Průkaz energetické náročnosti
budovy platí deset let nebo do provedení větší změny dokončené
stavby.
8. Kdo bude průkazy kontrolovat? Kontroly bude provádět Státní
energetická inspekce a ministerstvo průmyslu a obchodu.
9. Musím mít energetický štítek, když prodávám chatu či chalupu?
Když ji v létě někomu pronajímám na týden? Ne, tato povinnost se
nevztahuje na rekreační objekty.
10. Musím dům opatřit průkazem, když jej zdědím v dědickém řízení
a nechci ho prodávat ani pronajímat? Když ho na mě rodiče
převedou? I tady se mění majitel... V zákoně se mluví pouze o vztahu
prodávající a kupující, při jiném způsobu nabytí nemovitosti průkaz
není potřeba. Je především ochranou kupujícího, aby věděl, jakou
spotřebu energie nemovitost má. U darů či dědictví nelze očekávat, že
by měl nabyvatel možnost volby. Průkaz není nutný ani v případě
rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.
11. Jak je to v případě bytu v družstevním vlastnictví? Potřebuji mít
energetický průkaz, když ho prodávám? Jak mám postupovat?
Povinnost platí při převodu nemovitosti. U družstevního bytu nejde o
převod nemovitosti, ale o převod členských práv, a tudíž zde není
nutné nechat si zpracovat průkaz. Od roku 2016 však půjde o
pronájem ucelené části nemovitosti, všechny družstevní byty budou
muset mít tyto průkazy zpracované. Povinnost bude na majiteli
domu, tedy na družstvu.
12. Co když neseženu projektovou dokumentaci ke svému domu? Co
energetický specialista potřebuje k zaměření nemovitosti znát?
Bez projektu to bude dražší. Energetický odborník musí mít přístup do
všech prostor v domě a prohlédne si ho ze všech stran i zvenčí, aby jej
mohl zaměřit, tedy zjistit rozměry všech konstrukcí, které obalují
budovu. Dále je třeba odhalit skladbu obvodových konstrukcí. Zde
pomohou specialistovy zkušenosti i znalosti majitele, například z
toho, jak vrtal hmoždinku do zdi. Další údaje se týkají technického
systému budovy: osvětlení, vytápění, větrání, chlazení a zařízení
zajišťujících mikroklimatické podmínky uvnitř.
13. U nových staveb se průkaz vystavuje na základě projektové
dokumentace před zahájením stavby. Jak se bude postupovat u
starších budov, k nimž žádný projekt neexistuje? Například
vesnických domů, městských činžáků z 19. století a podobně?
Velmi často si lze vyžádat kopii projektové dokumentace na stavebním
úřadě, kde mají archivované i projekty z 19. století. Pokud skutečně
nebude k dispozici, bude si muset energetický specialista objekt
zaměřit tak, aby byl schopen průkaz zpracovat.
Zdroj: http://www.energetickeporadenstvi.cz/
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Kolovratské granty pomáhají všem dětem
Tento článek píši na Velikonoční pondělí, kdy k nám domů přišlo s
pomlázkou mnoho koledníků z řad dětí a mládeže. Překvapením pro
mne bylo, že koledníci byli většinou staršího školního věku a jen mne to
utvrdilo v přesvědčení, že kolovratské programy pro volný čas dětí a
mládeže jsou důležité a potřebné. Na Zastupitelstvu MČ Praha
Kolovraty jsem se setkala s názorem, že granty nejsou nezbytné a
někteří zastupitelé hlasovaly proti nim. Z evidence obyvatel Kolovrat
vyplývá, že zanedlouho zde budeme mít „tisícovku“ dětí a mládeže do
18 let. Ne všechny chodí do místní školky a školy, jsou tu i starší děti nad
11 let, které dojíždějí do škol v okolí a tuto mládež pojí s Kolovraty
především volnočasové aktivity. Bylo by smutné, kdyby tito kluci a
holky chodili domů jen přespávat. Díky místním občanským sdružením
a spolkům mohou svá odpoledne nebo víkendy trávit v různých
kroužcích, týmech, při soutěžích anebo na jednorázových akcích, které
naše městská část podporuje.
V prvním pololetí roku 2013 jsme opětovně přispěli nejen na nájmy či
materiálně-technické vybavení, ale také na skautský, vzdělávací či
hudební projekt i na turnaje. Z jednorázových akcí jsme v březnu
podpořily výtvarnou soutěž či zábavné odpoledne v Lipanech. Dále se
uskuteční v dubnu Rej masek, květnový Běh mezi stromy, ale i
mezinárodní sportovní turnaj v Drážďanech. V červnu před
prázdninami se mohou děti těšit na Velké sportovní odpoledne.
Musím připomenout, že granty jsou jen malým příspěvkem na činnost
jednotlivých občanských sdružení. Vše záleží na lidech, kteří v nich
pracují, kteří svůj volný čas dovedou věnovat nezištné práci s dětmi a
těmto všem patří velké poděkování.
Bc. Iveta Hrubá, předsedkyně Grantové komise

Naši jubilanti
Od března do června 2013 slaví významná životní
jubilea tito naši milí spoluobčané:
Černoch Karel
Filipová Marie
Hába Karel
Hábová Irena
Hubalová Drahoslava
Jirmásková Ilona
Kokšalová Růženka
JUDr. Kosová Marcela
Krausová Anežka
Kuchta Miroslav
Ing. Matějka František
Matoušek Josef
Novák Miroslav
Ranglová Jaroslava
Rathouská Jiřina
Souček Libor
Šatopletová Anna
Šůrová Jindřiška
Vančatová Vlasta
Žalud František
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně
zdraví!
Za ÚMČ Praha - Kolovraty Renata Nováková

Na městském úřadě je nový bankomat

POMOZTE ZACHRÁNIT ŽÁBY
Prosba k těm, kteří nechodí po světě nevšímavě
Na plochy na okraji sídlišť, do míst, která bývala volnou přírodou
a dnes jsou dosud neupraveným staveništěm do vyježděných
kolejí polních cest apod., se každým rokem stahují žabí populace,
aby zde naplnily svůj rodičovský úkol reprodukce.
S rostoucí teplotou a úbytkem vody pak stovky nových životů
ve vysychajících kalužích drasticky hynou.
Naše organizace vás žádá o informace o takových místech.
S finanční podporou hlavního města a ve spolupráci s odborníky
ochrany přírody neprodleně zajistíme přesun obojživelníků
do perspektivní lokality.
Odměnou vám bude dobrý pocit.
VOLEJTE prosím 776 021 900 (Loubová). DĚKUJEME
Český svaz ochránců přírody „Botič – Rokyta“

Koncem loňského roku byl v naší městské části instalován bankomat,
díky němuž mají obyvatelé Kolovrat možnost kdykoliv vybírat
hotovost. A to nejen z účtů založených u Fio banky, která je
zřizovatelem bankomatu, ale též z účtů všech dalších bank. Bankomat
umožňuje také zjištění zůstatku na účtu.
První měsíce provozu přinesly pozitivní odezvu občanů, kteří tuto
službu hodnotí jako přínos do běžného života. Od prosince již nemusí
jezdit pro hotovost do jiných částí Prahy nebo složitě přemýšlet, ve
kterých obchodech či restauracích lze platit kartou.
S Fio bankou bez poplatků a moderně
Bankomat je přístupný 24 hodin denně ve vstupních prostorách
Úřadu městské části Praha – Kolovraty na adrese Mírová 364/34. Patří
do sítě Fio banky, jejíž klienti z něj mohou vybírat desetkrát měsíčně
zdarma.
Klienti Fio však mohou ušetřit nejen na výběrech z bankomatu, ale
také na vedení účtu, pořízení bezkontaktní platební karty,
Internetbankingu, Smartbankingu nebo domácích příchozích a
elektronických odchozích platbách – to vše je totiž zdarma.
Fio banka je pro klienty dostupná na více než 70 pobočkách v ČR, její
bankomatová síť čítá téměř 130 bankomatů. Více informací naleznete
na www.fio.cz.
Vendula Žaloudková, Fio banka, a.s.

Kulturní akce . . .
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V prvním čtvrtletí bylo v Infocentru s knihovnou opět
rušno. Proběhl tradiční jarmark (str. 2,16), Noc s
andersenem (str. 17)
několik hezkých výstav:
Výstava obrazů a fotografií "Nebe nad námi"
Výstava ručních prací kolovratských žen
Výstava fotografií "Plesová sezona v Kolovratech"
Výstava dětských prací "Moje Kolovraty"
Výstava pastelů "Z dějin mého nitra"
Výstava dětských prací soutěže RC Macek

Začaly jsme pořádat pravidelné
čtení pro děti. Co se bude číst si děti vybíraly sami. Dlužno
podotknout, že pohádky vedou. Děti byly pozorné a čtení
se jim moc líbilo.
Také se v knihovně četlo tématicky k velikonocům. Tuto
akci připravil pan Daniel Kvasnička s panem Vybíralem a
opravdu se vydařila a shledala se s velkým ohlasem na
straně zúčastněných dětí. Četlo se o zatoulané ovečce a
nezůstalo jen u čtení, ale malovalo se na papír i na kůži,
hrálo se a zpívalo. Bylo to hezké.

Knihovnu navštívilo v rámci jarních
exkurzí kolem 200 dětí ze základní i
mateřské školy. Děti byly moc šikovné,
hodně toho o knihách i knihovně znaly
od paní učitelek. Prošly si celou
knihovnu, seznámily se se systémem
zaklání knih a nakonec malým dětem
přečetla pohádku paní knihovnice a
školáci si četli sami. Po celou dobu
všech sedmi pořádaných exkurzí
panovala velmi přátelská atmosféra.

Nechyběla ani přednáška, tentokrát na
téma Informační přírodní medicína,
kterou velmi poutavě přednesla paní
Alena Svobodová.
Akcí bylo víc, ale omezený prostor
nedovoluje vyjmenovat všechny.
Podrobný výčet i s fotodokumentací je k
nahlédnutí v kronice akcí v Infocentra s
knihovnou.
Do knihovny jsme pořídily cca 60
novinek zakoupených jak na základě
přání čtenářů knihovny, tak také na
základě recenzí, které pravidelně sledujeme. Seznam novinek naleznete na on-line
katalogu knihovny.
J.N.

Sváteční zamyšlení pana Jiřího Zejfarta.
Velikonoce jsou za námi!

Ptáme se : „ Co všechno jsem v nich prožili?
Kolika různými věcmi jsme byli obdarováni? Co si
neseme do příštích dnů?“
To nejdůležitější, bez čeho by velikonoce neměly
smysl – tak jako Vánoce a Svatodušní svátek – je
slovo Bible, že Ježíš Kristus byl ukřižován, zemřel
a byl vzkříšen, vstal z mrtvých, aby také nám byla
dána příležitost jej následovat, na posledním
Božím soudu dostat milost a jít s Kristem tou
novou a věčnou cestou. Přesný termín startu
této cesty a její podobu zatím neznáme. Jednou
to však poznáme!
O tom jsou Velikonoce, to je jejich podstata. Vše
ostatní je jen přídavek. Může být zábavný, poutavý, jako třeba zdobení vajíček. Pokud bychom se
omezili jen na tyto přídavky, pak Velikonoce
neprožijeme smysluplně, i kdyby nás to stálo
hodně peněz. Velikonocím bychom se lepe
přiblížili, kdybychom těchto částek požili k pomoci těm, kteří ji potřebují. A takových lidí není
malo na tomto světě. Ale ani sebevětší pomoc
druhým nenahrazuje to, co je nám všem nabídnuto a dáno Ježíšovou obětí a jeho vzkříšení:
Věčný život v lásce k Bohu a k lidem.
A toto poselství máme nést a šířit stále, i když
letošní Velikonoce kalendářně skončily 1. dubna.
Naděje na nový a věčný život s Kristem nás má
provázet po celou naší pozemskou cestu. Zejména to platí, když jsme nějak ohroženi tělesným, či
duševním selháním. Víra, že Ježiš Kristus žije s
námi a pro nás, nám pomáhá zvládat všechny
zkoušky a pokušení, které mohou přicházet i od
Něho, aby se ukázalo, jak na tom jsme opravdu
se svou vírou v Něho, jako našeho Spasitele. Jeho
milost nám dává sílu k tomu, abychom nerezignovali v zápase se zlem, které je v nás, nebo útočí
zvenčí. Kdybychom my, lidé, žili vírou ve věčně
živého Krista, nemohlo by se dít tolik zla, které
narušuje a také ničí vzájemnou solidaritu jak
mezi jednotlivci, tak také mezi národními a mezi
národními společenstvími.
Nemohu toto krátké zamyšlení nad smyslem
Velikonoc ukončit jinak, než modlitebním přáním, aby naše pozemské putování bylo dovršeno
tak, že nám BŮH OTEC ZÁSLUHOU SVÉHO SYNA
A NAŠEHO ZACHRÁNCE UDĚLÍ MILOST A OTEVŘE
NÁM BRÁNU DO SVÉHO KRÁLOVSTVÍ! ÁMEN.
To nám všem vyprošuje a přeje Jiří Zejfart
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Volný čas . . .

Sponzoři, dárci, neváhejte a podpořte Den dětí v Kolovratech!
Dovolujeme si Vás, firmy, živnostníky a občany, laskavě požádat o finanční příspěvek,
případně věcný dar na Dětský den v Kolovratech.
Letošní Dětský den se pořádá v sobotu 1. června 2013.
Sponzorský dar lze uplatnit jako odečitatelnou položku při ročním zúčtování daně z příjmu.
Darovací smlouvu vystaví MČ Praha – Kolovraty. Dárci mohou přispět i anonymně.
Za organizátory a především za děti předem děkuje.
Organizátoři: Městská část Praha – Kolovraty jako vždy ve spolupráci s místními školami,
organizacemi, spolky, sdruženími a kroužky.
Dále hledáme dobrovolníky kteří by měli chuť a rádi by pomohli v sobotu 1. června s přípravou a následným
„úklidem“ po ukončení programu dětského dne. Úkolem dobrovolníků bude v den konání dětského dne: 1. cca
10:00 - 12 :00 hod.: pomoc s přípravou, tj. naložení a vyložení lavic, stolů, židlí, stanů a dalšího materiálu, jejich
složení a rozestavění na hřišti, 2. cca 18:00 – 19:30 hod. (po ukončení programu dětského dne): naložení a
vyložení lavic, stolů, židlí, stanů a dalšího materiálu, jejich uložení, úklid hřiště a jeho bezprostředního okolí.
Dobrovolníci mohou pomoci třeba jen dopoledne nebo jen navečer, dle svých časových možností a chuti,
případně v obou časech.
Více informací na www.kolovraty.cz,
nebo tel.: 722 733 334, email: ondrousek@kolovraty.cz.

Za organizátory a děti Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty

Mapy vycházkových okruhů v novém kabátě

Infocentrum s knihovnou děkuje.

Již na podzim minulého roku jsem Vás informoval o tom, že jsme se
pustili do výměny map vycházkových okruhů v okolí Kolovrat, které
jsou umístěny na informačních tabulích na deseti místech naší
městské části. Nyní už Vám mohu s radostí oznámit, že mapy jsou na
svých místech a my společně budeme méně bloudit po kolovratských a
lipanských stezkách. Za zpracování mapových podkladů děkujeme Ing.
Davidu Legnerovi, za tisk firmě RHODOS spol. s.r.o. a za instalaci firmě
HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o.
Petr Souček, zástupce starosty

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Magdě Slaninové, která
nám do knihovny darovala dětskou ohrádku. To ocenily především
maminky, které si nyní mohou v klidu vybírat knihy a děti si přitom
bezpečně a spokojeně hrají.
Ing. Jana Novodvorská, vedoucí infocentra s knihovnou

Ze života dětí . . .

Vážení přátelé kolovratské základní školy,
máme za sebou 1. pololetí školního roku 2012/2013, je tedy čas na
mírnou rekapitulaci uplynulého období.
Jsem velice ráda, že nepříjemnosti minulého školního roku zásadně
neovlivnily chod školy a můžeme se nadále těšit podpoře rodičů,
zřizovatele i veřejnosti. Důkazem toho je řada tradičních akcí školy, ale
také akcí obce, kterých se škola zúčastnila. Z těch nejvýznamnějších

bych ráda připomenula pasování čtenářů v Infocentru, školní ples,
školní jarmark a kolovratský jarmark, na který si naši žáci pod
vedením vychovatelek školní družiny, nacvičili pásmo vánočních koled.
Především díky Vám, našim příznivcům, se nám podařilo prodejem
výrobků žáků na školním jarmarku a z darů v dražbě na školním plese
získat částku 32.000,- Kč, kterou škola využije na nákup piana a dalšího
vybavení pro výuku.
V 1. pololetí tohoto školního roku se naši žáci účastnili několika soutěží
a je potěšující, že ve všech těchto soutěžích byli úspěšní. Za
připomínku stojí skvělý úspěch v úvodním kole 15. ročníku Kinderiády,
kde jsme získali dvě zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili, v
soutěži Soutěž „Namaluj, co tě napadne, řekne-li se PRAHA“ se naše
žákyně Miriam Aloma umístila na krásném druhém místě, ve
fotografické soutěži „Chceme být vidět“ získal jednu z hlavních žák
Gabriel Hering. Nejčerstvějším naším úspěchem je zlatá medaile z
obvodního kola celostátní soutěže ve vybíjené Preventan Cup a třetí
místo v celkovém hodnocení..
Poděkování patří také našim „sběračům“ a jejich rodičům, kteří za
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minulé pololetí nasbírali celkem 15.300 kg papíru a získali tak pro
školu 14. 000,- Kč. Ve spolupráci s klubem rodičů Klubko se podařilo
vybrat 64.500,- Kč, tyto prostředky Klubko škole poskytne na nákup
dalších pomůcek a technického vybavení školy.
Daří se nám také naplňovat cíle spojené s inovativností školy. Z
prostředků poskytnutých MŠMT, v rámci rozvojového programu
Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města
Prahy, se nám podařilo získat další počítače do počítačové učebny a
dvě interaktivní tabule SmartBoard. V současné době jsou tedy již
čtyři učebny naší školy vybaveny interaktivními tabulemi.
Pedagogický sbor prošel celodenním školením pro práci s těmito
moderními výukovými prostředky. Díky tomuto vybavení si paní
učitelky mohou připravovat elektronické materiály, ve kterých
zpracovávají probírané učivo tak, aby se na jeho pochopení maximální
mírou podíleli samotní žáci. Žáci mohou dokreslovat obrázky,
doplňovat k nim popisky, číslice k číselné ose, zakreslovat objekty do
mapy, přiřazovat slovíčka do dvojic, učí se psát abecedu, rozlišovat
geometrické tvary atd. K interaktivním tabulím máme dva digitální
vizualizéry, které byly doposud nevyužité, a bylo potřeba
pedagogický sbor s jejich funkcí seznámit. Pomocí jediné ikonky má
nyní paní učitelka k dispozici digitální obraz objektu umístěného pod
kamerou vizualizéru. Tento promítnutý obraz může libovolně
upravovat a vpisovat do něj poznámky. Nadále bychom chtěli jít
cestou moderních technologií ve výuce a získávat tedy další
prostředky k dovybavení ostatních učeben. V oblasti výuky cizích
jazyků spolupracujeme s nakladatelstvím Oxford a intenzivně se
věnujeme přípravě nabídky výuky angličtiny již od druhé třídy. V této
souvislosti nesmím zapomenout na novinku, a to kroužek
francouzštiny, který nabízíme od 2. pololetí tohoto školního roku.
Úpravami projde také náš školní vzdělávací program KOPR, do
kterého je třeba zapracovat změny vzešlé z revize Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, při této příležitosti se
naskýtá možnost zrevidovat také náš vzdělávací program a zohlednit v
něm nové prvky koncepce školy.
Postupně „zdokonalujeme“ obě budovy školy. Díky zřizovateli Městské části Praha-Kolovraty byly obnoveny dveře ve staré budově
včetně obnovení otevíracího systému. Škola je tak pro žáky
bezpečnější. Také chodby staré budovy, zaznamenaly příjemné
změny – díky kresbám dětí jsou barevné a veselejší. V současné době
intenzivně pracujeme na obnovení školní knihovny. Pro funkčnost
školní knihovny bylo potřeba vybudovat nové skříně a efektivněji
vyřešit prostorové podmínky. Knihovna bude našim žákům k dispozici
v nejbližších dnech. V říjnu loňského roku proběhla, z prostředků
získaných v rámci dotačního řízení MHMP na opravu sportovišť,
rekonstrukce hřiště Na Parkáně, jejímž výsledkem bylo vybudování
rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký.
Na počátku února proběhl na naší škole
zápis do 1. tříd. Všechny potřebné
informace o konečném počtu přijatých
žáků na webu naší školy. Již nyní však
mohu vyjádřit své potěšení z počtu
zapsaných dětí, jejich nadšení a přízně
rodičů.
Máme za sebou také další lyžařský pobyt
pro dobrovolníky, který se v letošním
roce uskutečnil v termínu od 1. do 8.
března 2013 ve Vítkovicích. Z pobytu se
žáci i dospělí vrátili nadšení. Poděkování
patří všem dospělákům – pedagogům i
nepedagogům, nejen za skvělou přípravu
a realizaci, ale také za úžasnou
atmosféru, kterou žákům vytvořili.
Díky Vám všem za úžasnou podporu a
těším se na další spolupráci.
Mgr. Vladimíra Neklapilová,
ředitelka ZŠ Praha-Kolovraty
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Ze života dětí . . .

Dětský pěvecký sbor Coro Piccolo tentokrát tak,
jak ho mnozí neznáme.
Pravděpodobně není v Kolovratech ani v Lipanech nikdo, kdo by neznal
dětský pěvecký sbor Coro Piccolo a samozřejmě jeho uměleckou
vedoucí paní Janu Galíkovou.
Stydím se to téměř napsat, ale je pravdou, že jejich vystoupení na
kolovratských jarmarcích, čí dětském dni je pro mnohé z nás
samozřejmostí.
Bez jejich účinkování by v programu stále něco chybělo. Máme je rádi,
těšíme se na ně a jsme na ně náležitě hrdí.
Víme ale, že se děti pod vedením paní Galíkové zapojují také do
charitativních projektů? Že mají srdce na správném místě a snaží se
pomáhat tam, kde to cítí jako potřebné? A právě mezi takové projekty
patří i spolupráce sboru Coro Piccolo s organizací „Pestrá společnost,
o.p.s.“. O tom, v čem pomoc spočívala a jak pomáhala k uskutečnění
cílů napsala děkovný dopis paní Klára Pragerová, ředitelka organizace
Pestrá společnost o. p. s.
Je mi velkým potěšením, tento dopis nyní zprostředkovat i vám všem.
J.N.

Vážení,
dovolte mi touto cestou poděkovat dětskému pěveckému sboru Coro
Piccolo z Kolovrat a jeho umělecké vedoucí Janě Galíkové za spolupráci
s Pestrou společností o.p.s. Již druhý rok paní Galíková a její malí
zpěváci spolupracují s Pestrou společností zabývající se výcvikem a
výchovou asistenčních psů pro handicapované. Děti se zapojily do
benefičních projektů, kde vystupovaly v rámci charitativních koncertů
pro asistenční psi Čika a Robbieho. Celý soubor i jeho vedoucí s
nadšením přijali nabídku o spolupráci s naší společností a veškerým
záležitostem, týkajícím se příprav a propagace benefice i koncertům
samotným, věnovali spoustu svého volného času a to pochopitelně
bez nároku na jakýkoliv honorář. Byli jsme rovněž velmi potěšeni
pozváním na krásný koncert sboru, kde jsme dostali prostor pro
propagaci naší organizace a část peněz, vybraná zejména od platících
rodičů dětí za vstupné na koncert, byla věnována Pestré společnosti
o.p.s.
Díky těmto charitativním akcím, a velkým dílem i díky sboru Coro
Piccolo, se nám daří uskutečňovat leckdy nemožné a pomáhat tam,
kde je i každá rada drahá. Velmi si vážíme každé pomoci a o to víc,
pokud pomáhají děti, jejich učitelé a rodiče.
Přeji Vám krásné jaro, hodně zdraví pro Vás i Vaše blízké, mnoho štěstí
a radosti s „Vašimi“ kolovratskými zpěváky a přeji Vám, abyste byli vždy
obklopeni lidmi, kteří s radostí pracují s dětmi a zapojují se do takových
akcí, jako je například právě pomoc handicapovaným lidem.
Klára Pragerová, ředitelka organizace

Pár vět k představení organizace
Pestrá společnost:
Pestrá společnost, o.p.s. je výcvikový subjekt
asistenčních psů, který funguje od roku 2009
a má celostátní působnost. Kromě výcviku v
přirozeném domácím prostředí pořádá integrační aktivity a pro
školy vzdělávací program. Pestrá společnost, o.p.s. nabízí lidem
se zdravotním postižením i široké veřejnosti pestré kynologické
služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na
soužití psa s člověkem. Cílem společnosti je kvalitní výcvik a
předání asistenčních psů pro osoby se zdravotním postižením.
Aktivní zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Osvětová
činnost pro širokou veřejnost, nebo kynologická poradna.

Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku v
Mateřské škole Praha –Kolovraty
V únoru se naše mateřská škola zúčastnila projektu Magistrátu hlavního města Prahy „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“.
Cílem projektu je prevence proti úrazům doma i venku, proti nebezpečným osobám i proti živlům, jako je oheň, voda nebo blesk.
Ve třídách Autíčka, Kytičky a
Rybičky připravili svá stanoviště
profesionální záchranáři Zdravotnické záchranné služby hl . města
Prahy, policisté z Městské policie
hl. města Prahy a hasiči z Hasičského sboru hl. města Prahy. Zde
se děti hravou formou za pomoci
rodiny Lumpíkových seznámily se
situacemi, které je mohou ohrozit. Záchranáři dětem ukázali brašnu
se všemi předměty, kterou s sebou vozí v sanitce. Společně řešili
různé situace, se kterými se děti mohou setkat doma, na hřišti, v
přírodě. Hasiči ukázali dětem kompletní vybavení, ve kterém provádí
zásah. Společně hledali na obrázcích nebezpečné situace a chování,
které může ohrozit jejich zdraví. Policisté zase seznámili děti s nebezpečím, které jim hrozí od neznámých osob nebo zvířat. Děti si zkoušely, jak správně reagovat. Policisté dětem také vysvětlovali zásady
ochrany zdraví v dopravním provozu, proč je nezbytné používat přilby,
chrániče, reflexní vesty. Celý projekt byl přizpůsoben věku dětí. Vše
bylo prezentováno názornou formou, a proto bylo dopoledne velmi
zábavné. Na tento projekt v mateřské škole navazujeme a při různých
příležitostech se snažíme s dětmi procvičovat zásady bezpečnosti v
běžných životních situacích.

Vítání jara
Na konci března jsme se spolu s dětmi, rodiči a dalšími příznivci školky
sešli na tradiční akci pod názvem „Pojďte s námi přivítat jaro“. Děti si
pod vedením paní učitelek připravily krátká vystoupení, vyrobily
drobné dárky s jarní nebo velikonoční tematikou, paní učitelky napekly a ozdobily perníky. Motivem tohoto společného setkání byla myšlenka pomoci dětem, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Děkujeme všem za štědré finanční dary. Podařilo se vybrat 6 906,- Kč, které
odešleme Fondu Sidus na přístrojové vybavení dětských oddělení
nemocnic.

Návštěva knihovny
V rámci tématu „Kniha – náš přítel“ využily dvě třídy mateřské školy
příležitost seznámit se s místní knihovnou v Kolovratech. Děti si prohlédly prostory knihovny, viděly systém uložení knih, vyzkoušely si, jak
si v knihovně knihu vypůjčit a jak s ní zacházet. Děti měly také možnost prohlédnout si různé druhy knih a časopisů. Děkujeme paní
Novodvorské za vstřícnost a vlídné přijetí.
Ing. Michaela Konečná – ředitelka školy

Ze života dětí . . .

Masopustní rej masek pro děti
Ve čtvrtek 7. února pořádalo RC
Macek v kulturním sále u Boudů
již tradiční masopustní rej masek.
Ještě před samotným začátkem

začaly přicházet v doprovodu
maminek, tatínků, babiček i
dědečků nedočkavé princezny,
víly, karkulky, šášové, piráti,
myšky, Indiáni a další pestré
masky. Pro malé i větší děti připravily naše maminky bohatý
program. U výtvarných dílniček si
každý mohl vytvořit masku myšky, medvěda, opice, vlka, lišky,
nazdobit škrabošku nebo princeznovskou či indiánskou čelenku. Pak si děti zacvičily a zaběhaly
s Eliškou a s chutí se pustily do
soutěží - lovily rybičky, stavěly
komíny, chodily po laně.... Nakonec si společně zahrály a zazpívaly lidové písničky.
Těšíme se na rodiče i děti na
našich dalších akcích pro nejmenší.
Milena Dundrová
Vítání jara aneb Putování se
zvířátky
První jarní nedělní odpoledne
bylo věnováno Vítání jara s MACKEM. Navzdory teplotám, za
které by se nemusel stydět ani
leden, se na startu sešla početná

skupina malých i velkých. Naštěstí nás nezradilo sluníčko, které po
celou dobu usilovně hřálo. Letošní oslava jara měla podtitulek
Putování se zvířátky, což bylo
malým účastníkům velmi blízké.
Každé stanoviště na trati, která
nás provedla po Kolovratech,
bylo věnováno jednomu "chlupatému" kamarádovi. Děti si mohly
o zvířátkách ověřit své znalosti,
ale také si zaskákaly přes lano
jako zajíčci, lezly po žebříku jako
kočky, daly si závody v žabím
skákání nebo se batolily cestičkou k potoku jako kačenky. V
závěru trasy na ně čekalo překva-
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pení v podobě lízátkovníku jediného stromu nejen s květy,
ale i s plody, a jak sladkými! Nakonec jsme se všichni ohřáli v klubovně MACKA, kde bylo připraveno bohaté občerstvení, pro děti
odměny a výtvarná dílnička.
Vyráběly se kytičky, ptáčci, motýlci, včeličky, sluníčka i jarní přáníčka. A ač to venku nevypadalo,
myslím, že všichni účastníci byli
moc příjemně jarně naladěni. Na
závěr bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří k této akci přispěli
ať radou, pomocnou rukou nebo
nějakou sladkou dobrotou. Děkujeme též za poskytnutí grantu MČ
Praha Kolovraty.
Eliška Pecinová
Závody LEGO Race 2013
Rodinné centrum Kolovraty –
MACEK vyhlásilo zkušební nultý
ročník závodů autíček Lego.
Důležitým pravidlem bylo použití
pouze dílů Lego pro konstrukci
autíček, pro která byly připraveny

kategorie prototyp:
1. Kuba Heřmánek (81 sec), 2.
Fanda Heřmánek
LEGO Long - soutěž v dojezdu
kategorie pneumatika:
1. Jan Píša (8,69 m), 2. Marek
Ďoubal
kategorie monopero:
1. Matouš Haspra (11,47 m), 2.
Bára Píšová, 3. Šimon Haspra
kategorie duopero:
1. Petr Bartoš (18,6 m), 2. Jakub
Heřmánek
LEGO Sprint - rychlostní závod
kategorie elektro:
1. Fanda Heřmánek (5,49
km/hod), 2. Kuba Heřmánek, 3.
Vojta Ďoubal
kategorie monopero:
1. Bára Píšová (7,90 km/hod), 2.
Matouš Haspra, 3. Šimon Haspra
kategorie duopero:
1. Petr Bartoš (7,77 km/hod), 2.
Lukáš Bartoš.
Petr Bartoš
Výtvarná soutěž 2013 - Kolovratské stromy
Rodinné centrum Kolovraty –
MACEK vyhlásilo pro Den Země
2013 výtvarnou soutěž na téma
Kolovratské stromy, které se
zúčastnilo 109 dětí a dospělých s
celkem 121 pracemi. Příjemné
bylo zapojení školní družiny i
mateřské školky, za což patří dík
především paním učitelkám.
Oceněné práce byly vystaveny v
kolovratském Infocentru a ceny
byly předány v rámci velikonočního jarmarku. Při této příležitosti
se patří poděkovat Úřadu městské části Praha – Kolovraty, Českému svazu ochránců přírody a
Hvězdárně Fr.Pešty v Sezimově
Ústí za pěkné ceny. Na závěr pak
je nutné poděkovat členům
Rodinného centra MACEK za
organizaci celé soutěže.
Na závěr už jen pozvánka na další
ročník soutěže, který RC MACEK
vyhlásí opět na podzim tohoto
roku.

celkem tři závody. První z nich byl
určen pouze pro autíčka na dálkové ovládání, protože se jednalo o
soutěž v jízdě zručnosti.
Napoprvé závodníci absolvovali
jednoduchou trasu slalomu mezi
kužely, při které si užili spoustu
legrace nejen děti, ale i dospělí.
Dalších dvou závodů se zúčastnili
kromě pohledných autíček i
speciály rozličných konstrukcí a
pohonů, a to s větším či menším
úspěchem.
K vidění byla auta na pohon
stlačeným vzduchem, natahovací
pružinou i elektromotory. Kdo se
zúčastnil, ví jakým směrem
napnout svůj konstrukční um,
ostatní mohou jen doufat, že se
jim podaří rovněž uspět. Z toho
tedy vyplývá, opět za rok!
Na závěr patří poděkování za
umožnění konání v tělocvičně a
za podporu rodičů svým malým
konstruktérům a závodníkům.

Výsledky výtvarné soutěže
"Kolovratské stromy"
Odborná komise stanovila po
dohodě s organizátory zařazení
nové kategorie ve výtvarné části
"Mentálně postižení", a to z
důvodu odlišného hodnocení.
Celkem bylo do soutěže zasláno
121 prací.

Výsledky závodů
Celkový počet startujících 24,
celkový počet v cíli 23.
LEGO Race - jízda zručnosti
kategorie tovární model:
1. Lukáš Bartoš (27 sec), 2. David
Bartoš, 3. Vojta Ďoubal

Výsledky fotografické části
soutěže:
kategorie do 10 let:
1. Marek Ďoubal, 2. Vojta Ďoubal
kategorie nad 18 let:
1. Zuzana Ďoubalová, 2. Martin
Burda

Výsledky výtvarné části (kresba,
malba) soutěže:
kategorie do 6 let:
1. Matěj Menšík, 2. Jan Ošlejšek,
3. Anička Machová, Vanesa
Pekárková
kategorie 6-7 let:
1. Janička Chválová, 2. Johana
Litvínová, 3. Michaela Martínková
kategorie 8-9 let:
1. Alexandra Hostinská, Ema
Sousedíková, 2. Anička Dundrová, 3. Lukáš Bartoš, Tomáš Růžička
kategorie mentálně postižení:
1. Jana Ratajová, 2. Žofie Peterová, 3. Božena Frková
Petr Bartoš
Pozvánky na další akce, které
chystáme do prázdnin:
Exkurze na vodní dílo Orlík a do
hornického muzea Příbram
Termín: středa 8. května 2013,
odjezd v 7.00 hodin

Organizátor:
RC MACEK, skupina TÁCEK, Petr
Bartoš (777 770 253)
Přihlášky: přihlášky zasílejte na
e-mail: ylet-macek@seznam.cz
Doprava: autobus
Cena: do 15 let 270,- Kč / nad 15
let 350,- Kč (sleva pro členy RC
MACEK cca 10% - do 15 let 270,Kč / nad 15 let 350,- Kč) - cena
zahrnuje dopravu autobusem,
vstup na exkurzi Orlík, vstup do
Skanzenu - Ševčinský důl, vstup
do dolu Drkolov, jízdu důlním
vláčkem, sběr vzorků na odvalu
Více informací a podrobné podmínky účasti:http://macekkolovraty.webnode.cz
Běh mezi stromy 2013
Rodinné centrum MACEK vás zve
v neděli 12. května 2013 od
14.00 hodin na tradiční Běh mezi
stromy, start je na víceúčelovém
hřišti TJ Sokol Kolovraty. Pro děti,
dospělé i celé rodiny bude připraveno několik tras, včetně orientačního běhu. Občerstvení je
zajištěno v místě startu, každý
účastník obdrží odměnu.
Organizuje: RC MACEK o.s., spolupořádá Dětský klub Sluníčko,
Kolovratský KOS, Takewon-do
Kolovraty Chon-ji, MČ Praha –
Kolovraty, Sokol Kolovraty
Více informací a pravidla účasti:
http://macek-kolovraty.webnode.cz
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Lipany . . .

SM LOMOS
Okrašlovací spolek lipanský uspořádal
30.března v Lipanech s podporou grantu
ÚMČ Kolovraty kosmickou hru pro děti od 5
do 15 let inspirovanou oblíbeným
animovaným seriálem o rodině Smolíkově.
Na lipanském hliněném kosmodromu NÁVES
počínaje 14.30 hod. postupně odstartovalo sedm posádek. Celkový
počet kosmonautů dosáhl nevídaného počtu 29. Každou posádku vedl
starší kapitán, který měl po dobu celého letu na starost mladší členy
posádky a pomáhal jim v plnění úkolů mise.
Mladí kosmonauti se před startem občerstvili buřtíkem upraveným
pro stav beztíže (již jsme zaznamenali závistivé reakce ze strany členů
mezinárodní družice ISS), aby ihned po startu na oběžné dráze kolem
Země pomocí dalekohledu určovali okolní planety sluneční soustavy.
Následovaly další složité úkoly, při kterých posádky doplňovaly
palivové články, velitel se utkal s kosmickým červem a na všechny
čekalo zdolání lávového pole. Po přistání na kosmodromu U Klasiků
bylo ještě nutné zhotovit skafandr pro návštěvníka z vesmíru.
Na závěr konstatovala vesmírná komise rodiny Smolíků akreditovaná u

Velikonoční pečení počtvrté
Okrašlovací spolek lipanský uspořádal již počtvrté setkání nad
velikonočními pochoutkami. Za doprovodu cimbálovky, kterou
pravidelně zajišťuje JUDr. Goryczka z Lipan, bylo možno ochutnávat z
masitých, slaných a sladkých receptů. Jak je u této akce zvykem, byl

uvařený velikonoční recept zároveň vstupenkou. Ti, kteří nestihli
letos v kuchyni, přispěli peněžitým darem na pořádání večera.
Děkujeme Vám za vaší podporu.

Krátké zprávy z Lipan
U Klasiků slavil
Houpací kůň
Hospůdka U Klasiků
v Lipanech pořádala
16. března koncert
k devátému výročí
založení hard rockové
formace Houpací kůň.

našeho spolku, že všichni kosmonauti se vrátili v pořádku na Zem a po
splnění mise byli vyčerpaní vesmírní cestovatelé odměněni diplomem

Oprava a omluva

a sladkou pozorností.

V minulém čísle zpravodaje
vyšel článek se vzpomínkami
pana Bohumila Řeháka z Lipan.
V textu byl odkaz na foto
praděda Josefa Řeháka, které se
pro nedostatek místa nevešlo
na tuto stranu zpravodaje.
Přinášíme ji v tomto čísle.

Společný úklid v obci
Okrašlovací spolek lipanský společně s dalšími dobrovolníky odstranil
na návsi v Lipanech mohutně přerostlé náletové dřeviny a usychající
část vzrostlého akátu. Spolu s tímto nutným zásahem jsme také
upravili řezem zde vysazené keře. Spolek touto svou aktivitou za
odborné pomoci Ing. Vrublové, navazuje na sadovnickou rekonstrukci
návsi v Lipanech vypracovanou v r. 1999. Další úpravy zeleně by měly
následovat na podzim tohoto roku.

Omluva
Omlouváme se paní Libuši Taclové
z Lipan za opomenutí zveřejnění
jejího jména v seznamu dárců
na výstavbu autobusové čekárny
na návsi v Lipanech.
Vážíme si její pomoci
při realizaci této stavby.
Za Lipany M. Procházka

Jarní jarmark . . .
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„Jarní“ kolovratský jarmark - fotoreportáž
Kdo se letos zúčastnil „jarního“ jarmarku, jistě mi dá za pravdu, že více než jarní by mu slušelo „arktický“ .
Nenechte se klamat sluníčkem na fotografiích. Mrzlo jen praštilo. A mnozí z nás si v praxi vyzkoušelo účinky
ledového větru a v myšlenkách vzpomínali na veršovánku z dětství:“Severák se krajem žene jako by měl velký
spěch, studená je jeho píseň ledový je jeho dech.“ A to tedy skutečně byl.
Přesto se opět našel štáb dobrovolníků a pravidelných „účinkujících na druhé straně podia“, kteří dělali vše
proto (mráz, nemráz), aby vystupující měli veškerý možný komfort a aby vše fungovalo tak, aby všichni byli co
nejvíce spokojeni. Díky vám.
Chladné počasí bylo příčinou ranního odhlašování prodejců. Navzdory tomu prodávalo na jarmarku celé
odpoledne 19 totálně prokřehlých, ale i přesto stále usměvavých prodejců. Za to jim všem velký dík.
Mráz štípající do tváří se zdál být méně
krutý po horkém víně, medovině,
chutné klobásce, jitrničce, či trdelníku

Návštěvníky zahřál dobrý pocit z právě získané výhry, ale také pohled na krásné výrobky a všelijaké dobroty.

Ani v prostorách Místní knihovny nebylo pusto a prázdno. Naopak mnoho návštěvníků jarmarku se chodilo dovnitř zahřát a při té příležitosti
ocenili krásné výrobky, které zde prodejci nabízeli

A nebyl by jarmark jarmarkem, kdyby nebylo ávštěvníků. I přes nepřízeň počasí jich přišlo hojně

NA ZÁVĚR BYCH RÁDA PODĚKOVALA VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ POMÁHALI, TECHNICKÉMU ZÁZEMÍ, ÚČINKUJÍCÍM, PRODEJCŮM ALE I
NÁVŠTĚVNÍKŮM ZA TO, ŽE SE LETOŠNÍ JARNÍ JARMARK VYDAŘIL. DĚKUJI. Jana Novodvorská
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Noc s Andersenem . . .

Děti v soutěžích prokázaly
své vědomosti v oblasti
literatury, zručnost a
kreativitu, které byly
průběžně bodovány. Na
závěr soutěžního klání
každé družstvo
vymyslelo, nacvičilo a
předvedlo divadelní „kus

Letos, stejně jako v
předchozích letech, ovládly
knihovnu děti na tradiční
„Noci s Andersenem“. Sešli
jsme se v podvečer v Místní
veřejné knihovně, děti si
rozložily pelíšky na
vyhřívané podlaze knihovny
a vyrazili jsme společně na
večeři, která byla pro děti objednaná
v restauraci Sportklubu Tenis
Kolovraty.
Večeře byla velice chutná, děti se jen
olizovaly. Měly „dětskou čínu“ s
jemným kuřecím masem a dva druhy
džusu. Obojí si mohly přidat co hrdlo
ráčilo, čehož děti hojně využívaly,
zejména v konzumaci obou druhů
džusů.

na své téma“ (tedy o
d rá č c í c h , č e r t í c í c h ,
čarodějích a vílách).
Je neuvěřitelné, jak
vtipné a hezké čtyři
p o h á d ko v é p ř í b ě h y
vznikly během krátké
chvíle. Všichni se báječně
bavili. Jak účinkující, tak
diváci. V této disciplíně
byli vítězové všichni. Celkově
pak vyhrálo družstvo Víl, druzí
byli Čarodějové a na třetím a
čtvrtém místě se se stejným
počtem získaných bodů umístili
členové Dráčků a Čertíků.

Aby se dětem vydatná večeře
dobře „slehla“ a cítili se
všichni dobře, využili jsme
přilehlého dětského hřiště k
příjemnému „vyvětrání“.
Odtud jsme se přesunuli do
knihovny, kde na účastníky
s p a n í s k n i h o u č e ka l y
připravené stolečky
se
spravedlivým rozdělením do čtyřech družstev.

DRÁČCI (Jan Navrátil)
Vymětalová Julie
Kadlus Matěj
Pokorná Lucie
Vymětal Matěj
Hering Gabriel
Svátek Ota
ČERTÍCI (Daniel Kvasnička)
Danda Mirek
Morávková
Váňová Ivana
Klihavcová Sára
Vrbová Veronika
Váňová Iveta
Na dobrou noc ještě pohádka.
ČARODĚJOVÉ (Vladimír Kalivoda)
Zadražil Tadeáš
Šustová Veronika
Kotenová Barbora
Doubravová Anežka
Janovská Kateřina

VÍLY (Žanet novodvorská)
Johnová Barbora
Holcmanová Marléna
Jakešová KLÁRA
Čechová Karolína
Stibúrková Ester
Helclová Ema

Ráno již jen snídaně a hurá do náruče maminek a tatínků.
Na závěr již jen poděkování dětem za to jak byly ukázněné a s jakou
chutí plnily všechny úkoly. Všem dobrovolníkům Mirce Feherové,
Ivete Hrubé, Anetě Bébrové, Žanet Novodvorské, Vladimíru
Kalivodovi, Danielu Kvasničkovi, Janu Navrátilovi za to že jsou a mají
chuť z vlastního volna se věnovat dětem tak, aby mohl vzniknout
takový hezký večer – noc, jako byla tato.
Děkuji všem Jana Novodvorská

Inzerce a sport . . .
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Nábor dětí do Sokola Kolovraty

Únorové akce Sokola obrazem:

fotbalový oddíl přivítá nové hráče počínaje
ročníkem narození 2008
§
§
§
§
§
§
§

Tradiční maškarní ples:

Dětský karneval:

sportovní vyžití Vašich dětí ve volném čase
fotbalovou přípravu vedou trenéři s licencemi UEFA
děti a mládež jsou rozděleny do šesti věkových skupin
nejmenší začínají fotbalovou školičkou
v zimě i v létě pořádáme sportovní soustředění
kvalitní tréninkové zázemí
kontakty trenérů na webových stránkách klubu
(www.sokolkolovraty.cz)
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Zimní období v Sokolu Kolovraty
Již v prvním lednovém týdnu zahájila mužstva našeho klubu
zimní přípravu. Tréninky se konali jak v našem areálu tak i v
tělocvičně Základní školy. Tým Mužů, který po podzimní části
vévodí tabulce I. B třídy trénoval 3x týdně, absolvoval čtyřdenní soustředění v Jevišovicích a dokázal zvítězit v kvalitním
turnaji Fotoškoda Cup hraném na Kačerově. Mužstvo se podařilo doplnit
o tři hráče: J. Nováka s J. Linhartem z Viktorie Štěrboholy a na brankářský
post J. Frankem z ČAFC Praha. O tom, že je tým dobře připraven, svědčí
výhry v úvodních dvou mistrovských zápasech a zvýšení náskoku na 11
bodů. Všem přejeme, aby dotáhli své tažení do úspěšného konce a od
příští sezóny se hrála v Kolovratech historicky poprvé I. A třída.
Starší dorost zvolil přípravu v domácích podmínkách kombinovanou s
přátelskými zápasy. Příprava 3x týdně se osvědčila a tým v prvních dvou
mistrovských zápasech I. třídy s přehledem zvítězil. Starší žáci se v zimním
období zúčastnili turnaje pořádaném PSK Union a stejně jako jejich starší
kolegové trénovali na domácí umělé trávě 3x týdně. Vyvrcholením přípravy bylo společné soustředění s mladšími žáky a starší přípravkou na Smejkalově boudě u Vrchlabí. Tým mladších žáků se s úspěchem zúčastnil
Zimní ligy na Hájích, kde ve velmi dobré konkurenci obsadil 4. místo. Kluci
měli tréninky jak v našem areálu tak i v tělocvičně a to 3x týdně. Vedení
mužstva Starší přípravky se s úspěchem a to jak organizačním, tak i
výsledkovým zhostilo pořádání Zimní ligy v našem areálu. V konkurenci
týmů jako Viktoria Žižkov, Horní Měcholupy či ČAFC se jim podařilo celou
Zimní ligu vyhrát. Za nelehkou organizaci, komplikovanou přívaly sněhu,
vedení mužstva děkujeme. Mladší přípravka odehrála halovou ligu v
Běchovicích a několik turnajů v nedalekých Říčanech. Tým se ve většině
případů umístil na medailových pozicích a výborně reprezentoval náš
klub i obec. Nejmladší mužstvo MINI se připravovalo 2x v tělocvičně a
odehrálo deset halových turnajů v Praze a Středočeském kraji. Věříme, že
přes nepříznivé počasí, absolvovala všechna mužstva zimní přípravu
podle představ vedení týmů a přejeme mnoho úspěchů a herní pohody a
v jarní části sezóny 2012/13.

Stavba nového občerstvení
Demolice původního občerstvení proběhla podle plánu již v březnu.
Vzhledem k nepříznivému počasí a dalším okolnostem máme při výstavbě malé zpoždění. Stavební povolení bylo po splnění všech podmínek
Stavebního úřadu konečně vydáno. V dubnu bude na provozovatele
občerstvení s klubovnou vyhlášeno výběrové řízení a naší snahou je
otevření nového občerstvení již v červnu 2013. Tento projekt je financován pouze ze zdrojů občanského sdružení Sokol Kolovraty, tedy především sponzorských darů. Také bychom chtěli poděkovat místní firmě L.T.
obchodní a stavební spol. s r. o., jmenovitě panu Filipovi Kocumovi za
jejich neocenitelnou pomoc při letošní bohaté sněhové nadílce a i při
přípravných stavebních pracích v prostoru nového občerstvení. Na závěr
nesmíme zapomenout na skvělé lidi, kteří pracovali v organizačním týmu,
popřípadě přišli pomoci s únorovými akcemi: Milan Seko, Jakub Zajíček,
Iva Trnková, Martina a Honza Sommerovi, Michal Martinek, Martin Rybář, Zbyněk Hladký a Honza Zajíček, který zajistil občerstvení na plese s
výtečným sushi. Samozřejmě velký dík patří sponzorům, bez jejichž podpory by se akce neuskutečnily a dále MČ Praha Kolovraty za grant na
Dětský karneval.

Pozvánka na květnový výlet – přijeďte nám fandit do
Drážďan
Ve dnech 18. a 19. května se tři týmy kluků zúčastní mezinárodního
fotbalového turnaje Dresden Elbe Valley Cup v Drážďanech v Německu
(www.euro-sportring.de). Starší přípravka, mladší žáci a starší žáci, což
jsou chlapci ve věku 10 – 15 let nás budou reprezentovat mezi 64 mužstvy
z celé Evropy. Do dalšího čísla kolovratského Zpravodaje připravíme
fotoreportáž z počínání našich mladých sportovců na mezinárodním poli.
Přejeme klukům sportovní úspěch, nezapomenutelný zážitek a
především radost ze hry. Dále bychom rádi poděkovali MČ Praha
Kolovraty za příspěvek na dopravu formou grantu, který nám pomohl
cenu turnaje snížit.

Velké sportovní odpoledne Sokola
neděle 16.6.2013
§

10:25 Kolovratské roztleskávačky + Niňos Bailando

§

10:30 poslední mistrovské utkání Mužů A

Program sportovního odpoledne (14:00- 18:00 hodin):
§

13:55 Kolovratské roztleskávačky – opak.

§

14:00 – 15:00 turnaj týmů Sokola v stolním lidském

§

15:00 – 18:00 stolní lidský fotbal pro děti, mládež

§

překážková dráha pro děti s odměnami

§

1 hřiště k dispozici pro míčové hry

fotbal
a veřejnost

§

skákací hrad pro menší děti (1 - 4 roky)

§

nafukovací skluzavka pro větší děti (5 - 12 let)

Volejbalisté MAESTRO CLUBU Kolovraty v AVL
opět postupují
Volejbalistům našeho Béčka se v
Amatérské volejbalové lize daří. Loni po
výborných výkonech postoupili do sedmé
ligy, letos na tyto výsledky navázali. V
základní části skončili na druhém místě za
týmem Čulibrci se 47 body a postoupili do
finále sedmé ligy (do něj postupovalo 5 nejlepších týmů ze
základní části). I ve finále pokračovalo Béčko v nastoleném tempu
a s celkovým počtem 15 získaných bodů se umístilo na druhém
místě za týmem Jihostroj Radslav. Druhé místo znamená postup
do vyšší, tedy šesté ligy. Gratulujeme! Ať se daří i v příští sezóně!
Pro pořádek dodejme, že naše Áčko se v šesté lize AVL umístilo na
konečném 9. místě. Příští rok si tedy oba naše týmy zahrají spolu
ve stejné lize.
Bowlingový turnaj „O putovní pohár prezidenta klubu“
V sobotu 23.února 2013 se v herně na Vojkově uskutečnil další
ročník bowlingového turnaje pro členy klubu. I ve sněhové
kalamitě do herny dorazilo celkem 8 hráčů klubu. Kvalifikaci
hranou na dvě hry ovládl Ladislav Švec. Ale rozhodující bylo
teprve play off. Z něj nakonec do finále postoupili Ladislav Švec,
Petr Souček, Kamil Konečný a Jaromír Dospěl. Ve finále (hraném
na jednu hru) měl nejvíce sil Kamil Konečný, který si za výkon 241
bodů odnesl putovní pohár. Na druhém místě se s 204 body
umístil Petr Souček a na třetím za výkon 173 bodů Ladislav Švec.
Společenský ples MAESTRO CLUBU Kolovraty se vydařil
V pátek 8. února 2013 uspořádal náš klub tradiční společenský
ples. I když nebylo letos zcela
vyprodáno, do sálu si cestu
našlo přes 80 návštěvníků. K
tanci a poslechu hrála skupina
FO-FO z Uhříněvsi. Všichni
návštěvníci se dobře bavili a ti
nejvytrvalejší z nich odcházeli
po druhé hodině ranní.
Více informací najdete na
našich stránkách

www.maestroclub.cz
Za MAESTRO CLUB Kolovraty
Jana Konečná
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Zhodnocení tenisové sezóny 2012 / 2013.
Vážení tenisoví přátelé,
dovolte mi , abych se ohlédl za kolovratskou tenisovou sezónou 2012 /
2013 a pokusil se ji zhodnotit.
Úvodem musím konstatovat tu skutečnost, že aby vůbec mohla být
kolovratská tenisová sezóna v roce 2012 zahájena a následně
realizována, bylo nutné s nemalými náklady uvést celý tenisový areál
do použitelného stavu.
Bohužel, po převzetí tenisového areálu se ukázalo, že tenisové kurty
jsou v katastrofálním stavu ( zarostlé travou a mechem, bez antuky ) a
zázemí tj. šatny, sprchy a toalety absolutně vybydlené. Zpracovaná
fotodokumentace tento neutěšený stav potvrzuje.
Bylo nutné vše uvést do takového stavu, aby tenisové kurty včetně
zázemí bylo možné ke spokojenosti všech návštěvníků využívat. V této
souvislosti bylo zakoupeno a umístěno na tenisové kurty cca 10 ( !! )
tun antuky, byly zakoupeny nové šatní skříňky, lavice, opraveny a
zkompletovány sprchy a toalety a vše nově vymalováno a natřeno.
Rovněž byly zakoupeny nové sítě a autové čáry.
Dále byly zakoupeny stoly a lavice venkovního posezení pro
návštěvníky tenisového areálu.
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Dále bych Vás chtěl informovat o skutečnosti, že byl pod Českým
tenisovým svazem založen tenisový klub Sportklub Tenis Kolovraty,
který umožňuje účast registrovaných hráčů na turnajích pořádaných
v našem kolovratském tenisovém areálu, ale také účast našich
registrovaných hráčů na turnajích organizovaných v rámci Českého
tenisového svazu.
Zatím máme pro letní sezónu roku 2013 zajištěno, že na našich
kurtech bude zorganizováno 7 turnajů registrovaných hráčů, z toho
mladší žáci tři turnaje, starší žáci rovněž tři turnaje a dospělí jeden
turnaj.
Novinkou pro kolovratský tenis je letošní prázdninové uspořádání
čtyř příměstských tenisových kempů pro děti od 5 do 15 let.
Dále byl naším Sportklubem Tenis Kolovraty pořádán tenisový nábor
dětí od 5 let do 15 let ve dnech 12.03.2013 a 19.03.2013 pro
tenisovou školu našeho tenisového klubu. Náboru se zúčastnilo 30
dětí, k naší radosti, především kolovratských.
V mimotenisových aktivitách stojí za zmínku přímé aktivní účasti
včetně účasti sponzorské na dětském dni a pálení čarodějnic.
Věřím, že ti tenisté, malí i velcí, kteří navštěvují naše tenisové kurty
byli v hodnoceném období spokojeni, doufáme, že budou spokojeni i
nadále a zveme touto cestou další malé i velké tenisty, aby přišli a
přesvědčili se o kvalitě našich tenisových trenérů, kolovratských
tenisových kurtech, včetně zázemí a poznali nové tenisové kamarády.
Za Sportklub Tenis Kolovraty Josef Pěnkava

K věci
Do naší redakce Kolovratského zpravodaje přišel dopis, od pana Petra
Hrachovce, který se vyjadřuje k uvedenému tématu, se žádostí o
zveřejnění v našem periodiku.
Tímto jeho žádosti vyhovujeme.

Tenis v Kolovratech nově
Po těchto nezbytných úpravách a opravách mohla být s čistým
svědomím zahájena letní tenisová sezóna, která probíhala nepřetržitě
od dubna 2012 do října 2012.
Pro zimní sezónu byla vybudována a v říjnu 2012 uvedena do provozu
nová nafukovací hala, aby i v zimním období mohl kolovratský tenis
vyvíjet svoji činnost. Vybudováním nafukovací haly dostali všichni
zájemci o kolovratský tenis a především děti a mládež možnost
využívat tuto novou halu a nedojíždět za zimním tenisem složitě a v
nepříznivých podmínkách po různých halách v okolí. Lze konstatovat,
že uvedená hala byla využívána nejen kolovratskými zájemci o tenis,
ale i návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí. Všichni oceňovali
nejen kvalitu antukových kurtů, kvalitního a čistého zázemí, ale i
nastavené ceny, které byly v porovnání s cenami v okolních halách
velmi přijatelné.
Pravdou je , že ne všichni kolovratští rodiče tuto možnost využívali a
zbytečně v nepříznivých zimních podmínkách cestovali a vozili své děti
po okolí. V naší nafukovací hale budou vždy vítáni.
Co se týká tenisové statistiky bylo v této sezóně 2012 / 2013
uspořádáno 16 turnajů neregistrovaných hráčů, z toho 4 pro děti a 12
pro dospělé. Všechny turnaje byly dotovány hodnotnými cenami a
zvýraznit lze nově založenou tenisovou tradici a to turnaj mužů a žen O
pohár starosty.
Samozřejmě, že průběžně celý rok probíhala dětská tenisová škola za
účasti 35 dětí a rovněž rekreační tenis si našel své místo na našich
tenisových kurtech.

V dvojčísle 4/12 – 1/13 Kolovratského zpravodaje byla v rubrice
„ Slovo starosty“ pochvalně zmíněna skutečnost, že je za námi
první sezona po té, co byla uzavřena nájemní smlouva ohledně
tenisového areálu s novým nájemcem. Případné pochybnosti o
tom, zda nejde jen o samochválu zastupitelstva, bych rád
rozptýlil na podkladě vlastních poznatků.
S příchodem nového nájemce jako provozovatele tenisového
areálu došlo k totální změně poměrů k lepšímu. Rezervace
hracího času je snadná a prakticky kdykoli po celý den
dostupná. Prostředí areálu je trvale udržováno v dokonalém
pořádku, čistotě a upravenosti. To se týká nejen samotných
kurtů, ale i šaten, sprch, toalet a dalších prostor. Zjevnou
výhodou je také totožnost provozovatele kurtů a
provozovatele restaurace, která se nachází v objektu. Chování
provozovatele areálu k návštěvníkům je vždy přátelské, vlídné,
vstřícné a vedené snahou vyhovět. Cena hracího času je
přiměřená, nepřevyšuje cenu obvyklou a je spíše nižší.
Zkušenosti prvního roku působení nového nájemce
tenisového areálu jednoznačně potvrzují, že rozhodnutí
zastupitelstva při jeho výběru bylo správné. Pokud se s tím
někteří nesmířili a dávají svůj nesouhlas najevo tak, že
vyhledávají tenis jinde, jsou sami proti sobě. Lepší tenisový
areál v okolí rozhodně není. Kolovraty v tomto ohledu nyní
snesou srovnání i s tenisovými areály v Německu, Rakousku a
jinde v zahraničí.
Petr Hrachovec, Kolovraty
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Studio Sport bilancuje
Volejbalová sezóna ještě pokračuje, ale při psaní článku do tohoto čísla
můžeme uzavřít její „pražskou“ kapitolu. V Přeboru Prahy reprezentovaly
Studio Sport dívčí týmy ve 4 kategoriích. Kadetky skončily na 5. místě a
mladším žákyním patří nevděčné „bramborové“ medaile. V minivolejbale už
tradičně patří Studio Sport mezi nejlepší. V dosavadních 9 ročnících nikdy
nezůstaly naše nejmladší bez medailí, celkem pětkrát získaly titul Přeborník
Prahy a v této
Starší žákyně Studio Sport po vítězném tažení
na republikové kvalifikaci v Plzni. sezóně přidaly
b r o n zo v é
medaile.
Starší žákyně Studio Sport s bronzovými medailemi
Starší žákyně
a dortem za úspěch v Přeboru Prahy
jsem si nechal
nakonec. Po
dramatickém boji v Přeboru Prahy byly pozice otevřené až do posledního sedmého
turnaje, tři týmy mohly získat zlato. V těsných koncovkách nakonec na Studio Sport
zbyly bronzové medaile, ale hlavně postup do kvalifikace na Mistrovství ČR. Skvělá
úroveň Přeboru Prahy přinesla našim barvám ovoce, podle odborníků, v nejtěžší ze 4
kvalifikačních skupin, která se hrála
v Plzni. Studio Sport vyhrálo
nečekaně ale naprosto zaslouženě
všech 6 zápasů a ztratilo jediný set.
Znamená to postup na finálový
turnaj Mistrovství České republiky
v Brně, lepší nasazení jako vítěze
skupiny a určitě respekt soupeřů a
upevněné sebevědomí. Určitě to
bude těžký turnaj a o jeho
výsledcích napíšu příště.
Zastoupení má Studio Sport také v
Extralize kadetek. Jeho kapitánka
Tiziana Baumruková jako hostující
hráčka SK Španielka Řepy
o d n a h ráva l a c e l o u s ezó n u ,
Španielka nejprve suverénně z 2.
místa postoupila do šestičlenné
nadstavbové části na úkor třeba
Olympu a jako jediný tým z Prahy,
pak opět bez problémů do Final
Four, kde nechala za sebou silné
celky Brna a Ostravy a po prvním
turnaji si hřeje velkou šanci na zisk
historických bronzových medailí.
Zatím je pořadí Madeta České
Budějovice – VK Prostějov –
Španielka – Slavia VŠ Plzeň a
závěrečný turnaj se hraje v Českých
Budějovicích.
Nesmíme zapomenout ani na
bývalou kapitánku Studia Sport a
s e st r u T i z i a ny Ve ro n i ku
Dostálovou, která v dresu žen
Olympu Praha v době psaní článku
bojuje s Prostějovem o extraligový
titul a chystá se na reprezentační
povinnosti.
PaedDr. Jiří Baumruk,
www.studio-sport.cz

Inzerce . . .
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Sokolovna Průhonice - ve znamení sportu a dobrého jídla.
Kafe Reastaurant Sokolovna Průhonice se za poměrně krátkou dobu své existence stal synonymem pro
výbornou kuchyni a nevšední gurmánské zážitky. V loňském roce získal tým pod vedením šéfkuchaře
Ladislava Douši prestižní ocenění Putovní pohár Mezinárodního dne kuchařů. Úspěchy však sklízí každý den
od návštěvníků Sokolovny Průhonice. Ti oceňují zejména mimořádnou kvalitu pokrmů, pestrý jídelní lístek i
celou řadu doprovodných akcí spojených s gastronomií – ať už tematické brunche, kurzy vaření či přípravu
narozeninových oslav pro děti i dospělé. Zatímco se budete bavit na kurzu vaření, brunchi, ve fitku či
kosmetickém salonu, my se vám zdarma postaráme o vaše děti. Tým zkušených animátorů v našem Dětském
koutku připraví vašim ratolestem chvíle plné zábavy a her.
Plánujete rodinnou oslavu a nemáte čas na náročné přípravy? Nechejte to na nás. Rádi vám vytvoříme oslavu
na klíč, včetně doprovodného programu u nás v Sokolovně. K dispozici je vnitřní hala Sokolovny, Kafe
Restaurant, Gourmet Club Grenier, venkovní hřiště, průlezky, dětský domeček … Stačí jen vyslovit přání a
my vám jej rádi splníme. Chcete-li zajistit catering přímo k vám domů, není nic jednoduššího, než tento úkol
svěřit týmu Sokolovny Průhonice. A naše Take Away? Vyzkoušejte mistrovské kousky z dílny našich cukrářů.
Nově nabízíme i Velikonoční Take Away – kromě tradičních sladkých pokrmů si můžete vychutnat i nádivku
či Velikonoční tlačenku.
„Na jarní a letní měsíce zařazujeme více salátů, sezónní zeleniny a lehkých dezertů,“ prozradil šéfkuchař
Ladislav Douša, na jaké změny v jídelníčku se mohou návštěvníci těšit. „Každý si z našeho pestrého jídelního
lístku vybere. Těšíme se i na nadcházející chřestovou sezonu. Jako každý rok budeme nabízet chřest z domácí
produkce z okolí Mělníka. Budeme jej servírovat v klasických úpravách, vařený s holandskou omáčkou,
gratinovaný s parmazánem a
samozřejmě i s italským risottem.“
Nenechte si i Vy ujít jedinečné
akce, které pro Vás chystá
Sokolovna Průhonice.

Sokolovna Průhonice
Říčanská 118, 252 43 Průhonice
Telefon: +420 267 310 506
info@sokolovnapruhonice.cz
www.sokolovnapruhonice.cz
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