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Slovo šéfredaktorky
Milí čtenáři,
srdečně Vás všechny zdravím v letním čase.
Věřím, že Vám přinese i toto číslo radost
a potěšení. Najdete zde pravidelné rubriky,
ve svých vzpomínkách pokračuje pan Řehák,
potěšíte se pohledem na naše nejmladší
občánky, vrátíte se s námi do neveselých dní
povodní a dozvíte se nové informace z ÚMČ
a v neposlední řadě si budete moci vybrat
z mnoha nabídek a pozvánek na akce, které
pořádají místní občanská sdružení i Infocentrum s knihovnou.
Přeji Vám krásné prožití prázdnin i dovolených a hlavně šťastný návrat
ve zdraví domů.
Jana Novodvorská, šéfredaktorka
Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás po čase opět pozdravil
ze stránek Kolovratského zpravodaje. Těžko
přitom začít jiným tématem než povodněmi,
které nás před nedávnem postihly. Velká voda
sice už opadla a škody nejsou na první pohled
patrné, ale vzpomínky na těch několik
dramatických dní nás asi jen tak neopustí.
Přestože v celostátním měřítku nenapáchaly povodně tolik škod jako
v roce 2002, situace v Kolovratech byla velmi napjatá.
Přívaly vody na horním toku Říčanského potoka totiž poškodily hráz
Mlýnského rybníka tak, že hrozilo její provalení. Za této situace
nezbylo než zvýšit odtok vody, což rozvodnilo Říčanský potok
do dlouho nevídaných rozměrů. Pod vodou se postupně ocitly nejen
souběžné komunikace, ale voda si bohužel našla cestu i do několika
domů stojících podél toku potoka. Vzhledem k tomu, že riziko
provalení hráze trvalo, rozhodl starosta o evakuaci ohrožených
obyvatel. Je dobře, že většina obyvatel této výzvy uposlechla, protože
případné provalení hráze mohlo znamenat přímé ohrožení životů.
Naštěstí se k večeru situace uklidnila a lidé se mohli vrátit do svých
domovů. Vzniklé materiální škody jsou ovšem značné a dát vše zase
do pořádku si vyžádá hodně práce a času.
Rád bych zde proto poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, že dopad
povodní nebyl ještě větší. Na prvním místě je třeba ocenit práci našich
dobrovolných hasičů, kteří stavěli hráze, odčerpávali vodu a pomáhali
s evakuací občanů. Poděkování si zaslouží také pracovníci úřadu
městské části, kteří velmi rychle zorganizovali evakuační centrum, ujali
se evidence postižených obyvatel a nabídli pomoc. Poděkování patří
samozřejmě i dobrovolníkům, policii a mnohým dalším.
Jako vedení městské části se samozřejmě musíme ptát i na to, jak se lze
z povodní poučit a co příště udělat lépe. Dobrý pocit máme
z komunikace, a to jak mezi Kolovraty a Říčany, tak i v rámci naší

městské části, kde se osvědčila kombinace obecního rozhlasu,
webových stránek a přímého kontaktu na mobily. Zlepšit bychom
naopak chtěli materiálové vybavení, zejména navýšit zásobu pytlů
s pískem. Množství, které jsme letos měli k dispozici, nebylo zprvu
dostatečné. Dílčí úpravy si vyžádá i krizový plán použitý při evakuaci
obyvatel a některá další opatření. Pokud máte i Vy postřehy a náměty
na zlepšení naší přípravy, napište nám je prosím na naše emailové
adresy.
Nechme však velkou vodu odtéci a věnujme se i jiným tématům.
Napadají mne tři, které stojí za to zmínit. Tím prvním je setkání
s občany u příležitosti květnového zasedání zastupitelstva. Abychom
dali prostor širšímu publiku, uspořádali jsme jednání ZMČ v sále
U Boudů. Osobně jsem měl ze setkání dobrý pocit. Jednak byla účast
opravdu hojná, což svědčí o zájmu o dění v naší městské části, a jednak
mi přišlo setkání smysluplné i obsahově. Připomínám, že vedení
městské části informovalo o některých rozvojových aktivitách (projekt
na úpravu Viniček, dopravní studie či projekt modulárního pavilonu
ZŠ). V následné diskuzi byla tato témata probírána podrobněji a dotkli
jsme se i některých dalších (údržba zeleně, informace o Infocentru
a webových stránkách). Diskuze byla místy kritická, což je, myslím,
v pořádku, protože od toho setkání s občany jsou.
Druhým tématem, které chci krátce zmínit, je začínající rekonstrukce
budovy základní umělecké školy v areálu ZŠ a MŠ. Rekonstrukce
se bude týkat přízemí objektu, kde dojde k výměně oken,
podlahových krytin a instalací tak, aby v objektu mohla být
po prázdninách otevřena další učebna ZŠ. Stále však doufáme,
že půjde o řešení přechodné, a že se v dohledné době podaří
pro potřeby ZŠ vybudovat nový montovaný pavilon. Odpolední kurzy
pořádané základní uměleckou školou se po ukončení rekonstrukce
do objektu samozřejmě opět vrátí.
Třetím tématem je stručná informace o údržbě zeleně. Na základě
výběrového řízení uzavřela městská část pro tuto sezónu smlouvu
s firmou p. Polidara, která bude provádět údržbu zeleně v obvyklém
rozsahu (sekání travnatých ploch, stříhání živých plotů, údržba
vycházkových stezek a péče o vybrané plochy lesoparků). Jsme
si vědomi toho, že údržba nabrala letos zpoždění a leckde je tráva
již značně přerostlá. Budeme se snažit to dát co nejdříve do pořádku.
Podrobnější informace o rozsahu péče o zeleň budou nově k dispozici
na webových stránkách městské části.
Přeji Vám klidné a slunečné léto a zážitky s vodou už jen na koupalištích, u rybníka či u moře.
David Borges, zástupce starosty
Kolovratský zpravodaj – číslo 3/2013
Vydává ÚMČ Praha-Kolovraty • Vychází čtvrtletně
Řídí redakční rada: Ing. Jana Novodvorská, Ing. Jan Svátek, PaedDr. Jiří
Baumruk, Mgr. Pavel Ondroušek
Adresa redakce: Infocentrum, Mírová 20/54, 103 00 Praha – Kolovraty
Telefon a fax: +420 267 710 613 • E-mail: info@kolovraty.cz
Tisk: Tiskárna TRIA, Olbramovice
Počet výtisků 1 500. Registrováno pod číslem MK ČR E 18162
Nevyžádané rukopisy a další podklady se nevracejí • Uveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady •
Redakce si vyhrazuje právo rukopisy přizpůsobit tisku •
Za obsah a stylizaci článků odpovídá autor •

Příští uzávěrka bude 01. 10. 2013. Datum vydání bude 29. 10. 2013

Žádáme přispěvatele do Kolovratského zpravodaje,
aby respektovali datum uzávěrky. Od příštího čísla
nebude brán na příspěvky došlé po uzávěrce zřetel.
Děkujeme za pochopení.
šéfredaktorka
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Informace z městské části . . .

4. zasedání ZMČ 25. dubna 2013
Volební řád pro volby do Školské rady ZŠ Kolovraty
Usnesení č. 15/2013
ZMČ schválilo volební řád pro volby do Školské rady Základní školy
Praha – Kolovraty zřizované Městskou částí Praha – Kolovraty s dále
uvedenými změnami:
Čl. 6 odst. 2) zní:
Kandidáta pro volby do školské rady z řad pedagogů může navrhnout
každý z pedagogů, dále jen „navrhovatel”. Navrhovatel může
navrhovat více kandidátů, může jím být i samotný kandidát.
Čl. 6 odst. 3) zní:
Návrhy se podávají nejpozději do 10 dnů přede dnem voleb do školské
rady řediteli školy. Lhůta pro podávání návrhů na kandidáty nesmí být
kratší než 7 dnů.
Čl. 7 odst. 6) písm. b zní:
Vyzve účastníky shromáždění k podávání návrhů kandidátů na členy
školské rady. Určí místo, kde budou návrhy přijímány a datum, včetně
hodiny, do kdy lze návrhy podávat.
Schválením nového volebního řádu se zároveň ruší volební řád platný
od 1. 11. 2005.

5. zasedání ZMČ 23. května 2013
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 16/2013
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc květen 2013 v celkové výši
100.000 Kč.
Nájemné v obecním bytě svěřeném MČ Praha - Kolovraty
Usnesení č. 17/2013
ZMČ schválilo výši nájemného 93,55 Kč za 1m2 započitatelné plochy
pro nově pronajímaný obecní byt A v domě V Tehovičkách 115/5,
Praha - Kolovraty, svěřený MČ Praha – Kolovraty.
ZMČ uložilo starostovi MČ Praha – Kolovraty zajistit vystavení nájemní
smlouvy pro nového nájemce bytu A V Tehovičkách 115/5, Praha Kolovraty s novou výší nájemného.

1. MČ bude dbát na dodržování dne uskutečnění účetního případu
při účtování o nakládání s majetkem,
2. MČ bude tvořit opravné položky k ostatním krátkodobým
pohledávkám (místní poplatky),
3. MČ bude při přeúčtování účetních zůstatkových cen z hlavní
do hospodářské činnosti postupovat dle platné metodiky účetnictví.
ZMČ uložilo starostovi MČ zajistit realizaci opatření uvedených v bodě
3) tohoto usnesení a zajistit realizaci finančního vypořádání ve smyslu
přílohy č. 2 -Závěrečného účtu za rok 2012.
Peněžité dary v rámci 2. kola Kolovratských programů na podporu
využití volného času dětí a mládeže
Usnesení č. 19/2013
ZMČ souhlasilo s poskytnutím peněžitých darů v rámci 2. kola roku
2013 vypsaných Kolovratských programů na podporu využití volného
času dětí a mládeže dle přílohy – rekapitulace schválených žádostí,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ pověřilo starostu MČ 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.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období od 16. 9. 2012
až 15. 3. 2013
Usnesení č. 20/2013
ZMČ vzalo na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního
výboru za období 16. září 2012 až 15. března 2013.
ZMČ uložilo předsedovi kontrolního výboru předložit další zprávu
o činnosti kontrolního výboru na zasedání zastupitelstva v září 2013.

Plán zasedání ZMČ na 2. pololetí roku 2013
Usnesení č. 21/2013
ZMČ schválilo plán zasedání ZMČ Praha – Kolovraty
na 2. pololetí roku 2013 podle uvedeného rozpisu:

6. zasedání ZMČ 27. června 2013
Závěrečný účet MČ Praha – Kolovraty za rok 2012
Usnesení č. 18/2013
ZMČ schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet MČ Praha Kolovraty za rok 2012 dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení, s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Praha - Kolovraty za rok 2012:
1. při zaúčtování zařazení dlouhodobého hmotného majetku
(pozemky) do užívání, nebyl dodržen den uskutečnění účetního
případu ve smyslu ustanovení bodu 5.4. ČÚS č. 701,
2. k pohledávkám z titulu místních poplatků (účet 315) po splatnosti
více než 90 dnů nebyla vytvořena opravná položka ve smyslu
ustanovení § 65 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,
3. do výnosů hospodářské činnosti byla na účet 664-Výnosy
z přecenění reálnou hodnotou nesprávně zaúčtována částka
785,4 tis. Kč. Ocenění reálnou hodnotou nebylo u prodávaného
majetku aplikováno. Tento postup ovlivnil výši vykázaného výsledku
hospodaření za rok 2012.
Zjištěné nedostatky nemají závažnost nedostatků uvedených
v § 10 odst. 3) písmeno c) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů.
ZmČ přijalo opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření:

7. zasedání ZMČ
čtvrtek 26. září 2013 v 18.00 hodin - zasedací místnost ÚMČ

8. zasedání ZMČ
čtvrtek 24. října 2013 v 18.00 hodin - zasedací místnost ÚMČ

9. zasedání ZMČ
čtvrtek 21. listopadu 2013 v 18.00 hodin - zasedací místnost ÚMČ

10. zasedání ZMČ
čtvrtek 19. prosince 2013 v 18.00 hodin - zasedací místnost ÚMČ

Rozhovor s panem starostou . . .
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TÉMA - POVODNĚ
Do Infocentra s knihovnou přicházeli lidé
a pokládali nám různé
otázky na organizační i
faktické záležitosti,
které se bezprostředně týkaly povodní.
Na všechny jsme jim
neuměly zcela
odpovědět a tak jsem požádala o rozhovor pana starostu
Ing. Habarta, kterému tímto děkuji, že si našel čas na tento rozhovor
a to i přes své vysoké pracovní vytížení.
Pane starosto, občany Kolovrat zajímá, zda máme v Kolovratech
Povodňový plán, jak funguje, jak se při letošních povodních osvědčil?
Městská část Praha-Kolovraty aktuálně tvoří nový povodňový plán,
jako základní dokument podle kterého se postupuje při ochraně před
povodněmi. Povodňové plány zpracovávají orgány územních celků
všech úrovní a správci toků. Povodňový plán MČ Praha-Kolovraty je
součástí povodňového plánu hlavního města Prahy.
Mnozí lidé byli překvapeni, že i „klidný potůček“ může nadělat
takovou neplechu. Domnívám se, že to není historicky poprvé, co se
vylil z břehů. Jistě existují zkušenosti na základě kterých jsou
vytvořeny mapy záplavových zón (území). Je možné si někde zjistit,
zda právě můj domeček či zahrada do takové zóny nespadá?
Mapy zátopových území najdete na webových stránkách
www.lesypraha.cz. Zde lze najít jednotlivé vodní toky a nádrže,
včetně Říčanského potoka a jednotlivá záplavová území.
Když náhle nadejde ten okamžik a potok se vylije z břehů,
co následuje? Je v Kolovratech jmenovaná povodňová komise?
V případě že ano, kdo ji tvoří?
Ano je. V čele povodňové komise městské části je starosta MČ, který
ve spolupráci se stanoveným počtem zaměstnanců MČ, členů jednotky
sboru dobrovolných hasičů a s krizovým štábem MČ Praha 22 činí
opatření a dává operativní příkazy k zabezpečení ochrany
před povodní. V tomto případě probíhala i průběžná konzultace
s krizovým štábem Říčan, neboť přímé ohrožení přicházelo právě
z Říčanského potoka.
Rád bych touto cestou poděkoval všem zúčastněným a to zejména jak
našim dobrovolným, tak i profesionálním hasičům, městské a státní
policii a také zaměstnancům ÚMČ. Bez jejich pomoci bychom těžko
v takto obtížné situaci obstáli.
V tomto bodě se s vámi bezesporu shodneme. Jak to konkrétně
probíhalo? Jaké kroky jste museli podniknout?
V okamžiku, kdy bylo i na základě komunikace s říčanským krizovým
štábem jasné, že musíme přistoupit k evakuaci občanů, byla stanovena
dvě místa pro shromáždění evakuovaných, a to v místní hasičské
zbrojnici a na úřadě městské části. V obou případech bylo připraveno
základní občerstvení a byla provedena evidence. Všem musím ještě
jednou poděkovat, protože v naprosté většině pochopili závažnost
situace a velmi disciplinovaně při evakuaci svých domovů
spolupracovali se záchranáři.
Tím ale pomoc ze strany MČ nekončila, že?
Samozřejmě že ne. Pro občany postižené povodní jsme zajistili
prostřednictvím Správy hl. m. Prahy vysoušeče, také ochranné
pracovní a dezinfekční pomůcky. Dále bylo po opadnutí vody zajištěno,
díky vstřícnosti Pražských služeb a. s, vyčištění místních komunikací
zasažených povodní.
Pomoci a celkového přístupu v době nouze si lidé velmi cení, což také
dali najevo děkovným dopisem:

Nebyli jsme až tak velmi zasaženou oblastí (viděla jsem
fotografie kosteleckých hasičů, kteří zasahovali poměrně
nedaleko u řeky Sázavy, kde nosili starší občany na zádech
brodíce se po pás ve vodě a jen si povzdychli, o kolik lépe by se jim
pracovalo, kdyby měli k dispozici čluny jako naši hasiči), nicméně
jistě ke škodám díky povodni došlo. Znáte již nějaká čísla?
Předběžný odhad škod na majetku zaviněných letošní povodní je
cca 940 tis. Kč. Z toho na opravy poškozených místních komunikací,
pěších cest a lávek přes Říčanku připadá cca 760 tis. Kč
a na odstraňování nánosů ve vodním toku Říčanka, odbahnění
vodotečí a propustků zbylých 180 tis. Kč. Část těchto nákladů
ve výši 350 tis. Kč uhradí hl. m. Praha přímo ze svého rozpočtu.
O další finanční prostředky na opravy poškozených místních
komunikací bude MČ žádat v nebližší době.
K menším škodám došlo také na dětském hřišti v Lipanech, to bylo
opraveno neprodleně po opadnutí vody prostřednictvím odboru
správy majetku ÚMČ. Povodí Vltava, správce vodního toku Říčanka
přislíbilo odstranění povodňových škod na vodním toku,
a to záhozem vymletých břehů a údržbou poškozené zeleně.
Z čeho budou zvýšené náklady hrazeny?
Na pokrytí nákladů v souvislosti s činností jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Kolovraty při povodních byla MČ přidělena
z rozpočtu hl. m. Prahy účelová neinvestiční dotace ve výši
176 tis. Kč. Za tyto finanční prostředky bude, po dohodě s velitelem
SDH p. Dynybilem, provedena výměna zničených a doplnění
nových zásahových prostředků a doplněna zničená či opotřebovaná pracovní a zásahová výstroj pro kolovratské hasiče. Zároveň
bude vybavení SDH doplněno o dalších 300ks dvoukomorových
pytlů na zajištění protipovodňové ochrany Kolovrat.
Je možné se takovéto situaci nějak bránit? Učinit nějaká
preventivní opatření, aby se hrozba pro příště minimalizovala?
Je dobrou zprávou, že Hlavní město Praha rozhodlo o poskytnutí
daru městu Říčany ve výši 1,385 tis. Kč na akci „snížení koruny
hráze” na Mlýnském rybníce a zpevnění kritických míst kamenným
záhozem. Město Říčany schválilo uvolnění částky 600 tis. Kč
z fondu města na vytvoření projektové dokumentace
na rekonstrukci hráze a odstranění sedimentů Mlýnského rybníka.
Na tomto místě je ale potřeba také připomenout, že povodňová
situace nebyla zapříčiněna pouze Mlýnským rybníkem,
ale zejména obrovským, přívalovým deštěm, kdy v noci ze soboty
na neděli v krátkém časovém úseku a na velmi malém prostoru
došlo ke zcela nepředvídatelnému spadu vody, následnému stoku
z polí do Říčanského potoka a tím došlo k jeho přeplnění.
Děkuji vám pane starosto za rozhovor a za vstřícnost.

J.N.
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Jak naložit s odpadem z domácností

Sběrný dvůr

Velkoobjemové kontejnery (VOK).

Občané hl. m. Prahy mohou objemný odpad odevzdávat
zdarma ve sběrných dvorech hlavního města Prahy viz.
sběrné dvory.

Jsou přidělovány Magistrátem hl. m. Prahy s ohledem na délku období,
počet obyvatel a dostupnost sběrných dvorů hl. m. Prahy.
VOK jsou určeny pro odpad z domácností, který nemůže být pro své
rozměry odkládán do popelnic (např. starý nábytek, matrace, koberce,
linolea, zrcadla, vany, umyvadla, WC mísy, matrace, pohovky a pod).
Nepatří sem:
• živnostenský odpad
• TV, PC monitory
• elektrozařízení
• lednice
• mrazáky
• dále bioodpad, stavební odpad, nebezpečný odpad (barvy,
zářivky, autobaterie, motorový olej) a pneumatiky.

Nejbližší sběrný dvůr je v Uhříněvsi, Bečovská 939, Praha 22.
Provozovatelem jsou Pražské služby a.s. a telefon: 731 122 905

Provozní doba sběrného dvoru:
Po – Pá 8.30 – 18.00 hodin ( 8.30 – 17.00 hodin v zimním období)
So
8.30 – 15.00 hodin

ODEBÍRANÝ ODPAD:

Nebezpečný odpad.

• objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

Do nebezpečného odpadu patří rozpouštědla, kyseliny, zásady,
fotochemikálie, pesticidy, zářivky, olej, tuk (kromě jedlého), barvy,
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice.
Patří do něho i nepoužitelná léčiva, baterie, akumulátory, monočlánky,
nádoby od sprejů,teploměry, lednice, televize, monitory apod.
Nebezpečný odpad (kromě lednic, televizí a monitorů) je zdarma
svážen z vybraných stanovišť formou mobilního sběru.
Pro drobné vysloužilé elektrospotřebiče, monočlánky a baterie je
určen červený kontejner Asekol.

• papír, sklo, plasty, nápojové kartony

Bioodpad .

• nebezpečné složky komunálního odpadu

Jedním z řešení jak správně s bioodpadem nakládat je vybudování
vlastního kompostu na zahradě s výhodou následného využití vzniklé
zeminy.
Další možností využití některého ze sběrných dvorů hl. m. Prahy
nejblíže je ul. Bečovská 939, Praha - Uhříněves.
Sběrné dvory přijímají odpad od občanů zcela zdarma.
Odpad ze zeleně je dále možné zdarma odkládat přímo
do Kompostárny hl. m. Prahy, Dřevčická ul, Praha - Malešice,
tel.: 274 772 694, 604 221 708.
Další možností je placená služba, která zajistí pravidelný odvoz
bioodpadu. Zájemci musí kontaktovat call centrum společnosti
Pražské služby, a. s. na tel. 284 091 888, nebo osobně navštívit
Zákaznická centra či uzavřít smlouvu on-line elektronicky.

• suť z bytových úprav v množství do 1m 3 zdarma
• dřevěný odpad
• odpad z údržby zeleně
• kovový odpad

• pneumatiky - 25 Kč za kus
• vyřazená elektrozařízení
(lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)

Nelze odevzdávat :
• nebezpečné složky stavebního odpadu
(např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest a podobně)

ROZPIS PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA ODPAD VE 2. POLOLETÍ 2013
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MUDr Hana Božinovová
oznamuje dovolenou:
16. 8. 2013 - 30. 8. 2013.
Zástup v ordinaci a ordinační hodiny po dobu
dovolené budou takto:
V ordinaci bude zástup lékařem
v níže uvedené dny a hodiny :
úterý
14.00 - 17.00 hod.
čtvrtek
8.00 - 11.00 hod.
V ordinaci bude pouze zdravotní sestra:
pondělí
7.30 - 12.00 hod.
středa
8.00 - 12.00 hod.
V pátek bude ordinace zavřena.

Koupaliště v Kolovratech je OPĚT OTEVŘENO!
přivítá vás každý den v červenci a srpnu

od 9.00 do 20.00 hodin
CENY:
dospělí

60,- Kč

studenti

45,- Kč

důchodci

30,- Kč

děti:
6 - 15 let

30,- Kč

2 - 6 let

15,- Kč

Zástup: MUDr Pavel Vaněk lék. dům Uhříněves
pondělí 13.00 - 18.00 hod.
úterý
7.30 - 12.30 hod.
středa
7.30 - 12.30 hod.
čtvrtek 13.00 - 18.00 hod.
pátek
7.30 - 12.30 hod.
Tel.: 226 804 324.
Pohotovost:
Plaňanská, Praha 10
všední dny 19.00 - 7.00 hod.
pátek - pondělí 19.00 - 7.00 hod.
Tel.: 274 810 990, 281 019 213

K DISPOZICI JE NÁVŠTĚVNÍKŮM TAKÉ PARKOVIŠTĚ

ZDARMA

Informace z městské části . . .
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Základní škola Praha-Kolovraty
hledá na školní rok 2013/2014

Naši jubilanti

vychovatelku do školní družiny.
Podrobnější informace
na tel. č. 267 712 795
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení :
-

dne
dne
dne
dne
dne

2. 07. 13
5. 08. 13
12. 09. 13
16. 10. 13
25. 11. 13

od
od
od
od
od

12.00
10.30
8.00
14.30
10.30

do
do
do
do
do

14.30
13.30
11.00
17.00
13.30

hod.
hod.
hod.
hod.
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.
Pražská plynárenská, a. s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření
dodávek plynu, a. s. a úřadem MČ Praha - Kolovraty nabízí odběratelům
zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž
prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,
a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu aniž
by museli cestovat na kontaktní místa v Praze.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy,
jména atd.)
převzetí reklamace
výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního
plynu
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel.: 267175174 a 267175202, www.ppas.cz

Od července do září 2013 slaví významná životní
jubilea tito naši milí spoluobčané:
Černý Miloslav
Jureček Josef
Hanušová Zdenka
Jindrová Anna
Říhová Anna
Wohlgemuthová Anna
Trojanová Jaroslava
Cinka Bohumil
Kopelentová Věra
Pek František
Součková Libuše
Kamenická Růžena
Vilimovská Marta
Janoušová Zdeňka
Penslerová Helena
Houdová Růžena
Šíp Vladimír
Müllerová Vendula
Holeček Václav
Šplíchalová Eva
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně
zdraví!
Za ÚMČ Praha - Kolovraty Renata Nováková

Děti z Mateřské školy Praha – Kolovraty
děkují všem dárcům
za příspěvek na pořízení skluzavky.
Získali jsme celkem 34.860,- Kč.
Děkujeme.
Ing. Michaela Konečná, ředitelka školy

Vítání občánků Kolovrat a Lipan . . .
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Vítání nových občánků narozených v období od 1. srpna 2012 - 31. ledna 2013.
V pondělí 27. května 2013 v sále U Boudů, přivítali starosta Ing. Michal Habart
a zastupitelka Bc. Iveta Hrubá, nové občánky Kolovrat a Lipan.
Slavnostího obřadu se zúčastnilo 12 dětí (7 holčiček a 5 chlapečků), které doprovodili rodiče,
sourozenci i prarodiče.
Na památku obdržely děti dárečky a rodiče se zapsali do Pamětní knihy.
Příjemnou náladu podrhlo vystoupení dětí z MŠ Kolovraty.
Vše zdokumentoval fotograf pan Vyskočil.
R.N.

Rozálie Černá

Kristýnka Jirečková

Marek Dub

Jiří Jurčo

Alžběta Anna Dynybilová

Filip Kokaisl

Kristýna Havránková

Michal Marounek

Pobaví tě, nenudí tě...

Aneta Mikolášková

Editka Šerá

Tobiáš Princ

Marie Volcová

Pobaví tě, nenudí tě,
unaví tě, přinutí tě.
Kdopak je to?
Je to dítě.
Vzbudí tě a rozesměje
uspí tě a rozechvěje.
Překvapí tě, pochopí tě,
zarazí tě, zamrzí tě.
Kdopak je to? Je to dítě.
Nejdřív bere, pak i dává,
první krůček - voláš sláva.
Vše nejlepší
k narození vašeho děťátka.

ZŠ Kolovraty . . .

Vážení přátelé ZŠ Praha - Kolovraty,
27. června v 9.00 hod, se žáci naší školy posledním zvoněním rozloučili
s letošními páťáky a zároveň slavnostně ukončili školní rok 2012/2013.
Máme tak za sebou 2. pololetí bohaté na soutěže, projekty a kulturní
či vzdělávací akce.

Ač jsme malá škola, naši žáci jméno školy propagují svými úspěchy
v soutěžích. Ve vybíjené jsme skončili na třetím místě v Praze
a v celorepublikovém finalé Kinderiády jsme obsadili 8. místo a stali
jsme se tak nejlepší pražskou školou. Naše žákyně Karolína
Nováčková je držitelkou zlaté medaile za hod kriketovým míčkem.
Reprezentanti naší školy nechyběli ani v dalších soutěžích jako je
např. Turnaj v dámě, výtvarná soutěž MV ČR apod.
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Většina tříd se zúčastnila škol v přírodě, 2. třídy „otestovaly“ školu
v přírodě s výukou plavání, a páťáci tradičně absolvovali závěrečný
„výjezd“ zaměřený na přípravu na přechod do jiných škol.
V květnu se páté třídy zúčastnily celorepublikového plošného
testování z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.
Výsledky testování v porovnání s celorepublikovými výsledky
jsou pro učitele a školu zpětnou vazbou toho, do jaké míry žáci umí to,
co podle předepsaných minimálních požadavků státu umět mají.
Cílem testů je tedy ověření toho, do jaké míry žák zvládá požadavky
obsažené v rámcových vzdělávacích programech a ve standardech
pro základní vzdělávání. Kromě plošného testování naše škola provádí
průběžné testování úrovně žáků jednotlivých ročníků, jsme zapojeni
do projektu Pro školy. cz, který poskytuje učitelům, žákům i rodičům
řadu nástrojů pro ověřování úrovně vědomostí a dovedností žáků
ve stěžejních oblastech.
Ve spolupráci s ÚMČ Praha-Kolovraty a ŠJ jsme pro odcházející páťáky
připravili na rozloučenou malé posezení u zmrzlinového poháru,
na kterém každému našemu „absolventovi“ popřál pan starosta
a předal na památku knihu s věnováním. Škola, díky příspěvku
sdružení rodičů Klubko darovala všem páťákům ročenku
s fotografiemi všech žáků třídy. Tabla tříd 5. A a 5. B jsou umístěna
po dobu letních prázdnin v Infocentru.
Od 1.9.2013 vejde v platnost nový školní vzdělávací program KOPR,
dle kterého budou vyučováni žáci naší školy, kteří zahájí povinnou
školní docházku ve školním roce 2013/14. Nový školní vzdělávací
program zavádí výuku anglického jazyka již od 2. ročníku a reaguje
na aktuální požadavky, které vyplynuly z realizace současného
školního vzdělávacího programu. Základní zaměření našeho školního
programu KOPR – komunikace a prevence, zůstává stejné, přičemž
jsme více propojili výstupy vyučovacího předmětu Komunikační
dovednosti s ostatními předměty, tak aby se žáci postupně naučili
o získaných informacích a dovednostech diskutovat, prezentovat je
a využívat v dalším životě.
V nadcházejícím školním roce budeme dále modernizovat výuku,
rozšiřovat možnosti zájmové nabídky školy, budeme dále
spolupracovat s externími subjekty a podporovat veškeré aktivity
vedoucí ke zkvalitnění výuky. Ve školním roce 2013/14 bude mít naše
škola 13 tříd. Díky zodpovědnému a vstřícnému přístupu zřizovatele –
MČ Praha - Kolovraty budeme moci využívat další zrekonstruovanou
učebnu v prostorách vilky K Poště 320/5.
Jak již bylo mnohokrát řečeno, naplňování cílů školy se neobejde
bez podpory partnerů. Dovoluji si tedy Vám všem za zaměstnance
školy poděkovat za spolupráci a přeji Vám krásné léto.
Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka ZŠ Praha-Kolovraty

Soutěžili jsme také v rámci školy – 4. B připravila soutěž Škola
má talent, jejíž finále proběhlo v kulturním sále U Boudů za účasti pana
starosty a paní tajemnice, 4. a 5. třídy se utkaly ve vybíjené, všichni žáci
měli možnost se zapojit do soutěže o nejhezčí čtenářský deník...
Jako každý rok, také letos jsme sklízeli úspěchy ve sběrové soutěži
společnosti Kovošrot Group plus. V soutěži jsme obsadili 2. místo
a v přepočtu nasbíraných kilogramů na jednoho žáka dokonce
1. místo. Díky sběru papíru jsme získali téměř 50. 000,- Kč. Tyto
finanční prostředky budou využity na další modernizaci výuky.
Výuku jsme podpořili řadou třídních a školních projektů, z nichž
největší úspěch měl projekt Evropa je náš domov, Den Země a Den
zdraví, který každoročně pořádáme ve spolupráci s VOŠZ z Prahy 4.
Díky projektu Evropa je náš domov měli žáci možnost více poznat
tradice, zvyky a zajímavosti z běžného života v některých zemích
Evropy. V rámci předmětů Komunikační dovednosti, Výtvarná výchova
a Informační a komunikační dovednosti žáci v projektu Naše Kolovraty
upozornili na zajímavá místa v obci a okolí.
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RC Macek . . .

Mackovský Rej čarodějnic byl letos s překvapením
Ve čtvrtek 25. dubna to v sále u Boudů zase vřelo. Slétli se
čarodějové a čarodějnice nejen z Kolovrat, ale i z Lipan, Benic
a doletového okolí. Košťata nezůstala v klidu a maminky
a tatínkové také ne. Pomáhali malým dětem tvořit krásné sovičky
a netopýry z papíru.
A jelikož bylo krásné jarní počasí, mohli jsme vyběhnout i ven
a dovádět na připravených stanovištích, kde děti plnily úkoly
a získávaly dobrůtky.
Hlavním překvapením na letošním reji čarodějnic bylo loutkové
divadlo. Zatemnila se okna, zhasla světla, roztáhla se opona a Jeníček

Výsledky Běhu mezi stromy:
http://macek-kolovraty.webnode.cz/news/beh-mezi-stromy-2013/

Poškoláček
Rodinné centrum Kolovraty – MACEK, nabízí pro školní rok 2013/14
pro žáky 3. - 5. tříd Dětský klub Poškoláček.
Poškoláček je určen pro děti ve věku od 7 let a bude probíhat každý
pracovní den od 12.30 do 16.30 hodin. Poškoláček bude probíhat
v klubovně MACKA (vedle KD „U Boudů“), za příznivého počasí
pak na dětském hřišti v ulici Mladotova.

V rámci Poškoláčka se děti mohou věnovat:
• školním úkolům (po dohodě s rodiči)
• stolním a deskovým hrám
• pohybovým hrám a aktivitám (na venkovním hřišti)
• výtvarným aktivitám
• uměleckým aktivitám
• v případě zájmu a po dohodě s rodiči je možné zavést i další aktivity
Podrobnosti naleznete na www.rc.macek.cz.
S případnými dotazy se prosím obracejte na Kateřinu Dejmkovou, tel.
608236486, e-mail katerina@dejmkova.cz

RC MACEK NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014:

s Mařenkou vyprávěli, jak se dostali k čarodějnici. Bylo to napínavé
pro všechny, ale dopadlo to dobře, dokonce i perníček dětem nechala
čarodějnice naloupat. Nakonec si ještě všichni zatančili čarodějnické
tance kolem ohně, pořádně si začarovali, nasedli na svá košťata
a odlétli pryč. Doufejme, že nezabloudí a že příští rok k nám zase malé
čarodějnice a čarodějové najdou
cestu. Za finanční podporu
děkujeme MČ Praha - Kolovraty.
Martina Vanišová

Běh mezi stromy
s vichrem z hor
I v letošním roce se v Kolovratech
konal tradiční Běh mezi stromy,
a to v neděli 12. května. Nejprve
se před obědem sešli
organizátoři, kteří připravili
3 běžecké tratě a tři trasy
orientačního závodu. Zpočátku
se zdála zbytečná stavba
přístřešků pro start a cíl, ale
závěrečný "vichr z hor" je ještě
stihl prověřit.
Na běh odstartovalo za ideálního poloslunečného počasí celkem 69
závodníků, ale do cíle jich dle pravidel dorazilo pouze 66. Všem patří
obdiv za zvládnutí cest, rozbahněných dešti předchozích dnů a na
průměrný věk 7 let je obdivuhodné uběhnutí v součtu celkem 114 km.
Někteří zvládli i více tras, na jejichž konci bylo vyhlášení výsledků
a předání drobných cen a diplomů. Úplný závěr běhu zpestřil pověstný
"vichr z hor", který začal odnášet vše. Nezbylo než, aby diplomy
zachraňovali startéři, altány organizátoři, předané ceny byly
zachraňovány dětmi, děti rodiči, kolemjdoucí proháněli čepice.
Jedním dechem nezbývá, než si přát, aby slunečné počasí bylo i příští
rok a vichr, aby zůstal i s bahnem na horách.
Významné poděkování patří organizátorům z organizací: Rodinné
centrum MACEK, TJ Sokol Kolovraty, Škola Taekwon-do Chon-Ji,
Kolovratský KOS, Klub Sluníčko a Naše Kolovraty. Za výraznou finanční
podporu děkujeme MČ Praha - Kolovraty.
Petr Bartoš

• DOPOLEDNÍ HERNA S PROGRAMEM pro maminky s dětmi –
úterý a čtvrtek 9.00 -11.00 hodin
• HUDEBNÍ HRÁTKY - pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky pod vedením
zkušené lektorky Z. Vlčinské. Kurz bude probíhat v pondělí
dopoledne
• HUDBOHRANÍ - hudební kroužek pro děti od 6 - 8 let. Bude
probíhat pravděpodobně v pondělí brzy odpoledne.
• ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI - bez maminek, od 4,5 roku.
Bude probíhat v úterý odpoledne, čas bude upřesněn.
• FRANCOUZŠTINA PRO ŠKOLÁKY (2. – 4. třída) – 1x týdně
45 minut.
• FRANCOUZŠTINA PRO MAMINKY (S DĚTMI) - bude otevřeno
v případě zájmu. Více informací: M. Dundrová, tel.: 608 340 866,
dundrova@centrum.cz.
• SPOLEČNÉ VÍKENDOVÉ VÝLETY pro celé rodiny
• Jednorázové akce - Kolozávod, Drakiádu s táborákem, Dýňovou
slavnost, Mikulášskou besídku pro nejmenší děti
• Soutěže a turnaje (Výtvarná a fotografická soutěž, Turnaj
v piškvorkách, apod....)
• Kurzy a přednášky na témata, která zajímají rodiče a děti,
laktační poradna
…. A další aktivity budou následovat podle zájmu dětí a rodičů.
Další nabídka kroužků pro předškoláky i školáky bude zveřejněna
v Kolovratském září. Sledujte také naše webové stránky
www.rcmacek.cz!
Vzhledem k rozšiřování aktivit a k většímu počtu zájemců hledáme
pro tyto činnosti další spolupracovníky a lektory. Pokud máte chuť
a zájem o práci s dětmi, kontaktujte nás prosím na emailu:
macek.kolovraty@seznam.cz, nebo na tel: 776 730 960.
Stejně tak uvítáme náměty na další aktivity.
Již nyní vás chceme pozvat na naše podzimní jednorázové akce:
15. září
KOLOZÁVOD 2013
6. října
DRAKIÁDA S TÁBORÁKEM
10. listopadu
DÝŇOVÁ SLAVNOST
17. listopadu
TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
5. prosince
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

Dětský den v Kolovratech . . .

Dětský den 2013 aneb Hry bez hranic
Letošní dětský den se nesl ve znamení
změn, původně byl plánován na první
červen, což je svátek všech dětí, ale
bohužel příroda k nám nebyla vstřícná
a díky vydatným dešťům jsme jej museli
přesunout o týden. V sobotu osmého
června bylo počasí daleko přívětivější a tím
pádem také zajímavý program přilákal
mnoho dětí a rodičů na fotbalové hřiště
Sokola Kolovraty. Pro děti byla připravena
různá soutěžní stanoviště, kde mohly
ukázat své dovednosti a znalosti. Za každý
splněný úkol obdržely razítko do hrací
kartičky a následně si vybraly odměnu dle
svých představ. Do soutěží se opět zapojilo více než 600 dětí
a odhadem se dá říci, že Dětský den celkově navštívilo téměř dva tisíce
osob.
V rámci programu se představily místní dětská sdružení a spolky.
V prvním bloku nám Dětský aerobic předvedl taneční vystoupení
předškoláků, následoval umělecký tanec v podání Baletu Říčany a dále
pěvecké vystoupení dětského sboru Coro Piccolo s fotbalovou
tématikou. V druhém bloku nám zatančila taneční skupina
předškoláků Světlušky a dále vystoupilo hip hopové dívčí uskupení
Niňos Bailandos. S bojovým uměním nás seznámili taekwondisté
a ukázky zákroku a sebeobrany nám představila Městská policie Praha.
Děti si mohly také zaskákat na různých nafukovacích atrakcích či na obří
trampolíně Euro Jumper 4 v 1 anebo zastřílet ze vzduchovky.
Pro všechny ratolesti se vydával popcorn během celého odpoledne
zdarma. Letošní novinkou bylo tvarování obrovských bublin. Také se
všichni mohli povozit na vozítkách Segway nebo koloběžkách. Velký
žlutý plyšový medvěd s černou opicí lákali potomky na malou
diskotéku. Odměnou nám všem byly určitě rozesmáté a spokojené
dětské tváře. Organizačním tým, který tuto akci připravoval takřka půl
roku, pracoval ve složení Pavel Ondroušek, Iveta Hrubá, Hana Vítková,
Pavla Pospíchalová, Luďka Kvášová a Jana Dynybilová.
Za to, že se celá akce mohla uskutečnit a děti strávily příjemné
odpoledne plné her patří velké poděkování všem z´častněným.
1) sponzorům a dárcům: David a Monika Borgesovi, Kolovraty; Sokol
Kolovraty o.s.; spol. AMADA Praha, Kolovraty; spol. FinEko, Praha 10;
Dejmek - speciální odtahová služba s.r.o., Kolovraty; Vladimíra Jechová
– Vápeníková, Kolovraty; Jiří Holý, Realizace staveb, Praha 3;
Cambridge Study Ltd., Velká Británie; spol. PALUMA plus, Praha 1;
Zbyněk Dokulil Do-Do, Kolovraty; Josef Pěnkava – Sportklub Kolovraty;
Vít Chlumecký, Kolovraty; Michal Bor, Kolovraty; Jan Černý, Lipany;
Miloš Chad, Kolovraty; Jiří Koupilek, Kolovraty; Vladimír Trejbal,
Kolovraty; Lékárna U Krále Jiřího, Uhříněves; Damir Begovič, Kolovraty;
Zdeněk Vítek, Kolovraty; spol. GUMEX, Strážnice; Šárka Keselicová,
Kolovraty; JK MODEL, Kolovraty; Pekařství Frydrych Říčany.
2) kolovratským a lipanským organizacím, sdružením, spolkům
a soukromým osobám: Sokolu Kolovraty o. s., Mateřské škole,
Základní škole a družině, Klubu Kolovraty o. s., rodinnému centru
Macek, Skautům, dětskému klubu
S l u n í č k o , o d d í l u Ta e k w o n - d o ,
Okrašlovacímu spolku lipanskému, Naše
Kolovraty o. s., Sportklubu Tenis Kolovraty,
Margitě de Heij Kolářové.
3) dobrovolníkům a zaměstnancům
úřadu MČ Kolovraty: Všem, kteří svůj
volný čas věnovali přípravě a hladkému
průběhu celé akce i těm, kteří se podíleli
na následném úklidu celého hřiště.
Za MČ Kolovraty: Iveta Hrubá
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Dětský den v Kolovratech . . .

foto: Stanislav Peška

Ze života Lipan . . .
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Jsou Lipany stále součástí městské části PrahaKolovraty?
Na takto položenou otázku je vcelku snadná odpověď. Po stránce
faktické je obec Lipany součástí městské části Praha - Kolovraty a spadá
pod obecní samosprávu tamtéž. Tak tomu je od poloviny 19. století.
Pokud si však na položenou otázku budu odpovídat na podkladě svého
pocitu a prožitých 14 let života mé rodiny v Lipanech, nebude
již stanovisko tak jednoznačné.
Obec Lipany bude v r. 2025 slavit 700leté výročí prvé zmínky v Deskách
zemských. V průběhu těchto 700 let si obec zachovala svou integritu
a nebyla začleněna do jiného obecního celku jako například blízké
Tehovičky. Celistvost Lipan bude se vší pravděpodobností zachována
i v dalším období života obce. Lipany budou v dohledné budoucnosti
odděleny od města Říčany dálničním obchvatem a od možného
stavebního propojení s obcí Kolovraty je odděluje plánovaný železniční
koridor i koridor vedení VVN. Tyto moderní stavby pravděpodobně
umožní Lipanům zachovat si dnes již vzácný „vesnický“ vzhled v rámci
města Prahy. Harmonická celistvost obce a její osamocení v krajině
však přináší i negativa do života lipanských usedlíků.
V dnešní motorizované době není pro většinu obyvatel Lipan
problémem chybějící infrastruktura v podobě obchodu, lékaře či jiných
služeb. Nedostatek ale shledávám ve stále opomíjeném bezpečném
propojení pro pěší s Kolovraty a jejich vybaveností, která má sloužit
obyvatelům obou obcí. Může se zdát, že využívání infrastruktury
Kolovrat ze strany obyvatel Lipan nic nebrání. Při podrobném pohledu
je však přístup k využití občanské vybavenosti v Kolovratech ne zrovna
levnou, příjemnou a bezpečnou kratochvílí! Hlavním spojením obou
obcí je v současnosti komunikace, která vznikla na dříve zde vedoucí
polní cestě, jak jí popisuje pan B. Řehák ve svých vzpomínkách. Její
modernizace a současné rozšíření z pohledu právního zde nemohu
posuzovat, ale dle názoru majitelů pozemků, kterých se cesta dotýká,
má do „právní čistoty“ stavba této komunikace daleko. Čtvrté volební
období, které v Lipanech prožívám, registruji, že posun směrem
k zbudování odpovídající cesty pro pěší kolem zmíněné komunikace je
v podstatě nulový. Není projednán výkup pozemků pro plánovaný
chodník (nejsou vyplaceny ani ty pod současnou silnicí!), projektové
práce nejsou dokončeny a bez projektu nelze žádat o finance na výkup
pozemků a stavbu. I vybudované vycházkové okruhy se Lipan dotýkají
jen vzdáleně a při jejich plánování a výstavbě byly jednoznačně potřeby
lipanských obyvatel opomenuty. Během let, které jsem v Lipanech
prožil, se však Lipany rozrostly a žije zde asi 8 % obyvatel (k 31. 12. 2011)
obou obcí. V současné době potkáte v Lipanech více jak 70 dětí
předškolního a školního věku. Především pro ně a jejich rodiče je
chybějící bezpečné propojení s Kolovraty nevyhovující. Sportoviště,
koupaliště, kamarádi ze školy jsou vzhledem k tomuto letitému
nedostatku vzdálenější než těch několik set metrů vzdušnou čarou!
S pocitem, že potřeby lipanských jsou ze strany vedení obce opomíjeny,
se pomalu vytváří v Lipanech občanská aktivita, která nejen, že nabídla
vedení obce pomocnou ruku, ale bude požadovat v nadcházejícím
volebním období změnu přístupu k Lipanům. V Okrašlovacím spolku
lipanském se snažíme přispět k rozvoji Lipan. Naše aktivita přinesla
obci kulturní, sportovní a společenské akce, vybudovali jsme
odpovídající přístřešek u zastávky autobusu a na jaře i provizorní
propojení obecního chodníku na lipanskou část vycházkového okruhu.
Věříme, že naše úsilí nalezne podporu i v Kolovratech a kolovratští nás
podpoří v naší snaze o urychlené a bezpečné spojení Kolovrat a Lipan
pro pěší.
Miroslav Procházka, v Lipanech žijící

Krátké zprávy z Lipan pro Vás připravil Okrašlovací
spolek Lipanský:
Lipanští při Dětském dnu v Kolovratech
Členové Okrašlovacího spolku lipanského se opět zapojili
do programu Dětského dne a pro návštěvníky připravili pohybové hry.
Pod názvem „Dětské hrátky padesát let zpátky“ si děcka mohla
vyzkoušet hry ze dvorků a plácků, jak je provozovaly předchozí
generace. Skákala se guma a panák. Sbíraly se drábky a snímal
provázek. U mnoha dětí se prokázalo, jak hodně chybí tyto
neorganizované hry při vývoji jejich pohybových schopností. Mnohdy
jejich pružná tělíčka „zastínili“ svým výkonem babičky a dědové, kteří
si na tyto jednoduché hrátky zavzpomínali.

Bleší trh
Okrašlovací spolek podvakrát
organizoval bleší trh společně
s hospůdkou U klasiků. Další
„blešáček“ bude zaměřen
na školní vybavení
a pravděpodobně jej
uspořádáme na začátku září...

Beatová garáž
Poslední červnové sobotní odpoledne organizovala skupina
Houpací kůň a hospůdka U klasiků garážový festival beatových
kapel, která se již počtvrté pořádala v garage U klasiků.

Okrašlujeme naší obec
Členové spolku na jaře upravili zadní část zastávky svahovou
keramikou, kterou osadili keři. Část jich byla sice okamžitě
ukradena, ale zbytek přesto působí dobře.

Propojení vycházkového okruhu
Díky pochopení pana Ctirada Bohuslava a Ing. Řezáče z Nupak bylo možné vybudovat
iniciativou členů Okrašlovacího spolku lipanského s pomocí některých sousedů
z Lipan propojení vycházkového okruhu s chodníkem v intravilánu Lipan.
O nedostatku bezpečného pohybu pěších mezi Kolovraty a Lipany se zmiňuji
na jiném místě. Tato provizorní stezka je v současné době k dispozici pěším
i cyklistům a navazuje na okruh asi 300m od okraje obce směrem na Benice. O údržbu
stezky se v době vegetačního období prozatím starají členové spolku, ale doufáme,
že stezka bude zahrnuta do obecního systému údržby zeleně.
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Akce v Infocentru s knihovnou . . .

Akce v Infocentru s knihovnou
Za první pololetí 2013 proběhlo 40 akci (viz. strana 21 „Zpráva činnosti Infocentra s knihovnou). Některé okamžiky si připomeneme formou
fotografií.
V Infocentru s knihovnou se hrálo. Proběhlo zde několik krásných koncertů:

Každý měsíc přinesl novou výstavu a vernisáž:

Četli jsme, desedovali a prováděli exkurze po knihovně:

Sport . . .
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Květen 2013 – Mezinárodní turnaj v Drážďanech

společné foto týmů včetně trenérů

slavnostní nástup, v popředí starší přípravka

rozcvičení mladších žáků během turnaje

poslední pokyny před zápasem starších žáků

Červen 2013 – Sportovní den v Sokole

kolovratské roztleskávačky + Niňos Bailandos

ukázka hry nejmenších fotbalistů

nafukovací atrakce patřily dětem
stolní lidský fotbal v podání maminek
fotoreportáž připavila Iveta Hrubá
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4 x historicky poprvé v Sokole Kolovraty . . .
Neskutečnou sezónu odehrály mužstva Sokolu Kolovraty.
Poprvé v historii klubu se bude hrát v Kolovratech druhá
nejvyšší pražská soutěž mužů - I. A třída a Krajské přebory
kategorií staršího dorostu, mladšího dorostu a starších žáků.
V jednotlivých soutěžích bude v sezóně 2013/2014 náš klub
poprvé reprezentovat deset týmů.

Sport . . .

Marek Maštera, Milan Zolich; Starší žáci – Pavel Hrubý, Vladislav
Semerád, Bedřich Matoušek; Mladší žáci – Michal Martinek,
Jan Sommer, Karel Fiala, Jiří Trenkwitz; Starší přípravka – Jiří Baloun,
Jiří Pospíchal, Ladislav Spáčil; Mladší přípravka – Jan Kolář, Vlastimil
Novotný; Mini – Tomáš Reitmeier, Roman Šimků, Radim Bohuslav,
Petr Bartoš; Garda – Zdeněk Dvorský, Zbyněk Hladký a v neposlední
řadě trenéru malých brankářů Ivo Viktorovi.
Tradiční turnaje mladších a starších přípravek
Závěrem sezóny se konal již osmý ročník turnaje mladších přípravek
o putovní pohár starosty Městské části Praha – Kolovraty. Domácí
oddíl reprezentovaly dva týmy a kluci bojovali ze všech sil. Vítězným
týmem se stal SK Union Čelákovice a pohár obdrželi z rukou starosty
Ing. Michala Habarta. Druhý víkendový den se uskutečnil osmý ročník
turnaje starších přípravek o putovní pohár ředitele základní školy MČ
Praha – Kolovraty. Tento turnaj vyhrálo mužstvo SK Horní Měcholupy,
pohár předala paní ředitelka ZŠ Mgr. Vladimíra Neklapilová, domácí
tým skončil na místě druhém, blahopřejeme k úspěchu. Velké
poděkování za celou organizaci a přípravu turnajů patří Ing. Milanu
Zolichovi.

Muži A po celý rok kralovali I. B třídě, za celou sezónu prohráli pouze
jedno utkání a svoji skupinu vyhráli s neuvěřitelným náskokem
21 bodů. Všem hráčům a trenérovi Jindřichovi Všetečkovi gratulujeme
a přejeme mnoho úspěchů ve vyšší soutěži. Mužům B se po slušném
podzimu na jaře příliš nedařilo, ale i čtyři získané body nakonec
na udržení soutěže stačily. Starší dorost obsadil v I. třídě 3. místo
a to mu přineslo postup do Přeboru Prahy. Kluky čeká velmi těžká
konkurence, ale jestli se jim povede pod vedením trenérské dvojice
Bimbo - Maštera letošní výkony zopakovat, nemusejí mít obavu
ze žádného soupeře. Mladší dorost je zcela nová kategorie, základ
týmu tvoří hráči letošních úspěšných starších žáků. Pro jejich další
rozvoj jsme se rozhodli ke spolupráci s SK Horní Měcholupy, pod jejichž
hlavičkou, ale v našem areálu, bude tento nově se tvořící tým hrát
Pražský přebor mladšího dorostu.
Starším žákům se podařilo vybojovat pro Sokol Kolovraty Pražský
přebor umístěním na 2. pozici. Velmi dobré výkony v jarní části soutěže
mužstvu zajistily postup již tři kola před koncem. Jestli budou kluci
nadále k fotbalu přistupovat poctivě, nemusejí se ve vyšší soutěži
ztratit. Mladší žáci obsadili 4. místo a vylepšili svoje loňské umístění.
K dalšímu postupu mnoho nechybělo a snad jen spousta
neproměněných brankových možností tyto plány zhatila. Mužstvo po
celý rok předvádělo výborný fotbal a bylo radost se na tyto
dvanáctileté kluky dívat. Starší přípravka přes menší počet hráčů
obsadila stejně jako mladší žáci 4. místo. Hráči se neustále zlepšují
a bude velmi zajímavé sledovat jejich další fotbalový růst. O tom, že se
na jejich zápasech nikdo nenudil svědčí 185 nastřílených branek
v mistrovských utkáních.
Mladší přípravka odehrála soutěž na dvou hřištích a v konečném
součtu skončila na skvělém pátém místě. Přesto, že výsledky nejsou
v této kategorii vůbec důležité, umístění svědčí o výborné práci
trenérů a o tom, že kluky fotbal baví. Nejmenší děti hrající
pod hlavičkou Mini se zúčastnili dlouhodobé turnajové soutěže a jsou
velkým příslibem do budoucnosti kolovratské kopané.
V historii klubu byl loňský fotbalový rok nejúspěšnějším v celé
sedmaosmdesátileté historii a potvrdilo se, že cesta věnovaná mládeži
je jednoznačně správná a jediná možná. Za výbornými výkony hráčů
stojí tisíce hodin nezištné práce našich dobrovolných trenérů. Všem
patří obrovský dík a rádi Vám je představíme: Muži A – Jindřich
Všetečka, Petr Všetečka; Muži B – Jiří Černý; Starší dorost – Jiří Bimbo,

Červnové akce v areálu
První zatěžkávací zkouškou byl Dětský den, který navštívilo téměř dva
tisíce lidí, díky nepředvídatelnému počasí jsme areál připravovali
dvakrát, neboť dětský den musel být odložen o týden. Chceme
poděkovat členům Sokola z řad trenérů, hráčů, rodičů, kteří nejenom
pomohli přichystat areál, ale celý den na akci pomáhali. I naše
sdružení mělo svůj stánek s překážkovou dráhou, kde si děti
vyzkoušely svoji tělesnou zdatnost a šikovnost.
Týden poté se konal Sportovní den Sokola, dopoledne jej zahájily
Kolovratské roztleskávačky s dívčím uskupením Niňos Bailandos.
Poděkování patří paní Věrce Kalinové za připravení choreografie
i dámám, které se nácviku ujaly se ctí. Dále následovalo poslední
mistrovské utkání Mužů A, výhrou 5:2 ukázalo mužstvo divákům,
že si postup skutečně zaslouží. Odpoledne bylo plné her a soutěží.
Hrál se stolní lidský fotbal, turnaj Sokola vyhrály maminky Mini
přípravky. Pro děti byly připraveny překážková dráha či nafukovací
atrakce. Mládež zase měla k dispozici hřiště na nohejbal či volejbal.
I tuto akci navštívilo více než 500 lidí, kteří si přišli zasportovat anebo
se pobavit. Fotografie či videa si můžete prohlédnout
na: www.sokolkolovraty.cz, sekce fotogalerie.
Úplným závěrem poděkujeme všem našim sponzorům, bez jejichž
pomoci by byla naše činnost neuskutečnitelná a MČ Praha Kolovraty
za pomoc pro děti a mládež formou grantu.
Vážení přátelé, milé děti, je doba letních prázdnin, která je časem
odpočinku a pohody, nezapomenutelných zážitků a dobrodružství
a především letních dovolených. Chtěli bychom Vám popřát příjemné
prožití letních prázdnin, mnoho hezkých a prosluněných dní a chvil
s rodinou a přáteli.
Za Sokol: Iveta a Pavel Hrubých
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3. KOLOVRATSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 18. května 2013 se na Kolovratském rybníku uskutečnily další v pořadí
již 3. KOLOVRATSKÉ rybářské závody.
Malé i velké závodníky neodradila ani počáteční nepřízeň počasí
a na břehu rybníka zasedlo 16 dětských rybářů a 19 dospělých, kteří
dohromady vytáhlí z rybníka 929 ryb. Z toho děti ulovili:
284 karasů, 5 kaprů, 4 plotice, 3 okouny, 3 cejny. Dospělí vylovili:
603 karasů, 6 kaprů, 6 plotic, 4 líny, 7 okounů, 4 cejny.
Nechyběl sportovní zápal ani duch a tak se i tento ročník KOLOVRATSKÝCH
rybářských závodů vydařil.
Pavel Vokál

„Nemáme se za co stydět. . .,“
říká paní Vlastníková ve svém příspěvku, kterým nám opět, po téměř
dvouletém odmlčení, udělala radost. Těšíme se z úspěchů
kolovratských dětí a velmi rádi informace o nich zprostředkováváme
našim čtenářům.
-redVážení spoluobčané, sportovní přátelé!
Jsme potěšeni, že dostáváme po delší době prostor v Kolovratském
zpravodaji a máme tak možnost jen krátce informovat kolovratskou
veřejnost o dalším působení občanského sdružení Sport Kolovraty
v naší obci, kde pracujeme již 13 let.
V zimě jsme opět pro 52 dětí uspořádali týdenní pobyt na horách a také
již 12 tým rokem od října do dubna v kolovratské tělocvičně nabídli
možnost výuky a zdokonalování kolektivní hry v košíkové. Tuto nabídku
využilo v této zimě 26 dětí.
Kromě těchto dobrovolných aktivit působíme již druhým rokem stále
jako TK Sport Kolovraty na dvorcích Sokolu Královice. Velice si vážíme
a musíme poděkovat našim tenisovým rodičům, jak společným úsilím
pomohli zvládnout logistiku a překonat tak změny, které kolovratským
tenistům nastaly. V novém působišti nám podali pomocnou ruku
a ochotně vyšli vstříc. Společně zde trénujeme a hrajeme soutěže
družstev s královickými dětmi a trenéry. Mezi oběma kluby je dobrá
spolupráce. Podíváme-li se na webové stránky Českého tenisového
svazu www.cztenis.cz uvidíte, že se nemáme za co stydět. V soutěži
družstev ve všech věkových kategoriích zůstáváme v 1. třídě mezi předními pražskými kluby a naši dorostenci si vybojovali postup do ligy.
I v jednotlivcích nadále poukazujeme na kvalitu tréninků a velkou
snahu dětí, což ukazují výsledky mladších a starších žáků a dorostu.
V zimní sezóně naši hráčky a hráči s úsměvem a velkou radostí drželi
v rukou poháry za 1., 2. a 3. místo v celostátních turnajích. TK Sport
Kolovraty je stále uznávaným klubem s dobrými reprezentanty obce.
O to víc nás mrzí, že z kolovratských webových stránek zmizelo
o.s. Sport Kolovraty, které zde 11 let bylo uvedeno ve sportovních
aktivitách. Důvod nám není znám. Také musíme zareagovat na článek
pana Pěnkavy, který nejen prezentoval činnost a úspěchy Sportklubu
Kolovraty, ale také po uplynulé sezóně upozorňoval na katastrofální
stav tenisových kurtů, které musel údajně uvést do použitelného stavu
a absolutně „vybydleného“ zázemí. Překvapuje nás a zároveň mrzí,
že po několikaleté (cca 5 let) spolupráci v týmu našich trenérů TK Sport
Kolovraty a podpoře při získání prostor pro vybudování restaurace
Sportklub, z pro nás neznámých důvodů nepravdivě informuje
o předání dvorců a klubovny. Celý sportovní areál byl předán obci
17. 10. 2011 na základě předávacího protokolu, který je k dispozici jak
na MČ Kolovraty, tak i u o.s. Sport Kolovraty. V protokolu je uvedeno,
že tenisové dvorce jsou v pořádku, řádně zazimovány, oplocení
a schodiště jsou bez závad a travnaté plochy jsou udržované,
posekané, uhrabané – bez závad. Předání nebytových prostor – bez
závad, prostory jsou v pořádku, uklizené.
Co dodat. Upřímně přejeme nově vzniklému tenisovému klubu, aby se
jim práce s mládeží a dětmi dařila a brzy tak i oni mohli přispět svou
reprezentací v soutěžích družstev a jednotlivců k dobrému jménu
Kolovrat a pomoci tak TK Sport Kolovraty i nadále svou obec důstojně
reprezentovat
Hana Vlastníková

Pochod rozmrzlého kapříka počtvrté
Již počtvrté uspořádal náš klub „pochod rozmrzlého kapříka“ aneb
procházku ze Zlenic do Čtyřkol. Lákadlem je zejména svezení se
posledním fungujícím přívozem přes řeku Sázavu od hotelu Kormorán
pod Hlásku. Akce se uskutečnila v sobotu 18.5.2013 a ač týden před
pochodem propršel, v sobotu nám počasí přálo. Dopoledne se
v Kolovratech na nádraží sešlo celkem 14 účastníků. Z Kolovrat jsme
vyrazili vlakem do Čerčan a odtud dále do Zlenic. Zde jsme využili
služeb přívozu přes Sázavu a nechali se převézt k občerstvení Baštírna
pod Hláskou. Po krátkém občerstvení jsme vyrazili podle řeky Sázavy
do Čtyřkol. Cesta rychle ubíhala, a tak jsme za chvilku byli
ve Čtyřkolech. Ještě jsme se zašli podívat k mostu přes řeku Sázavu,
kde žijí nutrie. A pak už honem na nádraží a vlakem zpět do Kolovrat.
Sobotní výlet jsme si moc užili a už se těšíme na příští ročník.

Volejbalový turnaj geodetů a kartografů
V sobotu 25.5.2013 uspořádal náš klub již 11.ročník volejbalového
turnaje geodetů a kartografů. Turnaj se již tradičně odehrává v hale
na Julisce v pražských Dejvicích. Turnaje se letos zúčastnilo celkem
16 týmů, z toho poprvé hned 3 týmy MAESTRO CLUBU Kolovraty.
Hrálo se ve čtyřech skupinách každý s každým, dva nejlepší týmy
z každé skupiny postupovaly do play-off. A nás těšilo, že do play-off
postoupily i dva naše týmy – Áčko a Béčko. Ty na sebe narazily
v semifinále a úspěšnější bylo Béčko. Áčko si tak zahrálo zápas o třetí
místo s týmem Plzeňská směs. Tento zápas však bohužel prohrálo
a zbylo na něj čtvrté místo. Béčko ve finále vyzvalo tým Pat a Mat.
Bohužel i Béčko tahalo v tomto zápase za kratší konec a nakonec
prohrálo 2:0 na sety. Ale i tak byl letos pro naše barvy turnaj úspěšný,
naše týmy vybojovaly krásné druhé, čtvrté a jedenácté místo!
Děkujeme všem hráčům za předvedenou hru, fair play a všem
ostatním za pomoc při organizaci! Příští rok pod vysokou sítí opět
na viděnou. Podrobné výsledky a fotografie na www.maestroclub.cz
Za MAESTRO CLUB Kolovraty Jana Konečná
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Ze života Lipan II. . . .

Vzpomínky pana Řeháka z Lipan II.
Při dalším srovnávání života v Lipanech dříve a dnes mi vytanula v mysli vzpomínka na obecnou školu v Kolovratech. Do ní chodily děti z Lipan
od jejího založení. Dříve a také na vyšší stupeň - do měšťanské se chodilo do Říčan. Škola v Kolovratech byla pětitřídní, měla však jen 4 učebny.
Každá třída měla jeden den v týdnu volno. Třetí třída neměla vlastní učebnu a tak se vždy stěhovala do učebny té třídy, která měla volno.
Kolovratská škola měla dobrou pověst a také skvělé učitele. Musím vzpomenout na pana učitele a pozdějšího ředitele Hájka, oblíbeného hlavně
prvňáčky, který nás každé ráno vítal a k učení přiváděl hrou. Všichni učitelé hráli buď na housle nebo na klavír, pan učitel Hájek i na varhany
v kostele. Hodně jsme zpívali národní písně. Hudební výchova se nesla rčením: zpěvem k srdci, srdcem k vlasti, a to i v době německého
protektorátu. Samozřejmě učení a kázeň byly na prvním místě, a pokud nebyla, přiletěl i políček nebo to znamenalo zůstat po škole.
Ve třídě jsme měli také několik nezapomenutelných jedinců. Tak například Pepíček Břečka byl nejmenší z nás kluků, ale také nejšikovnější,
nejpohyblivější, veselý a předváděl rád stojky na lavici. Byl jako z gumy. Oproti němu Honza Kaprálek byl statný, vždy rozvážný
a s organizátorskými sklony, uznávaný myslitel třídy. Dvě premiantky Liduška Bláhová a Mařenka Štěpánková byly naší chloubou.
V r. 1938 krátce po začátku školního roku a vstupu do třetí
třídy nás zastihla mobilizace. Naši tátové a také dva učitelé
byli povoláni do zbraně. Doma zavládl smutek a starost
z budoucnosti a my děti jsme mávaly a hrdě
provolávaly slávu projíždějícím transportům našeho vojska
po kolovratské železnici a prožívaly mobilizaci bezstarostně
po svém.
Do školy jsme chodili stejně jako dospělí na vlak pěšky.
Cesta byla úzká, vyjetá zemědělskými potahy, a podle
ročního období a počasí buď prašná nebo blátivá
či zasněžená. Když už nebyla v polích práce pro potahy,
vozili děti Řehákovi koně do školy i zpět. Kolem roku 1940
se Lipanští rozhodli vybudovat podél této cesty chodník
pro pěší, a to z jedné poloviny v katastru lipanském
k císařské cestě a druhou polovinu Kolovratští v katastru
kolovratském. Majitelé pozemků František Bouda a Rudolf
Řehák z Lipan a Jaroslav Bouda z Kolovrat ustoupili o 1,5 m
po délce svých polí. Jaromír Bohuslav nechal nalámat
kámen ze své skály, který spolu se dvěma zakoupenými
vagony škváry rozvážely koňské potahy na určená místa.
Ke konečné úpravě se přidaly ruce ostatních a byl chodník, ale žel jen v katastru lipanském. V katastru kolovratském dokončen nebyl. Tak stejně,
když bylo bláto, museli děti i dospělí umývat boty v potoce před vstupem do školy a do vlaku pod okny bývalého starosty p. Říhy. Potřeby (hadry)
na mytí uschovávali pod kameny pod můstkem přes potok. Dnes je cesta pěkná, asfaltovaná, maximálně využívaná motorovými vozidly,
a je škoda, že není prostor pro děti a chodce.
Pan Řehák

Kotlíkový guláš v Lipanech již popáté
Páté výročí soutěžního klání sousedících obcí ve vaření kotlíkového
guláše se uskuteční poslední srpnovou sobotu na návsi v Lipanech.
Účastnit se mohou kuchtíci z Benic, Nupak, Kolovrat, Kuří a Lipan,
případně i další hostující družstva. Přihlášku naleznete na webu
Okrašlovacího spolku lipanského www.oslipansky.cz, nebo
ji můžete podat každé úterý a čtvrtek v obchůdku vínem v Lipanech.
Termín pro přihlášení končí dne 15. 8. 2013
Soutěžící tým musí být vybaven kotlíkem s trojnožkou, který
umožní vaření 3kg masa včetně gulášových ingrediencí. Vstupní
poplatek na nákup masa a dřeva je 400,- Kč. Pořadatel zajišťuje
pro soutěžící stůl s lavicí a ohniště. Soutěžní čas je celkem 4 hodiny
počínaje startovním časem pro přípravu masa a ohně ve 14.00 hod.
maso do kotlíků je vkládáno většinou v 15.00 hod. Gulášovou ligu
doprovází zábavný program pro děti i dospěláky, včetně soutěže
o nejlépe ustrojený soutěžní tým. Po ochutnávce gulášů porotou
jsou soutěžní guláše tradičně rozdány mezi fanoušky.
Vyhlášení a předání cen se koná v 19.00 hod. v sále hospůdky
U klasiků v Lipanech na který navazuje společenský večer s hudbou.
Vstup volný. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny termínu
v případě nepříznivého počasí. V průběhu soutěže je zajištěno
občerstvení a můžete si dát gulášek dle receptu jednoho
z minulých vítězů ligy.
Těšíme se na vaší účast a podporu soutěžících týmů.

Sbor dobrovolných hasičů . . .
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Shrnutí činnosti jednotky SDH Kolovraty za první
pololetí v roce 2013.
Uspořádali jsme dvě akce pro veřejnost a myslím si, že se obě těšily
velkému zájmu spoluobčanů. Při hasičském pálení čarodějnic nám
přálo i počasí a tato akce se opravdu velmi vydařila.
Druhou akcí byl hasičský dětský den. Tady nám již bohužel počasí příliš
nepřálo, ale i přesto si myslím, že ti co přišli, nelitovali.
Dětského dne pořádaného MČ Praha Kolovraty na fotbalovém hřišti
jsme se bohužel zúčastnit nemohli, protože jsme v tuto dobu
zasahovali v pražských Lipencích na likvidaci následků povodní.

Úvodní slovo starosty sboru
Vážené čtenářky a čtenáři,
úvod června prověřil akceschopnost naší jednotky, kdy proběhly nejen
v naší obci bleskové povodně, kdy během několika hodin rozvodněný
Říčanský potok opustil své koryto a zaplavoval vše, co mu stálo v cestě.
Prováděli jsme neodkladnou pomoc všem, kde bylo potřeba. Nechci
zabíhat do detailů, neboť pro ty, co je bleskové povodně postihly, je
znovu ožívání těchto stresových pocitů silně nepříjemné. Vezmu
to z druhého pohledu. Chápu, že pro některé lidi je zvědavost silná
a tak klidně s dětmi někteří z našich obyvatel chodili za ochranné pásky,
které slouží k tomu, aby tam nikdo nechodil. Chápu, povodňová
turistika, jak se vžil tento pojem, je něco vzrušujícího, ale zase
na druhou stranu by dotyčný turista měl používat selský rozum
a nehazardovat se svým životem. Tyto mimořádné věci nejsou atrakcí,
ale velkou hrozbou. Stačí silnější vlna nebo podemletá zem zmizí
v útrobách toku a tak stejně i s fotku chtivým turistou. Největší vrchol
lidské hlouposti pak byli povodňoví turisté s kočárky a malými dětmi...
to už nehodlám komentovat, úsudek si každý udělá sám.
Samozřejmě, když někdo přišel na stanoviště, kde jsme stáli společně
s hlídkou městské policie a zeptal se, zda by si mohl pořídit snímek,
nejsem si vědom (byl jsem na místě), že by byl odmítnut. Další věcí
poté byla určitá nesolidárnost některých povodňových turistů,
kdy hlučný projev šokování a fascinace byl versus evakuovaní lidé,
co sledovali tok a modlili se, aby se už mohli vrátit domů.
Naštěstí převyšovali spoluobčané, co chtěli nějak pomoci a být
platnými. To mě moc těší. Celkově jsem rád, že jsme vše v rámci svých
možností zvládli jak v obci, tak i po Praze, kde jsme byli průběžně
nasazováni. Většina z nás jsme si vyčerpali své dovolené a doufáme,
že naši rodinní příslušníci budou schovívaví.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům, co se podíleli na krocení
vodního živlu a zároveň jsem moc rád, že se nám podařilo naplnit
členskou základnu zásahové jednotky lidmi, kteří nejsou konzumní.
Z toho plyne, že v naší obci máme stále nelhostejné lidi, kteří jsou
ochotni kdykoliv v případě nutnosti obléci hasičský oděv a vyrazit
na pomoc, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu či společenský
prospěch.
Nyní mi dovolte, abych vám všem popřál za SDH Kolovraty, co nejlepší
prožití prázdnin a stručně řečeno bez újmy!
Případné dotazy k článku, připomínky nebo něco obdobného
(nesouvisí z výjezdem) směřujte k mé osobě nebo na email:
starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz a nikoliv na velitele SDH Martina
Dynybila.
Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty

Zásahová činnost : Jednotka vyjela v první polovině roku celkem
na 31 adres. Toto je samozřejmě zapříčiněno rozsáhlými povodněmi,
které v červnu zasáhly naše hlavní město. Likvidovali jsme 4 požáry
z nichž největší byl požár vily na pražských Vinohradech a požár stájí
v Pitkovicích. Poté již převažovaly technické zásahy jako likvidace
padlých stromů, záchranné práce spojené s povodněmi v Nedvězí
a v Kolovratech a poté likvidační práce i v ostatních městských
částech. V jednom případě jsme v podzemních garážích v Mladotově
ulici likvidovali naftovou skvrnu, vzniklou po technické závadě
osobního automobilu. Nejvíce zásahů jsme měli v naší městské části
a v městské části Praha-Lipence, kam jsme byli operačním střediskem
HZS vysláni jako posilová jednotka na likvidaci následků povodní.
Tam rozvodněná Berounka napáchala opravdu velké škody.
Na zásazích se vystřídalo celkem 14 členů zásahové jednotky a já jim
moc děkuji za perfektní zvládnutí všech zásahů, při kterých nedošlo
k žádnému zranění a ani vážnému poškození techniky. Největší
pochvalu si zaslouží hasiči Míra Marinčič a Michal Oplt, kteří
se zúčastnili většiny zásahů.. Jen na povodních bylo členy zásahové
jednotky odpracováno přes 500 hodin a to nepočítám hodiny, které
strávíme údržbou a opětovným uvedením techniky do pohotovosti.
Rád bych také poděkoval všem spoluobčanům, kteří nám vyjadřují
svou podporu a také těm, kteří se podíleli na pomoci evakuovaným
spoluobčanům při rozlití Říčanského potoka. Na závěr mi dovolte
vyslovit přání, abychom se napříště shledávali při radostnějších
událostech , například na Kolovratském parníku.
Martin Dynybil, velitel JSDH Kolovraty

Vysvětlení velitele sboru dobrovolných hasičů
Protože se na mě stále častěji obracejí občané městské části, rád bych
objasnil některé otázky, které zřejmě prosákly na veřejnost a týkají se
financování zásahové jednotky. Jelikož i nám rostou náklady
na provoz, údržbu a činnost zásahové jednotky, obrátil jsem se
začátkem roku na starostu MČ Ing. Michala Habarta se žádostí
o navýšení finančních prostředků. Tato záležitost je spojena
s dotacemi, které městská část dostává od pražského magistrátu. Také
se mně dostala do rukou tabulka s přehledem dotací pro městské části
a jako velitel sboru jsem se začal zajímat o to, jak to s rozdělováním
dotací je. To, že má městská část zřízenou jednotku sboru
dobrovolných hasičů je jedním z několika kritérií při výpočtu
neúčelové dotace pro městskou část. Tato dotace je poskytována
na krytí veškerých provozních výdajů MČ a bohužel není jasně
stanoveno, jaká část má být použita na provoz jednotky SDH.
Na náš provoz dostáváme peníze každoročně z rozpočtu městské části
dle rozhodnutí zastupitelstva a také účelovou dotaci od hl. m. Prahy.
Musím tedy odmítnout tvrzení, že nás úřad MČ okrádá. Takové
je rozhodnutí zastupitelstva a nám nezbývá, než ho respektovat.
V souvislosti s touto situací jsou navíc zmiňováni i řadoví zaměstnanci
úřadu MČ, kteří o výši dotace vůbec nerozhodují a řídí se pouze
pokyny starosty a zastupitelstva MČ. Doufám, že tímto vysvětlením
ukončím veškeré spekulace, o kterých jsem se v této souvislosti
dozvěděl.
Martin Dynybil, velitel JSDH Kolovraty
Příspěvky jsou na přání starosty SDH Kolovraty otisknuty bez jakýchkoli redakčních úprav.

Infocentrum s knihovnou . . .
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Zpráva o činnosti Infocentra s knihovnou
Praha – Kolovraty za 1. pololetí 2013
Knihovní fond je již v letošním roce stabilizován. V současné době je
pravidelně doplňován kvalitními a žádanými tituly. Jednak nákupem
novinek, ale také několika kvalitními tituly z darů občanů. Tyto dary
jsou selekcí z knih, které nosí občané nejen Kolovrat a Lipan
do knihovny v rámci akce „Čtenáři čtenářům“.
Na základě knihovního zákona byl internet pro veřejnost zpřístupněn
zdarma. V oblasti internetu pro veřejnost jsme zavedli další novou
službu pro občany - wifi v prostorách Infocentra s knihovnou.
V rámci zlepšení služeb občanům Kolovrat a Lipan bylo zakoupeno
nové multifunkční zařízení – barevná laserová tiskárna, kopírka, skener
a fax.
Knihovna
95% veškeré denní činnosti v Infocentru s knihovnou je věnováno
knihovnické oblasti.
Návštěvnost se jednoznačně oproti minulým obdobím zvýšila
a to o více než dvojnásobně.

Statistické údaje knihovna:
Za sledované období navštívilo knihovnu 2.954 čtenářů.
Za registraci a ostatní poplatky bylo vybráno 13.343,- Kč.
Do systému knihovny bylo vloženo 353 nových knih.

Aktivity spojené s činností knihovny:
•

•

•

Na požádání organizujeme a vedeme exkurze knihovny,
které jsou spojené s programem a čtením pro dětí jak
předškolního tak i školního věku. Exkurze je vždy připravena
individuálně, přesně na míru zájemcům. Do této chvíle
jich v letošním roce bylo devět a knihovnu v rámci těchto
exkurzí navštívilo kolem 200 dětí.
V rámci meziknihovní výpůjční služby pravidelně
zajišťujeme, ve spolupráci s Městskou knihovnou v Říčanech
a Městskou knihovnou v Praze, pro své čtenáře výpůjčky
knih, které nejsou v našem knihovním fondu. Z důvodu
specifičnosti a malého zájmu o ně by se nevyplatilo tyto
tituly do kolovratské knihovny pořizovat.
I nadále pokračuje úspěšná akce „Čtenáři čtenářům“, kdy
jedni nosí do knihovny knihy proto, aby druhým udělali
radost knihami, které se již těžko shání. Tato „služba” dělá
mnoha lidem radost a v koutku s darovanými knihami si
často někdo vybere knihy, které mu v domácí knihovně
chyběly.

Akce 1. pololetí 2012 - Počet akcí: 41
Únor
Výstava obrazů a fotografií "Nebe nad námi”
Exkurze MŠ spojená se čtením
Výstavka dětských prací "Moje Kolovraty”
Čtení pohádek pro nejmenší
Březen
Výstava ručních prací kolovratských žen
Výstavka fotografií "Plesová sezóna v Kolovratech”
5x proběhly exkurze dětí ze školní družiny spojené se čtením z knihy
Čtení z knihy knih - "Příběh velikonočního beránka”
2x „Čtení dětem” dle jejich výběru, pro maminky posezeni s kávou
Kolovratský jarmark
Březnové čtení "Historie velikonoc"
Duben
Noc s Andersenem
Výstava pastelů "Z dějin mého nitra"
Výstava dětských prací soutěže RC Macek
Přednáška Informační přírodní medicína
Jarní koncert ZUŠ Bajkalská
Dernisáž s hudebním a recitačním doprovodem
Čtení dětem dle jejich výběru, pro maminky posezeni s kávou
Exkurze MŠ "Co je to kniha"
Květen
Výstava obrazů
Čtení dětem dle jejich výběru, pro maminky posezeni s kávou
Vernisáž spojená s hudebním doprovodem
Zlatý kulíšek
Den matek v knihovně
Červen
Výstava obrázků MŠ Kolovraty
Pásmo dětí MŠ Kolovraty k zahájení výstavy
3x Čtení dětem dle jejich výběru,
Přehlídka nejlepších výtvarných prací dětí ZŠ
Čtení v angličtině s učitelkou Aj
Autorské čtení
Beseda na téma "Krása dog-trekkingu"
Exkurze MŠ
Koncert - "Červnové setkání s flétnou"
Koncert - "Violínek v Infocentrum s knihovnou"

Dále zajišťujeme řadu pravidelných, denních služeb pro občany
Kolovrat, Lipan a návštěvníky MČ Praha - Kolovraty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kopírování
tisk
skenování
laminování
faxování
kroužková vazba
vyhledávání vlakových a autobusových spojů
zprostředkování turistických informací a kulturních
nabídek
doplňkový prodej publikací, kalendářů a drobných
předmětů
a další činnosti dle potřeby

Kolovratští občané si již zvykli na akce, které pravidelně či
nepravidelně organizujeme a není jich málo:

Anketa Infocentra s knihovnou
Na vyhodnocení všech bodů ankety v současné době pracujeme.
Názory respondentů zpracováváme a budeme je respektovat
a o výsledcích Vás průběžně informovat.
Jako první jsme se zaměřili na Vaše názory spojené s otvírací dobou,
proto od září 2013 změníme otvírací dobu pro veřejnost tak, abychom
co nejvíce přispěli ke spokojenosti návštěvníků Infocentra
s knihovnou. 38% respondentů upřednostňuje pracovní dobu:
Út - Pá 12.00 - 19.00 hodin. Vzhledem k tomu, že knihovnu navštěvují
i čtenáři z okolních MČ a obcí, chceme tuto skutečnost zohlednit
a vybranou provozní dobu upravit ve prospěch otevření alespoň
jedné soboty v měsíci. Upřesňující informace naleznete
v Kolovratském měsíčníku na září.
J.N.

Připravujeme pro Vás . . .
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PŘIPOMÍNÁME ŽE:

Infocentrum s knihovnou Praha – Kolovraty
vyhlásilo letní soutěž
„NEJHEZČÍ MOMENTKA Z DOVOLENÉ 2013.”
Vaše fotografie z dovolené můžete nosit
až do 16. září 2013
• do podatelny ÚMČ,
• nebo do Infocentra s knihovnou
• (ev. do schránek u vchodů),
• popřípadě zasílat na info@kolovraty.cz
VÍTĚZ VYHRAJE POUKAZ PRO 2 OSOBY NA LÁZEŇSKÝ, RELAXAČNÍ VÍKENDOVÝ POBYT:
SHADIVA of India - ayurvédské procedury.
Infocentrum s knihovnou připravuje
pro školní rok 2013 / 2014
Školičku výtvarného umění, která bude probíhat v prostorách místní
knihovny formou výtvarného kurzu pro děti.
Do tajů a zásad techniky malování a kreslení děti zasvětí
MgA. Lada Jílková a Akad. malíř Jan Jügling.
Kurz bude zahájen v září 2013, vyučování bude probíhat jedenkrát týdně
2 hodiny. Upřesnění přinese Kolovratský měsíčník na září.
Infocentrum s knihovnou připravuje týden před začátkem kurzu
seznamovací projekci s vyučujícími , kteří se představí , předvedou své práce a zodpoví rodičům, ale i samotným
dětem veškeré jejich dotazy.
Žádáme zájemce o tento kurz, aby nezávazně nahlásili své dítě v Infocentru s knihovnou buď na e-mail:
info@kolovraty.cz, nebo na tel.: 267 710 613, nebo přímo osobně v Infocentru s knihovnou.
Na žádost kolovratských seniorů plánuje Infocentrum s knihovnou na třetí čtvrtletí 2013
počítačový kurz pro tuto věkovou kategorii. Kurz se přizpůsobí znalostem a požadavkům
zájemců.
Prosíme zájemce, aby se přišli zapsat do Infocentra s knihovnou,
nebo na tel.: 267 710 613, případně na na e-mail: info@kolovraty.cz
J.N.

Dětský den 2013 . . .

Koncerty v Infocentru s knihovnou . . .

