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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
toto číslo Kolovratského zpravodaje se ohlíží
za létem, přináší reportáže ze začátku školního
roku a zároveň také „nakukuje” do dalšího,
již posledního čtvrtletí roku 2013.
Nemohli jsme proto opomenout volby
do Sněmovny, které se konají nyní říjnu. V této
souvislosti Vám přinášíme rozhovor s panem
starostou, který v těchto volbách kandiduje
za ODS. Jeho názor si můžete přečíst na straně 5.
Nechybí informace o tom, kolik dětí nastoupilo do nového školního
roku v základní i v mateřské škole.
Ráda bych Vás také upozornila na „Novelu vyhlášky o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení” na straně 6.
O své úspěchy se s Vámi podělí občanská sdružení i sportovní kluby.
V Infocentru s knihovnou proběhl druhý ročník „Pasování na čtenáře”
ze kterého Vám přinášíme fotoreportáž.
U příležitosti významného životního jubilea se poohlédneme spolu
s jubilantem panem Jiřím Zejfartem za jeho dosavadním životem.
Zároveň Vás zveme na jeho výstavu obrazů, která je nainstalována
v prostorách Infocentra s knihovnou.
Věříme, že i v tomto čísle Kolovratského zpravodaje naleznete zprávy,
informace a reportáže, které Vás zaujmou.
Protože příští číslo Zpravodaje vyjde až v roce 2014, přejeme Vám
příjemný listopadový čas a krásné prožití vánočních svátků, plných
pohody a lásky.
Ing. Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Zamyšlení místostarosty
Naše Infocentrum s knihovnou
Dovolím si na tomto místě udělat takovou malou
exkurzi do činnosti našeho Infocentra
s knihovnou za uplynulých devět měsíců. Jeho
fungování a provoz zajišťují jeho vedoucí Jana
Novodvorská a knihovnice Daniela Volešáková.
Začnu samotnou knihovnou a s ní spojeným
provozem. O tom, jak každá knihovna funguje,
a s i n e j l é p e v y p o v í d á zá j e m č t e n á ř ů
a návštěvníků knihovny. Tu naši navštěvuje každým rokem více a více
čtenářů, což svědčí o tom, že funguje dobře. Napomáhá tomu také ta
skutečnost, že knihovní fond je stabilizován a pravidelně doplňován
kvalitními a žádanými tituly. Zájem o čtení a knihy vůbec podporují
i akce, které knihovna pořádá. Letos jich bylo hodně, některé již
osvědčené a zavedené, některé se objevily poprvé. Patří mezi ně čtení
pohádek pro nejmenší, exkurze dětí z mateřské školy a ze školní
družiny spojené se čtením knih, akce pro mateřskou školu „Co je to
kniha“, pravidelné čtení dětem podle jejich výběru, během kterého si
jejich maminky mohou posedět nad kávou, čtení z knihy knih „Příběh

velikonočního beránka“, březnové čtení „Historie Velikonoc“, čtení
v angličtině s učitelkou anglického jazyka, autorské čtení anebo
oblíbená a hojně navštěvovaná Noc s Andersenem. Knihovna se
zajímá o spokojenost návštěvníků také tím, že vychází vstříc svým
čtenářům s časem otevírací doby tak, aby jim vyhovovala co nejlépe.
Proto byla otázka na toto téma součástí ankety, kterou Infocentrum
s knihovnou vyhlásilo před prázdninami. A právě na základě přání
účastníků ankety byla od září upravena i otevírací doba knihovny.
Kromě knihovnické činnosti a s ní spojeným provozem zajišťuje
a organizuje naše Infocentrum s knihovnou i mnoho dalších akcí. Jsou
to např. výstavy, vernisáže, přednášky, koncerty, besedy. Vzpomeňme
třeba výstavu obrazů a fotografií „Nebe nad námi“, výstavu dětských
prací „Moje Kolovraty“, výstavu ručních prací kolovratských žen,
výstavu pastelů „Z dějin mého nitra“, výstavu dětských prací soutěže
RC Macek, přednášku !Informační přírodní medicína”, „Jarní koncert”
ZUŠ Bajkalská, „Den matek v knihovně”, výstavu nejlepších
výtvarných prací dětí z mateřské školy, koncert „Červnové setkání
s flétnou, „Červnový koncert” ZUŠ Bajkalská, koncert českoamerického dua Cricket & Snail. O prázdninách nabídlo Infocentrum
s knihovnou nově několik mimořádných akcí: „Prázdninovou
knihovnu dětem”, „Jednoduché dílničky pro kluky a holčičky”,
prázdninová odpoledne deskových her, která pokračují v pravidelném
termínu i po prázdninách, nebo „Rozloučení s prázdninami”.
Výčet činností a služeb zajišťovaných Infocentrem s knihovnou
by nebyl úplný, kdybych nezmínil vydávání Kolovratského měsíčníku
a Kolovratského zpravodaje, které pravidelně nacházíte ve svých
poštovních schránkách. Nelze samozřejmě opominout také
internetové stránky naší městské části, o které se stará vedoucí
Infocentra s knihovnou Jana Novodvorská. Jsem rád, že se podařilo
i přes omezené finanční prostředky během uplynulých měsíců
připravit do zkušebního provozu novou podobu internetových
stránek, které budou zajímavější a modernější. Věřím, že budou
dobře sloužit všem jejich návštěvníkům ke spokojenosti. V neposlední
řadě patří ke službám poskytovaným Infocentrem s knihovnou také
kopírování, tisk, skenování, laminování, faxování, vázání dokumentů
do kroužkové vazby, podávání informací, doplňkový prodej a další
služby dle potřeby.
Naše Infocentrum s knihovnou se stalo za léta své existence
neoddělitelnou součástí společenského života v naší městské části.
Vnímáme ho už jako samozřejmost, kterou běžně využíváme a která
nám zpříjemňuje náš život. Věřím, že pro nás všechny bude stále
místem, kam se budeme rádi vracet a kde se budeme dobře cítit.
S přáním všeho dobrého
Mgr. Pavel Ondroušek, zástupce starosty
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Žádáme přispěvatele do Kolovratského zpravodaje, aby respektovali
datum uzávěrky. Na příspěvky došlé po uzávěrce nemůže být brán
zřetel. Děkujeme za pochopení.
šéfredaktorka
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7. zasedání ZMČ 26. září 2013
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 22/2013
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíce červen, červenec a září
2013 v celkové výši 748.200 Kč.
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných
Městskou částí Praha - Kolovraty
Usnesení č. 23/2013
ZMČ schválilo účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných
MČ Praha – Kolovraty sestavené k 31.12.2012 uvedené v příloze
tohoto usnesení.
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací (včetně jejich
rozdělení) byly schváleny usnesením Zastupitelstva městské části
Praha-Kolovraty č. 18/2013.
Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty za 1. pololetí 2013
Usnesení č. 24/2013
ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha – Kolovraty
k 30. 6. 2013 uvedené v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení: příjmy 7.131.310 Kč, výdaje 5.863.610 Kč, saldo příjmů
a výdajů 1.267.690 Kč.
ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti MČ Praha – Kolovraty
k 30. 6. 2013 uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení: výnosy 1.717.000 Kč, náklady 403.000 Kč, hospodářský
výsledek 1.314.000 Kč, odvod finančních prostředků do hlavní činnosti
505.000 Kč.
Inventarizace obecního majetku a závazků za rok 2013
Usnesení č. 25/2013
ZMČ nařídilo provést inventarizaci obecního majetku a závazků
MČ Praha-Kolovraty k 31.12.2013
ZMČ stanovilo a uložilo:
a) rozvahovým dnem pro provedení řádné fyzické inventury
hmotného i nehmotného obecního majetku MČ Praha - Kolovraty je
30.09. 2013
b) rozvahovým dnem pro provedení řádné dokladové inventury je
31. 12. 2013
c) inventarizace bude provedena v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů, prováděcí vyhlášky MF ČR č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., a podle Vyhlášky
hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
d) fyzická i dokladová inventura bude provedena podle jednotlivých
skupin majetku a závazků
e) inventura pokladní hotovosti hlavní a hospodářské činnosti ÚMČ
bude provedena k 31. 12. 2013
f) po provedení zjišťování skutečného stavu inventarizačních položek
a ověřování tohoto stavu se stavem v účetnictví budou vyčísleny
případné inventarizační rozdíly a navržen způsob jejich vypořádání.
Návrh na způsob vypořádání musí být projednán a schválen Ústřední
inventarizační komisí (dále jen ÚIK).
Při provádění fyzických inventur bude prověřena využitelnost
majetku.
ZMČ jmenovalo:
předsedou Ústřední inventarizační komise městské části
Praha - Kolovraty p. Kamila Konečného, člena kontrolního
výboru ZMČ
sekretářem ÚIK pro provedení fyzické inventury:
pí. Vladislavu Matinovou, správce obecního majetku
členy ÚIK pro provedení fyzické i dokladové inventury:
pí. Hanu Vítkovou, FO ÚMČ, pí Vlaďku Jindřichovou, OSM
ÚMČ, pí Radanu Šímovou, tajemnici ÚMČ.
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Předseda ÚIK je odpovědný za řízení a kontrolu činností IK a sestavení
inventarizační zprávy.
Inventarizační komise (dále jen IK) je nejméně dvoučlenná a při
provádění fyzické inventury je vždy přítomen zaměstnanec ÚMČ,
který je odpovědnou osobou zajišťující správu příslušné skupiny
majetku v rámci plnění svých pracovních povinností.
ZMČ pověřilo starostu, aby jmenoval předsedy jednotlivých
inventarizačních komisí pro provedení fyzické inventury. Předsedou
IK bude vždy člen kontrolního výboru ZMČ nebo člen ZMČ, dalšími
členy pak některý ze zaměstnanců ÚMČ.
ZMČ pověřilo tajemnici ÚMČ pí Radanu Šímovou, aby zajistila
koordinaci všech jednotlivých etap inventarizace, metodicky řídila
provedení inventarizace, včetně přípravy předávacích protokolů
a prováděla průběžnou kontrolu zpracování podkladů a dílčích
činností, včetně průběhu inventur u příspěvkových organizací
zřízených MČ Praha – Kolovraty.
Záměr majetkového převodu (přijetí nemovitého daru) pozemku
parc. č. 1233/87 v k. ú. Kolovraty
Usnesení č. 26/2013
ZMČ schválilo záměr bezúplatného převodu – přijetí nemovitého
daru pozemku parc. č. 1233/87 – trvalý travní porost o výměře 87 m2
v k. ú. Kolovraty od vlastníka Františka Šlingra, trvalé bydliště Praha –
Kolovraty, Do Hlinek 108, vedený na LV č. 833 k. ú. Kolovraty, obec
Praha, do vlastnictví Hlavního města Prahy, s náhledným svěřením
Městské části Praha – Kolovraty, IČ: 00240 346, se sídlem úřadu
městské části, Praha – Kolovraty, Mírová 364.
ZMČ tímto zrušilo v plném rozsahu přijaté usnesení ZMČ č. 33/2004
ze dne 20. 4. 2004.
ZMČ uložilo ÚMČ přípravu veškerých podkladů nezbytných
pro realizaci tohoto majetkového převodu.
Záměr majetkového převodu (prodeje) části obecního pozemku
parc. č. 474 v k. ú. Kolovraty předem určeným kupcům
Usnesení č. 27/2013
ZMČ schválilo záměr úplatného převodu – prodeje části obecního
pozemku parc. č. 474 - ostatní plocha v k. ú. Kolovraty o výměře 11 m2,
označenou jako díl „a“, který bude sloučen do pozemku parc. č. 481
v k. ú. Kolovraty, za kupní cenu sjednanou dohodou ve výši 3.600,- Kč
za jeden m2, tj. celkovou kupní cenu 39.600,- Kč, předem určeným
kupcům manželům Renatě Slaninové a Martinu Slaninovi do SJM,
trvalé bydliště Svažitá č. p. 130 v Praze – Kolovratech.
Obecní pozemek parc. č. 474 je veden na LV č. 340, k. ú. Kolovraty,
obec Praha, je ve vlastnictví hl. města Prahy, svěřený MČ Praha –
Kolovraty, z něho je určena pouze část k úplatnému převodu.
Oddělení části převáděného pozemku a jeho scelení s pozemkem
parc. č. 481 v k. ú. Kolovraty bude provedeno GP č. 1380-55/2013
ze dne 28. 8. 2013.
ZMČ uložilo ÚMČ přípravu veškerých podkladů a zajištění všech
úkonů a kroků, kterými je podmíněna realizace majetkových převodů
obecních pozemků.
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období od 16. 3. 2013
až 10. 9. 2013
Usnesení č. 28/2013
ZMČ vzalo na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního
výboru za období 16.3.2013 až 10.9.2013.
Volba předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha - Kolovraty
Usnesení č. 29/2013
ZMČ vzalo na vědomí rezignaci Ing., Mgr. Karla Nováčka, člena ZMČ,
na funkci předsedy a člena kontrolního výboru, založenou zvolením
na ustavujícím zasedání ZMČ dne 3.11.2010.
ZmČ zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Kamila Konečného,
člena ZMČ a člena kontrolního výboru, na základě návrhu.

Mgr. Pavel Ondroušek
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Kolovraty mají svého zástupce ve volbách do Sněmovny
Zdá se již být samozřejmostí, že Ing. Habartovi, starostovi MČ, leží na srdci dobro Kolovrat i Lipan. Zvykli jsme si vídat pana starostu
při nejrůznějších akcích MČ, při vítání občánků, na dětském dni, v základní škole, na pasování na čtenáře v místní knihovně
a dalších. Nikdo se tedy nepozastaví nad jeho kandidaturou do poslanecké sněmovny. Jak tuto skutečnost vnímá on sám?

Pane starosto, budete v říjnových volbách kandidovat
do Poslanecké sněmovny za ODS. Znamená to tedy, že vy jste
na tuto stranu nezanevřel?
Dovolte mi použít příměr ze světa sportu - příčí se mi měnit
klub, ve kterém hraji, v době kdy se mu zrovna ne moc daří a je
v tabulce na spodních příčkách. To by byla zbabělost. Chci
svému klubu pomoci zpět na vyšší příčky, tam, kde je jeho
místo. Nic se nesmí předem vzdávat, vždyť nic není dáno
předem. A mohu-li nějak pomoci, rád to udělám. Proto jsem
přijal nabídku kandidovat do Poslanecké sněmovny.
Vaše odpověď mi navodila další otázku. Jak se domníváte,
že ODS bude v těchto volbách úspěšná?
Jsem optimista a věřím, že je kolem nás stále dost lidí, kteří si
uvědomují nebezpečí v podobě ohrožení základních
občanských svobod a principů demokratické společnosti, které
léta vytváříme. Stejně tak věřím, že si lidé uvědomují kdo je
stabilním nositelem a reprezentantem těchto myšlenek,
a že vsadí „na jistotu“ před účelovými seskupeními a stranami,
které vznikly pouze jako prostředek pro pár privilegovaných
politických turistů, kteří mění své myšlenky a strany podle toho,
kde cítí šanci ke zviditelnění a dosažení realizace svých
prospěchářských cílů a je jim jedno kdo jim k tomu dopomůže…
Pokud si toto lidé uvědomí, pak není nereálné, abychom v Praze
získali alespoň 25%.Celorepublikově, tedy ve výsledcích celé ČR
počítám s nižším procentem, takže tam kolem 20% hlasů.
Odvoláváte se na zdravou úvahu voličů. Důležité ale je, aby se
k volbám vůbec dostavili. Jak odhadujete účast voličů?
To je velice těžké předem odhadnout. Vezmeme-li v potaz také
fakt, že volebním víkendem začínají dětské prázdniny, nezbývá
než apelovat na osobní odpovědnost každého voliče. Musíme
si uvědomit, že pokud chceme, abychom nadále žili
ve svobodné, demokratické a prosperující zemi, abychom žili
ve společnosti, která umožňuje svobodně podnikat, abychom
byli důstojným a svrchovaným evropským státem
s perspektivou kvalitního vzdělání pro naše děti
a s nadstandardní péčí o seniory, pak je naší povinností
k volbám přijít.
Jste sportovec tělem i duší, zůstal byste sportu věrný
i v Poslanecké sněmovně?
Je o mne známo, že mým největším koníčkem je sport. Proto
bych rád, v případě zvolení, působil ve výboru pro vědu,

kulturu, mládež a tělovýchovu. Všechno to jsou oblasti, se
kterými jsem se po dobu výkonu funkce starosty setkal
a o kterých mám poměrně slušné povědomí.
Pane starosto, předvolební kampaň je v plném proudu,
budete se snažit se v jejím rámci nějak více zviditelnit?
Jak jsem již řekl v první otázce, jsem členem týmu, který má
určitou taktiku a strategii. A tak jako na hřišti má každý hráč své
pevně dané místo a svěřené úkoly, tak stejně je to i v naší straně
v rámci předvolební kampaně. Preferenční hlas od voličů mě
samozřejmě potěší, ale především je to hlas pro stranu, které
věřím. Za to všem předem děkuji.
Děkuji za rozhovor.
Ing. Jana Novodvorská, šéfredaktorka
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se konají, tak jako vždy, ve dvou volebních dnech. V pátek
25. října a v sobotu 26. října 2013. V pátek je zahájeno
hlasování ve 14.00 hod., ukončeno ve 22.00 hod.,
v sobotu zahájeno v 8 hod. a ukončeno ve 14 hod.
Z důvodu zvýšení počtu obyvatel a tedy i voličů, bylo
třeba v MČ Praha – Kolovraty vytvořit, počínaje těmito
volbami, tři nové volební okrsky (VO). 1. VO je vymezen
pro horní (severní část) Kolovrat a 2. VO pro spodní (jižní
část). Pro snazší orientaci byla zvolena jako dělící čára
mezi oběma VO trať ČD. 3. VO pak zahrnuje pouze Lipany.
Znamená to, že každý z volebních okrsků bude mít jiné
sídlo, resp. adresu volební místnosti. 1. VO bude sídlit
v budově nové ZŠ v ulici K Poště, 2. VO pak tradičně
v budově ÚMČ na Mírové ulici a 3. VO v nebytových
prostorách v budově č. p. 4 ul. V Listnáčích, vchod z ulice
Do Kopečka. Sady hlasovacích lístků budou dodávány
v obálkách označených jménem a adresou bydliště
každého voliče s vyznačením čísla volebního okrsku
a adresou volební místnosti. Bližší informace budou
průběžně zveřejňovány na úřední desce ÚMČ
i na webových stránkách MČ. Na případné dotazy týkající
se přípravy, organizace a samotného průběhu voleb v MČ
Praha – Kolovraty Vám odpoví pí Šímová, tajemnice ÚMČ,
případně pí Nováková, sekretariát (ohlašovna) ÚMČ.
Děkujeme zároveň touto cestou všem občanům, kteří
nabídli svou pomoc a zapojí se do práce v některé
z okrskových volebních komisí.
Za ÚMČ R. Šímová

informace z městské části . . .

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení přináší
zásadní změnu v přístupu ke kácení dřevin v soukromých zahradách.
Majitel zahrady již nebude muset ve správním řízení žádat o povolení
pokácet stromy, které se nachází na jeho zahradě. Zároveň
Ministerstvo životního prostředí klade větší důraz na ochranu alejí.
Vyhláška o ochraně dřevin, na základě které se zpřísňuje ochrana
stromořadí a díky které si majitel zahrady bude moci na svém
pozemku bez povolení kácet stromy, nabyla účinnosti
od 15. července 2013. Vyhláška je zveřejněna ve Sbírce zákonů
pod číslem 189/2013 Sb.

Brigáda na zimní výpomoc úklidu sněhu, posyp.
Úřad městské části

hledá
spolehlivého, zodpovědného a fyzicky zdatného
pracovníka na zimní úklid sněhu z chodníků.
Práce probíhají většinou v brzkých ranních hodinách.
Informace:
pí. Vl. Matinová, správa majetku MČ Praha-Kolovraty

Mobilní obchodní kancelář

V ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., je definována velikost
a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není potřeba povolení
příslušného orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení dřevin,
za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
(§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., ) nebo stromořadí, se
podle § 8 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., nevyžaduje a) pro dřeviny
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,b) pro
zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených dřevin
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, c) pro dřeviny
pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin, d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Pro potřeby předmětné vyhlášky je definována zahrada jako pozemek
u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto
znaky musí zahrada splňovat současně. Zahradou je pozemek
související se stavebním pozemkem, na kterém je umístěn bytový
nebo rodinný dům definovaný podle stavebního zákona. Tuto
podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách,
přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen. Živý plot, tedy
zahrada tvořená dřevinami, za stavební oplocení považována není.
Stromořadí je pro účel vyhlášky definováno jako souvislá řada
nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v některém
úseku souvislé řady některý strom, pořád se jedná o stromořadí.
Za to se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech
a v plantážích dřevin. Povolení je tak potřeba i pro stromy, které tvoří
stromořadí, přestože nedosahují obvodu 80 cm. Zapojeným porostem
dřevin se pak rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní část dřevin
jednoho patra vzájemně dotýkají nebo překrývají, s výjimkou dřevin
tvořící stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený
ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin
v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako
jednotlivá dřevina.

poskytuje zejména následující služby :
•
žádost o připojení k distribuční soustavě
•
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
•
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy,
jména atd.)
•
převzetí reklamace
•
sjednání výměny, kontroly a zaplombování plynoměru
(zajišťuje Měření dodávek plynu, a.s. na základě zmocnění
Pražské plynárenské Distribuce, a.s.)
•
informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního
plynu
•
přijímání požadavků na zákaznické karty
•
tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít také občané Kolovrat.
Stanoviště je vždy u úřadu MČ.

Poslední výjezd mobilní obchodní kanceláře v 2013:

Pondělí 25. 11. 2013 10.30 - 13.30 hod.

Dušičky
Svátek všech zesnulých, lidově Dušičky, se rychle blíží. Vzpomínka
na blízké zesnulé ale může být narušena vandalismem, který je
příznačný pro tuto dobu.
Městská policie hl. m. Prahy v různých obvodech tak zvýší
kontrolní činnost, která bude spočívat v kontrolách parkovišť před
hřbitovem, v plynulosti dopravy a kontrolou samotných hřbitovů.
„ Zvýšená kontrolní činnost neznamená nepřetržitá kontrolní
činnost. Vzhledem k dalším činnostem a počtu lidí to bohužel není
možné zajistit.
Proto bych rád požádal občany Kolovrat, aby se na nás s důvěrou
obrátili v případě, že se jim bude zdát na hřbitově či v jeho okolí
cokoliv podezřelé,“ vyjádřil se vrchní komisař Městské policie
obvodního ředitelství Prahy 15.

Kácení stromů zpravidla probíhá v období vegetačního klidu dřevin –
od 1. listopadu - 31. března roku následujícího.
Bližší informace poskytne ÚMČ, odbor správy majetku p. Matinová
Další informace naleznete i na web. stránkách MŽP ČR www.mzp.cz.
VL. Matinová, správa majetku ÚMČ Praha - Kolovraty

Zuzana Gašpar, Městská policie hl. m. Prahy

informace z městské části . . .
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Městská část Praha – Kolovraty
vyhlašuje výběrové řízení
na prodej pozemku p. č. 1263/451 k.ú. Kolovraty,
o celkové výměře 5650m2
Záměrem vyhlašovatele je umožnit na tomto pozemku nebo jeho
části vybudování a provozování objektu s převažující funkcí
předškolního zařízení. Vítězný uchazeč získá právo uzavřít
s vyhlašovatelem smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž
předmětem bude prodej předmětného pozemku nebo jeho části
za kupní cenu, která vzejde z tohoto výběrového řízení.
Navrhovaná cena nesmí být nižší než 2000,- Kč za jeden m2.
Výběr kupujícího bude proveden na základě výsledku výběrového
řízení.
Nabídku v zalepené obálce označeném v levém horním rohu
nadpisem “NEOTVÍRAT - výběrové řízení parc. č. 1263/451”
lze podat nejpozději do 10. prosince 2013 do 12.00 hodin
do podatelny ÚMČ. Na pozdější nabídky nebude brán zřetel.
V písemné nabídce uveďte identifikaci uchazeče, návrh kupní
ceny (nesmí být nižší než stanovená cena), lhůtu a způsob úhrady
kupní ceny.

Naši jubilanti
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013
oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Ivančíková Jaroslava
Čejka Karel
Kůstková Marie
Mošovský František
Zejfart Jiří
Janovský Jaroslav
Břeň Ladislav
Kučerová Věra
Marinčičová Marie
Žižka František
Kůstka Josef
Sklenář Petr
Komárek Jan
Dinnebier Eduard
Popelková Eva
Dušková Eliška
Ing. Jarůšková Jana
Blahová Eva
Sládková Oldřicha
Šlosarčíková Mária
Šlapánková Božena
Černá Milada
Sklenářová Anna
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Všem komerčním subjektům nabízíme jejich
prezentaci na oficiálních webových stránkách
MČ Praha-Kolovraty

PODEKOVÁNÍ
ANGLICTINA KOLOVRATY a TVORENÍCKO
velmi dekují

V současné době je dokončována práce na nových webových
stránkách MČ. Jejich součástí jsou také informace o místních
podnikatelích, komerčních službách v pohostinství, kosmetických
službách, komerčních, soukromých předškolních či zdravotních
zařízení. Prezentace komerčních služeb bude zpoplatněna částkou
500Kč/rok. Platba bude všem účtována až od 1. ledna 2014.

Infocentru s knihovnou v Kolovratech, paní vedoucí Jane
Novodvorské a paní knihovnici Daniele Volešákové, za skvelou
spolupráci a umožnení táborového ctení s anglictinou v prostorách
knihovny v roce lonském a znovu i v roce letošním.

V případě vašeho zájmu o zveřejnění informací o vaší organizaci,
vyplňte prosím formulář, který je k dispozici na webových stránkách
MČ v sekci aktuality, nebo v papírové podobě na stojanu formlulářů
v Infocentru s knihovnou a v podatelně Úřadu MČ Praha - Kolovraty.
V případě vašeho přání s vámi formulář rádi vyplníme.

Sboru dobrovolných hasicu Praha – Kolovraty, panu Ivo Hasalíkovi
a panu Martinu Dynybilovi, za prijetí malých táborníku
prímestského tábora CAMP 2012 a CAMP 2013 v kolovratské
hasické zbrojnici, za super zajímavý výklad a letošní hasické
“cvicení na terc”.

Vyplněné formuláře je možné odeslat elektronicky na e-mailovou
adresu web.periodika@kolovraty.cz. V papírové podobě můžete
vyplněné formuláře vhodit do poštovní schránky umístěné u dveří
Infocentra s knihovnou Praha - Kolovraty, nebo odevzdat přímo jeho
pracovnicím. Formuláře lze též přinést do podatelny ÚMČ.
J.N.

Dekujeme.
Organizacní tým prímestského tábora:
Margita de Heij Kolárová, Jirina Soucková, Romana Veselá, Ilona
Koupilková, Tereza Hnátková.

informace z městské části - školství . . .
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především shromažďování finančních prostředků od rodičů
a jejich poskytování škole. Ze získaných prostředků plánujeme
letos dovybavit školu hudebními nástroji, nástěnnými
tabulemi, elektronickými učebnicemi a pomůckami do tělesné
výchovy. Díky pomoci rodičů našich žáků a občanů Kolovrat
získává škola finanční prostředky také ze sběrové soutěže,
které se v tomto školním roce účastníme u Pražských služeb a.s.
Vzhledem ke končícímu funkčnímu období členů školské rady,
se konaly dne 10. 10. 2013 volby do školské rady, z nichž vzešli
noví členové, a to za zákonné zástupce – Mgr. Stanislava
Bartošová a Mgr. Lukáš Bartoš, za pedagogy Mgr. Monika
Pikardová a Luďka Kvašová.
Velice si vážíme každé podpory a těšíme se na další spolupráci
s rodiči žáků, se zřizovatelem školy, místními organizacemi
a veřejností.
Mgr. Vladimíra Neklapilová - ředitelka školy

MŠ Praha - Kolovraty započala nový školní rok
Vážení přátelé Základní školy Praha- Kolovraty,
čas prázdnin je již nenávratně pryč a my za sebou máme první
měsíc školního roku 2013/14. V tomto školním roce jsme
přivítali 55 prvňáčků a celkový počet žáků naší školy vzrostl
na 264. Náš pedagogický sbor obohatilo šest nových
pedagogických pracovníků. Díky vstřícnému přístupu
zřizovatele školy – městské části Praha- Kolovraty, jsme mohli
vyřešit prostorové problémy a otevřít novou učebnu
ve zrekonstruované vilce K Poště 320/5. Nová učebna je nyní
využívána žáky 2. B. V prostorách vilky nadále působí také
základní umělecká škola.
Od září je v platnosti nový školní vzdělávací program KOPR,
podle kterého je, počínaje žáky plnícími povinnou školní
docházku od 1. 9. 2013, zařazena výuka anglického jazyka
od 2. ročníku. Dle pokynů MŠMT byla do stávajícího i nového
školního vzdělávacího programu doplněna preventivní témata
z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, konkrétněji
jsme rozpracovali témata předmětu Komunikační dovednosti,
tak aby lépe naplňoval vzdělávací a výchovné cíle školy.
Budeme pokračovat v realizaci tradičních akcí a projektů jako
jsou například školní předvánoční jarmark, školní ples, projekty
Evropa je náš domov, Škola má talent, Soutěž o nejlepší
čtenářský deník. V rámci prevence rizikového chování žáci
absolvují preventivní programy Policie ČR, občanského
sdružení ProPrev a školní projekt Den zdraví. Zúčastníme se
řady projektů přispívajících k rozvoji vědomostí a dovedností
žáků. Jedná se o projekty a soutěže dětské Mensy ČR (Logická
olympiáda), seminář Taktik, matematický Klokan a Cvrček
apod. Již druhým rokem jsme zapojeni do projektu Portál
Proškoly.cz, který umožňuje žákům ve škole i doma procvičovat
a ověřovat si základní rozumové schopnosti (logika, paměť,
prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod.),
nezapomeneme ani na naše sportovně nadané žáky
a zúčastníme se pořádaných sportovních soutěží.
Ve školním roce 2013/14 jsme pro naše žáky připravili pestrou
nabídku zájmových kroužků – otevřeli jsme kroužek angličtiny
pro začátečníky i pokročilé, kroužek francouzštiny, němčiny,
výtvarný kroužek, divadelní kroužek Kašpárek, ZUMBU
a rockový kroužek. Externí lektoři ve škole realizují kroužky:
Věda nás baví a kroužek dámy.
Nadále spolupracujeme s Klubem Kolovraty o.s., jehož cílem je

Po prázdninách jsme se v mateřské školce sešli v plném
obsazení, tedy 168 dětí a 19 zaměstnanců. V pondělí 2. září
jsme přivítali v našich třídách 64 nově přijatých dětí.
Z kapacitních důvodů nebylo možno přijmout 22 tříletých dětí
a 9 dvouletých dětí, které čekají na volné místo v MŠ.
Měsíc září byl měsícem adaptace nových dětí na mateřskou
školu. Děti se postupně seznamovaly s kamarády ve třídě, se
zaměstnanci mateřské školy, s novým prostředím, novými
hračkami, ale také jiným režimem dne a novými pravidly.
Některé děti prožívaly první odloučení od rodičů a mnohdy
i slza ukápla. V tomto ohledu je to velmi náročné období, jak
pro děti, jejich rodiče, tak i pro nás pedagogy. Ale společnými
silami jistě vše zvládneme, vždyť ve školce je prima.
A na co se můžeme těšit? Oslavíme společně Den zvířat.
Přijedou za námi lektoři z občanského sdružení Ornita
a přivezou s sebou řadu našich ptáků. Na vlastní oči uvidíme
například živého čápa černého, vlaštovku obecnou, sokola
stěhovavého a další. Pro děti jsme také objednali divadelní
pohádku s environmentální tematikou Kouzelný les. Tu si
užijeme v KD U Boudů jako v opravdickém divadle.
K příležitosti Dne stromů chystáme malou výstavu dětských
výtvarných prací v kolovratském Infocentru. Opět se
zapojíme do společné akce uhříněveských škol a organizací,
která vloni poprvé spojila děti i pedagogy z Uhříněvsi
a Kolovrat. Podařilo se vytvořit krásný Betlém
v uhříněveském Muzeu. Letos ho plánujeme obohatit
o několik dalších výtvarně pojatých zvířat.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům dětí z mateřské
školy za spolupráci. Díky Vašim finančním darům se nám
podařilo zakoupit pro ty nejmenší skluzavku na zahradu
školky. Velmi úspěšný byl i sběr starého papíru, který
hodláme znovu uspořádat. 49 rodičů vyplnilo před koncem
školního roku dotazník, ze kterého jsme se dozvěděli řadu
cenných informací, které využijeme ke zlepšení naší práce.
Vaše názory nás zajímají. Plánujeme více setkání s Vámi
formou besídek, dílniček a podobných akcí ve třídách,
ale i na zahradě školy. Potěšila nás i Vaše nabídka různé další
spolupráce, kterou rádi využijeme. Vaše názory ke stravování
dětí ve školce jsem předala paní vedoucí školní jídelny.
Doufám, že další školní rok užijeme spolu ve zdraví a pohodě.
Za Mateřskou školu Praha Kolovraty: Ing. Michaela Konečná

vítání občánků Kolovrat a Lipan . . .

Dvaadvacáté Vítání občánků v Kolovratech
V pondělí 23. září se uskutečnilo další Vítání občánků v Kolovratech. Dá se říci, že tato
společenská událost má v Kolovratech již letitou tradici. Před čtrnácti lety bylo Úřadem MČ
Kolovraty rozhodnuto o jejím znovuzavedení. Vítání občánků je určeno všem novorozencům,
kteří v době narození mají trvalý pobyt na území naší městské části. V současnosti se tato akce
koná v sále kulturního domu U Boudů, kam přichází desítky rodičů a prarodičů se svými dětmi
či vnuky. Od roku 1999, kdy se uskutečnilo první vítání, jsme se sešli již dvaadvacetkrát. Celkem
Úřad MČ Praha Kolovraty přivítal 652 dětí. Zpočátku stačila jedna slavnost ročně, ale
s přibývajícím počtem obyvatel naší městské části se koná již dvakrát do roka. Na posledním
podzimním vítání jsme se nejprve přivítali s rodiči i jejich miminky a pan starosta jim popřál
šťastné vykročení do života. Letos nám všem přišli zazpívat děti z místní Mateřské školky.
Následovalo poblahopřání a předání dárečků pro děti, maminkám kytičku a ještě rodiče
obdrželi knihu o Kolovratech, aby třeba jednou svým ratolestem mohli
předčítat o obci, kde žijí. Rodiče také dostali pozvánku do rodinného centra
Macek, které pracuje s nejmenšími dětmi. Následně se nám podepsali
do Pamětní knihy, kde je již jejich miminko zapsáno. Načež přešli do přísálí,
kde na ně čekal pan fotograf, který je zvěčnil na památku. Při zakončení
zástupci MČ Kolovraty popřáli všem přítomným hodně zdraví, pohody
a spokojenosti. A dětem aby navždy milovaly své maminky i tatínky a radostný
vstup do života, který na ně teprve čeká. Tato slavnostní událost je přivítáním
nového občánka do naší městské části a zároveň poděkování rodičům
za obětavou práci, kterou při výchově dítěte vykonávají. Úplným závěrem chci
poděkovat zaměstnancům Úřadu MČ Kolovraty za přípravu celé akce,
zajištění jejího hladkého průběhu a zvládnutí organizace této společenské
události.
Za MČ Kolovraty: Bc. Iveta Hrubá

Bašta Lukáš

Bauer Martin

Branská Agáta

Hainzová Marie

Heřmanová Štěpánka

Hlaváčkov? Zuzanka

Malý Oliver

Opltová Adriana

Pešta Štěpán

Šercl Hynek

Škopková Miriam

Vaněčková Nela

Císař Martin

Klecanová Alžběta

Prokeš Matyáš

Vyškovský Vítek

Deliš Martin

Konečn? Tom?š

Frysč?kov? Anděla

Kühnel David

ze života dětí . . .

KoloZávod 2013
V neděli 15. září 2013 proběhl v odpoledních
hodinách v prostorech hřiště s U-rampou
3. ročník KoloZávodu. V letošním roce si
s námi opět zahrálo počasí, ale nakonec
kromě pár kapek se vše dobře vydařilo.
Při rozjezdu školního roku se nám na trať
rozjelo celkem 105 závodníků, kteří si mezi
sebe rozdělili úžasných 26 medailí v šesti
věkových kategoriích cyklistů a třech
věkových kategoriích koloběžkářů. Závodu se zúčastnily děti
ve věku od 3 do 14 let na tratích o délce 250, 1150 a 2300 m.
Zpestřením a doplňkem k závodu byla jízda zručnosti, po jejímž
absolvování byl odměněn každý závodník.Celá akce se konala
pod organizací Rodinného centra Kolovraty – MACEK,
ve spolupráci Školy Taekwon-do ITF CHON-JI, Klubu Kolovraty
o. s. – Klubka,o. s., Dětského klubu Sluníčko, Našich Kolovrat
a o.s. Kolovratský KOS. Partnerem akce byl Sokol Kolovraty,
hlavním sponzorem byla MČ Praha Kolovraty a elektrickou
energii poskytl kabelem Václav Pokorný. Tímto děkujeme všem,
kteří pomáhali s přípravou a organizací závodu.

Výsledky kola:
do 5 let – 1. V.Jeřábek, 2. V.Nováková, 3. A.Ďoubalová;
5-6 let – 1. T.Vokroj, 2. K.Jakešová, 3. J.Jelen;
7-8 let – 1. T.Pastorková, 2. M.Kleinová, 3. I.Syrovátková;
9-10 let – 1. J.Kubias, 2. V.Klein, 3. L.Bartoš;
11-12 let – 1. J.Marxt, 2. T.Novák, 3. K.Sousedík;
13-14 let – 1. P.Syrovátka, 2. M.Blažek
Výsledky koloběžky:
do 5 let – 1. A.Pastorková, 2. B.Vaněčková, 3. D.Nováková;
5-6 let – 1. K.Kafková, 2. K.Jakešová, 3. M.Marxtová;
7-8 let – 1. K.Jakešová, 2. T.Pastorková, 3. V.Ďoubal
Za RC MACEK: Petr Bartoš
MACEK připravuje na nový školní rok spoustu akcí
Rodinné centrum MACEK Kolovraty o.s. je občanským
sdružením, které je založeno na dobrovolné práci maminek
a tatínků z Kolovrat a blízkého okolí. Naším cílem je vytvořit
příjemný prostor pro vzájemná setkávání rodičů a prarodičů
s dětmi. Pomáháme tak maminkám překonat sociální izolaci
a podporovat je v jejich nové a mnohdy nelehké roli.
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Umožňujeme jim vzájemně se stýkat s jinými maminkami
v okolí a využívat svých schopností a znalostí. Děti se mohou
rozvíjet po boku svých vrstevníků, učí se toleranci a chování
v kolektivu.
Pro nejmenší děti organizujeme dopolední herničky
s programem, které se konají dvakrát týdně. Dále pořádáme
pravidelné i jednorázové akce pro předškolní a mladší školní
děti.
Co Macek chystá
Dopolední herna probíhá vždy v úterý 9.00 – 11.00 (pro děti
cca 0 – 2 roky). Zhruba v 9.30 začíná program (asi 20-30 min),
jinak je volná herna. Děti ve věku cca 2 – 4 roky se scházejí
ve čtvrtek 9.00 – 11.00. Program (cca 30 – 45 min) začíná v 9.30
a zahrnuje výtvarné aktivity, dále pak společné básničky,
písničky, cvičení, divadélko a další. Je přirozené, že děti neudrží
vždy pozornost, a mohou si proto volně hrát si v herně.
Z pravidelných akcí pro předškolní a mladší školní děti
organizujeme Hudební hrátky pro nejmenší děti, Hudbohraní
pro školáky, Výtvarku pro předškoláky, Angličtinu
a Francouzštinu pro děti i pro maminky s dětmi.
K našim tradičním větším akcím pro veřejnost patří:
Kolozávod, Drakiáda, Dýňová slavnost, Turnaj v piškvorkách,
Mikulášská, Masopustní rej masek, LEGO závod, Vítání jara,
Výtvarná soutěž, Rej čarodějnic, Běh mezi stromy a Dětský
koutek na kolovratském Dětském dni. V průběhu roku též
organizujeme několik autobusových výletů.
Podrobnější informace včetně on-line přihlášek na pořádané
akce a kroužky najdete na webových stránkách
www.rcmacek.cz.
Doplňte řady našich členů
Jelikož i v tomto školním roce odešlo mnoho maminek
do práce či čekají nové přírůstky, hledáme aktivní maminky,
které by byly ochotny podílet se na organizaci a chodu
dopoledních herniček. Jediné, co je potřeba, je chuť do práce
s dětmi. Rádi se s vámi podělíme o nabyté zkušenosti
a poskytneme potřebný materiál. Nabízíme členství v našem
sdružení, možnost spoluvytvářet program v centru a slevy
na vstupném na akce Macka.
Máte-li chuť zapojit se do činnosti Macka, kontaktujte prosím
přímo službu programu nebo Zuzanu Ďoubalovou
na tel.:776 809 803. Více se o nás dozvíte na www.rcmacek.cz.
Přijďte se do našeho centra podívat, rádi Vás uvítáme. Vaše
děti budou u nás jistě spokojené a vy načerpáte nové síly
a inspiraci od ostatních maminek. Vašemu dítěti vezměte
s sebou přezůvky, pití a svačinu. Naše klubovna se nachází
v areálu kulturního domu U Boudů (hnědá plechová vrata).
Za RC MACEK: Eliška Pecinová
Již nyní vás chceme pozvat na naše podzimní jednorázové
akce:
10. listopadu
Dýňová slavnost
17. listopadu
Turnaj v piškvorkách
5. prosince
Mikulášská besídka
Zuzana Ďoubalová

občanská sdružení informují . . .
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Klub u Boudů

Pomoc postiženým záplavami

Jsme občanské sdružení, jehož cílem je
organizovat a rozšiřovat kulturní a společenské
aktivity v Kolovratech a nejbližším okolí. Jeho
členové pak hodlají podporovat všestranný
rozvoj dětí, mládeže a spoluobčanů, umožnit spoluobčanům
vzájemně se při společných akcích společensky a neformálně
stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí.
Jak naznačuje již název sdružení, hlavním místem působení
bude po dohodě s provozovatelem sál KD U Boudů. Členové se
však již nyní zapojují i do pomoci při pořádání některých akcí
pro děti, pořádaných v Kolovratech dalšími spolky.
Pro začátek realizoval Klub U Boudů již dvě výstavy ve vestibulu
KD U Boudů, obnovil společně s kapelou Steamboat Stompers
tradici jazzových večerů a uspořádal několik dalších kulturních
akcí.
V nejbližších měsících očekáváme doladění kulturního
programu, který můžete shlédnout na webových stránkách.
Tamtéž si můžete rezervovat místa na jednotlivé akce, stejně
jako v restauraci U Boudů. Těšíme se s vámi na příjemné
společné setkávání při různých akcích, stejně jako očekáváme
vaše náměty.
Více zde: http://www.klububoudu.cz
Petr Bartoš za Klub U Boudů

Občanské sdružení Naše Kolovraty
vyhlásilo veřejnou finanční sbírku
na pomoc rodinám nejvíce postiženým
letošní povodní v obci Kozárovice
na Mělnicku. Sbírka navazuje
na pomoc téže obci, kterou kolovratští občané zorganizovali
po povodni v roce 2002. Letos povodeň Kozárovice opět
zasáhla a napáchala velké škody, voda dosahovala v některých
domech do výše 1,5m, několik rodin přišlo o celé vybavení

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KOLOVRATY
A KLUB DŮCHODCŮ V KOLOVRATECH
VÁS SRDEČNĚ VŠECHNY ZVOU NA

KOLOVRATSKÉ POSVÍCENÍ
v sobotu 9. listopadu 2013 od 15. 00 hodin
v sále KD „U BOUDŮ“ V KOLOVRATECH
K tanci a poslechu hraje dechová hudba
MALÁ MUZIKA Z LIBKOVY VODY U PELHŘIMOVA
pod vedením Zdeňka Rajdlíka
VSTUPNÉ 50 Kč

Fotografie pořízená při návštěvě Kozárovic v červnu 2013.
domů, jsou zničená okna a podobně. Členové občanského
sdružení obec po povodni navštívili a s místními občany
vytipovali dvě nejvíce potřebné rodiny, kterým přímo bude
pomoc předána. Do konce září se v Kolovratech vybralo okolo
15.000 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli. Dárců je však zatím
podstatně méně než v roce 2002, kdy sbírka přinesla částku
několika set tisíc korun.
Pokud budete chtít na dobrou věc přispět, můžete jakoukoli
finanční částku předat do pokladničky umístěné
v kolovratském Infocentru, v prodejně U Chadů nebo zaslat
na účet č. 3256453349/0800 vedený u České spořitelny
v Praze. Sbírka je řádně registrována a potrvá do 31.12.2013.
Dar je možné odečíst od základu daně z příjmu.
První část pomoci plánujeme rodinám předat ještě v říjnu,
abychom pomohli dokončit opravy před zimou. O rozdělení
peněz a jejich využití budeme občany Kolovrat informovat.
Další informace o postižených rodinách a situaci v Kozárovicích
naleznete v Infocentru nebo na www.nasekolovraty.cz.
Proč sbírku organizujeme? Jsme přesvědčeni, že pomoc
konkrétním lidem v nouzi má vždy smysl.
Za Občanské sdružení Naše Kolovraty: J. Kubias a Vl. Šedivý

pasování na čtenáře . . .
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V Infocentru s knihovnou proběhlo již druhé pasování na čtenáře.
Také tentokrát přivedly paní učitelky tři druhé třídy, což čítá 73 dětí.
Všichni pasovaní žáci prokázali, že se za první rok školní docházky více či méně dobře naučili číst a tak nic nebránilo tomu, aby byli pasováni
na čtenáře. Po slibu, že se budou ke každé knize chovat stejně dobře jako k dobrému kamarádovi, tedy s úctou a láskou, byli pasováni.
Každý dostal v upomínku na tento den knihu a certifikát, který ho opravňuje k bezplatné registraci na půl roku. Tři nejpilnější čtenáři si pak budou
moci užít bezplatné registrace také další půlrok.
V letošním roce bylo pro děti připraveno ještě jedno překvapení. Speciálně na Pasování čtenářů dorazil do Kolovrat před Knihovnu „Oskárek” pojízdná knihovna Městské knihovny v Praze. Při této příležitosti měli malí čtenáři možnost si pojízdnou knihovnu prohlédnout, zeptat se
pracovnice Městské knihovny Praha na vše co je zajímá. Aby byla prohlídka zajímavější měla pro děti připraveny malé soutěže, a za odměnu
pamlsky a upomínkové předměty. Dětem se „Oskárek” moc líbil.
Letos jsme mezi námi přivítali také kolegy z knihovny Dolní Chabry, kteří se při pasování zhostili role „ceremoniáře” a „paní vykonavatelky”,
jejich pomoc byla výrazná, pomáhala také paní ředitelka Neklapilová a odborná metodička z Městské knihovny v Praze, paní Volencová. Všem
těmto pomocníkům děkuji.
Stejně jako vloni i letos děti pasoval v roli „její ctihodnosti” Vladimír Kalivoda, který si opět vzal den dovolené, aby mohla tato hezká akce
bezproblémů proběhnout. Za to velký dík.
Jana Novodvorská, vedoucí Infocentra s knihovnou
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vzpomínání s jubilantem . . .

Snad každý z nás zná nenápadnou
postavičku milého a přívětivého,
evangelického faráře a teologa
Jiřího Zejfarta. Ne každý ale ví, že je
to také velmi šikovný malíř, který
zručně pracuje nejen se štětcem,
ale i s dlátem. Ve svém životě
spolupracoval s malíři i řezbáři,
kteří realizovali jeho návrhy. On
sám vládne mnoha technikami kresbou, linoryty a dřevoryty.
Vytvořil řadu děl, převážně
duchovní tvorby.
Jiří Zejfart právě v těchto dnech
slaví své významné životní
jubileum.
Každý životní mezník je důvodem
rekapitulace a poohlédnutí se za svým dosavadním životem. Také my
jsme s panem Zejfartem usedli a vzpomínali. Respektive pan Zejfart
vzpomínal a vyprávěl.
Narodil se 22. října 1928 v Uhříněvsi. Jako dítě býval často nemocný.
Všechno zlé je pro něco dobré. Dostal spálu, byl v karanténě a tak se
začal naplno věnovat malování, což byl počátek jeho umělecké kariéry.
Po válce vystudoval Státní grafickou školu v Praze obor písmo, linoryt,
dřevoryt a litografii. Rád by býval pokračoval dále na akademii, ale tam
ho bohužel nevzali. Pravděpodobně se o to zasloužila i jeho aktivní
práce v církvi. Krátký čas pracoval jako malíř keramiky a porcelánu.
V roce 1950 nastoupil na teologickou vysokou školu - bohosloveckou
fakultu, aniž by před tím vystudoval gymnázium (což bylo obvyklou
podmínkou k přijetí na teologickou VŠ). V té době měl již navázány
kontakty s církví a dohody na výzdobu církevních objektů. Z počátku se
orientoval převážně na nástěnné malby v kostele. Později ho velmi
zaujal linoryt a dřevoryt. Interiéry církevních budov zdobil psaním
biblických textů, křesťanských ornamentů a symbolů: bible, kalicha,
zpracovával motivy evangelií.
Jeden čas chtěl „kumštu“ zanechat a věnovat se především zvěstování
evangelia. Ovšem stále dostával zakázky na výzdobu církevních prostor
a tak i nadále poskytoval své umění jako výtvarník, malíř a grafik
a u toho také zůstalo. Dospěl k názoru, že tímto způsobem plní dvojí
službu jednomu a témuž pánu. Díky za toto rozhodnutí Bohu. Protože
tak mohlo vzniknout mnoho krásných děl. Navrhoval interiéry

a výzdobu kostelů i modliteben, celkem asi třiceti evangelických
sborů. Jeho potěšením byla práce na velkoplošném grafickém
zpracování biblických textů a křesťanských symbolů: Desatera Božích
přikázání, Apoštolského vyznání víry, Modlitby Páně a dalších.
Církevní služba nebyla v té době vůbec jednoduchá, zastupoval
faráře, působil 22 let v Karlových Varech, v Nejdku, v Chodově
u Karlových Varů apod. Vždy patřil mezi ty, kteří vedli zápas
o věrohodnost zvěstování evangelia, což nebylo ve společnosti, která
byla ovládaná totalitním režimem, vůbec jednoduché.
To pochopitelně vedlo k mnoha konfliktům. Pro své dlouhodobé
názory a postoje v čase normalizace (v říjnu roku 1978) ztratil farář
Jiří Zejfart Státní souhlas. Nemohl vykonávat své poslání a tak dva
roky pracoval jako skladník, manipulátor s paletami
ve velkoobchodním skladu potravin v Karlových Varech. Umění ale
zůstal na blízku v Ústřední lidové umělecké výrobě – obor řezbářství.
1. 2. 1981 mu byl zpět Státní souhlas obnoven a tak mohl nastoupit
opět do služby, tentokrát u sboru ve Vysokém Mýtě. Zde působil jako
farář Českobratrské církve evangelické až do roku 1997. V tomto
období vytvořil velké množství kreseb, akvarelů a linorytů, na kterých
zachytil krásy tohoto kraje. Ve Vysokém Mýtě zůstal až do odchodu do
důchodu.
Jako důchodce se vrátil do svého rodiště, kde žije do dnes. Kdo by si
myslel, že zde jenom seděl a odpočíval, ten by se mýlil. Spolupracoval
s občanskými iniciativami a aktivně se podílel na vytváření občanské
společnosti. Kázal na Žižkově v Praze.
Celý život prožil se svou ženou, kterou byli oddáni 23. 10. 1954 a která
mu byla ve všech časech oporou. Radostí mu jsou dcera, syn a také
vnoučata.
Naše vzpomínání Jiří Zejfart zakončil slovy: „Apoštol Pavel řekl:
‚Z milosti Boží jsem to, co jsem, jdu životem a trousím moudro...’,
já jdu životem a trousím obrázky“.
Milý pane Zejfarte, děkuji za Váš čas, za Vaše vzpomínání a krásné
obrázky, které jste poskytl do Infocentra s knihovnou na výstavu.
Děkuji za radost, kterou nejen jimi rozdáváte lidem kolem. Děkuji
za Vaše příspěvky do Zpravodajů a spolupráci.
Dovolte mi prosím, připojit se ke gratulantům se srdečnou a upřímnou
gratulací nejen za sebe, ale i za všechny naše čtenáře a popřát
k Vašim požehnaným narozeninám vše nejlepší Vám i Vaší rodině
a ještě mnoho slunných dní v kruhu Vašich blízkých.
Jana Novodvorská

ze života Lipan . . .

Kotlíkové guláše v Lipanech popáté

Svatomartinské pochutinky

Poslední prázdninovou sobotu se za krásného počasí pozdního léta
sešlo pět soutěžících týmů nad otevřeným ohněm a kotlíky. Popáté
pořadatel připravil pro soutěžící po 3 kg hovězího, ze kterého se
vařilo podle utajených receptur, aby po třech hodinách byly guláše
předloženy k ochutnávce.
Letošní gulášové klání bylo vyhlášeno jako nesoutěžní a za kotlíky
byly připraveny osvědčené sestavy Lipanské růže a Řezníci z Kuří
spolu s nováčky Gulage Riders, Vinařským klubem a velmi veselým
týmem z Tachova.
Pro fanoušky bylo odpoledne zpestřeno petangue střelnicí, na které
se vydováděli jak děti, tak i dospělci. Celé odpoledne doprovázel
hudebně nedostižný showman pan Šimek z Lipan se svým
doprovodem.
Podařené odpoledne bylo ukončeno večerním posezením, které
bylo zakončeno nad druhou hodinou ranní.

Zveme srdečně kolovratské a lipanské sousedy na již páté
svatomartinské ochutnávání receptů ku poctě našeho patrona,
které pořádáme 9. 11. 2013. Odpoledne zahajuje divadelní
představení pro děti od 15.00 hod., na které navazuje lampionový
průvod Lipany od 17.00.
Večer do lipanské hospůdky U klasiků s doprovodem cimbálové
hudby si vzájemně přinášíme k ochutnání svatomartinské recepty
z mouky, kuřic, kachen a husí, volků a krav ba i prasátek. Začátek
večera je v 19.00 hod. a podmínkou je připravit jako vstupné
svatomartinský pokrm v množství odpovídajícím.
Další informace naleznete na webu Okrašlovacího spolku
www.oslipansky.cz
Okrašlovací spolek Lipanský

Malé tornádo
Ne tak často viděný úkaz v naší poklidné české kotlině značně poničil
vzrostlé porosty nejenom mimo Lipany, ale zasáhl i do centra obce.
Za pomoci členstva Okrašlovacího spolku byly popadané větve
pořezány a připraveny k podrcení. Díky úřadu, který zareagoval
bezprostředně a zajistil štěpkování, bylo po třech dnech na lipanské
návsi uklizeno.

sociální služby . . .

Den sociálních služeb a zdraví MČ Praha 22 a MČ
Praha-Kolovraty
V úterý 8. října 2013 se v prostorách Domu s pečovatelskou službou
v Uhříněvsi uskutečnil historicky první Den sociálních služeb a zdraví
Prahy 22. Představilo se zde 25 poskytovatelů sociálních, zdravotních
a návazných služeb z Prahy 22 i z okolních regionů. Den sociálních
služeb byl určen nejen těm z nás, kteří potřebují řešit svoji nepříznivou
sociální situaci a hledají pomoc, ale i těm, kteří se zajímají o nabídku
služeb, které lidem pomáhají při řešení zdravotních a sociálních
problémů. Návštěvníci Dne sociálních služeb a zdraví si mohli nechat
změřit tlak, vyzkoušet si třeba schodolez, techniku chození s hůlkami
Nordic Walking či si vyrobit malý šperk. Své si tu mohli najít všichni, jak
rodiny s malými dětmi, díky široké nabídce volnočasových aktivit, tak
i senioři, kteří hledají pomoc a podporu ve stáří. Se svými problémy se
zde mohli návštěvníci přímo obrátit i na přítomné sociální pracovnice.
Den sociálních služeb a zdraví se na Praze 22 konal poprvé. Byl
připravován s určitými obavami, zda o něj bude zájem. Nakonec jsme
byli překvapeni jak zájmem organizací poskytujících sociální, zdravotní
služby či služby návazné, tak i zájmem ze strany veřejnosti. Ohlasy jsou
velmi příznivé, především se líbila příjemná, téměř rodinná atmosféra
akce a se zájmem návštěvníků se setkal

i úplně nový Adresář

sociálních, zdravotních a návazných služeb. Adresář vznikl spoluprací
MČ Praha 22 a MČ Praha - Kolovraty a obsahuje celou řadu kontaktů,
které mohou občanům našich městských částí pomoci při řešení
problémů v běžném životě. V Kolovratech Adresář najdete na Úřadě
MČ, v Infocentru, V Domě s pečovatelskou službou nebo i u místních
lékařů, kde bude volně k dispozici. Všem obyvatelům Kolovrat
přejeme, aby se jim dařilo co nejlépe, aby tento Adresář potřebovali
minimálně, a pokud ho budou potřebovat, tak aby tu našli takovou
službu, která jim jejich problém pomůže vyřešit.
Za sociální a bytovou komisi MČ Praha – Kolovraty
Ing. Ivana Voborová

Charitativní projekt POTEX
Kontejnery na textil v naší MČ
Zima už nám pomalu dýchá na záda a přišel čas na kontrolu šatníků.
Možná nějaký hezký nový kousek pro radost a oživení? Děti zase
ze všeho vyrostly a my řešíme, co s nepotřebnými oděvy.
Obyvatelé MČ Kolovraty si již zvykli na službu POTEX. Do kontejnerů
odnášejí nepotřebný textil, který může dále posloužit. V lokalitě
naleznete kontejnery v ulici Mírová a Albíny Hochové, jsou
přístupné 24 hodin denně po celý rok.
Z výtěžku jsou pak podporovány neziskové organizace:
Nadace Naše dítě, Klokánek, Kapka naděje, Pomocné tlapky.
Nyní přišla společnost POTEX s novou službou pro veřejnost.
S lokátorem kontejnerů v Praze a blízkém okolí.
Stačí zadat lokalitu a ulici, kde bydlíte či pracujete a lokátor vám
nabídne nejbližší a nejvhodnější kontejnery.
Najdete ho na webu POTEX www.potex.cz spolu s dalšími
informacemi.
Anna Bezdomniková

fotosoutěž . . .
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Pan Michael Petrášek
vyhrává poukaz
pro dvě osoby na 2 noci
v Legner hotelu
Zvánovice
s ayurvédskými
procedurami
SHADIVA of India

1. místo
Michael Petrášek

OBĚTOVÁNÍ PANNY
OSVOBOZENÍ
Slečna Monika Ďuríčková
a Petra Božeková získávají
za druhé a třetí místo
hodnotnou knihu.

VŠUDE DOBŘE...

ZA PRAHOU AŽ DO USA

2. místo
USA, 2013

DOMA NEJLÉPE...

Monika Ďuríčková

3. místo
Petra Božeková

„Nejhezčí fotografie z dovolené 2013”
Gratulujeme výhercům!
Ceny budou výhercům předány
na „Vánočním kolovratském
jarmarku”, který se koná první
adventní sobotu
30. listopadu 2013.
TOHO BUŘTÍKA SI OHLÍDÁM…!

Poukaz za první místo výherci
předá osobně zástupkyně
Legner hotelu Zvánovice.

BENÁTSKÁ PEVNOST SPINALONGA

Děkujeme všem za zaslané
fotografie.

KONEČNĚ NÁS VYVEZL K MOŘI….

Že bylo z čeho vybírat dokladujeme
dalšími fotografiemi:
vlevo od Vladimíra Kalivody,
vpravo od Pavla Hrubého ml..

DOMEČEK VE SKÁLE, KRÉTA
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Poukaz pro výherce poskytl Legner Hotel Zvánovice a Lesní lázně
Požádali jsme paní Danu Procházkovou, zástupkyni Legner Hotelu
Zvánovice, která na vánočním jarmarku osobně předá poukaz
výherci, aby nám hotel a lázně blíže představila.
Legner Hotel Zvánovice se nachází uprostřed nádherné přírody
Ladova kraje. Svou jedinečností, profesionálním zázemím
a přátelskou atmosférou, poskytuje cenově dostupný a zároveň
vysoký zákaznický komfort.
Legner Hotel Zvánovice se již několik let specializuje na realizaci
konferenčních, školících, incentivních a teambuildingových
programů pro firmy, a zajišťuje profesionální služby v rozsáhlých
konferenčních prostorech, vybavených moderní technikou (včetně
internetu zdarma).
Svou polohou pouhých 25 km od Prahy, a nevšedním lesním okolím,
umožňuje realizovat nadstandardním způsobem jakoukoliv firemní
akci, s širokou nabídkou kvalitních služeb, kolektivní zábavy, i velmi
speciálních sportovních, společenských a relaxačních programů.
Nedílnou součástí Legner Hotelu Zvánovice jsou známé Lesní Lázně,
které jsou nejen ideálním místem pro odpočinek, ale i pro péči o tělo
a obnovení vnitřní harmonie. Můžete se nechat unést na tajuplný
dálný východ, prostřednictvím ayurvédských procedur s exotickými
názvy jako je Shadiva nebo Saraal of India nebo na jižní svahy
anticelulitidní kúrou z vinné révy.
Ženy zejména oceňují
detoxikační zábaly
a očistné koupele,
pánové pak mají
ve velké oblibě lákavou,
antistresovou pivní
kúru, která je
zakončena jak jinak než
sklenicí chlazeného
zlatavého moku.

Můžete si být jisti, že o výherce
vaší fotosoutěže bude
prvotřídně postaráno. Svůj
pobyt prožije v oáze klidu
a pohody, kde se i s partnerkou
bude moci oddat relaxování
a nechat rozmazlovat všechny
své smysly.
Terapeuté Lesních Lázní, je
budou doslova hýčkat a jejich
citlivý a individuální přístup je
nenechá na pochybách, že jsou
na tom kouzelném místě.
Tato a další potěšení v našem
hotelu i lázních nemusí prožívat
pouze výherce soutěže.
Nezadržitelně se blíží vánoce, čas
kdy obdarováváme své blízké.
Proto bych při této příležitosti
ráda nabídla originální a krásný
dárek, v podobě poukazu na některou z mnoha námi nabízených
procedur.
Stačí si jen správně vybrat ze speciální nabídky, která se nachází
na www.lesnilazne.cz dále se mohou zájemci o některou z našich
služeb informovat na telefonní čísle 323 649 679.
Jsem přesvědčena, že tento vánoční dárek bude slavit
pod stromečkem úspěch.
Tím jsem ve stručnosti představila Legner Hotel Zvánovice a Lesní
lázně kde rádi uvítáme vítěze fotosoutěže.
Těším se na shledanou koncem listopadu v Kolovratech
na „Vánočním kolovratském jarmarku”.
Dana Procházková

INFOCENTRUM S KNIHOVNOU PRAHA-KOLOVRATY

vyhlašuje soutěž
„O nejchutnější vánoční cukroví”
Soutěž bude probíhat od 15.11. 2013 do 28. 11. 2013.
Výsledky budou vyhlášeny na Vánočním jarmarku.
Vítěz/ka obdrží hezkou kuchařskou knihu.
Bližší informace naleznete před zahájením soutěže
na webových stránkách MČ

Kosmetické studio
Anety Bébrové
• kosmetika

• modeláž nehtů
INFOCENTRUM S KNIHOVNOU PRAHA-KOLOVRATY
Vás srdečně zve na další

• manikúra

VÁNOČNÍ KOLOVRATSKÝ JARMARK

• UV gel-lak

který se koná v sobotu
30. listopadu 2013 odpoledne.
Na jarmarku vás budou opět čekat prodejci
s rozličnými druhy zboží, tradiční a noví.
Účinkující místní i „přespolní”.
V letošním roce v Kolovratech přivítáme jako hosta:

• depilace - laser
• prodej šperků AZ products
• permanentní makeup

Pěvecký sbor Dopravního podniku hl.m. Prahy.
Nebude také chybět rozsvícení vánočního stromu.
Přijďte a nasajte pravou vánoční náladu v tento první
adventní víkend..
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pokřivená 52, 103 00 Praha – Kolovraty
Telefon: 777 551 379
www.anetabebrova.cz

sport . . .

Podzimní sezóna Sokola se rozběhla na plné
obrátky …

18

důležitých plánování a kalkulací, příští rok chceme opět vyjet
na mezinárodní turnaj. Připravujeme Maškarní ples, který se
uskuteční 15. února 2014 a počítáme i se sportovním dnem
před letními prázdninami v areálu.

Trenéři Sokola

Počátek sezóny byl pro nás trochu náročnější, jelikož v srpnu se
nad Kolovraty přehnala vichřice, která i v našem areálu
napáchala nemalé škody. Zorganizovali jsme několik brigád,
abychom vše připravili na zahájení. K tomu se navíc otvíralo
nové občerstvení s klubovnou a i tam bylo potřeba přiložit ruce
k dílu. Ale díky schopným a opravdu obětavým příznivcům
Sokola se vše zvládlo a areál slouží svému účelu. Začal
podzim a pro lidi v oddílu jsou to stovky hodin tréninků
a desítky zápasů - přesně 93, nejsou v tom však zahrnuta
přátelská utkání a turnaje. Deset mužstev má již za sebou
třetinu podzimní sezóny a musíme se pochlubit – vedou si
skvěle. Čtyři týmy, které postoupily, hrají vyšší soutěže
a jako nováčci si nevedou vůbec špatně. Muži mají po
šestém kole ztrátu na vedoucí pozici pouze 3 body, Starší
dorostenci se po úvodním seznamování s kvalitou
krajského přeboru, stále zlepšují a po dvou remízách
dokázali v šestém kole porazit Bohemians Praha. Mladší
dorostenci se potýkají s nedostatkem hráčů ročníku 1997 a tak
většinou nastupují proti soupeřům o rok starším. Přesto se jim
podařilo porazit silný tým Tempa. Pro oba dorostenecké celky
je vysoká úroveň soutěží obrovskou zkušeností a skvělou
přípravou pro přechod do dospělé kategorie. Starší žáci se
v Pražském přeboru (což je druhá nejvyšší republiková soutěž)
statečně měří s mužstvy z mnohem větších oddílů a po
úvodních zápasech je jasné, že když budou kluci dále předvádět
podobné výkony, mohli by se pohybovat ve středu tabulky.
Máme radost i z fanoušků, kteří se chodí podívat na zápasy,
nejenže tím motivují domácí hráče k lepším výkonům, ale
dotváří i kulisu fotbalového utkání. Na první zápas týmu Muži
A zavítalo téměř 200 návštěvníků! Na podzim nás čeká i mnoho

V letošní sezóně trénuje deset mužstev 24 trenérů či jejich
asistentů, dokonce máme nadšence, kteří trénují dvě mužstva.
Proto chceme přiblížit jejich nelehkou práci. Snahou trenéra
je, aby jeho svěřenci dosahovali co možná nejlepší kvality hry.
Ale je velký rozdíl mezi dospělými, kdy se očekává vysoká
výkonnost a dětmi, kde se předpokládá také všestranný rozvoj
osobnosti. Každý trenér se na zápasy i tréninky připravuje,
poněvadž sportovní příprava se skládá z několika aspektů.
Trenér nemůže podcenit kondiční přípravu, která se zabývá
rozvojem vytrvalostních, rychlostních, koordinačních
a obratnostních schopností. Další důležitou fází je technická
příprava, jejímž obsahem je nácvik herních dovedností.
Na zápas je nezbytná i taktická příprava, kdy se hráči
na tréninku učí reagovat na vývoj utkání. Ale to zdaleka není
vše, co musí trenér fotbalistů zvládnout a pokusit se své
svěřence, zejména v mládežnických kategoriích naučit. Fotbal
je kolektivní sport, a proto je důležitá soudržnost celého týmu,

stejně tak i mezilidské vztahy v jednotlivých mužstvech. Vše
skloubit tak, aby daný tým fungoval, podle představ trenéra
není vůbec jednoduché. Rozmanitost práce s lidmi
i neočekávané situace jsou pro ty, co si jako koníčka vybrali
trenérskou profesi výzvou. Je to o organizaci svého volného
času, přípravě, výměně zkušeností, ale hlavně o tom, že se tito
lidé dokáží věnovat druhým a ne jen sobě. Našim pánům
trenérům přejeme dobrý pocit ze hry jejich svěřenců a pevné
nervy.

Letní soustředění
Na sklonku letních prázdnin se jako vždy vypravily dětské
a mládežnické týmy Sokola na sportovní soustředění
do krkonošských hor. Letošních šest týmů odcestovalo do dvou
lokalit. Mladší žáci, mladší a starší přípravka odjeli do
sportovního tréninkového centra v Lánově. Starší žáci,
mladší a starší dorost odjeli na agroturistickou farmu
Smejkalova bouda do Kněžic. Oba dva areály poskytují
dobré prostředí pro trénování a okolní krásná, zdravá
příroda napomáhá ke zkvalitnění podmínek pro
sportování. Kluci se po prožitých prázdninách vrátili do
tréninkových cyklů a věříme, že smutek z konce
prázdnin nahradila radost ze hry.
Za Sokol: Iveta a Pavel Hrubý
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Děkujeme všem hráčům za účast a našim členům za pomoc
při organizaci! Kompletní výsledkový servis najdete
na http://nohejbal-uhrineves2013.maestroclub.cz/.
Za MAESTRO CLUB Kolovraty Petr Souček

Nohejbalový turnaj v Uhříněvsi
ve znamení desítek
V sobotu 24.8.2013 jsme v Uhříněvsi uspořádali jubilejní
desátý ročník nohejbalového turnaje trojic. Turnaje se
zúčastnily dva naše týmy. Áčko ve složení Pavel Martínek, Jirka
Dlouhý a Kamil Konečný, v Béčku se představili Jiří Hrnčíř ml.,
Jiří Hrnčíř st. a Petr Souček.
Kromě našich dvou týmů ještě do turnaje zasáhl další oktet
týmů, celkem se turnaje zúčastnilo 10 týmů. Turnaj se hrál
v jedné skupině systémem každý s každým, každý z týmů tak
odehrál 9 zápasů.
Po odehrání všech 45 zápasů, které nabídly napínavé bitvy
i kvalitní nohejbal, jsme mohli vyhlásit vítěze a předat ceny.
Našim dvěma týmům se moc nedařilo. Béčko uhrálo jediný
set. Áčku se dařilo o něco lépe, když dokázalo zvítězit v jednom
zápase (s naším Béčkem) a v dalších třech zápasech uhrát set.
Celkově tak našim týmům patřilo konečné 10. a 9. místo, což
bylo méně, než jsme čekali. Celkovými vítězi se stal tým
Tomaho před Demoliční četou a Žlutými Lázněmi. První tři
týmy si odnesly pěkné poháry a ceny od našeho sponzora,
firmy Lifefood Czech Republic s.r.o..

inzerce . . .

AUTODOPRAVA
NONSTOP
MILAN PETRUŽÁLEK
• odvoz kontejnery
• sutě, odpad, písky, drtě
• recykláty, tříděná zemina
• přeprava materiálu
• Avia, Liaz, Tatra, Iveco, multikára
• zemní a výkopové práce
• smluvní ceny
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Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH
Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany
Provozní doba: pondělí-pátek 08.00 - 16.00 hod.
Telefon: 267 710 335, 603 513 824
(volat jen v pracovní době)
Nonstop telefon: 603 416 410
E-mail: email@jeniksklo.cz
Web: www.jeniksklo.cz

Provádíme sklenářské práce
na dílně i u zákazníka
• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,
akvárií, terárií •
• Výřezy diamantovou pilou •
• Výroba izolačních skel •

Mobil: 603 242 142
Telefon: 281 931 419
Fax: 291 931 512
www.sute-pisky.cz
milanpetruzalek@sute-pisky.cz

• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)
- tloušťky, barvy, vzory! •

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

tel.: 267 710 335, 603 513 824,
tel. nonstop: 603 416 410

pondělí až pátek: 8.00 – 16.00 hodin

www.jeniksklo.cz

Do Potoků 35, Praha 10 – Lipany,

Sklenářství Jan Černý

www.sute-pisky.cz,
e-mail: milanpetruzalek@sute-pisky.cz

Další kontakty: telefon: 281 931 419
fax: 281 931 512

odvoz kontejnery - sutě, odpad, písky
přeprava - multikára, Avia, Liaz, Tatra, Iveco
zemní - výkopové práce, demolice

Mobil: 603 242 142

AUTODOPRAVA NONSTOP

Monika Borgesová, tel.731 406 255

d) pilates pro začátečníky a mírně pokročilé – NEDĚLE 20-21 hod, cvičitelka

tel. 731 406 255

c) pilates pro pokročilé – NEDĚLE 19-20 hod, cvičitelka Monika Borgesová,

Jedná se o vyzvedávání ze školky po obědě
a některé domácí práce.
Řidičský průkaz výhodou. Nástup březen/2014.
Telefon 724 108 738.“

Hledám flexibilní paní k 4,5-leté holčičce.

1/ Restaurace U Boudů Vás zve o víkendu 9.-10. 11. 2013
na Svatomartinskou husu a Svatomartinské víno,
doporučujeme rezervaci na mob.:776 150 060.
2/ 21. 11. 2013 Vás srdečně zveme na francouzské „Beaujolais
Nouveau“ v kolovratské restauraci „U Boudů“ od 17.00 hod.
bližší informace na www.uboudu.cz

65 m , v Praze 10 Kolovratech. Pračka, lednice, trouba,
myčka, vestavěné skříně, vybavená šatna jsou součástí bytu.
Byt se nachází v 2. N.P., v zástavbě "novějších zděných
bytů".
Byt je k dispozici od 1.listopadu 2013, prohlídka může
proběhnout ihned (12 000,- Kč vč. poplatků).
Kontakt na tel.čísle 721 740 262.

2

Nabízím, pěkný, slunný byt s balkonem 2+kk,

Speciální nedělní lekce 90 minut:
MIX CVIČENÍ s Martinou (10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12.)
od 9.30 - 11.00 hod., vstup 130 Kč.
Více na www.cappuccini.cz/fitness
nebo na tel.: 602 773 693, rezervace nutná

Zveme Vás i na nové lekce
Chi-toning, Tae-bo, European Muscle Power, a další…

AKCE: 10 vstupů za 800,- Kč

b) cvičení na formování postavy – ÚTERÝ 20-21,15 hod – cvičitelka Monika

Borgesová, tel. 731 406 255

Dejte se do formy před Vánocemi, Fitness studio
Cappuccini připravuje na listopad a prosinec

a) pilates – zdravotní cvičení v pomalém tempu (posilování, kontrola dechu
a protahování) – vhodné pro každý věk, ženy i muže – PONDĚLÍ 10-11 hod –
cvičitelka Marcela Borgesová, tel. 737 108 545, cena 55 Kč za lekci

CVIČENÍ NEJEN PRO ŽENY od září 2013 (více info na
www.maestroclub.cz)

Sraz dětí s lampiony před Infocentrem.
Každé dítě by mělo mít svůj lampion. Vzhledem k omezenému osvětlení
na hřišti, kde průvod končí, prosíme rodiče baterky a čelovky s sebou!!
Na konci průvodu čeká překvapení!

DÝŇOVOU SLAVNOST S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM

RC MACEK Kolovraty pořádá
V NEDĚLI 10.11.2013 od 17:00

INFOCENTRUM S KNIHOVNOU
PRAHA-KOLOVRATY
vyhlašuje soutěž
„O nejchutnější vánoční cukroví”
Soutěž bude probíhat od 15.11. 2013 do 28. 11. 2013.
Výsledky budou vyhlášeny na Vánočním jarmarku.
Bližší informace naleznete před zahájením soutěže
na webových stránkách MČ.

Těšíme se na vás!

Nebude také chybět rozsvícení vánočního
stromu.
Přijďte a nasajte pravou vánoční náladu
v tento první adventní víkend.

Na jarmarku vás opět budou čekat prodejci s rozličnými druhy zboží,
tradiční a noví.
Účinkující místní i „přespolní”. V letošním roce v Kolovratech přivítáme
jako hosta:
Pěvecký sbor Dopravního podniku hl.m. Prahy.

VÁNOČNÍ KOLOVRATSKÝ JARMARK
který se koná 30. listopadu 2013 odpoledne.

INFOCENTRUM S KNIHOVNOU PRAHA-KOLOVRATY
srdečně zve na další

Listopad 2013

Vyhodnoceni ankety...
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Vyhodnocení ankety Místní veřejné knihovny
V první řadě bych ráda poděkovala všem, kteří se ankety zúčastnili.
Anketa sledovala spokojenost návštěvníků Infocentra s knihovnou:
ź s otevírací dobou,
ź s akcemi pořádanými Infocentrem s knihovnou,
ź se složením knihovního fondu,
ź s podobou Kolovratského zpravodaje,
ź s se službami Infocentra s knihovnou.
Dále anketa zjišťovala o který žánr knih je nejvíce zájem, o jaký druh akcí, četnost návštěv Infocentra
s knihovnou.

Zde jsou výsledky:
OTEVÍRACÍ DOBA : U prvé otázky vybírali respondenti otevírací
dobu, která by jim nejvíce vyhovovala.
Byla vybrána 46% tato otevírací doba: Út – Pá 12.00 – 19.00hodin.
S přihlédnutím na „přespolníˇ návštěvníky jsme vybranou otevírací
dobu upravili a přidali alespoň jednu a to poslední sobotu v měsíci
od 8.00 – 16.00hodin, tak aby měl možnost vrátit a vypůjčit si knihy
také ten čtenář, který se i přes prodlouženou výpůjční dobu ve všední
den do knihovny nedostane

JAK ČASTO PŘICHÁZEJÍ NÁVŠTĚVNÍCI DO INFOCENTRA

S KNIHOVNOU:
Zjištěná četnost návštěv v Infocentru s knihovnou nás velmi mile
překvapila. 24% respondentů navštěvuje Infocentrum s knihovnou
jedenkrát týdně, 34% jedenkrát za 14 dní a 26% jednou měsíčně.
Tento výsledek potvrzuje fakt, že se návštěvnost Infocentra
s knihovnou oproti roku 2011 zdvojnásobila.

SPOKOJENOST ČTENÁŘŮ SE SOUČASNOU PODOBOU
KOLOVRATSKÉHO ZPRAVODAJE
Výsledek vzešlý z názorů respondentů rozptýlil naše obavy.
S velkou převahou ve výši 84% jsou čtenáři se současnou podobou
spokojeni. 5% čtenářů se o tuto problematiku nezajímá a pouhým 11%
se Zpravodaj nelíbí.

HODNOCENÍ KVALITY SLUŽEB A PŘÍSTUPU K NÁVŠTĚVNÍKŮM
V INFOCENTRU S KNIHOVNOU
Velmi dobře dopadlo u respondentů Infocentrum s knihovnou
při hodnocení (připomínkování ) kvality služeb. Pozitivně spokojených
je 65% , nehodnotilo, nebo označilo u této otázky „bez připomínek“
31% a nespokojených se službami byla pouhá 4% respondentů.
Jednotlivé připomínky a hodnocení postupně zveřejníme na webových
stránkách MČ.

Děkujeme za vaše názory, podněty i připomínky a to jak za pozitivní, tak také za negativní. Vždy je to pro nás inspirativní a
motivující podnět k dalším aktivitám vedoucím ke spokojenosti návštěvníků. Pokud známe vaše názory, můžeme dělat

Pasování na čtenáře v Místní veřejné knihovně . . .

