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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
co nejsrdečněji Vás zdravím na prahu roku 2014.
Věřím, že bude rokem příjemným a přátelským.
Stejně jako v letech minulých, tak také letos jsme
zde pro Vás, se snahou přinášet Vám zajímavé
informace o dění v naší městské části.
V tomto čísle naleznete reportáže z akcí, které se
udály v posledním čtvrtletí 2013 (zajímavé
fotoreportáže, vyhlášení soutěží, ale samozřejmě také úřední
informace). Bohužel ne všichni přispěvatelé využili nabízené možnosti
a články ze svých aktivit do redakce nezaslali.
Od 1. ledna 2014 jsme přivítali v našem redakčním kolektivu novou
korektorku paní inženýrku Kláru Pavlovou, kerá se zhostila této práce
jako dobrovolnice bez nároku na odměnu. Za což jí patří dík.
Novou tvář mohou vidět také všichni návštěvníci Infocentra
s knihovnou, kam na pozici knihovnice nastoupila paní Dagmar
Walachová.
Přeji všem našim čtenářům hodně štěstí, zdraví a osobních i profesních
úspěchů v roce 2014.
Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Zima je v plném proudu. V době, kdy píši tento
úvodník, nás však zatím příliš nepotrápila. Možná
by to tak mohlo zůstat, aby zase nenastal ten
vyčerpávající kolotoč hrabání a odvozu, tak jako
v letech minulých. Všem těm, kteří se na tomto
koloběhu podílí, bych chtěl poděkovat. Je to práce
těžká, nekonečná a dost často ani pořádně neoceněná.
Ale dost už o zimě. Máme před sebou jedno z nejkrásnějších období
roku – jaro. I když je pravda, že si budeme muset ještě chvíli počkat.
S ním přicházejí první svátky v roce, svátky Velikonoční. Doufám, že si je
všichni v klidu užijete a vychutnáte. A třeba na našem tradičním
kolovratském jarmarku.
Co říci o těch několika uplynulých měsících z pohledu vedení obce?
Vlastně tou nejlepší zprávou je to, že funguje. A to i přes značnou
nevstřícnost pražského magistrátu. Přesto se nám podařilo realizovat
alespoň několik věcí jako jsou např. nové webové stránky, zorganizovat
vánoční trhy a za pomoci Povodí Vltavy vyčistit koryto Říčanky.
Nejdůležitější zprávou je snad to, že máme schválený rozpočet, proti
kterému nebyly téměř žádné výhrady a byl jednomyslně přijat.
Jeho obsah z pohledu příjmů je už bohužel horší. Městské části nebyly
přiděleny žádné investiční prostředky, a tak budeme muset v další části
roku bojovat alespoň o nějaké finance, abychom byli schopni
pokračovat v našem rozvoji. Nebude to jednoduché a uvidíme, jak se
představitelé pražského magistrátu postaví k našim potřebám a jak
celé naše vedení bude schopno argumentačně obstát při žádostech
o jejich přidělení. Jedná se zejména o výstavbu nové budovy školy,
o kterou bojujeme již několik let a jejíž výstavba je naší prioritou.
Chtěl bych Vám, vážení spoluobčané, ještě jednou popřát mnoho
zdraví, štěstí a krásný a úspěšný rok 2014.
Nechť Vás zbytek zimy příliš netrápí a užijte si jarního sluníčka.
Michal Habart, starosta MČ Praha - Kolovraty

Vážení spoluobčané,
potkáváme se na stránkách Kolovratského
zpravodaje na začátku roku 2014. Máme
za sebou vánoční svátky a já věřím, že jste
si závěrečné období roku 2013 užili do sytosti
a prožili jej s lidmi, které máte rádi.
Milovníky zimních radovánek průběh letošní
zimy zatím moc nepotěšil. Z nedostatku sněhu a mírných
mrazů se naopak těší vedení městské části, neboť nám zimní
údržba zatím neruinuje rozpočet. Uvidíme, jak bude vypadat
druhá polovina zimy. Snad nám bude zimní královna
nakloněna a nepotká nás nějaká zimní obdoba letních
povodní. S těmi si naše městská část poradila i díky pomoci
místního Sboru dobrovolných hasičů, kterým touto cestou
přeji, aby v tomto roce měli co nejméně zásahů.
Hlavní prioritou vedení městské části je pro letošní rok zajistit
prostory pro výuku žáků základní školy. Na tomto úkolu
pracujeme již několik let a všichni věříme, že se nám společně
podaří sehnat dostatek finančních prostředků, abychom
postavili nový kontejnerový pavilon Základní školy
v Kolovratech. Nicméně čas se krátí a zprávy z magistrátu
hlavního města příliš dobře nevypadají.
Čekají nás také další práce na připravovaném Metropolitním
plánu. V závěru roku 2013 jsme dokončili dokument
o charakteru území naší městské části, který jsme odeslali
na Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Ten
bude sloužit k vypracování návrhu Metropolitního plánu,
jehož připomínkování nás čeká.
Na jaro připravujeme aktualizovanou mapku vycházkových
okruhů, která bude k dispozici v místním Infocentru. Budete
mít možnost se snadněji orientovat v naší městské části, ale
i v jejím krásném okolí. Kolem naší městské části se v minulosti
vysázelo mnoho lesních porostů, které tvoří krásné lesoparky.
V nejbližší době se na webových stránkách objeví i mapka
těchto porostů, o které se stará naše městská část, abyste
věděli, kam vyrazit třeba na houby. Při přípravách těchto
materiálů jsem se dozvěděl i mnoho nových informací. Věděli
jste například, že na území naší městské části je pojmenováno
60 ulic? A víte, která ulice je nejkratší (Svažitá s 54 metry)
a která nejdelší (K Říčanům s 2517 metry)?
Přeji všem občanům hodně zdraví a štěstí do roku 2014.
Petr Souček, 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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8 – zasedání ZMČ 24. října 2013
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 30/2013
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíce září a říjen 2013 v celkové
výši 13.000 Kč.
Doplňující volby člena kontrolního výboru MČ Praha - Kolovraty
Usnesení č. 31/2013
ZMČ zvolilo členem kontrolního výboru RNDr. Františka Kocourka.
Schválení majetkového převodu (přijetí nemovitého daru) pozemku
parc. č. 1233/87 v k. ú. Kolovraty
Usnesení č. 32/2013
ZMČ schválilo bezúplatný převod – 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: 00240346, se sídlem úřadu městské části,
Praha – Kolovraty, Mírová 364.
ZMČ uložilo ÚMČ přípravu veškerých podkladů nezbytných
pro realizaci tohoto majetkového převodu a pověřilo starostu
uzavřením příslušné darovací smlouvy.
Schválení majetkového převodu (prodeje) části obecního pozemku
parc. č. 474 v k. ú. Kolovraty
Usnesení č. 33/2013
ZMČ schválilo úplatný převod – prodej 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 oddělená 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 a pověřilo starostu potvrzením kupní smlouvy.
Přijetí obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů
na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“
Usnesení č. 34/2013
ZMČ schválilo a podpořilo, aby hlavní město Praha přijalo obecně
závaznou vyhlášku „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území hlavního města Prahy“, včetně zahrnutí plochy
pro volný pohyb psů na území městské části Praha - Kolovraty, která je
specifikována v příloze k tomuto usnesení.
ZMČ uložilo ÚMČ zaslat toto usnesení, včetně přílohy, městské části
Praha 4, která zajistí předání usnesení a jeho přílohy radnímu hlavního
města Prahy panu Mgr. Lukáši Manhartovi.

9 – zasedání ZMČ 21. listopadu 2013
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 35/2013
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc listopad 2013 v celkové
výši 659.300 Kč.
Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty za 1.-3. čtvrletí roku 2013
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Usnesení č. 36/2013
ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha – Kolovraty
k 30. 9. 2013 uvedené v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení: příjmy 10.231.520 Kč, výdaje 9.866.790 Kč, saldo příjmů
a výdajů 364.730 Kč.
ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti MČ Praha–Kolovraty
k 30. 9. 2013 uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení: výnosy 2.289.000 Kč, náklady 913.000 Kč, hospodářský
výsledek 1.376.000 Kč, odvod finančních prostředků do hlavní
činnosti 521.000 Kč.
Vyhlášení “Kolovratských programů na podporu využití volného času
dětí a mládeže v roce 2014“
Usnesení č. 37/2013
ZMČ schválilo vyhlášení Kolovratských programů na podporu využití
volného času dětí a mládeže v roce 2014 uvedené v příloze č. 1, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ uložilo paní Ivetě Hrubé, člence ZMČ a ÚMČ Praha – Kolovraty
uveřejnění vyhlášení Kolovratských programů na podporu využití
volného času dětí a mládeže v roce 2014 v termínu do 2. 12. 2013
na úřední desce ÚMČ a webových stránkách MČ Praha – Kolovraty.

10 – zasedání ZMČ 19. prosince 2013
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 38/2013
ZMČ schválilo rozpočtová opatření za měsíc listopad a prosinec 2013
v celkové výši 104.900 Kč.
Zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria
MČ Praha–Kolovraty na rok 2014
Usnesení č. 39/2013
ZMČ schválilo předložené Zásady pro hospodaření v období
rozpočtového provizoria MČ Praha – Kolovraty na rok 2014 uvedené
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Změny výše nájmů obecních pozemků
Usnesení č. 40/2013
ZMČ schválilo Pravidla pro nájmy obecních pozemků pro Městskou
část Praha – Kolovraty, která jsou nedílnou přílohou k tomuto
usnesení s platností od 1. 1. 2014.
ZMČ uložilo starostovi, aby zajistil provedení revize všech uzavřených
nájemních smluv, a to do 31. 3. 2014.
Záměr majetkového převodu – výkupu spoluvlastnických podílů
pozemku parc. č. 387 v k. ú. Kolovraty
Usnesení č. 41/2013
ZMČ schválilo záměr úplatného převodu – vykoupení
spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 387 – vodní plocha
o výměře 363 m2, k. ú. Kolovraty, obec Praha, od spoluvlastníků
uvedených na LV č. 33:
Marie Marinčičové, bydliště Praha – Kolovraty,Do Lipan 9/18,
podíl 1 Ludmily Kučerové, bydliště Praha 5 – Zbraslav, Svépomoci
1184, podíl 1 Stanislava Kučery, bydliště Říčany u Prahy, Rýdlova
313/1, podíl 1 do vlastnictví obce – Hl. m. Prahy, s následným
svěřením Městské části Praha – Kolovraty, IČ: 00240346, Mírová 364,
Praha 10 – Kolovraty, 103 00 za kupní cenu sjednanou dohodou
ve výši 200,- Kč za jeden m2, přičemž celková kupní cena pozemku činí
72.600,- Kč.
ZMČ uložilo ÚMČ přípravu veškerých podkladů nezbytných
pro realizaci tohoto majetkového převodu a pověřilo starostu
uzavřením příslušné kupní smlouvy.
ZMČ pověřilo starostu zrušením nájmu pozemku k 31. 12. 2013.
P avel Ondroušek, zástupce starosty
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12.prosince 1953
V posledním měsíci roku 2013 to bylo krásných šedesát let,
které společně prožili manželé Vilimovští od svého sňatku,
uzavřeného dne 12.prosince 1953 v Říčanech.

Navždy odešla dlouholetá „Dobrá duše knihovny”.
Na sklonku roku 2014 nás navždy opustila paní Eva Černohorská. Zemřela po krátké nemoci, zcela nečekaně. Zpráva o její
smrti mě zaskočila a opravdu zasáhla.
Přesto, že jsem paní
Černohorskou poznala až
ke konci její působnosti
ve funkci knihovnice
Místní veřejné knihovny
a spolupracovala s ní jen
krátce, poznala jsem,
že se jedná o ženu milou,
laskavou a s velkým srdcem.
Paní Černohorská pracovala v Místní veřejné
knihovně více než 15 let.
Byla první profesionální knihovnicí v Kolovratech. Pomáhala
podstatnou měrou budovat současnou knihovnu v prostorách
bývalého statku na Mírové ulici.
Čtenáři na ni vzpomínají jako na veselou paní knihovnici s přehledem a ochotou vždy pomoci. „Ještě než jsme došli od dveří
k pultíku, paní Černohorská pro nás měla připraven seznam,
nebo hromádku knih, které by se nám mohly líbit. A vždy se trefila!“ Vzpomínají někteří na své návštěvy v knihovně v době, kdy
zde byla paní Černohorská v plné síle a práci knihovníka dělala
s láskou a radostí. Věřím, že taková zůstane v mysli mnoha občanů Kolovrat i Lipan. Na to vše jsem myslela, když jsme se s ní byli
naposledy rozloučit ve strašnickém krematoriu a v duchu jí děkovala za základy, které nastavila v knihovně a na kterých my nyní
můžeme pokračovat.
Děkujeme.
Jana Novodvorská

12.prosince 2013
Oběma manželům, kteří oslavili Diamantovou svatbu,
co nejsrdečněji gratulujeme a přejeme hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti do dalších společných let.

Naši jubilanti
V prvním čtvrtletí roku 2014
oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Benešová Eva
Dlouhý Jan
Hájek Ivan
Hejduková Jaroslava
Hladíková Miroslava
Hodíková Veronika
Karel Josef
Král Jan
Kučera Bohumil
Miková Marie
Nedvědová Eva
Nedvědová Lidmila
Pěkná Jana
Přibylová Eliška
Ročková Marie
Skřebský Miroslav
Ševčík Tomáš
Šípová Magdaléna
Vápeníková Libuše
Zipsová Růžena
Žáková Matilda

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Kolovratské granty 2014
Rozpočet MČ Kolovraty pro letošní rok se mírně
navýšil, a proto jsem velmi ráda, že zůstaly zachovány
Kolovratské programy na podporu využití volného
času dětí a mládeže v roce 2014. Pro tento rok je
počítáno s částkou 250 000,- Kč na celé období,
tzn. pro dvě grantová kola. První časový úsek grantů je
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014, druhý od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014.
K programům se mohou svými projekty přihlásit občanské spolky
a organizace zaměřené na mladou generaci, zejména spolky dětí
a mládeže (ustavené podle NOZ, zákon č. 89/2012 Sb.). Programy
jsou určeny pro žadatele s působností v městské části Praha –
Kolovraty. Pro rok 2014 jsou vyhlášeny následující programy:
1. Prostory pro činnost – nájmy, provoz
2. Akce ve volném čase – pro děti a mládež organizované
v občanských spolcích
3. Akce pro neorganizované děti a mládež v obci – přístupné
široké veřejnosti
4. Dovybavení materiálně technické základny
Termíny uzávěrek:
ź pro první období budou žádosti přijímány v termínu

od 13. 1. 2014 do 3. 2. 2014

Výběrové řízení na funkci
kronikáře / kronikářky městské části
Praha – Kolovraty
Úřad městské části Praha - Kolovraty
vypisuje výběrové řízení (zveřejněno
n a h tt p : / / w w w. ko l o v ra t y. c z )
na kronikáře/kronikářku městské části,
spojenou s finanční odměnou (dohoda
o pracovní činnosti).
Každá obec (a městská část) má dle zákona
č. 132/2006 Sb. ze dne 14. 3. 2006 o kronikách
obcí, povinnost vést kroniku. Zákon upravuje,
jakou formou se kronika vede. Naše městská
část hledá kronikáře, který převezme vedení
kroniky od 1. 1. 2014.
Bližší informace podá Ing. Petr Souček, Ph.D.
(zástupce starosty), soucek@kolovraty.cz.

ź pro druhé období budou žádosti přijímány v termínu

od 19. 5. 2014 do 3. 6. 2014
Formuláře pro jednotlivé programy jsou k dispozici v podatelně
úřadu MČ, nebo na internetových stránkách.
MČ v sekci Aktuality – www.kolovraty.cz, dále je možno si formulář
stáhnout v sekci Zastupitelstvo, oddíl Komise / Grantová komise –
kde naleznete i vzor žádosti.
Ráda bych podotkla, že granty jsou jen malým příspěvkem
na činnost jednotlivých občanských spolků. Vše záleží především
na lidech, kteří v nich pracují. Jsou to jedinci, kteří si umí
zorganizovat svůj volný čas tak, aby se mohli věnovat nezištné
práci s dětmi a mládeží. Všem těmto obdivuhodným osobám patří
velké poděkování.
Za GK při MČ Kolovraty: Iveta Hrubá

Plán zasedání ZMČ na 1. pololetí roku 2014
23. ledna 2014
20. února 2014
20. března 2014
24. dubna 2014
22. května 2014
19. června 2014

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

zasedací místnost ÚMČ
zasedací místnost ÚMČ
zasedací místnost ÚMČ
zasedací místnost ÚMČ
zasedací místnost ÚMČ
zasedací místnost ÚMČ

MOBILNÍ KANCELÁŘ 1. pololetí 2014
• dne 2. ledna 2014

od 12.00 do 14.30 hod.

• dne 10. února 2014

od 14.30 do 17.00 hod.

• dne 17. března 2014 od 14.30 do 17.00 hod.
• dne 22. dubna 2014

od 08.00 do 11.00 hod.

• dne 26. května 2014 od 10.30 do 13.30 hod.
RC MACEK pořádá

ve čtvrtek 20. února MASOPUSTNÍ REJ MASEK.
Program se uskuteční od 9.00 do 11.00 hod.
v sále KD U Boudů. Můžete se těšit na výtvarné dílničky, divadélko,
zpívání a spoustu soutěží na oslavu masopustu.
Rádi přivítáme zvláště nejmenší děti v maskách.

VOK /velkoobjemové kontejnery/-1. pololetí 2014 (s obsluhou a omezenou dobou):
číslo
stanoviště
1.
2.
3.
4.

místo přistavení
ul. U Vodice (parkoviště na konci ulice)
ul.A.Hochové
ul.Mírová (nad ČD zastávkou)
Lipany-náves
7 kontejnerů

datum přistavení
16-20hod.
29.4.
29.4.
29.4.
29.4.
úterý 18.týden
4 kusy

datum přistavení
16-20hod.
3.6.
3.6.
3.6.
xxxxxxxxx
úterý 23.týden
3 kusy
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. . . ze života dětí

Drakiáda a táborák s Mackem
První říjnovou neděli jsme se opět sešli, abychom
zkusili pouštět draky. Sluníčko krásně svítilo, bylo
teplo, ale… chyběl nám vítr. I přesto se cca stovka
dětí s rodiči pokoušela na poli mezi Kolovraty
a Benicemi dostat na oblohu své draky. Při troše
námahy a běhání jsme byli odměněni barevnými
draky, které na nás shlíželi z výšky. Pro děti, které
již běhání nebavilo, byla připravena pohádková
cesta s kvízem. Po jeho vyluštění je čekala sladká
odměna. Nakonec si všichni mohli opéci buřtíky a nebo jiné dobroty
na ohništi. Když děti nabraly síly a rozutekly se na hřiště, mohli si rodiče
v klidu popovídat s přáteli. Doufejme, že příští rok bude alespoň trochu
foukat.
Zuzana Ďoubalová

děti v rámci výtvarných dílniček vyrobit čertovskou masku
či ozdobného andílka. Na programu nejprve vystoupil malý muzikant
Oliver, s jehož kytarou si všichni zanotovali, a poté jsme shlédli
loutkové představení s čertovskou tématikou. Konečně na pódium
dorazila tolik očekávaná trojice důstojného Mikuláše, krásného
anděla i šibalského čerta, který sice chrastil řetězem, ale většinou se
svým pytlem nebyl příliš vidět, neboť děti byly vesměs celý rok hodné
nebo jen trošku nezbedné. Odměnou pro každého, kdo k Mikuláši
přišel, byl balíček plný dobrůtek i drobných překvapení. U bohatě
prostřeného stolu s občerstvením a v příjemné předvánoční náladě
byly spokojeny nejen děti, ale i jejich doprovod. Za rok se se všemi
bude Macek těšit opět na viděnou.
Eliška Pecinová
Rodinné centrum MACEK děkuje MČ Praha Kolovraty za laskavou
finanční podporu, díky níž mohly být tyto akce uskutečněny.
Co chystá MACEK na jaro?
Kromě pravidelných dopoledních programů v úterý a ve čtvrtek
od 9.00 do 11.00 hod. bychom vás rádi pozvali na jednorázové
akce:
Masopustní rej masek pro nejmenší – čtvrtek 20. 2. 2 014
Vítání jara – neděle 23. 3. 2014
Rej čarodějnic – čtvrtek 24. 4. 2014
Od podzimu pořádáme nepravidelné výtvarné dílničky pro děti
od 3 let, které se konají v úterý od 17.00 hod. Právě také probíhá
výtvarná a fotografická soutěž, která má uzávěrku 15. 3. 2014.
Sledujte naše webové stránky www.rcmacek.cz , kde najdete bližší
informace k jednotlivým aktivitám a soutěžím.

Kolovratské piškvorky 2013
Dyńǒva´slavnost
Počátkem listopadu se již po deváté konala Dýňová slavnost. Nejmenší
děti i školáci se spolu s rodiči sešli před kolovratským Infocentrem.
I přes drobný déšť se sešlo cca 130 odvážných dětí, a tak se atrium
rozzářilo mnoha světýlky. Po úvodním přivítání se průvod vydal cestou
na hřiště u U-rampy. Zde si všichni prohlédli vyřezané dýně a ozdobené
skleněné svícínky. Statečné děti s lampiónkem dostaly svítící tyčinky
a i s rodiči mohli ochutnat dobroty, které připravily maminky. Za úplné
tmy prozářil oblohu krásný ohňostroj. Deǩujeme vsěm, kteří vyřezali
a zapůjčili dýně, a také všem, kteří se na přípravě akce podíleli.
Zuzana Ďoubalová

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s. vyhlásilo
otevřený turnaj Kolovratské piškvorky, který se
uskutečnil v neděli 17. 11. 2013 v Sále U Boudů.
V příjemné atmosféře proběhla soutěž v celkem třech
věkových kategoriích. Děkujeme Městské části Praha –
Kolovraty za finanční podporu a Restauraci U Boudů
za hodnotné stravitelné ceny.
Výsledky turnaje Kolovratské piškvorky:
kategorie 7 - 10 let (rok narození 2006 - 2003)
1.David Bartoš,
2.Lukáš Bartoš,
3.Veronika Šustová
kategorie 11 - 14 let (rok narození 2002 - 1999)
1.Marek Paštika,
2.Jan Marxt
kategorie nad 18 let (rok narození 1994 a starší)
1.Petr Bartoš,
2.Radek Paštika,
Petr Bartoš
3.Stanislava Bartošová

Klíčky ke kráse, zdraví a radosti.
Mikulášská besídka
Stejně jako minulý rok připravily maminky z Rodinného centra Macek
pro všechny kolovratské a lipanské děti Mikulášskou besídku.
V předvečer svátku svatého Mikuláše se sál U Boudů naplnil nadšeným
i netrpělivým dětským švitořením. Aby čekání rychleji uběhlo, mohly si

Využijte bohatství naklíčených semínek
ve prospěch svého zdraví.
Vytvořte si v kuchyni svou zahrádku a jezte zdravě.
www.happyeat.com

.. .. .. spolky
ze života dětí

OS Naše Kolovraty informuje
Povodňová sbírka na pomoc rodinám
v Kozárovicích vynesla zhruba 25.000Kč.
Všem dárcům i pomocníkům děkujeme.
Podrobnější zprávu brzy zveřejníme na www.nasekolovraty.cz a také
v příštím čísle Kolovratského zpravodaje.
Jiří Kubias

Svatomartinské pochutinky
Již po páté se sešli lipanští a jejich hosté, aby
oslavili patrona obce svatého Martina. První část
dne byla opět věnována dětem.
Letošní představení o dvou prasečích princeznách
mělo u dětského publika úspěch.
Po setmění se děti spolu s rodiči řadili do lampionového průvodu, který
končil u rybníčku v ulici Do Potoků. Sem se letos vrátil lipanský vodník,
který dříve přebýval v rybníčku na návsi.
Večer jako vždy patřil ochutnávání svatomartinských receptů
jednotlivých hospodyň a hospodářů. K dobré sousedské pohodě
zahrála cimbálovka s naším sousedem Peterem Goryczkou.
Okrašlovací spolek lipanský
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Severní Korea v Kolovratech
V neděli 29. září jsme mohli zažít neuvěřitelné vyprávění Michala Bora, vedoucího školy Chon-Ji, o jeho
dvou návštěvách Severní Koreje, a to vše bylo doplněno množstvím unikátních fotografií a sestřihem videí. Díky korejskému bojovému umění Taekwon-do se M. Bor dostal i do míst, která
jsou zapovězena většině novinářů a dokonce i většině korejců.
Mohli jsme shlédnout fantastické představení v největší kulturní hale
světa s názvem 1.května nebo také Arirang. Zahájení na stadionu s kapacitou 150 tisíc míst krom barevného ohňostroje provázejí i scény z vlády
nynějšího vůdce Kim Čong-una, výjevy o narození velkého vůdce Kim Ir Sena. Dalším tahákem celého představení jsou kromě dokonale synchronizovaných sestav na ploše také sladěné kousky v hledišti. Na jedné
z tribun zvedají účastníci podle podrobných plánů různobarevné desky,
čímž nad hlavou vytvářejí pestré propagandistické obrazy. Festival, který
se koná od roku 2002 během letních měsíců, je zapsaný v Guinessově
knize rekordů jako největší hromadné cvičení světa. Možná se tam mezi
mnoha tisíci účinkujícími objevili i hudebníci, kteří byli v srpnu letošního
roku v Severní Koreji popraveni.

Eva Emingerová se Steamboat Stompers aneb vypněme televizi
Říjnový, listopadový i prosincový jazzový večer se zapsal mezi ty,
na které budeme určitě dlouho vzpomínat. Kapelu ve složení Jiří
Kadlus (cornet, kapelník), Jaroslav Havlas (klarinet, s-sax.), Pavel Janík
(trombon), Jiří Kadlus jun. (piano), Jan Kašpar (banjo), Pavel Šlosar
(basa), (bicí) doplnil vynikající výkon Evy Emingerové. Evu Emingerovou známe jako zpěvačku s neobyčejně poutavým hlasem a mimořádným žánrovým přesahem. S jejím hlasem se nemusíme bát zabrousit
do všemožných zákoutí nejen jazzové hudby. Její vystoupení plné
energie, doplněné výborným výkonem kapely bylo pro zaplněný sál
nádherným korálkem pokračující šňůry jazzových večerů v Kolovratech. Při vzpomínce na koncert nezbývá než si vybavit závěrečná slova
kapelníkova - vypněme televizi, odložme noviny a pojďme na kulturu!

Festival Jeden svět a Filmový klub U Boudů

Velké úpravy okolí nádrže
Okrašlovací spolek a jeho příznivci se zasadili o zásadní úpravu okolí
bývalé požární nádrže. Zde vysazené stromy a keře již tvořily
nesourodý celek vzájemně prorůstajících rostlin. Na zásadní prořez
v jarních měsících naváže úprava pozemku a z okolí nádrže bude opět
příjemné místo k posezení. Současně došlo k odstranění náletových
stromů, které již prorůstaly do elektrického vedení při silnici do Kuří.
Na jejich místo plánuje spolek na jaře vysadit nižší keře a kultivovat
prostor po dlouhá léta patřící pouze kopřivám. Na sousední louce se
připravuje v součinnosti s ÚMČ malé travnaté hřiště pro míčové hry,
které by mělo být připraveno k využití již v jarních měsících.
Okrašlovací spolek lipanský

Nabídka filmů z filmového festivalu Jeden svět u nás urychlila vysněnou snahu o vytvoření filmového klubu, který by nabízel kvalitní filmy.
Pro milovníky kvalitních filmů, které se často do sítě kin či do televizního vysílání ani nedostanou, máme proto dobrou zprávu. Koncem
listopadu jsme zahájili činnost filmového klubu, jehož program můžete sledovat na webu Klubu U Boudů. Budeme se snažit přinášet alespoň jedno promítání měsíčně, ale další rozvoj bude záležet především na vašem diváckém zájmu.

Zážitek sobotní noci - znáte Hang Drum?
Poslední listopadovou sobotu jsme si vyslechli nádherný koncert
dvou skupin - folkového Rubinetu a irské RíRy. Večer byl velice povedený, v příjemném prostředí s příjemnými lidmi, ale již při první kapele se objevilo cosi, co k nám na první pohled i poslech přišlo jakoby
z jiného světa ... na pódium přišel původem stavební inženýr, který se
nyní živí jako fotograf a kameraman. Pochází z Hranic na Moravě, ale
od vysokoškolských let žije trvale v Praze. Ve volném čase rád hraje
na Hang Drum – nejvíc ho baví veřejná produkce na ulici (basking).
„Je to povolené magistrátem od devíti rána do desíti večera. Takřka
kdekoliv se můžu v Praze usadit,“ říká Jiří Šámal a hned spustí výčet
podmínek a omezení, které jsou na webových stránkách magistrátu…
Možná, že v letních měsících, které lákají turisty a přejí pouličnímu
umění, Jiřího Šámala při troše štěstí v Praze potkáte … no a my jsme
ho potkali přímo při koncertě. Kdo vydržel po koncertě v sále, určitě
nelitoval, protože si mohl poslechnout zasvěcený výklad o nástroji ...

Jan Burian opět v Kolovratech
Pondělní pohlazení po uchvátané předvánoční duši snad nemohlo být
jiné. Opět mezi nás zavítal Jan Burian i s jeho typickým humorem,
který můžeme znát z knih, fejetonů, ale i básní. Rád bych zde citoval
některé postřehy, drobné úryvky a myšlenky zaryté do mé hlavy, ale
to by bylo nepřesné ... proto si dovolím raději pozvat na únorovou
Burianovu kulturní ozdravovnu a případně odkázat na blog JB.
Další zprávy z akcí, fotografie a pozvánky na akce budoucí naleznete
na www.klububoudu.cz
Petr Bartoš
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. . . Infocentrum s knihovnou

Ani v posledním čtvrtletí roku 2013 se v Infocentru
s knihovnou nezahálelo
Infocentrum s knihovnou Praha-Kolovraty, stejně jako v předchozích
čtvrtletích i ke konci roku 2013 pořádalo mnoho akcí. Výstavy, soutěže,
exkurze, kurzy pro děti i seniory. Letos také poprvé vánoční
prázdninové hraní v knihovně.
S uspokojením sledujeme stále se zvyšující návštěvnost a zájem o dění
v Místní veřejné knihovně.
Přesná čísla vám přinesu v příštím čísle Kolovratského zpravodaje,
na základě výsledků statistiky, která se každoročně zpracovává.
Věřím, že vzestupná tendence v zájmu občanů o dění, ale také knihy,
které pravidelně doplňujeme o poslední novinky, bude i nadále
pokračovat a že se budeme v Infocentru s knihovnou stále častěji
setkávat.
Jana Novodvorská

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ
V infocentru s knihovnou se sešlo mnoho velmi dobrého cukroví. Mlsné jazýčky zaměstnanců i návštěvníků, kteří cukroví ochutnali a
hodnotili, jednoznačně vybraly jako nejchutnější košíčky od paní

ZDENKY KOCMICHOVÉ
GRATULUJEME.
Cukroví šlo na odbyt...

Recept na tyto úžasné košíčky je k dispozici v Infocentru s knihovnou

A nyní již jen pár obrázků z dění v Infocentru s knihovnou v minulém čtvrtletí:

Podzimní výstava akvarelů a olejů Milana Cikánka

Výstavka výtvarného kurzu Pastelka

Vánoční výstava DANAE

. . . vánoční fotovzpomínání
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V kostele - vystoupení žáků ZUŠ Bajkalská, pobočka Kolovraty

Infocentrum s knihovnou - živý Betlém dětí vytvarného
kroužku „Pastelka”

Átrium - divadelní kroužek ZŠ zahrál na podiu v átriu
„Pohádku o princezně písničce”

Nechyběl ani ženský pěvecký sbor „Jazzbáby z Kolovrat”
Vánoční stromeček
MČ Praha-Kolovraty

Žáci Mateřské školy zazpívaly krásné koledy.

Společné vystoupení pěveckých sborů Coro Piccolo a Dopravního podniku při rozsvěcení vánočního stromečku .

. . . vánoční fotovzpomínání
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Živý betlém a Tříkrálová sbírka
V neděli 4. ledna se v Kolovratech
již podruhé uskutečnil Živý betlém
s příjezdem Tří králů a živým miminkem.
Pro všechny přítomné to byla příležitost
završit oslavu vánočních svátků
a zavzpomínat na události, které se
v judském městečku Betlémě před víc jak
2000 lety udály.
Ve stejný den se v Kolovratech a částečně
také v Uhříněvsi uskutečnila Tříkrálová
sbírka 2014.
Celkem dárci přispěli částkou 33.689 Kč,
loni to bylo 26.042 Kč.
Bližší informace o sbírce a jejím využití
najdete na: www.trikralovasbirka.cz.
Všem dárcům srdečně děkujeme.
Jitka Novotná

INFOCENTRUM S KNIHOVNOU POŘÁDÁ
ve svých prostorách
dne 12. 2. 2014 OD 18.00 hodin

SEMINÁŘ - INFORMAČNÍ VEČER NA TÉMA:
„NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY
ZÁVAZNÉ PRO MAJITELE NEMOVITOSTÍ“
a
„NEMOVITOSTI A ZMĚNY V DANÍCH
PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU“
PŘEDNÁŠET BUDE LEKTORKA NOZ: ING. JANA VESELÁ
Vstupné je ZDARMA.
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. . . vánoční vzpomínání

13 let půlnočního zpívání

Skutečný dar

Když jsme se před více než třinácti
lety do Kolovrat přistěhovali, líbilo
se nám, jak je vesnice opečovaná,
vybavená a pro obyvatele
přívětivá. Vnímali jsme zde
komunitní atmosféru a zatoužili
jsme k ní také přispět tím, co sami
umíme a máme rádi. Mojí prací je
Prožitkové zpívání, takže mám
praxi v rozezpívání a sezpívání lidí,
kteří nejsou hudebními
profesionály ani zkušenými
zpěváky. Můj muž Matouš je
naopak zkušeným zpěvákem a multiinstrumentalistou.
Ve zdejším kostele sv. Ondřeje se mše na Štědrý den tradičně koná již
odpoledne a chyběla tu tradice tzv. „Půlnoční“. Nabízelo se tedy
uspořádat o Svaté půlnoci slavnost hudby a slova, která by byla
otevřena i lidem, kteří na bohoslužby pravidelně nechodí. Společný
zpěv patřil v dávných dobách nedílně k životu obce – lidé žijící
na jednom místě jím mimo jiné vyjadřovali a prožívali vzájemnost.
Tak vzniklo půlnoční sousedské zpívání koled, které se od té doby koná
pravidelně každý rok, a stalo se pro mnoho kolovratských rodin
nedílnou součástí prožívání Vánoc. Zpěvy jsou vždy proloženy
biblickým čtením o narození Ježíše. Při sestavování programu dbáme
na to, aby bylo co poslouchat, ale také aby zazněly obecně známé
koledy, ke kterým se mohou přidat i posluchači.
Na zkoušky se scházíme obvykle už od poloviny listopadu. V tom
předvánočním období se všude „šturmuje“ a často jsme s mužem
na večerní zkoušky odcházeli vyčerpaní z práce a všeobecného
předvánočního shonu, stejně tak i většina sousedů. Společná práce
na krásných starých písních v atmosféře naplněné dobrou vůlí
i humorem nás však často zázračně nabila novou energií.
Během těch třinácti let prošlo řadami účinkujících pár desítek zpěváků
a muzikantů, někteří z nich s námi zpívají od samého začátku. Díky této
kontinuitě i šikovnosti mnohých sousedek a sousedů se kromě
vícehlasých úprav lidových koled a adventních písní můžeme stále více
pouštět i do náročnějších skladeb z oblasti staré hudby. Zpěv
sousedského ansámblu i sólistů podporují a zdobí flétny a klarinet
Matouše Vlčinského a kontrabas Jana Marxta, příležitostně se k nám
připojují i další instrumentalisté.
Díky vstřícnosti předchozího i současného vedení ZŠ se zkoušky už léta
konají ve staré budově školy. Děkuji paní ředitelce Neklapilové i paní
školnici Maxové za tuto vstřícnost. Děkuji i panu faráři, Otci Jaroslawu
Batógovi, že můžeme závěr Svaté noci prožít v kolovratském kostele
společně se sousedy s pocitem sounáležitosti, duchovního prožitku
i radosti ze zpívání.
Budeme se na vás těšit zase za rok, ať už se k nám připojíte zpěvem jako
účinkující či v roli posluchačů.
Mgr. Zuzana Vlčinská

V sobotu 30. listopadu se uskutečnil Kolovratský jarmark, kde naše
místní sdružení ODS Kolovraty mělo stánek s adventními věnci,
svátečními svíčkami, vánočním cukrovím a svařeným vínem. Celý
výtěžek z prodeje byl určen na dobročinné účely. Tímto chci
poděkovat návštěvníkům Kolovratského jarmarku, kteří si u nás
pořídili některý z nabízených výrobků a svým nákupem přispěli
na dobrou věc.
Celkově jsme vydělali 4 555,- Kč, jinými slovy peníze postačí
na nákup 3 koz, 2 ovcí a dvaceti kuřat pro společnost Člověk v tísni,
konkrétně sbírku Skutečná pomoc. Tato sbírka byla založena, aby
společnost mohla systematicky a efektivně pomáhat v chudších
zemích světa. Chudoba, a s ní spojené problémy rozvojového světa
totiž ročně zabíjí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady.
To vše se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.
MS ODS Kolovraty vybralo program Obživa, o kterém si můžeme
na webových stránkách Člověka v tísni přečíst toto:
S projekty „ Obživy“ pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy.
Podporujeme především ty, kteří vlivem přírodní katastrofy či války
ztratili možnost živit sebe a své rodiny. Farmářům dáváme kozy či ovce
nebo zemědělské nářadí či osivo. Pro začínající řemeslníky
zajišťujeme školení. Cílem společnosti Člověk v tísni je ekonomická
samostatnost lidí, kterým pomáháme. Nechceme a nemůžeme jim
pomáhat donekonečna. Díky projektům Obživa se tito lidé budou
schopni sami uživit.
Závěrem bych ráda poděkovala za skvělou spolupráci mnoha lidem.
Členům ODS paní Nikole Šaffkové, Honzovi a Hance Svátkovým, kteří
pomáhali s realizací akce. Paní Ivě Hladké za výrobu nádherných
adventních věnců a skvostných svátečních svíček. Paní Bezouškové –
Rakové za upečení výborného cukroví. Pánům Zbyňkovi Hladkému
a Pavlu Hrubému za logistickou výpomoc, také panu Liboru
Najmanovi. Sokolu Kolovraty za zapůjčení „várnic“ na teplé svařené
víno.
Fotogalerii si můžete prohlédnout na: www.odskolovraty.cz/3-kozy2-ovce-a-hejno-kurat, případně na: www.facebook.com/ODSKolovraty.
Za MS ODS Kolovraty: Iveta Hrubá
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Vánoční nohejbalový turnaj poprvé
vítězný
V pátek 27. prosince 2013 jsme uspořádali
vánoční nohejbalový turnaj trojic.
V Kolovratech se letos sešlo pouze sedm týmů
(z toho tři týmy domácího MAESTRA), ale
kvalitou turnaj netrpěl. Turnaj jsme se rozhodli uspořádat systémem
každý s každým. Áčko hrálo ve složení Pavel Martínek, Jirka Dlouhý
a Kamil Konečný, Béčko ve složení Petr Souček, Karel Měřínský a Honza
Burian, Céčko ve složení Jirka Hrnčíř st., Jirka Hrnčíř ml. a Petr Pavlů.
Hned na úvod jsme sehráli klubové derby (Áčko proti Béčku),
ve kterém bylo ve třech setech šťastnější Béčko. Tento výsledek je
nastartoval k výbornému představení, které zakončili v pomyslném
finále se Žlutými Lázněmi, které vyhráli ve třech setech 2:1. Nakonec
vyhráli všech šest zápasů a celý turnaj odehráli bez ztráty bodu. Všichni
tři hráli výborně, Honza předváděl výborné zákroky v poli a Petr
s Karlem se doplňovali na smeči. Béčko si tak za výborný výkon odneslo
zaslouženě pohár za první místo.
Áčko takové výkony nepředvádělo. Přesto ještě před posledním
zápasem proti Hořovicím měli reálnou šanci na třetí místo. Stačilo
zvítězit 2:0. Bohužel to se jim nepodařilo a prohra je odsoudila
k pátému místu. Céčko nakonec vyhrálo jediný set a obsadilo sedmé
místo.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
s organizací! Jmenovitě musíme zmínit aspoň Janu a Kamila
Konečného.
Po odehrání posledního zápasu proběhlo vyhlášení nejlepších týmů
a uložení vítězné trofeje do klubové síně slávy ... ale na to už se
podívejte do fotogalerie na našich webových stránkách
www.maestroclub.cz
Za MAESTRO CLUB Kolovraty Petr Souček

Zhodnocení činnosti jednotky SDH
Kolovraty v roce 2013
Jednotka vyjela v roce 2013
k 41 zásahům. Likvidovali jsme 7 požárů,
všechny ostatní zásahy byly technického
charakteru, jako jsou likvidace uniklých
PHM, padlých stromů a likvidace
následků povodní. Jen při zásazích bylo
členy jednotky odpracováno 732 hodin.
Další cca 50 hodin po zásazích odpracujeme údržbou prostředků
a materiálu a uvedením techniky zpět do pohotovosti. Největším
pražským požárem, u kterého jsme v roce 2013 zasahovali, byl
březnový požár vily na Benešovské ulici v Praze. Do Středočeského
kraje jsme vyjeli pouze jednou a to v červenci, kdy jsme byli požádáni
o pomoc při likvidaci požáru skladové haly s dřevem v Přezleticích
na okrese Praha - východ. Tento rok se nám i podařilo vhodně doplnit
členskou základnu zásahové jednotky a v tuto chvíli mohu říci,
že jsem spokojen. Uspořádali jsme i několik akcí pro dospělé i děti.
Mezi nejpovedenější považujeme pálení čarodějnic v lokalitě
na U rampě. Tuto akci bychom rádi zopakovali i v letošním roce. Dále
bych rád všechny pozval na oslavy 120. výročí založení našeho sboru,
které proběhnou ve druhé polovině května u kolovratského rybníka.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem klukům ze zásahové jednotky
za výborné zvládnutí všech zásahů, při kterých nedošlo k žádnému
zranění ani poškození techniky. Děkuji i jejich rodinným příslušníkům,
bez jejichž podpory a pochopení by stěží tuto činnost mohli
vykonávat. Kolovratským spoluobčanům přeji do nového roku
všechno nejlepší, hodně zdraví, rodinné pohody a všem hasičům,
aby se ze svých zásahů vraceli ke svým rodinám vždy živi a zdrávi.
Martin Dynybil - Velitel JSDH Kolovraty

Důležité kontakty SDH Kolovraty
777 232 412 – velitel zásahové jednotky SDH Kolovraty (NON-STOP)
267 710 505 – ohlašovna – hasičská zbrojnice (není nepřetržitý provoz)
Informace: e-mail: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

Devátý ročník „Pochodu zmrzlého kapříka“
V neděli 29.12.2013 jsme už podeváté vyrazili ze Světic do Kolovrat
na zimní procházku. Letos se pochodu zúčastnilo 25 osob. Šli jsme
stejně jako v minulých letech po osvědčené trase ze Světic, přes Říčany
do Kolovrat. Počasí nám opět nepřipravilo zasněženou krajinu, a tak
jsme měli trošku strach z bahna. Ale nakonec jsme všichni (chvíli to sice
vypadalo všelijak, ale všichni se naštěstí našli :-)) došli v pořádku
do cíle, kterým byl kolovratský Sportklub u tenisových kurtů, kde jsme
letošní pochod ukončili.
Na závěr chci popřát všem čtenářům všechno nejlepší do nového roku
2014 a za rok na Kapříkovi nashledanou.
Za MAESTRO CLUB Kolovraty Petr Souček

Nábor do zásahové jednotky
SDH Kolovraty vyhlašují nábor do zásahové jednotky.
Co požadujeme?
Věk 18-40 let, dobrý zdravotní stav, občané ČR, fyzicky
zdatní, možno i ženy, smysl pro týmovou práci, odvaha.
Co nabízíme?
Dobrodružnou a nebezpečnou činnost, být
v přátelském kolektivu, možnost přípravy na budoucí
povolání profesionálního hasiče (zatím jen pro muže),
fyzickou přípravu, teoretickou a praktickou přípravu,
zdravověda, možnost zapojení se do požárního sportu,
výzbroj a výstroj pro činnost hasiče, a dále a dále...
Kdy a kde?
Každou středu od 17.00h v hasičské zbrojnici
Kolovraty, ul. Mírová, BENÁTSKÁ
u zast. Tehovičky
směr Uhříněves.
PEVNOST
SPINALONGA
Příjímání nových uchazečů proběhne i jednotlivě, není se
čeho obávat. Kdo by neuspěl v náboru do zásahové
jednotky a chce být dobrovolným hasičem, nalezne
uplatnění u zdejšího sboru v jiném zařazení.

KONEČNĚ NÁS VYVEZL K MOŘI….

Veškeré další informace vám poskytne starosta sboru
Ivo Hasalík
e-mail: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz

. . . sport
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Vlajka nejmladších fotbalistů

Několikaleté úsilí se blíží k cíli

PF 2014 vedení a trenérů

Starší žáci na vánočním turnaji

. . . sport
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Ohlédnutí za podzimem v Sokole Kolovraty
Před začátkem podzimních soutěží jsme byli velmi zvědaví, jak si naše
týmy povedou. Takto vysoké soutěže se ještě v celé historii
Sokola Kolovraty nikdy nehrály a po podzimní části musíme
uznat, že i kvalita soupeřů byla jak pro Muže A v I. A třídě,
tak i pro týmy dorostů a starších žáků hrajících nejvyšší
pražské soutěže, na mnohem vyšší úrovni než byli zvyklí.
Muži A jsou na 3. místě v I. A třídě a ve většině utkání podávali velmi dobré výkony. Málokdo čekal, že ze třinácti soupeřů je porazí
pouze jediný. V některých zápasech měli naši hráči mnohem větší problém
se svým chováním na hřišti než se soupeřem. Zbytečné disciplinární tresty
mužstvo stály důležité body a nebýt těchto poklesků mohlo se mužstvo
pohybovat v tabulce ještě výše. Hráči musejí přes zimu na této své slabině
zapracovat. Měli by být příkladem hlavně pro naše hráče v mládežnických
kategoriích. O jejich fotbalový um mít obavu nemusíme, tým se buduje
již třetím rokem a hráči, kteří k nám přicházejí, mají velké předpoklady.
O tom jakou hrou se Muži A prezentují, svědčí za posledních dva a půl roku
pouze tři porážky z 57 mistrovských zápasů. V zimním období se pokusíme
tým opět o jednoho až dva hráče doplnit. Celý tým odjíždí na přelomu
února a března na soustředění do Jevišovic, po kterém by měl být kádr
pro jarní část sezóny uzavřen. Zimní příprava bude probíhat v domácím
prostředí, a jelikož se mužstvo neúčastní žádného dlouhodobého turnaje,
odehraje přípravná utkání mimo Kolovraty a to z hlavní části na hřišti
SK H. Měcholupy.
Muži B se umístili v polovině soutěže na 8. pozici ve II. třídě. Mužstvo mělo
velmi dobrý úvod sezóny a přes některé smolné ztráty odvádělo dobré
výkony. V béčku dostává příležitost hodně našich odchovanců do devatenácti let. V kombinaci se zkušenějšími hráči se dobře připraví na ne právě
jednoduchý přechod do dospělé kategorie. Bohužel se nepodařilo, a to
zejména z důvodu kolize termínů, doplnit tým z Mužů A tolikrát, jak
bychom si představovali. Tým rozhodně nezklamal a uvidíme, jak si povede
po kvalitní zimní přípravě v jarních odvetách.
Starší dorostenci hrající Pražský přebor budou na jaře bojovat o udržení
soutěže. Dvanácté místo ze čtrnácti účastníků a bodová ztráta na lepší
umístění, nevytváří pro kluky právě nejlepší pozici před jarními odvetami.
Kvalita soupeřů je na mnohem vyšší úrovni než v I. třídě. Ale právě srovnání s lepšími by mělo být pro hráče výzvou. Nic není ztraceno a kluci sami
museli poznat, že na minimálně polovinu mužstev herně měli. Na jaře je
čeká třináct zápasů a věříme, že v zimní přípravě udělají vše pro to, aby se
hrál Přebor staršího dorostu v Kolovratech i za rok. Pražský přebor hraje
pod hlavičkou SK Horní Měcholupy i náš mladší dorost. Podzimní sezónu
ukončil tým na 9. místě z dvanácti účastníků. Kdyby mělo mužstvo o dva
body více, panovala by z jeho působení v krajské soutěži spokojenost.
Výkony byly jako na houpačce, kluci jeden týden dokázali předvést výborný
fotbal, ale následující víkend výkon již nezopakovali. Je škoda, že někteří
hráči dávají přednost všemu jinému, škodí tím jen sami sobě, protože
bez trénování se tato soutěž hrát nedá. Na jaře čekají tým boje o záchranu,
tak uvidíme, jak se kluci k zimní přípravě postaví a kolik se jich zúčastní
naplánovaného soustředění v Krkonoších.
Starší žáci jsou v polovině soutěže Pražského přeboru na 8. místě z dvanácti
účastníků se ztrátou pěti bodů na třetí místo. Tento tým si z našich přeborových vede zatím nejlépe. Kluci se v maximálním počtu účastní tréninků
a soustředění, což je samozřejmě znát na jejich výkonech. Jen díky plánované reorganizaci mládežnických soutěží se musí v jarních bojích prát
o záchranu soutěže. Cílem je šestá pozice, která zajišťuje účast v této soutěži i pro příští sezónu. V zimní přípravě se mužstvo účastní dlouhodobého
turnaje a absolvuje soustředění společně s mladším dorostem v Krkonoších. Tým mladších žáků hraje soutěž I. třídy a po podzimu figuruje na 4. pozici. Hráči jsou vedeni k útočné hře, o čemž svědčí druhý největší počet
vstřelených branek - 76. Individuální dovednosti jsou v této kategorii
jednoznačnou prioritou a zlepšení všech herních činností je zcela zásadní.
Klukům se daří tyto představy naplňovat a tak se těšíme na jejich výkony
v jarních odvetných kláních. Zimní přípravu má mužstvo naplánovánu
v našem areálu, včetně dvou víkendových soustředění a navíc se zúčastní
zimního turnaje na hřišti PSK Union.
Starší přípravka je v polovině soutěže na sedmém místě své skupiny. Kluci
se fotbal stále učí, a proto jejich výsledky nejsou podstatné. Pro nás je
důležité to, že je baví sportovat a chodí na tréninky v dostatečném počtu.
Přes zimu se mužstvo zúčastní Kolovratské zimní ligy a trénovat bude jak
v tělocvičně, tak i na umělé trávě v Kolovratech. Mladší přípravka je

posledním naším týmem, který hraje soutěž pod Pražským fotbalovým
svazem. U této kategorie se žádné výsledky neuveřejňují a to z jednoduchého důvodu - děti si mají hrát pro radost a nikoliv na výsledek. A o to se
vedení mužstva snaží a vedení klubu je v tom bude podporovat. V zimě
bude mladší přípravka trénovat v tělocvičně ZŠ Kolovraty.
Naše nejmenší naděje Mini, se účastní jednodenních turnajů, hrají přátelská utkání a hlavně se seznamují se základními pohybovými dovednostmi.
Na to, abychom hodnotili jejich výkony, máme ještě spoustu let času.
Cílem je děti u sportu udržet a snažit se v nich k této činnosti vypěstovat
kladný vztah. Stejně jako
mladší přípravka bude tým
Mini trénovat po celou zimu
v tělocvičně ZŠ Kolovraty.
Garda se již tradičně účastní
Úvalské ligy, kde po heroických výkonech obsadila
v podzimní části třetí pozici.

Předvánoční posezení
Před Vánoci se trenéři
a vedení Sokola sešli na posezení, které proběhlo v Občerstvení na hřišti. Jednotliví
trenéři lehce zhodnotili
podzim, představili své plány
na jaro. Obdrželi dárek prosvé svěřence - kalendáře
Sokol Kolovraty 2014. Promluvil předseda klubu, ekonom a sekretář s výhledem
plánu, načež byl představen program na první pololetí letošního roku.
Následovala společná výroba PF 2014. Večer pokračoval volnou zábavou,
kterou určitě ocenily drahé polovičky, jelikož pánové méně mluvili
o fotbalu a více se činili na parketu. Myslíme si, že se večer povedl, Sokolové se bavili a především tímto poděkovali svým ženám za jejich pochopení
a toleranci, kterou po celý rok oplývají. Pro názornou představu - běžný
trenér Sokola stráví na hřišti průměrně 5 – 7 hodin týdně, nemluvě
o domácí přípravě jak na tréninky, tak na zápasy.
Závěrem bychom rádi popřáli všem příznivcům Sokola i obyvatelům Kolovrat pohodový rok 2014, stálé zdraví a co nejvíce splněných přání.

Příprava na jaro
Druhá část fotbalové sezóny, a to jarní, začíná 23. března. Pro našich
deset mužstev to znamená obvyklý herní kalendář, tzn. jednou tým hraje
na domácím hřišti a jednou jede na zelený pažit soupeře. Jarní část fotbalové sezóny obnáší více jak 100 zápasů, které musí mužstva Sokola Kolovraty odehrát. Poslední utkání sezóny se odehraje na domácím hřišti 15.
června. Mimo klasickou sportovní náplň klubu nás čeká ještě mnoho
jiných akcí, nejen ve sportovní činnosti, ale také v kulturní oblasti. Během
jarního období se uskuteční tyto aktivity:
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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

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

KOSMETICKÉ STUDIO SLUNCE
IVETY JANOVSKÉ
KOSMETIKA
MASÁŽE SPORTOVNÍ, RELAXAČNÍ
MASÁŽE AJURVÉDSKÉ
PEDIKÚRA
MANIKÚRA
PRODEJ AJURVÉDSKÝCH ČAJŮ
DETOXIKAČNÍCH PRODUKTŮ
KOSMETIKY
NABÍDKA AJURVÉDSKÝCH
DETOXIKAČNÍCH POBYTŮ
NA SRÍ LANCE
MÍROVÁ 215, PRAHA 10,
103 00 KOLOVRATY
IVETA JANOVSKÁ - KOSMETIČKA
mobil: 774 949 171
e-mail: janovska.iveta@email.cz

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

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

Kosmetické studio
Anety Bébrové
• kosmetika
• modeláž nehtů
• manikúra
• UV gel-lak
• depilace - laser
• prodej šperků AZ products
• permanentní makeup
Pokřivená 52, 103 00 Praha – Kolovraty
Telefon: 777 551 379
www.anetabebrova.cz

MAESTRO CLUB KOLOVRATY
CVIČENÍ NEJEN PRO ŽENY (více info na www.maestroclub.cz)
a) pilates – zdravotní cvičení v pomalém tempu
(posilování, kontrola dechu a protahování) – vhodné pro každý věk, ženy
i muže – PONDĚLÍ 10.00 - 11.00 hod.
cvičitelka Marcela Borgesová, tel.: 737 108 545
b) cvičení na formování postavy – ÚTERÝ 20.00 - 21.15 hod.
cvičitelka Monika Borgesová, tel.: 731 406 255, necvičí se 25. 2. 2014
c) pilates pro pokročilé – NEDĚLE 19.00 -20.00 hod.,
cvičitelka Monika Borgesová, tel.: 731 406 255, necvičí se 23. 2. 2014
d) pilates pro začátečníky a mírně pokročilé – NEDĚLE 20.00 - 21.00 hod.,
cvičitelka Monika Borgesová, tel.: 731 406 255, necvičí se 23. 2. 2014

INZERCE

Angličtina Zdenka Kocmichová
Individuální a skupinové kurzy pro dospělé i děti
v učebnách U Donáta, ZŠ Kolovraty, Macek, Sluníčko.
Informace: www.anglictinakocmichova.cz,
tel.: 602 226 477; zdena.kocmichova@seznam.cz

PEKAŘSTVÍ „NA ROČKOVĚ”
denně čerstvé pečivo, chléb, sladké pečivo domácí výroby
Albíny Hochové (parkoviště u nádraží)
Otevřeno: Po - Pá 5.15 - 9.00 hod.; So 6.30 - 10.00 hod.
email: mistr.pekar@seznam.cz;
tel.: 777 262 051
ANGLIČTINA PRO KAŽDÉHO
Chcete si zlepšit svoji angličtinu?

Společně to zvládneme! :-)

Certifikovaná lektorka AJ s více než 10letou praxí a vysokoškolským
pedagogickým vzděláním nabízí výuku angličtiny: individuální lekce,
firemní výuku, přípravu na maturitu i doučování dětí v Kolovratech
a okolí. Cena 500 Kč/ 60 minut nebo 700 Kč / 90 minut

KONTAKT 608 958 731
Krejčovské služby. Opravy,úpravy oděvů,výměna zipů. Šití oděvů.
Možnost vyzvednutí i u vás doma. Jana Maňhalová, telefon: 606 486 910.
Fitness studio Cappuccini Vás zve
na zimní Fitness day – přijďte vyzkoušet nové lekce v rozvrhu,
dne 8. 2. 2014 od 9.00 – 12.00 hod.
Výběr z 12 ukázkových lekcí po 25 minutách. Vstup 160/3 lekce.
V ceně je tombola a občerstvení.
Více info na www.cappuccini.cz /fitness. Těšíme se na Vás!

AUTODOPRAVA NONSTOP
Mobil: 603 242 142
odvoz kontejnery - sutě, odpad, písky
přeprava - multikára, Avia, Liaz, Tatra, Iveco
zemní - výkopové práce, demolice

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

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

Sklenářství Jan Černý
Do Potoků 35, Praha 10 – Lipany,
www.jeniksklo.cz

pondělí až pátek: 8.00 – 16.00 hodin
tel.: 267 710 335, 603 513 824,
telefon nonstop: 603 416 410
Koupím byt v Kolovratech, min. 3+kk. Tel. 603580560
Kurz Jógy v denním životě
Jóga pro děti od 9-15 let bude od února 2014 probíhat každý čtvrtek
od 17.40 do 18.40 hod. v sále KD U Boudů - povede Markéta Králová.
Hodina = krátká úvodní relaxace, protažení celého těla a cvičení od těch
nejjednodušších jógových pozic, konečného zklidnění a dechového
cvičení. Ukázková hodina zdarma.
Na tento kurz bude navazovat od 19.00 hod. již stávající kurz
pro dospělé (od února 2014 pro mírně pokročilé).
Informace na: 603 734 969.

Uzávěrka Kolovratského měsíčníku na BŘEZEN 2014 je 20. ÚNORA 2014.

ÚNOR 2014

Den svatého Valentýna

Svatý Valentýn nemá v českých zemích
dlouhou tradici. Nicméně se u nás již pár let
slaví. Někdo ho bere jen jako americký
výmysl, pro jiného je to již tradice. V našem
kalendáři připadá na den 14. února.
Den sv. Valentýna je spojován s knězem
Valentýnem, který tajně oddával mladé páry
a měl zázračné léčivé schopnosti. Den sv. Valentýna je právě díky němu
označován za svátek všech zamilovaných.
Proto pokud má ve vašem srdci místo nějaký výjimečný člověk, partner,
přátelé, či rodiče, nezapomeňte jej v tento den obdarovat dárečkem.

INFOCENTRUM S KNIHOVNOU POŘÁDÁ ve svých prostorách
dne 12. ledna 2014 od 18.00 hodin
seminář, informační večer na téma:

„Nový občanský zákoník a s tím související změny
závazné pro majitele nemovitostí“
a „Nemovitosti a změny v daních podle NOZ”

přednášet bude Ing. Jana Veselá, členka Top Club Platinum
Srdečně Vás zveme, dozvíte se zde mnoho užitečných informací
k novému občanskému zákoníku, platnému od 1. 1. 2014 .
Vstupné je ZDARMA.

Infocentrum s knihovnou pořádá

Výstavu architektů, malířů a scénografů

na které představí svá díla osm umělců:
Adéla Brabcová, Jana Železná, Jan Hlavatý, Lada Jílková, Petr Bouška,
Jan Jungling, Radka Hejlová, Ondřej Lipenský a děti výtvarného kroužku,
organizovaného Infocentrem s knihovnou - Pastelka.
Výstavu zahájí vernisáž dne 5. února 2014 od 17.30 hodin.
Na vernisáži se můžete také těšit na vystoupení dětí ZUŠ Bajkalská,
pobočka Kolovraty, pod vedením pana učitele Vl. Petra.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

AKCE V KOLOVRATECH
■ Veřejné zasedání ZMČ se koná ve čtvrtek 20. února 2014
v zasedací místnosti ÚMČ Praha - Kolovraty od 18.00 hodin
■Mobilní kancelář Pražských plynáren bude přistavena
dne 10.02.2014 od 14.30 do 17.00 hodin .
Bude umístěna na parkovišti u ÚMČ Praha - Kolovraty.

INFORMACE Z MČ

Přijďte si s námi vyzkoušet jógu pro předškolní děti
Cvičení probíhá každou středu od 17.00 hodin.
Více informací: Petra Schoulová, lorna@email.cz, tel. 608 545 439

ANGLIČTINA PRO MAMINKY za přítomnosti dětí.
Probíhá v pátek 9.00 - 10.00 hodin. Pokud máte zájem, ozvěte se
Majce Leunové, tel.: 777 050 652.

ź

HUDBOHRANÍ - hudební kroužek pro děti od 5ti do 8mi let.
Probíhá v pondělí v 14.30 hodin. Info a přihlášky:
Zuzana Ďoubalová, zdoub@centrum.cz, tel.: 776 809 803
Na 2. pololetí jsou ještě volná místa!

HUDEBNÍ HRÁTKY - pro rodiče s dětmi 1 - 4 roky pod vedením zkušené
lektorky Z. Vlčinské. Probíhá v pondělí dopoledne. Info a přihlášky:
Zuzana Ďoubalová, zdoub@centrum.cz, tel.: 776 809 803.

Pravidelné aktivity:
DOPOLEDNÍ HERNA S PROGRAMEM
· úterý 9.00 - 11.00 – program zaměřen na děti cca do 2 let
· čtvrtek 9.00 - 11.00 – program zaměřen pro děti cca od 2 do 4 let
Cca od 9.30 hodin probíhá program (30-45 minut). Těšte se na výtvarné
aktivity, společné zpívání, cvičení, divadélko. Přijďte se k nám podívat,
pohrát si či jen tak si popovídat s ostatními maminkami.
Rádi vás uvítáme!

RC MACEK NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014:

„Valentýnské přání a dárek pro maminku“
úterý 4.2.2014 od 17.00hod.
„Maska na Masopust“
úterý 18.2.2014 od 17.00hod.
v klubovně Macka. Cena: 100,- Kč/ dítě.
Prosíme o rezervace předem pro zajištění dostatku materiálu:
Petra Schoulová, lorna@email.cz, tel: 608 545 439

RC MACEK zve všechny tvořivé děti od 3 do 8 let na výtvarné dílničky:

Rodinné centrum Kolovraty – MACEK o.s.
Mírová ul., hnědá plechová vrata nalevo od hospody U
Boudů, Kolovraty. Kontakt: 776 730 960,
macek.kolovraty@seznam.cz. Podrobnější informace o
všech našich aktivitách hledejte na www.rcmacek.cz/

RODINNÉ CENTRUM MACEK

DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá Sokol Kolovraty v neděli 16. února 2014 od 15.00 hodin
v sále KD U Boudů. Pestrý program plný povídání, zpívání, soutěžení
i sportování vhodný pro děti 2 – 8 let. Vyhlášení nejhezčí masky.
Cena vstupného je 50,- Kč; děti 30,- Kč, předprodej vstupenek
v Infocentru (www.sokolkolovraty.cz).
RC MACEK Kolovraty, o.s. vyhlašuje
výtvarnou a fotografickou soutěž "Život v Kolovratech"
Vyhlášení soutěže 1. 11. 2013 , uzávěrka soutěže 15. 3. 2014
Vyhlášení výsledků 12. 4. 2014 na Kolovratském jarmarku
Podrobnosti na: http://www.rcmacek.cz

RC MACEK pořádá
ve čtvrtek 20. února MASOPUSTNÍ REJ MASEK.
Program se uskuteční od 9.00 do 11.00 hod.
v sále KD U Boudů. Můžete se těšit na výtvarné dílničky,
divadélko, zpívání a spoustu soutěží na oslavu masopustu.
Rádi přivítáme zvláště nejmenší děti v maskách.
SPOLEČENSKÝ PLES MAESTRO CLUBU Kolovraty:
se uskuteční v PÁTEK 7. února 2014 od 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek v průběhu ledna:
na http://ples2014.maestroclub.cz
(cena vstupenky v předprodeji je 150 Kč) .
Ples je nekuřácký. Oděv společenský.
Více informací na www.maestroclub.cz. Srdečně Vás zveme.
TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES
pořádá Sokol Kolovraty v sobotu 15. února 2014 od 20.00 hodin
v sále KD U Boudů. Kostýmy vítány a odměněny. K tanci a poslechu
zahraje kapela DYNAMIT. Cena vstupného je 150,- Kč, předprodej
vstupenek v Infocentru (www.sokolkolovraty.cz).

Kostel sv. Martina v Lipanech - neděle od 13.00 hodin.
Kostel sv. Ondřeje v Kolovratech - neděle od 11.30 hodin.
Čtvrtek od 17.30 (dětská bohoslužba).
Bohoslužby slova - každý pátek od 15.30 hodin v DPS Kolovraty.
Bohoslužby Církve bratrské každou neděli od 10.00 hodin v sále
U Boudů.
Čtení Bible - Janova evangelia - a otevřená diskuse nad textem každé
úterý od 19.30 v Restauraci U Boudů.

sportovní areál Do Hlinek 427, Kolovraty,
www.sokolkolovraty.cz

Pronájem hřišť včetně zázemí na tel: 607 704 988:

•hřiště s umělou trávou 3. generace (fotbal - 47 x 90 m)
• multifunkční hřiště (malá kopaná, nohejbal, volejbal - 44 x 36 m)

KLUB U BOUDŮ UVÁDÍ:

10. 21.2014 od 19 hodin - Jazzový večer - Steamboat
Stompers
Večer hraje kapela Steamboat Stompers k tanci
i poslechu, vstupenky doporučujeme zakoupit
v předprodeji nebo na rezervaci !

11.2.2014 od 19.00 hodin - Burianova kulturní ozdravovna
Jan Burian a jeho nezapomenutelné večery na rozličná kulturní
i společenská témata.
Místo: sál KD U Boudů (Mírová 21, Praha - Kolovraty)
Rezervace: on-line na www.klububoudu.cz, osobně v Restauraci
U Boudů (denně 11-23 hodin)
Více: www.klububoudu.cz

Zajímají se vaše děti o plastikové modelářství?

RC Macek právě pro ně připravuje ukázkovou hodinu kroužku
plastikového modelářství

ve čtvrtek 6. března od 17.00 hodin.
Více informací a rezervace (kapacita klubovny je omezena)
na e-mailu: lorna@email.cz

