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Dobrý den vážení čtenáři,
venku je nevlídno, blíží se dušičky, konec roku, čas
bilancování. Tentokrát je zde ale ještě jeden důvod
k ohlédnutí se – konec volebního období 2010 –
2014. A právě v tomto duchu se nese také
Zpravodaj, který právě otevíráte.
Omlouvám se všem čtenářům za týdenní skluz.
Volby zaneprázdnily pravidelné přispěvatele, a tak jsem čekala
na příspěvky, které docházely dlouho po uzávěrce. Mám velkou
radost, že v tomto volebním shonu si udělalo čas 11 ze 13
odstupujících zastupitelů MČ a podělili se s našimi čtenáři o své dojmy
a zkušenosti. Za to jim děkuji.
Věřím, že všichni nově zvolení zastupitelé budou v příštím Zpravodaji
informovat občany Kolovrat a Lipan o svých vizích a záměrech.
V nejbližších dnech bude také zvolena nová Redakční rada, takže se
můžeme těšit na nový pohled, který jistě noví členové Redakční
rady do kolovratských periodik přinesou.
Vážení čtenáři, přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků v klidu
a pokoji. Těším se s vámi v lednu 2014 na setkání u příštího vydání
Kolovratského zpravodaje.
Jana Novodvorská, šéfredaktorka

Jedna epocha končí, druhá začíná
Každé čtyři roky mají čeští občané možnost zvolit si do čela místa, které vnímají jako svůj domov, takové lidi, kterým s důvěrou vloží do rukou
správu jim nadevše milého domova.
V Kolovratech a Lipanech jsou letošní volby předělové, protože se zcela změní lidé i struktura v budoucím ZMČ. Požádala jsem proto odstupující
zastupitele o krátkou bilanci jejich působení ve vedení obce.

Starosta Michal Habart
Dvanáct let je v životě
člověka dost dlouhá doba.
A já jsem dvanáct let
působil jako zastupitel
a z toho osm let jako
starosta MČ PrahaKolovraty. Za tu dobu se
toho v Kolovratech mnoho
změnilo, mnoho se toho
vybudovalo. Nerad
hodnotím sám sebe a svojí
práci. Na to, jak jsem zjistil,
jsou jiní odborníci. A tak
s n a d j e n o m s t r u č ný
pohled na těch uplynulých
osm let. Máme novou
budovu školy a školky,
to byla krásná práce
a z výsledku mám opravdu
velkou radost. Máme
zrekonstruovaný návesní
rybník, ve kterém
skutečně plavou ryby
a na břehu sedí rybáři.
Máme nový sportovní
areál, nová dětská hřiště. Máme zrekonstruovanou silnici do Lipan,
bez výmolů a bez prasklin. Dalších drobných oprav a rekonstrukcí je
bezpočet, ani si na všechny hned nevzpomenu. To jsou ty příjemnější
záležitosti.
Ani těch negativních nebylo málo. Téměř každý rok jsme zažívali
vydatnou sněhovou nadílku, museli jsme si poradit s následky orkánu
Kyril a nakonec i ničivou povodní. Myslím, že ve všech těchto věcech
jsme obstáli se ctí.

V průběhu let je člověk nucen dělat různá rozhodnutí. A starosta obce
nemůže být výjimkou. Právě naopak. Za sebe musím říct, že si
za všemi svými rozhodnutími stojím, i když se to někomu nemusí
zrovna líbit. Ale já jsem nikdy nedělal populistická rozhodnutí a už se
to učit nebudu.
Je potřeba říct, že jsem na začátku výkonu své funkce měl trochu jinou
představu o tom v jakém stavu Kolovraty přebírám. O to větší bylo mé
překvapení, kolik nedořešených věcí v obci bylo a bohužel ještě stále
je. Situace okolo provozu koupaliště, nesmyslné projekty, hřbitov,
nekvalitní stavební práce na majetku obce, majetkové vztahy
s pozemky a teď čerstvě ještě problém s nemovitostmi v areálu
U Boudů. Některé z nich se prostě v uplynulém období, i přes veškerou
snahu a desítky jednání, vyřešit nepodařilo. To už čeká na nové vedení
obce.
A nebude to mít zrovna jednoduché. Celou dobu výkonu své funkce
opakuji, že naše MČ je z pohledu jak investičních, tak provozních
prostředků zcela závislá na příspěvcích Magistrátu hl. města Prahy.
Tak to prostě je a v dohledné době to nebude jinak. Různé granty
a podobné zdroje jsou v našem případě pouze doplňkové a z pohledu
celkové finanční potřeby obce téměř marginální záležitostí.
A poslední vedení hlavního města nebylo malým městským částem
zrovna nakloněno. A jak to tak vypadá, to nové nebude zřejmě taky.
Na nové vedení obce čeká vskutku nelehký úkol. Jedná se zejména
o výstavbu II. stupně ZŠ, dotažení některých majetkových vztahů,
řešení zhoršující se dopravní situace v Kolovratech atd. Projekty
na to jsou. Teď je potřeba jenom sehnat peníze. A v tom jim přeji
mnoho štěstí a neutuchajícího elánu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem kolegům, se kterými jsem strávil
tak dlouhou životní etapu. Všem zastupitelům, všem pracovníkům
úřadu a všem občanům Kolovrat a Lipan za to, že mi umožnili tuto
práci vykonávat a já doufám, že historie bude jednou tuto etapu naší
městské části považovat za tu úspěšnější.
Michal Habart, starosta MČ Praha – Kolovraty v letech 2006–2014
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Zhodnocení uplynulého volebního období zástupci starosty
Vážení spoluobčané,
naposledy Vás zdravím ze stránek
Kolovratského zpravodaje v roli zástupce
starosty, kterou jsem vykonával v naší
městské části v posledních čtyřech
letech.
Uteklo to jako voda. Nechci se už vracet
do roku 2010 a rozebírat situaci, která
nastala těsně po volbách. Po krátké
euforii, ze které jsme se těšili
po vítězných volbách, jsme se museli
vrátit zpátky do reality. Po prvním
zasedání zastupitelstva už bylo jasné, že
na chodu městské části se budu podílet
„pouze“ z pozice zástupce starosty
(o pár dní později jsem byl ještě jmenován předsedou stavební
komise).
V obou funkcích jsem se snažil pracovat pro městskou část a využívat
zejména zkušeností ze své profese. Zabýval jsem se majetkovými
záležitostmi, řešil duplicitní vlastnictví některých pozemků ve správě
městské části atd. Jsem rád, že některé případy se mi podařilo vyřešit,
bohužel některé se do úspěšného konce dovést nestačilo.
Ve stavební komisi jsme se zabývali přípravou metropolitního plánu,
vytvořili jsme dokument k tezím rozvoje naší městské části
a opakovaně jsme diskutovali možné změny územního plánu.
Na tomto místě musím poděkovat kolegům ze stavební komise, byla
radost s Vámi pracovat.
Jsem rád, že se nám během volebního období podařilo najít nového
nájemce tenisových kurtů, nájemce kulturního domu U Boudů
s přilehlou restaurací, novou ředitelku základní školy a postavit
parkoviště u zastávky ČD. V roce 2014 se nám podařilo obsadit místo
kronikáře naší městské části a hlavně sehnat finanční prostředky
a zahájit stavbu tolik potřebného pavilonu základní školy.
Po třech volebních kláních, kterých jsem byl přímým účastníkem, budu
letošní volby prožívat jen jako externí pozorovatel. Z veřejného života
ovšem neodcházím úplně, nadále se budu věnovat vedení občanského
sdružení MAESTRO CLUB Kolovraty. Určitě se tak uvidíme na nějaké
naší sportovní nebo společenské akci. A třeba zase za čtyři roky
až načerpám novou energii …
Děkuji všem mým voličům, díky kterým jsem měl možnost osm let být
zastupitelem naší krásné městské části, snad jsem Vaši důvěru
nezklamal. Novým zastupitelům přeji mnoho elánu a dobrých
rozhodnutí. Nám ostatním přeji krásný podzim.
Petr Souček, zástupce starosty
MČ Praha – Kolovraty v letech 2010–2014
Vážení kolovratští a lipanští spoluobčané,
protože jsem se já i moji kolegové z SNK rozhodli
v těchto komunálních volbách nekandidovat, rád
bych se s Vámi touto formou rozloučil, a tak
trochu i složil účty ze svého působení ve vedení
městské části.
Uplynulé čtyři roky byly pro naší městskou část
obdobím růstu – v Kolovratech a Lipanech se
za tu dobu narodilo téměř 200 dětí. Je proto
logické, že já i moji kolegové ve vedení městské
části jsme se soustředili zejména na potřeby
nejmladší generace. Stejně jako mnoha dalším obcím, ani Kolovratům
a Lipanům se totiž nevyhnuly problémy související s nedostatečnou
kapacitou základních a mateřských škol. Vzhledem k tomu, že jsem si
jako svojí kompetenci vybral právě oblast školství, provázela mne tato
problematika po celé volební období. Jednání s magistrátem hlavního
města v této věci bylo obtížné a přes mnoho příslibů se nedařilo
sehnat potřebné financování. I proto jsme museli v mezidobí situaci
řešit, jak se dalo. Díky částečné opravě vilky v areálu mateřské školy
jsme získali jednu novou třídu a přečkali dva školní roky. Letos v létě
pak konečně nastal zlom a od magistrátu se podařilo určité finanční
prostředky získat. V uplynulých měsících jsme proto mohli začít
připravovat výstavbu nového pavilonu. V nejbližších týdnech by se již
výstavba měla naplno rozběhnout. Doufám, že se i přes napjaté
financování podaří vše zdárně dokončit a nové prostory budou dobře
sloužit.
Druhou oblastí, které jsem se ve svém volebním období snažil
věnovat, byla oblast péče o zeleň. Vzhledem k tomu, že se plochy lesů,
alejí a dalších přírodních prvků v předchozích volebních obdobích
významně rozrostly, vzrostly i náklady, které je třeba vynakládat
na jejich údržbu. V době omezených rozpočtů to nebyl jednoduchý

úkol a ne vždy jsme mohli věnovat této oblasti tolik péče, kolik by bylo
třeba. Rozumím tedy tomu, že se ozývaly i kritické hlasy poukazující
na to, že některé lesní plochy nejsou v ideálním stavu. Ve snaze uspořit
jsme občas udělali i nesprávná rozhodnutí. Na loňské problémy
spojené s údržbou vycházkových okruhů, za nimiž byl výběr firmy
bez potřebných zkušeností, vzpomínám opravdu nerad.
Jedním z důležitých témat, s nimiž jsme šli do komunálních voleb, bylo
zlepšení komunikace mezi úřadem městské části a občany. Ve vedení
městské části i na zastupitelstvu jsme proto mnohokrát diskutovali
o tom, jak zajistit dobré fungování Kolovratského zpravodaje,
Infocentra s knihovnou i webových stránek. Těžko objektivně soudit,
nakolik se to podařilo – slyšet byly hlasy pochvalné i kritické. Mrzí
mne, že jsme neuměli lépe vysvětlit některá naše rozhodnutí, ať už to
bylo ve věci výstavby bytových domů nebo v souvislosti s konkurzem
na pozici ředitele základní školy. Alespoň jednou ročně jsme svolávali
jednání zastupitelstva v sále kulturního domu U Boudů,
což umožňovalo větší participaci občanů na správě veřejných věcí.
Škoda, že účast na těchto setkáních nebývala širší, často zde zaznívaly
zajímavé podněty.
Oblastí, o kterých by se dalo hovořit, je spousta. Za uplynulé čtyři roky
jsem zažil řadu složitých situací, ale i chvilek, které mi udělaly radost.
Některé věci bych dnes dělal jinak, ve většině mám i s odstupem pocit,
že jsem udělal rozhodnutí správné. Je to ale pochopitelně věc
subjektivního pohledu a rozumím tomu, že řada lidí vidí věci jinak. Což
mne přivádí k tomu, jak dobrý vynález je demokracie. Každé čtyři roky
máme možnost zhodnotit naší spokojenost s tím, jak je naše městská
část řízena a můžeme svou důvěru dát těm, o nichž jsme přesvědčeni,
že to budou dělat lépe. Využijme toho. Přeji nám všem, abychom
vybrali dobře a přeji novému vedení Kolovrat a Lipan hodně štěstí
v jejich náročné práci.
Nakonec poděkování. Zaměstnancům úřadu městské části za jejich
odpovědnou práci. Kolegům ve vedení městské části a v zastupitelstvu
za možnost poznat, jak funguje komunální politika. Kolegům v SNK
za podporu a spolupráci, kterou jsme si v uplynulých čtyřech letech
poskytovali. A zejména vám, kteří jste nám v minulých volbách dali
důvěru.
S úctou, David Borges
Vážení kolovratští a lipanští občané,
když mám zhodnotit uplynulé čtyři roky
z pohledu zastupitele a místostarosty, dalo by se
o tom napsat mnoho. Zaměřím se ale jen
na některé oblasti, které jsem v rámci svých
kompetencí měl na starosti.
Začnu zájmovou činností dětí a mládeže, granty,
sportem. Považuji tuto oblast za velmi
důležitou, protože když mají děti a mládež
dostatek různorodého vyžití v místě bydliště,
když nemusí za kroužky, sportem a dalšími
aktivitami dojíždět mimo bydliště, pomáhá
to vytvářet i jejich dobrý vztah k místu, kde žijí, k lidem v nejbližším
okolí. Jsem moc rád, že MČ i v minulých čtyřech letech mohla
pokračovat v dlouhodobé praxi, kdy ze svého rozpočtu rozdělovala
peníze (každoročně cca 235.000 Kč) právě na podporu využití volného
času dětí a mládeže. Tady má nezastupitelnou roli grantová komise,
která posuzovala žádosti místních spolků, kroužků a organizací.
Rozdělení příspěvků na jejich činnost navrhovala starostovi
a následně zastupitelstvu MČ ke schválení. Musím ocenit to, že pod
vedením předsedkyně komise byla vypracována a zavedena velmi
podrobná pravidla s konkrétními kritérii, s jejichž pomocí mohla
komise co nejobjektivněji a co nejspravedlivěji posuzovat žádosti.
Tento způsob vyhodnocování žádostí a tato pravidla jsou
nejpropracovanější, která dosud naše MČ měla. Protože jsem se
zúčastňoval zasedání komise, mohu potvrdit, že všichni členové
komise a její tajemnice byli pokaždé výborně připraveni.
S jednotlivými žádostmi byli podrobně seznámeni, materiály si
předem prostudovali a přicházeli již s konkrétními stanovisky. Celé
komisi i její tajemnici patří poděkování za výborně odvedenou práci.
Další oblastí je Infocentrum s knihovnou. Začnu právě tou druhou
částí zažitého označení – knihovnou, protože ji považuji za srdce této
nerozlučné dvojice. Za poslední čtyři roky se podařilo dostat naši
knihovnu na takovou úroveň, která jí skutečně náleží a která důstojně
reprezentuje naši MČ. A to nejen formálně, ale hlavně po obsahové
stránce. Knihovna je ve velmi dobré kondici, pravidelně probíhá
obnova a doplňování knižního fondu. K dispozici je elektronický
katalog knih, je zapojena do meziknihovní výpůjční služby, zvýšil se
počet čtenářů a jejich návštěv, je možné si prodloužit výpůjčku knih
přes internet, otevírací doba byla přizpůsobena přání čtenářů,
probíhá mnoho tradičních i nových akcí spojených s knihovnou
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a knihami vůbec. Když se podíváme na činnost tohoto odboru úřadu
MČ jako Infocentra, myslím si, že velmi dobře navázalo
na předcházející aktivity. Kromě již zavedených akcí jako jsou
Velikonoční a Vánoční jarmarky, výstavy a přednášky, vernisáže,
besedy a koncerty. Objevily se i nové, např. prázdninový program
pro děti v létě i zimě, příměstský letní tábor, dotazníková akce
k činnosti Infocentra, knihovně a Kolovratskému zpravodaji, zapojení
do průzkumu sociálních služeb a mnoho dalších. Úplný výčet činností
a aktivit by daleko přesáhl možnosti tohoto příspěvku. Podrobně se
s nimi mohou čtenáři seznámit na stránkách tištěných periodik MČ
nebo na internetových stránkách MČ.
Dále bych se rád zmínil o Kolovratském zpravodaji (KZ) a Kolovratském
měsíčníku (KM). Tato periodika a jejich vydávání prošla v posledních
čtyřech letech dalším vývojem. Obměnilo se složení redakční rady,
zpravodaj dostal novou grafickou úpravu jak obálky, tak i ostatních
stran, změnou tiskárny došlo i ke kvalitativnímu posunu: máme
kvalitnější papír, více barevných stran, a to současně při snížení
nákladů (cca o 20 % u KZ a cca o 15 % u KM oproti předchozí tiskárně).
O tom, že to byly změny pozitivní, svědčí i výsledky ankety čtenářů
v roce 2013, z nichž 84 % bylo spokojeno se současnou podobou
zpravodaje. Jsem rád, že do zpravodaje pravidelně přispívá mnoho
místních organizací a spolků. A velmi mě těší, že i příspěvky z Lipan se
staly nedílnou součástí každého vydání. Zastupitelstvem MČ byl
schválen Statut Kolovratského zpravodaje, který definuje jeho poslání
a role všech zúčastněných. V rámci lepšího porozumění podmínkám
zveřejňování příspěvků v periodikách byla vydána rámcová Pravidla
pro uveřejňování příspěvků v KZ a KM.
Určitě se musím zmínit i o internetových stránkách MČ. Koncem roku
2013 byl uveden do provozu nový web, který nahradil ten dosavadní.
Ten dobře sloužil několik let, ale v poslední době už přestal vyhovovat
zvýšeným provozním nárokům. Kromě zásadní změny grafické
podoby, členění jednotlivých částí a jejich provázanosti, umožňuje
nová platforma webu i jeho lepší správu a aktualizaci. Nový web je
spolehlivější, má moderní podobu, je atraktivnější a pro uživatele
přehlednější. Ano, objevily se i připomínky, že by něco mohlo fungovat

lépe nebo jinak. Berme to jako návrhy na to, jak případně tyto věci
upravit v budoucnu. Myslím si, že v rámci finančních možností, které
byly k dispozici, je nový web přesto dalším krokem kupředu.
Všechny činnosti spojené s Infocentrem a knihovnou, s vydáváním
periodik a webem MČ má na starosti vedoucí Infocentra s knihovnou.
Současná vedoucí nastoupila do funkce v říjnu 2011, navázala na svou
předchůdkyni a dále tyto činnosti rozvíjela a obohacovala novými.
Oběma vedoucím patří dík za jejich obětavou práci.
Poslední oblastí, o které se chci zmínit, je dětský den. Jsem velmi rád,
že se nám podařilo v uplynulých čtyřech letech navázat
na předcházející desetiletí a pokračovat v této krásné tradici. Myslím
si, že se dětský den v Kolovratech stal oblíbenou a vyhledávanou
událostí. K tomuto tvrzení mě opravňuje zejména návštěvnost, která
každoročně dosahovala téměř 2000 dětí a dospělých. Osobně
považuji za úspěch i to, že na tuto akci nebylo nutné čerpat peníze
(stejně jako v předcházejícím volebním období) z rozpočtu MČ. Každý
rok se nám totiž podařilo zajistit dostatek peněz od sponzorů a dárců,
kterým za to právem patří náš dík. Dětský den by ale současně nebylo
možné zorganizovat bez nezištné pomoci, vysokého pracovního
nasazení a chuti všech členů organizačního týmu. Velmi mě těší, že se
na dětském dni podílely téměř všechny místní organizace a spolky,
které u nás pracují s dětmi. Myslím si, že právě společnými silami lze
dosáhnout výborných výsledků, a to nejen při pořádání jedné akce
pro děti. Všem, kteří se na dětském dni podíleli, děkuji za jejich ochotu
a nasazení.
Jistě by se našly i věci, které se třeba nepodařily úplně ideálně, které je
pro příště potřeba udělat lépe, které se třeba nepodařilo dotáhnout
do konce. Na nich pak může úřad i nové zastupitelstvo pracovat
v příštích letech. Celkově si ale myslím, že všechno, čeho se podařilo
dosáhnout v uplynulých čtyřech letech, bylo ku prospěchu občanů.
Přeji Kolovratům a Lipanům ať se úspěšně rozvíjejí, ať se život jejich
občanů stále zlepšuje a to nejen v novém volebním období, ale
i ve všech dalších letech.
Pavel Ondroušek

Zhodnocení uplynulého volebního období zastupiteli
Zastupitelka Iveta Hrubá

Po vyhraných volbách v roce 2010 jsem byla za svůj názor nezávislé
kandidátky vyloučena z SNK. Pokusím se vysvětlit co k této situaci
vedlo:
O tom, že má někdo zájem o pozici starosty, jsem se jako „lídryně“
kandidátky dozvěděla, až v den samotných voleb. Byla velká škoda,
že dotyčný neprojevil svůj zájem již před volbami a nevzal na sebe
odpovědnost tím, že by byl naše jednička. Mohl nám včas představit
své vize, či svoji dosavadní práci. Protože jsem tyto informace neměla,
dělala jsem taková rozhodnutí, která byla ku prospěchu obce nikoli
určité skupiny osob, za kterými nebyly vidět žádné výsledky práce.
Právě toto byly důvody, pro které jsem se rozhodla pro zachování
kontinuity, nastavených pravidel v obci a volila stávajícího starostu. Roli
zastupitelky jsem vždy vnímala jako službu lidem.
Snažila jsem se přes tuto trpkou zkušenost přenést a svou každodenní
prací dokázat, že se ve mne, voliči nezmýlili. Jako předsedkyně
Grantové komise jsem se svým týmem vypracovala nové podmínky
kolovratských grantů, které byly transparentnější a konkrétnější.
Sestavili jsme nové žádosti, které byly přehlednější a měly větší
vypovídací schopnost o daném projektu i žádajícím subjektu. Ačkoli
granty tvoří pouhé 1,5 % rozpočtu obce, byly neustále napadány
zastupiteli z řad SNK a jsem velmi ráda, že se nám podařilo obhájit
jejich existenci.
Po těchto hořkých zkušenostech, ke kterým se přidal špatně
prezentovaný konkurz na ředitele školy, jsem se jako pravicově
smýšlející občanka rozhodla po dvou letech (v létě 2012) vstoupit
do ODS. Jsem jediná ze všech zastupitelů MČ Praha-Kolovraty, která
měla v právě uplynulém období 100% účast na zasedáních. Zúčastnila
jsem se všech osmi Vítání občánků, kde jsem měla na starost
moderování této společenské akce. Po čtyři roky jsem pracovala
v týmu zajišťující Dětské dny v Kolovratech, posunuli jsme úroveň této
akce, která se stala velmi oblíbenou. Letošních dva tisíce návštěvníků
nás o tom přesvědčilo. Také jsem si vzala patronaci nad kolovratským
vánočním stromem, starala jsem se o jeho aranžmá. Více než pět let
pravidelně přispívám do kolovratských periodik. Vyšly mi zde desítky
článků. Organizovala jsem, nebo se na organizaci podílela na téměř
třiceti společenských, kulturních a sportovních akcí, které byly určeny
nejen dětem, ale i dospělým. Připravovala jsem je jak pro místní

občanské spolky, tak i pro obec. Byla jsem součástí týmu, který
uspořádal dvě charitativní sbírky. Jsem public relations sportovního
spolku, kde mám na starosti prezentaci klubu a jeho společenské akce.
Z této pozice jsem měla pocit, že si zastupitelstvo nezištné
a obdivuhodné práce lidí ve spolcích téměř neváží. Ani jednou za čtyři
roky se s nimi nesešlo. Bohužel si musím postesknout nad váznoucí
komunikací mezi vedením obce a zastupiteli. Stavba nové školy byla
řešena pouze vedením bez širší diskuse s ostatními zastupiteli. Chápu,
že je toto řešení nouzové, ale je dílčí a drahé. Neřeší druhý stupeň ZŠ,
ani naplněnost jídelny. Řekněme si konečně, že kolovratská škola není
rozhodně přeplněná, průměr dětí ve třídě je 22. A dle evidence
obyvatel od roku 2010 každým rokem klesá počet narozených dětí.
Dalším zklamáním byla pro mne prezentace nové výstavby U Donáta.
Na žádost občanů jsem toto přednesla na únorovém zastupitelstvu,
ale tím to skončilo. V důsledku se této kauzy ujaly občanské iniciativy
a vyrobily si z ní svoji předvolební kampaň. Rozumný člověk, který si
na internetu vyhledá danou výstavbu a podívá se na dispoziční řešení
bytů, mi dá jistě za pravdu, že do pětadvacetimetrové garsonky se
čtyři lidé, kteří budou vlastnit dva automobily, skutečně nevejdou.
V rámci objektivity musím říci, že vedení obce pracovalo dle svých
možností. Vím, že jejich rozhodnutí byla ovlivněna především
nedostatkem financí. Za jejich nesnadnou a časově náročnou práci
bych jim chtěla poděkovat.
V tomto zastupitelském týmu se mi nepracovalo dobře, necítila jsem
podporu některých svých kolegů a jsem ráda, že v této podobě
již nepokračuje. Z některých zastupitelů jsem měla pocit, že jsou
v zastupitelstvu do počtu a práce za nimi není vidět. Sliby neplnili.
Stačí si vyhledat Zpravodaj 4/2010, kde své výhledy zveřejnili.
Ve zlepšení komunikace mezi úřadem městské části a občany je stále
co napravovat. Je třeba vzít v potaz nechuť některých zastupitelů
občany informovat. Řada z nich za čtyři roky nenapsala ani čárku
do místních periodik. Možnost jsme měli všichni stejnou a dokonce
i vyplývající ze zákona.
Ráda bych také poděkovala zaměstnancům úřadu, se kterými jsem
byla, z důvodu různých pracovních činností, ve velmi častém kontaktu.
Vím, že tito lidé dělají víc než musí a za to si jich vážím. Pevně věřím,
že je nové zastupitelstvo nezahltí prací, tak jak se o to pokoušeli minulí
zastupitelé z SNK.
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Zastupitel Petr Král
Začátek právě končícího volebního období byl pro nás složitý. Jako
vítězové voleb jsme se sedmi mandáty okamžitě čelili ztrátě jednoho
mandátu, a tak se z vítězů stal téměř poražený. Přes vzniklé komplikace
a s vědomím odpovědnosti jsme zvolili formu spolupráce. Zajistili
jsme si tak maximální vliv na správu obce. Byla to jediná rozumná
cesta. Myslím si, že naši zastupitelé, zejména pak zástupci starosty Petr
Souček a David Borges odvedli kus dobré práce. Nebylo
to jednoduché, ale politika je umění kompromisů.
Podařilo se nám prosadit výběrová řízení na pronájmy obecního
majetku i na dodávky služeb.
Podařilo se rekonstruovat komunikaci mezi Kolovraty a Lipany.
Bohužel se nám ale nepodařilo zrealizovat tolik potřebnou stezku
do Lipan.
Podařilo se nám vybrat schopnou a pracovitou ředitelku základní
školy. Dle mého názoru je dnes škola velmi dobře fungující navenek
i uvnitř.
Podařilo se za pochodu řešit kapacitu základní školy. Bohužel,
magistrát nemá koncepci rozvoje školských zařízení, která by umožnila
odpovídající rozvoj školských zařízení v okrajových částech města.
Nezbylo nám tedy nic jiného, než jít dál cestou provizorních řešení
a malých investic. Důsledkem je dnes škola ve čtyřech objektech a se
začátkem roku 2015 přibude pátý. Přestože jsme byli vybaveni
spravedlivými požadavky, pádnými argumenty a schopnými
vyjednavači, nepodařilo se nám zajistit dotaci na dostatečnou školu
pro Kolovraty.
Nepodařilo se prosadit větší informovanost a komunikaci naší městské
části s občany.
Bohužel až na konci volebního období se nám podařilo prosadit nový
Statut Kolovratského zpravodaje. Jeho naplnění bude až na nově
zvoleném vedení. Do budoucna by již nemělo naše obecní periodikum
být pod kontrolou partajních předáků, nýbrž pod dohledem všech
volených zastupitelů. Kolovratský zpravodaj by měl sloužit jako
komunikační kanál pro všechny občany. Nebojme se svobody slova,
kolovratští a lipanští si s ní poradí.
Přeji všem nově zvoleným zastupitelům za občanská hnutí hodně
úspěchů a soudržnosti v jejich práci.
Závěrem chci poděkovat všem, kdo mi vyslovili důvěru ve volbách
a umožnili mi dvě volební období pracovat pro naši komunitu.

Zastupitel Tomáš Krejča
Do zastupitelstva jsem před osmi lety kandidoval s poměrně jasnými
představami o směřování rozvoje Kolovrat, oblastech, kde se budu
snažit o změnu a důvodech, proč do komunální politiky vstupuji.
Zhodnotit toto období, práci mou a našeho SNK je mnohem složitější
než hodnotit pohnutky na samém začátku. Ne z hlediska toho, zda a jak
jsme naplnili naše sliby a cíle, ale z pohledu jednoznačnosti tohoto
zhodnocení. Chci říci, že za některými nezrealizovanými plány a cíli
může stát více energie a úsilí než za těmi dosaženými. Zároveň některé
úspěchy mohly být dosaženy rychleji a za cenu menších kompromisů,
pokud by se všichni řídili pouze zdravým rozumem a odpovědností.
Obecně si ale dovoluji prohlásit, že jsme se vždy snažili prosazovat
všechny dobré věci a priority našeho programu, tak jak jsme se
zavázali.
S odstupem času vidím několik zásadních skutečností, které
stanovovaly mantinely našim snahám:
Systém přerozdělování investičních dotací z MHMP na městské části
pokračuje v posunu z jedné absurdní a netransparentní formy pravidel
do další. Výsledkem je absolutní nepředvídatelnost a praktické
umrtvení investičních zdrojů.
Některé naše návrhy se nepodařilo prosadit ani v rámci širšího
konsensu zastupitelů. Důvodem byla ztráta volební většiny okamžitě
po volbách včetně možnosti prosadit našeho kandidáta na starostu.
Svou roli sehrálo i pojetí našeho SNK jako sdružení nezávislých
kandidátů, kteří nejsou vázáni žádnou jednotnou linií, pouze svým
svědomím a názorem. V některých tématech nás tento základní
princip mohl limitovat v dosažení jednotného postoje k řešení
problému. S tímto principem jsme však sdružení zakládali, a proto si
jeho zachování po celou dobu existence SNK tak cením.
Většina z nás si uvědomuje krásy i nedostatky místa, kde žijeme.
Nechci tvrdit, že jsou Kolovraty rok od roku krásnějším místem
k životu. Bohužel, rychlost růstu některých problémů může zastínit
ty pozitivní změny, které se zde odehrály. Zároveň platí, že ne každé
rozhodnutí, každá změna pro dobro Kolovrat musí být prospěšná
jednotlivcům. Za sebe si však dovoluji prohlásit, že jsem v mantinelech
možného a dosažitelného vždy pracoval pro prospěch Kolovrat jako
celku. Hodnocení mé/naší práce ponechávám na spoluobčanech.
Ti, kteří vnímají vývoj Kolovrat a případně někdy navštívili jednání
zastupitelstva, určitě názor budou mít.
Jsem rád, že se v tomto volebním období objevilo několik sdružení

nezávislých kandidátů. Vnímám to jako potvrzení vzrůstajícího zájmu
občanů o veřejné dění, ochotě investovat zde svůj čas, přebírat
odpovědnost a v neposlední řadě i signál jasného vymezení se
politickým strukturám, které svou důvěryhodnost ztratily. Jsem
přesvědčen, že z pražské komunální politiky budou postupně mizet
lidé, kteří mají vyšší ambice než charakter, účelovou formálnost
nadřazují zdravému selskému rozumu a pletichaření/politikaření je
pro ně normou politického chování.
Milé Kolovraty, v tomto volebním období jsem již z osobních
a pracovních důvodů do zastupitelstva nekandidoval. Chtěl by jsem
Vám poděkovat za důvěru, která mi umožnila Vás zastupovat,
pracovat pro Vás a v neposlední řadě se i mnohému naučit.

Zastupitel Kamil Konečný
Zhodnocení mého čtyřletého působení v zastupitelstvu není nikterak
lehká věc. Předně, neměl bych ho dělat já, ale voliči, kteří mně a mým
kolegům z SNK tuto práci umožnili. Nicméně, pokusím se alespoň
trochu ohlédnout.
Již volební výsledek v roce 2010 byl pro mnohé překvapením.
A co teprve, když hned po vyhlášení výsledků bylo všechno vlastně
zase jinak. No, taková je už politika. Nepodařilo se nám tedy prosadit
našeho kandidáta na starostu a bez tohoto zásadního postu v MČ se
slibované cíle prosazují podstatně hůře. Za úspěch v této situaci
považuji vyjednání rozšířeného vedení MČ, které se téměř blíží
formátu Rady. Kolektivní vedení bylo, podle mého názoru, pro MČ
výhodnější. Kolegové Ing. Borges a Ing. Souček byli pro obec
neocenitelným přínosem a je škoda, že v této práci již nebudou
pokračovat.
V MČ se během posledních čtyř let doslova vyhrotila situace kolem
kapacity základní školy. Osobně to jako rodič považuji za největší
problém. Z pozice zastupitele jsem však situaci mohl ovlivnit pouze
rozhodováním o úsporách v hospodaření obce nebo o případném
prodeji majetku. A to je bohužel hrozně málo. To považuji za největší
zklamání, ke kterému jsem dospěl. Příšerná politika hlavního města
Prahy v posledních desetiletích, která neumožňuje malým městským
částem rozhodovat o základních investicích do jejich infrastruktury.
Podivné přidělování investičních dotací bez přihlédnutí na potřeby
obyvatel, vlastně žene malé městské části do pasti, která končí
zadlužováním nebo sloučením do větších celků. To však považuji
za nepřípustné. Není to v žádném případě v zájmu občanů naši MČ.
Snad jsme si v proběhlých volbách do Magistrátu zvolili zastupitele,
kteří to změní. Naštěstí to vypadá, že se alespoň provizorní řešení
našlo. Montovaná škola bude co nevidět stát a z nejhoršího jsme snad
venku. Budoucí vedení obce však musí najít skutečné dlouhodobé
řešení. Nám se ho najít nepodařilo.
Ani pro mne důležitá oblast dopravy se příliš nezměnila. Pražský okruh
je v nedohlednu, a tak dopravu v naší MČ komplikuje tranzitní provoz
vozidel hledajících únik z přetížených komunikací spojujících D1 s D11,
R10 případně D8. Řešení je opět komplikované z hlediska financí
a některá opatření se ukázala jako neúčinná. Přínosem pro občany
byla výstavba parkoviště u zastávky, zejména z pohledu rodičů
doprovázejících děti do školky a školy. Bohužel, je využíváno také jako
záchytné parkoviště občanů dojíždějících do Prahy vlakem, a tak se
ukazuje jeho kapacita nedostatečná. I zde se bude muset najít řešení.
Některé až bouřlivé události v MČ vedly ke vzniku nových sdružení
občanů, které se aktivně zapojují do dění v obci. Přeji nám všem, ať je
takových aktivit čím dál více, neboť to přispívá ke zdravé diskusi
o problémech a jejich lepšímu řešení. Zapojení občanů je v naší MČ
momentálně velké. Využijme toho pro dobro Kolovrat a Lipan a tedy
nás všech.
Hodnotím své působení v zastupitelstvu jako důležitou zkušenost.
Setkal jsem se s lidmi, kteří neváhají obětovat svůj volný čas práci
všem bez ohledu na odměnu, a to pro mne bylo inspirující. Naopak
jsem se setkal i s lidmi, kteří neváhají využít jakékoli metody
k dosažení svých pochybných cílů a ještě vás přesvědčují, že ten špatný
jste vy. I to však považuji za důležitou zkušenost. Jistě tyto zkušenosti
využiji i ve svém profesním i soukromém životě.
Bohužel se právě z profesních důvodů nemohu nadále ucházet
o důvěru voličů. Nemohl bych se práci zastupitele dostatečně
věnovat. Věřím, že si přesto najdu nějaký čas zapojit se do života obce
alespoň v četných spolcích a sdruženích.
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Zastupitel Karel Nováček
Po vítězství 7:6, které slibovalo naději na změny, přišlo rychlé
vystřízlivění. Kandidátka SNK Bc. Hrubá jen pár dní po volbách opustila
naše sdružení, díky kterému byla zvolena zastupitelkou a přešla
na stranu ODS. A další porážky pak přišly vzápětí, to když jsem neuhájil
kolovratské tenisové kurty pro kolovratské děti hrající tenis závodně,
když jsem nepřesvědčil své kolegy ve vedení obce, že masová bytová
výstavba u Donáta je pro Kolovraty nevhodná a pro sousedící zástavbu
bezohledná, když se nic nezměnilo s nevýhodným pronájmem školní
tělocvičny a pod. Volební období tak vidím jako jeden velký nezdar,
ze kterého jsem vyvodil osobní odpovědnost a do dalšího volebního
období tak nekandidoval. Svým bývalým voličům se za nenaplněné
naděje omlouvám a doufám, že v právě proběhlých volbách měli
při výběru kandidátů šťastnou ruku.

Zastupitel Jan Svátek
Volební období 2010–2014 bylo v historii kolovratského zastupitelstva
přelomové. Poprvé od roku 1990 nedominovala v zastupitelstvu
kolovratská ODS. Ve volbách zvítězilo o jeden mandát SNK „Kolovraty
Lipany náš domov“. O tuto výhodu se ale hned na úvod připravilo tím,
že se svých řad nevybíravě vyštvalo lídryni své kandidátky, paní Ivetu
Hrubou. Starostou byl zvolen do druhého volebního období pan
Ing. Michal Habart z ODS.
Práce zastupitelstva se zpočátku nesla v duchu hledání cesty k sobě
navzájem, mezi SNK a ODS. Kolegové z SNK se učili, jak zastupitelstvo
funguje, jaké jsou principy práce samosprávy. Ne vždy se obě strany
shodly. Postupem doby se ale věci vyjasňovaly a ke konci volebního
období již spolupráce, podle mého názoru, fungovala uspokojivě.
Celé volební období bylo poznamenáno nedostatkem financí. Zdrojem
peněz pro naši městskou část, zejména těch investičních, je Hlavní

město Praha. Protože i v pražském zastupitelstvu došlo k podobné
změně historického paradigmatu, i práce pražského zastupitelstva
a Magistrátu byla poznamenána neprofesionalitou a přešlapováním
na místě. To mělo bohužel vliv na všechny pražské městské části, naši
obec nevyjímaje.
Přesto se podařilo dokončit některé projekty. Připomenu
rekonstrukci silnice mezi Kolovraty a Lipany nebo zprovoznění
parkoviště u nádraží. Podařilo se dále zvýšit úroveň možností
sportovního vyžití dětí i dospělých, ať již dokončením tréninkového
hřiště pro fotbalisty, tak nalezením nového provozovatele našich
tenisových kurtů. Podařilo se i vyřešit rozvrat základní školy
jmenováním nové ředitelky, která situaci úspěšně stabilizovala. Na
samém konci volebního období se podařilo získat dotaci na dostavbu
dalších tříd pro základní školu. Zde se ukázala síla, kterou mají malé
městské části, když se jejich představitelé spojí dohromady pro
dosažení společného cíle. Doufejme, že nově zvolené zastupitelstvo
bude schopno tento projekt dokončit.
Mnoho projektů se ale dokončit nepodařilo. Největším zklamáním je
bezpochyby druhý stupeň základní školy. Tento projekt byl na konci
předešlého volebního období připraven. Sám pražský primátor
Bohuslav Svoboda projevil tomuto projektu podporu, při své
návštěvě v naší obci, krátce po svém zvolení. Bohužel, další události na
Hlavním městě nám nepřály a spolu s nezkušeností našich kolegů,
byly příčinou toho, že se projekt nerealizoval.
Celkově bylo celé volební období spíše udržovací, než rozvojové.
Důvody jsou popsány výše.
Všem svým kolegům bych rád poděkoval za spolupráci. Na druhou
stranu bych vyjádřil zklamání, že kolegové ze sdružení „Kolovraty
Lipany náš domov“ již nemají ambici pokračovat v práci
v Zastupitelstvu MČ a nekandidují. Bezpochyby tak přijde vniveč
spousta dobře odvedené práce.

Zpráva o činnosti Sociální a bytové komise ve volebním období 2010 až 2014
Dům s pečovatelskou službou
V DPS Kolovraty je celkem 24 bytů, z toho 2 byty jsou manželské.
Všechny byty jsou obsazeny. Uvolněné byty jsou obsazovány
z databáze uchazečů o umístění, která je pravidelně aktualizována.
V roce 2011 bylo takto přiděleno 6 bytů, v roce 2012: 5 bytů, v roce
2013: 6 bytů a v roce 2014: 5 bytů.
Životní jubilea seniorů
Za období 2010 až 2014 Sociální a bytová komise zaslala
126 písemných gratulací při příležitosti životního jubilea mladším
seniorům a uskutečnila 129 návštěv vždy dvou členek komise
v rodinách starších seniorů při příležitosti jejich životního jubilea,
které předaly dárek a osobní gratulaci.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
V právě končícím 4letém období se členky komise podílely za MČ
Praha-Kolovraty v letech 2011 a 2013 na aktualizaci Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-

Kolovraty. Projednávání a příprava těchto dvou aktualizovaných
plánů probíhala na pravidelných měsíčních schůzkách pracovních
skupin při Sociálním odboru MČ Praha 22, ve kterých pracovaly
členky naší komise. Podkladem pro tyto plány bylo zjišťování potřeb
a názorů uživatelů sociálních služeb, analýza stávajících sociálních
služeb a jejich dostupnosti, kvality a jejich finančního zajištění.
Dny sociálních služeb
Členky naší sociální komise se podílely na organizaci Dnů sociálních
služeb, pořádaných MČ Praha 22 v roce 2013 a 2014. V tyto dny se
mohli občané seznámit s nabídkou sociálních služeb poskytovaných
firmami i jednotlivci.
Adresář sociálních služeb
V roce 2013 se členky komise podílely na sestavení a vydaní Adresáře
sociálních, zdravotních a návazných služeb v MČ Praha-Kolovraty,
v Infocentru s knihovnou a v Domově s pečovatelskou službou
v Kolovratech.
Za komisi sociální a bytovou Ing. Jana

Zpráva o činnosti Grantové komise ve volebním období 2010 až 2014
V červnu byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha Kolovraty návrh
Grantové komise druhého kola kolovratských grantových programů
pro děti a mládež. Po celé čtyři roky tohoto funkčního období byly
zachovány stejné kategorie: 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.
Připomínám, že Grantová komise je pouze iniciační a poradní orgán
pana starosty, kterému jsme naše návrhy předkládali. A po jeho
odsouhlasení teprve předkládali Zastupitelstvu MČ Praha Kolovraty.
Po jejich schválení mohly být peníze přiděleny místním spolkům. Ráda
bych ještě zdůraznila, že kolovratské granty tvoří pouhé 1,5 % rozpočtu
obce. Přesto se na zastupitelstvu řešily daleko více než rozpočtové
položky, které byly podstatně důležitější. Vnímala jsem to jako
zviditelňování některých zastupitelů na úkor pomoci místním
neziskovým spolkům. V tomto funkčním období Grantová komise
změnila podmínky grantů tak, aby byly přehlednější
a transparentnější. Specifikovala nákladové položky, zavedla poměr
75:25 (to znamená, že na projekt mohl spolek žádat maximálně 75 %
finančních prostředků). Vytvořila také nové žádosti grantů s daleko
větší vypovídající schopností o projektech a s mnohem více
informacemi o samotném spolku a jeho činnosti. Při posuzování
grantů se snažila svými návrhy uspokojit všechny žádosti, přestože
přidělená dotace byla menší než objem žádaných finančních
prostředků. Grantová komise měla hodnotící kritéria, kterými se řídila,
ale prvořadá pro nás byla podpora organizované činnosti dětí. Zajímal
nás přínos projektu jak pro danou cílovou skupinu, tak ale i pro obec.
Posuzovala, zda tyto organizace fungují na dobrovolnosti,

nekomerčnosti, participují na akcích naší městské části či ji propagují.
Důležitá byla i dostupnost informací o žadateli a samozřejmě také
procentní výše grantu a vyváženost rozpočtu. Musím připomenout,
že granty jsou jen malým příspěvkem na činnost občanských spolků.
Vše záleží na lidech, kteří v nich pracují, kteří svůj volný čas dovedou
věnovat nezištné práci s dětmi. Těm patří velké poděkování. V případě
neuváženého napadání místo podpory těchto subjektů, což se
v tomto období dělo, se může stát, že ztratí tito neobyčejní lidé chuť
do práce (například školní klub Klubko, který po roce 2012 přestal
téměř fungovat). Ale zpět ke grantům. Za čtyři roky (2010–2014)
rozdělilo ZMČ Praha-Kolovraty mezi 12 neziskových organizací
a spolků více než 950 tisíc korun. Zde je souhrn finančně podpořených
projektů: RC Macek 56 projektů, sportovní oddíl Sokol Kolovraty
42 projektů, pěvecký sbor Coro piccolo 19 projektů, keramický
kroužek Kolovrátek 14 projektů, školní klub Klubko 14 projektů.
Následovali menší žadatelé, kteří nemají tak rozsáhlou činnost
s dětmi anebo grantové žádosti ve stanovených termínech nedodali:
Taekwondo 7 projektů, Okrašlovací spolek Lipany 6 projektů, tenisový
oddíl Sport Kolovraty 3 projekty, Skauti 3 projekty, Živa 2 projekty,
SDH Kolovraty 1 projekt, Naše Kolovraty 1 projekt.
Závěrem děkuji členům GK, Ing. Janu Kolářovi a MUDr. Laci
Wenchichovi za skvělou součinnost, paní Haně Vítkové, která dělala
zápisy ze zasedání a se kterou se velmi dobře spolupracovalo. Dále
panu starostovi Ing. Michalu Habartovi a místostarostům Mgr. Pavlu
Ondrouškovi a Ing. Davidu Borgesovi, kteří se některých jednání
zúčastnili.
Za Grantovou komisi Bc. Iveta Hrubá

Informace z městské části . . .

Informace ze zasedání ZMČ Praha-Kolovraty
Zasedání ZMČ 26. června 2014
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 16/2014
ZMČ vzalo na vědomí rozpočtová opatření za měsíc květen a červen
2014 v celkové výši 452.100 Kč.
Závěrečný účet MČ Praha – Kolovraty za rok 2013
Usnesení č. 17/2014
ZMČ odsouhlasilo celoroční hospodaření MČ Praha – Kolovraty za rok
2013 dle příloh k tomuto usnesení, a to bez výhrad.
Grantové příspěvky v rámci Kolovratských programů na podporu
využití volného času dětí a mládeže ve 2. kole roku 2014
Usnesení č. 18/2014
ZmČ souhlasilo s poskytnutím grantových příspěvků v rámci
vyhlášených Kolovratských programů na podporu využití volného času
dětí a mládeže pro 2. pololetí roku 2014 dle přílohy č. 1, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
ZMČ pověřilo starostu podpisem příslušných smluv o poskytnutí
grantových příspěvků a uložilo ÚMČ vyplacení grantových příspěvků
a provedení následné finanční kontroly využití příspěvků v souladu
s grantovými pravidly.
Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv BD Mírová Kolovraty
Usnesení č. 19/2014
ZMČ bylo seznámeno s obsahem „Smlouvy o zastavení pohledávek
z pojistné smlouvy. ZP-P1/107637159 mezi Českou spořitelnou, a. s.,
se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782 a Bytovým
družstvem Mírová - Kolovraty, se sídlem Praha 10 - Kolovraty, Mírová
106, IČ: 26128845“, zástavcem a schválilo, aby byla uzavřena k tomu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
ZMČ pověřilo starostu MČ Praha – Kolovraty, Ing. Michala Habarta
a zástupce starosty Ing. Petra Součka, Ph.D., potvrzením doložky podle
§ 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění
pozdějších změn a doplnění a prohlášení z titulu spoluvlastníka
zastaveného nemovitého majetku, které je obsaženo ve shora
uvedené smlouvě o zastavení pohledávek z pojistné smlouvy.
Statut Kolovratského zpravodaje
Usnesení č. 20/2014
ZMČ vzalo na vědomí předložený materiál a schválilo Statut
Kolovratského zpravodaje, který je přílohou k tomuto usnesení.
Počet členů zastupitelstva MČ Praha – Kolovraty pro volební období
2014–2018
Usnesení č. 21/2014
ZMČ na základě ustanovení § 88 odst. 1) zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, stanovilo počet 13 členů zastupitelstva
Městské části Praha – Kolovraty pro volební období 2014 – 2018.
Zasedání ZMČ 25. září 2014
Rozpočtová opatření MČ Praha – Kolovraty
Usnesení č. 22/2014
ZMČ vzalo na vědomí informaci o provedených rozpočtových
opatřeních za červenec a srpen 2014 v celkové výši 7.093.100 Kč.
Úprava plánu hospodářské činnosti MČ Praha – Kolovraty roku 2014
Usnesení č. 23/2014
ZMČ schválilo úpravu plánu hospodářské činnosti MČ Praha –
Kolovraty roku 2014, uvedenou v příloze, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
ZMČ uložilo ÚMČ Praha – Kolovraty realizaci úpravy plánu
hospodářské činnosti roku 2014 dle bodu 1) tohoto usnesení.
Rozbor hospodaření MČ Praha – Kolovraty za 1. pololetí 2014
Usnesení č. 24/2014
ZMČ schválilo plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha – Kolovraty
k 30. 6. 2014 uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení: příjmy 5.322.820 Kč, výdaje 5.974.320 Kč, saldo příjmů
a výdajů –651.500 Kč.
ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2014
uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto usnesení:
výnosy 2.991.000 Kč, náklady 980.000 Kč, hospodářský výsledek
2.011.000 Kč, odvod finančních prostředků 5.000 Kč.
Převod mezi fondy příspěvkové organizace DPS Kolovraty a uložení
odvodu z investičního fondu PO do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 25/2014
ZMČ, jako zřizovatel příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Kolovraty, IČ: 70926654, schválilo převod finančních
prostředků ve výši 171.000,00 Kč z rezervního fondu příspěvkové
organizace k posílení investičního fondu organizace.
ZMČ, jako zřizovatel příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Kolovraty, IČ: 70926654, uložilo příspěvkové organizaci odvod
finančních prostředků ve výši 171.000,00 Kč z investičního fondu
organizace do rozpočtu zřizovatele v termínu do 8. 10. 2014.
Pavel Ondroušek
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Naši jubilanti
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014
oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Černá Marcela
Dynybil Oldřich
Heřman Karel
Kaňka Miroslav
Kopelentová Marie
Králíková Růžena
Krutílek Jan
Kůstková Marie
Obermayerová Alžběta
Pilátová Hana
Sklenářová Anna
Svoboda Pavel
Šatoplet František
Vais Vladimír
Vaisová Veronika

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Vzpomínka na Marušku Třeštíkovou –
předsedkyní Klubu důchodců Kolovraty
4. července letošního roku jsme se
naposledy rozloučili s paní PhDr. Maruškou
Třeštíkovou.
Byla předsedkyní Klubu důchodců
v Kolovratech od začátku roku 2012.
Tuto funkci převzala po paní Hertě
Žemličkové, která se z Kolovrat odstěhovala.
O práci měla Maruška opravdu zájem.
Starala se o náplň našich schůzek, o programy zájezdů a návštěvy
divadel. Bohužel brzy ji potkaly zdravotní problémy, které ji v této
práci velice omezovaly. Přes všechny její potíže se však snažila nám
ve všem pomáhat. Především hledáním informací na internetu
a tiskem zpráv.
Byla s námi a pomáhala opravdu až do svých posledních dní.
Když už neměla sílu přijít mezi nás, byla s námi stále ve spojení.
Navštěvovaly jsme jí a ona vždy měla skutečný zájem o vše, co se
podnikalo. Byla velice milá, obětavá a upřímná kamarádka.
Přestože měla vystudovány dvě vysoké školy, pro nás byla vždy
jednou z nás. Nikdy se nad nikým nevyvyšovala. Byla to prostě
naše Maruška.
Všichni jsme ji měli moc rádi a nikdy na ní nezapomeneme.
V. Čepeláková
Také já bych si dovolila připojit se za Infocentrum s knihovnou
ke vzpomínce na Marušku Třeštíkovou. Spolupracovaly jsme
při pravidelných psychologických besedách pro maminky.
Byla přesně taková, jak ji popisuje paní Vendulka Čepeláková.
Ani my nezapomeneme, Maruško.
JN

Dušičky . . .
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Církevní kalendář skládal někdo velice moudrý. Kdybychom v tomhle mlhavém čase měli pouštět slzy, jako se
pouští větve jeden list za druhým, nic by nám nezbylo. Hleděli bychom k hrobům a ztráceli poslední naději.
Dušičky, nebo svátek Všech věrných zemřelých, jak se říká svátku následujícímu po svátku Všech svatých
slavenému první listopadový den, však završují následující druhý listopadový den hlasem vděčnosti ohlížení
za životy těch, kteří nás předešli. Všichni svatí, celá církev, která zvítězila a je na věčnosti, se pojí s každým
jedincem, který vyznává stejnou víru. Ať je tady a nebo už ztratil pozemskou existenci, sčítá se do jednoho houfu
Kristových vyznavačů. Do církve, která nejen bojuje, ale už i triumfuje.
Já vím, že nejde jen o náboženské lidi. Církevní kalendář v téhle chvíli převzali i lidé bez vyznání a říkají tomu
"Památka zemřelých". Smrt nás všechny staví do jedné roviny. I nevěrci jdou k hrobům a připomínají si svou
minulost. Paměť a dějiny lidské pospolitosti jsou tak důležité, že se na chvilinku zastavujeme a vzpomínáme.
Probereme se fotkami, porovnáme babiččinu bradu a bradičku svých dětí, nacházíme podobnosti, přijímáme
dědictví. To vše je nesmírně užitečné, staví nás to do světla skutečnosti. Přijímáme a zase předáváme. Pokud si
budeme předávat lidskost a budeme plní odpuštění, má člověčí rod naději! A proto se nad hroby musíme více
a více zapřísahat, že lidský život je nedotknutelný a svatý. To je náš úkol i o letošních dušičkách.
Daniel Kvasnička, kazatel v Církvi bratrské

Pojďme se ještě jednou rozloučit s našimi milými příbuznými, sousedy, přáteli a známými, kteří nás navždy opustili:
Bárová Věroslava
Beneš Miroslav
Benešová Dagmar
Bílek Aleš
Bobková Olga
Cvettlerová Alena
Černohorská Eva
Černý Miroslav
Dlouhá Merie
Dolana Ivan
Dvořák František
Dynybil Jaroslav
Elfmark Jaroslav
Foltýnová Věra

Zvonění umíráčku…

Hňup Miroslav
Hruška Jiří
Humlová Darinka
Jeníček Karel
Juřicová Ludmila
Kabeláčová Romana
Kamínek Vladimír
Kaňka Miroslav
Klokočník Jiří
Komárková Martina
Křečková Marie
Kuřilová Božena
Lukeš Ondřej
Mach Adolf

Požádala jsem manželé Dvořákovi, kteří mají zvonění umíráčku
v současné době v kompetenci, aby nás s touto bohulibou činností
seznámili. Tématu se chopila paní Dvořáková. Poslala článek, který
pojala jako úvahu ženy kolovratského zvoníka. Tato úvaha mě
okamžitě zaujala velkou dávkou lidskosti na straně jedné a poučením
na straně druhé. Děkuji paní Dvořákové, že se s námi podělila.
Můj manžel, Jan Dvořák, je již několik let zvoníkem umíráčku
v Kolovratech. Toto „řemeslo“ mu předal pan Jiří Missbichler, který
v Koloratech zvonil dlouhá léta. Ten předal své zkušenosti a rady mému
manželovi v době, kdy byl ve zvoničce umístěn nový zvon, výměnou
za starý, prasklý.
Jsem hrdá na to, že můj muž je zvoník. Myslím si, že má k tomu nadání
i dostatečnou citlivost a šetrný přístup k pozůstalým, kteří chodí k nám,
brzy po tom, co se dovědí o smrti svých blízkých.
Možná je to i tím, že můj manžel byl sám v bezprostředním nebezpečí
smrti, když u něho náhle propukla těžká srdeční porucha (dilatační
kardiomyopatie). Dnes je již 5 let po transplantaci srdce.
Minulou zimu si zlomil nohu, musel na operaci a následovala dlouhá
rehabilitace. V té době jsem za něho u zvoničky „zaskakovala“.
Pracovala jsem tehdy v DPS Kolovraty a tak se přihodilo, že jsem zvonila
i některým našim klientům a zvonila jsem umíráček dokonce i svému
tchánovi.
Zvonění umíráčku má své zvláštní kouzlo. Donutí člověka zamýšlet se
nad hlubším smyslem života, jeho koncem i nad tím, co následuje
po naší pozemské pouti.
Protože dnes již málo lidí zná historii zvonění umíráčku v naší zemi a to,
jakým způsobem se umíráček zvoní, shromáždila jsem pro vás pár
faktů. Umíráček je malý kostelní zvon, který slouží k vyzvánění
při úmrtí.
Rozlišujeme čtyři druhy úmrtního zvonění:
Umíráček neboli hodinka – zvoní se hned po smrti a k jejímu vyzvánění
se užívá malého kostelního zvonu. Pouze pokud zemřel duchovní,
k odzvonění úmrtí se vyzvání velkým zvonem.
Hrana – vyzvání se v poledne po úmrtí.
Praepuls (též puls) – zvoní se před pohřbem. Svolává lid k pohřbu.
Doprovod – vyzvání se během pohřbu. Název pochází od staročeského
slova provoda, neboli vzpomínka na zemřelé. V této souvislosti si
připomeňme velikonoční koledu: „Hody, hody, do provody!“

Mísař Bohuslav
Nevolka Stanislav
Novák Miroslav
Palivcová Jaroslava
Počtová Věra
Rinn Martin
Skřivanová Věra
Souček Miroslav
Šatopletová Marta
Šlapánek Josef
Šlingrová Anežka
Šopíková Jarmila
Šrámková Marie
Třeštíková Marie

Valter Jaroslav
Vaňková Marie
Vaňousová Milada
Vilas Otto
Vitiš Josef
Vitišová Bohumila
Voborská Monika
Vokál Václav
Vosecký Jiří
Wohlgemuthová Anna
Zachová Jiřina
Zipsová Růžena
Zmrzlíková Anna
Žižková Zdeňka

Nakonec pár zajímavostí:
V minulosti zvoník psal zprávy o zemřelých křídou na tabulky, které se
vyvěšovaly u zvonice, k níž byl lid svolán hlasem umíráčku
(předchůdce dnešních parte).
Délka a intenzita zvonění závisela jak na množství zvonů, tak
na postavení zemřelé osoby. Zvláštní událostí pro vyzvánění byla
například smrt panovníka. Obecně platila zásada, že zvonění
umíráčku nemá být příliš dlouhé, aby se lidé nevyděsili, že jde
o šturmovací zvonění na poplach. V některých vesnicích měli také
ruční zvonek na poslední odzvonění nemocným, který se vždy
přenášel z chalupy do chalupy, kde právě někdo stonal. Lidé pak věřili,
že se s ním nesmí zvonit jindy, jinak přivolá nemoc a smrt.
Hlas umíráčků
Lidé si s oblibou hlas zvonů k něčemu přirovnávají a slyší v něm slova
nebo i celé věty:
Umíráčky volávají: „Už umřel, už umřel!“ nebo „Už ho nesou, už ho
nesou, už ho víckrát neponesou!“ nebo „Umřel, nechtěl, musel!“
O zemřelém chudákovi: „Nic neměl, nic neměl!“, o boháči: „Umřel
nám bohatý, nechal nám dukáty!“ nebo známé „Měl pole, role,
dům!“, jinde „Umřel pán s paní – měli pole, luka, dům – pole, luka,
dům!“ Hřbitovní zvonek se nad příchodem nového obyvatele raduje:
„Už přišel, už přišel!“ nebo na něj volá: „Vítám tě, vítám tě!“,
při zasypávání rakve pak volá: „Šup tam s ním, šup tam s ním!“
Jak se zvoní
Zvonění umíráčkem a zvonění hran jsou dvě různé věci. Umíráčkem se
oznamovalo úmrtí (v den úmrtí). Umíráček se zvonil s přítrhem, takže
srdce bilo na jednu stranu dvakrát (1 - 2 - 1 - 1 - 2 -1 ...). Tímto
způsobem lze zvonit pouze zvonem malým. Umíráček se zvonil
původně hodinu, dnes se zvonívá půl hodiny.
Zvonění umíráčku mělo tři části: jedním až třemi jednotlivými údery
se rozlišovalo, zda se jedná o muže, ženu či dítě, pak se údery
oznamoval věk, následovalo zvonění "hodinky" (s přítrhem). Hrany se
zvonily po odzvonění poledne, tolik dní a tolika zvony, jak si kdo mohl
dovolit zaplatit, zvoní se většinou den před pohřbem.
Zvonění při pohřbech je opět něco jiného a jeho délka se řídila podle
pohřebního průvodu: z domu smutku do kostela a pak z kostela
ke hrobu.
Pavla Dvořáková
(Část textu je převzata ze Stránek zvoníků Katedrály Svatého Víta na Pražském hradě)

Zamyšlení paní Hrubé . . .

Ohlednutí za působením Infocentra s knihovnou
Jako pravidelná dobrovolná pomocnice naší knihovny a stálá
přispěvatelka kolovratských periodik jsem se rozhodla shrnout

tříletou činnost naší místní knihovny a infocentra, tedy „Infocentra
s knihovnou“. On už samotný název je prazvláštní, protože
ve skutečnosti je to vlastně „knihovna s infocentrem“. Vždyť již
při prvním pohledu je patrné, že 90 % veškerého prostoru fyzicky
zaujímá knihovna, logicky také vyžaduje větší část pracovních činností.
Narozdíl od infocentra je knihovna podporována dotací z Magistrátu.
Při častých návštěvách knihovny jsem se mohla osobně přesvědčit,
že o její služby má zájem drtivá většina návštěvníků. Je tedy evidentní,
že knihovna má v Infocentru s knihovnou majoritní postavení. Pro mne
je to především a hlavně knihovna v tom nejlepším smyslu toho slova.
Sledovala jsem práci pracovnic tohoto odboru MČ a zjistila, že se
zdaleka nejedná pouze o půjčování a vracení knih čtenáři.
Tento odbor MČ zajišťuje několik oblastí:
oblast ekonomicko-provozní (udržování a zajištění oprav obecního
majetku, sledování a koordinaci čerpání rozpočtu, čerpání dotace
na nákup knih, jednání s pronajímateli, atd.);
oblast zajišťování a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí (sjednává
a zajišťuje jarmarky, Noci s Andersenem, Pasování na čtenáře, výstavy,
vernisáže, besedy, exkurze a jiné);
oblast poskytování knihovnických služeb občanům (běžný chod
knihovny, rezervace knih, revize knihovny, spolupráce s Městskou
knihovnou, Národní knihovnou a okolními knihovnami, starostlivost
o knihy, udržování knihovního fondu v perfektním a přehledném
stavu…);
oblast vydavatelskou a propagační (veškeré činnosti spojené
s Kolovratským zpravodajem i měsíčníkem, aktualizace vývěsek,
správa webu obce, příprava a vyvěšení plakátů, prezentaci akcí atd.);

oblast turisticko-informační a oblast občanského servisu (zajišťování
internetu v knihovně, realizace předprodeje vstupenek
na společenské akce, prodej drobného zboží z regionu, informace
občanům o různých dopravních změnách a nových jízdních řádech,
poskytování dostupných informací zákazníkům, kopírování, tisk,
laminování, kroužková vazba a mnoho dalšího, dle požadavků a přání
návštěvníků);
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oblast vzdělávací (organizace různých kurzů pro děti i dospělé,
odborné besedy, přednášky a semináře i pomoc žákům a studentům
při vyhledávání odborných informací v literatuře i pomocí internetu).
Vidíte, že pole působnosti zařízení je opravdu široké.
Já osobně jsem již několik let aktivní na různých akcích pořádaných
knihovnou a tudíž se dá říci, že mám přehled o její činnosti. Pro reálné
dokreslení skutečnosti jsem si vzala na pomoc i statistické výkazy
o knihovně. Zde jsem zjistila, že došlo za poslední tři roky opravdu
k výraznému posunu v knihovnických službách pro občany, kteří
to ocenili zvýšenou návštěvností knihovny. Zatímco v lednu až září
2011 navštívilo knihovnu 2062 lidí, v roce 2014 za stejné období
to bylo již 4942 občanů. Zatímco v lednu až září 2011 bylo vloženo
do knihovního fondu 412 knih, v roce 2014 za stejné období to bylo
již 579 knih. Vnímáte ten rozdíl? Já tedy ano.
Myslím, že většina obyvatel si všimla rozdílu, který se v knihovně udál.
Změny k lepšímu doznaly také zde pořádané akce. Vedle klasických
vernisáží, výstav a besed je zde v současné době pořádáno několik
kroužků pro děti i dospělé. Byl také nově zrealizován dětský
příměstský tábor a prázdninové akce po celou dobu letních a zimních
prázdnin, kde knihovna poskytuje zázemí plné soutěží, tvořivé
činnosti či hraní deskových her a předčítání z knih pro děti, které
zůstaly o prázdninách doma.
Novou aktivitou knihovny je od roku 2012 „Pasování na čtenáře“
(letos jsou pasováni v pořadí již třetí druháčci). Viděla jsem jak velký
zážitek složení slibu a pasování skutečným mečem pro děti je. Viděla
jsem také, že se chodí do naší knihovny učit knihovníci z jiných
knihoven.

Nemohu vynechat ani pořádání jarmarků, kde z mého pohledu došlo
k největšímu posunu co se akcí týče. Byly doby, kdy vánoční strom
stával v atriu vedle fontány, kde o něj zakopávaly děti a nebylo tam
k hnutí. Vystupující se tísnili někde v rohu na dlažbě a část programu
probíhala v malých prostorách knihovny – kulturní zážitek byl
minimální. V posledních třech letech bylo zbudováno pódium, které
musel někdo zajistit a postavit, samo nevyrostlo. Díky tomuto pódiu
byli účinkující nejen dobře slyšet, ale i vidět. Strom byl na protější
straně „Viniček“ a byl nově ozdoben. Prodejních stánků a občerstvení
také přibylo. Děti i dospělí obdivovali další novou atrakci – živý Betlém
se zvířátky.
Věřte mi i já občas potřebuji vypnout, pracuji ve firmě, mám velkou
rodinu a byla jsem zastupitelka naší městské části. A proto občas zajdu
do knihovny půjčit si knihu, večer si sednu do křesla, při svíčce,
dobrém čaji či skleničce vína se začtu do zajímavé knihy a zapomenu
na okolní svět. Zatím jsem neměla nejmenší problém s naší
knihovnou, obsloužena jsem byla vždycky a knihu si také vybrala
pokaždé. O to víc se mne dotklo, že knihovna byla zatažena
do předvolebních bojů. Nepochopila jsem jaký „život by se měl
do Infocentra s knihovnou vracet”?
S neopodstatněnou kritikou přicházeli bohužel, a možná že právě
proto, především lidé, kteří v posledních letech pro knihovnu ani
Infocentrum s knihovnou nic neudělali a které jsem nikdy při četných
návštěvách v knihovně nepotkala.
Na rozdíl od nich já zvýšenou úroveň knihovny i infocentra vnímám
a jsem si vědoma toho, že obě dámy tam pracující, dělají více, než by
musely.
Iveta Hrubá

Vítání občánků . . .
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Vítání občánků
patří mezi nejmilejší akce pořádané MČ Praha-Kolovraty.
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.
Také v úterý 23. 9. 2014 v 15.00 hodin v sále U Boudů
přivítali starosta Ing. Michal Habart a zastupitelka
Bc. Iveta Hrubá nové občánky Kolovrat a Lipan. Děti
obdržely na památku dárečky a rodiče se podepsali
do Pamětní knihy.
Všem přivítaným miminkům i jejich rodičům přejeme
do dalšího života vše nejlepší a hodně zdraví.
Za MČ Praha-Kolovraty Renata Nováková

Adéla Dynybilová

Albert Knapp

Jan Hasalík

Eliška Kopelentová

Štěpán Bareš

Jakub Bernard

Tamara Hrachovcová Anita Ema Jarůšková

Ema Kopelentová

Lucie Bobková

Robin Jeřábek

Michael Kudela

Ema Lapáčová

Laura Skopcová

Alena Pituchová

Marek Rechl

Nikola Richterová

Jan Sedlář

Daniel Skýba

Lukáš Sršeň

Jan Světlík

Jakub Šelepa

Johana Vorlová

Mateřská škola . . .
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Desatero sov v Mateřské škole Praha Kolovraty
Začátkem října jsme si ve školce připomenuli Mezinárodní den
zvířat. Pozvali jsme k nám Občanské sdružení ORNITA, které působí
především v oblasti ekologické výchovy dětí a mládeže se
zaměřením na ornitologii. Lektoři pro děti připravili program
Desatero sov, během kterého děti viděly několik druhů
ochočených sov a seznámily se s jejich způsobem života. Děti měly
příležitost vlastním prožitkem a mnoha smysly poznat, jak se
jednotlivé druhy od sebe liší, čím se živí, jaké zvuky vydávají.
Nakonec si děti mohly sovy i pohladit. Byl to nevšední zážitek.
Michaela Konečná,ředitelka

Základní škola . . .
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Vážení občané Kolovrat,
začal nám nový školní rok, tak mi dovolte, abych Vás informovala
o novinkách i tradičních akcích, které kolovratská základní škola
chystá.
Školní rok jsme zahájili ve 13 třídách s 286 žáky a v 7 odděleních školní
družiny s 205 žáky. Do pedagogického sboru přibyli další pedagogové –
pan učitel Mgr. Vojtěch Zadražil,
vychovatelky školní družiny paní Miluše
D o u b ravo vá , p a n í I n g . J a ro s l ava
Stejskalová a asistentka pedagoga paní
Jana Kejřová. Výuka probíhá stejně jako
v minulém školním roce ve třech
budovách, a to Mírová 57, K Poště 450/7
a K Poště 320/5. V současné době se těšíme
na nové učebny, ve kterých bychom se,
pokud bude stavbě počasí přát, mohli učit
již od února 2015.
V tomto školním roce půjdeme opět cestou
zkvalitňování výuky anglického jazyka
a využívání moderních prvků výuky.
Navazujeme na úspěšnou spolupráci
s Mensou ČR – naši žáci se zúčastnili
dalšího ročníku Logické olympiády a opět
s úspěchem. Anežka Doubravová a Iva
Syrovátková posupují do krajského kola. Rodičům žáků jsme umožnili
základní testování IQ dětí prostřednictvím mezinárodně uznávaného
standardizovaného testu. Budeme průběžně využívat dalších akcí
Mensy ČR, účastnit se dovednostních, vědomostních i sportovních
soutěží, a dávat tak dětem více možností k rozvoji svého nadání.
Nezapomínáme samozřejmě ani na žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, kterým nabízíme individuální přístup a možnost práce
v kurzu KUPOZ PhDr. Pavly Kuncové (Program pro rozvoj pozornosti).

V této oblasti spolupracujeme s PPP pro Prahu 10, Dys-centrem, SPC
Vertikála apod. Naplňujeme také další cíle našeho školního
vzdělávacího programu a rozvíjíme u žáků komunikační dovednosti
ve všech oblastech, přičemž klademe důraz na bezpečné chování
a na prevenci rizikového chování.
Pokračujeme v dalším ročníku soutěže společnosti Pražské služby,
a. s., ve sběru papíru a věřím, že s Vaší
pomocí obhájíme skvělé loňské umístění.
Naši žáci mají možnost trávit volný čas
aktivně v zájmových kroužcích –
výtvarném, dramatickém, rockovém,
nabízíme kurzy anglického i německého
jazyka a přípravky z matematiky a českého
jazyka. Externí lektoři v naší škole realizují
kroužky Makovice, Věda nás baví,
keramika a kroužek náboženství.
Naplánovali jsme opět řadu akcí také
pro veřejnost. Z těch nejbližších bych ráda
připomněla tradiční Vánoční jarmark
(8. 12. 2014) a Den otevřených dveří
(10. 12. 2014), na které Vás tímto srdečně
zveme. Jarmark se tentokrát uskuteční
v sále U Boudů a bude tak přístupný širší
veřejnosti. Na 9. 12. 2014 plánujeme
besedu pro rodiče se zástupci společnosti Scio na téma „přechod
na víceleté gymnázium“ a „jak motivovat děti k učení“. Na školní ples
se můžete těšit 20. února 2015.
Vážení přátelé, veškerá činnost školy je ovlivňována také spoluprací
s rodiči, se zřizovatelem, místními organizacemi a veřejností. Já Vám
za tuto skvělou spolupráci a podporu velice děkuji a těším se na další.
Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy

Při školní výuce výtvarné výchovy

Kreativní výzdoba

Vítání prvňáčků ve škole

Cyklistický výlet

Noc vědců . . .
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Noc vědců se vydařila
V roce 2014 se Hvězdárna Fr. Pešty v Sezimově Ústí opět podílela
na organizaci Noci vědců, která však díky probíhající rekonstrukci
hvězdárny byla přesunuta do spřátelených Kolovrat. Na akci se tak
podílelo i sdružení Sousedé 2014, Klub U Boudů a Rodinné centrum
MACEK. Program byl zaměřen na rodiny s dětmi a přišlo jich opravdu
hodně. Téměř 200 návštěvníků si před Restaurací U Boudů vyzkoušelo
dva pokusy a spoustu astronomických kvízů, optických klamů
a pro nejmenší i omalovánek. Téměř všechny děti se zapojily
do výroby vlastního funkčního modelu sopky a také si vyzkoušely
za asistence organizátorů, jak vypadá imploze. Vyvrcholením akce
byla úžasná ukázka kuchyňské chemie v praxi – tento pokus patřil
do kategorie "tohle doma nezkoušejte!" – neublíží, neporaní,
ale rodiče z výsledku mít radost stoprocentně nebudou. Poděkování
za podporu akce patří Nadaci Vodafone, Restauraci U Boudů a ÚMČ
Praha-Kolovraty.
Petr Bartoš

RC Macek . . .
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Veškeré aktivity RC MACEK se od 24. 10. 2014

vrací opět do klubovny !!
Dopolední herna, Hudební hrátky, Výtvarka,
Modelář, Cvičení, Hudbohraní, Angličtina
a spousta dalších aktivit pro předškoláky i starší
děti a rodiče budou opět od 24. 10. 2014
v Klubovně MACEK (vedle KD U Boudů).
RC MACEK JE TU PRO VÁS!
RC MACEK je organizace, která je založená na dobrovolné práci
maminek a tatínků z Kolovrat a jejich okolí. Našim cílem je vytvořit
příjemný prostor, kde by se mohli vzájemně setkávat prarodiče, rodiče
a jejich děti. Přejeme si, aby se na našich akcích rodiče neformálně
setkávali, navzájem se vzdělávali a v neposlední řadě, aby v sobě
objevili kompetence, které využijí ke vzdělávání i pobavení místních
dětí. V dětech chceme rozvíjet smysl pro týmovou spolupráci, radost
z dobře vykonané práce a také z toho, že se něčemu novému naučily
společně se svými kamarády.
V průběhu roku máme pro děti a mládež připraveno mnoho
jednorázových i pravidelných aktivit. Pro nejmenší děti a jejich
doprovod připravujeme každé úterý a čtvrtek herničku, kde děti
poznají nové kamarády, zacvičí si, podívají se na divadélko a navíc si
i vytvoří něco pěkného v naší kreativní dílničce. Pro předškoláky
a školáky máme připravenou celou řadu zajímavých kroužků –
namátkou paličkování, angličtina, cvičení s prvky jógy, výtvarnou
dílničku nebo kroužek plastikového modelářství. Z jednorázových
aktivit nás brzy čeká Dýňová slavnost, Mikulášská nebo Masopust.
Pokud rádi poznáváte krásy naší vlasti, vydejte se s námi na výlet. Více
info o RC MACEK zde http://macek-kolovraty.webnode.cz/
Přidejte se k nám nebo se jen přijďte do naší klubovny podívat (hnědé
plechové vrata vedle restaurace U Boudů). U nás naleznete dveře vždy
otevřené a k tomu navíc lahodnou kávu a čaj.
Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Petra Schoulová

KoloZávod 2014 i s krasojízdou
V neděli 21. září 2014 proběhl v odpoledních hodinách v prostorech
hřiště s U-rampou 4. ročník KoloZávodu. Stejně jako v loňském roce si
s námi opět zahrálo počasí, ale nakonec i přes nepříznivou předpověď
se vše vydařilo. Cílovou čáru nám letos projelo celkem 93 závodníků,
kteří si mezi sebe rozdělili úžasných 41 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,
2300, 3450 a 4600 m. Doplňkem k závodu byla i letos jízda zručnosti,
po jejímž absolvování byl odměněn každý závodník. Zlatým hřebem
závodu byla exhibice oddílu krasojízdy z Kladna.
Celá akce se konala pod organizací Rodinného centra Kolovraty –
MACEK, ve spolupráci Školy Taekwon-do ITF CHON-JI, Klubu U Boudů,
SDH Kolovraty, Sousedů 2014, Našich Kolovrat a o. s. Kolovratský KOS.
Hlavním sponzorem byla MČ Praha Kolovraty a elektrickou energii
poskytl kabelem Václav Pokorný. Tímto děkujeme všem, kteří
pomáhali s přípravou a organizací závodu.
Petr Bartoš

Výsledky závodu kol
do 5 let

Výlet do Milovic

1. T.Priskin, 2. O.Hora, 3. L.Richtár
1. G.Vazačová, 2. A.Řasová
5–6 let
1. V.Jeřábek, 2. M.Sochor, 3. D.Voslař
1. A.Machová, 2. L.Jeřábková, 3. A.Ďoubalová
7–8 let
1. F.Richter, 2. A.Tošnar, 3. A.Jelenek
1. E.Slaninová, 2. M.Dejmková, 3. E.Řasová
9–10 let
1. J.Čech, 2. M.Haspra, 3. V.Kolman
1. T.Pastorková, , 3. K.Kytková
11–12 let
1. J.Marxt, 2. L.Bartoš / 1. Š.Řasová
13–14 let
1. K.Janáčková

Výsledky závodu koloběžek
do 5 let
1. E.Šťastná, 2. A.Hezká, 3.
D.Nováková
5–6 let
1. D.Voslař, 2. D.Čermák
1. A.Pastorková, 2. A.Machová,
3. K.Kytková
7–8 let
1. A.Tošnar, 2. V.Vilím, 3. J.Jelen
1. T.Priskinová, 2. A.Šustová,
3. E.Růžičková
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Již potřetí proběhlo v Místní veřejné knihovně
„Pasování na čtenáře”
V letošním roce bylo pasováno 52 dětí z 2.A a 2.B.
Všechny děti prokázaly, že se v první třídě naučily dobře číst a že si titul
„Čtenář” opravdu zaslouží.
Po složení slibu, že se budou ke knihám chovat stejně dobře jako
k nejlepšímu kamarádovi a pasování skutečným mečem, dostaly děti
certifikát a knihu Dášenka. Certifikát je opravňuje k bezplatnému
půjčování knih v knihovně pro tento školní rok. Zároveň se každý držitel
certifikátu může zapojit do soutěže o nejpilnějšího čtenáře.
Nakonec jsme dětem představili dva velké africké šneky, které děti
pojmenovaly na Kryštofa a Rozárku a slíbily, že se budou pravidelně
chodit do knihovny dívat, jak šneci rostou a přitom si zde dělat úlohy
a číst si knihy a časopisy.
Atmosféra byla tradičně slavnostní a děti byly kouzelné.
Vedle vedoucí Infocentra s knihovnou a knihovnice pomáhali
při slavnostním ceremoniálu také paní ředitelka ZŠ Kolovraty
Mgr. Vladimíra Neklapilová, za ÚMČ paní Radana Šímová, pravidelní
dobrovolníci Vladimír Kalivoda a Aneta Bébrová. Všem touto cestou
děkuji.
Dík také patří panu Stanislavu Peškovi, který zcela dobrovolně a bez
nároku na odměnu fotí všechny akce pořádané Infocentrem
s knihovnou a i zde uvedené fotografie jsou jeho dílem.
Věřím, že se příští rok zase sejdeme na této krásné akci, abychom
pasováním na čtenáře přivedli do knihovny další malé čtenáře. JN
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První část seriálových článků . . .

Část první: GODDY z Čekyňského dvora a Aneta Bébrová slaví velké úspěchy
Dnes a denně vidím a slyším, jak moc lidé tíhnou k přírodě, ke zvířatům. Dospělí i děti. Často mi o svých mazlíčcích
vyprávějí a nejen to. Velké pozornosti a oblibě se jako zástupci přírody a zvířátek těší i dva šnečci, které máme
v knihovně. Lidé doopravdy mají rádi zvířata.
V Infocentru s knihovnou mi pravidelně pomáhají Aneta Bébrová a Vláďa Kalivoda. Oba jsou velcí milovníci psů a také
oni si často o svých psích svěřencích povídají a sdělují si své úspěchy. A jak jsem je tak poslouchala, uvědomila jsem si,
že takových rodin či jedinců je v Kolovratech a Lipanech víc, že zdaleka nejsou jediní, kteří dosahují se svými psy
úspěchů. Napadlo mě, že by se mohli podělit se svými zkušenostmi a zážitky také se čtenáři našeho Zpravodaje. Ráda
bych proto postupně oslovila naše kolovratské a lipanské chovatele, aby nám ukázali, jak se dá také trávit volný čas
v naší městské části. V současné chvíli mám předřeknuty dva pejskaře do nejbližších čísel.
Jako první jsem požádala Anetu. Ona souhlasila, a tak můžeme dnešním Zpravodajem počínaje odstartovat seriál
článků o lásce lidí a psů.
Aneto, řekni mi, proč sis pořídila právě Amerického stafordširského
teriéra? Proč právě Goddyho a jaký vlastně jako štěně byl?
Americký stafordširský teriér byla jasná volba, ale chovné stanice jsem
te h d y žá d n é n ezn ala.
Koukala jsem na internet
a hledala alespoň základní
informace. Nezapomenu,
jak mi přišel e-mail od mojí
mamky, kde mi poslala
odkaz, ať se podívám
na chovnou stanici
s přiloženým fotem
Goddy nar. Goddyho, že se jí líbí.
Okamžitě jsem si
5. 2. 2009 ho zamilovala, už po jiném
nekoukala a obratem volala
do Čekyně. Goddy byl od štěňátka uličník, všechno a všechny nás
kousal, co mohl, tak zničil. Byl to takový malý ďábel. Dnes je
to ale vyrovnaný, sebevědomý, temperamentní nebojácný pes. Toto
plemeno jsem si vybrala pro jeho povahu a vzhled. Největším svalem
je jeho srdce. Schopnosti staforda jsou neomezené, jeho síla
nepřekonatelná, záliba a energie ve hře nekonečná, dobrosrdečnost
a láska k pánovi nenahraditelná. Pro mě je staford velká osobnost.
Je krásné, že to takhle říkáš – jasná volba. Takže tě ani trochu
neodrazovala pověst stafordů jako bojového plemena?
Pověst tohoto plemena bohužel
někteří lidé poškozují i tím že ho
nazývají bojové. Termín bojové
plemeno dle právního řádu
a kynologických standardů fakticky
neexistuje. FCI (Mezinárodní
kynologická federace) rozděluji
všechna plemena psů do 10 skupin.
Skupina bojová mezi nimi opravdu
není, protože ve skutečnosti je
to mýtus, výplod médií, demagogie
a populismus. Každý rozumně uvažující
člověk ví, že žádný pes není zlý. Je to
vždy o přístupu a o tom, jak člověk psa
vychová.
Ano, to si myslím také. Na obrázku krále Goddyho vidím zabijáka
(smích). Je vidět, že pes je takový, jak ho vedeme. Klidně mazel, viď?
Je evidentní, že ty zvládáš staforda na výbornou, a to i přesto, že jsi
při jeho pořízení byla vlastně chovatel – začátečník. Kdo myslíš, že by
si měl Amerického stafordšírského teriéra pořizovat?
AST bych doporučila lidem,kteří mají rádi psy a mají dostatek času se
svému psovi věnovat. Měli by to být trpěliví a psychicky vyrovnaní lidé.
Nedoporučila bych ho všem, kterým žádné zvíře do ruky nepatří!
Je známá věc, že psi s takovým temperamentem musí být pořádně
zaměstnáni. Já vím, že ty chodíš na cvičák. Jakému výcviku se
s Goddym věnuješ a jak často trénujete?
S Goddym se věnuji Sportovní kynologii a okrajově psím výstavám.
Sportovní kynologie, láska ke psům a vše kolem se stalo nejen našim
velkým koníčkem, ale celkovým životním stylem a srdeční záležitostí!
Můj přítel a maminka mají také každý svého psa, takže dohromady
jsou stafordi tři. Sportovní kynologie se skládá ze tří oddílů. Oddíl A –
stopa, oddíl B – poslušnost a oddíl C – obrana. Stupeň 1 až 3 podle
obtížnosti. Trénujeme takřka denně i v obyčejných běžných situacích,
cvičíme od štěňátka. A to vše formou hry a odměny. V době
nejintenzivnějšího výcviku jsem několikrát tydně trénovala
pod vedením trenéra a figuranta Luďka Šilhavého na cvičáku.
V současné době na cvičák stále jezdím, ale ne tak často. Žádné další
velké cíle ve Sportovní kynologii nemám, vše dělám s láskou
a potěšením, aby práce Goddyho bavila.

Sleduji tvé úspěchy, které jsi dosáhla s Goddym, ale není v mých
silách si je pamatovat. Mohla bys prosím říct našim čtenářům jakých
konkrétních úspěchů jste dosáhli?
Dílčích úspěchů bylo hodně. Vzpomenu zde ty největší, které
mě hodně potěšily:
1. místo: Klubový šampión práce ČR – jako první pes (AST) splnil
požadovaný počet bodů pro získání titulu a zapsání do Průkazu
původu
1. místo: Nejúspěšnější pracovní pes (AST) v roce 2013
2. místo: Nejúspěšnější pracovní pes (AST) v roce 2011
Máme složeno:
ź 12 zkoušek z výkonu
ź 4 obranářské zkoušky včetně té nejvyšší (SPr1, SPr2, SPr3 a ZPO1)
ź 3 stopařské zkoušky včetně té nejvyšší (FPr1, FPr2, Fpr3)
ź 3 zkoušky všestranné (skládají se ze všech tří oddílů IPO-V, ZM,
ZVV1)
ź 2 zkoušky z poslušnosti (BH a ZZO)
Výstavy: 5x CAC, 8x Výborný, 1. místo a Nejlepší dospělý pes.
Je vidět Aneto, že jste opravdu nezaháleli. Ke všem úspěchům vám
gratuluji a ať se vám daří i do budoucna. Děkuji ti za milý rozhovor.
Pro naše čtenáře tu mám ještě jednu informaci. Slečna Bébrová
souhlasila s tím, že se o své zkušenosti podělí také na besedě o psích
sportech v Infocentru s knihovnou, která se koná 12. 11. 2014 od 19.00
hodin. Tímto jste všichni srdečně zváni.
JN

Foto: A.Kubaníková, Š.Nováková
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Soustředění SŽ, MD, SD

Soustředění MP, SP, MŽ

Stará garda – nejstarší fotbalisté v Sokole

Minipřípravka – nejmladší fotbalisté v Sokole

Podzimní sezóna v plném proudu
Již v polovině srpna se rozběhla další fotbalová sezóna úvodním
zápasem Krajského přeboru mužů. O tom, že soutěž je mnohem
kvalitnější než I. A třída, se mohli diváci přesvědčit ve třech domácích
zápasech. Lepší soupeři a příjemné prostředí přilákalo v průměru
150 diváků, což je nejvíce ze všech týmů Krajského přeboru. Je to také
velká změna v pojetí kolovratského fotbalu, zápasy Mužů A jsou
natáčeny a prostřednictvím TV COM je můžete sledovat on-line
z pohodlí domova. Ale řekněme si upřímně, přijít na hřiště a vnímat
sportovní atmosféru je úplně jiný zážitek. Našemu mužstvu se
výsledkově příliš nedaří a se ziskem sedmi bodů se pohybuje po osmi
odehraných kolech v dolní části tabulky. Ale přiznejme si, těžkou jsme
tuto hru očekávali, vždyť v krajském přeboru, což je nejvyšší pražská
soutěž, jsme poprvé v historii. Všichni věříme, že se naši muži o další
body poperou. A na jaře se budou pohybovat v klidném středu tabulky
a nebudou mít starosti se záchranou. Ostatním mužstvům začaly
soutěže později a mají zatím odehrány většinou jen čtyři kola. Ale i to
nám ukazuje, že jsou týmy na nadcházející sezónu velmi dobře
připraveny. Letní příprava všech celků probíhala v domácím areálu
s následným tradičním soustředěním.

Letní sportovní soustředění
Přípravky a mladší žáci pobývali ve sportovním centru Tedec v Lánově
a starší žáci a oba dorosty na Smejkalových Boudách v Kněžicích. Obě
soustředění se po všech stránkách vydařila. Všem co je organizovali
a starali se o hráče, musíme poděkovat. Jedná se o neskutečnou práci,
kdy se obě akce připravují několik měsíců. O tom, že máme v klubu
šikovné trenéry, svědčí zájem o působení našich hráčů v ligových
klubech a i to, že s námi tyto oddíly spolupracují. Rádi bychom
trenérům do nové sezóny popřáli mnoho elánu a radosti z odvedené
práce a také hodně úspěšných zápasů. Je to práce náročná, v průměru
trenér Sokola Kolovraty své činnosti věnuje deset hodin týdně ve
svém volném čase, a to si spousta z nás vůbec neuvědomuje. Je nám
ctí vyjmenovat trenéry pro tuto sezónu, kteří nás reprezentují. K nim
samozřejmě patří asistenti, bez jejichž pomoci by to nefungovalo
a také vedoucí mužstev.
Muži A: Jindřich Všetečka st., Petr Všetečka, Jindřich Všetečka ml.;
Muži B: Jiří Bimbo, Marek Maštera; Starší dorost: Jiří Bimbo, Marek
Maštera, Milan Zolich; Mladší dorost: Jiří Bimbo, Pavel Hrubý,
Vladislav Semerád; Starší žáci: Pavel Hrubý, Petr Veselý, Jan Sommer;
Mladší žáci: Jiří Baloun, Jiří Pospíchal; Starší přípravka: Jan Kolář,
Vlastimil Novotný, Lukáš Severa; Mladší přípravka: Tomáš Reitmeier,
Radim Bohuslav, Petr Hrodek; Mini přípravka: Jana Milcová, Jaroslav
Valtr, Otakar Leun; Trenéři brankářů: Ivo Viktor, Jiří Pospíchal.
Reklama v našem areálu
Zajímavostí je, že se počátkem července
natáčela v našem areálu reklama na
Fanligu za účasti ligových hráčů Plzně
a Sparty, Pavla Horvátha a Ládi Krejčího.
Tato měla tři díly, které jsou uveřejněny
třeba v naší fotogalerii na webových
stránkách Sokola. Na fotografii, které
pravidelně vychází v tisku, je hřiště
Sokola. Natáčení reklamy trvalo celý den.
Celý filmový štáb byl velmi spokojen
s naším areálem a pochvaloval si
spolupráci. Také se v podařilo dokončit
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fasádu na Hospůdce a venkovní sezení zpříjemnila nová pergola. S MČ
Kolovraty byla podepsána nájemní smlouva na nevyužívanou
zaplevelenou plochu za velkým hřištěm s umělou trávou, což je první
krok k tomu, abychom mohli požádat o grant Magistrát hlavního města
Prahy. Když nám budou finanční prostředky přiděleny, vybudujeme
na této ploše travnatou plochu, která bude sloužit hlavně
mládežnickým kategoriím. Ale je to skutečně počátek nápadu, který
má mnoho kroků, než dojde k samotné realizaci. Sokol Kolovraty se
posledních let stále rozrůstá. Jsme největší sportovní organizací
v Kolovratech a patříme k největším spolkům nejen v Praze 22 a 15.
Ve Fotbalové asociaci máme přes 170 členů. Jen pro srovnání: Čechie
Uhříněves 150, SK Horní Měcholupy 130, FK Říčany 180. Máme
obsazena všechna mládežnická mužstva od předpřípravky až po starší
dorost, dále dva týmy mužů a celek staré gardy. V areálu je každé
odpoledne v pohybu na padesát dětí. O víkendu se hrají zápasy nebo
turnaje. Kolik je to práce si dovedou představit jen ti, kteří se ve svém
volném čase někdy delší dobu o děti starali. Při takovém objemu je
jasné, že se ne vždy vše podaří, jak bychom si představovali, ale zatím
nás to baví. Je logické, že bez podpory ze strany Magistrátu hl. m. Prahy
či MČ Praha Kolovraty by byla naše činnost velmi limitována. Zároveň
chceme poděkovat vedení Sokola (Pavel Hrubý, Ing. Michal Martinek,
Ing. Milan Zolich, Pavel Buchta, Zdeněk Dvorský, Ing. Zbyněk Hladký,
Jan Sommer), za propagaci Ivetě Hrubé, správcům areálu rodině
Novotných a všem našim sponzorům za stále stoupající úroveň klubu.
Je to spousta večerních schůzí, různých jednání a pracovních návštěv
na PFS a úřadech. Především konec školních prázdnin a počátek
podzimu je velmi hektický, neboť každý hráč musí mít platný
registrační průkaz a ten nám z nebe nespadne, jak si leckdo myslí. Musí
se vyřídit na Fotbalové asociaci, čemuž předchází většinou zdlouhavá
jednání o přestupu či hostování. Areál prošel za poslední léta velkými
změnami a pro ilustraci se podívejte na foto areálu, které od sebe dělí
osm let. Horní fotka byla pořízena v září 2006 a spodní v září 2014.
Věříme, že si rozdílu všimnete. I ostatní městské části sportovní
organizace podporují, vždyť jde i o jejich zájem a vizitku. Zatím byla
naše spolupráce s MČ Praha Kolovraty a Magistrátem na dobré úrovni.
Jak bude fungovat dále, se uvidí ve velmi krátkém čase.

Všechny naše aktuality naleznete na: www.sokolkolovraty.cz nebo
www.facebook.com/sokolkolovraty.cz.
Za Sokol: Iveta a Pavel Hrubý

Poděkování za možnost sportovního vyžití v Kolovratech.
Chtěl bych pochválit a vyzdvihnout něco, co v Kolovratech máme a co dobře funguje. Bydlím v Kolovratech již přes deset let, ale teprve v roce
2012 jsem začal chodit na zdejší tenisové kurty jednou až dvakrát týdně si zahrát. Byl jsem příjemně překvapen výborným stavem kurtů a trvalou
péčí, kterou jim pan Pěnkava věnuje. Kdykoliv jsem přišel (po telefonické objednávce), byly kurty v perfektním stavu. Dalším příjemným
překvapením byla nafukovací hala, která na zimní sezónu kryje dva kurty, takže není nutné hledat možnosti zahrát si v zimě tenis v Uhříněvsi nebo
ještě dále. Kurty jsou přístupné nejenom členům klubu, ale i amatérům, jako jsem já, kteří o členství v klubu neuvažují. V letošní sezóně jsem
začal využívat i další možnost našeho tenisového areálu, a to trénink s panem Pěnkavou. Zjistil jsem, že je nejen dobrý, ale i velmi trpělivý trenér,
a tak jsem navzdory pokročilému věku snad udělal i pokrok ve svých tenisových schopnostech. Chtěl bych takto poděkovat za možnost
sportovního vyžití, kterou v naší městské části máme.
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
.

MAESTRO CLUB Kolovraty, sportovní klub
v zimní sezóně 2014/2015
VOLEJBAL pro dospělé a mládež od 15ti let
Organizujeme volejbalové tréninky v těchto termínech: Neděle
18:00 – 20:00 v tělocvičně v Kolovratech
Zájemci se mohou hlásit
na emailu konecna@maestroclub.cz,
popř. telefonu 723 975 897 Janě Konečné.
NOHEJBAL pro dospělé a mládež od 15ti let
Organizujeme nohejbalové tréninky v těchto termínech:
Úterý 19:30 – 21:00 v tělocvičně v Kolovratech
Čtvrtek 20:00 – 22:00 v tělocvičně v Kolovratech
Středa 20:30 – 22:00 v tělocvičně v Uhříněvsi
Zájemci se mohou hlásit na emailu
soucek@maestroclub.cz,
popř. telefonu 604 695 462 Petru Součkovi.
BOWLING
Věnujeme se také BOWLINGU.
Zájemci se mohou hlásit
Kamilovi Konečnému na emailu konecny@maestroclub.cz,
popř. telefonu 606 956 455.

Naše tři bowlingové týmy se zapojí do Amatérské
bowlingové ligy ABL podzim 2014.
CVIČENÍ NEJEN PRO ŽENY
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
b) cvičení na formování postavy – ÚTERÝ 20-21,15 hod – cvičitelka
Monika Borgesová, tel. 731 406 255
c) pilates pro pokročilé – NEDĚLE 19-20 hod, cvičitelka Monika
Borgesová, tel. 731 406 255
d) pilates pro začátečníky a mírně pokročilé – NEDĚLE 20-21 hod,
cvičitelka Monika Borgesová, tel. 731 406 255
Jana Konečná
Pohodové cvičení s Alenou Svobodovou
ve středu od 18.40 do 19.40 hod. v malé tělocvičně, Mírová ul.
Cílem cvičení bez poskakování je nenásilné protažení těla
a uvolnění kloubů. Závěrečný čas je věnován krátké masážní
technice. Každá hodina je originální. Do cvičení jsou zahrnuty cviky
rehabilitační i cviky z čínských sestav. Celá cvičební hodina je
doprovázena příjemnými melodiemi a je koncipována tak, aby
přinášela uvolnění těla, pohodu pro duši a také sílu pro další dny.
Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy.
e-mail: alenkasvobodova@seznam.cz

SDH Kolovraty . . .
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Vážené čtenářky a čtenáři,
vzhledem k množícím se dotazům
na můj e-mail ohledně činnosti sboru
dobrovolných hasičů, jsem si připravil
výtah otázek a odpovědí pro lepší
orientaci.
Kdo jsou kolovratští hasiči?
Kolovratští hasiči jsou nedílnou
součástí této obce, neboť se jedná
o tradiční spolek, který byl založen
již v roce 1894. Liší se od jiných spolků
a sdružení tím, že se nejedná jen
o volnočasovou aktivitu, ale jde o organizovanou složku začleněnou
v integrovaném záchranném systému (IZS). Takže, abych shrnul
úvodní otázku, co nebo kdo jsou kolovratští hasiči? Jsou chloubou této
obce a každého jejího obyvatele. Ať již toho, kterému v nouzi pomohli,
nebo teprve pomůžou.
Jak jsou organizováni a k čemu slouží? Dublují práci HZS?
Organizace je téměř vojensky organizovaná, což znamená, že zásahy
jsou prováděny pod jednotlivým velením. Co to znamená? Jednotné
velení na zásahu znamená, že velitel jednotky nebo velící hasič
jednotky dává pokyny, které jednotka plní. Velitel družstva nebo
jednotky musí mít znalosti, zkušenosti a zodpovědnost za jednotku.
K čemu jednotné velení? Je nutné si uvědomit, že hasiči zasahují vždy
tam, odkud ostatní prchají. Z tohoto důvodu se jedná o velmi
nebezpečné situace s vysokým rizikem zranění nebo úmrtí
zasahujícího hasiče. A teďka, kdyby si každý na místě zásahu dělal (ať
už dle nejlepšího vědomí a svědomí) vše, co jej zrovna napadne,
tak dojde k ohrožení života a zdraví nejen jeho, ale i dalších jeho
kolegů, kamarádů či parťáků. Jak jsem se zmínil o veliteli, tak jsou poté
další funkce např. strojník, nosič dýchací techniky atd. K získání těchto
funkcí nestačí jen to, že si řeknu „teď jsem velitel, nebo strojník“. Každá
funkce se získává vzděláváním (teoretickým a praktickým výcvikem)
pod vedením profesionálních hasičů a některé znalosti a nároky jsou
obdobné jako u funkcí profesionálních hasičů.
Co se týče dublování, nebo řekněme zdvojování činnosti HZS, je fakt
ten, že nejbližší HZS pro Kolovraty je základna HZS ve Strašnicích,
ul. Průběžná. Také na Chodově, ul. Květnového vítězství. Ano lze
namítat, že základna HZS je i v Říčanech, což je kousek. Kousek ano,
ale jedná se již o území jiného kraje, kdy vyslání jednotky do jiného
kraje není až tak jednoduché. Samozřejmě je sepsáno memorandum
o spolupráci mezi dotčenými kraji, ale není to o každém zásahu,
a pokud bych zde veškeré okolnosti rozepisoval, bylo by to na několik
stránek a ne každého to může zajímat. Každého zajímá to, že pokud
má požár, nebo jiný problém spadající do činnosti hasičů, tak za jak
dlouho u něho budou. A vzhledem ke vzdálenostem profesionálních
HZS od Kolovrat je pro zdejší a okolní obyvatele dobře, že zde naše
jednotka je a funguje.
Jaký je výběr členů? Kolik si vydělají? Proč mi kvůli hasičům zdražili
povinné ručení?
Výběr členů bych rozdělil do tří kategorií a ve stručnosti ke každé
kategorii poskytnu informace. První kategorií je zásahová jednotka.
Jak už z názvu vyplývá, tato zasahuje, její členy vidíte v hasičských
zásahových oblecích a technice. U zásahové jednotky je nutný
výborný zdravotní stav, odvaha, psychická a fyzická odolnost,
schopnost týmové práce a chuť se vzdělávat. Tato kategorie je
nazývána represe nebo mokrá hasičina. Další kategorií je
ta neviditelná činnost, a tou je prezentace, organizace a výchova
mládeže, takzvaná suchá hasičina. A tou třetí kategorií jsou vysloužilí
členové, ženy, mládež a děti.
Co se týče financování členů, tak stručně odpovím. Dobrovolní hasiči
jsou hasiči ZADARMO. Což znamená, že členové musí chodit

do zaměstnání, aby přežili a dobrovolná hasičina je dnes už málokdy
vidící se koníček. Riskovat pro někoho a za nic. Ale v tom je ta síla,
že naše činnost není vyjádřena penězi, a to je ctnost,
co k dobrovolným hasičům patří.
Co se týče zdražení povinného ručení, tak to je věc politická a týká se
to profesionálních hasičů a tím bych to uzavřel. Určitě si na internetu
na příslušných stránkách státní instituce přečtete důvody. Všech
členů, až na výjimky (když nevlastní nebo neprovozují auto), se
zdražení dotklo.
Kolik členů mají SDH Kolovraty? Přijímají nové členy? Když chci být
profesionálním hasičem, je to cesta přes dobrovolné hasiče?
SDH Kolovraty mají dohromady 67 členů, z nichž je 21 lidí v zásahové
jednotce. Po dlouhé době můžu s radostí oznámit, že stav zásahové
jednotky je naplněn a máme i další zájemce, které do zásahové
jednotky z kapacitních možností nemůžeme přijmout, ale řešíme.
Pro zájemce doporučuji mě kontaktovat na e-mail níže.
Pro zájemce o povolání u HZS je velmi dobré a vhodné jít cestou
přes dobrovolné hasiče. Pro případné zájemce, taktéž přes níže
uvedený e-mail.
Vím, že na vesnicích je tradice s dobrovolnými hasiči, ale pocházím
z města a nevím jak třeba přispět nebo se podílet na akcích zdejších
hasičů. Mám totiž zaměstnání, které vyžaduje hodně času, takže
i kdybych chtěl jít do sboru, tak bych neměl čas, tak proto bych se
chtěl nějak podílet.
Zdejší sbor se snaží pro občany připravovat zajímavé akce. Začneme
tradičním plesem, který se koná v plesové sezóně na začátku roku,
dále pálení čarodějnic, dále den kolovratských hasičů. Poté pořádáme
akce pro školu, mateřskou školu. Co se týče přispívání nebo
sponzorského daru na akci, případně přiložit ruku k dílu se vůbec
nebráníme a vítáme.
Jedinou akcí, kdy obcházíme kolovratské obyvatele, je při zvaní
na hasičský ples. Vždy je to týden před plesem a je to vesnická tradice
nazývaná „zvaní“. Starousedlíci a znalí vědí, že tato tradice sloužila
jako poděkování členům sboru za jejich obětavou práci a také lepšího
seznámení s jednotlivými členy. Kolovraty máme rozdělené
na jednotlivé zvací rajony, a tak je jisté, že po letech se již vzájemně
lidé se členy znají, což je dobře. Nejdojemnější pro nás je, když nás
již vyhlíží staré babičky nebo dědové a mají připravené občerstvení
a případně chtějí přispět na hasičský ples, na který stejně již nemohou
přijít, ale pokud by hasič pohostinnost odmítl, velmi by je urazil.
Vzhledem k tomu, že většina nově přistěhovaných obyvatelů tyto
tradice nezná, a přitom by se ráda nějak aktivně podílela nebo se
prostě s hasiči seznámila, sestavil jsem drobný návod na zvaní
na hasičský ples:
Když zazvoní členové SDH Kolovraty u vašich dveří, tak jsou
v hasičském stejnokroji nebo zásahovém obleku. Pozdraví vás, pozvou
na ples. Zbytek je na vás, zda je pozvete dál, pohostíte, případně
přispějete na hasičský ples. Hasiči nežebrají ani neštěrchají
pokladničkou. Je to na vás. Zase z opačného pohledu je nepříjemné
to, když se někdo chová arogantně, že jej obtěžují nějací podobní
nabízeči atd.
Je nutné si uvědomit, že kolovratští hasiči jsou chloubou nás všech
a skupina lidí ochotných kdykoli pomoci komukoli i s nasazením
vlastního života.
Závěrem bych uvedl, že dobrovolní hasiči jsou něco jako vojenská
jednotka, ale s tím, čím bojují, nejsou další vojáci na druhé straně,
ale nevyzpytatelný živel, který nerespektuje žádné zákony či nařízení.
Naším cílem je vrátit se vždy živí a zdraví zpátky ke svým tolerantním
rodinám, což se nikdy vzhledem k nebezpečí nedá zaručit…
Ivo Hasalík, starosta SDH Kolovraty
E-mail: starosta.sdh-kololovraty@seznam.cz
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Den sociálních služeb a zdraví
Ve středu 17. září 2014 se v prostorách Divadla U22 uskutečnil v pořadí
druhý „Den sociálních služeb a zdraví” Prahy 22. Představili se zde
poskytovatelé sociálních, zdravotních a návazných služeb z Prahy 22
i z okolních regionů. V letošním roce se přišlo na „Den sociálních
služeb” podívat také mnoho dětí ze škol, přesně v duchu hesla, které
hlásá, že tento den není určen pouze pro ty z nás, kteří bezprostředně
potřebují řešit svoji nepříznivou sociální situaci a hledají pomoc, ale je
zaměřen také na všechny ostatní, kteří se zajímají o nabídku služeb,
které lidem pomáhají při řešení zdravotních a sociálních problémů.
Návštěvníkům se představilo
Komunitní centrum Dolly, které
oslavilo své pětileté působení
v oblasti sociálních služeb.
P ř i té to p ř í l ež i to st i b y l a
věnována krátká vzpomínka
na zakladatelku tohoto centra
paní Laďku Dolínkovou.
Stejně jako v loňském roce také

Den sociálních služeb a zdraví . . .

letos si mohli návštěvníci vyzkoušet různé zdravotní technické
pomůcky, vyslechnout a přiučit se na zajímavých přednáškách.
Například radního pro zdravotnictví, bytovou a sociální politiku, pana
Aleše Bendy,, který zajímavě a poutavě pohovořil o „omylech
a mýtech při poskytování první pomoci“ a zároveň názorně předvedl
automatický externí defibrilátor, který již pomohl zachránit mnoha
lidem život.
Velice zajímavá byla také prezentace věnovaná drogové
problematice, se kterou návštěvníky seznámila paní Marie Saudková
z o.p.s. Drop in. Tato problematika zaujala především přítomné žáky
škol.
Dále vzpomeňme prezentaci Lázní Mšené, voňavou ochutnávku
teplých lázeňských oplatek, Natur house s.r.o., který měřil výši tuku
v lidském těle, prevenci melanomu v podání paní MUDr. Ruskové atd.
Celkově lze konstatovat, že se den opravdu vydařil.
Také v tomto roce se "Dne sociálních služeb a zdraví" aktivně účastnila
Ing. Ivana Voborová, která zde zastupovala DPS Praha-Kolovraty.
JN

Infocentrum s knihovnou . . .

Co pro mne znamená Infocentrum s knihovnou
V loňském roce mě požádala paní Čuřínová, abych jen krátce,
tak ve čtyřech větách, napsala, co pro mne Infocentrum s knihovnou
znamená. Když jsem se nad jejím přáním zamyslela, dospěla jsem
jednoznačně k závěru, že nemohu do tak mála vět shrnout vše to,
co pro mě práce v Infocentru s knihovnou znamená.
Dnes, když je již po volbách a nikdo mě tedy nemůže obvinit
z předvolebního populizmu a nemusím se omezit jen na pár řádek,
rozhodla jsem se k této otázce vrátit.
Svoji současnou práci miluji. Miluji rozzářené oči dětí při pasování
na čtenáře, spokojený výraz člověka, který si u nás půjčuje knihu,
po které toužil a nemohl si ji koupit, protože je moc drahá. Zbožňuji
nervozitu při jarmarcích, kdy se všichni strachujeme, zda je vše
zařízeno, zda vyjde počasí, zda nebude nějaká nečekaná komplikace...
a možná ještě víc zbožňuji pocit po jarmarku, kdy spokojení
návštěvníci odešli domů, trhovci se těší na příští jarmark a hned si
zamlouvají místa a umělci měli radost z úspěchu. Pak sedím bosky
ve ztichlé knihovně a je mi báječně. Takhle bych mohla pokračovat
téměř u každé práce, kterou zde dělám. Vždy ji dělám s láskou.
A myslím, že to lidé cítí, že je vše opravdové a upřímné. A také proto se
tak často a rádi vracejí.
Dnes se již ve své práci dobře orientuji, ale popravdě musím přiznat,
že začátky pro mne nebyly vždy jednoduché.
Protože funkci vedoucí Infocentra s knihovnou chápu jako komplexní
souhrn odpovědnosti za činnost jak infocentra, tak také knihovny. Leží
mi na srdci to, aby obojí dobře fungovalo a jejich služby byly na vysoké
a profesionální úrovni. Není dobré vyčleňovat jedno na úkor druhého.
Toho jsem se snažila po celé tři roky vyvarovat.
Na začátku jsem zůstala úplně sama s minimem potřebných informací.
Krom paní uklízečky a knihovnice odešlo před mým nástupem celé
osazenstvo. Bohužel zdravotní stav paní Černohorské jí nedovolil
po novém roce pokračovat dále, a tak mi nezbývalo než do všeho
proniknout, abych věděla, jak co funguje. Jako první mě čekalo vydání
Zpravodaje. Byla to pro mne velká výzva. Tiskovou úpravu, potažmo
práci v programech Corel a InDesign jsem se učila za pochodu. Co bych
v té době dala za odbornou radu! S přihlédnutím ke všem okolnostem
jsem to docela zvládala. Vezmu-li v potaz, že jsem všechna čísla
připravila od A až do Z, tedy až do tisku... No řekněte, nemám právo být
na sebe trochu pyšná? Jsem si vědoma, že z novinářského hlediska
nejsou Zpravodaje úplně TOP. Začátky nebyly opravdu vůbec
jednoduché. O to víc mě může těšit, že v anketě po 2leté poctivé práci
sklidil Zpravodaj veskrze chválu. Mnoho lidí si chodí brát do Infocentra
s knihovnou výtisky navíc, aby je rozdali babičkám a dědečkům,
protože tam jsou hezky zachyceny jejich děti při různých akcích,
které probíhaly v Kolovratech a Lipanech. Lidé si pochvalují kvalitnější
papír, obměnu titulní obálky, kdy se každý Zpravodaj viditelně hlásí
k danému ročnímu období. Však můžete sami porovnat rozdíl,
vezmete-li do ruky vedle sebe některý z dřívějších Zpravodajů
a Zpravodaj z poslední doby. Ani přesto jsem neusnula na vavřínech,
pozorně naslouchám novým a novým přáním návštěvníků Infocentra
s knihovnou, kteří se mnou diskutují, co se jim líbí a co by si přáli ve
Zpravodaji vidět. Moc mi to při práci pomáhá. Myslím, že Zpravodaj
nemá špatně našlápnuto a ve spojení s dobře fungující redakční radou
půjde kvalita nahoru ještě víc.
Ani v knihovně nebyly začátky lehké, ale po zaškolení odborníky
na knihovní systém Clavius, provedení podrobné revize knih v létě
2012 se nám s paní knihovnicí podařilo dostat knihovní fond do velmi
dobré kondice. Posílily jsme knihy v dětském oddělení, společně

s pracovnicí Městské knihovny Praha jsme vyřadily poškozené
a zastaralé knihy, které postupně nahrazujeme buď novými vydáními,
nebo jinými, aktuálními tituly. Sledujeme tisk novinek a v rámci
finančních možností se snažíme dokoupit do knihovního fondu takové
tituly, které jsou našimi čtenáři žádány. Balzámem na duši je, když
čtenářka přijde do knihovny a říká: „Přišel mi domu knižní katalog
novinek, tak jsem si ho šla prohlédnout a koukám, že jedna
z katalogových novinek už mi leží na stole, protože jsem si ji půjčila již
minulý týden tady v knihovně.“ Za všechna povzbudivá slova děkuji.
Podařilo se nám vrátit zpět do knihovny většinu z knih, které byly v té
době mezi čtenáři již déle než 3 roky. Z toho máme velkou radost. Také
databáze podepsaných smluvních přihlášek mezi knihovnou
a čtenářem začíná být uspokojivá. Oproti minulým letům, kdy bylo
do knižního fondu zařazeno za celý rok třeba jen kolem 300 knih, my
jich zařadily až přes 900. Čímž se nám podařilo provzdušnit
a zpřehlednit prostory v oblasti kanceláře za pultem.
Abychom šetřily kapsu čtenářů, naučily jsme již většinu z nich
používat přístup na svůj knižní účet přes on-line katalog, prodlužovat
si vzdáleně výpůjčky a rezervovat požadované knihy. Zakoupily jsme
nový program, který zasílá do e-mailů čtenářů s týdenním předstihem
„předupomínku“ na blížící se termín ukončení výpůjčky.
Po ročním působení vykazovala statistika vzestup počtu knih
zařazených do fondu a velký nárůst návštěvnosti Infocentra
s knihovnou. Městská knihovna v Praze tuto skutečnost ocenila tím,
že mi nabídla plně hrazené rekvalifikační dvousemestrální
knihovnické studium v NK ČR, zakončené komisionální zkouškou.
Absolvováno na výbornou. Zde získané znalosti mi často pomohly
při práci vedoucí Infocentra s knihovnou.
Protože děti jsou naše budoucnost a v Kolovratech a Lipanech jich
stále přibývá, zaměřily jsme se v pořádání akcí právě na tuto cílovou
skupinu, ale nejen pouze na ně. Vedle tradičních akcí, které se zde
pořádaly již dříve a ve kterých nadále pokračujeme, pořádáme další
nové akce, které jistě znáte a které jsou mezi dětmi i rodiči velmi
oblíbené. Pořádáme výstavy, vernisáže, literární, hudební pásma
a večery, exkurze, besedy, semináře, kurzy pro seniory i pro děti,
prázdninové olympiády, odpoledne deskových her, dílničky,
příměstský tábor, letní i zimní prázdninovou knihovnu, zájezdy,
jarmarky a další. Po vzniku Klubu U Boudů, jsme se domluvili s panem
Bartošem, že vzhledem k omezené kapacitě v Infocentru s knihovnou
budeme organizovat pouze komornější akce a ty, které vyžadují větší
prostor, jako jsou taneční, sportovní a podobné akce budou pořádány
v KD U Boudů, tak, aby měli návštěvníci co největší komfort.
Já osobně do budoucna uvažuji mimo jiné také o možnosti obnovit
kolovratské poutě, kde vidím velký prostor pro společnou spolupráci
s Klubem a Restaurací U Boudů. Věřím, že je tato moje myšlenka
osloví. Již v loňském roce jsme s panem Bartošem začali plánovat
možné nové kulturní a zábavné akce, jako například masopustní
průvod a jistě bude společných akcí mnohem víc. Bohužel nás hodně
omezoval nedostatek financí. Jsem přesvědčena, že nyní se situace
v oblasti kultury změní k lepšímu a budeme moci naplnit své vize
a plány.
Co tedy pro mne znamená Infocentrum s knihovnou? Milou službu
pro lidi a lidem, plnou pracovních výzev, osobního uspokojení,
činnosti zaměstnávající moji mysl 24 hodin denně. Znamená pro mě
práci, kterou mám ráda. Teď si uvědomuji, že jsem se za celé tři roky
do práce těšila každý den. Zvláštní. Ale příjemné.
Jana Novodvorská
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Přehled volnočasových aktivit . . .

Abecední přehled volnočasových aktivit, které byly
doručeny do redakce do 10. 10. 2014.
Církev bratrská
Říčany/Kolovraty
Čtení a diskuze nad Biblí
Více informací na: www.cb.cz/kolovraty
Telefon: Michal Vybíral, 774 880 990

EduKo, z.s.
Malba a kresba pro školáky - seznámení se s různými
technikami malby a kresby, s použitím barev, barevným
vyjádřením.
Pro školáky, každé úterý 13.00 -15.00 hod. v centru Macek.
Kontakt: H. Sršňová, srsnovahelena@gmail.com

Fitness Studio Cappuccini
Cvičení pro děti
Cvičení pro dospělé ženy i muže
Kontakt: Pod Zastávkou 1, Praha- Kolovraty
e-mail : fitness@cappuccini.cz
Více informací na: www. cappuccini.cz/fitness

HASIČI - SDH Kolovraty
hasičský kroužek,
středa od 17.15 hod. - 19.00 hod.
Kontakt: starosta.sdh-kolovraty@seznam.cz
Více informací na www.hasicikolovraty,cz
nebo facebook hasiči kolovraty

INFOCENTRUM S KNIHOVNOU
Komorní kulturní centrum pro občany-kurzy, kroužky, besedy,
vzdělávání, semináře pro děti i dospělé, nabídka výpůjčky knih,
vernisáže, literární a hudební pásma, prázdninové programy,
jarmarky, zájezdy, atd.
Více informací na: www.kolovraty.cz / sekce Místní veřejná knihovna
a sekce Infocentrum
e-mail: info@kolovraty.cz
Telefon: 267 710 613

Jóga centrum SURYA
cvičení pro muže i ženy každého věku,
pro začátečníky i pro pokročilé cvičení
hatha jógy.
Lektorka jógy Brankica Kubátová.
Více informací na: www.joga-surya.cz
e-mail: info@joga-surya.cz, telefon: 773 661 206

KLUB U BOUDŮ
Pořádání koncertů, výstav, besed,
cestopisných večerů, atd.
Více informací na:
http://www.klububoudu.cz/
e-mail: info@uboudu.cz
Telefon: 776 150 060

MAESTRO CLUB Kolovraty
Nohejbal, volejbal, bowling
Kontakt: Mírová 260/3, 103 00 Praha-Kolovraty
e-mail: info@maestroclub.cz
Více informací na: http://www.maestroclub.cz

Matematické kroužky MAKOVICE
matematika pro 2., 3. a 5. třídu
Miroslav Doubrava
Více informací na: www.klubmakovice.cz
Telefon: 608 200 511

RC MACEK
DOPOLEDNÍ HERNIČKA pro děti cca 2- 4 roky
HUDEBNÍ HRÁTKY - pro rodiče s dětmi 1- 4 roky pod vedením
zkušené lektorky Z. Vlčinské.
HUDBOHRANÍ - hudební kroužek pro děti od 4 do 6 let
ANGLIČTINA PRO MAMINKY - dopolední kurz za přítomnosti dětí.
Kontakt: macek.kolovraty@seznam.cz
Telefon: 776 730 960
PLASTIKOVÝ MODELÁŘ - pro školáky od cca 7 let
Kontakt: Petr Filip, pilifrtep@gmail.com
Telefon: 776 773 847
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA - pro děti od 3 do 12 let.
CVIČENÍ S PRVKY JÓGY - pro všechny děti milující pohyb.
Kontakt: Petra Schoulová, lorna@email.cz
Telefon: 608 545 439
FRANCOUZŠTINA PRO ŠKOLÁKY - začátečníci i (mírně) pokročilí.
Kontakt: Milena Dundrová, dundrova@centrum.cz
Telefon: 608 340 866
ANGLIČTINA PRO DĚTI - bez maminek, začátečníci (od 4 let)
i (mírně) pokročilí. Kurz probíhá dle metodiky vzdělávacího centra
Top Learning.
Kontakt: Katka Filipová, kat.filipova@seznam.cz
Telefon: 608 201 198
PALIČKOVÁNÍ PRO DĚTI - pro děti od 8-9 let.
Kontakt: Iveta Adamová, macek.kolovraty@seznam.cz
Telefon: 725 293 137.
Více informací o všech akcích RC MACEK: http://www.rcmacek.cz/

SK KAMIWAZA KARATE

KARATE určený pro všechny kolovratské děti - mladší i starší
školáky Více informací na www.karate1.cz
Telefon: 724 087 228

SOKOL KOLOVRATY
FOTBAL - 7 týmů dětí, žáků a dorostenců ve věku
od 5 do 18 let
fotbalovou přípravu vedou trenéři s licencemi UEFA
kontakty trenérů na webových stránkách klubu
Více informací na www.sokolkolovraty.cz
www.facebook.com/sokolkolovraty.cz

SPORT CLUB SPIRIT
VOLEJBAL a MINIVOLEJBAL určený pro všechny kolovratské děti.
Více informací na www.spirit-sport.cz
Telefon: 724 087 228.

Sportovní centrum Kolovraty - Jana Kněžínková
Ne, po, út, st - cvičení pro dospělé - bez rezervace
Čt
- cvičení pro přeškoláky, taneční kroužek
Telefon: 608 975 094

Škola Taekwon-do ITF Chon-ji
Kolovraty
Korejské bojové umění pro děti i dospělé.
Rozpis tréninků: http://chon-ji.cz/menu/title24/
Více informací na: http://www.chon-ji.cz
kontakt: Tělocvična ZŠ Kolovraty, Mírová 57/47
e-mail: chon-ji@seznam.cz
Telefon: 608 444 555

Výuka anglického jazyka
se specializací na děti předškolního a
školního věku, příprava na jazykové
zkoušky Young Learners English,
příměstské tábory
Více informací na www.anglictinakolovraty.cz
e-mail: deheij.kolarova@seznam.cz, telefon: 603 912 749

Infocentrum s knihovnou
nabízí zdarma k odběru 2 velké africké
šneky (20cm) Achatina_Achatina.
Děti nejedná se Kryštofa a Rozárku.

PNEUSERVIS MILAN JÁSEK
V TEHOVIČKÁCH 527/5
PRAHA-KOLOVRATY
ź www.pneu-jasek.cz
ź e-mail: info@pneu-jasek.cz
ź Telefon: 608 888 235

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

Uzávěrka Kolovratského měsíčníku na PROSINEC 2014 je 20. listopadu 2014.

602 388 404

Fotí svatební, rodinné i společenské reportáže.

FOTOREPORTÉR
STANISLAV PEŠKA

V.Matinová, správa majetku MČ Praha-Kolovraty

– údržba a správa veřejného osvětlení
www.eltodo.cz, hlášení poruch (formulář)
tel.: 244 470 800 dispečink
800 101 109 nonstop (zdarma)

Eltodo-citelum, s.r.o.

www.predistribuce
poruchová linka 1236 (zpoplatněno)
pracoviště nepřetržitě přijímá hlášení poruch v dodávce elektrické
energie na území Prahy,
e-mail: poruchy@pre.cz v případě nouze, ohrožení života: 224 919 473

PREdistribuce, a.s.

www.psas.cz
pohotovostní a poruchová služba tel. 1239 (nonstop)
zákaznická linka: 840 555 333 (hradí volající)

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.

www.pvk.cz
(aktuality/havárie vody/aktuální informace) – přehled havárií
vč. přepokládané doby havárie hlášení poruch:
infolinka 840 111 112 (hradí volající)
havárii lze i nahlásit prostřednictvím formuláře na www.pvk.cz
Lze využít nabídky společnosti PVK,a.s. a aktivovat si službu SMS info.
Získáte tak informace o haváriích velkého rozsahu a plánovaných
odstávek vody, které se týkají zvolené oblasti, a to bezplatně přímo
do Vašeho mobilu.
Podrobnější informace o registraci najdete na www.pvk.cz nebo
na zákaznické lince 840 111 112.
V případě, že zašlete prostřednictvím SMS zprávu s textem VEOLIA
na číslo 720 001 112, kontaktuje Vás operátor zákaznické linky a provede
registraci společně s Vámi.

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S.

INFORMACE A HLÁŠENÍ PORUCH

sraz dětí s lampiony před Infocentrem
s knihovnou v Kolovratech
ź Každé dítě bude mít svůj lampión
ź Uvítáme oblíbené rodinné dobroty pro ostatní děti.
ź Vzhledem k omezenému osvětlení na hřišti, kde
průvod končí, prosíme rodiče, aby si vzaly čelovky
a baterky s sebou.
ź Na konci průvodu čeká děti překvapení.
ź Vstup volný.
ź Zveme všechny nejmenší děti s rodiči.

RC MACEK pořádá Dýňovou slavnost
v neděli 9. 11. 2014 v 17.00 hod.,

Jarmark bude začínat ve 13.00 hod.
koncertem dětí ZUŠ Bajkalská, pobočka Kolovraty
a od 14.00 hod. bude pokračovat na Viničkách, kde vám pro
zábavu vystoupí tradiční i noví umělci, své zboží nabídnou
trhovci. Na své si přijdou i mlsné jazýčky.
Těšíme se na vás!

INFOCENTRUM S KNIHOVNOU
vás zve na tradiční
KOLOVRATSKÝ VÁNOČNÍ JARMAR
dne 29. listopadu 2014

Dušičky - Svátek Všech svatých, to je čas symbolického
prolínání světa živých a mrtvých.
Právě v této době vzpomeňme na ty, kteří s námi již nejsou,
s kterými jsme prožili část života a měli jsme je rádi.
JN

LISTOPAD 2014

AKCE V KOLOVRATECH
Infocentrum s knihovnou vás srdečně zve 12 listopadu 2014
od 19.00 hod. do svých prostor na besedu s videoprojekcí
LIDÉ A PSI SPORTUJÍ aneb SPORT S VELKÝM SRDCEM
o práci se psi, o tom jak se lidé a psi
vzájemně podporují a doplňují bude
vyprávět
Vláďa Kalivoda - Dog-trekking, extrémní
kynologický vytrvalostní sport
Aneta Bébrová -Sportovní kynologie, oddíl
A -stopa, B -poslušnost a C - obrana

Spolek Naše Kolovraty
pořádá v neděli 23. 11. 2014
v sále restaurace "U Boudů”
od 15.00 do 18.00 hodin.

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Přijďte poznat nové deskové a karetní hry
nebo si zahrát některou z vašich
oblíbených her s novými soupeři.
Infocentrum s knihovnou

Pořádá zájezd do Německa - adventních Drážďan

Vl. Matinová, správa majetku

■ Mobilní sběrný dvůr s obsluhou :
02. 11. 2014 neděle 10.00-16.00 hodin
– ulice Mírová, parkoviště pod kostelem
(1x velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad,
1x velkoobjemový kontejner pro odpad ze zeleně,
1x velkoobjemový kontejner pro dřevěný odpad
a 1x velkoobjemový kontejner určený pro kovy).
Tuto službu hradí Magistrát hl.m. Prahy a zajišťují Pražské služby a.s.

KLUB U BOUDŮ
Klub U Boudů zve na listopadový program v
Kolovratech
9.11.2014
17 hod. Dýňová slavnost
podvečerní akce pro děti s rodiči pořádaná
Rodinným centrem MACEK s lampiony a
závěrečným ohňostrojem
11.11.2014
11 hod. Svatomartinská
husa
kulinářská akce Restaurace U Boudů
11.11.2014
19.30 hod. BEZ OBŘADU
oblíbený DS UCHO uvádí francouzskou komedii
vstupné dobrovolné
15.11.2014
15 hod. Posvícenecká zábava
Klubu důchodců Kolovraty

23.11.2014
15 hod. Odpoledne deskových her
v KD U Boudů pořádá spolek Naše Kolovraty

20.11.2014
17 hod. Beaujolais Nouveau
opět po roce mladé francouzské víno v Restauraci U Boudů

v sobotu 6. prosince 2014 na adventní trhy
s možností nákupu v obchodním centru REAL u Drážďan
za cenu místenky 399 Kč
odjezd bude od Úřadu MČ v 7.00 hodin
návrat ve večerních hodinách.
Prodej místenek v Infocentru s knihovnou Praha-Kolovraty
je zahájen 1. listopadu 2014.

28.11.2014
15 hod. Stavění vánočního stromu
tradiční předvánoční akce restaurace U Boudů

22.11.2014
19 hod. Jazzbáby
divadelní představení známého kolovratského uskupení pod vedením
p.Vondrovice
vstupné dobrovolné

více informaci na: www.kolovraty.cz sekce Infocentrum
a sekce Mistní veřejná knihovna

29.11.2014
Vánoční jarmark U Boudů
společná akce KD U Boudů a Infocentra Kolovraty

28.11.2014
19 hod. Chanukový večer
orchestr Šarbilach představuje hudbou i slovem židovský svátek světel
vstupné 90,- Kč sleva pro děti a důchodce 60,- Kč

Kostel sv. Martina v Lipanech - neděle od 13.00 hodin
Kostel sv. Ondřeje v Kolovratech - neděle od 11.30 hodin
čtvrtek od 18.00 (dětská bohoslužba)

Podrobnosti naleznete na www.klububoudu.cz

spojení ČD (5 minut od zastávky), MHD (zastávka Škola Kolovraty)

Klub U Boudů - Mírová 21, Praha - Kolovraty

Bohoslužby Církve bratrské každou neděli od 10.00 h. U Boudů.
Čtení Bible - Janova evangelia - a otevřená diskuse nad textem každé
úterý od 19.30 h. U Boudů. Zve Vás Církev bratrská.

SOKOL KOLOVRATY o. s.

fotbalový spolek s deseti týmy
v nejvyšších pražských soutěžích
sportovní areál Do Hlinek 427,

Praha 10 – Kolovraty
ź hřiště s umělou trávou 3. generace
(fotbal - 47 x 90 m)
ź multifunkční hřiště (volejbal,
nohejbal, 44 x 36 m; 2 kurty)
ź možnost pronájmu včetně zázemí
na tel: 607 704 988
Všechny informace o zápasech, turnajích, akcích Sokola
či videa a fotografie tohoto spolku naleznete:
www.sokolkolovraty.cz
www.facebook.com/sokolkolovraty.cz

RODINNÉ CENTRUM MACEK

RC MACEK

DOPOLEDNÍ HERNIČKA pro děti cca 2- 4 roky
HUDEBNÍ HRÁTKY - pro rodiče s dětmi 1- 4 roky
pod vedením zkušené lektorky Z. Vlčinské.
HUDBOHRANÍ - hudební kroužek pro děti od 4 do 6 let
ANGLIČTINA PRO MAMINKY - dopolední kurz
za přítomnosti dětí.
Kontakt: macek.kolovraty@seznam.cz
Telefon: 776 730 960

PLASTIKOVÝ MODELÁŘ - pro školáky od cca 7 let
Kontakt: Petr Filip, pilifrtep@gmail.com
Telefon: 776 773 847

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA - pro děti od 3 do 12 let.
CVIČENÍ S PRVKY JÓGY - pro všechny děti milující pohyb.
Kontakt: Petra Schoulová, lorna@email.cz
Telefon: 608 545 439

FRANCOUZŠTINA PRO ŠKOLÁKY - začátečníci i (mírně) pokročilí.
Kontakt: Milena Dundrová, dundrova@centrum.cz
Telefon: 608 340 866
ANGLIČTINA PRO DĚTI - bez maminek, začátečníci (od 4 let)
i (mírně) pokročilí. Kurz probíhá dle metodiky vzdělávacího centra Top
Learning.
Kontakt: Katka Filipová, kat.filipova@seznam.cz
Telefon: 608 201 198
PALIČKOVÁNÍ PRO DĚTI - pro děti od 8-9 let.
Kontakt: Iveta Adamová, macek.kolovraty@seznam.cz
Telefon: 725 293 137.
Více informací o všech akcích RC MACEK: http://www.rcmacek.cz/

Inzerce . . .
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vás srdečně zve na divadelní hru se zpěvy
SNĚHURKA A 11 TRPASLÍKŮ
+ 2 NÁHRADNÍCI”
dne 21. 11. 2014 od 19.00 hodin
do sálu "U Boudů"
Těšíme se na vás!
Spolek Naše Kolovraty
pořádá v neděli 23. 11. 2014
v sále restaurace "U Boudů"
od 15:00 do 18:00 hod.

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Přijďte poznat nové deskové a karetní hry
nebo si zahrát některou z vašich oblíbených
her s novými soupeři.

Dětský klub Sluníčko,
Kolovraty
Nabízíme krátkodobé i pravidelné
hlídání dětí.
WWW.DKSLUNICKO.NET
• Hledám pro klienta ke koupi byt 3+1/kk (OV podm.)
nebo menší RD, dobrý stav (ne k rekonstrukci), dost.
bus/vlak, Kolovraty a okolí, Uhříněves, Říčansko.
Tel.: 739 486 474

Infocentrum s knihovnou Praha – Kolovraty
a malíř Jiří Vála
pořádají
PRODEJNÍ VÝSTAVU OBRAZŮ
Zahájení výstavy: 29. 10. 2014 od 18.00 hodin.
Obrazy bude možné shlédnout do 21. 11. 2014.
Jiří Vála je krajinář, malíř drobných tajemných a tajuplných
zážitků, krajin a pocitů, zároveň však je i figuralistou
zejména na obrazech z Paříže, kde žil a kterou důvěrně zná,
zobrazuje ve svých olejomalbách především snové
a tajuplné krajiny.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

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

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

Inzerce . . .
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SERVIS, PRODEJ,
BAZAR a PŮJČOVNA
pro
KOLA a LYŽE
Kompletní OPRAVY jízdních kol a bruslí,
PRODEJ nových a bazarových
KOL,Půjčovna kol, dět. vozíků,
autoboxů,….
Lyže a snowboardy brousíme
do konce května, další zimní sezóna bude
zahájena v říjnu.
SKI a BIKE centrum DODOSPORT,
Nám. U lípy svobody 6/48,
Praha 10 - DUBEČ
Tel.: 602 26 66 55; www.dodosport.cz
Otevřeno: po - pá 14.00 – 18.00 hodin
(další termíny po telefonické dohodě)
V ŘÍČANECH JE OD 20. 10. 2014 OTEVŘENA NOVÁ
PRAXE SE ZAMĚŘENÍM NA APLIKACI SPECIÁLNÍCH
MASÁŽÍ A TERAPIÍ PŘI
POTÍŽÍCH POHYBOVÉHO APARÁTU
PŘETRVÁVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH OBTÍŽÍCH
CHRONICKY VYSOKÉ PSYCHICKÉ A FYZICKÉ ZÁTĚŽI
PODLE VAŠICH KONKRÉTNÍCH PROBLÉMŮ
MOŽNO APLIKOVAT

KLASICKÉ MASÁŽE
REGENERAČNÍ MASÁŽE
CELOSTNÍ OŠETŘENÍ PÁTEŘE
REFLEXNÍ TERAPIE NOHOU
DORNOVA METODA A BREUSSOVA MASÁŽ
ENERGOMENTÁLNÍ TERAPIE
PO DOHODĚ MOŽNOST PROVÁDĚNÍ PERIODICKÝCH MASÁŽÍ
PRO INDIVIDUÁLNÍ SPORTOVCE I SPORTOVNÍ KLUBY

PŘÍPRAVNÉ MASÁŽE
POHOTOVOSTNÍ MASÁŽE
UDRŽOVACÍ MASÁŽE
KONDIČNÍ MASÁŽE
Kontakt:
David Sommer
Husova 85, Říčany
Tel.: 724 008 091
E-mail: david.sommer@email.cz
www.davidsommer.cz
www.energo-mentalni-terapie.cz

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

NOVĚ
• 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
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