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NA ÚVOD

Editorial

Slovo starosty

Milí čtenáři,
pokaždé, když ve dveřích knihovny zahlédneme školáka třímajícího v ruce papír s okopírovaným seznamem knih, hned
víme, která bije. Povinná četba!
Jak ale vyhovět šedesáti páťákům hned na začátku školního
roku, když ze seznamu máme v regálech stěží polovinu
knih? A v té polovině jsou právě tituly, které se dnešním
dětem čtou ztuha. Vinnetou, Foglarovky či Verneovky jsou
příliš popisné, rozvláčné a některé pasáže čtenáře odkojené Harry Potterem a Malým Poseroutkou doslova nudí.
Snažíme se tedy aspoň dokoupit novější tituly, které
čtenáře víc baví. Pokud je to ale bestseller, na pultech
knihkupectví ani na skladě distributorů už není, v antikvariátu ještě není a dotisk je v nedohlednu. Některé tituly ze
zlatého fondu české literatury by měly být základem
každé knihovničky a navíc se tyto klenoty v rodinách
dědí. Není to však pravidlo. Stačí, když rodiče pocházejí
ze Slovenska, a v polici mají místo Máje a Krysaře
Marínu a Detvana.
Mít v nabídce povinnou četbu je základ každé dobré
knihovny. Po čase se jistě seznam vyžadovaný školními
osnovami promění – a to znamená znovu fond obnovit.
Budeme se proto i nadále snažit, aby se nám to dařilo.
Hezké svátky s dobrou knihou přeje
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka

Vážení spoluobčané,
zanedlouho máme před sebou nový rok a to je čas k bilancování a předsevzetím.
Před rokem jsem k vám touto dobou promlouval na vloženém listě, kde jsem nastínil
své plány. Ihned po otištění jsem dostal řadu připomínek ohledně problematického
čerpání evropských dotací v Praze, složitých vyjednávání s Technickou správou
komunikací (TSK) a mnohé další. Po roce jsme dokázali, že čerpat dotace lze, stejně
tak jako měnit problematická místa na křižovatkách ve správě TSK či projednávat
s veřejností aktuální problémy Kolovrat a Lipan. Rád bych poděkoval všem, kteří se
zúčastnili některého z pěti setkání, které jsme pořádali v Kolovratech a Lipanech.
V této obnovené tradici hodláme pokračovat i v nadcházejících letech. Nejbližší připravované setkání by mělo
být nejen s vedením obce, ale i se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR na téma nově přijímaných
opatření proti nevyhovujícím způsobům vytápění a o možnostech získání dotací na moderní kotle.
Ne vše ale jde tak rychle, jak jsem si představoval, a některé věci jdou bohužel zcela opačným směrem.
Mnozí z vás si jistě všimli kauzy ohledně skautského areálu Prknovka. Reálně zde hrozí, že ho vydraží nějaký
spekulant v naději, že mu někdo v budoucnu převede pozemky na obytnou zónu a bude tam stavět. Nejvyšší
soud zamítnul dovolání státu a majetek, který dlouhá léta sloužil dětem, nechal konkurznímu správci.
Vydražovací cena je naprosto přemrštěná a neodpovídá určení pozemků v územním plánu (rekreační oblast
pro děti a mládež). Ze své pozice mohu slíbit, že nebudu souhlasit s případnými návrhy na změnu v Územním
plánu a pokusím se, aby o bývalý skautský areál projevil zájem Magistrát hlavního města Praha.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům kolovratského Vánočního jarmarku. Jsem rád, že se
nám povedlo rozšířit místo pro prodejce občerstvení směrem na Viničky a při jeho konání uzavřít silnici,
takže se rodiče nemuseli obávat o svá rozpustilá dítka.
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Přeji nádherné prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 mnoho štěstí, zdraví, lásky a osobní pohody.
Mgr. Klecanda Antonín, starosta

Tiráž
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Koncem roku poděkovali zástupci vedení
obce hasičům za jejich celoroční práci.

Zástupci městské části přivítali na podzim další nově narozené děti. K této jejich první společenské
události jim zazpívali starší kamarádi z mateřské školy.
Foto Pavel Klikar
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VEDENÍ OBCE INFORMUJE

Mgr. Kateřina Čuřínová
Vážení spoluobčané
z Kolovrat i Lipan,
přeji vám všem k nadcházejícím svátkům konce
roku hodně radosti, a to jak
ve formě bujného veselí
například s dětmi při štědrovečerní večeři či při návštěvě u příbuzných, tak
i v podobě tichého štěstí při pozorování rozsvícených světel. Přeji vám hodně klidu v srdci i v duši
a minimum osobních či pracovních starostí.
Doufám, že i v příštím roce budeme v naší
městské části prožívat mnoho příjemných okamžiků při společném setkávání během kulturních
i sportovních akcí nebo třeba jen při krátkých
setkáních v kolovratských a lipanských ulicích.
Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok
2016.

Mgr. Stanislava Bartošová
Vážení spoluobčané, milí
sousedé,
nynější období je časem
předvánočního
shonu
i vánočního rozjímání. Je
rovněž časem setkávání
s příbuznými i přáteli. Ke
společenskému životu patří také plesy a společenské akce, které mají v naší městské části bohatou
tradici a jsou hojně navštěvovány. Protože jsme
přesvědčeni, že takové akce mají pro občany
význam a pořádat je není jednoduché, prosadili
jsme, aby organizátoři takových akcí (většinou
místní spolky) v naší městské části nemuseli odvádět 1/5 ze vstupného, jak bylo doposud povinností.
Konec roku je také obdobím bilancování.
Mnohé o tom, co se v naší městské části za
poslední rok odehrálo, se dočtete i v tomto zpravodaji.
Přeji vám příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a ať je nový rok pro nás všechny aspoň tak
dobrý jako ten letošní.

Martin Šusta
Vážení spoluobčané,
můj názor na uplynulý
rok z pohledu naší městské
části je velmi pozitivní. Před
rokem jsme přemýšleli, jak
zafinancovat
výstavbu
nového pavilonu ZŠ – ten
dnes už slouží žákům a stará budova školy je
zateplená. Dopravní opatření pomohla zklidnění
a bezpečnosti provozu, byla rekonstruovaná
Mírová ulice. Těch prospěšných věcí je hodně,
věřím, že to vnímáte podobně.
Dovolte mi, abych vám všem popřál pěkné
svátky a vše nejlepší v roce příštím – ať se nám
v našich Kolovratech i Lipanech žije co nejlépe.
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Nová škola závisí na štědrosti magistrátu
Kdy se kolovratské děti dočkají nové školy? Odlehčí nové úpravy přetíženým ulicím kolem
železniční tratě? Dostanou se dojíždějící žáci do školy včas? Je v plánu i přímé autobusové
spojení do Říčan? Na tyto a další otázky odpovídali zástupci obce na setkáních s obyvateli
Kolovrat i Lipan.
V posledním čtvrtletí se zástupci městské části opět
sešli s občany, aby společně diskutovali nad otázkami
rozvoje obce. Ve svých příspěvcích se věnovali těmto
tématům:
1. Informace o uplynulém roce a plány do budoucna
2. Výsledky ankety
3. Školství
4. Parkování u železnice
5. MHD a doprava
6. Územní rozvoj
7. Volná diskuze
Jednotlivé body vycházely z otázek občanů a výsledků ankety. Jedním z nejdůležitějších diskutovaných
témat byla výstavba školní kuchyně s jídelnou a druhého stupně základní školy. Vedení MČ nechalo vypracovat novou studii pro přístavbu druhého stupně včetně
jídelny, kuchyně a tělocvičny. Veškeré investice jsou
však v Praze realizovány z prostředků přidělených
magistrátem, takže případná výstavba je závislá na
toku financí z hlavního města Prahy.
Na novou školu je třeba 110 milionů
Starosta Antonín Klecanda informoval o důvodech,
které vedly k vypracování nové studie. Ty, které byly
vypracovány v minulých letech, nejsou nyní použitelné.
Největším problémem je, že se počítalo s výstavbou na
pozemcích, které nejsou majetkem hlavního města
Prahy, a získat peníze na výkup je v podstatě nereálné.

Velmi pěkná studie školy počítala s částkou na
výstavbu kolem 450 milionů Kč, ale získat takovou
sumu je nyní nereálné. Levnější varianta pak neobsahovala školní tělocvičnu, jídelnu či kuchyň. Vzhledem
k tomu, že stravovací zařízení má již plnou kapacitu,
stravují se učitelé jinde. Přístavba tříd bez školní kuchyně a jídelny tak nemá smysl.
Aktuální studie počítá s výstavbou za cca 110 milionů korun včetně vybavení a DPH. Zda se bude stavět,
to záleží na přidělení peněz od magistrátu. Nová studie
byla promítnuta účastníkům setkání a městská část ji
zveřejní začátkem příštího roku na internetových stránkách.
Nové autobusové spoje umožní školákům přijít na
vyučování včas
K tématu změn parkování v lokalitě u železnice hovořil šéf stavební komise František Šlingr. Ve své prezentaci představil schválený projekt, jehož realizace proběhne na jaře příštího roku. Zdržení má na svědomí
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výběrové řízení na dodavatele dopravního značení
a nemožnost realizovat vodorovné značení v zimních
měsících.
Při diskusi ohledně MHD zaznělo poděkování Petru
Tomčíkovi, který je novým ředitelem společnosti
ROPID a jako první vyslyšel některé z námětů naší
městské části. Novinkou je vložení nového spoje na
lince 267 v ranní špičce, kdy jezdí velké množství dětí
do školy.
Obdobně byl posunut spoj linky 265, a to o 10 minut
dříve proti původnímu jízdnímu řádu, takže nyní žáci
dojíždějící z Lipan nechodí do školy pozdě.
Bohužel další požadavky nebyly zatím vyslyšeny.
Velká část obyvatel Lipan by byla vděčná za pravidelný
interval na lince 265 a za celotýdenní provoz této linky
do Kolovrat. Ideální by pak bylo „zokruhování“ od uhříněveského nádraží.
Spojení do Říčan je reálné
V případě Kolovrat je stále opakovaný požadavek
autobusu, který by jel až do Říčan. Nejen senioři si stěžují na komplikované spojení k nemocnici v Říčanech
či na dopravu do některého z obchodních center.
Z Kolovrat neexistuje přímá linka do Čestlic ani do
Říčan, a tak ti, kteří nevlastní auto, mají problém obstarat větší nákupy. Na setkání zazněly opětovné požadavky zřídit zastávku autobusu na Černokostelecké ulici
s návazností linek 3XX na linku 267. K propojení by tak
došlo bez navýšení spojů. O této možnosti jednal starosta Kolovrat se společností ROPID, která se sice
návrhu nebrání, ale odkazuje na podmíněnost vybudování zastávky Technickou správou komunikací.
Dohoda se společností Bemett byla úspěšná
Dále byli obyvatelé Kolovrat a Lipan informováni
o jednáních s firmou Bemett. S developerem byl
sepsán dodatek, který stanovil konkrétní termíny plateb
kompenzačního poplatku. Je to zásadní změna oproti
původní domluvě, kdy měl developer uhradit poplatek
až s posledním povolením. Firma bude v Kolovratech
stavět kromě bytových domů ještě domy řadové.
Platba až po schválení povolovacího řízení by způsobila
nemalé potíže, jelikož MČ je zatížena především výstavbou domů bytových, které byly povoleny ještě za předchozího vedení obce a nyní jsou už téměř postaveny.
V debatě o územním rozvoji objasnila zástupkyně
starosty Stanislava Bartošová požadavky na změny
v Územním plánu. Jednalo se zejména o zredukování
možné výstavby podél ulice Přátelství. Občané byli rovněž seznámeni s aktuálním Územním plánem a s připravovaným Metropolitním plánem.
Ve volné diskuzi, stejně jako v úvodním příspěvku
starosty, zazněly informace o častých výjezdech hasičů v letním období, o plánované revitalizaci Říčanského
potoka či nových cyklostezkách.
V neposlední řadě byly zmíněny úpravy křižovatek,
obnova makety kolovratského parníku našimi hasiči,
vstup do svazu městských části Hlavního města Prahy,
opravy ulic a terénní šetření, které proběhlo na podnět
sociální a bytové komise.
-red-

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Informace ze zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty
6. zasedání – 16. září 2015
Plnění rozpočtu
• ZMČ schválilo plnění rozpočtu k 30. 6. 2015
Upravený rozpočet 2015 (v tis. Kč)
Příjmy
24.920,80
Výdaje
28.220,80
Rozdíl příjmů a výdajů
-3.300,00
Plnění rozpočtu k 30. 6. 2015
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

16.300,70
15.630,17
670,53

▪ ZMČ schválilo plnění plánu hospodářské činnosti
k 30.6.2015 (v tis. Kč)
plán
skutečnost
Výnosy
3.560
1.630
Náklady
2.820
982
Hosp. výsledek
740
648
Odvod
2.278
1.011
Revokace usnesení č. 7/2014 o prodeji obecních
pozemků
MČ potřebovala před časem získat prostředky na přístavbu ZŠ, která je nyní dokončena a zaplacena. Proto
byly vytipovány pozemky, které měly být prodány. MČ
v současné době tyto finanční zdroje nepotřebuje a navíc
o koupi za stanovené ceny není zájem. Je třeba zajistit
účetní vyřazení ceny těchto pozemků z rozpočtu MČ.
Revokace usnesení č. 34/2013 k regulaci volného
pohybu psů
Zastupitelé revokovali toto usnesení z toho důvodu, aby
nebyl do přílohy nové vyhlášky zařazen pozemek 853/1
v k. ú. Kolovraty, resp. jeho část o výměře cca 200 m².
Tento pozemek je pro případné zřízení výběhu pro psy
nevhodný.
Změna zřizovací listiny ZŠ
Zastupitelé schválili dodatek č. 1 ke zřizovací listině.
Jedná se vymezení půjčovaného majetku, o kontejnerovou přístavbu školy a část pozemku, dále o rozšíření
doplňkové činnosti – stravování cizích strávníků, tedy
dětí mateřské školy.
Inventarizace majetku
ZMČ nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků
MČ k 31. 12. 2015. Předsedkyní komise je Lenka
Švecová.
Bezúplatný převod pozemku
ZMČ pověřuje starostu, aby požádal Radu hl. m. Prahy

Termíny:
úterý 1. března 2016
úterý 31. května 2016
úterý 18. října 2016
Termín:
sobota 13. srpna 2016

o zmocnění k jednání a realizaci bezúplatného převodu
parc. č. 254, k. ú. Kolovraty z vlastnictví státu do vlastnictví Hl. m. Prahy a svěření MČ Praha – Kolovraty.
Dotace na multikáru a štěpkovač
ZMČ schválilo přijetí dotace na Systém pro separaci
a svoz biologicky rozložitelného odpadu v rámci
Operačního programu Životního prostředí ve výši
189 113 Kč ze Státního fondu životního prostředí
a 3 215 936 Kč ze státního rozpočtu.

7. zasedání – 21. října 2015
Smlouva o spolupráci na projektu Do Prahy na kole
ZMČ schválilo smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů s dalšími městskými částmi a obcemi k projektu
Do Prahy na kole. Trasa by měla propojovat Kolovraty
a Hrusice přes Říčany, Světice, Všestary, Mnichovice.
Z této páteřní trasy by měly být vybudovány odbočky
do obcí Ladova kraje. V naší MČ je uvažován začátek
trasy u parkoviště před koupalištěm. Povede podél
Říčanského potoka do Říčan, v délce cca 0,5 km
a v rovině o šíři 3 až 3,5 m a je vhodná i pro in-line
bruslaře. Garantem celého projektu je město Říčany.
Stezka má být propojena také s Uhříněvsí a Lipany.
Peníze z evropských fondů jsou už rezervované.
Spoluúčast MČ na pořízení projektové dokumentace je
asi 50 tis. Kč, náklady na realizaci cca 2.750 tis., včetně doplňků za 3.175 tis. při spoluúčasti obce 15 %.
Dopad na platnost usnesení z r. 2008
ZMČ pověřilo starostu zpracováním zprávy o dopadech
na platnost přijatých usnesení č. 22/2008 a 23/2008
na základě zjištění kontrolního výboru.
Pověření k oddávání
ZMČ pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství starostu Antonína Klecandu.
Přijetí dalších dvou údržbářů
ZMČ schválilo organizační strukturu ÚMČ a změnu
počtu zaměstnanců v odboru správy majetku zařazených do údržby z jednoho na tři pracovní místa.
Nový jednací řád zastupitelstva
ZMČ schválilo nový jednací řád, který je přehledný
a zpřesňuje např. pravidla pro účast občanů na zasedání a délku rozpravy. Nový řád je účinný k 22. říjnu
2015.
Finanční vztahy mezi magistrátem a MČ
ZMČ nesouhlasí s korekcí ve výši 8,29 mil. Kč. Tato
korekce popírá zrovnoprávnění kritérií s velkými měst-

Mobilní svoz nebezpečného odpadu v roce 2016
1. křižovatka ul. V Listnáčích – Do Kopečka – Lipany
2. ul. V Tehovičkách
3. ul. Do Lipan (parkoviště pod kostelem)
V každém termínu tato tři stanoviště v uvedeném čase
Víkendový mobilní svoz nebezpečného odpadu
1. křižovatka ul. V Listnáčích – Do Kopečka – Lipany
2. ul. V Tehovičkách
3. ul. Do Lipan (parkoviště pod kostelem)

Hodina:
1610–1630
1650–1710
1720–1740

skými částmi a znehodnocuje nastavená kritéria. V případě, že bude MČ opět podfinancována, požádá
v oblasti technické infrastruktury minimálně o opravu
ulic: Na Července, Albíny Hochové, U Vodice a Ve
Skále. Odhad oprav dvou posledních je 5,5 mil. korun.
ZMČ podpořilo variantu 13 dotačních vztahů, na které
se shodla většina starostů městských částí Prahy.
Koncept údržby městské části
ZMČ pověřilo starostu ustavením pracovní skupiny složené ze zástupců uskupení Naše Kolovraty, Sousedé,
ODS a Pro Lipany k přípravě podkladů pro přijetí konceptu údržby v MČ do 31. ledna 2016.

8. zasedání – 25. listopadu 2015
Plnění rozpočtu
• ZMČ schvaluje plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ
Praha-Kolovraty k 30. 9. 2015
Upravený rozpočet 2015 (v tis. Kč)
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů
Plnění rozpočtu k 30. 9. 2015
Příjmy
Výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů

26.060,50
29.358,20
3.297,70

21.988,25 (84,37%)
21.192,91 (72,19%)
795,35

▪ ZMČ schvaluje plnění plánu hospodářské činnosti
k 30. 9. 2015 (v tis. Kč)
plán
skutečnost
Výnosy
3.560
2.284
Náklady
2.820
1.319
Hosp. výsledek
740
965
Odvod
2.278
1.011
Úprava Územního plánu
• ZMČ požaduje změnit kód míry využití území (prostorově výškového regulativu) v oblasti komerční zóny
podél ulice Přátelství z SV-F na SV-D (obl. 1).
• ZMČ požaduje změnit kód míry využití území (prostorově výškového regulativu) v oblasti komerční zóny
podél ulice Přátelství ze ZVO-F na ZVO-D (obl. 2). ZMČ
zároveň požaduje, aby výška budov v těchto dvou
oblastech nepřesahovala 10 m.
• ZMČ požaduje změnit kód míry využití území (prostorově výškového regulativu) v oblasti u Donáta z OB-C
na OB-B a SV-C na SV-B (obl. 3).
• ZMČ požaduje změnit kód míry využití území (prostorově výškového regulativu) v oblasti u Donáta z OB-C
na OB-B (obl. 4).
Zřízení věcných břemen
ZMČ schválilo uzavření smluv o zřízení věcných břemen - služebnosti inženýrských sítí a pověřilo starostu
jejich uzavřením.
-red-

Hodina:
830–850
910–930
940–1000
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední
době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na
směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na
komunální odpad a z obchodu se přinesla nová.
Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky
přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně
všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden
háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství
obsahují. Při špatném či neodborném zacházení
a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít
starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu
té nové.

Řidiči by svými vozy neměli bránit
technice při zimní údržbě komunikací
Zimní údržbu komunikací na území MČ Praha-Kolovraty v období od 15. listopadu 2015 do
15. března 2016 zajišťuje na základě veřejného výběrového řízení firma Vojtěcha Polidara.
Vzniklé náledí nebo souvislou sněhovou vrstvu čerstvě napadaného sněhu nad 5 cm bude
firma likvidovat podle aktuálních klimatických podmínek a zároveň bude postupovat podle
obecně závazných právních předpisů a uzavřené Smlouvy o dílo.
Na komunikacích Mírová, Za Podjezdem, K Říčanům, Do Lipan,
V Listnáčích a Do Kopečka zajišťuje zimní údržbu Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Komunikace a chodníky v ulicích Nad Vrbami, K Vrbě,
Bazalková, Meduňková, Sedmikrásková, Levandulová a Tymiánová jsou
v péči firmy ACTON (komunikace ve vlastnictví MHMP). Zimní údržbu
chodníků a prostranství má na starosti Městská část Praha-Kolovraty
v souladu s vyhláškou č. 39/1997 Sb. o schůdnosti komunikací.
Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající
povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací či schůdnosti chodníků.
Pro kvalitní provádění zimní údržby komunikací v městské části žádáme řidiče, aby svá vozidla parkovali do svých vjezdů.
Vlaďka Matinová, odbor správy majetku MČ, foto Skřítek Mirek

Pražské služby jsou na svoz odpadu
o vánočních svátcích připraveny
Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu během vánočních a novoročních
svátků tak, aby nádoby zbytečně nepřetékaly odpadky a nevznikal kolem nich nepořádek.
Pražané během loňských vánočních svátků vyhodili asi 6 400 tun odpadu, což bylo přibližně o 1 200 tun
méně než v roce 2013. Největší nárůst je v množství svezeného papíru. Během svátků ho Pražané odevzdají
až o 200 tun více, což je množství o 60% větší než během roku.
V termínu od 24. do 31. prosince 2015 bude svoz probíhat jako v běžných dnech. U tříděného odpadu se
ve dnech 14. - 31. 12. 2015 chystá mimořádný svoz skla v kritických oblastech.
Svoz směsného odpadu

Ekologická likvidace šetří peníze
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční
zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře Hl. m
Prahy. Obsluha sběrného dvora úsporku zdarma
převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby,
aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro Městskou část PrahaKolovraty zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který nejen přispívá na náklady provozu sběrného
místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které
bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací
úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší
spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně
přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Sběrný box na vysloužilé zářivky a úsporné
zářivky najdete u vstupních dveří v Infocentru
s knihovnou.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na www.ekolamp.cz.
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21. – 31. 12. 2015

běžný svoz dle příslušných programů

1. 1. 2016

svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2016

bude probíhat běžný svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu

21. – 31. 12. 2015

běžný svoz dle příslušných programů

14. – 31. 12. 2015

mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak svoz dle příslušných programů

1. 1. 2016

svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2016

bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice ani do lesa nepatří
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím se snižuje jejich kapacita. Na
sídlištích, kde jsou veřejně přístupné popelnice nebo kontejnery na směsný odpad, lze stromky volně odložit
vedle těchto nádob. Obyvatelé činžovních domů a rodinné zástavby musí však odnést stromky k nejbližším
kontejnerům na tříděný odpad. Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby se nehromadily po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány
v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Každoročně Pražské služby
svezou 300 tisíc vyhozených vánočních stromečků a podobné množství předpokládají i v letošním roce.
Při nedostatečném odstrojení se nedoporučuje odnášení vánočních stromků do lesa, kde by je mohla jako
potravu zpracovat divoká zvěř. Kdyby se například dostal háček do trávicího ústrojí zvířete, mohlo by uhynout.
Umělé stromky ve většině případů lidé opět uschovají na další Vánoce. Pokud už takovýto stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.
-red-
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Parkovací stání odlehčí ulicím nad tratí
O krátké shrnutí stavebních akcí v naší městské části a výhled na příští období jsme na
sklonku roku poprosili předsedu stavební komise Františka Šlingra.
Konec roku je obdobím bilancování. Můžete
krátce shrnout, které investiční akce se podařilo
v tomto roce dotáhnout do konce anebo alespoň
slibně nastartovat?
Pokud bych měl zhodnotit tento rok, z mého
pohledu jsou asi největším úspěchem dvě akce.
První jsou úpravy některých nebezpečných míst
v obci, osazení zrcadel v nepřehledných úsecích či
montáž zpomalovacího prahu na příjezdové cestě
z Kolovrat do Lipan. A druhou důležitou akcí je získání souhlasu se změnou tzv. úpravy v ulicích jak nad,
tak pod železniční tratí. Tyto ulice již několik let sužují
problémy s parkováním. Také vnímáme nepřiměřenou rychlost projíždějících vozidel.

Na listopadovém setkání zástupců obce s občany bylo toto téma jedním z hlavních bodů. Podaří
se v dohledné době najít optimální řešení?
Podařilo se prosadit variantu tzv. zóny s parkováním
pouze na vyznačených místech a s maximální rychlostí 30 km/h. Rychlost bude také omezena zpomalovacími retardéry na začátku a na konci ulic, bez kterých
není možné takovou zónu vymezit. Dále se počítá
s vytvořením parkovacích stání, která budou v ulicích
v tzv. zipu. To znamená, že se místa budou střídat, což
povede ke zpomalení průjezdu a řidiči se budou moci
bezpečněji vyhnout protijedoucím vozidlům.
Nechali jste se inspirovat i názory obyvatel
domů v těchto ulicích?
Na toto téma jsme zaznamenali opravdu hodně
názorů a připomínek od občanů. Snad nejhorší, kterou jsme dostali, byla ta, že současný stav je lepší
než ten, který navrhujeme. Vzhledem k tomu, že
takové úpravy s sebou nesou složité procesní úkony,
obdrželi jsme závazné stanovisko až v měsíci říjnu,
neboť náš první návrh na realizaci obytné zóny byl
dopravním inspektorátem zamítnut.

Rodiče, kteří vodí děti do nového školního pavilonu přes hřiště Na Parkáně, upozorňují na
nefunkční veřejné osvětlení. Je reálné, že by se
tyto čtyři lampy, staré 25 let, nechaly zrekonstruovat a opět napojit na městskou síť?
O tomto problému víme a na stavební komisi jsme
se jím zabývali. Bohužel bude třeba velkého úsilí
vedení obce, aby se podařilo tyto opravy a napojení
domluvit s provozovatelem osvětlení v naší městské
části. Pokud by se to nepovedlo, máme připravenu
další variantu, jakým způsobem tato světla na náklady obce zprovoznit. Vzhledem k rozsahu tohoto problému vidím však realizaci až během příštího roku.
Můžete zmínit, jaké investiční akce čekají naši
městskou část v příštím roce? Podaří se najít peníze na opravu bazénu na koupališti či na rekonstrukci dlažby některých ulic?
Pokud bychom si měli vybrat mezi opravou bazénu
na koupališti a rekonstrukcí dlažby některých ulic, tak
je to jednoznačně oprava ulic, neboť některé z nich
jsou opravdu v havarijním stavu. Nerad bych však
cokoli sliboval. Vše se odvíjí od finančních prostředků, které naše obec dostane v příštím roce. Víme, že
například v ulici Na Skále je situace opravdu neúnosná – a tady chceme opravy provést v každém případě.
Za zmínku stojí spousta dalších věcí, které se v obci
za uplynulý rok povedly a samozřejmě taktéž nepovedly – protože nikdo nejsme dokonalí – ale o tom referují
kolegové na jiných stránkách zpravodaje.
Přeji všem klidné prožití svátků a vše nejlepší do
nového roku.
-ouj-

Poděkování za knížky pro děti
Infocentrum s knihovnou děkuje zastupiteli
Františku Šlingrovi za knížky, kterými byly obdarováni druháci, pasovaní v říjnu na čtenáře. „Tyto
prostředky jsou z odměn, které dostávám za
práci ve funkci předsedy stavební komise. Již při
svém zvolení jsem se rozhodl vzdát se odměny
ve prospěch obce nebo ji věnovat na něco užitečného. Právě takovou příležitostí bylo Pasování na
čtenáře. Vím, že čtení je pro děti v tomto věku
velmi důležité a kniha stále je a bude jedním z nej–ouj–
hezčích dárků,“ dodal zastupitel.

Jedlých olejů a tuků se můžete
zbavit ekologicky
Obyvatelé Kolovrat se nyní
mohou ekologicky zbavit jedlých
olejů a tuků zbylých po smažení.
Jednoduše je odloží v použitých
PVC obalech do speciálních
nádob umístěných na 14 místech
v obci, vždy u kontejnerového
stanoviště na separovaný odpad.
Zelené nádoby s označením Sběr opotřebovaných
potravinářských olejů a tuků v PVC obalech EKOPF jsou prozatím připevněny u dopravní značky, případně u kmene stromu. Výhledově nechá obec
v těchto místech osadit sloupky, ke kterým budou
nádoby připevněny.
Jak správně likvidovat tuky a oleje
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako
s odpadem. Lze je nalévat do použitých PVC obalů
(PET lahve) a ukládat do určených separačních
nádob. Tyto označené nádoby (240 l zelené plastové
popelnice) jsou na místech určených ke sběru tříděného odpadu.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený
olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů
v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že
nastane dříve či později havarijní stav na domovní
kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří! Po ochlazení
odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto
odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků
k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích
plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, čímž vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují
korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají
vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry
apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém.
Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků,
pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech. V následujících obdobích bude docházet
k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je
snaha řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kromě zahradních výpěstků
a trávy patří např. i zbytky jídel a potravin.
Rozmístění nádob v obci:
1. Albíny Hochové
2. Do Lipan 31/4
3. Do Kopečka x V Listnáčích (Lipany)
4. U Vodice x Lomová
5. Nad Topoly x Svažitá
6. Bazalková, proti domu 707/10
7. V Tehovičkách, z boku objektu 211/1
8. Mladotova
9. Nad Nádrží, proti domu 20
10. Meduňková, proti domu 696/68
11. Kotíkova 4
12. Kupkova 3
13. Do Hlinek, proti domu 754/7
14. Sedmikrásková 10

Kdy se tento projekt přenese do praxe?
S realizací bude nutno počkat pravděpodobně do
jarního období příštího roku, neboť právě namalování
značení parkovacích míst je možné při teplotách,
které nejsou nižší než 10º C po celý den. Myslím, že
mohu ze své pozice slíbit, že tyto úpravy budou brzy
realizovány, neboť peníze jsou již vyčleněny a dodavatel je taktéž vybrán – tudíž opravdu nezbývá nic,
než počkat na příznivé jarní teploty. Ale upřímně,
vyřešení tohoto problému nám vzalo opravdu hodně
času, ale mám z toho radost. Rád věci dotahuji do
konce, což se v tomto případě povedlo.
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Rekreační areál přivítal
první návštěvníky
V první říjnovou neděli byl slavnostně otevřen
obnovený odpočinkový prostor u Císařské cesty
a také areál s posilovacími stroji v Rekreačním
lese Za Brodem. Milovníci sportu se mohli mezi
oběma areály projít ve stylu nordic-walking a poté
si ve fitcentru pod širým nebem zacvičit.

Návrh Metropolitního plánu bude
zveřejněn snad na jaře
Zájem o otázky týkající se Územního plánu dali obyvatelé Kolovrat najevo v nedávné anketě, ale pravidelně se toto téma objevuje i při veřejných debatách. Stručný pohled do této
problematiky nabídla zástupkyně starosty Stanislava Bartošová.
K čemu vlastně Územní plán slouží?
Jak sám název napovídá, patří tento plán mezi
územně plánovací dokumenty. Řeší využití území
a jeho uspořádání. Mimo jiné vymezuje veřejně
prospěšné stavby, řeší dopravní či technickou
infrastrukturu a především pak definuje, jak lze
které území využívat. Majitelé nemovitostí v něm
naleznou důležité informace o využitelnosti
pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality
či jejího okolí. Závazná část Územního plánu je
také podkladem pro rozhodování stavebních
úřadů.

Prahy. Městská část může pouze vyjádřit své stanovisko.

Jaký Územní plán v Praze v současnosti platí?
Nyní je stále platný Územní plán, který byl
schválen v roce 1999. Jelikož je však již poměrně
zastaralý a navíc má Praha povinnost mít do roku
2020 nový plán, vzniká v současné době zároveň
nový Územní plán hl. m. Prahy – tzv. Metropolitní
plán.

Můžete konkrétněji popsat, jak se liší Metropolitní plán od dřívějších dokumentů?
Pořízení Metropolitního plánu inicioval bývalý
primátor Tomáš Hudeček v roce 2012 a pracuje
na něm Institut plánování a rozvoje (IPR).
Metropolitní plán je zcela nový typ Územního
plánu, podstatně odlišný od dosud používaných
obdobných dokumentů.
Těch rozdílů je spousta. Má mít například pouze
4 barvy, neboli typy využití, a musí být znázorněn
v měřítku 1:25 000. V podrobnějším měřítku, tedy
1:10 000, mají být zakreslena pouze vybraná
území na rozdíl od současného plánu, který je celý
v měřítku 1:10 000. Důležitý rozdíl je také ten, že
základem jsou tzv. lokality.

V souvislosti s Územním plánem se můžeme
také setkat s pojmem Koncept 09. Můžete to
blíže vysvětit?
To se vztahovalo k chystanému novému
Územnímu plánu, který měl původně nahradit ten
současný. V roce 2009 se dostal do fáze konceptu
– proto Koncept 09. V roce 2012 však
Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo, že tato rozjetá příprava Územního plánu bude zastavena. Tento
koncept byl zcela „shozen ze stolu“, včetně všech
k němu podaných námitek a připomínek, a místo
něj byla zahájena příprava již zmíněného
Metropolitního plánu.
Může si svůj územní plán zhotovit i městská
část, například ta naše?
Bohužel nikoliv. Pořizovatelem Územního plánu
je obec, v našem případě hl. m. Praha jako celek.
Jednotlivé městské části si tedy vlastní Územní
plány pořídit nemohou.

text a foto Blanka Oujezdská
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Pokud se dělají v současné době nějaké změny
k Územnímu plánu, kde se o nich mohou lidé
dozvědět?
K současnému Územnímu plánu probíhají
celoměstsky významné změny – nejčastěji v tzv.
vlnách. Po období, kdy bylo projednávání změn
takřka pozastaveno, se nyní dalo projednávání
v minulosti podaných změn na magistrát opět
trochu do pohybu. Je dobré sledovat úřední
desku naší městské části nebo informace na
stránkách magistrátu. Ke změnám bývá iniciováno veřejné projednávání a také se k nim mohou
vyjádřit sami občané. O všech změnách
Územního plánu rozhodují orgány hl. m. města
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Uveďte konkrétní příklad, kdy naše městská část
prosadila vlastní požadavek.
Naše městská část si udělala jakousi revizi
dříve podaných požadavků a svých stanovisek,
aby zjistila, jak s nimi bylo naloženo. Z toho vyplynul např. požadavek na snížení objemových koeficientů zastavěnosti v severní části Kolovrat tak,
aby míra možné zástavby byla pro naši městskou
část únosná.

A další rozdíly?
Jiný je i proces přípravy. Nyní probíhá rovnou
fáze tvorby návrhu, který zatím nebude zveřejněn,
neboť jeho tvorba je považována za autorské dílo.
Zástupci městské části měli možnost na jeho tvorbu pouze nahlédnout v rámci nezávazných konzultací. Při nich například zástupci IPR zdůraznili
jednu ze zásad plynoucí ze zadání Metropolitního
plánu - a to, že se zastavitelná plocha nemá rozšiřovat směrem vně do nezastavěných oblastí, ale
primárně by se měla zahušťovat výstavba uvnitř
města.
Kdy budou moci občané návrh Metropolitního
plánu vidět a případně na něj reagovat?
Návrh by mohl být zveřejněn dle nejoptimističtější varianty někdy na jaře. Pak budou moci občané také podávat své námitky či připomínky.
Doporučuji sledovat úřední desku či informace
z magistrátu. Anebo se lze dívat na stránky
Institutu plánování a rozvoje - www.iprpraha.cz,
kde jsou i další informace ohledně Metropolitního
i Územního plánu. Také lze doporučit stránky
sdružení Arnika - www.arnika.org, které se územnímu plánování věnuje dlouhodobě a pořádá
i informativní semináře k tomuto tématu.
-red-

ROZVOJ OBCE

Správce skautského areálu o chystané dražbě netušil
Začátkem prosince se na webových stránkách Kolovrat objevila zpráva, že Skautský areál v Prknovce půjde do veřejné dražby.
Navrhovatelem je správce konkursní podstaty zastupující bývalou mládežnickou organizaci SSM. Dražba se bude konat těsně před koncem
roku v Karlových Varech. Dlouholetý správce areálu Václav Šebek se netají tím, že ho zpráva o chystané dražbě nepříjemně překvapila.
Pane Šebku, skautský areál spravujete od
devadesátých let, za tu dobu se v něm vystřídala
řada nadšenců skautingu od nás i ze zahraničí.
Zaskočila vás zpráva o dražbě areálu anebo jste
byl o tomto záměru informován předem?
Tato zpráva přišla jako
blesk z čistého nebe. Měl
jsem informace, že probíhá
soudní řízení u Nejvyššího
soudu ČR, ale nikdo mne
neinformoval o skončeném
řízení. Skauti nebyli hlavním
účastníkem řízení. V tomto
sporu stáli proti sobě
správce konkurzní podstaty CKM a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Mohu-li hovořit za
skauty využívající areál, převládal vždy optimismus,
že zvítězí názor na bezúplatný převod na skauty
a bude tak naplněno vládní usnesení z roku 1998.
Vidina bezúplatného převodu na skautskou
organizaci se však rozplynula…
Spravovat skautský areál, který je od roku 1999
v konkurzu, bylo velkou psychickou zátěží. Tento
konec je jistým vysvobozením, ale též velkým zklamáním z fungování našeho právního státu. Pro děti
a mládež ve skautských řadách zcela jistě. Ve školách se učí o demokratických pilířích, na kterých je
stát založen, a pak vidí na příkladu, který se jich
přímo dotýká, že tomu tak není. Zákon 490/97 Sb.
o majetku bývalého SSM, podle něhož měl majetek
sloužit jejich potřebám, je jen cárem papíru. Je
vidět, že usnesení moci výkonné nic neznamená
a moc zákonodárná se nestará o to, jak jsou zákony, které vydává, dodržovány. Určitě by stálo za to,
aby se zainteresovaní politici a úředníci občas podívali na film Noc na Karlštejně a připomněli si scénu,
kdy Karel IV., jehož ztvárnil Vlastimil Brodský, pronese tuto větu: „Nejvyšší úctu před zákonem musí
mít zákonodárce sám, i kdyby se mu to nehodilo.“
Bohužel zákon nikdy nebyl naplněn.

a mládeže. V aktualizovaném Územním plánu se
ani nepočítá s tím, že by v těchto místech měla
vyrůst například obytná zóna. Jak vidíte budoucnost areálu vy sám?
Myslím si, že důležité je udržet záměr Územního
plánu. Nedovedu si představit, že by zvítězil developerský projekt a začalo systematické kácení stromů.
Na úpravě a údržbě areálu jste zanechal spoustu práce. Když jste areál přebíral, do objektu,
který užíváte s rodinou jako služební byt, zatékalo
a les kolem byl zplundrovaný. Kvůli nevyjasněným
majetko-právním vztahům se do oprav ani běžné
údržby neinvestovalo. Tušíte, jaké vyhlídky vás
čekají, až areál převezme nový majitel?
Od roku 1991 skauti vykonali mnoho práce pro
záchranu Prknovky – od likvidace divokých skládek,
svépomocných prací na lesních pozemcích až po
záchranu objektů. Tyto práce byly ohodnoceny
zhruba na 2 mil. korun. V několika vlnách, když se
podařilo získat finanční prostředky, byly prováděny
rekonstrukční práce uvnitř funkcionalistické budovy
a zrekonstruované prostory pak sloužily pro skautskou činnost. Když byl vyhlášen konkurz, na
Prknovku se již nedařilo získávat finanční prostředky
z dotací ani od skautských přátel ze zahraničí. A tak
byly prováděny jen nezbytné udržovací práce. Jak
jsem se už zmínil, aby skautský areál mohl fungovat
podle vypracovaného projektu, musely by do něj být
vloženy nemalé finanční prostředky.
Když se ohlédnete zpátky za vaším působením
v roli správce skautského areálu, zůstaly nějaké
plány či sny, které se nepodařilo naplnit?
Plány zůstávají stále stejné - vybudovat skautský
areál a naplňovat programový projekt skautské srdce,
neboť skauting není jen volnočasovou aktivitou, ale
stylem života. Naplnění tohoto plánu by bylo jistě velkou odměnou pro mnoho skautů, našich i zahraničních, pro jejich podporující rodiče, sponzory a vedení
obce, kteří do areálu vložili své úsilí, energii a pot.
Blanka Oujezdská

Areál musí zůstat dětem
Skautský areál V Prknovce by měl i nadále
sloužit dětem a mládeži pro jejich aktivity v přírodě. To je přání zástupců městské části.
„Nedovolíme žádnou změnu Územního plánu.
Prknovka je považována za území s omezenou
zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. A hlavní součástí
funkce je zeleň. Navíc je areál označen kódem
SO-7, tedy s využitím pro organizovaný pobyt dětí
v přírodě,“ cituje platný Územní plán starosta
Antonín Klecanda.
Připomíná, že v areálu chybí kromě elektřiny
inženýrské sítě. „Pokud by nový majitel chtěl vrtanou studnu, mohl by nastat problém. V blízkosti
vede biokoridor a jeho režim by tím mohl být narušen. Poblíž jsou také vycházkové trasy a v budoucnu tudy povede cyklostezka. Les nesmí být v žádném případě oplocen. Naší snahou je zachovat
průchodnost směrem na Uhříněves,“ zdůrazňuje
starosta. Jak dodává, vila správce je ve špatném
stavu a dražební cena 57 milionů je přehnaná.
Přáním vedení obce je, aby areál vydražila
skautská organizace nebo magistrát. „Poté by
mohl být převeden na některý z domů dětí a mládeže nebo na podobné volnočasové organizace,
které by tam mohly pořádat školy v přírodě,“ věří
starosta v pozitivní výsledek dražby a dodává:
„Zároveň bych chtěl moc poděkovat správci
Václavu Šebkovi, který společně s členy skautské
organizace a účastníky letních táborů o areál celá
léta pečuje a postupně ho zvelebuje.
–oujPrknovce dal jméno učitel
Prknovka vděčí za svůj název uhříněveskému učiteli Františku Prknovi, který koupil pozemek na
západní straně Kolovrat v roce 1900. Postupně zde
se svými žáky začal sázet stromy, založil zeleninovou zahradu, skleník i ovocný sad a nakonec
postavil vilu. O třicet let později nový majitel, bankéř Ferdinand Tománek, nechal pozemek oplotit
a upravil areál k soukromým účelům.
–ouj-

Ačkoliv je majetek areálu odhadován na 17 milionů korun, vyvolávací cena v dražbě je 57 milionů
korun. Myslíte, že se najde kupec, který bude ochoten zaplatit takovou částku?
Nedokážu předjímat, zdali se najde kupec, který by
byl ochoten dát 57 milionů korun do pozemků
a umožnil jejich využívání dětmi. Skauti Evropy ČR,
kteří využívají areál ke své pravidelné činnosti, vyslovili zájem areál odkoupit, ale na jakou částku jsou
schopni dosáhnout, neumím odhadnout. Protože pak
ještě zbývá investovat do zrealizování projektu skautského areálu, což samo o sobě bude stát cca 20 mil.
korun. A to se jedná především o záchranu stávajících
budov, které dlouhodobým konkurzním řízením trpí.
Vedení městské části chce zachovat areál jako
odpočinkový prostor pro volnočasové aktivity dětí
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Tříděním chráníme sebe
Vybité tužkové baterie či
monočlánky, které nepatří do
odpadkového koše s běžným
odpadem, můžete odložit do
nových nádob umístěných ve
vstupních prostorách Infocentra
s knihovnou a budovy úřadu.
K dispozici jsou i praktické papírové krabičky
různých barev, do kterých můžete doma baterie
ukládat a po naplnění je přesypat do plastového
boxu v Infocentru.
Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé
látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé rozměry
mohou napáchat v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí
na skládce. Zde mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším
komunálním odpadem do spalovny, znečišťují zase
ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy obsažené
v bateriích mají škodlivý vliv také na lidské zdraví.
Správným tříděním baterií napomáháme k jejich
recyklaci. Čím více vybitých baterií se dostane do
recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je
nutno vytěžit k výrobě nových. Zdraví nebezpečné
materiály, které mnohé baterie obsahují, se podaří
prostřednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny baterií lze přitom recyklací znovu získat až 167 kg oceli,
210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu
a mědi. Věděli jste, že zinek z deseti kilogramů baterií poslouží k výrobě mosazi pro jeden saxofon?
Ročně se v České republice vytřídí přes 1 000 tun
použitých baterií a akumulátorů, což odpovídá hmotnosti přibližně 366 sloních samců. Zdá se vám to
hodně? Toto množství však představuje pouze třetinu
všech dodaných baterií na trh.
Třiďte z pohodlí svého domova
Z průzkumu společnosti Recyklohraní o.p.s. vyšlo
najevo, že průměrná česká rodina má doma 49 baterií, z toho 8 použitých. V západní Evropě není výjimkou i 115 přenosných baterií v jedné domácnosti.
Nejvíce baterií se nachází v kuchyních a skladovacích
prostorách.
Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je pravidelně
odkládat a čas od času odnést na jedno ze sběrných
míst. S tříděním baterií vám pomůže sběrná krabička
ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na
webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci České
republiky vám bude doručena přímo do schránky.
Vybírat lze ze tří standardních barevných variant modré, růžové a zelené. Pro rok 2015 je navíc
v nabídce také limitovaná edice s vodním motivem.
V českých domácnostech je těchto boxů již více než
120 tisíc a i díky nim počet zpětně odebraných baterií
v ČR každoročně roste.
–red-

Doklady se pozdrží
Ve dnech 24. až 31. prosince 2015 bude odstávka
systému pro nabírání žádostí o vydání občanských
průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání.
Důvodem jsou technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému. Podávat žádosti o vydání a předávat hotové doklady bude možné nejpozději do
23. 12. 2015 včetně tohoto dne.
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Všímaví občané pomohli policii dopadnout zloděje aut
Všímavost obyvatel Kolovrat a rychlé kontaktování policie opět pomohlo kolovratským strážníkům při jejich práci. Do policejního deníku, kde jsou zaznamenány i další případy, kterými se
policisté v letošním roce zabývali, jsme nahlédli s jejich velitelem Vladimírem Bačákem.
Pane veliteli, jaký byl pro kolovratské strážníky letošní rok?
Kdybychom ho měli porovnat s těmi předchozími,
žádné výraznější výkyvy jsme nezaznamenali. Podzim
a zima bývají klidnější, zato na jaře a v létě přibývají
krádeže, vloupání či projevy vandalismu. Takovým příkladem je zdemolovaný altán u U-rampy, což se nestalo poprvé. Navíc jsme v okolí našli lahve od alkoholu,
což svědčí o řádění omladiny. Pokud ale nikoho nezadržíme při činu a nemáme ani svědky, je těžké vinu prokázat.
Na která další místa jste se zaměřili při pravidelných
pochůzkách?
Zvýšili jsme kontrolu v areálu rozestavěných rodinných domů U Prknovky, kde jsme objevili nezvané nocležníky. Areál je stále veřejně přístupný a tak tam občas
přespávají bezdomovci. Je známo, že tito lidé si na
živobytí vydělávají krádežemi věcí z rodinných domů
a zahrad. Novým místem, na které se při pochůzkách
preventivně zaměřujeme, je fitcentrum v lese Za
Brodem.
Mluví se o tom, že na některých místech obce by
mohly být nainstalovány kamery. O kterých rizikových lokalitách se uvažuje?
Jedním z takových míst je právě okolí U-rampy, které
by měla mít pod stálým dohledem kamera umístěná
u křižovatky ulic U Vodice a Nad Vrbami. Odsud by bylo
možné monitorovat také hřiště Na Skále. Druhé místo je
křižovatka ulic Mírová a Pod Zastávkou, odkud lze získat
přehled o celé Mírové ulici od budovy úřadu až po auto-

busovou zastávku Škola Kolovraty. Je dobré mít zastávky, kde se často zdržují opilci, pod kontrolou. Navíc
dohlédneme téměř až k železniční trati. Snad se kamer
dočkáme v příštím roce, ale záleží na financích.
Jaké problémy přinesly letní měsíce?
Stará bolest je parkování návštěvníků koupaliště.
Obyvatelé okolních ulic nám třikrát denně volají, aby nás
upozornili na špatně parkující vozy. Takových řidičů jsme
denně napočítali někdy i dvacet. Přitom by stačilo umístit
u všech příjezdových směrů jasné, zřetelné a profesionálně provedené cedule, které řidiče nasměruji na parkoviště na konci obce.
Pravidelně občany vyzýváte, aby vám cokoli podezřelého neprodleně hlásili. Jaké jsou zkušenosti z poslední doby?
Zrovna nedávno si lidé z ulice Albíny Hochové všimli, jak je jedno vozidlo taženo na laně druhým a jeho
posádka se chová podezřele – chodí kolem auta
a hadrem leští kliky u auta. Po nahlášení vyrazila naše
hlídka na místo a zadržela dva muže. Třetímu se podařilo utéct, ovšem v autě zapomněl občanský průkaz,
takže víme, že se jedná o známého recidivistu.
Zjistili jsme navíc, že auto dopoledne parkovalo
v Uhříněvsi a někdo se do něj pokusil vloupat. O několik
hodin později byl vůz ukraden. Tady se ukázalo, že
včasné kontaktování policie vedlo k rychlému zásahu,
za což občanům děkujeme. Zároveň bych chtěl při této
příležitosti za sebe i své kolegy popřát obyvatelům
Kolovrat a Lipan hezké svátky a úspěšný nový rok.
–ouj-

Kotlíkové dotace přispějí k ochraně ovzduší
Proti znečišťování ovzduší, které zhoršuje i vytápění uhelnými kotli, chce Ministerstvo životního prostředí bojovat dalším způsobem. Na nákup nového kotle přispěje částkou až 85 % z pořizovací ceny nového kotle. Do roku
2020 hodlá nahradit alespoň 80 tisíc z celkových 350 tisíc neekologických kotlů. Zdrojem jsou evropské finance.
„Aby občané přesně věděli, jak při podávání žádosti postupovat, rádi bychom je podrobně s touto problematikou
seznámili. Začátkem roku chystáme pro obyvatele naší městské části setkání se zástupcem ministerstva životního
prostředí. Všichni přece chceme v Kolovratech dýchat čistý vzduch,“ uvedl starosta Antonín Klecanda.
Občané mohou získat dotace na tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, na instalaci
–oujsolárně-termických soustav pro přitápění nebo na „mikroenergetická“ opatření.

Na přední příčce ankety je devítiletka, poté parkování
Zamýšlená výstavba druhého stupně základní školy byla nejfrekventovanějším tématem dotazníku zveřejněného v minulém čísle Kolovratského zpravodaje. Ze 118 odevzdaných anketních lístků zajímala tato problematika 53 respondentů.
V těsném závěsu je veřejná doprava (46), nedostatek parkovacích míst v obci (43), kapacita školy, jídelny a tělocvičny (42), územní rozvoj (41), bezpečnost v městské části (40) či obytná výstavba (35). Třicítku občanů zajímá
téma cyklistické a pěší dopravy, technického stavu koupaliště, údržby komunikací či občanské vybavenosti za
zaměřením na obchody. Z dalších bodů, které mohli účastníci ankety zaškrtnout, se nejčastěji objevuje údržba zeleně (23), kapacita MŠ (20), podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež (15), čistota v obci (14), informovanost občanů (13) a vybavenost zdravotnickými zařízeními či sociálními službami (11). Dětská hřiště a sportoviště
se objevují v anketě šestkrát, nabídka akcí pořádaných městskou částí pětkrát a grantová podpora je prioritou pro
dva respondenty.
„Z počtu 118 odevzdaných dotazníků, nemohly být dva anketní lístky vyhodnoceny, protože obsahovaly více než
pět vybraných témat. Kromě bodů formulovaných v dotazníku uvedli respondenti dalších 22 témat. Opakovala se
údržba Říčanského potoka, spalování nevhodného paliva, zpomalovací pás v Lipanech. U více než poloviny dotazníků byly doplňující texty, z kterých jsme získali přesnější informace o tom, jaká témata občany zajímají nejvíce“
okomentoval výsledky ankety místostarosta Martin Šusta.
Nejvíc respondentů bylo ve věku od 20 do 40 let (37%) a od 41 do 60 let (34%). Rozvoj obce leží na srdci jen
čtvrtině občanů starších šedesáti let. U anketních lístků převažovaly odpovědi žen (téměř 60 %). Dotazníků
z Kolovrat se sešlo 90 %, zbytek odevzdali lipanští. Zúčastnit se setkání se zástupci obce měly v plánu tři čtvrtiny
–oujdotazovaných.
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Hasiči začali rekonstruovat zázemí zbrojnice
Po perném letním období s velkým počtem zásahů měli kolovratští hasiči v podzimních měsících konečně dostatek času začít rekonstruovat zázemí zbrojnice.
Zúčastnili se také několika společenských akcí a zvládli nainstalovat vánoční
strom v atriu. Podrobněji hodnotí uplynulé období jejich starosta Michal Oplt.
Nejdříve zmíním události, které se odehrály koncem léta. Jednalo se o společenské akce, na které
byl náš sbor pozván, aby mohl převzít poděkování
za zásahy u letních požárů. První akcí bylo setkání
s hasičem Tiernachem Cassidym, který zasahoval
u teroristickeho útoku 11. září 2001 v USA. Tento
hasič se objevil i v show Jana Krause, kde odvyprávěl svůj příběh.

Celá akce trvala jeden týden, během kterého jste
posílali hlasy pomocí SMS. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří nás zasláním hlasu podpořili. Na výsledky si
bohužel počkáme až do června, kdy se dozvíme, jestli
se podařilo vyhrát pro Kolovraty velkou oslavu zdarma.
Jedna z posledních událostí bylo kácení, převoz,
stavění a zdobení vánočního stromku. Vše proběhlo
naprosto bez problémů, takže se můžeme radovat
z krásného stříbrného smrku, který věnoval člen SDH
Zdeněk Převrátil.
Jelikož je tento zpravodaj letos poslední, rád bych
poděkoval za podporu, které se nám letos dostávalo ze
strany městské části, a to zejména od starosty
Antonína Klecandy. Budeme se těšit na viděnou
v příštím roce na tradičním hasičském plesu a na
dětském karnevalu.
S přáním klidných vánočních svátků
Michal Oplt, starosta SDH Kolovraty

Mladí hasiči se rozrostli
V březnu letošního roku jsme se rozhodli, že kroužek mladých hasičů projde změnou. Do této doby
kroužek navštěvovalo 5 dětí, proto jsme udělali nábor,
kdy hlavní prioritou byl zájem o „hasičinu“.
To se nám podařilo a díky tomu dnes kroužek navštěvuje 15 dětí ve věku od 7 do 15 let. S dětmi se scházíme
pravidelně každou středu od 17 hodin a věnujeme se jak
požárnímu sportu, tak i požární prevenci a zdravovědě.
Naši mladí hasiči se převážně zaměřili na požární
útok, který je opravdu baví a nechtěli by dělat nic jiného.
Proto se chceme přihlásit do dětské hasičské ligy Praha
východ, okrsku Modleticko.
Kromě trénování požárního útoku se připravujeme na
jarní kolo hry Plamen, kde nás čekají další disciplíny. Děti
mají za sebou i první závod v požárním útoku, kde skončily na 4. místě v kategorii starší žáci. Do budoucna
bychom chtěli naši základnu více rozšířit, aby se mohli
zúčastňovat závodů jak mladší tak i starší žáci. Děkujeme
za finanční podporu naší městské části, Davidu
Jurečkovi a Daniele Francové. Díky jejich podpoře se
může kroužek dále rozvíjet.
Vše nejlepší do roku 2016 přejí mladí hasiči
z Kolovrat.
Michal Beneš, vedoucí

Setkání se odehrálo v pivovaru ve Velkých
Popovicích a neslo se v přátelském duchu. Jako prezent dostal každý ze sborů pamětní ceduli a hodnotný
dar od pivovaru.
Zúčastnili jsme se také akce Říčany vzdávají hold,
která se konala koncem září v KC Labuť. Jednalo se
o poděkování sborům, které se účastnily zásahů v okolí
Říčan. Tato akce byla o poznání větší a proběhlo tam
mimo jiné i rozloučení s velitelem říčanské stanice HZS.
Po zbrojnici následuje oprava dalších prostor
Tímto byla udělána pomyslná tečka za letošním
extrémním létem a pro náš sbor nadešlo období klidu.
Díky tomu jsme se mohli pustit do rekonstrukce zázemí
naší zbrojnice, což jsme plánovali na letní prázdniny, ale
kvůli velkému počtu zásahů k tomu nedošlo.
Rekonstrukce svépomocí se bohužel trochu protáhla,
a proto jsme nechtěně zkomplikovali dvě sezení důchodců, kteří se u nás pravidelně scházejí.
Věřím, že nová podoba prostor za tyto komplikace
stála. Do budoucna bychom chtěli ještě opravit společenskou místnost, která má své nejlepší léta již také za
sebou. Celkově jsou tyto prostory pro náš sbor velmi
důležité, jelikož v nich držíme pohotovost. Také slouží
jako zázemí pro spoluobčany při krizových situacích,
jako byly povodně v roce 2013, kdy proběhla evakuace
domů v okolí Říčanky.
Hasiči mají naději vyhrát oslavu
V půlce října jsme dostali kladné vyjádření k naší
žádosti o dar z nadace Agrofert. Žádali jsme o kompresor na plnění lahví se stlačeným vzduchem, který
bychom si ani při nejlepší vůli nemohli z našeho rozpočtu dovolit. Díky hasičskému fondu této nadace se nám
tedy podařilo kompresor získat a každým dnem čekáme
jeho dodání na naší zbrojnici.
V minulém čísle zpravodaje jsme zmínili, že existuje
teoretická možnost vyhrát v anketě Českého rozhlasu
Dobráci roku. Tato soutěž probíhá až do června 2016,
proto jsme byli velmi překvapeni, že se na nás štěstí
usmálo tak brzy a byli jsme vybráni.
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Školka oslavila Den stromů

Kolohrátek pomáhá rodičům a nabízí i výtvarné kroužky

Koncem října jsme v naší mateřské škole
uspořádali lampionový průvod. Touto akcí jsme
společně s rodiči oslavili důležitý svátek, kterým
je Den stromů a slaví se v mnoha zemích již od
poloviny 19. století. Lampionový průvod můžeme
považovat za téměř tradiční akci, jelikož se v naší
školce konal již pátým rokem.

Rodiče, jejichž děti nemohly být kvůli nedostatku místa přijaty do mateřské školy, nemusejí
zoufat. Od letošního dubna mohou své dítko svěřit do péče předškolního zařízení Kolohrátek,
které nabízí také výtvarné kroužky pro děti a dospělé.

Sešli jsme se v podvečer u kolovratské fontány
a po krátkém přivítání, ve kterém jsme si připomněli důležitost tohoto svátku, jsme se vydali po
trase označené rozsvícenými lampičkami. Na
cestě nás čekalo milé překvapení v podobě lesních
pohádkových bytostí, kterým vévodili Křemílek
s Vochomůrkou.
Tyto postavy střežily pořádek po celé lampičkové
trase a děti se s nimi mohly také potěšit, vyfotit či
vyplnit drobný úkol. Na konci této cesty čekala na
všechny zúčastněné výstava výtvarných prací,
které děti vytvořily doma společně s rodiči nebo ve
školce s paní učitelkami. Po celou dobu průvodu
panovala dobrá nálada, žádný lampion neshořel,
jen tu a tam bylo potřeba zapálit zhaslou svíčku.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, zejména
pak místním hasičům, Markovi Čermákovi a Jiřímu
Benešovi, jelikož nám poskytli odborný dohled. Dále
Petrovi Mühlovi, který se postaral o zapůjčení kostýmů v České televizi a v neposlední řadě Anně
Mourkové za upečení perníkových stromečků, které
nám na konci cesty udělaly sladkou tečku.
Doufáme, že se lampionový průvod všem líbil
a budeme se těšit na již šestou oslavu tohoto svátku v příštím roce.
Mgr. Miroslava Mourková

„Chtěla jsem nabídnout pomoc rodičům, jimž se nepodařilo umístit svoje dítě do jiné školky,“ vysvětluje
Blanka Kosinová, která pracovala jako učitelka v mateřské škole 35 let. Velkou výhodou Kolohrátku je, že se
může dětem věnovat individuálně a podle svých představ, protože maximální počet je čtrnáct dětí. „Zatím
k nám dochází kolem sedmi dětí ve věku od dvou a půl roku do šesti let. Některé třeba přijdou jen na dvě tři
hodiny dopoledne nebo nám je rodiče svěří jednorázově, na pohlídání,“ dodává paní Blanka. Jejím přáním
je, aby děti chodily do Kolohrátku pravidelně, protože jen tak je možné jim systematicky vštěpovat základy
výchovy a vzdělávání – a navíc v kolektivu, společně s ostatními dětmi.
Denní program, který je přizpůsoben věku dětí, je zaměřen na výtvarnou, hudební a pracovní výchovou.
„Děti potřebují pro svůj vývoj dostatek prostoru a možnost vše si vyzkoušet. Také potřebují pevně dané hranice, protože bez nich se necítí v bezpečí. Myslím, že za dobu své praxe jsem se naučila dávat obojího tak
akorát,“ zmiňuje paní Blanka svoje zkušenosti.
Kolohrátek sídlí v přízemí rodinného
domu v Mírové ulici. Světlé, prostorné,
ale útulně zařízené místnosti s pestrobarevným nábytkem, který paní Blanka
navrhla sama, umožňují dětem hrát si,
cvičit, tančit, tvořit. „Naší chloubou je
keramická pec. Ale děti se mohou
vyřádit i ve velké zahradě s pískovištěm a trampolínou,“ vyjmenovává
další přednosti tohoto zařízení.
Děti mohou v Kolohrátku strávit celý
den, tedy od půl sedmé do pěti hodin
odpoledne. „Svačinky si obvykle přinesou, ale dovážené obědy servírujeme už ve školce. Pokud si děti přinesou vlastní jídlo, v době oběda jim ho
ohřejeme. Pitný režim je samozřejmostí,“ popisuje provoz školky paní Blanka, která je denně na nohou už
od pěti hodin. Je ředitelkou, kuchařkou i uklízečkou v jedné osobě, ale jak sama přiznává, tato práce ji
nesmírně baví. A když má chvilku volného času, věnuje se svému koníčku – keramice.
A jaké odpolední kroužky mohou děti navštěvovat? V pondělí je to kreslení a malování, v úterý keramika
a ve čtvrtek pracovní a výtvarná výchova. Ve středu vpodvečer je malý ateliér vyhrazen dospělým, kteří se
věnují keramice.
-oujVíce informací najdete na stránkách www.kolohratek.cz.

Adventní dílničky v Macku
Koncem listopadu se v klubovně Macka pořádaly dvě adventní dílničky, kde si mohl každý
vytvořit svůj vlastní adventní věnec.
První se konala ve středu
25. listopadu a byla určena
pro děti. Účast byla hojná
a ještě větší bylo nadšení
všech přítomných. Není tedy
divu, že si děti domů odnášely
nádherné věnečky, a to buď
látkové, nebo klasické jehličnaté. V ceně lekce byly všechny potřebné dekorační potřeby, záleželo tedy jen a jen na dětech a jejich
fantazii. A výsledek byl skutečně velkolepý, což je
vidět i na obrázku. Další dílna se konala 27. listopadu a byla určena dospělým. Ani tady však nebyla
nouze o legraci, skvělé výrobky a úžasnou vánoční
atmosféru. A v polovině prosince jsme v další dílničce stihli nazdobit perníčky.
-sch-
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Sbor Coro Piccolo přeje požehnané Vánoce všem čtenářům Kolovratského zpravodaje.
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Školáci se v novém pavilonu rychle zabydleli
Hlavní budova Základní školy Kolovraty se oblékla do nového kabátu, žáci zabodovali v logické olympiádě, nadále pomáhají postiženým vrstevníkům a všichni společně chystají výroční
ples školy. O tom a také o dalších novinkách referuje ředitelka školy Vladimíra Neklapilová.
Vážení přátelé kolovratské základní školy,
opět je zde adventní čas a rok 2015 postupně odkrajuje svoji poslední část. V době vzniku tohoto článku
je škola plná Mikulášů, andělů a čertů, ve třídách se třpytí vánoční stromečky a výzdoba, paní učitelky
s dětmi dokončují poslední výrobky na vánoční jarmark a pomalu připravují třídní besídky.
My ve školství měříme čas na rok školní a ten se nám brzy po Vánocích přehoupne k pololetí. Pojďme se
tedy poohlédnout za uplynulým obdobím. Začátek tohoto školního roku byl významný tím, že jsme jej zahájili
v nových učebnách v budově na ulici Albíny Hochové. Děti se v budově skvěle zabydlely a společně ji vyzdobily svými krásnými výtvory. V průběhu října a listopadu proběhlo díky ÚMČ zateplení staré budovy školy na
ul. Mírová, čímž v budoucnosti škola ušetří náklady na energie. Máme novou fasádu, nový nápis a díky panu
Pavlu Tošnarovi také zrenovovanou pamětní desku na hlavní budově.
Učitelé vedou žáky k respektu a úctě k sobě i ostatním
V říjnu pro druháčky uspořádala kolovratská knihovna tradiční Pasování čtenářů. Slavnostní okamžik byl
umocněn besedou s autorkou dětských knížek Sandrou Vebrovou. Paní spisovatelka děti seznámila s tím,
jak knížky vznikají, a představila svoji knihu Ducháčkovic rodina. Tuto knížku s podpisem autorky si děti
odnesly na památku.
Pietním aktem u příležitosti oslav vzniku Československa jsme vzpomenuli na významný den českých
dějin a za účasti starosty Antonína Klecandy a vedoucí Infocentra s knihovnou Blanky Oujezdské jsme položili věnec k památníčku vedle školy v Mírové ulici. O událostech kolem vzniku Československa s dětmi učitelé pohovořili v hodinách vlastivědy a komunikačních dovedností.
Vedeme žáky k respektu a k úctě k sobě i k těm druhým. Vysvětlujeme, jak důležitá je pomoc těm, kteří
neměli to štěstí a narodili se se zdravotním postižením. Pokračujeme tedy ve sbírání víček pro Dominičku,
dále díky nákupu upomínkových předmětů fondu SIDUS přispíváme dětem, které se dlouhodobě léčí
v nemocnicích, a jsme otevřeni dalším formám pomoci. Pomáhat se nám daří za skvělé podpory všech učitelů a rodičů dětí, čehož si nesmírně vážím.
Rodiny školáků se občas stanou předmětem výuky
Od listopadu letošního roku jsme oficiálně Školou spolupracující s Mensou. Opět jsme byli úspěšní
v Logické olympiádě. Do semifinále postoupili 3 naši žáci: Vojta Ďoubal, Alec Pešl a Bernard Matyáš Zbořil.
Nejlépe si v semifinále vedl Vojta Ďoubal, který se umístil na skvělém 15. místě. V oblasti matematické gramotnosti právě probíhá školní kolo matematické olympiády a čeká nás Matematický klokan. Samozřejmě se
chystáme k účasti také ve sportovních, výtvarných a jiných soutěžích.
Děkujeme všem rodičům za podporu školy. Díky ní jsme získali 71 000 Kč z příspěvků do klubu rodičů
Klubko, sběrem papíru jsme již vydělali téměř 45 000 Kč a bezesporu budeme i v letošním ročníku bojovat
o nejvyšší příčky soutěže.
Rodiče jsou u nás vítáni kdykoliv. Dne 10. listopadu proběhl na všech budovách oficiálně Den otevřených dveří. Návštěvy rodičů ve výuce jsou však
možné i po dohodě s třídními učiteli a vedením
školy v průběhu celého školního roku. V rámci
předmětu komunikační dovednosti přicházejí rodiče
dětem vyprávět například o své práci, v prvních třídách probíhá oblíbený projekt Můj královský den,
při němž se přicházejí představit dětem i celé rodiny
včetně domácích mazlíčků.
Ve spolupráci s rodiči začínáme připravovat také
tradiční školní ples. Ples je naplánován na pátek
22. ledna 2016, těšit se můžete na bohatý program a skvělou taneční kapelu Color club. Zaměření plesu
bude zveřejněno po vyhodnocení ankety, která probíhala na webových stránkách školy a na jarmarku.
Rodiče budoucích prvňáčků jistě očekávají informace o zápisu do 1. tříd. Tento proběhne ve dnech
2. – 4. února 2016. Rozpisy s časovými termíny budou k dispozici v MŠ Kolovraty. Všechny podrobnosti se
rodiče dozvědí na webových stránkách školy a také na schůzce s vedením školy a pedagogy dne 20. 1. 2016
v mateřské škole.
Uskutečněných akcí i těch, které nás ještě čekají, je tedy celá řada. O všech naleznete informace na webových stránkách školy.
Vážení přátelé, dovolte, abych vám všem popřála krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2016.
S úctou

Rok s Povídálkem
Již druhým rokem nabízí kolovratská mateřská škola kroužek, jehož cílem je podpora rozvoje komunikačních dovedností s příhodným
názvem Hrátky s Povídálkem.
Jak už sám název napovídá, jedná se o aktivitu
zaměřenou na řeč, lépe řečeno na komplexní soubor aktivit věnujících se všem oblastem, které s řečí
a komunikací souvisejí. Děti zde posilují správné
dýchání, procvičují gymnastiku mluvidel, rozvíjejí
hrubou i jemnou motoriku, rozšiřují si slovní zásobu. Různými aktivitami je u nich podněcován mluvní apetit, podporována gramatická stránka mluveného jazyka a také třeba fonematický sluch. Vše se
děje zábavnou a věku přiměřenou formou, různými
plynně se střídajícími činnostmi, hrou, dramatizací
nebo pohybovými či hudebními aktivitami.

Kroužek je zatím zacílen na děti v posledním
předškolním období, které mají s komunikačními
dovednostmi nejrůznější problémy a je pro ně
skupinová prevence vhodná. Je třeba však říci, že
v žádném případě nelze tuto aktivitu zaměňovat za
pravidelnou péči logopedických ordinací a každodenní reedukaci v domácím prostředí, což je pro
zdárné vyřešení problémů nejdůležitější. Kroužek
je aktivitou spíše podpůrnou a doplňující.
Vzhledem k tomu, že je podpora komunikačních
dovedností velmi potřebnou aktivitou, budeme se
snažit rozšířit tyto činnosti na všechny věkové
skupiny a pravidelnou i systematickou prevenci
naplánovat do každodenní pedagogické činnosti.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za spolupráci místní logopedické ordinaci pod vedením zkušené logopedky Paedr. Ivy Pelcové, která je vždy
ochotná poradit, jak danou problematiku řešit.
Mgr. Miroslava Mourková, školní preventista

ZŠ Kolovraty nabízí
PRONÁJEM VELKÉ I MALÉ TĚLOCVIČNY
rezervace:
http://www.zskolovraty.cz,
sekce tělocvična
VSTUPY DO POSILOVNY A SAUNY
ceníky: http://www.zskolovraty.cz
kontakt:
222 365 592 (recepce – tělocvična)
222 365 572 (hospodářka – tělocvična)
267 711 445 (hospodářka školy)

Mgr. Vladimíra Neklapilová, ředitelka školy
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DĚTI A RODIČE

K výchově stačí důvěra a intuice – a má vyhráno dítě i rodič
Bezplenková metoda, nošení dítěte v šátku, kojení bez omezení nebo samohlídání – to je jen pár hesel z bohatého blogu maminky tří dětí,
Petry Janouškové, které kdysi učarovala indiánská výchova. Dnes se snaží podělit o získané zkušenosti na svých webových stránkách příznačně nazvaných Důvěřuj své intuici. Je také autorkou e-knih Šťastné dítě, spokojený rodič, Moje domácí lékárnička a čerstvé novinky adventního kalendáře Pohádky z lesa.

Manželé Janouškovi v doprovodu svých tří dětí
vedli lekci mexických tanců při Týdnu knihoven.
Vzpomenete si na první impuls stát se dobrou
rádkyní a pomocnicí dnešním maminkám, které si
často nevědí se svými potomky rady?
Než se mi v roce 2008 narodila dcera, přečetla
jsem knížku Koncept kontinua. Právě ta mi dala sílu
nechat všechno plynout a řídit se ve výchově svými
pocity namísto starých "gramodesek". Od té doby
jsem tuto knihu přečetla už několikrát, a také spoustu další literatury o dětech. Bavím se tím, že situace
z knihy převádím do moderního života a snažím se,
aby šla indiánská výchova co nejlépe realizovat
tady, v moderní civilizaci. Moje děti jsou pro mě
nekonečným zdrojem inspirace.
Změna přístupu k mateřství obrátila můj život naruby, ale výrazně k lepšímu; a já jsem za to vděčná.

lečné postele patří. Vždyť komu z nás není smutno
samotnému? A pokud zahrnete do společného
spaní i další aspekty kontaktního rodičovství, můžete být ráno vyspaní do růžova. Vy i miminko.
Naše rodina spí společně na „letišti“ o rozměrech
3,5 krát 2,4 metru. Z vlastní zkušenosti vím, že děti
jsou vyrovnanější a spokojenější, a navíc ani nejsou
fixovány na dudlík či medvídka, bez něhož by ve
vlastní postýlce neusnuly.

Musíme také myslet na „civilizační pasti“ kolem
nás. Příkladem mohou být různé stroje, kde na první
pohled není zřejmé, že na jednom místě něco
zmáčknete a na druhém vám to v tu samou chvíli
třeba uřízne ruku. Tady je nutné převzít roli učitele
a předvést či naučit dítě, jak zařízení funguje či jak
s ním zacházet. Spoléhat se na známý přístup
„pokus-omyl“ může být fatální.
A pak je třeba definovat a udržovat hranice.

Jak dlouho by děti měly spát s rodiči či s ostatními sourozenci?
Na to je jednoduchá odpověď – jak dlouho budou
samy chtít. Myslím, že nakonec všichni instinktivně
vycítí, kdy nastala správná doba na vlastní lůžko či
pokojíček. Dokonce máme zkušenost, že tyto děti
se osamostatňují dříve.

Svoje tři děti jste odjakživa nosila v šátku. Tuto
starou metodu se také snažíte propagovat dlouho,
a tak to dnes už nikoho nepřekvapuje. Co ale
může šokovat, jsou vaše bosé nohy – a to i v zimě.
Kdy jste se rozhodla boty nadobro odložit?
Naboso chodím už čtvrtým rokem. Když syn
Prokop spával na podzim na zahradě, občas jsem
za ním vyběhla jen tak, v košili a bosá. Udělala jsem
to víckrát a zjistila, že mi to vůbec nevadí. Jednou
jsem se byla projít venku, a když jsem si namočila
nohu do strouhy za loukou, překvapilo mě, že voda
je teplejší než zem. Až doma jsem na teploměru
zjistila, že mrzne. Pamatuji se, že jsem tu zimu
nebyla vůbec nastydlá.

Jste také propagátorkou tzv. samohlídání, kdy se
dítě obejde bez přísného rodičovského dohledu.
Zdá se, že pokud si maminky tento styl výchovy
osvojí, mají vyhráno…
Samohlídání je můj vlastní „terminus technikus“.
Vycházím z toho, že dítě je tvor samostatný
a rozumný, s vlastním pudem sebezáchovy. Není
nutné za ním běhat, obkládat rohy nábytku a všemožně se snažit o jeho zachraňování, protože se
o to dokáže postarat samo. Víme, že tyto činnosti
výrazně snižují komfort rodičů, protože běhat za
dítětem je naprosto nesmyslné.
Samohlídání je věc dávno známá. Znají ji všechny
kultury a troufám si říct, že donedávna jsme ji praktikovali i u nás. Vždyť naši rodiče zvládli výchovu
bez helmiček, pojistek, hlídáčků, monitorů dechu.
Některá dobrodružství se neobešla bez boulí,
modřin nebo roztrhaného a prodřeného oblečení,
ale přežili to bez úhony všichni.

Na vašich stránkách doporučujete maminkám
bezplenkovou metodu. Jak je náročné si ji osvojit?
Miminko už odmalička signalizuje své mamince
všechny své potřeby. Nejenom hlad nebo žízeň, ale
i potřebu vylučovat. Dokonce má v sobě zabudovaný instinkt, a ten mu velí, že do vlastního hnízdečka
se nevylučuje. Je vhodné s návykem začít do tří,
čtyř měsíců, nejdéle tak do půl roku, dokud jsou
signály dostatečně silné. Miminko samozřejmě
hned po narození nemůže sedět na nočníku, a proto
ho maminka musí podržet v klubíčku nad nádobou.
Maminky se na tuto metodu dívají zpočátku nedůvěřivě, zato babičky to zas tak nepřekvapuje. V Africe,
Indii či na čínském venkově je to docela běžné.

Můžete maminkám poradit, jak na to?
Rad je několik. Především potřebujete mít svůj klid
a dítěti důvěřovat. Pak je třeba naplnit všechny potřeby dítěte prostřednictvím „kontaktního rodičovství“.
Nutné je učení a zkoušení. Když necháte dítěti
vyzkoušet si nějakou činnost, která ho zajímá, bude
vědět, jak se věc používá a nebude se snažit s ní
zacházet jinak.
Osvědčilo se mi zapojit svoje děti do všech činností, které dělám sama. Například společně myjeme nádobí – dceři je pouhý rok a tak stojí u dřezu
na židli. A pečení vánočního cukroví je ideální pro
takovýto přístup.

Kdysi se razil názor, že dítě má mít od malička
svůj vlastní pokoj a lůžko, aby mělo klid. Ale rozhodně nepatří do postele k rodičům. Vy jste však
přesvědčená, že je tomu přesně naopak.
Pokud vyhovíte svým hormonům, instinktům
a volání miminka, to vše vám zavelí, že dítě do spo-

Na co bychom ještě neměli zapomínat?
Komunikace s dítětem je rovněž důležitá. Nic mu
nepodsouvat, nesnažit se ovlivňovat jeho chování
vlastními verbálními nebo neverbálními projevy.
Pořád si uvědomujme, co přesně říkáme a co znamenají slova, která vypouštíme z úst.
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Jaké jsou reakce lidí, kteří si vašich bosých nohou
všimnou?
Někteří nevěřícně kroutí hlavou, jiní si chtějí
o tom se zájmem popovídat, a dokonce jsem se
setkala i s obdivem. Ptají se, zda jsem se někdy
nezranila nebo nešlápla do něčeho nepříjemného.
Třeba bláto mi vůbec nevadí, ale nejhorší zážitek
byl, když jsem rozmáčkla slimáka.
Několikrát jsem málem šlápla na střep, ale vždy
jsem se těsně před tím podívala na zem. Asi intuice.
Řízla jsem se jednou jedinkrát, paradoxně doma na
dvoře. Patrně jsem se cítila v takovém bezpečí, že
jsem ani koutkem duše nevěnovala pozornost tomu,
kam šlapu. Nechodím však ortodoxně jenom bosa.
Když jedu na jednání nebo do centra Prahy, boty si
vezmu. A hodně dávám na svůj pocit. Někdy prostě
mám chuť si vzít boty a někdy mám chuť jít bosa.
Na svém blogu vtipně a trefně vyvracíte mýty
o výchově dětí. V příspěvku Co všechno na
miminko nepotřebuji radíte maminkám, aby se
nezahlcovaly zbytečnostmi. V čem je intuitivní
výchova převratná?
Je to přirozená výchova, která respektuje potřeby
jak dítěte, tak dospělého. Podle mě je to jediný způsob výchovy, při kterém vyhrávají oba, dítě i dospělý. Není to autoritativní nebo direktivní výchova, ale
ani výchova volná či liberální.
Přála bych si, aby moje články při výchově
pomáhaly. Každý z rodičů cítí, co je pro jeho dítě
nejlepší, protože ho zná nejlépe. A tento pocit, ať už
je to intuice nebo instinkt, je třeba podporovat.
Blanka Oujezdská

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Děti v maskách vyzrály na pekelníka
Jako tradičně i letos zavítal mezi kolovratské děti
Mikuláš se svou partou. V sobotu 5. prosince v 17 hodin
vypukla v sále U Boudů dlouho očekávaná mikulášská
besídka.
Čekání na nadpřirozené bytosti dětem zpříjemnily
výtvarné dílničky. Letos si v nich každý mohl vyrobit krásné masky zvířat nebo čertů. Takže se vlastně nikdo nemusel bát, že by ho mohl čert poznat a strčit do pytle.
Nechybělo ani divadélko, staročeský taneček a úžasné
tetovací studio. Mikulášská nadílka byla tentokrát
obzvlášť štědrá – děkujeme tímto MČ Praha-Kolovraty za finanční podporu akce. V balíčku děti našly hračky,
–sch–
sladkosti, školní potřeby, oříšky, cereální dobrůtky, ovoce a třeba i módní doplňky nebo DVD.

I bez větru si děti Drakiádu užily
Letošní kolovratskou Drakiádu, kterou pořádalo RC Macek, opět
poznamenalo bezvětří. Přesto se několika nadšeným tatínkům podařilo draky na oblohu dostat.
Museli ale pelášit, až jim za patami hořelo. Ostatní si svého dráčka jen
zkušebně vypustili, a když zjistili, že se jim do nebe moc nechce, zamířili
rovnou k táboráku.
Cestou se ale ještě zastavili pro drobnou odměnu. Podle chuti získal
každý malý účastník Drakiády buď buřtíka nebo cereální tyčinku. Jablíčko
a diplom RC Macka už dostal každý. U táboráku se postupně vystřídalo
více než sto lidí. Jsme moc rádi, že letos se přišli podívat i babičky
a dědečkové. U ohýnku měly děti ještě možnost pohrát si a namalovat do
klubovny RC Macka nějakého pěkného draka. Akci finančně podpořila MČ
–sch–
Praha-Kolovraty. Za rok opět na viděnou!

Účastníci KoloZávodu čelili výkyvům počasí
V neděli 20. září 2015 proběhl v odpoledních
hodinách u hřiště s U-rampou 5. ročník KoloZávodu.
Opět si s námi zahrálo počasí, mírně jsme se osprchovali, mocný fén nás vysušil a i přes létající altán
dopadl závod k všeobecné spokojenosti.
Startovní čáru letos opustilo celkem 106 závodníků,
kteří v plném počtu protnuli i čáru cílovou. Mezi sebe
si rozdělili úžasných 39 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, 1 150, 2 300, 3 450 a 4 600 m.
Doplňkem k závodu byla i letos jízda zručnosti, po jejímž absolvování byl odměněn každý závodník. Celá akce
se konala pod organizací Rodinného centra MACEK, ve spolupráci Školy Taekwon-do ITF CHON-JI, Klubu
U Boudů, SDH Kolovraty, Našich Kolovrat a o.s. Kolovratský KOS. Hlavním sponzorem byla MČ PrahaKolovraty a elektrickou energii poskytl kabelem Václav Pokorný. Tímto děkujeme všem, kteří pomáhali s přípra–pb–
vou a organizací závodu.

Milí čtenáři,
jménem pěveckého sboru „JazzBáby“ mi dovolte
pár slov. Jak jste si všimli, náš soubor stále „jede“
a několikrát v tomto roce jsme chtěli potěšit i vás.

Vzhledem k počtu našich příznivců, tedy vás, jsem
přesvědčena, že se nám to podařilo. Chtěla bych
vám velmi poděkovat za vaši přízeň a doufám, že
i v příštím roce se všichni opět sejdeme a společně
pobavíme. Naše díky zároveň patří i všem, kteří nám
organizačně i jinak pomáhají. A tak vám jménem
celého souboru přejeme krásné a klidné vánoční
svátky, hodně zdraví a úspěšné vykročení do nového
roku 2016 a těšíme se s vámi opět na shledanou.
za JazzBáby Věra Vondrovicová

Dýňová slavnost zazářila
Letošní tradiční dýňová slavnost RC Macek se
konala v neděli 9. listopadu v podvečer. Na svou
dobu nečekaně teplotně příjemný den přilákal před
Infocentrum na 300 lidí z Kolovrat i okolí.
Po krátkém úvodu a zapálení lampionů se osvětlený
had vydal krátkou procházkou na blízké hřiště, jehož
část je v temných podzimních dnech plně ponořena do
tmy. Cestou, aby se děti na pouti k překvapení nebály,
obdržel každý malý účastník do ruky ještě svítící neonovou tyčinku. Na hřišti už čekalo malé občerstvení
a hlavně překrásně osvětlené dýně. Nejen dětem se při
pohledu na ně tajil dech.
Po chvilce oddechu přišlo slíbené překvapení – letos
to byl monstrózní ohňostroj, na který finančně přispěla
i MČ Praha–Kolovraty. Zážitek to byl naprosto dokonalý!
Strašidelné dýně, dobrý čaj a káva a tisíce ohňostrojových světel. Pořadatelé budou mít příští rok co překonávat. Laťka byla tentokrát zvednuta snad na nejvyšší
možnou míru.
–sch-

Klub U Boudů zahájil další sezonu
Příznivci kultury a společenského života zajisté nemohli minout letošní kulturní podzim. Mezi nezapomenutelné předkrmy podzimního menu bylo možné zařadit cestopisné večery mongolisty Branislava
Makúcha a cestovatele Jakuba Moravce na téma Špicberky aneb Ač málem sežrán, přesto viděl zatmění.
Mezi hlavními chody kulturní nabídky opět dominují koncerty, tentokrát Hop-Trop se Samsonem Lenkem,
Poutníků slavících 45 let, Ireny Budweiserové a Blue Soul a Chanukového koncertu v podání orchestru
Šarbilach. Mezi mnoho dalších položek menu nesmíme opomenout zmínit Burianovu kulturní ozdravovnu, představení divadelních spolků a mnoho dalších akcí. Nemuseli jsme však u kultury pouze sedět, tradičně bylo
možné přijít se zdokonalit v jednom z mnoha tanečních kurzů, projet se na kole při KoloZávodě nebo si vyrazit
na výlet či si prostě užít i spoustu dalších zážitků. Kromě výrazné lidské pomoci personálu restaurace U Boudů
–pb–
a agentury Na perutích je nezbytné poděkovat i za finanční podporu MČ Praha-Kolovraty.
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Post koncertního mistra v České filharmonii otevírá mladému
violoncellistovi Václavu Petrovi nové možnosti
„Každý koncert je pro mě výjimečným zážitkem. V okamžiku, kdy vstoupím na pódium, se přenáším do jiného světa, ve kterém občas zůstávám
i dlouho po výkonu,“ svěřuje se violoncellista Václav Petr, který ve svých šestadvaceti letech zastává významný post v České filharmonii.

Váš otec Vladimír Petr je známý flétnista a také
umělecký vedoucí Telemannova kvarteta – zdá se
tedy, že jablko nepadlo daleko od stromu. Vy se ale
věnujete hře na violoncello a začal jste na tento
nástroj cvičit už ve čtyřech letech. Čím tak malému
chlapci učaroval tento nepříliš subtilní nástroj?
Já si to už přesně nepamatuji, ale maminka
s oblibou vypráví, že už ve dvou letech jsem sedával
na zkouškách tátova kvarteta. Když se podíváte na
nástrojové obsazení, což je flétna, hoboj, kytara
a cello, tak jistě tušíte, proč mi violoncello svým
sametovým zvukem učarovalo a proč jsem chtěl na
tento nástroj umět hrát.
V období dospívání se u mladých lidí většinou mění
vkus. Nepošilhával jste po jiných nástrojích?
Při studiích na gymnáziu jsem začal ještě hrát na
klavír, který mám velice rád. Hlavně asi pro schopnost sám sebe doprovázet. Plné harmonie a neúplná
soběstačnost je snad jediná věc, která mi na celle
schází. Jinak si nevybavuji žádný moment, kdy bych
chtěl změnit tento nástroj, nebo ho dokonce opustit.
Na střední škole jste získal několik ocenění
v národních i zahraničních soutěžích, jste také
laureátem mnoha prestižních mezinárodních přehlídek. Jako sólista jste s orchestrem vystupoval
už jako dvanáctiletý. Měl jste vůbec čas věnovat
se i jiným zálibám?
Měl jsem a stále mám spoustu jiných koníčků
mimo hudbu. Hlavně sport, počítače, tanec. Před
studiem na gymnáziu jsem hrál hodně třeba tenis,
ale od toho jsem musel upustit, protože s náročným
programem na této škole se toho nedalo moc stíhat.
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Musel jste dodržovat pevný režim, případně si
nějaké radosti odpustit?
Gymnázium mě na druhou stranu zase výborně
naučilo pracovat s časem. Už od jedenácti let jsme
museli využívat ke cvičení třeba ranní hodiny před
začátkem vyučování, což bylo mezi šestou a osmou
hodinou, nebo potom večery po šesté hodině.

Prozradíte některé ze svých uměleckých přání či
snů?
Moc bych si přál mít někdy možnost hrát na starý
italský nástroj. Rád bych si také zahrál druhý
Šostakovičův koncert. Ten však není až tak repertoárový, takže si na něj asi budu muset ještě nějakou
dobu počkat.
Přejeme, ať se vám to brzy splní.

Účastnil jste se mistrovských kurzů v zahraničí,
studoval jste na Evropské hudební akademii
v Bonnu a později na Univerzitě umění v Berlíně.
Liší se přístup pedagogů či způsob výuky u nás
a v cizině?
Obávám se, že na tuto otázku nelze zcela přesně
odpovědět. Jednak proto, že dnes je svět už hodně
promíchaný a různé výukové směry se začínají slévat, a za druhé kvůli tomu, že v našem oboru se
výukové hodiny liší u každého kantora.

Blanka Oujezdská, foto Petra Hajská

Často vystupujete v zahraničí. Je tamní publikum
jiné než u nás?
Publikum se hodně liší v každé zemi. V Česku
ještě díkybohu trvá tradice chodit na koncerty ve
společenském oblečení, což je věc, která ve většině
zemí, kde jsem hrál, už bohužel dost mizí. Rozdíly je
možné vnímat i v reakcích publika. Někde vás
odmění chladným potleskem nezávisle na výkonu
a jinde naopak po nepříliš zajímavém výkonu se
spustí frenetické ovace a publikum hned vstává.
Od ledna loňského roku zastáváte post koncertního mistra v České filharmonii, což je druhá nejdůležitější pozice v tomto tělese. Co pro vás tento
úspěch znamená?
Znamená to pro mě hodně. Jak zmiňujete, jedná se
o velice důležitou pozici v nejvýznamnějším tělesu
České republiky. Člověk s takovým titulem dostane
status, díky němuž se mu začnou otevírat nové dveře.
Co je nejdůležitější, aby muzikant uspěl v konkurenci nadaných muzikantů, kteří k nám proudí ze
zahraničí? Prý už nestačí jen bravurně ovládat
nástroj. K tomu je potřeba i dobře vypadat…
Skvěle ovládat svůj nástroj je rozhodně stále
nezbytnost, ale není to pouze jediný aspekt.
Samozřejmě v tom hraje roli do jisté míry i to, jak
člověk vypadá, ale velice důležité je mít dobrého
promotéra či agenta, který se postará muzikantovi
o marketing. Řekněme, že bez takového člověka
nemá umělec moc velkou šanci prorazit.
Koncertní či operní mistři mají diář zaplněný na
několik let dopředu. Co čeká vás v nejbližší době?
Právě jsem se vrátil z turné po Maďarsku
a Rakousku. Ještě před Vánocemi se podíváme se
smyčcovou částí našeho kvartetu, tedy jako smyčcové trio, do italského Terstu a během svátků mě
čeká turné po Číně opět s Českou filharmonií.
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Naši jubilanti
Ve čtvrtém čtvrtletí
roku 2015 oslaví významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Obermayerová Alžběta
Rathouská Božena
Steiner Jiří • Frabša Jiří
Ulbrich Petr • Bílková Alena
Zouplnová Emilie • Lehká Hana
Žemličková Herta • Novotný Josef
Fiedlerová Libuše • Nesveda Bedřich
Šilhavá Olga • Škáchová Marie
Placerová Irena • Mourková Anna
Jindra Jan • Tomanová Rudolfina
Jandusová Eva • Králíková Růžena
Sklenářová Anna
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Turistická vizitka Kolovrat
Kolovraty se od října mohou pochlubit vlastní
turistickou vizitkou, čím se zařadily ke třem a půl
tisícům turisticky přitažlivým místům v republice.
Na fotografii Filipa Nováka je kostel sv. Ondřeje.
Tento žádaný sběratelský suvenýr je k mání
v Infocentru s knihovnou za 12 Kč. Zde jsou
k dostání i notýsky, kam se vizitky nalepují. Vášniví
sběratelé, kteří v Infocentru dostanou i dvě příležitostná razítka, si už rozebrali téměř stovku kolovrat–oujských vizitek.

ADVENTNÍ ČAS

Vzpomínka na Jiřího Zejfarta
Před pár dny zastihla Kolovraty smutná zpráva. Ve věku 87 let nás opustil pan Jiří Zejfart,
evangelický farář a výtvarník, který poslední roky trávil v kolovratském Domě s pečovatelskou službou. Většina z nás si ho bude pamatovat jako nesmírně vitálního a činorodého člověka se skicákem v ruce. Čtenáři Kolovratského zpravodaje si vybaví jeho pravidelné promluvy k velikonočním a vánočním svátkům doplněné kresbami či grafikami.
Při příležitosti významného životního jubilea pana
Jiřího Zejfarta v roce 2008 uspořádalo Infocentrum
s knihovnou retrospektivní výstavu tohoto umělce.
Úvodní slovo při slavnostní vernisáži přednesla autorka
duchovní poezie Věra Ludíková: „Jeden obraz je víc než
tři tisíce slov, říká čínské přísloví. Kolik slov je třeba
napsat, aby se vyrovnala obrazu? O takovém tajemství,
o tajemství sděleného slova, o veliké síle přátelského
slova, které, když je sdělené v pravý čas, má účinek
podané pomocné ruky, dobře ví jubilant Jiří Zejfart, proOriginály svých grafik věnoval Jiří Zejfart
tože je básník, protože je kazatel.“
prezidentskému páru při jeho návštěvě
Jiří Zejfart pomáhal svými příspěvky v Kolovratských
Kolovrat v únoru 2007
zpravodajích duchovní obnově společnosti po listopadu
1989. V rozhovoru v jednom z dřívějších vydání tohoto čtvrtletníku na otázku, zda někdy pomyslel, že
totalitní režim jednou skončí, odpovídá: „O tom, že přijde změna, jsem nikdy nepochyboval. Otázka je, zda
se nám povedlo se svobodou naložit zodpovědně. Mnozí z nás však chápou svobodu jako příležitost prosadit svoji vůli a využít nových možností pouze pro sebe.“
A v rozhovoru pro spolek Kolowrat před třemi roky se vyznává ze svého vztahu k oběma životním profesím: „Děkuji Bohu za to, že jsem mohl žít tak bohatým životem a vnímat obě cesty ve svém životě jako
souběžné a vzájemně se prolínající. Nyní již není zejména moje kazatelská činnost tak intenzivní, ale přesto
se dá říci, že obě cesty dosud pokračují, vidím se v postavě služebníka, kterému byly svěřeny dvě hřivny.
–oujStále se snažím s nimi hospodařit. Jak se mi to daří, to s konečnou platností zhodnotí Pán.“

Adventní koncerty v knihovně
Druhý prosincový týden si rezervovali večery
v Infocentru s knihovnou učitelé klavíru, flétny
a kytary pro předvánoční koncerty svých svěřenců, kteří navštěvují hudební obory kolovratské pobočky ZUŠ Bajkalská.
„Jsem mile překvapena skvělými výkony svých
žáků. Hráli s jistotou a bez trémy, k čemuž určitě
přispělo příjemné prostředí knihovny,“ pochválila
malé klavíristy jejich učitelka Michaela Dobošová
–ouj(na spodním snímku).

„Bylo možné ho potkat na upravených cestách v okolí Kolovrat. Většinou s blokem a tužkou.
Maloval a mapoval si terén pro další obrázky, kterých vytvořil úctyhodné množství. Myslím, že není
možné spočítat kolik náčrtů, perokreseb, akvarelů či grafik s tématem nejen okolní přírody vytvořil.
Stejně obtížné je spočítat přátele, kterými byl otec obklopen jak doma, tak v zahraničí. Působil jako
evangelický farář v Karlových Varech a ve Vysokém Mýtě. Posledních dvacet let trávil s naší
maminkou na zaslouženém odpočinku tady v Kolovratech. Vrátil se tak téměř domů, protože jeho
rodištěm byla Uhříněves. Byl tu rád a byl spokojený, což je patrné z jeho již zmiňované výtvarné
za celou rodinu Petr Zejfart, syn
tvorby. Jsem vděčný všem, kteří se na mého otce vzpomenou.“
„Pan Zejfart byl pro mě starý, čilý a moudrý muž a snad si mohu troufnout říct, že i přítel, který
v posledních dvaceti letech ke Kolovratům neodmyslitelně patřil. Při své práci starosty jsem opakovaně cítil jeho podporu a jsem mu za to vděčný. Teď už není mezi námi, ale bude nám tady chyMarek Ovečka, bývalý starosta Kolovrat
bět.“

Smíšený komorní sbor Cantio Antiqua zve k poslechu
středověkých renesančních a raně barokních písní

Tradiční tříkrálový koncert
ve středu 6. ledna 2016 od 18,30 hodin v kostele sv. Ondřeje v Kolovratech

Změna ordinačních hodin
Praktická lékařka MUDr. Hana Božinovová oznamuje, že ve čtvrtek 31. prosince 2015 bude
ordinovat od 8 do 10 hodin. V ostatních dnech
do konce roku 2015 zůstává ordinační doba
beze změny.
Dále praktická lékařka oznamuje, že od 1. ledna
2016 budou ordinační hodiny upraveny takto:
v pátek bude ordinace od 9 do 14 hodin.
Ostatní dny zůstávají beze změny.
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INFOCENTRUM S KNIHOVNOU

Týden knihoven
přilákal nové čtenáře
Zažijte knihovnu jinak – to bylo motto letošní
celostátní akce Týden knihoven, do které se zapojila i kolovratská knihovna. Cílem bylo přilákat co
nejvíce nových čtenářů. A to se díky zajímavému
a netradičnímu programu podařilo – do knihovny
v Kolovratech se ve druhém říjnovém týdnu přišly
zaregistrovat tři desítky nových čtenářů.
Hlavní akcí bylo Pasování žáků druhých tříd na
čtenáře, které se v Kolovratech konalo už počtvrté.
Tentokrát se této důležité role ujal velmož Mladota,
kterého si zahrál Tomáš Bezouška, tedy historická
postava spjatá se založením naší městské části. Děti
hravě velmoži dokázaly, že opravdu číst umí a tedy
mohou hrdě nosit titul Rytíř čtenářského řádu. Mezi
malé čtenáře zavítala také autorka oblíbených příběhů
o Ducháčkovic rodině Sandra Vebrová a vyprávěla
dětem, co všechno předchází tomu, než se knížka
dostane ke svým čtenářům.
Týden knihoven byl také příležitostí ocenit nejlepší
dětské a dospělé čtenáře. Těm deseti nejpilnějším
představili svoji tvorbu studenti DAMU ve svém literárně-hudebním pásmu.
Nové čtenáře přilákala do knihovny také improvizovaná tančírna. Návštěvníci si pod vedením zkušených lektorů mohli zatančit salsu, latinskoamerické
variace a také mexické tance. Majitelky šikovných
rukou se s Věrou Vondrovicovou naučily technice
drátování a organizátoři nezapomněli ani na nejmenší
potenciální čtenáře. Ti si mohli pohrát mezi regály
knih, zatímco maminky měly čas si popovídat anebo
se rovnou přihlásit do knihovny. S programem
pomohlo Rodinné centrum Macek, které si knihovnu
zvolilo i pro mikulášskou herničku.
Na Týden knihoven navázala výstava české grafiky
z fondu oddělení Ar totéka opatovské pobočky
Městské knihovny Praha.

Knihovna odměnila nejpilnější čtenáře

Aleš Kovárna vystavuje do konce prosince

Studenti DAMU představili svoji tvorbu

Lucie Carlson zahrála hostům vernisáže

Čtenáře pasoval sám velmož Mladota

Vánoční jarmark se rozrostl
V poslední listopadovou sobotu do Kolovrat opět
zavítali prodejci adventních věnců, vánočních perníčků, staročeského trdla, medoviny či pečených
kaštanů, ale také originální keramiky nebo dřevěných hraček, aby své zboží nabídli návštěvníkům
tradičního jarmarku. Letos byl jarmark rozšířen
o prostor na Viničkách, kde lákali svými dobrotami
prodejci občerstvení.
Vánoční jarmark zahájili v kostele žáci kolovratské
pobočky ZUŠ Bajkalská, kteří dovedně ovládají hru na
flétnu, housle, trubku, pozoun či varhany. Program
pokračoval vánočním představením žáků Základní
školy, vystoupením Dětského pěveckého sboru
Jiskřička z Uhříněvsi a komponovaným pásmem
Hudebního souboru Církve bratrské v sále U Boudů.
Poté se návštěvníci jarmarku na chvilku přesunuli
do Infocentra, kde děti z výtvarného kroužku Pastelky
představily vánoční instalaci a zazpívaly koledy. Pak
program pokračoval sledem hudebních vystoupení
v atriu, kde se vystřídali žáci Mateřské školy, pěvecký
sbor JazzBáby a hosté - sbor renesanční hudby
Vilanella žáků ZUŠ U Půjčovny a pěvecký sbor
Akordum z Uhříněvsi. Na samotný závěr zazpívaly
děti ze sboru Coro Piccolo a po rozsvícení vánočního
stromu pozdravil obyvatele Kolovrat starosta
Mgr. Antonín Klecanda.

Spisovatelka Sandra Vebrová vyprávěla malým čtenářům, jak se rodí knížky
Foto Pavel Klikar, Blanka Oujezdská

-ouj-
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NAŠE HOBBY

Jeden nadhled je více než tisíce slov
Kolovraty se mohou pochlubit turistickou vizitkou, pro kterou si už od podzimu jezdí do Infocentra nadšení turisté – sběratelé. Autorem zdařilé fotky kostela zachycené z výšky pomocí bezpilotního letounu opatřeného kamerou, neboli dronu, je Filip Novák. V krátkém rozhovoru nám
prozradil, co tento novodobý koníček obnáší.
V jednom ze starších čísel zpravodaje se objevil
tvůj panoramatický záběr atria při kolovratském
jarmarku. Je vidět, že fotíš rád a zkoušíš i netradiční přístupy. To, že sis pořídil dron, bylo logickým vyústěním tvé záliby?
K focení pomocí dronu jsem se dostal přes letecké modely. S letadly a vrtulníky létám dlouho a letos
na jaře jsem se rozhodl, že to zkusím propojit
s natáčením na kameru.

Než majitel vypustí dron poprvé do vzduchu, na
co musí pamatovat?
Důležité je říci, že pokud je dron využíván ke
komerčním účelům, tedy snímky jsou nabízeny za
úplatu, je potřeba žádat o přidělení licence Úřad
civilního letectví. Majitel dronu se stává pilotem
a proto musí složit zkoušku z leteckého předpisu
L2, respektive z jeho doplňku „X“, a dále si zažádat
o povolení k leteckým pracím. Vyřízení v současné
době trvá přibližně šest měsíců.
Co všechno by měl pilot dronu znát?
Nejdříve musí složit teoretickou zkoušku s několika desítkami otázek, která je podobná té v autoškole, a také absolvovat pohovor o znalosti daného
systému. Je třeba vědět, kde a za jakých podmínek
je létání povoleno. Kolem letišť je totiž provoz omezený, stejně tak se nesmí s dronem létat v blízkosti
dálnic, železnic nebo stožárů vysokého napětí. Ani
nad hustě osídlením územím nebo nad lidmi, pokud
sami nejsou účastníky natáčení. Pak následuje
praktická zkouška, kdy adept licence létá na letišti
dle pokynů zkoušejícího, aby dokázal, že je schopen
dron bezpečně ovládat.
S jakou finanční částkou je třeba počítat, když si
chceme pořídit kvalitní dron a vlastnit i licenci?
Levnější drony nejsou vybaveny kamerou, ale
u těch kvalitnějších cena začíná na čtyřiceti tisících.
Jsou dostupné už i u nás a na trhu je několik značek.
Dron musí mít každým rokem uzavřené povinné
ručení, bez něhož nelze licenci získat. To představuje
částku kolem osmi tisíc korun. Za samotnou licenci
včetně povolení k leteckým pracím je potřeba počítat
přibližně s patnácti tisíci korunami.

Především musí mít souhlas majitele lokality či
objektu, nad kterým hodlá s dronem létat. Před
natáčením by se měl podívat na mapu letového provozu, která je na internetu pravidelně aktualizovaná.
Jsou na ní označené zakázané zóny, jako je Pražský
hrad nebo vojenské objekty. O povolení je nutné
žádat i pro filmování nad chráněnou krajinnou
oblastí a územím. Také je třeba brát na zřetel fakt, že
při filmování u letiště je nutné dodržet bezpečnostní
vzdálenost 5,5 kilometru. A to se netýká jen největších letišť, ale i sportovních – a těch je u nás
poměrně dost. Z mnoha omezení jdou udělit výjimky, ale ke konkrétní akci je vždy třeba žádat o povolení Ústav civilního letectví.
Když to shrnu, tak filmování nad polovinou území
naší republiky může znamenat problém. A sankce
jsou vysoké – pokuta za porušení předpisů může
být až 5 milionů korun.
Pokud se rozhodnete fotit či natáčet v zahraničí,
platí podobná omezení jako u nás. Vzhledem
k tomu, že licence má platnost jen pro naši republiku, v cizině je třeba žádat o povolení tamní letecký
úřad.
Existují nějaká praktická omezení při filmování
pomocí dronu?
Je nutné dodržovat maximální výšku, což je 300
metrů nad zemí, na mnoha místech může však být
výška z různých důvodů omezena. Ačkoliv dosah
některých typů je až dva kilometry, platí, že pilot
musí na dron celou dobu vidět volným pohledem,
aby ho mohl bezpečně ovládat. Baterky vydrží i dvacet minut, a navíc některé drony jsou schopny vrátit
se na stejné místo, odkud vzlétly. Létání je také
omezeno počasím – za silného větru a deště nebo
v noci či v mlze musí dron zůstat doma.
Co předcházelo focení kostela pro turistickou
vizitku?
Musel jsem se předem domluvit s majitelem
domu naproti kostelu, odkud byl nejlepší záběr.
Mám v plánu nafotit i další dominanty Kolovrat pro
nové webové stránky obce, takže postup bude
podobný.
Případy, kdy majitel dronu nahlíží seshora do soukromí souseda, nejsou ojedinělé. Jak se lze proti
tomuto nešvaru bránit?

Určitě bych se snažil nejprve s takovýmto člověkem rozumně domluvit, pobavit se o důvodech,
proč se tam s dronem pohybuje. Nemusí za tím být
vždy zlý úmysl, ale třeba jen nezkušenost a neznalost. Pokud domluva není možná, pak asi nezbývá
než to řešit přes obecní úřad, policii, případně Úřad
civilního letectví.
Vraťme se k filmování přírody či jiných krás vytvořených člověkem. U autorství turistické vizitky je
uveden odkaz na tvůj web www.nad.cz s mottem
Jeden nadhled je více než tisíce slov. Jaké další
využití nabízí filmování pomocí dronu?
Se čtyřmi kamarády začínáme nabízet filmové
dokumenty či reportáže z nejrůznějších společenských a sportovních akcí. Můžeme pořizovat dokumentace nemovitostí a pozemků pro využití na
realitním trhu. Dron je také dobrým pomocníkem při
mapování problematických a těžko dostupných míst
ve výškách jako jsou střechy, komíny, výškové
budovy, ale i mosty či stromy. Díky němu je možné
také určit například rozsah požárů, povodní a jiných
škod napáchaných povětrnostními vlivy. Jednoduše
– dostane se všude tam, kde není žádoucí přímý
vstup člověka.
Všechny filmařské a fotografické práce zpracujeme do finální podoby. V našem týmu je profesionální střihač, režisér a scénárista. Příprava natáčení,
režie a postprodukce je stejně důležitá jako samotné
filmování.
Dron byl původně vyvinut k tomu, aby pomáhal
rybářům vyhledávat naleziště tuňáků. Jenomže
dříve než se rybáři rozkoukali, o drony projevila
zájem americká armáda. Jak vidíš vývoj tohoto
zařízení do budoucna?
Samozřejmě, že veškerá technika se dá zneužít
a šmírování pomocí dronu je jen lehčí forma. Vývoj
je opravdu rychlý. V posledních dvou letech se
drony staly dostupné pro širokou veřejnost, dají se
pořídit v dobré kvalitě a za rozumnou cenu. Dnes už
existují drony, které mohou sami sledovat například
lyžaře na sjezdovce. Nedovedu si ale představit, co
nastane ve vzduchu, když se sejde dvacet lyžařů
s tímto zařízením.
Blanka Oujezdská

Když se pilot se svým dronem vydá do terénu
zachytit svět z ptačí perspektivy, na co musí
pamatovat?
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Komunitní zahrada bude
v bývalé bažantnici
Začátkem roku jsme v kolovratském
Infocentru debatovali o založení komunitní, tedy
společně obhospodařované zahrady. Postupně
se dala dohromady skupinka asi 20 lidí, kteří by
chtěli zahradu aktivně využívat nebo se jinak
podílet na jejím vzniku a chodu.
Najít vhodný pozemek nebylo vůbec snadné,
a to ani při ochotě starosty Antonína Klecandy
poohlédnout se po pozemku obecním. Jsem proto
vděčná Bohumilu Stárkovi za propůjčení jeho
zahrady, pro pamětníky dřívější bažantnice.
Najdete ji při silnici Do Lipan, když poslední kolovratskou uličkou odbočíte doleva.
Zahrada kultivuje i vztahy
Zatím na pozemku proběhly tři brigády a úprava
terénu a také jsme si ujasnili představu o budoucí
podobě zahrady. Nebude se jednat o běžný model
městské komunitní zahrady, kdy každý zájemce
má svůj vlastní záhonek. Cílem kolovratského projektu je sdílení znalostí a zkušeností, vzájemná
komunikace, pěstování a kultivace mezilidských
vztahů – a ano, také zeleniny. Kolovraty totiž tento
důležitý potenciál stále mají, na rozdíl od anonymních městských sídlišť, kde opravdu nezbývá než
každému přidělit jeden čtvereček na bydlení
a možná jeden na pěstování.
Jak bude zahrada vypadat?
Chystáme zde políčko, velký členitý vyvýšený
záhon pro smíšenou výsadbu, několik různých
menších záhonů (různé typy pro různé účely i pro
ukázku, také semínkový záhon pro pěstování
osiva), ovocný sad a bobulové houští, a nebude
chybět ani zázemí a nádrž na dešťovou vodu
v podobě jezírka. Za odvedenou práci se každý
zahradník dle svého uvážení odmění při sklizni
sám. Po zbudování zázemí zde budou probíhat
tematické kurzy, dílny a další akce pro širokou
veřejnost. V plánu je i chov včel.
Pokud máte zájem stát se komunitním
zahradníkem, čili pracovat a sklízet na společné
zahradě, kontaktujte Alenu Kopřivu Chadovou na
tel. 607 704 611 nebo na e-mailu alena.chadova@gmail.com. Podmínkou je trvalé bydliště
v Kolovratech nebo Lipanech. Začátkem roku
2016 proběhne seznamovací schůzka a můžeme
se pustit do díla. Nájemné v prvním roce neplatíme, v dalších letech jen symbolické.
Děkuji tedy panu Stárkovi za vskutku štědrý dar
kolovratským občanům. Prvním výstupem komunitní zahrady byl shodou okolností materiál na výrobu ozdob pro kolovratský vánoční strom. Při této
příležitosti bych ráda poděkovala také všem dobrovolníkům, kteří přišli pomoci s výrobou a instalací:
MŠ Kolovraty, RC Macek, Kolohrátek, spolky Naše
Kolovraty, OS Lipanský, kolovratští hasiči, různorodá tvůrčí dámská frakce i kolovratská dítka.
Přeji všem krásné svátky, šťastné vykročení do
nového roku a těším se, až komunitní zahradničení přinese své ovoce.
Alena Kopřiva Chadová
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Sypejme ptáčkům, pomůžeme jim přežít zimu
Mnoho ptačích druhů během podzimu odlétá do oblastí s příznivějším podnebím a s dostatkem potravy. Ptáci zůstávající u nás přes zimu pomoc ze strany člověka ve formě přikrmování
rádi přijmou. Nejrozšířenější a nejznámější je přikrmování na krmítku.
Jak krmítko vyrobit a kam ho umístit?
Nejvhodnějším a nejdostupnějším materiálem pro
výrobu krmítka je dřevo. Vhodná jsou především tzv.
automatická (samosypná) krmítka. Na velikosti a tvaru
nezáleží – mělo by být spíše větší a prostornější, aby
umožnilo konzumovat potravu i větším ptačím druhům.
Důležitá je dostatečně velká stříška, která chrání potravu před vlhkem a sněhem. Základnu, na kterou předkládáme potravu, je nutno opatřit nízkým zábradlím (asi
2 cm), aby vítr nesmetal potravu na zem.
Krmítko umístíme ve volném prostranství na klidném
a přehledném místě, minimálně 1,5 metru nad zemí
a alespoň 2 m od nejbližšího stromu. Na stromě je dobré
krmítko zavěsit pomocí drátu nebo provázku za větev.
Tím předejdeme napadení ptáků kočkou nebo kunou.
Pokud umisťujeme krmítko poblíž okna nebo jiné prosklené plochy, je potřeba, aby sklo bylo pro ptáky „viditelné“. Zvenku ho proto můžeme zakrýt průhledným
závěsem nebo na něj nalepit nějaké obrázky či samolepky, aby do něj ptáci nenaráželi.
Tzv. tukové krmítko zhotovíme z převráceného květináče, poloviny skořápky kokosového ořechu nebo
borové či smrkové šišky. Květináč zalijeme tukovou
směsí (rozehřátý tuk se semínky či drcenými ořechy)
a necháme vychladnout a ztuhnout. Šišku pak do této
směsi namočíme. Krmítka vyvěšujeme na místa, na
která nesvítí slunce, aby se tuk nerozpustil.

vhodná jsou drcená jádra vlašských a lískových ořechů. V obchodech lze zakoupit přímo speciální míchané směsi pro krmení ptáků. V přírodě můžeme nasbírat
různé plody a bobule: jeřabiny, plody bezu černého,
hlohu, rakytníku, břečťanu či svídy, semínka bodláků
apod. Ideálním krmivem do zásypu je tzv. zadina –
odpad od mlátiček a čističek obilí, obsahující především semena plevelů.

Co patří na krmítko?
Potrava by měla být kvalitní a nezkažená. V žádném
případě se prostřednictvím krmítka nesmíme zbavovat
kuchyňského odpadu a zbytků. Takováto potrava totiž
ptákům způsobuje zažívací potíže a může vést až
k jejich úhynu. Ptáky nikdy nekrmíme těstovinami, slanými, kořeněnými a uzenými výrobky ani přepáleným
lojem! Z potravin konzumovaných lidmi můžeme ptákům nabídnout ovesné vločky, strouhanou housku (ne
slanou!), maso (nakrájené na kousky), strouhanou
mrkev, vnitřní sádlo nebo lůj.
Použít můžeme i jakákoliv semena (slunečnice,
proso, konopí, mák, lněné semínko, řepka). Velice

Sýkory (koňadra, modřinka, babka, uhelníček, parukářka), brhlík, šoupálek či strakapoudi nepohrdnou
olejnatými semeny, lojem či tukovou směsí.
Kosi, kvíčaly a brkoslavi se živí převážně bobulemi
ptačího zobu, kaliny, černého bezu, jeřabin, případně
plody hrušek a jablek.
S krmením můžeme začít již začátkem listopadu.
Krmivo podáváme pravidelně, ale zpočátku menší
dávky. Za mrazů a při vyšší sněhové pokrývce je
žádoucí dávky zvyšovat. Přikrmovat můžeme až do
konce března.

Jakou potravu mají nejraději jednotlivé druhy
ptáků?
Drobní pěvci mají rádi slunečnice, mák, ovesné
vločky, kukuřice, směsi pro ptáky, lesknice, proso,
jakákoli jiná semena, strouhanka – ptáci si sami vyberou, co jim chutná.

Stanislava Bartošová,
s použitím zdrojů České společnosti ornitologické

Knihovna půjčuje i semínka plodin a květin
Návštěvníci knihovny si kromě knížek mohou půjčovat také semínka zeleniny, bylinek či
okrasných květin. Semínkovna funguje obdobně jako knihovna – zájemci si v zásuvkách
skříňky s osivem vyberou pytlíček se semínky, doma vypěstují rostliny a stejné množství
nových semen zase přinesou zpět.
Vznik Semínkovny podnítila Alena Kopřiva Chadová, která se dlouhodobě zabývá permakulturními projekty a mimo jiné domácím semenařením plodin. Permakultura je harmonické soužití člověka s okolní krajinou, které zajišťuje materiální i nemateriální potřeby
udržitelným způsobem. „Po dvou letech semenaření máme zásoby osiva pro široké okolí
a rádi se s ostatními nadšenci podělíme o radost z pěstování zajímavých plodin. V mnoha
případech se jedná o staré, krajové či rodinné odrůdy získané z české genobanky Gengel,
která se stará o uchování těchto odrůd jako našeho společného kulturního dědictví,“
vysvětluje Alena. Základ semínkovny tvoří právě semínka z její vlastní zahrady.
Pro získání kvalitního osiva je třeba dodržovat několik zásad. Rostliny by měly být
zdravé a silné, semínka dobře vyzrálá a sklizená za sucha. Pokud se nepodaří vypěstovat rostliny hned napoprvé, pěstitelé nemusí zoufat, ale mohou se pokusit o úspěch
příští rok. Při správném skladování osiva vydrží klíčivost semínek i několik let.
Semínkovna v kolovratské knihovně je vybavena i vlastní knihovničkou tematických
-oujpublikací a časopisů, z nichž některé si lze koupit domů.
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Loučení s další tenisovou sezónou
Je prosinec, blíží se konec roku 2015 a to je čas ohlédnout se a zhodnotit činnost klubu
TK Sport Kolovraty.
Koncem září skončila další tenisová sezóna, ve které se můžeme prezentovat velmi dobrými výsledky jak v soutěži družstev, tak i v jednotlivcích. S dosavadními výkony všech našich družstev jsme nadmíru spokojeni. Žádný
z okolních klubů se nemůže pochlubit takovými výkony mládeže. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem trenérům, kteří se snaží koncepčně předat co nejvíce zkušeností a zkvalitnit jak herní formu, tak i taktiku.
Umístění našich družstev v sezóně
2014/2015
Dospělí –1. třída: 6. místo
Dorost – 1. třída: 4. místo
Starší žáci – 2. třída: 1. místo s plným počtem bodů a postup do 1. třídy
Mladší žáci – 1. třída: 5. místo
V průběhu celé sezóny na turnajích jednotlivců náš klub i obec dobře reprezentovali hráči
našeho oddílu: Karolína Nováčková – reprezentantka ČR, trojnásobná mistryně republiky (k titulu v hale přidala titul
v létě ve dvouhře i ve čtyřhře), vítězka 6 turnajů, 2x finále a 4x semifinále převážně nejvyšších kategorií; Milan Válek
– vítěz 10 turnajů, 1 finále a 2x semifinále; Vít Uhlíř - vítěz 4 turnajů a 1x semifinále; Valérie Musilová – vítězka 2 turnajů, 3x finále a 4x semifinále; Klára Válková – vítězka 1 turnaje, 1x finále a 1x semifinále; Martin Tříška – vítěz 1 turnaje a 1x finále; Petr Roušar – vítěz 1 turnaje a 1x semifinále; Petr Lutovský – vítěz 1 turnaje a 1x finále; Marian Kubín
– 3x finále a 3x semifinále; Šimon Vydlák – 2x finále a 1x semifinále; Jan Bubeník – 2x semifinále; Jakub Volf – 2x
semifinále. Jako každoročně jsme organizovali dvě tenisová soustředění. První se uskutečnilo na tenisových dvorcích
v Královicích ve dnech 1. až 6. července. Soustředění pro zdokonalení herní a kondiční přípravy našich dětí a mládeže
absolvovalo 27 dětí ve věku 5 až 10 let vždy od 8,30 do 15 hodin. Druhé soustředění jsme zajistili již tradičně
v Bedřichově v Jizerských horách. Soustředění se konalo ve dnech 16. až 22. srpna za účasti 23 závodních tenistů.
Tuto zimu využíváme k trénování stávající tělocvičnu, kde máme prostor jak pro tenis, tak pro zdokonalování
koordinace pohybu a prostorového vnímání prostřednictvím košíkové. Jinak nadále využíváme hal v okolí
(Královice, Uhříněves a Dubeč).
Chceme poděkovat všem rodičům, kteří pomáhají logisticky zvládat nelehkou situaci, za trpělivost a vstřícnost
ke spolupráci. Všem dětem přejeme, aby byly zdravé a měly chuť se i nadále zlepšovat.
A čtenářům zpravodaje bych chtěla popřát krásné a poklidné Vánoce plné rodinné pohody a odpočinku.
Hana Vlastníková

Studio Sport přeje krásné Vánoce
Soutěžní podzim pod volejbalovou sítí utekl družstvům Studia Sport strašně rychle. Máme
za sebou zhruba polovinu soutěží Přeboru Prahy, v některých kategoriích jsme velmi spokojeni, v jiných méně. Ale takový je sport, v něm nejsou jen samá vítězství. Všechny porážky
jsou důležité proto, abychom příště vítězili.

MAESTRO CLUB hledá hráče
nohejbalu a volejbalu
Nohejbalový oddíl MAESTRO
CLUBU Kolovraty pořádá nábor
nohejbalistů do svých řad, který je
určen pro muže a ženy od 15 do 99 let. Hledáme
nohejbalisty, kteří s námi budou hrát 3. třídu pražské soutěže. Přijďte se podívat na trénink, který
máme každé úterý od 19,30 do 21 hodin a každý
čtvrtek od 19 do 21 hodin v kolovratské tělocvičně (Mírová 57/47, Praha 10 - Kolovraty). Pokud
preferujete rekreační nohejbal, můžete využít středeční tréninky v době od 20,30 do 22,00 hodin,
které probíhají v tělocvičně Lidový dům
v Uhříněvsi.
Více informací u Petra Součka,
soucek@maestroclub.cz, tel. 604 695 462.
Volejbalistky a volejbalisté z oddílu MAESTRO
CLUBU Kolovraty hledají další spoluhráče. Přijďte si
nezávazně zahrát. Tréninky máme každou neděli od
18 do 20 hodin v tělocvičně Kolovraty. Zavolejte
Honzovi Růžičkovi na tel. 724 009 826 nebo napište: jan.ruzicka@gmail.com.
Těšíme se na Vás.

Zveme vás už pojedenácté
na Pochod zmrzlého kapříka
Již pojedenácté Vás srdečně zveme na zimní
procházku ze Světic do Kolovrat, aneb na
Pochod zmrzlého kapříka.
Akce se koná v neděli 27. prosince 2015 dopoledne. Sraz účastníků je v 9,55 hod. na nádraží
v Kolovratech – odjezd vlaků směr Říčany.
Z Kolovrat se vydáme vlakem do Světic a odtud
pěšky přes Říčany zpět do Kolovrat. Podrobné
informace na www.maestroclub.cz.
Těšíme se na Vás.

Zdá se ale, že náš tradiční cíl – aspoň jednu medaili pro Studio Sport
každou sezónu – máme znovu na dosah. Naše Áčko v kategorii minivolejbal vyhrálo dva ze tří turnajů Přeboru a je s náskokem dvou bodů v čele
celé soutěže! Velkou radost máme i ze stále lepších výkonů a z nadšení,
jakým se prezentují naše úplně nejmladší minivolejbalistky – v posledních
dvou turnajích nepoznaly porážku a postoupily už o dvě ligy Přeboru
Prahy nahoru. Výborně! Kategorie mladších a starších žákyň čeká po
Vánocích určitě lepší rok, kadetky do něj nahlédnou po překvapivém ale
zaslouženém postupu do 1. ligy. Ale radost nám dělají také hráčky, které
jsou už v užším výběru Prahy, tzv. KCM (Krajské centrum mládeže) – konkrétně Barbora Votrubová, Barbora Kopková a Martina Van Gorp.
Je vidět, že touha reprezentovat je ve Studiu Sport pevně zakotvená,
inspirovaná reprezentantkami České republiky, bývalými kapitánkami
Studia Sport Veronikou Dostálovou a její mladší sestrou Tizianou
Baumrukovou. Na fotografiích se představují naši další trenéři a družstva.
Na horní je Petra Van Gorp s asistentkou Petrou a aktuálně vedoucím družstvem Přeboru Prahy v minivolejbalu. A na spodní fotografii je vidět, jak
družstvo na Vláďovi Gobym doslova visí a stále se lepší…
Celý tým Studia Sport přeje všem krásné Vánoce a dobrý rok 2016.
Přejeme zdraví, spokojenost a pracovní nebo třeba sportovní úspěchy,
a samozřejmě reprezentační formu!
PaedDr. Jiří Baumruk, www.studio-sport.cz
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Zimní fotbalová sezona
Na začátku listopadu odehrála naše
mužstva poslední soutěžní zápasy.
Od poloviny srpna se v Kolovratech
hrálo 42 mistrovských utkání všech
věkových kategorií, k tomu dva větší přípravkové
turnaje a několik přípravných zápasů. Každý všední den od pěti odpoledne do osmi večer se trénovalo. Prostě na hřišti panoval čilý ruch a ke konci
sezony už to na naší hlavní travnaté hrací ploše
bylo znát. Koncem listopadu proběhla brigáda
spojená s úklidem areálu.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem, kteří
se brigády zúčastnili. Teď už tedy přešel fotbalový
klub do zimního režimu. Neznamená to, že by se
v Kolovratech přes zimu fotbal nehrál. Žáci i dorost
nadále trénují, po Novém roce se začnou připravovat na jarní sezonu i muži. Na našem hřišti s umělou trávou začaly zimní ligy mladších i starších
žáků, v lednu se přidá i kategorie starších přípravek.
Informace o programu jednotlivých družstev udržují
trenéři a vedoucí na našem webu a facebooku.

Dorostenci Sokola bojují
o postup do přeboru
Na podzim se konal i nástup družstev staršího
a mladšího dorostu do bojů o postup z I. A třídy do
nejvyšší pražské soutěže – Pražského přeboru.
Hrát nejvyšší pražské soutěže v mládeži obecně
je jeden z prioritních cílů Sokola Kolovraty. Dosud
se to daří u mužstva starších žáků, které Kolovraty
reprezentuje v této náročné soutěži již třetím
rokem. A nutno říct, že se borci obou týmu do
bojů o postup pustili s vervou. V „poločase“ soutěže přezimuje družstvo staršího dorostu na druhém místě (se ztrátou 3 bodů na první místo)
a družstvo mladšího dorostu, které na podzim
neztratilo ani bod, na prvním místě (s šestibodovým náskokem na druhou pozici). Přejeme chlapcům hodně štěstí a sílu do jarní části a doufejme,
že se dílo v podobě postupu podaří.

Mladší dorost

Taekwon-do mohou cvičit děti už od čtyř let
„Teorie je nedílnou součástí taekwonda. Její studium je nutné pro správné provedení jednotlivých
technik, stejně jako pro pochopení myšlenek a morálních hodnot spojených s taekwondem.“
Tímto citátem z úvodu ke studijním materiálům pro přípravu na zkoušky úrovně 1. danu (černý pásek) by
se dal vystihnout podzim ve škole Chon-ji, korejského bojového umění sebeobrany Taekwon-do. V průběhu
letošního podzimu se část žáků pod vedením Michala Bora připravovala na další zkoušky nejen v rámci tréninků, ale i na technických seminářích v Kolíně a Kolovratech. Zkoušky pak skládali 8. prosince před velmistrem taekwonda Hwang Ho-yongem (9. dan), mezinárodním instruktorem ITF a předsedou Technické
komise ITF. Pro vybrané sportovce byla odměnou účast na Taekwon-Do dni s galavečerem v Campusu
Masarykovy univerzity v Brně dne 12. prosince 2015. Hlavním tématem celého dne byly oslavy 60 let od
založení Taekwon-Do Generálem Choi Hong-hi.
Co musím udělat proto, abych mohl Taekwon-do začít
cvičit?
• Přijít na jeden z tréninků určených pro začátečníky
(rozpis tréninků).
• Donést si s sebou pohodlné věci na cvičení (sportovní
kalhoty nebo kraťasy a tričko).
• Cvičíme naboso, proto boty nejsou potřeba.
• Mít chuť cvičit a učit se něco nového.
• Nábor se provádí celoročně, proto je možné přijít kdykoliv na kterýkoliv z tréninků určený pro začátečníky.
Případné další dotazy můžete směřovat na náš e-mail:
chon-ji@seznam.cz
Taktéž je můžete pokládat přímo hlavnímu trenérovi školy
(Michal Bor) na tel. čísle: 608 444 555
Kdo může Taekwon-do cvičit?
• Kdokoliv, kdo má odvahu zkoušet něco nového a nebojí se získávat nové přátele.
• Věková hranice není omezena, avšak doporučený minimální věk jsou 4 roky.
• Pro mladší cvičence (4-6 let) doporučujeme doprovod staršího sourozence nebo rodiče. Ti mohou taktéž cvičit.
Jaké je školné?
• Měsíční poplatek za školné je 300 Kč (tréninky během školního roku).
• Pro dospělé, kteří chodí na čtvrteční tréninky, je školné 400 Kč na měsíc (cvičíme celoročně i o prázdninách).
Co je potřeba pro registraci nového člena, se dozvíte na webu: www.chon-ji.cz

Na trénink zavítal Mikuláš s čertem
Ve dvou nejmladších kategoriích přípravek se trenéři v Sokole Kolovraty starají o celkem 53 dětí od
pěti do osmi let.
Na práci s těmi nejmenšími se v celém fotbalovém
hnutí i v našem klubu klade velký důraz. U těchto dětí
jsou nejvíc vidět pokroky, každým měsícem se lepší.
Rádi jsme pro ně připravili překvapení a na trénink jsme
pozvali Mikuláše a čerta. Počáteční respekt z pekelníka
rozehnal hodný Mikuláš a, jak už to bývá, děti mu rády
dokázaly, že legendy o něm dobře znají. A pak mu
předvedly i to, jak si rozumí s fotbalovým míčem.
Odměna se našla pro každého a my věříme, že se děti
-tri nadále budou těšit na další tréninky.

NOVÉ DOPOLEDNÍ CVIČENÍ pro všechny

s Alenou Svobodovou – cvičitelkou zdravotní tělesné výchovy
• Nenásilné protažení těla a uvolnění kloubů bez poskakování.
• Cviky rehabilitační i prvky z čínských cvičení, pilates a krátké masážní techniky.
• Cvičení přináší uvolnění těla, dobrou náladu a energii pro další dny.
• Večerní Pohodové cvičení je v oblibě již přes 10 let • Každá hodina je originální.
Starší dorost
-tr, mm-
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Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hod. v malé tělocvičně, Mírová 57, Kolovraty
Začínáme 14. ledna 2016
Kontakt: e-mail: alenkasvobodova@seznam.cz, tel. 776 611 529
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INZERCE

AUTODOPRAVA
NONSTOP

Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH
Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany

MILAN PETRUŽÁLEK

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

•
•
•
•
•
•
•

odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
Avia, Liaz, Tatra, Iveco, multikára
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

• Zasklívání, vrtání, broušení, lepení zrcadel,
akvárií, terárií •
• Výřezy diamantovou pilou •
• Výroba izolačních skel •
• Široký sortiment zrcadel, skel (včetně lepených)
- tloušťky, barvy, vzory! •

NOV Ě
• pískování skel, lepení skel UV lampou •
• rámování, paspartování •

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

Kolovratský zpravodaj 4/2015

23

www.kolovratyy..cz

