MASOPUST V KOLOVRATECH

V poslední únorovou neděli se v naší obci konal Masopustní průvod, jehož pořadatelem je vzdělávací spolek sOOva. Masopustní veselí pokračovalo odpoledním maškarním plesem pro děti, o který se postarali místní hasiči a Rodinné centrum Macek. Večer dětské publikum v sále U Boudů vystřídali dospělí,
jež pobavilo představení v podání Cirkusu Žebřík (první foto).
Jako už tradičně, sraz masek byl u zvoničky v Tehovičkách. Letos bylo zahájení velmi obřadné, neboť, jak bývá o masopustech zvykem, starosta předal Masopustu dočasně svou vládu nad obcí. Potom se odhadem stovka lidí vydala na tradiční pochod od domu k domu, kde, musíme uznat, byli páni a paní domácí
velmi řádně připraveni na návštěvu zpívajících masek. Ještě než si členové průvodu vysloužili písní odměnu, nabízeli jim pochutiny nejrůznějšího druhu,
stejně jako nápoje nejrůznějších rozsahů, co se objemu alkoholu týče. Milé bylo, že někteří mysleli i na děti a nabízeli džusy a šťávy.
Mezi taháky této veskrze kulturní události patřil například příjezd dvou generálů na koních, sólové i párové tance některých masek a hostitelů, balada o lotru
Babinském, návštěva u muzikanta pana Kysely, který na harmoniku přidal pár svých oblíbených písní, svatba ženicha a nevěsty (pohlaví u obou nezjištěno),
zvolení královny průvodu (maska Obžerství) nebo vrcholné finále Spor Půsta s Masopustem s tradičním házením popela. Jen tu kobylu se ani letos prodat
nepodařilo. Domlouváme s jatkami v Uhříněvsi, že by si ji vzali, ale možná nám to překazí oprava ulice Přátelství, tak nelze vyloučit, že kobylu uvidíme i napřesrok.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili aktivně jako zpěváci nebo hostitelé, i těm, kdo se přišli jen podívat a zazpívat si. Zvláštní dík patří Hugo Vonáskovi a panu
skladateli Stanislavu Jelínkovi, kolovratskému sousedovi, za úpravu písní pro sbor. Spolek sOOva děkuje také obci za podporu této obnovené tradice.
Jakub Sršeň, foto Pavel Klikar
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Úvodník starosty
Milí spoluobčané,
hned v úvodu velmi děkuji všem, kdo pomáhali se zimním úklidem sněhu. Přestože je to již několik let povinnost obce, je jasné, že zaměstnanci městské části
nemohou zvládnout vše najednou. Velmi mě potěšilo, když jsem viděl mnohé sousedy, kteří uklízeli nejen svůj chodník, ale například i parkovací místo, kde předtím
stálo auto někoho, kdo zde nebydlí.
Kdysi jeden pořad v rádiu začínal citací: „Svaté město padlo, protože každý konal
svou povinnost. Svaté město padlo, protože každý konal jen svou povinnost.“ Jsem
proto rád za všechny, kteří dělají nejen své povinnosti, ale i něco navíc. Děkuji rovněž všem, kteří poslali návrhy do participativního rozpočtu. Většina projektů je velmi dobře zpracovaná
a velmi se mi líbí. Jsem zvědavý, který vyberete k realizaci.

Editorial
Milí čtenáři,
při vernisážích v knihovně si s hosty a přáteli
vystavujícího
umělce, kteří se v Kolovratech ocitli poprvé,
společně notujeme, jak
je to v této městské
části pěkné. Návštěvníkům vernisáží stačí přejít od zastávky vlaku k infocentru a hned chválí, že jsou všude chodníky
a kolem je čisto, uklizeno. A toho si všimnou dokonce i potmě.
Přespolní, k nimž se počítám také, obyvatelům
Kolovrat upřímně závidí. O takových vymoženostech jako je například novinka – participativní
rozpočet, kdy si lidé sami navrhnou, jak život
v obci vylepšit, si zatím mohou nechat jen zdát.
Stejně tak není běžné, že obec lidem nabídne
elektronickou aukci energií, aby jim pomohla
ušetřit domácí rozpočet. A to ani netuší, že od
května bude do Kolovrat zajíždět noční autobus.
Návštěvníci odjinud, kterým Kolovraty učarovaly, se sem rádi vracejí. Oblíbili si vycházkové
okruhy nebo třeba jazzové večery u Boudů, jako
výtvarník Emil Šourek. Ten za kolovratskou kulturou neváhá vyrazit až ze Senohrab. Skupinka
sympatizantů a fanoušků Kolovrat se hezky rozrůstá.
Těším se na setkání s domácími i přespolními
na Velikonočním jarmarku, který bude v sobotu
8. dubna odpoledne.
Blanka Oujezdská, šéfredaktorka
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V těchto dnech mnohé z nás tíží zhoršená dopravní dostupnost kvůli uzavírce ulice Přátelství související
s rozsáhlou rekonstrukcí této důležité komunikace. Uzavírka a objízdné trasy nebyly stanoveny naším úřadem ani Odborem dopravy ÚMČ Praha 22 v Uhříněvsi, ale přímo Magistrátem hl. m. Prahy. Jsem rád, že
vyslechli naše přání, abychom se nestali oficiální či neoficiální objízdnou trasou a zaslepili příjezd z Říčan
ulicí K Říčanům. Představa, že by zde jezdilo 20 000 aut, která denně projedou po ulici Přátelství, je děsivá,
a to zvláště, když nemáme u škol světelné přechody. Bohužel nebylo možné vyslyšet naše přání, aby byla
zaslepena i ulice na Lipany a na obou silnicích byl dovolen vjezd pouze pro rezidenty a autobusy MHD.
Konkrétní opatření v dalších částech uzavírky jsou v jednání a budeme Vás o nich informovat prostřednictvím webových stránek.
S nastávajícím jarem mnohé z Vás jistě potěší stromořadí ve směru na Královice. Jde o první část vysázených stromů. K dosázení dojde na podzim tak, aby vznikl okruh, který bude začínat u nové mateřské
školy, na jejímž projektu nyní pracujeme.
Jelikož se v naší městské části rozrůstá skupina cyklistů, chceme rozšířit i cyklostezky a definovat, které
cesty budou společné pro cyklisty a pěší a které například jen pro pěší a koně. Rád bych Vás pozval na setkání, které se bude konat v úterý 11. dubna v sále U Boudů, kde budeme probírat budoucí podobu vycházkových okruhů a cyklostezek.
S přáním mnoha jarních úsměvů
Mgr. Antonín Klecanda, starosta

Slovo zástupkyně starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
k jarnímu období tradičně patří také množství různých aktivit. A tak i letošní jaro
je nabité mnoha akcemi. Čekají nás samozřejmě akce kulturně společenské, ať již
tradiční (Dětský den, Kolovratský parník, Pálení čarodějnic či již druhý ročník Majálesu), tak i akce nové.
Tradičními akcemi se již stala také setkávání občanů s vedením městské části
nad různými tématy. V době, kdy čtete tento zpravodaj, je již za námi březnové
setkání s místními spolky či první fáze setkání nad řešením cyklistické a pěší dopravy. Ráda bych Vás
touto cestou pozvala na akce nadcházející. Na duben je naplánováno setkání s občany, na něm budou
představeny participativní projekty (10. dubna) a druhá fáze setkání s odborníky nad řešením dopravy
cyklistické i pěší v naší městské části (11. dubna). Rádi bychom uspořádali na jaře též pravidelné setkání
v Lipanech.
Tato setkávání nejsou jen prezentací aktuálních informací či záměrů, ale také vzájemnou výměnou názorů, debatou apod. Jejich důležitou složkou je to, čemu se dnes trochu módně říká participace (účast,
podílení se). Osobně bych to možná raději nazvala spoluprací. Výše uvedená setkání jsou na této participaci
a zapojení občanů do velké míry založena. Proto je vždy dobré, účastní-li se těchto schůzek co nejvíce občanů, kteří se chtějí i aktivně zapojit do společného řešení různých oblastí našeho obecního života.
Budeme moc rádi, když si uděláte čas a přijdete. Na setkání se těší
Mgr. Stanislava Bartošová, zástupkyně starosty
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva MČ
10. zasedání – 21. prosince 2016
Rozpočet MČ na rok 2017
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017
objem příjmů –
23. 772,0 tis. Kč
objem výdajů –
24. 805,8 tis. Kč
plánovaný schodek –
1. 033,8 tis. Kč
Schodek rozpočtu bude kryt zapojením zůstatku z výnosu výherních hracích přístrojů r. 2016
a finančními prostředky z minulých let.
Zastupitelé dále schválili finanční plán hospodářské činnosti na rok 2017
objem výnosů –
3. 770 tis. Kč
objem nákladů –
2. 770 tis. Kč
hospodářský výsledek –
1. 000 tis. Kč
Program pro poskytování dotací na podporu
volnočasových aktivit
Zastupitelé vyčlenili na Program pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit
450.000 Kč.
Participativní rozpočet
Zastupitelé schválili návrh zásad pro Participativní rozpočet na rok 2017 a pro tyto projekty
vyčlenili 300.000 Kč.
Odkoupení pozemku pro cyklostezku
Zastupitelé schválili záměr budoucí koupě části
pozemku parc. č. 815/31 (126 m²) v k.ú. Kolovraty pro účely plánované cyklostezky.
Nový název: Knihovna s infocentrem
Zastupitelé schválili k 1.1.2017 nový organizační řád a změnu názvu odboru úřadu z Infocentra s knihovnou na Knihovnu s infocentrem.
Současně byl rozšířen pracovní úvazek knihovnice.
Termíny zasedání ZMČ: nově od 18 hodin
Starosta informoval o termínech zasedání v prvním pololetí roku 2017: 15.3., 26.4., 24.5., 28.6.
– nově od 18 hodin.

Naši jubilanti
V prvním čtvrtletí roku 2017
oslavili významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Benčík Antonín • Pěkná Ludmila
Nováková Eva • Mimra Emanuel
Polcar Miloslav • Čejková Alena
Foltýn František • Brzák Pavel
Lacinová Anežka • Vlnatá Emilie
Vomáčka Jiří • Švec Jiří
Černý Miroslav • Pensdorf František
Stuchlík Václav • Kysela Jan
Ježková Marie • Kratochvíl Václav
Všem oslavencům gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.
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Slovo do vlastních řad
Občanská aktivita - sousloví omšelé, leč dobře vystihující činorodost jednotlivců, spolků, či přátel souznějících nad konkrétním tématem. V lipanské komunitě jsem jedním z pamětníků, kteří se v roce 2004
započali věnovat tématu rozvoje lipanského občanského spolužití a rozvoji obce samotné. Za uplynulých
12 let zmíněné občanské angažovanosti se s přáteli i kolegy z Okrašlovacího spolku, jak jsem přesvědčen,
nemáme zač stydět. Poslední naše aktivita je zaměřena na blížící se sedmisté výročí lipanské obce. Na
stránkách zpravodaje jsme o této iniciativě informovali.
Na konci minulého roku byla na podkladě této spolkové iniciativy zahájena rozsáhlá rekonstrukce požární nádrže v Lipanech. Jedno z hlavních témat výročního spolkového decennia. Tato zásadní úprava,
spíše však změna využití zanedbaného prostoru, vyžadovala součinnost s obecním úřadem. Díky pochopení
našeho záměru a možnosti čerpat dotační titul byly zahájeny rozsáhlé stavební práce, které budou završeny
v tomto roce a zásadně pozmění podobu okrajové části lipanské obce. Stavební činnost vnesla do řad lipanské komunity zájem a pozornost. Naneštěstí nebyl tento zájem ze strany ÚMČ uspokojen dostatkem
informací o záměru samotném, ani představením projektu a zamýšleným cílem.
To bylo ze strany obce částečně napraveno až po delší časové prodlevě; na setkání s lipanskými občany.
I tato „nešikovnost“ však postačila několika činorodým jednotlivcům k rozpoutání negativní kampaně vůči
iniciátorům změny, členům Okrašlovacího spolku a lipanským zastupitelům. V průběhu jednoho měsíce
jsme byli nařčeni ze ziskuchtivosti, degradace životního prostředí, svévole a počastováni i jadrnými invektivami. Byla to podlá a nečestná pomluva členů spolku, sousedů, kteří za poslední roky pozvedli společenský život v obci, věnovali a nadále jí věnují svůj volný čas i nemalé finanční prostředky.
Na zmíněném setkání s lipanskými občany došlo ze strany starosty obce k vysvětlení a lze přijmout jeho
vyjádření o nutnosti urychleného zahájení úprav. Osobně, s porozuměním přecházím zmíněné nedostatky
v komunikaci a jsem rád, že Lipany dostanou k užívání prostor, kterým se budou moci chlubit. Co přijmout
nemohu, je chybějící omluva členstvu Okrašlovacího spolku od těch osob, které nalézají v naší aktivitě jen
neexistující černé myšlenky. Slovo do vašich řad, nevážení! Před rozvíjením a šířením svých nepravdivých
a nepodložených teorií máte vždy možnost se zeptat na přesný stav věcí. Jsme obec malá a povětšinou
víme, kde se setkat.
Miroslav Procházka, člen Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty

Autobusy do Uhříněvsi budou jezdit častěji

P

oslední dubnovou sobotu začne platit nový jízdní řád autobusových linek.
Společnost ROPID vyhověla přání cestujících a významně posílila spoje
v úseku Uhříněves – Kolovraty. Novinkou bude noční autobus.
O změnách, které lidé využívající autobusovou
dopravu uvítají, podrobněji referuje David
Marek, vedoucí Oddělení projektování městské
dopravy společnosti ROPID: „Nový jízdní řád zachovává dle požadavků vedení Kolovrat provoz
školních spojů na lince 227 stejně jako doposud.
Nově je zaveden požadovaný školní vložený spoj
v trase Nedvězí – Picassova. Významně byl navýšen počet spojů v úseku Uhříněves – Kolovraty.“
Dle požadavku MČ Praha-Benice jsou nově
jízdní řády linek 226, 228, 325 upraveny tak, aby
v manipulační zastávce - zastávka Benice stál mezi
spoji vždy jen jeden autobus. Pro zlepšení obsluhy
veřejnou dopravou i v nočním období byla prodloužena noční linka 906 (dosud 506) nově
z Uhříněvsi přes Benice, Lipany, Kolovraty do
Nedvězí.
David Marek detailně popisuje vazby, které
jsou v rámci jízdních řádů zapracovány: „Jedná se
o návaznost spojů linek 226, 227, 228, 325 na vlaky
u Nádraží Uhříněves a linek 226 a 227 na tytéž
vlaky též v Kolovratech, a to s delší přestupní
dobou, neboť autobus projede úsek UhříněvesKolovraty pomaleji, než vlak. Je to ale výhoda,
protože přestup v Kolovratech je dlouhý kolem
400 metrů. Pouze v ranní špičce je u linek 226
a 227 preferován kratší interval, tedy 20 minut,
a nutná vzájemná koordinace. Proto jede více
autobusů než vlaků a z tohoto důvodu také několik
spojů mezi 5. a 9. hodinou na vlaky nenavazuje.“
Nový jízdní řád umožňuje zvolit různé varianty
přestupů:

Kolovratský ZPRAVODAJ 1/2017

• přestup na Novém náměstí v relaci Depo Hostivař – Kolovraty a opačně (tj. mezi linkami
229/364/366 a 226/227)
• přestup na Novém náměstí v relaci Depo Hostivař – Benice a opačně (tj. mezi linkami
229/364/366 a 228/325)
• přestup na Novém náměstí v relaci Háje – Benice a opačně (tj. mezi linkami 226/227
a 228/325)
• přestup v Dolních Měcholupech v relaci Uhříněves – Dubeč a opačně ve špičkách pracovních dnů (tj. mezi linkami 229/364/366
a 111/329)
Vedoucí David Marek upozorňuje na několik
specifik: „Tím, že noční linka 906 projíždí všemi
městskými částmi vyjma Královic, umožňuje v období po půlnoci a po 4. hodině ranní zajistit vždy
jedním vozem, neboli spojem, obsluhu všech
městských částí od Nedvězí až po Uhříněves. Je
to finančně efektivnější, než provoz dvou vozidel
na denních linkách v jeden čas. V přechodovém
období den-noc a noc-den byly některé spoje linek
227 a 228 nahrazeny spojem noční linky 906.“
Dále zůstává zachován provoz noční linky do
Říčan (nyní 609, nově 959), která nahrazuje jeden
pár spojů linky 906. Aby po prodloužení linky 906
do Nedvězí nezůstal úsek Uhříněves – Nedvězí
bez pokrytí v čase 1:47 hod., byl zaveden spoj
linky 906 pouze v trase z Nového náměstí, kde
autobus striktně vyčká na přestup z linky 959 od
Hájů.
-red-

INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Za koupalištěm vznikne pohodlné parkoviště

A

by mohlo oblíbené koupaliště přivítat první návštěvníky co nejdříve, usiluje
vedení obce o získání dotace na jeho rekonstrukci. Podrobnosti k této akci
i k dalším plánům zmiňuje starosta Antonín Klecanda (AK) a jeho zástupkyně Stanislava Bartošová (SB).

Nádrž v Lipanech by se měla brzy proměnit
v přírodní jezero. Obyvatele Lipan zajímá, proč
v souvislosti s úpravou nádrže i okolí bylo vykáceno pár stromů u nádrže.
SB: Stromy u lipanské
nádrže byly pokáceny
z důvodu špatného zdravotního stavu; měly i narušené kmeny. V těchto
místech bude provedena
náhradní výsadba dřevin. Připomeňme, že
městská část přistupuje k pokácení vzrostlých
dřevin pouze z nutných důvodů, kdy je pro jejich špatný zdravotní stav nelze zachránit
a mohly by ohrozit kolemjdoucí. Stromy necháváme posoudit i arboristou. Kácení se provádí
v období vegetačního klidu a obec ukládá i náhradní výsadbu. Další důvody pro kácení dřevin
mohou být pěstební či bezpečnostní jako kolize
s inženýrskými sítěmi či s komunikacemi. Vždy
se však snažíme nejprve hledat vhodné řešení,
jak stromy zachránit. Kácení veřejné zeleně na
území městské části mohou provádět i jiné subjekty – v zimě proběhla úprava břehových porostů u našich potoků ze strany Lesů hl.m.
Prahy. Kácení stromů např. oznámila také
Technická správa komunikací (TSK). V souvislosti s rekonstrukcí ulice Přátelství bude muset
letos kácet stromy podél této komunikace z důvodu úpravy příkopu. Povolování kácení dřevin
se řídí také platnou vyhláškou.
Na poli za areálem u Donáta u silnice Přátelství
začínají výkopové práce – buldozery shrnují
vrchní vrstvu zeminy. Co se tam chystá?
AK: Jedná se o vybudování dočasného meziskladu, který bude využíván při rekonstrukci silnice Přátelství. Jde o soukromou dohodu
majitele pozemku a společnosti Eurovia. Po
ukončení stavby bude pozemek dán opět do původního stavu.
Kolovratské koupaliště je oblíbené nejen mezi
obyvateli naší městské části. Příjemné prostředí
láká i přespolní výletníky. V loňských letech
však do jeho údržby investovala obec nemalé
prostředky. Nyní se chystá rekonstrukce areálu.
Můžete zmínit podrobnosti?
AK: V současnosti jednáme s pražským magistrátem o přidělení účelové dotace na rekonstrukci koupaliště. Zároveň pracujeme na
zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na
provozovatele. Rádi bychom, aby koupaliště
fungovalo v příštích letech bez problémů a nutnosti investic a hlavně, aby bylo zkolaudováno,
což se od roku 2010 nepovedlo. Několik let fungovalo na výjimky, které však v loňském roce hygiena odmítla prodloužit. Je totiž problém
s prosakováním spodních vod, chybějícím odpadovým kanálkem a hlavně s nedostatečnou kapacitou sítí.
Poblíž areálu s koupalištěm je sice odstavné
parkoviště, návštěvníci však většinou nechávají

svá vozidla v ulici Nad Nádrží s obytnou zónou,
kde riskují pokutu. Jak se obec vyrovná s náporem motoristů v letních měsících?
AK: V současné době jednáme o dobudování
tohoto parkoviště. Momentálně řešíme nasvícení příjezdní cesty i celé parkovací plochy. Toto
místo by se mělo stát výchozím parkovištěm pro
návštěvníky z okolí, kteří v Kolovratech rádi
tráví volné chvíle na vycházkových okruzích,
hřištích či na koupališti.
Zpravodaj přináší aktuální články o probíhajících nebo plánovaných stavebních akcích. Kterými se teď obec aktuálně zabývá?
AK: Už v loňském roce jsme na Ministerstvo
životního prostředí podali projekt na zateplení
víceúčelové budovy, kde sídlí pošta, lékařské ordinace a školní jídelna. Nyní čekáme, zda bude
schválen. V plánu je i rozšíření prostor hasičské
zbrojnice. Musíme ale počkat na přidělení dotace z pražského magistrátu.
Vedení městské části také pravidelně informuje
o záměru vybudovat novou budovu základní
školy s druhým stupněm. Jak příprava pokračuje?
AK: Na projektu se v současnosti intenzivně
pracuje. Celou školu má v gesci Odbor strategických investic Hlavního města Prahy. Předpokládáme, že k dokončení dokumentace
a k získání všech povolení by mělo dojít příští
rok na jaře. Následně začne výstavba.
Na konci loňského roku mohli obyvatelé Kolovrat a Lipan dát prostřednictvím formuláře najevo svůj zájem o zahradní kompostéry. Jaký je
výsledek?
AK: O kompostér projevilo zájem 260 občanů. Projekt byl zpracován a odevzdán. Vzhledem k velkému zájmu o dotaci ze strany obcí
budeme výsledky znát až koncem května.
Obec se dlouhodobě zabývá řešením cyklistické
dopravy i bezpečného pohybu chodců v městské
části…
AK: V loňském roce proběhlo mapování,
nyní se na připravovaný „cyklogenerel“ podíváme společně při několika setkáních s odborníky. Občané mají možnost se zapojit do
připomínkování při dalším setkání v úterý
11. dubna od 19 hodin v sále U Boudů.
Do konce února se mohli občané vyjádřit k tzv.
SWOT analýze, která obci pomůže identifikovat
silné a slabé stránky, příležitosti i budoucí
hrozby. Co z toho vyplývá?
AK: Rádi bychom všem poděkovali za připomínky ke SWOT analýze. Nyní bude vše předáno odborníkům z ČVUT, kterým jsme svěřili
dodělání Strategického plánu. V průběhu jeho
tvorby proběhnou setkání u kulatých stolů s odbornou veřejností a počítáme i s připomínkami
občanů.
-ouj-
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Odstraněním větví a keřů
přispějete k bezpečnosti
Úřad MČ Praha-Kolovraty žádá občany, aby
kvůli bezpečnosti odstranili větve stromů
a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do
obecních chodníků a komunikací.
Jedná se také o větve zastiňující dopravní
značení nebo pouliční veřejné osvětlení v obci
a bránící bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel, hlavně větších rozměrů jako jsou nákladní
vozy na svoz komunálních odpadů. Přesahující
zeleň do chodníků brání bezpečnému průchodu
občanů, zejména maminkám s kočárky, a dále
průjezdu techniky zajišťující údržbu chodníků.
Pracovníci úřadu žádají občany o odstranění
větví ve smyslu § 1016 zákona č. 89/2012 Sb., odstavec 2 a 3 občanského zákoníku:
(2) Neučiní-li vlastník v přiměřené době
poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na
jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné
obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.
(3) Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným
způsobem bez dalších omezení.
Děkujeme za spolupráci. V případě dotazů se
obracejte na Odbor správy majetku MČ PrahaKolovraty Vlaďku Matinovou, tel. 267 710 518,
linka 122.

Kolovraty pomohly potřebným
Také loni se naše městská část podílela na spolupráci se společností POTEX při sběru použitého textilu. Stejně jako v předchozím roce,
i tentokrát se podařilo získat 14 tun textilu.
„V loňském roce 2016 se nám společně podařilo z odpadového toku odklonit bezmála 200 tun
textilu a příznivě tak ovlivnit životní prostředí.
V Kolovratech to bylo konkrétně 14.037 kg textilu, za což všem děkujeme,“ říká manažerka
společnosti Veronika Knoblochová.
POTEX připravuje oblečení pro společnosti
pomáhající lidem v těžkých životních situacích
jako Naděje, pražské Centrum sociálních služeb, Progressive, Sananim či Společnou cestou.
-red-

Mohutný sekvojovec
můžete mít i na zahradě
Lesy hl. m. Prahy letos oslaví 25 let své existence. Za symbol oslav si organizace zvolila
silný a dlouhověký sekvojovec, jehož dva exempláře již přes 60 let rostou v Kunratickém lese
a patří mezi pražské památné stromy. Tyto památné stromy se budou ucházet o titul Strom
roku.
„Z těchto dvou stromů jsme navíc připravili
tisícovku sazenic, které si Pražané budou moci
vysadit jako okrasné dřeviny. Od dubna jsou
k mání v ďáblickém zahradnictví nebo v našich
hájovnách v pražských lesích,“ láká zahradníky
Pavla Vamberová z příspěvkové organizace
Lesy hl. m. Prahy.
-red-
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REKONSTRUKCE ULICE PŘÁTELSTVÍ

Odměnou za trpělivost řidičů i občanů bude nová a bezpečná silnice

Z

ačátkem března začala první etapa opravy páteřní komunikace Přátelství - Černokostelecká. Rekonstrukce celého
úseku od okružní křižovatky K Netlukám v Uhříněvsi až na hranici Prahy (Říčany) bude ukončena do konce roku.
První etapa, která zasáhne zhruba 600 metrů této komunikace, skončí začátkem května, kdy se práce přesunou na
další úsek směrem k Uhříněvsi. Práce provádí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK).
Rekonstrukce ulice v etapách
1. etapa: Pod Bahnivkou – Málkovská (6 - 8 týdnů)
2. etapa: Málkovská – K Poště (do konce června)
3. etapa: křižovatky K Poště – K Říčanům (do konce srpna)
4. etapa: K Říčanům – K Netlukám (do konce prosince)
První část oprav bude probíhat v úseku K Netlukám – hranice Prahy. V místě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních
vrstev. Pro snížení hluku bude položena vrstva tichého asfaltu VIAPHONE. Po
dobu rekonstrukce bude doprava z Prahy do Říčan vedena po komunikaci Přátelství
kromě tranzitní nákladní dopravy. Pro směr Říčany – Praha jsou vedeny objízdné
trasy po silnici 101 na dálnici D1.

Vedení Kolovrat se snaží o zmírnění dopadu rekonstrukce na život obyvatel, podařilo se vyjednat pár výhod
Jak uvedl starosta Kolovrat Antonín Klecanda, městská část není přímým účastníkem řízení k rekonstrukci ul. Přátelství, tím je obec, tedy Hlavní město Praha.
„Navzdory tomu se díky intenzivnímu jednání ze strany vedení naší městské částí
povedlo dosáhnout toho, že oficiální objížďka nevede přes Kolovraty, ani přes Lipany, jak bylo původně plánováno. Navíc přes Kolovraty bude zamezen průjezd
směrem na Prahu, což je důležité pro bezpečnost školáků,“ upřesnil starosta.
Vedení Kolovrat zároveň bude iniciovat jednání o změně nebezpečných křižovatek mezi Kolovraty, Královicemi a ulicí Přátelství, obdobně jako i na křižovatce mezi
Kolovraty, Nedvězím a ulicí Přátelství. Na těchto nebezpečných křižovatkách bylo
již mnoho nehod, a některé s tragickými následky. Úprava těchto křižovatek bohužel
neproběhne společně s úpravou povrchu silnice.
„Velice dobře si uvědomujeme, že oprava a související opatření v daném rozsahu
je pro občany vždy nepříjemná, a vyhovět všem nelze. Výsledek u objížděk je maximum možného, čeho mohla naše městská část v takovém řízení dosáhnout pro eliminaci negativních vlivů na obec a její obyvatele. Přesto nás čeká několik
problematických měsíců. Proto prosíme občany, aby se s dotazy obraceli na TSK,“
dodává starosta.

Negativní vlivy se bude snažit zmírnit magistrát i zhotovitel
Takto rozsáhlá a dlouhá rekonstrukce zásadně ovlivní dopravu v jihovýchodní
části Prahy. „Víme, že způsobí dopravní komplikace, nicméně komunikace je i kvůli
nadměrnému přetížení zejména kamionovou dopravou ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná. Můžu Pražanům slíbit, že budu klást maximální důraz na
to, aby byly co nejlépe připraveny objízdné trasy a fungovala informovanost řidičů,“
zdůrazňuje náměstek primátorky Hl. m. Prahy Petr Dolínek.
Po úpravách bude komunikace rozšířena zhruba o jeden metr na obě strany na
normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně
nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté
budou po polovinách odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně položeny nové.
Na závěr bude položena vrstva speciálního tichého asfaltu. Zhotovitelem rekonstrukce je společnost EUROVIA CS. „Jsme si plně vědomi, že stavební práce na
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této důležité komunikaci mohou způsobit dopravní komplikace. Uděláme všechno
pro to, abychom tyto vlivy co nejvíce zmírnili. Obyvatelé a ekonomické subjekty
v okolí budou při závažnějších změnách v organizaci dopravy informovány pomocí
letáků a médií. Věříme, že odměnou za trpělivost řidičů i místních občanů jim bude
nově opravená a bezpečnější komunikace,“ uvádí Iveta Štočková, tisková mluvčí
EUROVIA CS.

Dopravní omezení a nová zastávka Nad Parkánem
Omezení dopravy v 1. etapě rekonstrukce ulice Přátelství vychází z toho, že pro
směr z Prahy do Říčan zůstane po celou dobu ulice Přátelství v celém úseku průjezdná, a to pro osobní automobily, autobusy PID i nákladní automobily mimo tranzitní nákladní dopravy bez omezení tonáže. Pro opačný směr od Říčan do Prahy
bude komunikace Přátelství uzavřena a náhradní trasa bude vedena pro osobní i nákladní dopravu značenou objížďkou po silnici 101 na D1.
Tranzitní nákladní doprava na Brno, resp. Kutnou Horu bude vedena směrovými
tabulemi od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes
křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1.
Kamiony se z ulice Podleská dostanou na D1 rovněž po trase Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem. Objízdná trasa po D1
nebude podléhat zpoplatnění.
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace byly upraveny trasy některých autobusových linek. Pozor - jen ve směru do Prahy. Přes veškerá nepohodlí je dobrou zprávou, že vznikla dočasně zastávka v ul. Nad Parkánem, která umožní rychlé spojení
do Uhříněvsi, případně na Háje.
linka 364
▪ linka je pouze ve směru do Prahy vedena odklonem přes Říčany a Kolovraty
▪ ruší se zastávky Říčany, U Větrníku a Říčany, průmyslový areál Černokostelecká
– směr Praha
▪ ve směru Praha se zřizují zastávky Říčany, U Podjezdu v pravidelné zastávce linky
469 (směr Říčany, Nádraží) a Nad Parkánem v pravidelné zastávce linky 267 (směr
Nedvězí)
linky 381, 382, 383, 387, 609
▪ linky jsou pouze ve směru do Prahy vedeny odklonem přes Říčany a Kolovraty
▪ ruší se zastávka Říčany, prům. areál Černokostelecká – směr Praha
▪ zřizuje se zastávka Říčany, U Větrníku v pravidelné zastávce – směr Praha – zastávka bude nástupní pro spoj linky 609 směr Praha
▪ zřizuje se zastávka Nad Parkánem směr – Praha v pravidelné zastávce linky 267
(směr Nedvězí)

Kontakty na mluvčí společností, které podají informace
▪ TSK, mluvčí Barbora Lišková, tel.: 257 015 527, 702 017 815
e-mail: barbora.liskova@tsk-praha.cz, www.tsk-praha.cz
▪ EUROVIA CS, mluvčí Iveta Štočková, tel.: 224 951 349, 731 602 380
e-mail: iveta.stockova@eurovia.cz, www.eurovia.cz
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Obyvatelé Kolovrat a Lipan navrhli desítku projektů

D

o tzv. Participativního rozpočtu bylo podáno celkem 11 projektů, které jejich autoři představí na setkání v pondělí 10. dubna od 19:15 hod. v sále U Boudů. Poté budou občané o návrzích hlasovat a vítězný projekt může
být realizován. Ti, kteří se nebudou moci prezentace projektů zúčastnit, si je mohou prohlédnout na webových stránkách obce, kde bude rovněž spuštěné hlasování. Ten, kdo nemá k dispozici počítač, může hlasovat v Knihovně s infocentrem. Do hlasování se mohou zapojit obyvatelé Kolovrat a Lipan starší 15 let.

1. Rozšíření volnočasových aktivit – umístění dvou
nízkých lanových drah
Cílem projektu je rozšířit nabídku herních prvků
pro děti od 3 do 12 let umístěním 2 ks nízkých lanových
drah na vybraná místa v MČ. Nízká lanová dráha je
soustavou lanových překážek různých obtížností
a druhů umístěných v bezpečné výšce. Pohyb v lanových překážkách podporuje motorické dovednosti.
Odhad nákladů: 267 tisíc Kč

včetně sportovních klubů, je v dobrém stavu, ale místa
k sezení citelně chybí.
Odhad nákladů: 100 – 130 tisíc Kč

8. Výsadba stromů v zástavbě
Zeleň v městské části je bohatá a udržovaná, ale
jsou místa, která by bylo vhodné výsadbou vylepšit, doplnit. Jsou to místa, kde původní výsadba vypadla
(ulice Mírová) a také volné plochy, kde by stromy vylepšily vzhled prostředí či dodaly stín v létě (parkoviště
u nádraží, parčík na severu obce).
Odhad nákladů: 179 tisíc Kč

5. Výsadba ovocných stromů na kolovratské vycházkové okruhy

2. Úprava části vycházkového okruhu – Stará císařská cesta – východ, I. etapa
Cílem je kultivace místa, úprava a ošetření dřevin,
odstranění náletů či tlejících pozůstatků polomů. Otevřou se tak přirozené průhledy na Kolovraty a Lipany,
prosvětlí tuto část stezky a umožní osazení lavic. V širších částech lze vybudovat několik tzv. hmyzích
hotelů. Vznikne klidová
zóna v doposud méně
využívané části okruhů,
která umožní zdravý
vývoj vysazené vegetace
i bezpečnější pohyb
chodců a cyklistů.
Odhad nákladů:
197 tisíc Kč

Projekt je zaměřen na obohacení vycházkových
okruhů o ovocné stromy, které do zemědělské krajiny
z historického hlediska patří a dělají ji přívětivější a pestřejší. Nejedná se o návrh výsadby nové souvislé aleje
nebo sadu, nýbrž o dosadbu 25 ks stromů do proluk ve
stávajících alejích, do remízků a na křižovatky cest.
Odhad nákladů: 31,5 tisíce Kč

9. Zatraktivnění vycházkových okruhů
Umístěním hracích prvků se okruhy stanou atraktivními pro děti, mládež i dospělé. Zároveň prvky poslouží jako orientační body
na okruzích, které jsou
leckdy nepřehledné. Děti
uvítají procházky, kde je
bude čekat zábava. Okruhy
nebudou jen obyčejnými
cestami kolem polí.
Odhad nákladů: 288 tisíc Kč

3. Císařská brána
Císařská cesta protínající krajinu mezi Kolovraty
a Lipany postrádá výraznější dominantní prvek. Tím
mohou být dva solitérní kamenné bloky připomínající
menhiry, umístěné po obou stranách cesty. Vznikne
tak příjemné a zajímavé místo pro setkávání a trávení
volného času.
Odhad nákladů: 95 tisíc Kč

10. Venkovní stoly pro stolní tenis
6. Vytvoření hracího plácku pro míčové hry pro děti
Na pískovišti u Donáta se nachází jeden hrací prvek
– tobogán. Chybí zde plácek na hraní míčových her,
který by mohl vzniknout na zanedbané a nevyužívané
části pozemku.
Odhad nákladů: 150 tisíc Kč

V Kolovratech a jejich okolí se nachází 14 hřišť
a sportovišť, ale vybavení většiny z jich je zaměřeno na
předškolní, resp. mladší školní věk. V severní části Kolovrat nabídka pro starší děti chybí zcela, což by napravily dva venkovní stoly pro ping-pong.
Odhad nákladů: 35 – 39 tisíc Kč

11. Kampaň Uklízejme po svých psech!
7. Dosázení alejí okruhů Benického a Na Předevsi
4. Zbudování hlediště a úprava okolí na hřišti Na
Parkáně
Cílem projektu je vybudování jednoduchého hlediště pro několik desítek diváků a návštěvníků. Víceúčelové hřiště, které využívá základní a mateřská škola

Výletní okruhy jsou velkou přidanou hodnotou naší
obce, péče o jejich stav je potřeba k tomu, aby na hodnotě ještě získávaly. Na vycházkových okruzích jsou ve
stromořadích mezery, které mohou být dosázeny
stromy shodného druhu, aby se aleje zacelily.
Odhad nákladů: 154 tisíc Kč

Jedná se o čtyři vtipně pojaté plakátky (viz zadní
strana obálky) – samolepky formátu A4 které budou
v průběhu roku vylepovány na zelené odpadkové koše,
kde jsou zavěšené i plastové sáčky určené ke sběru
psích exkrementů. Kampaň má přimět pejskaře, aby
po svých svěřencích uklízeli.
Odhad nákladů: 25 tisíc Kč
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ROZVOJ OBCE
Nevíte, kam s ní?
Pomůže vám nová aplikace
V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi
nimi jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné
zářivky či LED diodové žárovky.
Kam s nimi, když doslouží? Wolframové
žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému
obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci.
Navíc se díky recyklaci využije více než 95 %
materiálů, ze kterých jsou vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila
úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve
vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte
užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP.
Vyhledávač v mobilu
Nová aplikace vám rychle pomůže najít
sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další místa ve vašem
okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním
systémem Android nebo iOS. Kromě mapy
sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých druhů světelných
zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.
QR kód iOS

K

lubovny ve dvoře za restaurací U Boudů se podrobí rekonstrukci, aby
mohly brzy sloužit dětem. Podrobnosti zmiňuje ředitel DDM Praha 10 –
Domu UM Roman Urbanec.

Loni předal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových klubovny do rukou Magistrátu hl. města Prahy. Podmínkou bylo, aby po
dobu 20 let sloužily tyto prostory neziskovým
aktivitám pro děti a mládež. Později byly budovy svěřeny do správy Domu dětí a mládeže
Praha 10 - Domu UM. Pane řediteli, můžete přiblížit, co bude dále?
Koncem února schválilo Zastupitelstvo hl. m.
Prahy doplnění těchto budov do naší zřizovací
listiny. To znamená, že v těchto prostorech
vznikne další z pracovišť Domu dětí a mládeže
Prahy 10 – Domu UM, a to pracoviště Kolovraty. Během procesu předávání jsme zpracovali
investiční záměr a teď nás čeká příprava rekonstrukce.

Android QR kód

V naší městské části můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat v nejbližším sběrném
dvoře v Uhříněvsi, v Bečovské ulici 23,
(www.sberne-dvory.cz) nebo je zanést do
malé sběrné nádoby, která je umístěna ve
vstupním prostoru Knihovny s infocentrem.
EKOLAMP šetří vaše peníze
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů
pro naši městskou část zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice
funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných
míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Kolovraty finanční
prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na stránkách
www.ekolamp.cz.
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V klubovně vznikne centrum aktivit pro
děti a mládež pod hlavičkou Domu UM

Klubovny v současné době nejsou ve stavu, aby
vyhověly normám pro mimoškolní zařízení.
Proto jsou nutné stavební úpravy. Co bude rekonstrukce obnášet?
Především druhá budova není v dobrém
stavu. V současnosti probíhá výběrové řízení na
projektanta stavby, které by mělo být uzavřeno
v březnu. Vlastní projektová dokumentace a realizace stavebních úprav bude probíhat po etapách.
Můžete je blíže popsat?
První část chceme zvládnout do prázdnin,
druhou pak do poloviny září 2017. To vše ale
za ideálního stavu. U první z budov se jedná
o vybudování sociálního zařízení, zateplení budovy, změny osvětlení a vytápění. U druhé budovy, mimo vybudování sociálního zařízení nás
čeká rekonstrukce téměř celého objektu včetně
střechy, stejně tak vytápění. Více nám řeknou až
sondy, které projektanti budou muset realizovat, aby byl znám skutečný stav budovy. Rekonstrukce bude hrazena z prostředků magistrátu
a do dubna podáme i žádost na finanční prostředky z programu Zelená úsporám. Vybavení
pracoviště bude zajištěno z běžných prostředků
DDM Praha - Domu UM, kde vypomohou
i naše další pracoviště. Je tedy otázkou, jak vše
půjde rychle, aby práce na zahájení činnosti pracoviště probíhaly intenzivně.
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Jaká je spolupráce s naší městskou částí?
Spolupráce s obcí je velmi dobrá, navíc váš
starosta je dobrým věcem nakloněn. Za DDM
Praha 10 se na přípravě pracoviště podílí zkušená zástupkyně ředitele Blanka Petrásková
a pedagog volného času Jaroslav Kincl, aby vše
spělo k hladkému rozběhu činností. Především
průběh výběrových řízení ukáže, zda jsme
schopni vše stihnout.
Pod hlavičkou vašeho centra by měly fungovat
i místní kroužky, kterým zatím chybí záštita
větší organizace, a také ty, které měly existenční
potíže. V prostorách kluboven dosud nabízejí
aktivity pro děti další organizace. Jak bude
probíhat spolupráce těchto subjektů v budoucnu?
DDM nabídne plnohodnotnou činnost zájmových kroužků, otevřené a další příležitostné
akce, výtvarné dílny, činnost centra pro předškolní děti. Postupně budeme rozšiřovat i nabídku příměstských a výjezdních táborů.
Vzhledem k tomu, že i po rekonstrukci půjde
o maximálně tři klubovny, je jasné, že nebude
jednoduché nabídku činností jednoduše poskládat. Snažíme se komunikovat se všemi, kteří
mají zájem v prostorách realizovat svoji činnost,
ale v první řadě musíme naplnit to, co vyplývá
ze zřizovací listiny a školního vzdělávacího programu.
S vytvářením nabídky volnočasových aktivit pro
děti a mládež máte mnohaleté zkušenosti. Můžete prozradit, na co se mohou kolovratské děti
těšit?
V září 2016 jsme zahajovali činnost na našem
posledním pracovišti v Újezdě nad Lesy na
Praze 21. Pracoviště v Kolovratech bude v pořadí naše sedmé. V odpoledních hodinách nabídneme zájmové útvary výtvarných aktivit,
keramiky, hudby, tance, divadla, sportu, techniky i ostatních oblastí. Každý den v týdnu
bude otevřeno od 8 do 13 hodin Centrum pro
předškolní děti ve věku od tří do šesti let, výjimečně po splnění podmínek i od půldruhého
roku, a další aktivity pro společnou činnost rodičů s dětmi. Pak nás ještě čekají výtvarné a keramické dílny a další otevřené akce. Nechci
však předbíhat, protože vše je podmíněno včasným dokončením rekonstrukce. V třetí etapě
to bude i úprava venkovních prostor s hracími
prvky, odpočinkovou zónou a z hlediska bezpečnosti vznikne i nový plot nad srázem. Teď
už opravdu záleží na ukončení výběrových řízení a také na šťastných rozhodnutích, zahájení
prací a jejich dokončení. Držte nám palce!
Blanka Oujezdská

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Do vozového parku přibyl nový vůz

Hasiči pomáhali hasit požár muzea

K

olovratští hasiči zahajují nový rok pokaždé pravidelnou
valnou hromadou sboru. Ta letošní se nesla v duchu slavnostního předání osobního automobilu Škoda Octavia.

V

Tento vůz se podařilo získat starostovi obce Antonínu Klecandovi, a to převodem zdarma z vyřazovaných vozů Městské policie Praha. Díky tomuto vozu
už nebudeme muset odhlašovat z pohotovosti DA Tranzit, například při různých školeních nebo při organizačním zajištění chodu naší jednotky. Slavnostního předání se také zúčastnila Naděžda Hájková z Odboru krizového
managementu Magistrátu hl. m. Prahy.

Pod třetí stupeň poplachu spadal zásah při požáru haly na likvidaci odpadů
v Praze-Vinoři a hořící soustava Tesco baráků v ulici Nedokončená v Praze
Štěrboholech. Dále hasiči pomáhali hasit vznícené kulisy filmového městečka
na Barrandově nebo požár galvanovny v Praze-Hostivaři.
K dvěma požárům bytů jsme vyjeli do Uhříněvsi. V prvním případě se jednalo
o požár chladničky na víno tzv. vinotéky. Ve druhém o zapomenuté potraviny na
vařiči. Oba požáry byly malého rozsahu a byly zlikvidovány během pár minut.
Účastnili jsme se také zásahu s tragickým koncem. V pondělí 11. července
jsme v dopoledních hodinách vyjeli na železniční zastávku v Kolovratech, kde
došlo ke střetu spěšného vlaku s mužem středního věku. Veškerá snaha o jeho
záchranu byla zbytečná. Muž utrpěl devastující zranění neslučitelná se životem
a zemřel ještě před příjezdem záchranné služby.
Naopak zásah s dobrým koncem jsme absolvovali 25. listopadu, kdy jsme po
půl sedmé večer vyjeli do ulice Do Lipan v Kolovratech. Došlo zde k zavalení
staršího muže padající zdí. Než upadl do bezvědomí, stihl si přivolat pomoc na
tísňové lince 112. Naše jednotka byla na místě za čtyři minuty od nahlášení události a v době příjezdu záchranářů byl již muž vyproštěn a předán do jejich péče.
Z technických zásahů lze zmínit čerpání vody po přívalových deštích v Uhřínevsi, v Michli, na Vinohradech a na Smíchově. Při sněhové nadílce na začátku
roku jsme likvidovali popadané stromy, které nevydržely nápor sněhu. Jen na
silnici z Nedvězí do Křenice jsme při třech výjezdech odstranili 7 překážek; pokaždé tam byl uvězněn sypač silničářů. Na zásazích se podílelo 19 členů zásahové jednotky, kterým děkuji za perfektní zvládnutí situace bez zranění či
poškození techniky.
Od začátku letošního roku do konce února jsme vyjeli už k devíti událostem.
Pouze požár na výstavišti v Letňanech byl většího rozsahu. V ostatních případech
se jednalo o drobné požáry nebo technické zásahy způsobené silným větrem
Martin Dynybil, velitel JSDH Kolovraty

loni kolovratští hasiči vyjeli k 52 zásahům. Z tohoto počtu
bylo 18 požárů. Ve zvláštním stupni poplachu byl likvidován požár budovy Národního muzea na Václavském náměstí.

Týden po jarních prázdninách nás čekalo zvaní na ples. Při této příležitosti
bych rád poděkoval všem, kteří náš sbor podpořili drobným příspěvkem. Ples
samotný se konal v poslední únorovou sobotu. Stejně jako loni, i tentokrát byl
o něj velký zájem, a kdo přišel bez dříve zakoupené vstupenky, ten si mohl sednout pouze vedle do hospody. Kapela Stratos Band odváděla svoji práci dobře
a tak po pár odehraných skladbách už tančil celý sál. Tombolu jsme se snažili
co nejvíce urychlit, abychom nezdržovali od tance, a snad se to i povedlo. Stejně
jako loni bylo hlavní cenou zapůjčení osobního vozu na celý víkend. Letos nám
firma Tukas dodala nový VW Caddy, který výherci udělal velkou radost.
Dětský maškarní bál jsme po domluvě s místními spolky letos pojali jako
součást masopustu. Díky tomu se podařilo několik akcí spojit do jediného dne
a masopustní veselí se netříštilo. Rád bych poděkoval za výpomoc učitelkám
z Mateřské školy a zástupcům Rodinného centra Macek.
Dětí i dospělých bylo na akci jako máku. Chtěli bychom ale dospělé poprosit,
aby do budoucna zvážili, zda je nutné zůstat se svými ratolestmi na sále, anebo
zda nebude vhodnější počkat ve vedlejších prostorách, aby tak uvolnili místo
pro jiné děti.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kdo se na naše akce přišli, případně přijdou, podívat. Na viděnou při tradičním pálení čarodějnic.
Michal Oplt, starosta sboru, foto Pavel Klikar
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AUKCE ENERGIÍ

Aukce energií přinese domácnostem velké úspory

V

předvánočním vydání Kolovratského zpravodaje jsme informovali o záměru obce umožnit domácnostem zapojit se do
elektronické aukce elektřiny a plynu. Po úspěšné aukci u budov v majetku obce se bude na jaře konat obdobná aukce pro
domácnosti. V soutěži byla vybrána Aukční společnosti V&M, jejíž zástupce níže zodpovídá na nejčastěji kladené otázky. Občané,
kteří mají další dotazy, anebo si přejí osobně odevzdat kopii smlouvy s potřebnými dokumenty, jsou zváni na setkání v pondělí
10. dubna od 19 hodin do sálu U Boudů.

1. krok – Sběr dat

2. krok – Elektronická aukce

3. krok – Podpis smlouvy

Nejdříve je nutné odevzdat potřebné dokumenty, abyste se mohli e-aukce účastnit.
Tedy: stávající smlouva se všemi dodatky
a faktura. V případě, že nemůžete smlouvu
nebo její dodatky dohledat, je potřeba oslovit
stávajícího dodavatele energie a požádat ho
o zaslání kopie (skenu) smlouvy. Povinností
dodavatele je poskytnout smlouvu a její dodatky zdarma. K podkladům připojte svoji
e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu,
abychom vás mohli informovat o výsledku
elektronické aukce.
Podklady lze odevzdávat do podatelny do
20.4.2017 nebo je zaslat v elektronické podobě na adresu: kolovraty@aukcevm.cz

Po ukončení sběru dat proběhne do několika dní samotná elektronická aukce na dodavatele elektřiny a zemního plynu.
Po jejím ukončení vám bude zaslán výsledek úspory v procentech, přepočet finanční
úspory v korunách a nabídka dodavatele s návrhem smlouvy k prostudování. Pro vaše rozhodnutí, zdali chcete novou nabídku
přijmout, je stanovena doba 7 dní od obdržení výsledku.
Pokud se účastník e-aukce nerozhodne do
stanoveného termínu, nabídka již nebude
platná. Doba nabídky 7 dní od obdržení výsledku je stanovena z důvodu vývoje cen elektrické energie a zemního plynu na světových
trzích.

V případě vašeho zájmu a potvrzení nabídky vám bude smlouva zaslána elektronicky, korespondenčně nebo bude připravena
k osobnímu vyzvednutí v podatelně. Způsob
zaslání smlouvy si můžete sami zvolit na základě komunikace s Aukční společnosti
V&M. Podpis smlouvy je nutno uskutečnit do
7 dnů od obdržení informace, že smlouva je
pro vás připravena k vyzvednutí na podatelně,
nebo vám byla odeslána na vámi uvedenou
korespondenční či e-mailovou adresu.
Smlouvy vám budou zaslány ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení je nutné vámi podepsat a odevzdat do podatelny. Po
podepsání smlouvy dodavatelem vám bude
smlouva zaslána na vaši adresu.

Časté otázky ke změně dodavatele elektřiny
Může dodavatele elektřiny svobodně změnit opravdu každý?
Ano, dodavatele elektřiny může libovolně změnit skutečně každý zákazník. Můžete
si zvolit jakéhokoli z bezmála 20 dodavatelů, kteří působí po celé ČR.
Vyplatí se mi změna dodavatele elektřiny?
Změna dodavatele elektřiny je nejen velmi snadný, ale také výhodný proces. U nového dodavatele totiž lze díky jeho lepší cenové nabídce ročně ušetřit na elektřině
stovky až tisíce korun!
Co se po změně dodavatele elektřiny mění pro mě? Bude třeba vyměnit elektroměr?
Budou se kopat nové dráty?
Ne, elektroměr i dráty vám zůstanou pořád stejné. Jediné, co se pro vás změní, bude
faktura za elektřinu. Poznáte to však jen z jiného loga a samozřejmě také z nižších
částek za spotřebovanou elektřinu.
Budu při změně dodavatele elektřiny platit nějaké poplatky?
Ne, změna dodavatele je ze zákona zcela zdarma. Každý zákazník má právo na bezplatnou změnu dodavatele elektřiny! Za změnu jako takovou nikdy neplatíte.
Jak dlouho trvá změna dodavatele elektřiny?
Proces změny závisí na délce výpovědní doby u vašeho dosavadního dodavatele. Obvyklá výpovědní lhůta bývají 1 až 3 měsíce.
Co všechno platím v celkovém vyúčtování za elektřinu? Z čeho se skládá cena elektřiny?
Celková cena elektřiny se skládá ze dvou částí, z regulované a neregulované složky.
Regulovaná část ceny tvoří necelou polovinu celkové ceny. Je každoročně pevně
stanovena státem prostřednictvím Energetického regulačního úřadu a dodavatelé
do ní nemohou zasahovat. Zahrnuje zejména poplatky příslušnému distributorovi
za přenos elektřiny pomocí „drátů“, platbu za jistič či příspěvek na výrobu elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie.
Neregulovaná část, což je více než 50 % z celkové ceny elektřiny, je pak tvořena
cenou tzv. silové elektřiny a měsíčním paušálem, které si dodavatelé určují sami. Po
součtu všech položek se k výsledné ceně ještě přičítá daň z elektřiny a daň z přidané
hodnoty (DPH).
Co je to silová elektřina?
Silová elektřina je samotná energie, která se přes „dráty“ dostane k vám domů.
Právě za tuto energii platíte dodavateli, zatímco distributorovi hradíte náklady za
údržbu a správu elektroměrů a elektrické sítě, tedy „drátů“. Platba za silovou elektřinu tvoří společně s měsíčním poplatkem pro dodavatele více než polovinu celkové
částky, kterou zaplatíte za elektřinu.
Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem elektřiny?
Distributor elektřiny k vám domů elektřinu přivádí prostřednictvím „drátů“,
v rámci regulovaných cen proto platíte za přenos elektřiny a údržbu elektrického
vedení. Mezi distributory neexistuje konkurence, území ČR je rozděleno mezi 3
distribuční společnosti: ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce. Dis-
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tributora změnit nemůžete, je pevně určen místem vašeho bydliště. Dodavatel
elektřiny vám pak dodává samotnou elektrickou energii, kterou doma spotřebováváte. V rámci neregulovaných cen tedy platíte za tzv. silovou elektřinu. Můžete
si vybrat, od koho a za jakou cenu budete tuto elektřinu kupovat. Dodavatelů elektřiny působí na trhu bezmála 20, a to po celé ČR. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli dodavatelem a distributor je povinen elektřinu přes svou distribuční síť
propustit.
Co když můj nový dodavatel zkrachuje? Nezůstanu bez elektřiny?
Bez elektřiny určitě nezůstanete. V případě krachu vašeho dodavatele si vás do
doby, než si vyřídíte přechod k jinému dodavateli, převezme tzv. dodavatel poslední
instance, který vám bude dodávat elektřinu za ceny určené Energetickým regulačním
úřadem.
Jaký je rozdíl mezi sazbou a tarifem elektřiny?
Sazba elektřiny je většinou pevně dána na základě vašeho využití elektřiny. Například pokud elektrickou energii používáte (stejně jako většina domácností v ČR) jen
pro svícení a provoz běžných domácích spotřebičů, pravděpodobně máte automaticky nastavenou standardní sazbu D02d. Jestliže elektřinou i topíte, máte nárok na
odpovídající sazbu – například D45d pro vytápění přímotopy, nebo D56d pro vytápění tepelným čerpadlem. Tarif elektřiny je pak konkrétní nabídka v rámci dané
sazby. Dodavatel může pro jednu sazbu nabízet jeden nebo i více různých tarifů,
které se liší cenou za elektřinu či měsíčními poplatky. Dodavatelé obvykle nabízí
více tarifů jen v nejběžnější sazbě D02d, pro ostatní méně využívané sazby mají nastavený většinou jen jeden tarif.
Zůstane mi po změně dodavatele elektřiny stejná distribuční sazba?
Důvodem pro změnu sazby by byly pouze technické změny typu velikosti proudové
hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. Pokud se u vás tyto podmínky při přechodu k novému dodavateli nezmění, zůstává vám distribuční sazba stále stejná.
Komu mám nahlašovat poruchy v dodávkách elektřiny?
Poruchy v dodávkách elektřiny je třeba vždy řešit s příslušným distributorem, který
je vám pevně určen podle místa vašeho bydliště – například pokud bydlíte v Praze,
obrátíte se na PRE Distribuce, plzeňská domácnost kontaktuje ČEZ Distribuce
a domácnost z Brna hlásí poruchy na E.ON Distribuce.
Mohu provádět samoodečet elektřiny? Za jakých okolností?
Samoodečet elektřiny je samozřejmostí u všech distributorů. V průběhu kalendářního roku můžete distributorovi poslat až 10 samoodečtů, a to k jakémukoliv dni
v roce. Výjimkou je pouze samoodečet prováděný k poslednímu dni kalendářního
roku – v tomto případě je nutné stav elektroměru nahlásit nejpozději do 30 dnů od
provedení tohoto samoodečtu.
Kdo kontroluje trh s elektřinou?
Celý trh s elektřinou je kontrolován státním Energetickým regulačním úřadem, který
také tvoří a dohlíží na dodržování stanovených pravidel.
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AUKCE ENERGIÍ / Z POLICEJNÍHO DENÍKU
Časté otázky ke změně dodavatele
plynu
Může dodavatele plynu změnit skutečně každý?
Ano, každý zákazník má právo zvolit si svého dodavatele plynu.
Vyplatí se mi změna dodavatele plynu?
Díky výběru dodavatele s lepšími cenami, než jste platili doposud, můžete za plyn
ročně ušetřit několik stovek až tisíců korun. Čím vyšší je vaše spotřeba plynu, tím
vyšší budou vaše roční úspory.
Z jakých tarifů plynu si mohu vybrat?
Naprostá většina dodavatelů plynu nabízí jen jeden tarif plynu. Nicméně u některých
dodavatelů si již můžete vybrat i ze speciálních, obvykle časově omezených nabídek
na garantovanou (fixovanou) cenu plynu po určité období.
Co se změnou dodavatele plynu změní pro mě? Bude třeba vyměnit plynoměr nebo
potrubí?
Změna dodavatele plynu neobnáší žádné zásahy do vašeho plynoměru či potrubí.
Pouze vám začnou chodit faktury od nového dodavatele s nižší částkou za spotřebovaný plyn.
Jak dlouho trvá změna dodavatele plynu?
Proces přechodu k novému dodavateli závisí na délce výpovědní doby u vašeho stávajícího dodavatele. Obvyklá výpovědní lhůta je 1 až 3 měsíce.
Zaplatím při změně dodavatele plynu nějaké poplatky?
Za změnu jako takovou se žádné poplatky neplatí, neboť změna dodavatele plynu
je ze zákona zdarma.
Jak zjistím svou roční spotřebu plynu?
Vaši celkovou roční spotřebu najdete na poslední faktuře od dodavatele plynu.
Kde zjistím datum platnosti a účinnosti smlouvy?
Datum platnosti smlouvy nastává v den, kdy jste s dodavatelem smlouvu podepsali.
Datum účinnosti pak započíná v dalším kalendářním dni, který následuje po dni
ukončení vaší smlouvy s dosavadním dodavatelem plynu.
Co všechno vlastně platím ve faktuře za plyn? Z čeho se skládá cena plynu?
Konečná cena plynu se skládá ze dvou částí, z regulované a neregulované složky.
V regulované části ceny, která tvoří asi 24 % z celkové ceny, platíte zejména za přepravu a distribuci plynu. Regulovaná složka je každoročně pevně stanovena státním
Energetickým regulačním úřadem a dodavatelé do ní nemohou zasahovat.
Neregulovaná část, což je více než 70 % celkové ceny plynu, je určována dodavateli.
Zahrnuje cenu za samotný zemní plyn a za uskladnění plynu v podzemních zásobnících. Výši těchto cen stanovuje každý dodavatel podle své obchodní strategie. Po
součtu všech položek se k výsledné ceně ještě přičítá daň z přidané hodnoty (DPH).
Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem plynu?
Distributor plynu zajišťuje přenos plynu prostřednictvím plynárenské soustavy až do
vaší domácnosti. V rámci regulovaných cen proto platíte za přepravu a distribuci
plynu a údržbu „potrubí“. Mezi distributory neexistuje konkurence, území ČR je
rozděleno mezi šest distribučních společností – RWE Energie, Jihomoravská plynárenská (JMP Net), Severomoravská plynárenská (SMP Net), Východočeská plynárenská (VČP Net). Tyto tři společnosti však spadají pod RWE, dále E.ON Distribuce
a Pražská plynárenská Distribuce. Distributora změnit nemůžete, je pevně určen
místem vašeho bydliště. Dodavatel plynu vám pak dodává samotný plyn, který doma
využíváte. V rámci neregulovaných cen tedy platíte cenu za skutečně odebraný plyn.
Můžete si vybrat, od koho a za jakou cenu budete plyn kupovat. Dodavatelů plynu
působí na trhu bezmála 20, a to po celé ČR. Smlouvu můžete uzavřít s jakýmkoli dodavatelem a distributor je povinen plyn přes svou distribuční síť propustit.
Co když můj nový dodavatel zkrachuje? Nezůstanu bez plynu?
Pokud váš dodavatel plynu zkrachuje, nemusíte se bát, že zůstanete bez plynu. Na
dodavatele totiž máte ze zákona právo, proto vás v takovémto případě převezme
tzv. dodavatel poslední instance, který vám po dobu, než si seženete jiného dodavatele, bude dodávat plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.
V případě dalších dotazů ohledně změny dodavatele elektřiny i plynu kontaktujte
zástupce Aukční společnosti V&M: Vojtěch Mikoláš,
tel: 778 039 760, e-mail: mikolas@aukcevm.cz

Co (ne)dělat, když… aneb Policie radí, jak
se chovat při setkání s podezřelou osobou
V prvním měsíci letošního roku zaznamenali strážníci
MP v Kolovratech zvýšený počet hlášení místních obyvatel. Tato hlášení se týkala především pohybu neznámého muže v okolí vlakového nádraží a jeho zvláštního
chování, které spočívalo v obnažování.
Jelikož v těchto případech nelze nikdy nic podcenit,
chtěl bych právě tuto událost použít jako příklad, jak by si měl svědek
takové události počínat, abychom mohli vždy rychle a účinně zasáhnout
a tyto jevy eliminovat.
V tomto případě informace od občanů byly v drtivé většině jen velice
kusé, opožděné a mnohdy i, jak se říká, z druhé ruky. Osobně jsem přijímal informace typu „Slyšel jsem, že včera prý na nádraží…“ Popřípadě:
Volala mi sousedka, že před třemi dny u nádraží…“ Jistěže přivítáme
každou informaci, která nám pomůže složit nějaký jasnější obraz osoby,
jejího chování a pohybu, ale pokud chceme a máme být úspěšní, tak výše
uvedené informace jen s obtížemi povedou ke kladným výsledkům.
Přesné a rychlé informace od občanů nám vždy velice pomohou, abychom mohli rychle a efektivně zakročit tam, kde je třeba. V průběhu čtrnácti dnů jsem se setkal však jen s jedinou oznamovatelkou, která
naprosto jasně popsala podobu, chování a pohyb podezřelého muže. Takové informace velice vítáme a potřebujeme. Až na základě takovéto informace jsme se mohli zaměřit přesněji a s jasnější představou na
konkrétní místa a osoby.

Při setkání s podezřelou osobou se vyplatí ihned volat policii
Chtěl bych tedy touto cestou informovat, jak reagovat a co dělat v případě, když se setkáme s tímto či jakýmkoli jevem, který ohrožuje zdraví,
životy a bezpečnost občanů. V případě našeho podezřelého muže a jeho
chování je na místě jistá obezřetnost, jelikož nikdy nevíme, co můžeme
očekávat. Rozhodně bych nedoporučoval pouštět se do nějakých riskantních husarských akcí, i když znám z minulosti mnoho případů, kdy se
skupině obyvatel podařilo zpacifikovat a zadržet různé pachatele trestné
činnosti. Pokud nám to tedy situace dovolí, neprodleně voláme na bezplatnou linku Policie ČR 158, nebo na linku Městské policie 156. Samozřejmě dle okolností uvedeme popis osoby a přesné místo události. Je
to v podstatě velice jednoduché, ale jistě lze v takovou chvíli chápat i určité rozrušení, které nás ovládá. Úspěšnost následného zadržení takové
osoby či pachatele záleží pak skutečně na vteřinách, přesnosti a rychlosti
oznámení.

Včasným oznámení se podařilo dopadnout zloděje na hřbitově
Jako příklad úspěšného zákroku na základě rychlého a přesného telefonického oznámení občana bych uvedl případ, který se stal rovněž
v lednu letošního roku. Na linku MP byl oznámen pohyb podezřelého
muže na hřbitově v Kolovratech. Hlídka se na místo dostavila v několika
minutách a oznamovatelem popsaného muže zkontrolovala. Nejen, že
měl tento již bohatou trestní minulost, ale dále hlídka zjistila, že muž
odcizil z hrobových míst různé drobné předměty a poměrně velké množství svíček. Určitě bych si přál nejen já, ale každý z nás, aby takto dopadlo
každé oznámení, které se k nám od občanů dostane včas.
Vladimír Bačák, velitel městských strážníků

Pozor na podezřelého muže poblíž škol
Policie ČR upozorňuje na několik případů z Prahy
i středních Čech, kdy muž ve věku kolem 50 let, prošedivělý, česky mluvící, oslovuje děti poblíž škol a pokouší se je nalákat na projížďku.
Muž se pohybuje starším vozem typu kombi, bílé
barvy, hranatějších tvarů s oprýskanou karoserií a manuálním stahováním oken. Policie apeluje na děti i rodiče, aby dbali zvýšené opatrnosti. Jakékoliv informace mohou oznámit
na linku 158 nebo na příslušné oddělení místní či kriminální policie.
-red-
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ŠKOLÁCI A PŘEDŠKOLÁCI
Předškolní vzdělávání
je povinné pro každé
pětileté dítě
Novelou školského zákona č.561/2004
Sb. vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se
s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné
předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání se
vztahuje na všechny děti s pobytem na
území ČR delším 90 dnů.
Novela školského zákona ukládá zákonným zástupcům dětí nově povinnost
přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání. ÚMČ Praha Kolovraty
poskytne mateřské škole seznam dětí
s trvalým pobytem ve školském obvodu.
Formy plnění povinného předškolního
vzdělávání:
•

denní docházka – v pracovních
dnech (není povinná ve dnech školních prázdnin), nepřítomnost dítěte
je třeba omlouvat podle pravidel
nastavených ve školním řádu mateřské školy

Budoucí prvňáčky mohou rodiče registrovat
k zápisu nově přes webové stránky školy

Ř

editelka Základní školy Kolovraty Vladimíra Reinerová opět informuje
o novinkách, které se udály v prvním čtvrtletí letošního roku, i o těch,
které školu v nejbližší době čekají.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a školního speciálního pedagoga, extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a příprava na vyučování
žáků ohroženým školním neúspěchem. Díky tomuto projektu od září pracuje v rámci školní družiny školní
asistentka, od února zahájily svoji činnost aktivity čtenářský klub, doučování a příprava na vyučování a od
1. března na naší škole pracuje speciální pedagožka Mgr. Ludmila Brancuzská. Speciální pedagožka bude
spolupracovat s jednotlivými pedagogy, koordinovat práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáky ohroženými školním neúspěchem. S těmito dětmi bude realizovat dle potřeby individuální nápravná
cvičení a poskytovat konzultace rodičům.

Díky projektům je škola zdravá, bezpečná
a moderně vybavená
Uspěli jsme také s projekty podanými v rámci
grantového řízení v oblasti Celoměstských programů
podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok
2017, můžeme pokračovat v našem dlouhodobém
preventivním programu, který je zaměřen na bezpečnou a zdravou školu pro žáky a vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování dětí.
V současné době připravujeme projekt s názvem
Multimediální učebna vybavená digitálními technoPedagogický sbor na školním plese
logiemi využitelnými pro výuku přírodních věd a jazyků, v rámci programu OP Praha pól růstu (OP PR) – výzva 20 „Modernizace zařízení a vybavení
pražských škol“. Cílem projektu je vybudovat multimediální učebnu vybavenou notebooky, mikroskopy
a vybavením pro laboratorní cvičení z oblasti přírodních věd a technikou pro realizaci jazykových hodin.

Letošní zápis do prvních tříd přinese řadu novinek
•

individuální vzdělávání – bez pravidelné docházky do mateřské školy

•

vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální

•

vzdělávání v zahraniční škole na
území ČR, ve které MŠMT povolilo
plnění povinné školní docházky

Oznámení o jiné formě plnění povinného předškolního vzdělávání než je
denní docházka do mateřské školy zákonní zástupci doručí mateřské škole písemně do 31. května 2017.
Pouze pro povinné předškolní vzdělávání odpadá povinnost povinného očkování.
Povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné.
Zápis do Mateřské školy Praha Kolovraty na školní rok 2017/2018 se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2017.
Podrobné informace budou zveřejněny měsíc před zápisem na stránkách
www.mskolovraty.cz
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Blíží se doba zápisu do 1. tříd, tak prosím, věnujte pozornost novinkám, které v souvislosti s novelou
školského zákona zápis ovlivní. Tou hlavní změnou je především termín zápisu, který je v souladu s novelou
školského zákona v naší škole stanoven na dny 18. - 20. 4. 2017. K zápisu se zákonní zástupci mohou nově
zaregistrovat přímo na webových stránkách školy už nyní. Zápis bude probíhat ve dvou částech – v tzv.
motivační části, budou děti plnit úkoly formou hry (putování s Machem a Šebestovou), v průběhu formální
části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, přičemž předloží potřebné doklady.
Doklady potřebné k zápisu dítěte do 1. ročníku:
• vyplněná žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky (předkládá se i v případě, kdy zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky)
• v případě, že zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky dítěte, odevzdá žádost o odklad PŠD včetně doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického
psychologa
• OP zákonného zástupce a rodný list dítěte
• cizí státní příslušníci předloží doklad o trvalém/přechodném pobytu
Pro školní rok 2017/18 počítáme s otevřením tří 1. tříd s počtem žáků cca 26 ve třídě. Schůzka rodičů
budoucích prvňáčků se uskuteční dne 5. 4. 2017 v MŠ Kolovraty.
Žáky 5. ročníků čekají přijímací zkoušky na střední školy. V letošním školním roce se přijímacího řízení
zúčastní 29 žáků naší školy. Novela školského zákona, která vešla v platnost 1. září 2016, stanovila povinnost
zohlednit v rámci přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou výsledek konání
tzv. jednotné přijímací zkoušky. Informace ke konání jednotné zkoušky a potřebné odkazy jsou na webových stránkách školy. Zákonní zástupci žáků, kteří nepřechází na střední školy, by měli co nejdříve zažádat
o přijetí dítěte na 2. stupeň základní školy – spádové jsou Základní škola U Obory a Základní škola bratří
Jandusů v Uhříněvsi.
A ještě telegraficky k soutěžím a akcím školy v uplynulém období a akcím plánovaným. Zúčastnili jsme
se matematické olympiády a tři naši žáci postoupili do obvodního kola. Máme za sebou školní kolo Pythagoriády s sedmi postupujícími do obvodního kola. Chystáme se na plnění matematického klokana, na
turnaj v dámě a tradiční sportovní soutěže (vybíjená a miniházená). Den země opět oslavíme environmentálními programy a úklidem Kolovrat v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Mgr. Vladimíra Reinerová, ředitelka ZŠ

Kolovratský ZPRAVODAJ 1/2017

RODIČE A DĚTI
Zajíčkova výtvarná dílnička

Nebreč, to nebolí…

P

etra Janoušková, máma tří dětí, na svém blogu duverujsveintuici.cz radí
rodičům, jak lépe zvládat výchovu svých ratolestí. Pokud netušíte, jak
správně reagovat, když si vaše dítě ublíží, následující řádky vám pomohou.
Kluci / velké holky nebrečí
Každý, kdo alespoň někdy vyplavil svou
bolest pomocí slz, ví, jak velká je to úleva.
Říct dítěti, že kluci nebo velké holky nebrečí,
je snad nejhorší z možných reakcí. Jednak nedovoluje dítěti projevit bolest pláčem, a co
hůř, vyvolává v něm pocit totálního nepřijetí.
Protože já ve stejné chvíli jako dítě pláču.
Pláču, protože mě to bolí. Ale to znamená, že
se chovám tak, jak se nemá. Je to nepatřičné
a proto jsem špatná, že se chovám právě
takto. A ještě do budoucna učím dítě, že se
nepláče. Že je špatné si tuto úlevu dopřát.

Petra Janoušková (uprostřed) pokřtila loni
v knihovně knihu Pohádky z lesa

Letošní masopustní veselí si
děti mohly užít společně
s Mackem na monstrózním
maškarním bále.
Ten se konal v poslední
únorovou neděli od 14 hodin
a Macek tentokrát otevřel jarní výtvarnou dílničku pro děti od 0 do 100 let. Mladí i staří si na
ní mohli vyrobit magnetku na ledničku s velikonočním motivem. Veselé zajíčky poprášené pestrobarevnými třpytkami bylo nutné zhotovit
pro získání dalšího razítka na startovní listinu.
A proto každý ze zúčastněných (a že jich bylo
hodně přes 100) vyrobil alespoň jednu zajíčkovou magnetku. Komu se podařilo získat všechna
razítka, došel si pro sladkou odměnu. Rodinné
centrum Macek děkuje MČ Praha-Kolovraty za
finanční podporu této výtvarné dílničky.
Petra Schoulová

Nebreč, to nic není / to nebolí
Druhá z reakcí – bagatelizace – bývá častější, protože na ní ani za bdělého rozumu většinou nevidíme
nic špatného, pokud nad ní vysloveně nedumáme. Ale to, že je na ní něco špatně, můžeme snadno vypozorovat z toho, že se po takové větě zpravidla spustí ještě větší pláč. Nebo jsem se dokonce setkala
s variantou, že po zranění pláč nenastal, ale spustil se až po této větě. Když si to zase představím z pozice
dítěte… Uhodila jsem se, pláču, a tak jdu za maminkou nebo tatínkem. A slyším: „To nic není, to nebolí“. Ale BOLÍ, proto přece brečím. Proto jsem přišla, protože mě to BOLÍ. A oni mi to nevěří. Proč?

Nebreč, hele, podívej se na tohle
Odvádění pozornosti je také oblíbeným „kouskem“, který dospělí s oblibou na děti zkouší. Fakt je,
že to může zafungovat. Jednou, dvakrát, možná desetkrát. Prostě chvilku bude fungovat odpoutání
od bolesti, pokud není zvlášť veliká. Ale pak dítě stejně přijde na to, že ho chceme jen nasměrovat
jinam, aby neplakalo. A až to odhalí, na pokus o odvedení pozornosti bude opět reagovat pláčem.
Proč? No přece protože mu zase nevěříme, když se teď chceme věnovat něčemu jinému.

Proč to děláme
Tyto reakce máme v sobě uložené z dětství. Nepřijde nám na nich tudíž nic divného. A málokdo
z nás zažil stav bezpodmínečného přijetí. Naučili jsme se, že s nějakým chováním jsme přijímáni a s nějakým chováním odmítáni. Máme tedy uloženo, že některé chování je žádoucí a některé není. A projevování z našeho pohledu „negativních“ emocí, jako je pláč a vztek, je nežádoucí. Tudíž se ho snažíme
odstranit. A když zalovíme ještě hlouběji v naší duši, pravděpodobně tam objevíme ještě jeden schůdek… Pláč dítěte v nás totiž podvědomě spouští touhu mu pomoci. Pokud se ale třeba uhodilo, v tu
chvíli mu nijak pomoci nemůžeme. Proto to v nás vzbuzuje pocit bezmoci. Nebo dokonce může vzniknout pocit viny, že jsme neohlídali, co jsme měli. Tyhle pocity jsou pochopitelně nepříjemné, a tak se
snažíme odstranit jejich příčinu - tedy za každou cenu odstranit pláč dítěte. Souhlasíte se mnou? Nebo
jste v sobě objevili něco jiného?

Jak tedy reagovat lépe
Nemůžu říct, že můj recept je jediný správný na celém světě. V každém případě ale funguje dobře
a dlouhodobě. Musíme si totiž přiznat, že existují na světě situace, se kterými NIC dělat nemůžeme.
S takovými situacemi se dá dělat jen jedna věc – přijmout je. A to, že za námi přijde dítě s pláčem, je
jedna z nich. S tím, co se událo, už nic nesvedeme. S jeho pocitem také nic neuděláme. Musíme to
tedy jen přijmout.
Přijmout dítě i s jeho pláčem. Přitulit ho, obejmout, potvrdit jeho pocit, nepotlačovat jeho projevy.
(Tedy pochopitelně kromě případů, kdy potřebujeme rychle zastavit krvácení. V takovém případě dítě
sice neobjímám, protože ho právě ošetřuji, ale ani přesto nepotlačuji jeho pocity. Objímám až potom.)
Zeptám se třeba, jestli chce pofoukat, nebo jinak pomoci. Když chce, pomůžu. Když nechce, tak
nechce. Pokud to není akutní, tak na ošetření netlačím. Ano, někdy přidám běžnou útěchu, jako že
všechno bude v pořádku. Ale zásadně v budoucím čase, protože to opravdu BUDE v pořádku. Aniž
bych nějak vyvracela to, že teď to v pořádku není. Dokonce někdy, když úraz není příliš vážný, po prvním potvrzení a akceptování pocitu dítěte jdu něco dělat. Třeba to, co zrovna potřebuji dělat. Jdu vařit,
ale dítě mám na ruce, dokud nechce běžet samo nebo není úplně v pohodě. Jednak abychom se v tom
dál zbytečně „neplácali“, a jednak zpravidla proto, že tu činnost mám většinou rozdělanou a potřebuji
se k ní vrátit. Dítě se začne soustředit na to, co děláme, ale nepovažuji to za odvádění pozornosti.
Právě proto, že proběhla první fáze. Tedy to, že dítě bylo přijato a jeho pocity potvrzeny. Musím říct,
že takto trvá pláč většinou od pár vteřin do pár minut a dítě zpravidla odchází v pohodě a většinou
i s úsměvem.
Petra Janoušková
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foto Pavel Klikar

U deskových her se zabavili
mladí i ti dříve narození
V první březnovou sobotu uspořádal Spolek
Naše Kolovraty další Odpoledne deskových her
v sále U Boudů.
I přes silnou konkurenci v podobě nádherného a teplého jarního počasí se sešlo přes
40 hráčů a hráček všech věkových kategorií. Zábavu našli jak předškoláci, tak hlavní skupina
dětí z 1. stupně. Nenudili se ale ani přítomní rodiče a prarodiče. Na výběr bylo přes 30 různých
her a další hry donesli někteří návštěvníci.
Atmosféra byla přátelská a odpoledne uteklo
jako voda.
Luděk Pikard
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
V sále U Boudů vyrostlo
městečko z kostiček Lega
Sbor Církve bratrské v Říčanech
uspořádal v lednu Legoprojekt,
což je stavění legového městečka. Vhodné prostory jsme hledali v Říčanech i v jejich okolí.
Nakonec jsme přijali nabídku
klubu U Boudů v Kolovratech pronajmout si velký
sál.
A že jej bylo zapotřebí! Stavělo se na ploše 3 x 8
metrů. Po tři odpoledne soutěžilo přes 60 kluků
i holek většinou mezi 6 až 12 lety. A jak to tak bývá,
i rodiče občas nevydrželi jen koukat a pomáhali
nebo sami stavěli.
Ke stavění jsme měli desetitisíce volných kostek
všemožných tvarů a kolem 210 setů s návody – vyzkoušeli jsme všechny. Na konci bylo ve městě vše,
co tam patří, a mnoho originálních modelů navíc.
Představte si železnici s nádražím, několik letadel,
přístav s různými loděmi a čluny, domy rozličné velikosti, tvaru i určení, fotbalové a basketbalové
hřiště apod. A samozřejmě nepřeberné množství
aut, motorek a dalších strojů.

A odkud se k nám Lego dostalo? Na začátku byl
dar, který v roce 2010 dostala Církev bratrská z Německa. Od té doby se sada Lega dále rozrůstá a putuje po České republice mezi jednotlivými sbory
naší církve, které si jej mohou půjčit a uspořádat ve
svém městě stavění. Nejedná se tedy o žádnou propagační nebo předváděcí akci. Vše je zajišťováno
dobrovolnicky a pro děti zcela zdarma. Jediné snad,
co se prostřednictvím stavění z Lega snažíme „propagovat“ a dětem zprostředkovat, je radost ze společné práce a hry, vzájemná pomoc a také povědomí
o tom, že dobré dílo nevznikne samo a z ničeho. Je
potřeba tvůrce a nějaký vyšší plán, myšlenka nebo
návod, aby vzešlo něco víc než pouze nahodile poskládané kostičky. Děti samozřejmě viděly v prvé
řadě hru, které si dosyta užily – a tak je to správné.
My si můžeme jen přát, aby ty naše dospělácké
a výchovné cíle aspoň trošičku v jejich utvářející se
osobnosti zakořenily. Zejména mladším dětem nestačilo pouze stavění. Chtěly si s postavenými modely v městečku hrát. V tom jsme je my větší museli
usměrňovat a omezovat, protože hry se stávaly destruktivními a městečku by hrozilo postapokalyptické
vzezření, které by se příliš nehodilo pro nedělní
představení při bohoslužbě. Odpoledne jsme potom
vše rozebrali, roztřídili a uspořádali, aby i další děti
po nás měly radost ze stavění. Lego odjelo na další
místo. Možná se k nám za rok vrátí…

V průvodu Lipanského masopustu se potkali
hrdinové z pohádkových večerníčků

L

etošní masopustní veselí se zcela náhodně z velké části odehrávalo v duchu
večerníčků a pohádek. Po vepřových hodech v místní osvěžovně se na lipanské návsi sešlo přes 60 maškar, připravených vyrazit v průvodu po Lipanech.

Vedle tradiční masky tancujícího medvěda s medvědářem se v průvodu setkali Večerníček s Rákosníčkem, Krtečkem a Červenou Karkulkou, Jeníček s Mařenkou a celou perníkovou chaloupkou, všichni ze
Čtyřlístku, Maková panenka s motýlem Emanuelem, Křemílek nebo Vochomůrka s Včelkou Májou a Vilíkem, několik trpaslíků, krásná víla a mnoho dalších rozjásaných masek. Veselí se stupňovalo s počtem
absolvovaných návštěv lipanských usedlostí, kde na účastníky čekaly tradiční i méně tradiční dobroty. I prostorově objemnější masky motýla Emanuela, perníkové chaloupky a Večerníčka nakonec vše s občasnou
dopomocí ostatních (vyproštění křídel, nakrmení či napojení chaloupky…) také zvládly. Hudební produkci
zajišťovali vedle medvědáře s harmonikou i dva přivandrovalí Mexičané s kytarou.

Po posledním zastavení a občerstvení průvod dorazil do lipanské hospůdky, kde následovala diskotéka
pro děti a po uložení znavených dítek večerní posezení a tanec s živou hudbou.
Počasí nám tentokrát přálo. Děkujeme všem zúčastněným – maskám i lipanským hospodyňkám a hospodářům, kteří napekli a navařili a průvod náležitě občerstvili. Za rok se opět těšíme!

Petr Strnad
Okrašlovací spolek lipanský
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KOLOVRATŠTÍ VÝTVARNÍCI

Patrika Pekaře ovlivnily kontrasty Jeseníků

V

únoru představil v Knihovně s infocentrem svoji tvorbu další kolovratský
výtvarník – Patrik Pekař.

Tušíte, kde se ve vás vzal výtvarný talent?
Moje rodina říká, že po dědovi. Já si ale myslím,
že tady na světě nejsme poprvé a tak ta nejsilnější
tendence z minulého života se nejspíš projevila
i v tomto současném.
Vzpomenete si, kdy jste namaloval první obrázek
a co na něm bylo?
Na svůj první obrázek si nevzpomínám, ale rád
jsem maloval auta a později přírodu.

Při vernisáži jste zmiňoval, že máte v plánu zkusit
žánr sci-fi. Na co se tedy můžeme těšit?
Sci-fi mě fascinuje svou neomezeností a nekonečnou lidskou fantazií. Na trhu však široký výběr
obrazů příliš není, a tak jsem se rozhodl tuto oblast
malinko obohatit, a to jak pro sebe, tak i pro fanoušky tohoto stále oblíbenějšího žánru. Bude to takový „popártek“, na který se moc těším.

Vyrůstal jste v Hanušovicích na Jesenicku. Tento
drsný kraj se promítl do tvorby mnoha umělců,
kteří odtud pocházejí. Jak ovlivnil vás?
Máte pravdu, že tam často panují drsnější podmínky pro život. Málo dobře placené práce a počasí, které lidi učí trpělivosti více než opalování.
Když ale přeci jen po dešti vysvitne slunce, bývá tam
opravdu nádherně. Vzduch je tak jiskřivý, až leze
do plic a všechny barvy jsou ostré a výrazné.
A právě tyto kontrasty a moji skvělí rodiče, kteří nás
s bratrem často brávali na výlety po okolní přírodě,
obohatili mou tvorbu svěžími barvami. Je to znát
i v přístupu vytvářet obrazy s pozitivním nábojem.
Ústřední obraz vaší výstavy měl název Fire a byli
na něm muži bojující s lesním požárem. Jak vznikl?
Rád pozoruji svět kolem sebe a ze všech různých
zdrojů vyhledávám okamžiky, které mě zaujmou
svým dějem, krásou nebo hrou světla a stínů.
Námět na obraz Fire jsem objevil v deníku Metro.
K článku o požárech, myslím, že na Sicílii, byla dokonalá fotografie.
Na dalších obrazech jsme mohli vidět výjevy ze života lidí v zemích třetího světa. Čím vás toto téma
láká?
Poslední dobou mívám touhu zachytit život lidí,
a nezáleží odkud nebo z jaké kultury jsou. Lákají
mě barvy, proto možná ta exotika. A také jakési setkání dvou odlišných světů, pozorovatele a pozorovaného.

Orientovat se v současném výtvarném umění je
vcelku složité. Nových stylů a přístupů je nepřeberné množství, otevírají se nové galerie a výstavní
prostory najdeme i v místech či institucích, kde bychom je nečekali. Jak vnímáte tento přetlak vy?
Upřímně žádný přetlak nevnímám. Jen ať je více
výstav i na nečekaných místech, kam člověka přiláká, zastaví a odtrhne kus umění od dnešní hloupě
uspěchané doby. Více místa pro obyčejné od srdce
tvořící umělce bez akademických titulů a dokola
omílaných Kupků a Zrzavých!
Na čem momentálně pracujete?
Začínám pracovat na zakázce pro mého skvělého kamaráda. Bude to taková upomínka na náš
společný výlet lodí po Sázavě. Možný název prozradí víc - Studentka na občerstvení.
Blanka Oujezdská

Jak neochudit „přespolní“
děti o Pasování na čtenáře
Před několika lety byla v kolovratské knihovně
zavedena nová tradice – Pasování žáků druhých
tříd na čtenáře. Slavnost je určena školákům,
kteří se právě naučili číst a v knihovně předvedou (v našem případě velmoži Mladotovi), že si
s textem hravě poradí a mohou se stát rytířem
Řádu čtenářského. A k tomu dostanou svoji
první průkazku čtenáře.
Nedávno se nám jedna z maminek svěřila, jak
je jí líto, že se její děti nemohou slavnosti zúčastnit, protože chodí do školy mimo Kolovraty. Má
pravdu, akce tohoto typu se konají ve spolupráci
se školami v tamní knihovně. Pokud tato tradice
ve škole, kterou dítě navštěvuje, zatím neexistuje,
možná jen stačí dát učitelům a také knihovníkům
podnět. Určitě svým školákům rádi takovýto zážitek zprostředkují.
Aby kolovratské děti, které nenavštěvují zdejší
školu, nebyly o Pasování na čtenáře ochuzeny,
museli by je rodiče nechat uvolnit z vyučování
a připojit je na chvíli k některé z tříd. Nejsme si
jisti, zda by se dovedly tak rychle skamarádit
s dětmi, které se už přes rok znají. Pracují totiž
ve skupinkách a před pasováním společně plní
zábavné úkoly, aby dokázaly, že už umí číst.
Kouzlo akce je ve společném prožitku
Pro tyto znevýhodněné děti bychom mohli
uspořádat pasování navíc - tedy v odpoledních
nebo podvečerních hodinách. Museli bychom ale
na hodinku zavřít knihovnu a požádat dobrovolníka v roli velmože, hosta a zástupce městské
části, aby si na tuto dobu rezervovali pro tyto
„přespolní“ druháky čas. Bylo by ideální, aby dětí
bylo aspoň deset. Kouzlo pasování je právě v tom,
že děti z celé třídy prožívají ceremoniál společně.
Je třeba připomenout, že pasování je zaměřeno na ty děti, co se právě naučily číst (prvňáky
a druháky), a které by jinak do knihovny nepřišly,
protože jejich rodiče je sami nepřivedou. Stejný
efekt mají i „exkurze“ předškoláků a školáků –
po návštěvě knihovny v doprovodu učitele se
hned vyrojí noví čtenáři.
Čtení podporujeme celý rok
Pasování na čtenáře není jedinou akcí na podporu čtení. V březnu, který je odnepaměti měsícem čtenářů, se mohli noví čtenáři přihlásit do
knihovny zdarma. A každým rokem mohou děti
od 6 do 11 let poznat knihovnu všemi smysly při
populární Noci s Andersenem, na kterou se letos
přihlásily i děti z Uhříněvsi. V této městské části
sice knihovna je, ale Noc s Andersenem se v ní
zatím nekoná. Letos jsme navíc pro děti poprvé
připravili Čtení s pohádkovou babičkou jako součást celostátního projektu Celé Česko čte dětem.
A udělali jsme dobře – malí posluchači ani nedutali…
Blanka Oujezdská

INZERCE
■ Hledám paní na úklid rodinného domu
– novostavba v Kolovratech. Cena 150 Kč
za hodinu. Kontakt: 724 917 882
■ Hledám paní/pána na pravidelnou
údržbu zahrady – pletí, sekání apod.
Kontakt: 724 917 882
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Svatojakubská cesta může být pro lidi lékem

K

dyž se Šárka Kovárnová z Kolovrat poprvé doslechla o Svatojakubské cestě, hned věděla, že se na pár měsíců
přidá k ostatním poutníkům, kterým cesta změnila život. Její cestovatelské zážitky i vnitřní prožitky mohou být
inspirací pro kohokoliv z nás.

Brazilský spisovatel Paulo Coelho inspiroval
knihou Poutník mnoho lidí vydat se na Svatojakubskou cestu. Co přimělo vás vypravit se na
tuto pouť?
Je pravda, že po několika dnech cesty si tuto
otázku poutníci mezi sebou začnou pokládat.
Vzpomínám si na to, jak těžce se nám všem hledala slova, abychom uměli srozumitelně vyjádřit
vnitřní pohnutky, které nás na poutní cestu zavedly. Nakonec se ale všechny příběhy shodovaly; ať už šlo o hledání nové životní cesty,
odpovědí na otázky vlastního bytí či hledání víry.
Společným důvodem bylo také poznávání nových krajů a lidí, poznání velikosti vlastního
ducha, vnitřní síly i sebe sama.

A jaký důvod převažoval u vás?
U mě to byla především touha cestovat. To byl
vždycky můj sen. Alespoň na nějaký čas jsem si
chtěla zkusit procestovat krajinu jinak, než jen
vyrazit v pracovní pauze na týdenní dovolenou.
Pořád jsem o tom jen mluvila, ale nějak jsem nemohla najít odvahu všechno tady přerušit a prostě to zkusit.

Jak se lišily původní představy od reality?
Popravdě, ani jsem si velké představy nedělala.
Rozhodla jsem se všechno svěřit osudu a brát to,
co mi cesta sama „položí pod nohy“. I když jedna
představa tu byla. Myslela jsem si, že se ocitnu
v mnohem skromnějších podmínkách, co se přespání a jídla týče. Čekala jsem, že budu ve vesničkách málem žebrat o jídlo nebo nocleh, ale to
bych tu cestu musela jít o pár století dříve.
Narazila jste na něco nečekaného, překvapivého?
Kolik stránek máme vyhrazeno na tento rozhovor? Ale teď vážně. V první řadě jsem určitě
nečekala, že cestu půjde tolik lidí důchodového
věku. Ti mě překvapovali každý den a dávali mi
velkou sílu. Všem patří můj obdiv a respekt.
V druhé řadě těch překvapení všeho druhu bylo
tolik, že se to ani vyslovit nedá. Zkusím to říct
asi takhle, i když vím, že to bude znít divně: Na
Svatojakubské cestě se opravdu dějí zázraky.
Neumím to vysvětlit ani popsat, ale každý, kdo
ji šel, ví, o čem mluvím.
Při přípravách jste dala na rady zkušenějších
poutníků, anebo jste si pořídila průvodce či
jinou literaturu?
Příprava nebyla nijak velká. Od kamaráda,
který putoval před dvěma lety, jsem dostala seznam věcí, které si bral on, a i všechny další rady,
které se budou hodit. Měsíc před odjezdem
jsem si ještě přečetla něco málo od poutníků na
internetu a jako vždy jsem vše ostatní nechala
na poslední chvíli. Boty, které jsou nejdůležitější
a měly by být pořádně prošlápnuté, jsem si kou-

Kdy nastal ten správný okamžik?
Když jsem se dozvěděla o Svatojakubské
cestě, věděla jsem hned, že to je přesně to, co
jsem hledala, a že tímto putováním bych chtěla
svůj zatím neuskutečněný sen započít. Pořád
jsem ale nebyla schopná odhodlat se. To trvalo
snad ještě tři roky. V té době jsem měla dobré,
i když velmi náročné zaměstnání, kde jsem si
svoji pozici opravdu vydřela. A tak pro mě bylo
těžké udělat zlom, o kterém jsem celou dobu
snila. V práci to bylo čím dál víc psychicky náročné a ani v osobním životě se mi nevedlo
úplně nejlépe. Dostala jsem se do fáze, kdy
jsem měla pocit, že vůbec nežiju, ale jenom přežívám, a trápila jsem se. Pak jsem se jednoho
dne zhluboka nadechla a řekla jsem si: Dost! To
byla ta hranice, díky níž jsem našla sílu začít své
sny plnit. Bylo to jako bych se probudila
v novém těle, strašně jsem se začala na tu svoji
změnu těšit. Přítel mě podpořil a vydal se na
pouť spolu se mnou. Ve dvou se to přece jen
lépe táhne.
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pila 14 dní před odjezdem, což mi taky vrátily
hned při prvním dnu výšlapu do Pyrenejí. Puchýř jsem měla už po třech kilometrech.
Většinu výbavy jsem dostala od kolegů
z práce při rozlučce, takže pak už jsem to
všechno jen den před odletem naházela do batohu – a bylo to.
Říká se, že správný poutník by se měl vydat na
cestu ze svého bydliště a měl by urazit aspoň posledních sto kilometrů pěšky nebo dvě stě na
kole. Jakou trasu jste zvolila vy?
To je pravda, ale od nás by to bylo asi 2 400
km, tedy jsme zvolili kratší verzi. Hlavně jsme
vyráželi na začátku září, protože přes zimu by
taková cesta byla hodně náročná. Ale potkali
jsme lidi, kteří šli ze Švýcarska, z jihu Francie,
nebo z Německa. Tras do Santiaga de Compostela je několik. My jsme zvolili asi tu nejznámější, nazývanou Camino Francés.
Je mnoho míst, odkud se na ní může poutník
vydat. Záleží, jak dlouhou trasu chce nakonec
ujít. Začínali jsme v malebné francouzské vesničce Saint Jean Pied de Port a do Santiaga de
Compostela nám tedy zbývalo ujít kolem
775 km. Nám to ale nestačilo, a chtěli jsme dojít
až na "konec světa", k oceánu, kde končí i většina poutníků. Takže celkem naše trasa měla
kolem 900 km. Šli jsme 38 dní s jedním dnem
pauzy v Compostele.
Co musí poutník splnit, aby se mohl na cestu
vypravit?
Kromě vlastního odhodlání a dobré výbavy,
což jsou především boty a zdravotní potřeby na
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bolavé nohy, poutník potřebuje jedinou věc a tou je credencial. Je to průkaz poutníka, který
potřebuje k tomu, aby mohl využívat ubytovny
pro poutníky, kterým se říká albergue, případně
levnější menu v restauracích určené právě poutníkům. V každé ubytovně, restauraci, nebo kostele dostane poutník do průkazu razítko, což je
potvrzení toho, že už tím místem prošel. Na základě tohoto průkazu je poutníkům, pokud mají
zájem, vystaven po příchodu do Santiaga jakýsi
certifikát o absolvování Svatojakubské cesty. Ve
Španělsku k této listině dokonce přihlížejí i při
výběru zaměstnanců. Bývá součástí životopisu.
Poutníci asi nemají velké nároky na ubytování
a předpokládám, že i jídlo bude skromnější…
Ubytovny jsou různé, buď jsou to fary, nebo
staré kostely či katedrály předělané pro poutníky. K přespání také slouží klasické domy s ložnicemi s palandami, aby se tam mohlo vejít co
nejvíce poutníků. Někdy se spí v místnosti pro
20 lidí, jindy taky pro 160 a více, je to různé. Můžete narazit na ubytovny, kde se dělají pro poutníky komunitní večeře, což bylo vždycky skvělým
zážitkem, protože se u stolu sejdou lidi z celého
světa. Nebo si sami uvaříte jídlo v kuchyňce, kde
se většinou stejně dáte dohromady s ostatními
poutníky a je z toho zase další příjemný večer
plný smíchu a radosti. Také si můžete dopřát nějaké španělské dobroty v místních hospůdkách.
Ceny za nocleh se pohybují od 5 do 12 eur za
noc, někde je to za dobrovolný příspěvek.
Jak vypadá běžný den a noc na cestě?
Ráno jsme si na cestu udělali svačinu, v průběhu dne se posadili do trávy, abychom si pauzu
vychutnali a mohli se pokochat okolím. Nejkrásnější jsou rána, kdy je člověk plný energie a den
pokaždé začíná s východem slunce a probouzející se krajinou. To nemá chybu. Každý večer
jsem usínala a těšila se, jaká příroda mě bude
čekat druhý den. Prošli jsme několika provinciemi Španělska, přešli tři pohoří a překonali tzv.
poušť, takže krajina se v průběhu cesty několikrát proměnila. Všechny etapy mají určitě co do
sebe. Při takovém putování je škoda nevzít si
cestovatelský deníček a své dojmy si nezaznamenat. Já jsem si své zážitky zapisovala.
Co čeká na poutníka na konci cesty, tedy když
doputuje do Santiaga de Compostela?
Myslím si, že je důležité, aby každý poutník pochopil, že Santiago není cíl. Cílem je cesta samotná. Pokud by očekával na jejím konci nějaké
velké osvícení, bude asi zklamán. Compostela je
město jako všechna ostatní, kterými procházíte.
Spíš na vás začne doléhat smutek, že už nebudete
pokračovat v cestě dál a že to strašně rychle
uteklo. Nejraději byste se kouzlem přesunuli na
začátek a šli zase znovu - alespoň u mě to tak
bylo. Nás ale čekala ještě cesta do Finisterre, na
konec světa; takže to nebyl úplný konec putování.
V Santiagu určitě stojí za zmínku překrásná
katedrála. Uvnitř poutníky čeká závěrečná mše,
kterou by si nikdo podle mě neměl nechat ujít ať už je či není věřící. Po tom všem, co máte v tu

chvíli za sebou, je to vážně životní zážitek. Na
konci mše začne osm mnichů rozhoupávat důmyslným lanovým systémem největší kadidlo na
světě až ke stropu katedrály. To se pak začne
kývat celou katedrálou až k příčné klenbě lodi,
přičemž se člověku neskutečně rozbuší srdce.
V životě jsem nic takového neviděla.
Na pouť se prý vydává hodně lidí na začátku důchodového věku, ale v poslední době přibývají
i rodiny s malými dětmi a dokonce i handicapovaní poutníci. Češi jsou známí jako velcí turisté,
jistě tvoří početnou skupinu poutníků...
Jak už jsem říkala, lidí v důchodovém věku
bylo opravdu hodně. Přisuzuji to také období,
kdy už nejsou taková vedra. V létě potkáte
hodně mladých lidí, studentů. Čechů chodí určitě také dost, já jsem ale potkala jen čtyři.
Ze statistiky se dozvídáme, že účastníků každým rokem přibývá. Čím si tuto popularitu vysvětlujete?
Rozhodně na tom mají podíl některá díla, jak
už zmíněný Paulo Coelho, ale také různé dokumenty a filmy. Nás na cestě překvapilo, že je tam
tolik lidí z USA a Kanady, a pak jsme se od nich
dozvěděli, že je právě inspiroval jejich film The
Way. Podívala jsem se na něj ze zajímavosti až
doma. Ale upřímně, člověk by se na pouť měl vypravit především kvůli sobě, a ne kvůli filmu nebo
knížce. Na druhou stranu, když to pojmeme jako
inspiraci, tak proč ne. No a pak jsou to samotní
poutníci. Tím, že vyprávějí o své pouti svým známým, jako já teď čtenářům, inspirují další a další.
Komu byste tuto pouť doporučila?
V dnešní hektické době, kdy si lidé přestávají
vážit základních věcí jako je zdraví, přátelství,
láska, a zapomínají, že jsme všichni úplně stejní
nehledě na barvu pleti nebo vyznání, bych to doporučila úplně všem. Je to silné slovo, ale takováhle cesta je lék pro lidstvo.
Změnilo se něco ve vašem životě po této pouti?
Určitě ano. Říká se, že tahle cesta mění životy, a nejsou to slova do větru. Je ovšem těžké
umět si ty nové, lepší pocity přenést zpátky do
dnešní reality a především si získané hodnoty
udržet. Ale aby bylo něco lepší a hezčí, vždycky
je k tomu těžká cesta. Člověk nedostane nic zadarmo, musí se o to snažit. A když pak vidí, že
na to tu sílu má, a jeho snaha se vyplácí, teprve
pak může mít radost sám ze sebe. Pak pochopí,
že když bude chtít, dokáže cokoli na světě.
Máte v plánu vydat se na pouť znovu, třeba po
jiné trase?
Ráda bych cestu prošla z jihu Francie a ve
Španělsku bych zase zvolila tu nejsevernější
trasu, ale možností je víc. Chtěla jsem si dát půl
rok pauzu, tu jsem si dopřála, a teď je na čase
zase se na chvilku vrátit do práce. Jestli se vrátím ještě jako mladá, anebo v důchodovém
věku, to není důležité. Teď už vím, že obě varianty stojí za to. Takže Bueno Camino!
Blanka Oujezdská

Kolovratský ZPRAVODAJ 1/2017

Hvězdná i Mléčná cesta
Svatojakubská cesta nebo Cesta svatého Jakuba
je název historické sítě dvanácti poutních cest,
které vedou ke hrobu svatého Jakuba Staršího
v katedrále v Santiagu de Compostela ve španělské Galicii. Známá jsou i další jména jako
Hvězdná cesta nebo Mléčná cesta.
Hrob sv. Jakuba
Několik legend o svatém Jakubovi vysvětluje,
jak se z Jeruzaléma po Ježíšově smrti dostal na
Pyrenejský poloostrov. Podle jedné z nich odešel
z Palestiny hlásat evangelium a došel až do dnešního Španělska. V misijní práci se mu však příliš
nevedlo a tak se vrátil do vlasti, kde roku 44 zemřel mučednickou smrtí. Jeho tělo naložili učedníci do loďky a pustili na moře, aby nebylo
zneuctěno. Andělé pak vedli loďku celým Středozemním mořem, až ji vlny vyplavily v Galicii
u městečka Padrón. Tam tělo údajně našli Jakubovi španělští učedníci a přenesli je na místo, kde
dnes stojí Santiago.
Pravděpodobnější je legenda, podle níž Jakubovy ostatky přenesli do Španělska tři mniši. Nejprve byl pohřben v Zaragoze. Po jejím dobytí byly
ostatky přeneseny do města Padrón. Znovuobjeveny byly až roku 813. Údajně jako první si zvláštního hrobu všiml poustevník Pelayo, kterého
dovedl k místu třpyt hvězd. Král Alfons nad hrobem vystavěl v roce 816 chrám a nechal ho 25. července posvětit. Biskup sem přemístil své sídlo
a kolem začalo vyrůstat Santiago de Compostela.
Mušle jako symbol
Symbolem poutníků
směřujících do Santiaga
je mušle hřebenatka.
Souvisí s legen- dou,
podle níž portugalský
rytíř stál v blízkosti přístaviště, kde kotvila loď
s právě přivezenými ostatky svatého Jakuba.
Když jeho kůň viděl podivuhodný třpyt, který
dopadal z hvězd na apoštola, byl tak vyděšený, že
skočil do vody a stáhl do
hlubin i rytíře. Rytíř byl zachráněn, ale jeho tělo
bylo zcela pokryto mušlemi. Existují i další legendy
o zázračně zachráněných lidí. Mušle měla prý magickou moc. Od roku 1987 je mušle součástí směrových značek podél všech tras.
Tisíce poutníků ročně
První doložená pouť se uskutečnila roku 951
a vykonal ji francouzský biskup z Le Puy. Podél
cesty byly postupně vztyčovány orientační kameny, kamenné kříže, boží muka a studánky.
Vznikla radiální síť 12 poutních cest, vedoucí
z Itálie, Francie i Portugalska. Později při ní byly
zřizovány kaple, kostely a kláštery, poskytující
poutníkům azyl.
V posledních 20 letech zaznamenalo poutnictví
na Svatojakubské cestě velký vzestup. Rada Evropy ji už v roce 1987 prohlásila za první evropskou kulturní cestu. Tenkrát bylo registrováno
okolo 5 000 poutníků ročně, v roce 2005 se počet
poutníků ze všech zemí blížil sto tisícům. Zájem
začal prudce růst po roce 1993, kdy se pouti
zúčastnil papež Jan Pavel II. K popularitě přispěl
i fakt, že téhož roku byla Svatojakubská cesta zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
-red-
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TŘÍKRÁLOVÁ HRA

foto Pavel Klikar

V první lednovou sobotu se u kolovratského kostela opět odvíjel dávný příběh, známý jako Tříkrálová hra. V tento a následující den se do ulic v Kolovratech a Lipanech rozběhli koledníci, kterým štědří lidé darovali celkem 48 tisíc Kč. Do kasiček malí koledníci navzdory mrazivému počasí vybrali
o 3 tisíce korun více než loni. V Kolovratech a Lipanech se sbírky účastnilo 24 dětí a 7 dospělých, další čtyři skupinky se podílely na sbírce v Uhříněvsi,
Kralovicích a Dubečku. Výtěžek ve výši 65% bude využit na sociální projekty v místě.

foto Kristina Ovečková

foto Pavel Klikar
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foto Kristina Ovečková

PERMAKULTURNÍ OKÉNKO – ZADNÍ VRÁTKA

Polní práce v pořekadlech

K

romě jiných užitečných poznatků zakomponovali naši předkové i své
životní zkušenosti v oblasti polních prací a pěstování obživy do snadno
zapamatovatelných pořekadel či pranostik. Výraz pranostika je odvozen z latinského slova prognosis. Jedná se tedy o předpověď založenou na dlouhodobém pozorování, která dává do souvislosti určité meteorologické jevy
a roční dobu, například Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
I dnes můžeme tato pořekadla směle využít při plánování práce na zahradách.

Jarní zahrada:
co kdy sít a sázet
BŘEZEN
Začátek měsíce je poslední vhodný termín
pro výsev semen paprik a brokolice pro předpěstování sazenic. Do poloviny měsíce je třeba
vysít semínka pro předpěstování sadby rajčat.
Do pařeniště či fóliovníku lze za příznivého počasí vysévat karotku, ředkvičku, bazalku a sázet
předpěstovaný ranný salát. Salát ke sklizni mladých listů můžete vysévat v průběhu měsíce při
vhodném počasí přímo na záhon a klíčící rostlinky přikrýt netkanou bílou textilií (proniká jí
déšť).
V druhé polovině měsíce se na venkovní záhony vysévá mrkev a ředkvičky, petržel, špenát,
raný salát, hrách, kopr. Vzcházející semínka
a klíčící rostlinky ochrání před chladem i škůdci
netkaná textilie. Vysazovat již lze cibuli sazečku
a česnek. Nastává čas pro výsadbu ovocných
stromů a keřů. Na jaře lze vysazovat všechny
ovocné stromy, zvláště prostokořenným sazenicím prospěje časný termín. Pro meruňky, broskvoně a nektarinky je jarní termín výsadby
dokonce vhodnější nežli podzimní. Koncem
března vysazujeme sazenice révy vinné.

DUBEN

ÚNOR
14. Na svatého Valentinka sej přísadu do záhonka.

BŘEZEN
15.
19.
19.
25.

Na svatého Longina práce v poli začíná.
Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou.
Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět
přihání.

DUBEN
6. Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto,
je to tvoje vina.
11. Na svatýho Lva papeže travičky se už nařeže.
25. Na svatého Marka brambor plná jamka.

25. Co do svatého Jakuba (vína) odkvete, do Havla
uzraje.
25. Do Jakuba zelíčko – po Jakubu zelí.
25. Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna
vlasy.
26. Svatá Anna žito žala.

SRPEN
7.
10.
10.
16.
24.

Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
Do svatého Vavřince nechval pšenice.
Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.
Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu.
Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej
sedláče pomaly. Fouká-li na Bartoloměje vítr
z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš!
29. Na svatého Jana stětí vlaštovky od nás letí.

KVĚTEN
14. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy
veta.
16. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte
mívá.

ČERVEN
13. Na svatého Antonína broušení kos započíná.
24. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě
a léto k horku.
24. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti,
to se stele k hladu.

ČERVENEC
4. Svatý Prokop - zelí okop!
8. Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už
ostane.
13. Svatá Markyta hodila srp do žita.
13. Ženci na pole, včely z pole.
22. Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.

KVĚTEN

ZÁŘÍ
14.
23.
28.
28.
28.
28.
29.

Na záhony lze nyní vysévat téměř všechny
druhy zeleniny, například mrkev, saláty, červenou řepu, hrách, špenát, asijskou listovou zeleninu. Také pro semena aromatických bylin je
duben ideálním měsícem k výsevu, ať již na záhony či do nádob. Vysazovat můžeme předpěstované sazenice salátu i brokolice, naklíčené
brambory, křen. Do skleníků, kde jsou zajištěny
bezmrazé podmínky, lze vysazovat předpěstované sazenice rajčat.
Do konce měsíce je vhodné ukončit výsadbu
ovocných dřevin. Týká se to především sazenic
prostokořenných. Stromky a keře zapěstované
v kontejnerech můžete vysazovat i později, ale
bude třeba je důkladněji zalévat, případně
i chránit proti ostrému slunci.

Svatý Kříž – ovčí stříž.
Svatá Teklička maluje jablíčka.
Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Na svatého Václava českého bývá vína nového.
Přijde Václav – kamna připrav.
Svatý Václav zavírá zem.
Svatý Michal z pole spichal (spěchal).

ŘÍJEN
16. Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.
17. Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy
naleje.

LISTOPAD
9. Na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá.

Všechny trvalky, které kvetou v létě a na podzim, je nyní možné vysévat i vysazovat. Můžete
je také rozmnožovat dělením trsů. Začátek měsíce je ideální pro výsev okurek nakládaček
a polních salátovek. Polovina května je důležitým předělem i pro řadu jiných druhů plodin.
Po „zmrzlých“ se sejí fazole, kukuřice, cukety, artyčoky, jakon. Vysazují se rajčata, papriky a lilky. Pro pozdní sklizeň lze znovu zasít
mrkve, saláty, červenou řepu, roketu, cibuli sazečku. Vysazovat či vysévat ven lze nyní i teplomilné bylinky, jako je bazalka či perilla. Tento
měsíc je velmi vhodný k rozmnožování bylinek
hřížením: stačí zatížit a překrýt substrátem
spodní větvičky dřevnatějících bylinek.
Alena Kopřiva Chadová

sOOva, vzdělávací spolek
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AKCE V KNIHOVNĚ / SPORT
Březen – měsíc čtenářů v knihovně
Také v letošním březnu připravila knihovna pro své čtenáře řadu akcí.
Novinkou bylo čtení s pohádkovou babičkou Zdeňkou. Do knihovny zavítaly děti z mateřské i základní školy a pozvání přijala i spisovatelka Tereza
Brdečková, aby představila svůj nový román Zrcadlo Serafina. Autorské
čtení v kulisách fotografií z baletního prostředí Milana Fary doprovodil její
manžel, písničkář a překladatel Jiří Dědeček.

Bowlingový turnaj O putovní pohár
prezidenta má nového vítěze

V

sobotu 18. února se v herně Xbowling Žižkov uskutečnil 13. ročník bowlingového turnaje O putovní pohár prezidenta klubu.

Turnaje se letos zúčastnilo celkem 10 hráčů. Hrálo se již tradičním systémem
– 2 kvalifikační hry, které určí dvojice pro play off. V play off se hrála jedna
hra a ve finále také. Kvalifikaci s přehledem vyhrál Jarda (který se blýskl krásným osobním rekordem 250 bodů!) před Petrem a Majkou. Postup do finále si
zajistili: Jarda (krásným náhozem 244), Petr (200), Majka (138 – tady byl postup nejnapínavější, protože Majka i Jana měly stejný nához. Rozhodoval tedy
až vyšší počet striků), Kamil (181) a Jiřka (159).
Ve finále všem utekl Petr, který si v krásném osobním rekordu 240 bodů zajistil
první místo. Petr měl také nejvyšší průměr, a to nádherných 196,25 bodů. O druhé
místo bojovala Majka s Kamilem a Jiřkou. Nejchladnější hlavu nakonec prokázala
Jiřka, která si náhozem 158 bodů zajistila druhé místo. Třetí byla nakonec Majka
(148) o 4 body před Kamilem (144). Jardovi se ve finále úplně přestalo dařit a s náhozem 114 bodů obsadil 5. místo. Ve druhé skupině o 6. místo se blýskl Luděk
náhozem 207. Na dalším místech skončili Jirka, Jana, Renata a Vojta.
Hráč

kolo 1

kolo 2

play-off

finále

součet
celkem

průměr

Dospěl Jaromír
Souček Petr
Konečná Marie
Konečný Kamil
Suchánek Luděk
Součková Jiřka
Radová Renata
Konečná Jana
Konečný Jiří
Souček Vojta

173
182
162
158
122
140
145
149
107
97

250
163
160
161
172
134
126
112
131
65

244
200
138
181
126
159
130
138
119
71

114
240
148
144
207
158
135
151
153
102

781
785
608
644
627
591
536
550
510
335

195,25
196,25
152,00
161,00
156,75
147,75
134,00
137,50
127,50
83,75

Děkujeme všem hráčům za účast a těšíme se na viděnou na příštím ročníku.
Ať to padá!
Jana Konečná

Letošní výstavní sezónu v knihovně zahajoval
karikaturista Emil Šourek (vpravo)
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SPORT

Zlato pro Studio Sport

STUDIO
SPORT

Náš další volejbalový sen se stal skutečností. Studio Sport se v kategorii mladších
žákyň stalo znovu Přeborníkem Prahy. Po
letech 2010 a 2011 se to povedlo v právě
skončeném ročníku Přeboru Prahy, ale
cesta byla dlouhá a trnitá.

Celkem v šesti turnajích 1. ligy spolu bojovaly o každý bod hlavně tři
nejlepší týmy soutěže – Studio Sport, Olymp a Kometa. Poslední turnaj
jsme pořádali právě my v domácí hale v Základní škole U Obory v Uhříněvsi. Situace byla dramatická - Studio Sport a Olymp měly shodný počet
bodů, Kometa o 2 méně. A právě Kometa byl náš první soupeř.

Fotbalové jaro za dveřmi
Na přelomu března a dubna začíná pro fotbalisty jarní sezona. Všichni už se těšíme, až budeme moct vyběhnout na travnaté hřiště
a vychutnat si požitek z toho nejlepšího sportu.
Zimní období nebylo jen odpočinkové, nejmenší se přesunuli do tělocvičny, ti odrostlejší a dospělí se připravovali na jarní sezonu na „umělce“.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v lednu podíleli na odklízení
sněhu z hřišť s umělým povrchem, letos nám sněhu napadlo dost a stálo
to hodně námahy udržet hřiště ve stavu, aby se na něm odtrénovaly a odehrály všechny plánované zápasy a tréninky. Tradičně jsme pořádali zimní
ligy; v našem areálu pro starší přípravky, mladší a starší žáky. Obě
„umělky“ v areálu byly v zimě doplněny o ochranou síť, a tak už nám nebudou míče utíkat za plot a také naši sousedé budou ochráněni před neočekávanými nálety v podobě zatoulaných míčů.
Zimní přestávku také využili ke vzdělávání naši trenéři, šest jich absolvovalo obnovovací kurs a dalších pět získalo trenérskou licenci složením
zkoušek a účastí na úvodním školení. O naše hráče v mládežnických kategoriích se tedy stará celkem 24 licencovaných trenérů. Může se to zdát
jako vysoké číslo, ale pravidelná činnost a péče o mládežnické týmy
spolkne spoustu volného času.

Zlatá radost mladších žákyň

Plné a burácející hlediště vidělo dramatický zápas. V prvním setu Kometa dlouho vedla, dokonce ještě v koncovce, ale vůle a obětavost přiklonily vítězství na naší stranu. Druhý set byl už celkem jasnou záležitostí a to
potvrdilo, že o titulu rozhodne definitivně zápas proti Olympu. Rozjeté
Studio Sport už nešlo zastavit, opět vítězství 2:0 a pak už jen povinná výhra
nad Tatranem Střešovice také 2:0. Mohla vypuknout obrovská radost – je
to vynikající sezóna.

To ale ještě není všechno. V Přeboru Prahy v minivolejbalu je naše
„Áčko“ před posledním turnajem jasně první a o zlato už na hřišti nemůžeme přijít. Dvě zlata v sezóně, to je vynikající bilance. Pak nás čeká ještě
Mistrovství České republiky v mladších žákyních a v modrém minivolejbalu.
O všech dalších výsledcích budeme informovat.

V březnu se chystají první mistrovská utkání, nejdříve začínají mladší
žáci a tým mužů A, první dubnový víkend pak i ostatní týmy. A mužstvo
bude hájit první místo a náskok z podzimní části, cílem pro něj je postup
do 1. A třídy. Kluky v juniorce čeká další sbírání zkušeností v dospělém
fotbalu, ale také tužení party a zvykání si na odpovědnost. Mladší dorost
a starší žáci hrají na začátku druhé poloviny tabulek v přeboru Prahy.
Mladší žáci by se mohli o nějaké místo v tabulce první třídy posunout výš.
Přípravky hrají v soutěžích, kde se tabulky nezveřejňují a v červnu pojedou
na zahraniční turnaj do Salzburku. Nesmíme zapomenout ani na naše nejmenší fotbalisty – ti v minipřípravce žijí vždy právě tím okamžikem, kdy
jsou na hřišti, a slaví každý úspěch, každý gól nebo kličku, nejen v zápasech
a turnajích, ale i na tréninku.
Závěrem bychom chtěli pozvat všechny příznivce na naše zápasy. Rozpisy
budou aktualizované na webových stránkách www.sokolkovraty.cz. Stejně
jako na podzim bude hrát áčko v sobotu a juniorka v neděli. Také zápasy
týmů mládeže budou určitě zajímavé. Všechny naše týmy chtějí hrát
útočně, tak snad bude k vidění dost branek.

PaedDr. Jiří Baumruk, Studio-sport.cz

Tomáš Reitmeier

Studio Sport se zlatem na krku
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INZERCE

Sklenářství Jan Černý
Firma Jeník - plátce DPH
Adresa: Do Potoků 35, Praha 10 - Lipany
Provozní doba: pondělí – pátek 08.00 – 16.00 hod.
Telefon: 267 710 335, 603 513 824 (jen v prac. době)
Nonstop telefon: 603 416 410
E-mail: email@jeniksklo.cz
www.jeniksklo.cz

NOVINKA: od 1. března
možnost platit kartou
Provádíme sklenářské práce
na dílně i u zákazníka

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

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

Nový ceník inzerce v Kolovratském zpravodaji
Formát

Rozměr

Cena – čb

Cena – barva

celá str. A4

180 x 250 mm

5.000 Kč

12.000 Kč

1/2 str. A4

180 x 120 mm

2.500 Kč

6.000 Kč

1/3 str. A4

180 x 80 mm

1.650 Kč

4.000 Kč

1/4 str. A4

85 x 120 mm

1.250 Kč

3.000 Kč

1/8 str. A4

85 x 55 mm, vizitka

650 Kč

1.500 Kč

Řádková inzerce

1 řádek = 30 znaků

100 Kč

—

Vkládaná inzerce A6 – A4
Sleva při platbě předem na začátku roku:
uveřejnění 2x ročně – 5 %
4x ročně
3x ročně – 10 %
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1 600 Kč
– 20 %

INZERCE
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