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Mezi priority spolku Naše Kolovraty patří pod-
pora místní základní školy. Před Vánocemi jsme 
se například zapojili do přípravy a organiza-
ce školního plesu. Dále se snažíme pomoci 
s řešením nejrůznějších problémů, z nichž je 
v současné době tím nejpalčivějším nedosta-
tečná kapacita míst ve škole. Důvodem je kaž-
doroční nárůst počtu žáků.

Krátce po posledním zápisu do budoucích 
prvních tříd jsme navštívili ředitelku Vladimíru 
Neklapilovou, abychom zjistili, s kolika novými 
žáky je třeba od září počítat. Skutečnost je ná-
sledující: K zápisu letos přišlo 74 dětí. Některé 
z nich ale letos ještě nenastoupí, protože žá-
dají o odklad školní docházky. Celkem lze za-

tím počítat přibližně s 61 novými školáky, pro 
které budou otevřeny tři první třídy. Protože 
letos opustí školu páťáci pouze ze dvou tříd, 
dojde k tomu, že škola nebude mít pro budoucí 
prvňáčky místo. Již od předloňského září totiž 
slouží jako kmenová třída také poschoďová po-
sluchárna v nové budově a letos se již žáci jed-
né z tříd učí i ve vilce ZUŠ, která byla za tímto 
účelem zrekonstruována. Jedna učebna zkrát-
ka bude od následujícího školního roku chybět. 

Vysoká pravděpodobnost, že takováto si-
tuace nastane, se rýsovala už minulý rok. Pro-
to se spolek Naše Kolovraty zajímá o řešení 
zmíněného problému již od podzimu a snaží se 
v rámci svých možností maximálně pomoci. 0

…městská část Praha-Kolovraty oslaví letos v červenci čtyřicáté výročí ode dne, 
kdy byla spolu s dalšími třiceti městskými částmi připojena k hlavnímu městu Praha?

Nakreslíme letní slunovrat
Holky, kluci, už jste někdy zkusili nakreslit slunovrat? Křídami, na náměstí a dohromady se spous-
tou kamarádů? Přijďte si s námi užít společné tvoření v sobotu 21. června do atria u kolovratské-
ho Infocentra. Od 10 do 12 hodin vám s vaším dílem pomůžeme. Pokud budete chtít pokračovat, 
máte na to celý den. Ten nejdelší v roce.

Noc kostelů v Kolovratech
Římskokatolická farnost u kostela Všech svatých v Praze-Uhříněvsi ve spolupráci se spolkem 
Naše Kolovraty letos poprvé otevírá i dveře kolovratského kostela sv. Ondřeje v rámci akce Noc 
kostelů 2014. 

Noc kostelů, která se koná v pátek 23. května, nabízí skvělou příležitost k tomu, abychom se 
v dnešní uspěchané době alespoň na moment zastavili a vychutnali si nezaměnitelnou atmo-
sféru prastarých sakrálních staveb a obdivovali díla zručných mistrů. Svůj význam nemají tyto 
budovy jen pro věřící, ale i pro ty, kdo rádi poznávají naší historii a místní zvyklosti.

Kolovratský orientační běh
Pojďte si zaběhat nebo se projít v okolí Kolovrat, setkat se s dalšími sportovci a zasoutěžit si 
o sladké nebo tekuté ceny. Malá dobrota bude čekat na všechny účastníky.

PROPOZICE
Datum a čas: sobota 26. dubna 2014, start v 9 hodin
Místo startu a cíle: na hřišti s U-rampou (altán)
Druh závodu: Jednoduchý orientační závod – mapy pro závodníky budou k dispozici na startu, bu-
zola není nutná. Start bude postupný. Cílem závodu je nalézt všechny kontroly a vrátit se do cíle 
v co nejkratším čase. Na kontrolách budou k vyřešení jednoduché úkoly. Za správnou odpověď 
bude časové zvýhodnění (1 minuta). Za nenalezení kontroly je časová penalizace 10 minut. Časo-
vý limit pro návrat do cíle je 1 hodina.
Doporučené oblečení: sportovní, vhodné pro běh nebo rychlou chůzi
Prostor závodu: okolí Kolovrat

Kategorie:
 Rodiny s dětmi
 Děti 10–14 let (možno běžet po dvojicích, 
ve dvojici může být i mladší dítě)

 Všichni ostatní (15 let a více)

Za děti ručí rodiče, tzn., že sami rozhodnou,  
od jakého věku pustí děti na trať. Kontroly 
budou bez stálé obsluhy. Závod se koná 
za každého počasí, neboť není špatné počasí, 
jen špatně oblečený závodník :-)

Kontakt na organizátory závodu: j.kubias@optimalcompany.com; david.aschermann@solidea.cz

pozvánky

naše akce

novinky z Lipan

víte, že…

Okrašlovací spolek lipanský se snaží přispět 
k rozvoji Lipan. Naše aktivita přinesla obci 
kulturní, sportovní a společenské akce, vybu-
dovali jsme odpovídající přístřešek u zastávky 
autobusu a na jaře minulého roku i provizor-
ní propojení obecního chodníku s lipanskou 
částí vycházkových okruhů. 

Obec Lipany bude v roce 2025 slavit sedmi-
sté výročí prvé zmínky v Deskách zemských. 
V průběhu těchto 700 let si obec zachovala 
svou integritu a nebyla začleněna do jiného 
obecního celku jako například blízké Teho-
vičky. Celistvost Lipan bude se vší pravděpo-
dobností zachována i v dalším období života 
obce. Lipany budou v dohledné budoucnosti 
odděleny od města Říčany dálničním obchva-
tem a od možného stavebního propojení s obcí 
Kolovraty je odděluje plánovaný železniční 
koridor i koridor vedení velmi vysokého napě-
tí. Tyto moderní stavby pravděpodobně umožní 
Lipanům zachovat si dnes již vzácný „vesnic-
ký“ vzhled v rámci Prahy. 

Harmonická celistvost obce a její osamo-
cení v krajině však přináší i negativa do živo-
ta lipanských usedlíků. Je to především stále 
chybějící odpovídající komunikace pro pěší 
mezi Kolovraty a Lipany. V letošním roce uply-
ne již deset let od vzniku studie této komuni-
kace. Před pěti lety došlo k dohodě na finální 
podobě chodníku, který by se měl stát zároveň 
cyklostezkou. Od roku 2009 se však tuto věc 
nepodařilo posunout blíže realizaci. Po podně-
tu Okrašlovacího spolku se na podzim minulé-
ho roku sešla skupina zástupců zainteresova-
ných institucí se starostou obce a výsledkem je 
drobný posun. Obec si připraví podrobné pod-
klady pro jednání s majiteli dotčených pozem-
ků, na kterých má stezka ležet. Výkup všech 
pozemků pod současnou komunikací mezi 
Kolovraty a Lipany včetně pozemků pod pláno-
vaným chodníkem považují členové Okrašlova-
cího spolku za prvotní a nutné pro uskutečnění 
samotné realizace projektu!

Vědomi si této situace a stále deklarova-
ného nedostatku financí ze strany magistrátu 
se snažíme o dosažení dohody pro vybudo-
vání provizorní stezky, která se osvědčila při 
komunikaci Lipany – Benice.

Věříme, že obyvatelé Kolovrat podpoří naše 
úsilí a snahu o urychlené a bezpečné propo-
jení obou městských částí stezkou pro pěší.

za Okrašlovací spolek Lipanský
Miroslav Procházka

Jak si poradit s pubertou svého potomka či 
jak přežít dětskou revoltu a nastavit hranice 
ve výchově – to byla témata další přednáš-
ky, kterou naše občanské sdružení pořádalo 
koncem ledna.

Lektorka Lenka Němcová (dříve Novotná), 
poradenská psycholožka Pedagogicko-psy-
chologické poradny pro Prahu 10 a školní psy-
choložka, tentokráte pojala téma více jako be-
sedu než jako přednášku. I přesto nám sdělila 
řadu obecně platných informací týkajících se 
dospívající mládeže, a to i s ohledem na vliv 
současné situace ve společnosti. 

Pro rodiče dospívajících je zásadní si uvědo-
mit, že období puberty k vývoji člověka patří, že 
má své zákonitosti a že není možné očekávat či 
požadovat, aby toto období dítě „přeskočilo“. 
Tak jako při své předchozí přednášce Lenka 
Němcová zmínila i některé své konkrétní zku-
šenosti s problematickými dospívajícími, což 

mnohé z nás, kteří prožívají jen běžné starosti 
a radosti rodičů dospívajících, vedlo k závěru, 
že jsme na tom vlastně ještě skvěle.

Z mého pohledu velmi zajímavou informa-
cí byl poznatek psycholožky vyplývající z její 
dlouholeté praxe, a sice, že největší chybou, 
kterou mohou rodiče při výchově dospívají-
cího udělat, je dopustit, aby jejich dítě mělo 
dojem, že o něj nemají zájem. Jakkoli se totiž 
naši „puberťáci“ snaží rebelovat a požadují 
více svobody a nezávislosti, je pro naprostou 
většinu z nich velmi bolestné, pokud si nejsou 
jisti svým bezmezným přijetím a podporou 
ze strany rodičů, přestože to nemusí být z je-
jich chování vždy patrné.

Přednášky Lenky Němcové byly velmi zají-
mavé a obohacující, je nám tedy líto, že tento 
večer byl v kolovratském Infocentru posled-
ním. Kyticí jsme přednášející poděkovali za vě-
novaný čas a energii.  Vladislava Růžičková
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Tipy na kulturní akce
Vážení sousedé, rozhodli jsme se, že v tomto čísle uvedeme přehled webových adres posky-
tujících zajímavé tipy na kulturní, sportovní i jiné společenské akce v Kolovratech, Lipanech 
a blízkém okolí. Těm, kteří nemají možnost se k internetu připojit, se omlouváme a doporučujeme 
zalistovat v kolovratském měsíčníku či v jiných regionálních tiskovinách.

 www.kolovraty.cz – Aktuality „Kulturní a sportovní akce“
 www.kolovraty.cz/volnocasove-aktivity/turistika/kam-na-vylet

 www.uboudu.cz/kalendar-akci.html  macek-kolovraty.webnode.cz
 www.maestroclub.cz  www.sokolkolovraty.cz

 www.oslipansky.cz  info.ricany.cz  www.praha22.cz

zajímá nás

úvod

Problémy s rozšířením základní školy

I malý rebel potřebuje oporu rodičů

Občanské sdružení Naše Kolovraty se letos tak jako jiná občanská sdružení změnilo díky účin-
nosti nového občanského zákoníku na spolek, čemuž se v blízké budoucnosti bude muset při-
způsobit i náš název a stanovy. Na našich aktivitách a cílech se však nemění nic. Záleží nám 
na tom, aby Kolovraty i Lipany byly nejen příjemné k bydlení, ale také inspirativním místem pro 
život. Na tom společně pracujeme a využíváme toho, že se naše profese, odbornosti a zkuše-
nosti vzájemně doplňují. Někteří z našich členů mají v úmyslu kandidovat v komunálních vol-
bách, které se budou konat na podzim. Vítáme vaše názory, vaši účast na dění v obci, vaši 
pomoc. Jsme otevřeni novým lidem a nápadům; pokud jsou vám naše záměry blízké, budete 
u nás srdečně vítáni! 

Provizorní stezka z Lipan do Kolovrat
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Sešli jsme se s místostarostou Davidem 
Borgesem, který má školství v naší městské 
části na starosti, abychom s ním probrali si-
tuaci a možná řešení. Vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků chce obec postavit v lo-
kalitě Na Parkáně montovaný „kontejnerový“ 
pavilon se třemi učebnami. K podpoře tohoto 
záměru žádá Magistrát hl. m. Prahy o dotaci 
7 milionů Kč. Další potřebné finanční prostřed-
ky chce obec získat z vlastních zdrojů, zejména 
z prodeje stavební parcely a obecních bytů.

Navštívili jsme také radní Magistrátu hl. 
m. Prahy Ludmilu Štvánovou, která má resort 
školství v hlavním městě na starosti a vyřizuje 
kolovratský požadavek o dotaci. Snažili jsme 
se obecní žádost podpořit všemi možnými ar-
gumenty, ale ačkoliv diskuse probíhala více 
jak hodinu, příliš perspektivně to s přidělením 
finančních prostředků pro naší školu nevypa-
dalo. Příslib přidělení dotace jsme nedostali, 
natož nějaký termín, kdy by k němu případně 
mohlo dojít. Přesto jsme se rozhodli to nevzdat 
a stále „bombardujeme“ kancelář radní Štvá-
nové zprávami o vážnosti situace a novými do-
tazy na možnost přidělení peněz. Naše otázky 

však nadále zůstávají bez konkrétní odpovědi. 
V době vydání tohoto článku tak stále nevíme, 
kdy a zda vůbec magistrát požadované finanční 
prostředky poskytne.

V lednu letošního roku jsme se obrátili také 
na Eduarda Gožďála, sekretáře stavební ko-
mise naší MČ. Zajímalo nás, za jakou dobu je 
stavební firma schopna montované učebny 
postavit. Moc nás ovšem nepotěšil. Podle jeho 
mínění je téměř vyloučené, aby se plánovaný 
pavilon stihl do začátku příštího školního roku 
postavit, a to i v případě, že by magistrát po-
slal peníze ihned.

Jaké je tedy východisko? Pro příští rok pře-
ce jen jisté záchranné řešení existuje: Slouče-
ní současných tří prvních tříd (celkem 54 žáků) 
do dvou druhých tříd. Ač o takovouto alternativu 
nikdo nestojí, v tuto chvíli se jeví jako nejprav-
děpodobnější. Ředitelka školy zatím optimis-
ticky dává vzniku nových učeben ještě 50% 
šanci. Pokud se její naděje nenaplní, stane se 
sloučení budoucích druháků realitou.

Lukáš Bernard,  
předseda školské rady při ZŠ Kolovraty

V předešlém čísle občasníku jsme vás infor-
movali o naší snaze zlepšit bezpečnost pře-
chodu pro chodce v blízkosti křižovatky ulic 
K poště a K Říčanům. V rámci úsilí iniciovat 
změnu dopravního značení jsme se seznámi-
li se spletitou situací týkající se příslušného 
úředního řízení, rozhodování a přidělování fi-
nančních prostředků na modernizaci a zvýšení 
bezpečnosti stávajících veřejných komunikací.

Jedná se o poměrně složitý proces, kdy 
na začátku musí vzejít podnět ze strany kom-
petentních úřadů, které doloží např. statistiku 
nehodovosti daného úseku včetně vyhodno-
cení škod na zdraví a majetku. Tento podnět 
je posouzen a na základě posouzení vydá 
úřad pověřený dopravní agendou rozhodnutí 
o trvalém nebo dočasném umístění dopravní-
ho značení, případně navrhne úpravu stávají-
cího. Statistiky však nejsou vždy tím nejrele-
vantnějším hodnotícím kritériem a je vhodné 
se např. osobně seznámit s místem, které 
se jeví jako rizikové, a také si vyslechnout 
názor občanů, kteří se zde denně pohybují. 

Proces modernizace a zvyšování bezpečnos-
ti stávající místní komunikace často narazí 
na problém nedostatku financí. Znovu se pak 
hodnotí bezpečnostní riziko a investor se 
musí rozhodnout, jestli jako první zafinancuje 
rekonstrukci křižovatky „A“ a hned následně 
doplní osvětlení přechodu „B“, nebo naopak.

Po počátečních peripetiích a narážení 
na statistické a finanční mantinely se nyní 
konečně podařilo zajistit, zejména zásluhou 
místostarosty Petra Součka, zkušební pro-
voz značky – svítící panel „Pozor, chodci“. 
Zkušební provoz je plánován na duben 2014. 
Aby instalace na naší křižovatce mohla být 
trvalá, je nutné, aby Magistrát hl. m. Prahy 
po proběhnutí zkušebního provozu zvolený 
typ dopravního značení schválil pro použití 
na území Prahy.

Děkujeme ÚMČ za spolupráci a aktivní pří-
stup! Děkujeme občanům, kteří projevili svůj 
zájem a osobně se připojili k této iniciativě!

David Benda

Koncem roku 2013 vydal Stavební úřad v Uh-
říněvsi územní rozhodnutí a stavební povolení 
pro výstavbu jedné z největších staveb na úze-
mí Kolovrat. Na křižovatce ulic Nad Parkánem 
a K Říčanům vyrostou dva čtyřpatrové domy 
s cca 80 cenově dostupnými byty soukromého 
developera BEMETT. Na okolních pozemcích 
bude venkovní parkoviště pro 90 aut. Zeleň je 
v projektu obsažena pouze v minimální míře.

Co vedlo k tomu, že vedení Městské části 
(dále MČ) Praha-Kolovraty souhlasilo s výstav-
bou této monolytické krychlové stavby s plo-
chou střechou, která není v souladu s venkov-
ským charakterem malé rezidentní městské 
části a která nepřiměřeně zatíží stávající infra-
strukturu obce?

Na jaře roku 2012 oslovila developerská 
společnost BEMETT městskou část Praha-Ko-
lovraty a předložila záměr výstavby dvou by-
tových domů. Všechny stavby na území hl. m. 
Prahy musí být dle vyhlášky vybaveny jedním 

garážovým stáním na každou bytovou jednot-
ku. Postavit podzemní garáže nebo parkovací 
dům by bylo dosti nákladné, a tak BEMETT po-
žádal o výjimku na dopravu v klidu. Se zámě-
rem investora nesouhlasila stavební komise 
MČ Praha-Kolovraty.

Další dění okolo projektu není veřejnosti 
známé, protože z jednání o udělení výjimky ne-
byly zveřejněny žádné zápisy a MČ Kolovraty 
tuto záležitost neprobírala ani během veřejných 
setkání s občany, ani na žádném z pravidelných 
zasedání zastupitelstva. O výstavbě rovněž 
nikdy neinformoval Kolovratský zpravodaj ani 
webové stránky MČ. Výsledkem jednání byl 
však souhlas s udělením výjimky na dopravu 
podepsaný Michalem Habartem, starostou MČ 
Praha-Kolovraty.

Když se o plánované výstavbě dozvědě-
li majitelé pozemků v bezprostřední blízkosti, 
bylo o stavbě v podstatě už rozhodnuto, pro-
tože souhlasná stanoviska vedení MČ již byla 

téma

doprava

Nebezpečný přechod bude osvětlený

Výstavba u Donáta bez vědomí občanů?

z historie

V letošním roce si připomínáme sté výročí 
vypuknutí první světové války. S ní související 
všeobecná mobilizace se tehdy nevyhnula ani 
Kolovratům, Tehovičkám a Lipanům (v té době 
ještě třem samostatným obcím) a 26. července 
1914 odvedla do války všechny bojeschopné 
muže s výjimkou starosty Brejchy a jeho zástup-
ce Boudy. Po ukončení války se mnoho mužů 
vrátilo zraněných, nemocných nebo se nevrátili 
vůbec. Jako připomínka na toto těžké období 
stojí v centru Kolovrat, u budovy základní školy, 
pomník obětem první světové války. 

Za zmínku stojí i skutečnost, že na území 
Kolovrat a Lipan žilo nejméně třináct legioná-
řů, kteří bojovali v rámci ruských, italských 
i francouzských legií. Číslo je přibližné, proto-
že Vojenský historický ústav ještě v součas-

nosti údaje o této době shromažďuje a doplňuje. 
Známé označení „Československé legie“ po-
užívané pro jednotky zahraničního vojenského 
odboje za první světové války vzniklo až po vál-
ce. Za války se používalo souhrnné označení 
revoluční dobrovolná vojska, později zahraniční 
československá vojska. Základ těchto vojsk za-
čal vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, kteří 
se hlásili zejména do carské armády v Rusku.

Za všechny místní legionáře můžeme jmeno-
vat Františka Rathouského a Františka Ulricha. 
Rathouský se vrátil s prezidentem T. G. Masa-
rykem do Prahy a sloužil na Pražském hradě 
u hradní stráže. Ulrich byl v roce 1916 zajat, ale 
šťastnou náhodou se mu podařilo uprchnout 
(členové legií byli popravováni jako vlastizrádci). 
Po návratu domů nastoupil do posádky na Slo-
vensku a v roce 1919 dostal nabídku od T. G. Ma-
saryka, aby se stal jeho pobočníkem. Ze zdra-
votních důvodů ji však nepřijal, byl totiž za války 
zraněn granátem.

Více informací o tomto historickém údobí na-
šeho regionu mohou zájemci nalézt v uhříně-
veském muzeu, kde visí i tablo s fotografiemi 
místních legionářů.

na základě textu Jiřího Missbichlera 
zpracovala Kateřina Čuřínová

Před sto lety začala první světová válka

vydána. Přesto však vznikla petice cca třicít-
ky občanů a šestnáct účastníků řízení podalo 
společné odvolání proti udělení výjimky na vý-
stavbu venkovního parkoviště.

V létě 2012 požádal zástupce investora 
Magistrát hl. m. Prahy o vyjádření k rozporu 
s platným územním plánem, který nedovoluje 
stavbu v dané lokalitě postavit. Útvar rozvoje 
hl. m. Prahy následně s výjimečně přípustným 
funkčním využitím souhlasí. V listopadu 2012 
Stavební úřad v Uhříněvsi výjimku na dopravu 
v klidu i přes námitky mnoha účastníků schvá-
lil a společnost BEMETT koupila pozemky pod 
plánovanou stavbou. V polovině roku 2013 se 
o celou kauzu začíná zajímat občanské sdru-
žení Kolovratský KOS a stává se účastníkem 
řízení. V lednu 2014 se odvolala řada účastní-
ků řízení k vydanému územnímu a stavebnímu 
rozhodnutí. 

Je politováníhodné, že stavba, která vy-
volala tolik negativních reakcí ze strany ve-
řejnosti i mnoha účastníků řízení, našla tak 
velkorysou podporu u vedení obce i všech 
dotčených úřadů. Stavba může navýšit počet 

obyvatel městské části o cca 10 %, a to v době, 
kdy se při každém zápisu řeší kapacita školky, 
školy i školní jídelny. Příspěvek ve výši 2,5 mili-
onu korun na rozvoj infrastruktury MČ ze stra-
ny developerské společnosti BEMETT se nám 
zdá naprosto nedostačující, ať už vzhledem 
k úsporám investora dosaženým rozdílem mezi 
podzemním a pozemním garážovým stáním či 
k současným potřebám obce (týkajícím se na-
příklad výstavby kontejnerových modulů pro 
1. stupeň základní školy). 

S podrobným průběhem celé kauzy se mů-
žete seznámit na webu www.nasekolovraty.cz 
a http://kolovratskykos.webnode.cz/kasuzy/
novy-obytny-soubor-kolovraty/.

Luděk Pikard
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