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Milí spoluobčané, jak možná sledujete, od po-
sledního vydání občasníku Naše Kolovraty se 
kauza kolem nutné přístavby základní školy tro-
chu posunula.

Kolovratská ZŠ praská ve švech. Ačkoliv 
má jen první stupeň, výuka již probíhá na třech 
místech. I tak pro příští školní rok chybí jedna 

učebna a podle demografické projekce bude-
me do budoucna potřebovat ještě tři.

Současnému vedení obce se bohužel nepo-
dařilo opatřit prostředky na výstavbu dalšího 
školního pavilonu. Jednání s Magistrátem hl. m.  
Prahy o nutné investiční dotaci už vypada-
la nadějně, ale na zasedání zastupitelstva 

…kolovratská knihovna oslaví letos 115 let od svého založení?

Evropské kulturní dědictví
Občanské sdružení Naše Kolovraty pořádá v sobotu 13. září 2014 v rámci akce Evropské kulturní 
dědictví komentovanou vycházku po Kolovratech. Během cesty si připomeneme historii měst-
ské části a zastavíme se u historicky zajímavých staveb.

den:  13. září 2014
začátek:  09.30 a 15.00 hodin u dětského hřiště Na Skále
trasa:  Na Skále – Stará císařská cesta – zvonička – základní škola – kostel sv. Ondřeje – 
 socha sv. Donáta. Trasa měří cca 3 kilometry.

V pátek 12. září 2014 uspořádáme podobnou akci i pro žáky základních škol.

pozvánky

ze světa

víte, že…

Když se řekne Belgie, většina z nás si vybaví 
pralinky, hranolky, stovky druhů piva nebo ko-
miksovou postavičku sympatického Tintina. 
Jak se žije v této zemi, o tom vypráví Blanka 
Oujezdská, bývalá vedoucí kolovratského In-
focentra s knihovnou, která se po třech letech 
pobytu vrací domů.

Když jsem se dozvěděla, že budu doprová-
zet manžela po dobu jeho působení v Bruse-
lu, už jsem věděla, co mě čeká. V Belgii jsme 
před časem pobývali, ale tentokrát jsme se 
ocitli přímo v metropoli a mohli tak poznat 
tamní život více do hloubky.

Říká se, že Brusel je přátelské město. Je to 
pravda, lidé se usmívají, přátelé se při setkání 
líbají na tváře a cestující v autobuse si za jízdy 
vesele povídají s řidičem. Bez vzájemné tole-
rance a respektu to ani nejde. Svoje čtvrti má 
černošská či arabská komunita, samotní Bel-
gičané se hlásí k vlámské nebo valonské ná-
rodnosti a doslova jako Babylon vypadá každý 

čtvrteční podvečer náměstí u Evropského 
parlamentu, kde se scházejí mladí euroúřed-
níci. Jedna anekdota říká, že nejfrekventova-
nější vlámské příjmení je Peeters a nejčastější 
křestní jméno v Bruselu je Mohamed. Nikde 
prý však nenajdete člověka, který by se jme-
noval Mohamed Peeters.

ChléB a hry
Belgičané se rádi baví, velkou oblibu mají festi-
valy nejrůznějších hudebních žánrů, před krá-
lovským palácem se každou chvíli tyčí kon-
certní pódium. Tradici si zachovaly historické 
a liturgické slavnosti, doprovázené procesím 
lidí v dobových kostýmech. Civilnější, ale o to 
srdečnější tradicí je „svátek sousedů“. Stačí 
před dům vynést stoly a židle, nachystat po-
hoštění a beseda může začít. 

Vychutnat si dobré jídlo patří také k bontó-
nu. V restauracích se nespěchá, a to je dob-
ře. Steak ze speciálního masitého plemena 

V letošním roce si připomínáme 120 let od za-
ložení hasičského sboru v Kolovratech. Spolek 
se od počátku aktivně podílel nejen na ochra-
ně majetku, ale také na kulturním životě v obci. 
Významným počinem hasičského sboru bylo 
v roce 1899 založení knihovny. V záznamu jed-
nací knihy sboru je uvedeno: „Výbor uznávaje 
důležitost knihovny pro lid, jemuž dobrá kniha 
je potravou duševní, jednohlasně se usnesl, 
aby z pokladny věnováno účelu tomu de-
set zlatých na nakoupení knih. Provedení se 
ponechává na ten čas, až členské příspěvky 
budou složeny.“ V roce 1919 byl pak vydán zá-
kon o obecních knihovnách, který ukládal, aby 

každá obec se zastupitelstvem zřídila veřejnou 
knihovnu: „Nařizuje totiž politickým obcím, aby 
na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech 
vrstev národa, zřizovaly veřejné knihovny s čet-
bou vzdělávací, naučnou i zábavnou, která má 
skutečnou hodnotu". 

Kolovratská obecní knihovna byla zřízena 
v budově místní školy a prvním knihovníkem se 
stal učitel Václav Hájek, pozdější ředitel ško-
ly. První knihy do fondu, v celkovém počtu 150 
svazků českých autorů, daroval nově vzniklé 
knihovně právě kolovratský hasičský sbor. 

Tomáš Bezouška
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zajímá nás

úvod

Co bude dál s kolovratskou školou?

Vážení příznivci Občanského sdružení Naše Kolovraty,

již podruhé v letošním roce vás touto cestou zdravíme a přejeme vám pěkné prožití nadcházejí-
cích letních dní, ať už doma v Kolovratech či Lipanech nebo někde jinde ve světě!

Letošní rok je plný změn. Mimo jiné se mění veškerá občanská sdružení v důsledku nabytí 
účinnosti nového občanského zákoníku na spolky. V tomto roce probíhají celkem troje volby, 
dvoje z nich už proběhly, třetí nás čekají na podzim.

Naše uskupení vznikalo mimo jiné i z pocitu nutnosti zajímat se více o působení místního úřadu 
městské části, a proto někteří naši členové spolu s dalšími obyvateli Kolovrat sestavují kandidát-
ku Sdružení nezávislých kandidátů – Naše Kolovraty do podzimních komunálních voleb. I nadále 
budeme pokračovat ve spolkových aktivitách přispívajících k příjemnému životu v místě našeho 
bydliště. Vítáme vaši pomoc ve společném úsilí na rozvoji naší městské části. 

Přejeme příjemné čtení!
Občanské sdružení Naše Kolovraty

Brusel je přátelské město

115 let knihovny v Kolovratech
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je učiněná lahůdka. A k tomu si můžete vybrat 
ze stovek druhů piva servírovaného v třetinko-
vých sklenicích se stejným emblémem.

CyKlIsTa páNEm sIlNICE
Ani sport a zdravý pohyb není Belgičanům cizí. 
Cyklistika ve městech je podporovaná – přibý-
vají nová stanoviště s koly, která si lze zapůjčit 
na jednom místě a vrátit jinde. Pohybovat se 
po Bruselu na kole je zážitek. Město má dů-
myslnou síť výrazně označených cyklostezek, 
takže i zapeklitou křižovatku projede cyklista 
hladce a bezpečně. Navíc v jednosměrkách má 
povoleno jet i v protisměru a podobně jako cho-
dec na přechodu se těší absolutní přednosti. 

Cyklisté jsou pány ulic i při letních projížď-
kách. V páteční večery se některými městy 
prohánějí bruslaři a cyklisté v čele s doprovod-
ným vozidlem s diskžokejem na korbě. O jejich 
bezpečnost se starají policisté na skútrech 
a šikovně odklánějí dopravu, aby se účastníci 
Roller Bike Parade mohli dostat třeba i do tu-
nelů vnitřního bruselského okruhu, kam kolo při 
běžném provozu nesmí. 

pOd sVíCNEm NEJVěTší Tma
Zatímco Belgičané si na údržbě parků a za-
hrad dávají záležet, v dodržování směrnic 
Evropské unie už tolik pečliví nejsou. Inu, pod 
svícnem je největší tma. Neoznačené zboží 
v regálech obchodů a chybějící cedule s ote-
vírací dobou – na to se dá zvyknout. Co ale 
překvapí, jsou hygienická pravidla. V starších 
budovách, třeba ve školách, jsou společné 
toalety, většinou bez zádveří, a k mytí rukou 
musí postačit jen studená voda. V restaura-
cích cesta na toaletu často vede těsně kolem 
stolku s nakrájenou bagetou. 

Samostatnou kapitolou je srovnání mateř-
ských škol či školních jídelen. Děti ve školkách 
se nejenže nepřevlékají a nepřezouvají, ale 
v botičkách i spí. Ve školních jídelnách mají 
malí strávníci privilegium servírovat si jídlo 
sami. Na posledního pak nezřídka zbude jen 
příloha. 

Je otázka, zda my to s tou přísností a úz-
kostlivostí příliš nepřeháníme. Pravda bude 
asi někde uprostřed…

(red)

poslaný pozdě, dostali jen dvě odpovědi a to 
ještě od nespokojených občanů. Očekával 
jsem, že vyhodnocení zkušebního provozu 
proběhne na odborné úrovni v rámci dotče-
ných správních orgánů, např. že bude vyhod-
nocena statistika nehodovosti a technická 
funkčnost instalovaného dopravního značení. 

Dále jsem se místostarosty Ing. Petra Sou-
čka zeptal, podle čeho ÚMČ postupoval při vy-
hodnocování zkušebního provozu dopravního 
značení instalovaného v rámci zvýšení bezpeč-
nosti přechodu pro chodce – podle jaké metodi-
ky (legislativního předpisu). Citovaná odpověď:  
„Žádná metodika nebyla použita. O ukončení 
provozu jsme rozhodli na poradě vedení MČ, kde 
jsme vyhodnotili přínos tohoto řešení jako mini-
mální. V budoucnu se budeme snažit najít jiné 
řešení, které by pomohlo zklidnit tuto lokalitu.“ 

Z dalších zdrojů jsem zjistil, že dopravní 
značka „Pozor chodci typ PMD V 2.01“ není 
schválena pro trvalou instalaci a může být 
umístěna na veřejných komunikacích pouze 
v režimu „zkušební provoz“ na časově ome-

zenou dobu. Tato skutečnost byla odpověd-
ným pracovníkům ÚMČ známa a předem bylo 
jasné, že toto dopravní značení u přechodu 
trvale zůstat nemůže. Byl jsem tedy zřejmě 
jako řada dalších občanů uveden v omyl, když 
jsem nebyl ze strany ÚMČ jasně informován 
o skutečnostech spojených s instalací nové-
ho dopravního značení. 

Jednalo se tedy jen o promyšlenou re-
klamní kampaň, bezvýznamné gesto s cílem 
ukázat, jak se ÚMČ odpovědně stará o obecní 
záležitosti, jak občané na jednu stranu kritizují 
práci úřadu a když se mají k něčemu konkrét-
nímu vyjádřit, tak mlčí. Nyní si tedy budeme 
muset počkat, až se někdy v budoucnu podaří 
ÚMČ najít jiné řešení, které by pomohlo zklid-
nit tuto lokalitu. Konečně, slíbeno to máme. 

Bez ohledu na to, kolik na tento článek 
dostanu pozitivních nebo negativních dopisů, 
budu dále bojovat za zlepšení bezpečnosti pře-
chodu ul. K Říčanům v křižovatce s ul. K poště. 

David Benda



 

hlavního města Prahy dne 27. 3. 2014 byla po-
změňovacím návrhem Karla Březiny (a schvá-
leným ODS, ČSSD i TOP 09) dotace pro kolo-
vratskou školu zrušena a vyčleněné finanční 
prostředky přesunuty ve prospěch jiných 
městských částí.

Tím se kolovratská škola dostala do nezá-
viděníhodné patové situace. Ředitelka Vladi-
míra Neklapilová již seznámila rodiče součas-
ných prvňáků s nutností sloučit jejich tři třídy 
do dvou budoucích druhých tříd. I tak se však 
kapacitnímu problému úplně nevyhneme, v no-
vých velkých skupinách bude nutné děti dělit 
na výuku angličtiny.

Situaci nelze vyřešit ani dojížděním žáčků 
prvního stupně do jiných škol. Školy v blízkém 
okolí mají kapacitu rovněž naplněnou. Řeše-
ním není ani odpolední výuka – prostory ZŠ 
sdílí i školní družina.

Zástupci rodičů ve školské radě Lukáš Ber-
nard a Stanislava Bartošová sestavili petici ad- 

resovanou primátorovi Tomáši Hudečkovi se 
žádostí o bezodkladné poskytnutí požadované 
dotace. Petici svým podpisem podpořilo 396 
občanů. Dne 9. června byla petice i s podpi-
sovými archy předána na magistrát. Tam mají 
podle zákona 30 dní na to, aby ji posoudili a pí-
semně nás informovali o způsobu vyřízení.

Úplně poslední novinka je opět pozitivní. 
Těsně po podání petice se podařilo přede-
vším díky vyjednávání místostarosty Borgese 
dotaci vrátit znovu do hry. V úterý 10. června 
navrhla Rada hlavního města Prahy podruhé 
přidělení dotace, nyní čekáme opět na schvá-
lení zastupitelstvem. V době vydání tohoto čís-
la již budeme vědět, jak to dopadlo. Doufejme, 
že pak se stavba rozběhne rychlým krokem 
vpřed a ve školním roce 2015/2016 škola bude 
nové učebny využívat.

Lukáš Bernard, zástupce rodičů  
ve školské radě a spoluautor petice

V pátek 23. května se poprvé připojil kolovrat-
ský kostel sv. Ondřeje do ekumenického pro-
jektu Noc kostelů. Jedná se o akci, která nabízí 
široké veřejnosti nezávazné setkání s křesťan-
stvím. Na její přípravě a organizaci se podí-
lelo i sdružení Naše Kolovraty a záštitu nad ní 
převzala městská část Praha-Kolovraty.

V rámci této akce se mohli návštěvníci po-
dívat nejen do hlavní lodě kostela, ale i na mís-
ta, která nejsou běžně přístupná. Zblízka si tak 
bylo možno prohlédnout varhany, věž se zvoni-
cí či bývalou márnici. Zájemci si mohli poslech-
nout přednášku o historii kostela sv. Ondřeje, 
případně se zaposlouchat do varhanního kon-
certu či houslového koncertu ZUŠ.

Pro děti byla připravena úkolová hra s ce-
nami. Na všechny návštěvníky čekalo domácí 
občerstvení a různé tiskoviny o farnosti a církvi. 

Program, který se uskutečnil ve velmi příjem-
né atmosféře, skončil ve 21 hodin požehnáním 
všem účastníkům a celé naší obci.

Akce se setkala s velkým zájmem – přivítali 
jsme přes 150 návštěvníků.

Noc kostelů patří sice mezi mladé, avšak 
rychle se rozšiřující tradice. První akce toho-
to druhu (Lange Nacht der Kirchen) proběhla 
v Německu teprve v roce 2001. Ale již o čtyři 
roky později se objevila v sousedním Rakousku 
a Nizozemsku. 

U nás se kostely otevřely v noci prvně 
v roce 2009 v Brně a Plzni. V letošním roce se 
už do Noci kostelů poprvé zapojily všechny 
křesťanské církve, které jsou sdruženy v Eku-
menické radě církví ČR, a zpřístupnily více než 
1400 kostelů.

Lukáš Bernard 

K letnímu slunovratu se v Čechách pojí nej-
různější zvyky, které mají kořeny v keltsko-
germánské tradici. Pálením ohňů na kopcích 
a v posvátných hájích se naši předkové sna-
žili posílit teplo a světlo Slunce. Dny se totiž 
od této chvíle zkracují a přitom teprve začíná 
období dozrávání úrody. Oslavovalo se nad-
cházející léto, čas hojnosti, lidé doufali v dob-
rou sklizeň, která už byla nadosah.

Nejkratší noc v roce byla chápána jako me-
zidobí, kdy se stírá hranice s nadpřirozeným 
světem. Otevíraly se skály a země vydávala 
své poklady. Kdo našel o půlnoci zlaté kapradí, 
byl obdařen magickými schopnostmi. Devate-
ro kvítí položené pod polštář mělo přinést sny 
o budoucnosti.

Pojďme si ale připomenout jednu velmi 
milou zvyklost, a tou je "oblékání studny". 

Staří Keltové přirozeně spojovali léčivou sílu 
Slunce s uzdravující mocí vody. Vedle léči-
vých pramenů obvykle stavěli oltář zasvěce-
ný Slunci. O letním slunovratu přicházeli uctít 
tyto zdroje dobré či léčivé vody, pokládali ko-
lem nich květiny, větévky, peří či další přírod-
niny, tančili a zpívali. V mnoha zemích Evropy 
se tento rituál uchoval dodnes, částečně se 
objevuje i při křesťanských slavnostech.

Dne 21. června, na den letního slunovra-
tu, pořádalo sdružení Naše Kolovraty zdobení 
fontány pro malé, menší a nejmenší. Užili jsme 
si společné tvoření v atriu u kolovratského In-
focentra. K dispozici byly křídy a malá dobro-
ta pro všechny účastníky. Navázali jsme tak 
na prastarou tradici. A kdo ví, třeba vznikne 
v Kolovratech tradice nová… 

Alena Kopřiva Chadová

Rádi jsme se v pondělní podvečer společně 
s kolovratskou základní školou připojili k ini-
ciativě Českého svazu bojovníků za svobodu 
a zúčastnili se pietní vzpomínky na oběti 2. svě-
tové války. Mile nás potěšil zájem dětí, které 

přišly dobrovolně v době mimo vyučování. Bylo 
těžké vybírat ze všech zájemců a zájemkyň 
dva vyvolené, kteří nakonec po proslovu prv-
ního místopředsedy Českého svazu bojovníků 
za svobodu (dále ČSBS) Emila Kulfánka a zpě-
vu národní hymny položili věnec k pomníčku.

Po uctění památky kolovratských a lipan-
ských padlých jsme se pak společně přemístili 
k obrazu místní rodačky s tematikou 2. světové 
války ve vstupní hale školy. Zde pronesl Tomáš 
Bezouška několik slov k historii.

Závěrečným vyvrcholením akce byla před-
náška Heleny Maršíkové, která vyprávěla 
o svých prožitcích z války a především ze svého 
pobytu ve čtyřech koncentračních táborech. 
Ač bylo vyprávění dlouhé a náročné, děti i do-
spělí napjatě poslouchali líčení neradostných 
vzpomínek.

Děkujeme všem účastníkům pietního setká-
ní, zejména pak paní Maršíkové, členům ČSBS 
a ředitelce školy Vladimíře Neklapilové za je-
jich podíl na organizaci akce. Děkujeme záro-
veň Úřadu městské části Praha-Kolovraty, že 
se v letošním roce tak pečlivě postaral o údrž-
bu pomníčku a položením věnce také uctil pa-
mátku kolovratských a lipanských padlých.

Kateřina Čuřínová

naše akce

první Noc kostelů v Kolovratech

slunovrat – zdobení fontány

pietní vzpomínka na padlé a umučené
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Druhým rokem pořádalo občanské sdružení 
Naše Kolovraty orientační běh KOL-OR-BĚH. 
V tomto roce se na pořádání akce finančně po-
dílela Městská část Praha-Kolovraty přispěním 
z grantu Kolovratské programy na podporu vy-
užití volného času dětí a mládeže v roce 2014.

Závodu se zúčastnilo 31 hlídek čítajících 
77 účastníků, z toho 25 dospělých a 52 dětí. 
Nejpočetnější hlídka měla 11 členů – to skupi-
na maminek s dětmi z Lipan se přidržela hesla 
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Trať 
byla dlouhá přibližně 2,5 km. Do cíle dorazili 
úplně všichni, byť někteří si závod zpestřili 
menším výletem mimo rozsah mapy.

Navzdory ránu plnému husté mlhy se do-
stavil na devátou hodinu na start dostatek nad-
šených běžců. Kromě tradičního míjení kontrol 
a ztrácení se v terénu patřilo k nejzajímavějším 

momentům na trati i překonávání přírodních 
překážek typu bláto nebo vzrostlá vegetace. 
Jedna z rodinných hlídek zvládla během závo-
du dokonce i nakrmit jogurtem jednoho malé-
ho účastníka, kterému už při běhu docházela 
energie.

Každý, kdo doběhl do cíle a úspěšně složil 
dílky skládačky představující sochu sv. Donáta, 
dostal malou svačinku. Při závěrečném vyhlá-
šení se již do všech mohutně opíralo jarní slun-
ce. Výherci v kategorii dospělých získali kromě 
diplomů i kvalitní tekutou odměnu, účastníci 
dětské a rodinné kategorie dostali sladkosti 
a poukázky na výstavu v Království železnic 
a na představení Pohádky o mašinkách.

Pořadatelé akce se již těší na příští rok!

Kateřina Čuřínová a Jiří Kubias

KOl-Or-Běh 2014 
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V dubnu 2014 proběhl zkušební provoz svítí-
cích panelů „Pozor chodci, typ PMD V 2.01“, 
které byly instalovány u přechodu pro chodce 
na komunikaci K Říčanům u jejího křížení s uli-
cí K Poště na území Kolovrat. Tyto panely byly 
demontovány a vráceny výrobci. 

Cituji vyjádření zveřejněné ÚMČ na ofici-
álním webu MČ Praha-Kolovraty: „Zkušební 
provoz proběhl v dubnu 2014 a před jeho ukon-
čením obeslala MČ Praha-Kolovraty všechny 
vlastníky bytů a RD v lokalitě u sv. Donáta, kteří 
poukazovali na nebezpečný uvedený přechod 
i po jeho doplnění vodorovným DZ V12a na obou 
stranách tohoto přechodu, aby sdělili Úřadu 
MČ Praha-Kolovraty své zkušenosti a postře-
hy s instalovanými světelnými panely „Pozor 
chodci typ PMD V 2.01“ po dobu zkušebního 
provozu. Bylo pro nás velkým překvapením, 
že byly doručeny v daném termínu pouze dva 
dopisy, které uváděly spíše záporná stanovis-
ka k funkci, ovládání či konstrukčnímu nedo-
řešení instalovaného zkoušeného zařízení.“

Výše uvedené oznámení ÚMČ mě rozhořči-
lo, protože jsem předpokládal, že bude po zku-
šebním provozu zařízení schváleno a pone-

cháno. Navíc jsem nechápal smysl počínání 
ÚMČ, který složitě zajistí instalaci a po měsíci 
oznámí, že dostali od občanů pouze dva do-
pisy s negativními zkušenostmi, a že se tedy 
rozhodli dopravní značení u přechodu nepone-
chat. Znamená to tedy, že vedení MČ rozhodlo 
na základě dvou dopisů?! 

Zeptal jsem se místostarosty Ing. Petra 
Součka na znění dopisu, kterým byli vlastníci 
bytů a RD v lokalitě u sv. Donáta dotazováni 
na zkušenosti s novým dopravním značením, 
kolik obyvatel bylo obesláno a kolik měli času 
na případnou odpověď. 

Osloveno bylo 39 obyvatel rodinných domů 
a obyvatelé sedmi bytových domů a na odpo-
věď měli občané devět dní. Po přečtení dopisu 
je zřejmé, že obeslaný občan nemohl z dopisu 
vyrozumět, že ÚMČ očekává jakoukoliv reak-
ci, tedy i pozitivní. Např. citace z dopisu: „Po-
kud máte zájem sdělit nám své zkušenosti či 
připomínky…můžete nám svůj názor vhodit 
do schránky…“ 

Po demontáži úřad sdělil, že se rozhodl za-
řízení demontovat, protože jeho zaměstnance 
velmi překvapilo, že na jejich nejasný dopis, 

Zkušební provoz svítících panelů
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