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vedou do kanceláře starosty. Na moc velké rozkoukávání nebylo
mnoho času, rozjednané akce nepočkají, termíny jsou dané a na
otálení není prostor. O to víc oceňuji, že mi Mgr. Dvořák zůstal
nápomocen jako místostarosta a na radnici tráví mnoho času na úkor
užívání si důchodcovského života v klidu domova. Sice jsem po dvou
funkčních obdobích strávených v zastupitelstvu rámcově věděl, co asi
tak mohu od tohoto postu očekávat, ale realita je vždy trochu jiná a
hlavně celkový přehled a znalost každodenní praxe se předat nedají.
Výsledky letošních komunálních voleb mohly někoho zaskočit.
Ať již příjemně, či právě naopak. Jednoznačným trendem, a to nejen u
nás, ale celorepublikově, bylo „kroužkování“ kandidátů podle jejich
obliby mezi svými voliči. A v našich vodách to bylo vidět
jednoznačně… vždyť ještě před minulými volbami bylo poslední,
třinácté místo na kandidátce bráno jako téměř doplňkové, bez reálné
šance na zvolení. A vida, letos se díky preferenčním hlasům do
zastupitelstva dostali oba kandidáti s tímto pořadovým číslem a
naopak, někde nestačilo ke zvolení ani „tutové“ druhé místo v pořadí.
Z toho je naprosto jasně vidět, že na komunální úrovni si nikdo
nehraje na politické strany, ale lidé si zvolí podle svého nejlepšího
vědomí „ty své“ napříč kandidátkami.
Zastupitelstvo ve velké většině zůstalo složené z ostřílených
matadorů, kteří již v těchto pozicích mají něco za sebou a je za nimi
vidět díl práce. Nové tváře v něm se tak budou mít o koho opřít a
navázat na práci svých předchůdců bez zbytečné prodlevy. Mně to
potom dává pocit jistoty, že naše další spolupráce může být opět
bezproblémová a tvořivá ku prospěchu nás všech. Jediné, co nejenom
mne trochu překvapilo, je rozložení zastoupení jednotlivých obcí –
tedy vlastně spíše jejich nezastoupení. Asi jste si sami povšimli, že
v zastupitelstvu vůbec nejsou zástupci okolních obcí. Mohlo by to
svádět k dojmu, že veškerá pozornost bude nyní soustředěná pouze na
„Pečky“ a na okolní obce se nedostane. Dovolím si ale oponovat.
Snahou vedení vždy byl a nadále i bude rozvoj všech přilehlých částí
městyse, a pokud to bude jenom trochu proveditelné, budeme určitě
chtít vytvořit příjemné místo pro život ze všech částí spadajících pod
Červené Pečky. Byl bych rád, aby se ke mně nebo případně k dalším
zvoleným zastupitelům dostaly všechny problémy, které Vás pálí,
náměty na zlepšení či jenom drobné připomínky. Vždyť Vy sami
nejlépe víte, co by se nechalo ve Vašem okolí vylepšit, a my jsme tu
od toho, abychom se to snažili uvést v život. Dovolím si jenom
poslední připomínku: zasedání zastupitelstva jsou veřejná, pozvánky
na ně vždy visí s dostatečným časovým předstihem na úřední desce i
na webu městyse a není tedy vhodnější místo, kde bychom si o Vašich
problémech mohli lépe pohovořit. Jediné, o co si Vás dovolím
požádat, je dát svůj požadavek, podnět či žádost na úřad pár dní
předem, abychom s ní včas zastupitele seznámili a mohli jim případně
zajistit potřebné podklady. Jenom tak může být následná debata
skutečně konstruktivní a plodná.
Tento víkend jsem využil milého pozvání a navštívil rozsvěcení
vánočního stromu v Bořeticích a následně také Vánoční trh v Základní

Usměj se na svět
Usměj se na svět, snad ti to vrátí,
slušnost je přežitek, i když pořád platí.
Čemu se divit, nač si mnout bradu,
stačí jen sledovat výlevy z Hradu.
Vajíčka létala, okolí žaslo,
kdo asi nejvíc má, na hlavě máslo?
V cizině baví se, Česko je k smíchu,
pomalu ztrácíme národní pýchu.
Sněmovna shodla se, platy si zvýší
a je tu myšlenka o přeteklé číši.
Paní, co slepá je, zůstává vzpomínkou,
gauner je v pohodě, odchází s podmínkou.
Je bezva podzim, šetří nás zima,
usměj se na svět, všechno je prima.
Z. S.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na tomto místě v každém čísle nacházíte článek,
ve kterém se starosta městyse vyjadřuje k aktuálním
tématům či zodpovídá dotazy, kterými ho Vy,
obyvatelé všech obcí patřících pod městys, oslovujete.
Nejinak by tomu mělo být i nadále. Sice po desetiletém působení
Mgr. Jana Dvořáka ve funkci starosty našeho městyse dochází ve
vedení úřadu k několika podstatným změnám, ale to určitě neznamená
odklon od nastaveného směrování ani od zavedeného obsahu
vydávaného periodika.
Starosta, dnes již bývalý, nechtěl dál pokračovat ve vedení úřadu,
ale více času věnovat rodině a vnoučatům. Po deseti letech strávených
v této odpovědné funkci se takový krok zajisté nechal očekávat. Chtěl
bych mu tedy v prvé řadě popřát vše dobré do dalšího života, mnoho
životních radostí a hlavně, lidově řečeno, to zdravíčko… Zároveň
bych mu chtěl vyjádřit obdiv, a troufnu si nyní mluvit za nás všechny,
řadové občany, obdiv nad mírou zlepšení života v obci, kterého se
nám pod jeho vedením dostalo. Samozřejmě vím, nebyl na to sám,
měl při sobě podporu obou místostarostů, kvalitního zastupitelstva a
hlavně tajemníka úřadu, který mu svým přehledem a odborností
pomáhal více než zdatně. A proto se trochu obávám, že navázat na
osobnost takového formátu nebude lehké.
Pomalu končí první měsíc, ve kterém nově mé každodenní kroky
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škole spojený s voláním na Ježíška. Obě akce mne velmi mile
překvapily nejenom velkým zájmem spoluobčanů, se kterými jsem se
tam setkal, ale hlavně precizní přípravou a opravdu velmi pečlivým
přístupem organizátorů. Patří jim velký dík a věřte, že vím, o čem
mluvím. Ze svého působení v červenopečeckém skautu znám moc
dobře, co času, nervů a úsilí se skrývá za každou zdánlivě drobnou
akcí pořádanou pro děti nebo širokou veřejnost. Přál bych si proto,
aby se v našem okolí takových přátelských setkání konalo víc a stala
se z nich příjemná tradice, na kterou se budeme každý rok těšit.
V dnešní hektické době, díky pracovnímu vytížení, spousta z nás jezdí
domů pomalu pouze přespat a spolkový a společenský život potom
zůstává stranou. Najděte si čas a přijďte. Ať už je to třeba „jenom“
turistický výšlap po okolí pořádaný kulturní komisí, zájezd do divadla,
turnaj ve stolním tenise nebo zmíněné rozsvěcení stromečku. Možná
tam poznáte nové přátele či se seznámíte s obyvateli právě
zkolaudované novostavby na okraji obce. Vyjádříte tím zároveň svou
podporu organizátorům a dáte jim zase další impuls pokračovat
v podobných aktivitách. Ono investovat svůj volný čas a věnovat ho
podobným přípravám, to už si uznání zaslouží.
Dovolte mi na závěr poděkovat Vám za množství hlasů, které mi
umožnilo zvolení do zastávané funkce. Čas ukáže, zda to byla od Vás
volba ku prospěchu nás všech. Přál bych si, abyste na konci mého
volebního období nemuseli své volby litovat.
Vánoční svátky se nezadržitelně blíží. Prožijte je v kruhu svých
blízkých, v pohodě a bez zbytečných stresů.
Přeji Vám klidný adventní čas, mnoho šťastných chvil v novém
roce, úspěchy v pracovním i soukromém životě a ať se Vám splní
všechna i ta nejtajnější přání.
Lubomír Jirků, starosta

Stavba polní cesty HPC2 byla zbudována na základě
schváleného plánu KPÚ jako společné zařízení pomocí dotace
z Programu rozvoje venkova. Jednou z podmínek poskytnuté
dotace je převést vybudované dílo na Městys Červené Pečky do
třech měsíců od vydání kolaudačního souhlasu. Tajemník
seznámil zastupitele s návrhem protokolu o předání a převzetí
„Polní cesty HPC 2 v k.ú. Červené Pečky“, realizované v rámci
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Červené Pečky. Stavbu
protierozního opatření (Zasakovací průleh ZP1, Zatravněná
údolnice ZÚ1 a ZÚ2 ) realizuje Státní pozemkový úřad –
pobočka Kolín a bude hrazena z poskytnuté dotace z Programu
rozvoje venkova. Jednou z podmínek poskytnuté dotace je
převedení vybudovaného díla na Městys Červené Pečky do 1
měsíce od dokončení projektového záměru. Není vyžadován
kolaudační souhlas ani oznámení.
4.

Firma Silnice Čáslav – Holding, a.s. odstoupila od realizace
stavby „Oprava části ulice Flosova 2“. Vzhledem k naplněnosti
kapacity není firma schopna tuto akci zajistit v požadovaném
termínu. Starosta doporučil uzavřít smlouvu na realizaci této
stavby s uchazečem, který se umístil na 2. místě výběrového
řízení – firma Jan Březina, Bohouňovice I č.p. 28.
ZM bere na vědomí odstoupení firmy Silnice Čáslav – Holding,
a.s. z realizace stavby „Oprava části ulice Flosova 2 – slepá“ a
souhlasí s uzavřením smlouvy na realizaci této zakázky
s uchazečem, který se umístil na 2. místě výběrového řízení, tj.
s firmou Jan Březina, Bohouňovice I č. p. 28.
5.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 18.9.2014

6.

Omluveni: Ing. Kubín, p. Procházková

1.

p. Kopecký, p. Beránek, p. Holečková

Projednání závěru výběrového řízení na provozování vodovodů v oblasti působnosti VHS Kolín
Starosta seznámil s výsledkem koncesního řízení na provozování vodovodů v oblasti působnosti VHS Kolín. Nejvýhodnější
nabídka byla od firmy VODOS s.r.o, Legerova 21, Kolín.
Současná výše vodného za 1 m3 pitné vody je 32,90 bez DPH.
Firma VODOS nabídla cenu za 1 m3 o 0,23 Kč nižší než je
současná výše vodného bez DPH. Jednotlivé členské obce by
měly schválit Smlouvu o provozu vodovodů pro veřejnou
potřebu ve městě Kolín, jeho okolí a v přilehlých obcích. Nová
smlouva strukturou a obsahově odpovídá smluvnímu standardu,
který byl zaveden v rámci podmínek pro čerpání EU dotací
v rámci vodohospodářství ČR v posledním programovacím
období. Oproti původní smlouvě o komplexním provozování
veřejného vodovodu přináší detailnější popis vzájemných práv a
povinností.

2.

3.

Projednání prodeje části pozemku městyse p. č. 111/1, k. ú.
Červené Pečky o výměře cca 66 m2
Jedná se o část pozemku zámeckého parku přilehlého ke studni,
která je ve vlastnictví firmy BENet. Záměr byl řádně zveřejněn.
ZM souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 111/1 k. ú. Červené
Pečky o výměře cca 66m2 firmě BENet s.r.o. Praha za cenu 230,Kč/m2 . Náklady spojené s oddělením pozemku a vkladem do KN
hradí kupující.

Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků,
p. Slanařová, Ing. Šanc, Mgr. Hanzlová, Ing. Pospíšil,
p. Bartůněk, Mgr. Istenčin, p. Tomáš Dvořák

Hosté:

Projednání dodavatele na stavbu „Oprava části ulice Flosova
2 – slepá“

Projednání termínů dokončení staveb „Rekonstrukce
chodníků a veřejného osvětlení Dr. Dvořáka a místní úpravy
dopravního značení“
U stavby Rekonstrukce chodníku a VO ulice Dr. Dvořáka je
termín dokončení posunut na 6. 10. 2014 z důvodu rozšíření
stavby o dalších osm osvětlovacích bodů (2x ulice Flosova, 1x
ulice Nebovidská, 1x ulice 9. května, 1x hřiště Č. Pečky, 1x
Dolany, 1x Bořetice, 1x Bohouňovice I.).
Firma Raisa požádala z důvodu změny technologie napájení
semaforů a rozšíření upravovaných ploch na přechodech pro
chodce o prodloužení termínu dokončení stavby „Místní úprava
dopravních značení a bezbariérové úpravy přechodů“ do 26. 9.
2014. Jako kompenzaci navrhla neúčtovat žádné vícenáklady a
zapůjčení 2 ks osvětlovacích těles pro přechod pro chodce pod
Úřadem městyse. Tato světla jsou objednána u dodavatelské
firmy již od června a dosud nebyla dodána. Po dodání
originálních světel budou vyměněna. Tento postup byl projednán
na technické komisi Úřadu.
Zastupitelstvo městyse o tomto bodu nehlasovalo a vzalo na
vědomí posunutí termínů dokončení staveb.

Projednání smlouvy o dotaci na zateplení MŠ Červené Pečky
Ve smlouvě č. 14208483 o poskytnutí podpory se Státní fond
životního prostředí zavazuje poskytnout dotaci ve výši 138.320,Kč na akci „Zateplení budovy MŠ Červené Pečky“. Na
financování této akce má být rovněž poskytnuta dotace
z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu soudržnosti a
bude činit maximálně 2.351.454,-Kč.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 9.10.2014

Projednání smlouvy o převodu stavby Hlavní polní cesty
HPC2, Zatravněná údolnice ZÚ1, Zatravněná údolnice ZÚ2
a Zasakovacího průlehu ZP1 dle Plánu společných zařízení
v rámci Komplexní pozemkové úpravy Červené Pečky

Přítomni: p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků, p. Tomáš Dvořák,
Mgr. Bartůněk, Mgr. Hanzlová, Mgr. Istenčin,
p. Slanařová, Mgr. Jan Dvořák, Ing. Kubín, Ing. Pospíšil,
p. Procházková
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Omluven: Ing. Šanc

Kudrnovou Petrou

Hosté:

Na levé straně silnice na Malou Vysokou vybudovali vlastníci
pozemků – p. Evžen Procházka, p. Aleš Procházka ml. a p. Petra
Kudrnová kanalizační řad a 6 přípojek. Nyní je chtějí pomocí
darovací smlouvy převést do vlastnictví obce. S tím souvisí i
navrhované smlouvy o zřízení věcného břemene.
ZM schvaluje Darovací smlouvu na kanalizační zařízení na
pozemcích p. č. 222/11, 222/23, 222/24, 222/27, 222/25, 222/26
a 1102/6 k. ú. Červené Pečky mezi městysem a panem Evženem
Procházkou a příslušné smlouvy o zřízení věcných břemen mezi
městysem Červené Pečky a účastníky panem Evženem
Procházkou, Alešem Procházkou ml. a paní Petrou Kudrnovou.
Náklady spojené s vyznačením věcného břemene nese dárce a
náklady spojené se vkladem do KN nese obdarovaný.

1.

p. Jaroslav Kopecký, p. Beránek

Zadání projektů staveb pro rok 2015
Tajemník úřadu doporučuje zahájit přípravu projektů na rok
2015 podle rozpočtového výhledu:
projekt na dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení
v horní části Červených Peček a v trase z náměstí na nádraží
v rozsahu cca 3 mil. Kč
místní komunikace J. K. Hrubého a Do Polí – je třeba
převést kulturu pozemků z orné půdy na ostatní plochu
projekt na oddělení balastních vod z oblasti Na Obci a
Teplova studna s odvodem přes park do Pazderny
ZM schvaluje zadání vypracování projektů na tyto stavby.

2.

5.

Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene o uložení
kabelu NN do pozemků městyse p. č. 456/3 a 353/2 v k. ú.
Bohouňovice I
Smlouva o smlouvě budoucí je uzavřená. Nyní je třeba schválit
smlouvu o uložení věcného břemene – kabelové vedení NN
v celkové délce 44 m za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na uložení
kabelu NN do pozemků městyse p. č. 456/3 a 353/2 v k. ú.
Bohouňovice I.

3.

Navrhovaná výše jednorázové náhrady je 1.000,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu přípojky
nízkého napětí na pozemku městyse p. č. 154/2 k. ú. Bořetice
mezi městysem a společností ČEZ Distribuce a.s.
6.

Projednání prodeje části pozemku městyse p. č. 111/1, k. ú.
Červené Pečky o výměře cca 66 m2

Projednání Rozpočtového opatření č. 4
Tajemník úřadu p. Kopecký informoval zastupitele o navýšení
rozpočtu v oblasti daňových příjmů a drobných úpravách
v oblasti výdajů.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014

ZM schvaluje prodej části pozemku městyse p. č. 111/1 k. ú.
Červené Pečky o výměře 67 m2 firmě BENet s.r.o. Praha za cenu
230,- Kč/m2. Náklady spojené s oddělením pozemku a vkladem
do KN hradí kupující.
ZM souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene
v podobě pozemkové služebnosti, a to služebnost inženýrské sítě
vést, provozovat, udržovat a užívat vodovodní vedení a přípojky,
kdy panujícím pozemkem, tj. oprávněným ze služebnosti, je
pozemek p. č. 107/5 a služebným pozemkem, tj. obtíženým ze
služebnosti, jsou sousední pozemky p. č. 111/1, p. č. 111/4, p. č.
111/3 a p. č.107/8 zapsané na LV č. 10001, katastrální území
Červené Pečky, obec Červené Pečky dle vymezení viz písm. A
v geometrickém plánu číslo 713-100/2014, vyhotovený Ing.
Miloslavem Kubínem. Tato služebnost zahrnuje i právo provádět
na inženýrské síti úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti.
ZM souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene
v podobě pozemkové služebnosti, a to právo chůze a jízdy do
sklepení pod budovou se st. 703, kdy panujícím pozemkem, tj.
oprávněným ze služebnosti, je pozemek p. č. 107/5, zapsaný na
LV č. 10001, katastrální území Červené Pečky, obec Červené
Pečky a služebným pozemkem, tj. obtíženým ze služebnosti, jsou
sousední pozemky p. č. 111/1, p. č. 111/4, p. č. 111/3 a p. č.
107/8, zapsané na LV č. 10001, katastrální území Červené Pečky,
obec Červené Pečky dle vymezení viz. písm. B v geometrickém
plánu č.713-100/2014, který je nedílnou součástí této smlouvy.
ZM souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene
v podobě pozemkové služebnosti, a to služebnost inženýrské sítě
vést, provozovat, udržovat a užívat kanalizační vedení, kdy
panujícím pozemkem, tj. oprávněným ze služebnosti, je pozemek
p. č. 107/8, zapsaný na LV č. 10001, katastrální území Červené
Pečky, obec Červené Pečky a služebným pozemkem, tj.
obtíženým ze služebnosti, jsou sousední pozemky p. č. 107/5 a p.
č. 107/7, katastrální území Červené Pečky, obec Červené Pečky
dle vymezení viz písm. C v geometrickém plánu č.713100/2014, který je nedílnou součástí této smlouvy. Tato
služebnost zahrnuje i právo provádět na inženýrské síti úpravy za
účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti.
Současně ruší bod č. 5 usnesení č. 7/2014 ze dne 18. 9. 2014.
4.

Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu přípojky NN na
pozemku městyse p. č. 245/3 k. ú. Bořetice mezi městysem
Červené Pečky a spol. ČEZ distribuce a.s.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 30.10.2014
Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín, p. Jirků,
p. Slanařová, Ing. Šanc, Ing. Pospíšil, Mgr. Istenčin,
p. Tomáš Dvořák, p. Bradna, p. Matoušek, Ing. Novotný,
Mgr. Petrusová
Hosté:

p. Kopecký, p. Beránek, p. Lang

Složení slibu členy zastupitelstva
Mgr. Dvořák v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, v platném znění). Přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce
Červené Pečky a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.
1.

Projednání způsobu volby starosty a místostarosty
Mgr. Dvořák vzhledem k tomu, že proběhla přípravná jednání,
na kterých bylo dosaženo dohody, navrhuje, aby volba byla
provedena veřejným hlasováním a oba místostarostové
vykonávali funkci jako neuvolnění funkcionáři a starosta jako
uvolněný zastupitel.
ZM schvaluje volbu starosty a místostarostů veřejným
hlasováním. ZM schvaluje, aby starosta vykonával funkci ve
volebním období 2014 až 2018 jako uvolněný zastupitel a oba
místostarostové jako neuvolnění funkcionáři.

Projednání darovací smlouvy Kanalizace na pozemcích p. č.
222/11, 222/23, 222/24, 222/25, 222/27 a 1102/6, a smluv
o zřízení věcného břemene mezi Městysem a účastníky
p. Procházkou Evženem, Procházkou Alešem ml. a

2.

3

Volba starosty a místostarostů městyse

Mgr. Dvořák navrhl do funkce uvolněného starosty pana
Lubomíra Jirků. 12 poslanců souhlasí, 1 se zdržel hlasování.
Pan starosta navrhl do funkce místostarostů Mgr. Jana Dvořáka
a pan Radka Kulhánka. 11 poslanců souhlasí, 2 se zdrželi
hlasování.
ZM zvolilo do funkce uvolněného starosty pana Lubomíra
Jirků. Do funkce neuvolněného místostarosty byli zvoleni pan
Mgr. Jan Dvořák a pan Radek Kulhánek.
3.

Rozpočet na rok 2015 vychází z investic uvedených
v rozpočtovém výhledu. Daňové příjmy jsou navrženy na úrovni
reálných příjmů roku 2014. Je počítáno s rezervou 8 mil. Kč.
Položka poplatku za odpad předpokládá stejný poplatek jako
v roce 2014, položka daně z nemovitosti nepředpokládá její
zvyšování v příštím roce. Příspěvek pro Základní a mateřskou
školu je složen z příspěvku v částce 1,8 mil. Kč na provoz, 200
tis. Kč na psychologa, 1,5 mil. je 15% spoluúčast na zateplení a
100 tis. na plánovanou obnovu nábytku v jedné třídě mateřské
školy.
Rozpočet bude zveřejněn na úřední desce, aby mohly být
vzneseny připomínky od občanů, a schválen bude na dalším
jednání zastupitelstva.
ZM souhlasí se zveřejněním rozpočtu na rok 2015.

Volba předsedů výborů a komisí
Ze zákona jsou povinné dva výbory – finanční a kontrolní, dále
místostarosta navrhuje zřídit komisi technickou, ekologie a
veřejného pořádku, komisi školskou, kulturní a sociální a
redakční radu Čtvrtletníku.
Mgr. Istenčin navrhl u komise školské, kulturní a sociální
vypustit slovo školská, protože se tato komise za své čtyřleté
působení řešením školních otázek nezabývala a kompetence
školské komise jsou v současnosti přeneseny na školskou radu.
Do funkce předsedy finančního výboru byl zvolen Ing. Pavel
Pospíšil.
Do funkce předsedy kontrolního výboru byla zvolena paní
Ivana Slanařová.
Do funkce předsedy technické komise byl zvolen pan Roman
Lang.
Do funkce předsedy komise ekologie a veřejného pořádku byl
zvolen pan Pavel Matoušek.
Do funkce předsedy komise kulturní a sociální byl zvolen
Mgr. Lukáš Istenčin.
Do funkce předsedy redakční rady Čtvrtletníku byl zvolen pan
Lubomír Jirků.

4.

2.

Jedná se o pozemek nacházející se pod JZ zdí zámku. Má o něj
zájem firma BENet, vlastník celého areálu. Záměr prodeje byl
zveřejněný na úřední desce.
ZM schvaluje prodej pozemku městyse p. č. st. 710 k. ú.
Červené Pečky firmě BENet Praha o výměře 15 m2 za 230,Kč/m2. Náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí
hradí prodávající. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
3.

Stanovení okruhu zastupitelů s právem používat státní znak

Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů
ZM schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům na základě
NV č. 459/2013 Sb. dle přílohy č. 5 od 1.11.2014.

6.

Projednání platného jednacího řádu zastupitelstva městyse
Starosta seznámil zastupitele se stávajícím jednacím řádem, do
kterého byly zapracovány drobné změny a připomínky.
ZM projednalo a schválilo jednací řád zastupitelstva městyse.
4.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 13.11.2014

1.

Projednání složení komise pro otevírání obálek a výběr
nejvhodnější nabídky na stavbu Zateplení budovy Základní
školy Červené Pečky
Před každým výběrovým řízením stanovuje zastupitelstvo
komisi pro otevírání obálek. Vhodnější varianta je jmenovat
komisi na celé volební období.
ZM jmenuje komisi městyse pro otevírání obálek a výběr
nejvhodnějších nabídek na období 2014 – 2018 v tomto složení:
Roman Lang, Radek Kulhánek, Jan Dvořák, Jan Beránek, Josef
Novotný
Jmenovaní náhradníci: Jan Bradna, Jan Hanzl, Tomáš Dvořák,
Miloslav Kubín, Pavel Pospíšil, Pavel Šanc

Přítomni: p. Jirků, p. Kulhánek, Mgr. Jan Dvořák, p. Tomáš
Dvořák, p. Matoušek, Mgr. Petrusová, Mgr. Istenčin,
p. Slanařová, Ing. Kubín, Ing. Pospíšil, Ing. Novotný,
p. Bradna, Ing. Šanc
Hosté:

Projednání záměru využití nemovitosti č. p. 104 Červené
Pečky
Domek v ulici Sadová je prázdný, nájemník jej opustil
v letošním roce. Plocha parcely včetně zastavěné plochy je asi
200 m2. Je ve velmi špatném stavu, není zde zaveden plyn ani
voda, kanalizační vpusť je na dvorku. Domek stojí na skále, takže
připojení k sítím by bylo velmi komplikované. Je nutné
rozhodnout o jeho dalším využití a vybrat ze tří nabízených
možností:
- na náklady obce provést jeho rekonstrukci – velmi nákladné
- domek pronajmout – nutná údržba ze strany městyse
- prodej
Demolice pravděpodobně není možná, protože leží v památkově
chráněné zóně zámku. Jako nejschůdnější se nabízí schválit
záměr prodeje. Starosta nabízí poslancům možnost si domek
prohlédnout.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti Červené
Pečky, ul. Sadová 104.

ZM rozhodlo, že právo nosit závěsný státní znak mají Lubomír
Jirků, Mgr. Jan Dvořák, Radek Kulhánek a Ing. Miloslav Kubín.
5.

Projednání prodeje pozemku městyse p. č. st. 710, k. ú.
Červené Pečky

p. Kopecký, p. Beránek, p. Lang

Projednání rozpočtového výhledu na léta 2014 – 2021 a
investic na rok 2015, zveřejnění rozpočtu na rok 2015
Tajemník úřadu seznámil zastupitele s navrhovaným rozpočtovým výhledem na roky 2014 – 2021. Upozornil zastupitele, že
navržené investice nejsou závazné a je možné je kdykoliv změnit
dle momentálních potřeb obce.
Ve výhledu jsou zahrnuty dotace na zateplení základní školy a
revitalizaci zámeckého parku. Vedení úřadu bude usilovat o
získávání dalších dotací na plánované investice.
K navrhovanému rozpočtovému výhledu se rozvinula dlouhá
diskuze a výhled byl v několika bodech upraven a doplněn o
návrhy jednotlivých zastupitelů.
ZM schvaluje rozpočtový výhled městyse Červené Pečky na
období 2014-2021.
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5.

Projednání okruhu firem oslovených k podání nabídky na
realizaci stavby Zateplení budovy Základní školy Červené
Pečky
Výběrové řízení je v přípravné fázi, u zakázky tohoto rozsahu je
povinnost ze zákona obeslat alespoň 5 firem. Návrh je možno
doplnit, případně nějakou firmu vyškrtnout. Jedná se o otevřené
výběrové řízení, firmy se mohou hlásit i bez oslovení – zadávací
dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele.
ZM souhlasí s výběrem firem obeslaných k podání nabídky na
realizaci stavby „Zateplení budovy Základní školy Červené
Pečky“ dle přílohy.

6.

Zpráva předsedů komisí a výborů o jejich složení na další
volební období

75 let

p. Jirků: Čtvrtletník je vydáván 1x za 3 měsíce, grafickou
úpravu a tisk provádí tiskárna Rotatisk. Členy jsou paní
Miškovská, Dvořáková a Jirků. Dopisovatelé nejsou stálými
členy komise.
p. Matoušek: hlavní náplní komise je vydávání rozhodnutí
o kácení stromů, pořádek na obecních pozemcích a dohled při
svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Členové
komise jsou pánové Lupták, Habich, Kopecký; bude doplněno
o jednoho občana Opatovic.
p. Lang: vidí problém v častém navyšování výdajů na stavbách
obce o vícepráce. Důvodem je rychlé zpracování projektových
dokumentací. Úkolem komise bude tomu předcházet a
projektovou dokumentaci konzultovat se stavebním dozorem
provádějícím stavbu. Členy komise budou pánové Barták,
Beránek, Dvořák T., Kecl, Kopecký, Kubín, Hanzl.
p. Pospíšil: finanční výbor kontroluje hospodaření obce, plnění
rozpočtu a příspěvkovou organizaci. Členové: paní Bradnová a
Šimková a pan Šanc
p. Slanařová: kontrolní výbor kontroluje usnesení ze zasedání a
včasnost zveřejňování záměrů prodejů a pronájmů. Členové:
pánové Bradna a Novotný
p. Istenčin: náplní komise je pořádání kulturních a turistických
akcí. Členové: paní Hanzlová, Hurtová, Petrusová, Šancová a
Jana Váňová.
ZM bere na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí za rok
2014.
ZM bere na vědomí složení komisí a výborů na volební období
2014 – 2018.
7.

Paní Růžena Wurmová
Paní Květoslava Poláčková
Pan Jaroslav Beneš

80 let
Paní Marta Češpivová
Paní Jiřina Horáčková

90 let
Paní Milada Sudková
Paní Libuše Čechová

OKÉNKO KOMISE KULTURNÍ
A SOCIÁLNÍ
Stalo se již pravidlem, že vás prostřednictvím stránek Červenopečeckého čtvrtletníku informujeme o akcích kulturní komise za
uplynulé 3 měsíce. Pokud je to možné, nacházíte zde i pozvánky na
akce plánované. Těch však v posledních měsících přibývá a frekvence
vydávání Červenopečeckého čtvrtletníku neumožňuje, abychom vás
mohli pozvat na vše, co se chystá. Proto čas od času navštivte
internetové stránky kulturní komise, kde naleznete aktuální upoutávky
na veškeré chystané akce. (http://www.cervenepecky.cz – odkaz
Kulturní komise)

Stanovení odměn členům komisí a výborů za rok 2014
Starosta navrhl použít pro výpočet odměn stejný postup jako
v loňském roce s tím, že odměny určené pro redakční radu budou
rozděleny nejen mezi členy komise, ale i mezi dopisovatele
Čtvrtletníku.
p. Istenčin: odměny pro kulturní komisi poslouží jako příspěvek
jejím členům na akce pořádané kulturní komisí.
ZM stanovuje výši odměn členů výborů a komisí za rok 2014
v základní výši 1.500,- Kč na člena a rok. Pro výpočet konečné
částky stanovuje pro jednotlivé komise a výbory tyto koeficienty:
Komise technická a komise veřejného pořádku 1,0
Redakční rada Čtvrtletníku a komise kulturní a sociální 2,0
Výbor finanční 0,8
Výbor kontrolní 0,6

8.

Kalendář akcí
Návštěvníci internetových stránek městyse jistě zaregistrovali, že
je na úvodní stránce webu http://www.cervenepecky.cz k dispozici
kalendář umožňující spojit konkrétní termín s konkrétní akcí. Dosud
se tato funkce nevyužívala, ale počet návštěvníků webových stránek
roste a tak jsme se rozhodli možností kalendáře využít. Nově zde tedy
naleznete upoutávky a pozvánky na akce, které mají společné to, že
jsou určeny zájemcům z řad veřejnosti bez ohledu na skutečnost, kdo
je pořádá. Prozatím převažují akce pořádané či spolupořádané kulturní
komisí, ale naší snahou je, aby se zde sešla daleko pestřejší nabídka,
ze které bude možné vybírat. Různé pořadatele a zástupce různých
spolků působících v Červených Pečkách jsme se snažili oslovit, a
pokud se k některým tato informace nedostala, napište na e-mail
istencin@post.cz (Lukáš Istenčin) a i vaše tipy a aktivity mohou být
publikovány v kalendáři.

Projednání víceprací na přestavbě bytu v č. p. 9
Oprava bytu č. 1 v č. p. 9 na náměstí se provádí podle
projektové dokumentace f. Outlý z roku 2013, kdy došlo
k rekonstrukci bytu č. 2 ve stejném rozsahu.
Stavební dozor p. Lang seznámil detailně zastupitele s důvodem
navýšení nákladů na opravu bytu o částku 230 tis. Kč.
ZM schvaluje vícepráce na stavbě „Přestavba bytu č. 1 domu
č. p. 9“ dle předloženého rozpočtu.

9.

22. 11. 2014 - Národní technické
muzeum Praha

Projednání rozpočtového opatření č. 5/2014

Zájezd do Národního technického muzea v Praze otevřel další
čtyřleté období činnosti kulturní komise. Přestože je muzeum
znovuotevřeno již několik let, byla to pro všechny účastníky první
návštěva v jeho novodobé historii. Nedopatřením a také díky
nepřesným informacím v pokladně muzea jsme nejprve absolvovali
prohlídku Národního zemědělského muzea a teprve poté navštívili
sousední budovu muzea technického. Nicméně nyní zpětně mohu
doporučit k návštěvě obě místa, a byť je to velké množství informací a
exponátů, je jeden celý den optimálním časem, který je třeba pro
prohlídku vyčlenit. Velké množství technických objektů z historie až
po současnost, interaktivní objekty dávající nahlédnout tomu, jak věci
fungují, tematicky uspořádané expozice a skvěle naaranžovaná
vstupní hala s dominujícími exponáty letadel. To vše bylo připraveno
nejen pro nás, ale pro stovky dalších návštěvníků. Asi nejvíce pozitiv
zaznělo na adresu expozice s názvem Technika v domácnosti. Možná
to bylo tím, že velkou většinu exponátů si mnozí z nás pamatovali ze
svého dětství. Zda jste na tom stejně, to si můžete ověřit ve fotogalerii

Do rozpočtového opatření byla kromě drobných změn zařazena
částka dotace za zateplení mateřské školy.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v zimních
měsících na přelomu roku 2014/15, tedy v prosinci, lednu a v únoru,
dožívají významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme
pevné zdraví, životní pohodu a optimismus.
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na internetových stránkách kulturní komise. Tam jsou umístěny
fotografie některých exponátů z uvedené expozice.

Půlnoční mše
I letos zveme všechny věřící i nevěřící na
Půlnoční mši do kostela Panny Marie v Červených
Pečkách, která se koná od 22 hodin na Štědrý den.
Od 21.30 hodin vás svátečně naladí vánočními
písněmi děti vedené paní učitelkou Kopeckou
zpěvem před jesličkami.
A ke zpěvu na kůru zveme všechny zpěváky, kteří bývali členy
pěveckého souboru školy, aby si zazpívali a zavzpomínali na dobu,
kdy i oni při mši zpívali nejkrásnější koledy, ale zveme i ostatní, kteří
chtějí přispět k hezkým chvílím tohoto večera.

Pozvánka na plánované akce
Listopad a prosinec jsou měsíce s poměrně pestrou nabídkou akcí,
kterých se můžete účastnit. Nejsou to pouze aktivity odehrávající se
v Červených Pečkách, ale i v okolních obcích. Od uzávěrky článků
pro Červenopečecký čtvrtletník do jeho vydání uběhne pouze několik
dnů, ale i tak je těžké odhadnout, které z pozvánek budou ještě
aktuální a které z konkrétních akcí se v tom krátkém meziobdobí
stanou minulostí. Proto zde uvádím pouze výčet termínů a akcí s tím,
že pozvánky na ně jistě zaregistrujete na plakátovacích plochách a na
internetových stránkách. Které akce si pro vás připravuje či
spolupořádá kulturní komise?

Mgr. Jaroslav Květoň, varhaník

- V neděli 31. 11. můžete navštívit Vánoční trh pořádaný základní
školou, společně s dětským klubem Pecka se projít v lampionovém
průvodu, který bude zakončen rozsvícením vánočního stromu na
náměstí.

Ženy a dívky,
dívky, přijďte si zacvičit!
Cvičíme při rytmické hudbě každou středu od
19.00 hodin v Sokolovně. Jezdí děvčata z Polep a
místní dívky nechodí. Budete svěží, rozcvičené,
uvolněné s krásnou postavou.
Cvičení vede velmi dobře paní Eva
Procházková.

- V sobotu 6. 12. proběhne v Sokolovně v Červených Pečkách
v pořadí 2. Vánoční tvoření, na které jsou zváni děti, dospělí,
mladí, staří…
- Na sobotu 3. 1. je pro vás přichystán (v pořadí už ani nevíme
kolikátý) Tříkrálový pochod. Nenáročná turistická akce
zakončená posezením v Bohouňovické hospodě / restauraci
U Vasila.

Věra Miškovská

- Na úterý 20. 1. je připraven zájezd do divadla Bez Zábradlí na
představení Tři muži na špatné adrese. Nejen děj této komedie,
ale i jména jako Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, Jana Šulcová a
další mohou být důvodem k návštěvě představení.
- V sobotu 11. 4. proběhne 5. ples městyse Červené Pečky.
Taneční orchestr Peklo, předtančení, host plesu… přípravy plesu
už jsou v plném proudu.

Sobota 11.4.2015
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Kulturní komise vás zve na
5. ples městyse Červené Pečky
Sokolovna Červené Pečky
20:00 hod – 01:30 hod

Kam na výlet

Taneční orchestr PEKLO má repertoár nachystaný pro různé
věkové skupiny a postavený na různých hudebních stylech tak, aby si
zatančit a pobavit se mohl úplně každý. Stejně jako v minulých letech
bude i letos přichystáno pro návštěvníky plesu několik drobných
překvapení. Ples je opět nekuřácký a vstup do sálu bude možný pouze
ve společenském oblečení.

Zahrady za Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře
Jsem nadšená, jak krásně jsou upravené
zahrady za Jezuitskou kolejí. Rozsáhlý park,
lavičky, stolky, amfiteátr, upravené záhony.
Uprostřed parku je štábní domek, který se
opravuje. Celý park je hlídaný pořádkovou
službou. Otevřeno je od 9.00 do 19.00 hodin.
Po schůdkách, podél kterých v létě teče voda,
můžete přejít do Jezuitské koleje a do místního
baru na občerstvení, projít se po chodbách Koleje, zakoupit si
vstupenky na výstavy.
Jezuitská kolej, upravené zahrady a chrám Sv. Barbory tvoří krásný
celek.

Prodej vstupenek:
Od 1. ledna: Objednávky vstupenek s místenkou přes internetové
stránky Kulturní komise.
Od 1. dubna: Volný prodej zbylých vstupenek v obchodě Textil a
galanterie v Červených Pečkách.
V den konání plesu: Prodej zbylých vstupenek přímo na místě.

VÝSTAVY

Na přípravě plesu pracujeme už nyní a postupně bude
zpřesňován i doprovodný program. Podrobné informace o jeho
podobě budou publikovány v příštím čísle Červenopečeckého
čtvrtletníku a průběžně budou publikovány na internetových
stránkách Kulturní komise.

Regionální muzeum v Kolíně
Vladimír Hnízdo – malíř, grafik od 9. 12. – 15. 3. 2015
Dvořákovo muzeum pravěku
Poklady starého Egypta od 12. 9. 2014 – 31. 5. 2015

Další informace:
http://www.cervenepecky.cz – odkaz Kulturní komise
istencin@post.cz (Lukáš Istenčin)

Věra Miškovská
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peníze budou do těchto projektů nasměrovány. Pokud se tak nestane,
zbývá ještě možnost hledat soukromého investora, který by za
spoluúčasti obce takové zařízení vybudoval a provozoval. To vše je
však běh na dlouhou trať a do konce tohoto volebního období se
nemusí nic podobného podařit.
Co můžeme udělat určitě již v tomto volebním období?
Snad to, že odstraníme ohradu, vybudujeme zde zelenou plochu
s možností umístění laviček, případně herních prvků pro děti a možná
část plochy využijeme jako provizorní parkoviště. To vše musíme
dělat s vědomím, že se může nečekaně objevit investor (nebo vhodná
dotace) a z pozemku se stane staveniště. Z toho vyplývá, že případné
úpravy musí být levné a budou budovány s tím vědomím, že jsou
dočasné. I tak by asi tato myšlenka stála za realizaci.
Závěrem si dovolím popřát všem spoluobčanům krásné Vánoce,
příjemný rok 2015 a pevné zdraví. Osobně děkuji všem svým voličům
za přízeň a důvěru.
Mgr. Jan Dvořák, místostarosta

Začíná nové volební období
2014- 2018

Mateřské centrum ČEPEČKY
= Baby klub

Vážení spoluobčané,
proběhly volby do místní samosprávy a
ustavující zasedání zastupitelstva zvolilo vedení
městyse. Máme nového starostu pana Lubomíra
Jirků, kterému tímto přeji mnoho úspěchů v práci
i osobním životě, pevné nervy a nezbytnou míru
štěstí a pohody. Jsem přesvědčen, že jste volili dobře. Nové
zastupitelstvo spojuje zkušenost s novým elánem a je dostatečně
odborně fundované. Nově zvolenému starostovi bude dobrým
partnerem v řízení obce a nepochybně i oporou v těžkých chvílích. Za
všechny zvolené zastupitele děkuji voličům za projevenou důvěru,
kterou se budeme snažit nezklamat.
Co nás čeká v následujících čtyřech letech v oblasti technického
rozvoje městyse, nám naznačuje plán investic a oprav na toto období,
který vychází z programů obou volebních uskupení a je schválený
zastupitelstvem. Zdůrazňuji, že tento plán není neměnné dogma, ale
určité vodítko, které průběžně vedení městyse upravuje a případně
doplňuje. Je možné, že zvládneme více. Závisí to především na
finanční situaci městyse. Předpokládám, že nepůjdeme, stejně jako
v minulých letech, cestou zadlužování obce. To slíbily ve
svých programech obě volební strany. Můžeme tudíž získat potřebné
finanční prostředky navíc pouze formou dotací. V současné „ dotační
džungli“ se může stát ledacos. Proto se stručně zmíním o projektu,
kterému bychom se mohli věnovat v případě, že budeme v dotační
politice úspěšní. Jedná se o proluku na Náměstí 1. Máje, která je již
léta obehnána nevzhledným ohrazením z vlnitého plechu a nijak
centrum městyse nekrášlí. O tomto problému se jednalo na posledním
zasedání zastupitelstva městyse, kde padl dotaz, zda se uvažuje o
úpravě tohoto prostranství a jeho smysluplném využití. A jelikož si
myslím, že tato otázka zajímá více našich občanů, pokusím se nastínit
možnosti, které v této věci máme.
Většina z vás si jistě pamatuje a ví, že původním záměrem vedení
městyse bylo tento pozemek prodat soukromému investoru, jenž
by zde postavil bytový dům, ve kterém by kromě nájemních bytů
bylo i několik bytů s pečovatelskou službou. Tento záměr dospěl
v roce 2008 až do fáze, kdy firma Flipper - stav získala stavební
povolení. Pak se (po smrti jednoho ze dvou majitelů) dostala firma do
finančních potíží a skončila v konkurzu. Vedení městyse mělo
následně mnoho starostí s tím, aby tento pozemek znovu získalo zpět.
To se nám zdařilo v roce 2010. Od té doby je proluka využívána
firmami, pracujícími na zakázkách pro městys, ke skladování
stavebního materiálu a k parkování techniky.
Co dále s tímto pozemkem?
Jednoznačným záměrem vedení městyse je zastavět jej. V úvahu
připadá dům s pečovatelskou službou, penzion pro seniory či nějaká
kombinace těchto zařízení. Přesto, že počet seniorů procentuálně stále
vzrůstá a naše populace stárne, zatím žádný přijatelný dotační
program se touto problematikou nezabývá. Věřím, že tlak okolností
donutí tvůrce našeho blaha zohlednit tento závažný fakt a dotační

Co jsme zažili a co nás čeká?
Tak tedy v říjnu jsme obnovili naše
společné setkávání v herně. Pro ty, co to ještě
nestihli zaregistrovat: scházíme se vždy ve
středu od 16 do 18 hod.
V listopadu nás navštívil „indián“, který
děti seznámil s indiánským životem, umožnil jim vyzkoušet si střelbu
z luku a naučil nejeden indiánský tanec.
Začátek prosince již tradičně patří Mikulášské nadílce. Naši
nejmenší zde mají možnost kromě převzetí balíčku v klidné atmosféře
okouknout Mikuláše, anděla i hodného čerta.
Ve středu 17.12. Vás a především Vaši ratolest srdečně zveme na
divadélko: „Jak Honza poznal paní Zimu“. Představení si pro nás
nachystalo Petrpaslíkovo divadlo. Do Vánoc bychom rádi stihli ještě
nějaké tvoření, ale kdo ví. Na závěr ještě jedno „praktické“
doporučení: sledujte naše webové stránky, protože ty „nejčerstvější
informace“ najdete právě zde – www.zscp.cz/babyklub.
Petra Kubelková

Zprávy z knihovny
Milí čtenáři a milé čtenářky, v knihovně je vše
při starém, knihy se rychle půjčují, pomaleji
vracejí, ale to už tak v knihovnách chodí. Pro děti
právě probíhá předvánoční soutěž pro malé a větší
čtenáře. Vyhodnocení a malé odměny budou asi
v polovině prosince.
Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce,
v novém roce jen to nejlepší a hlavně choďte do knihovny dále v co
nejhojnějším počtu.
Vaše knihovnice
Marie Hurtová

Cestování Klubu důchodců
Stále máme zájem navštěvovat hezká místa
naší vlasti, ale také chceme vědět o dění v
našem městečku. Pozvali jsme si tedy pana
starostu Dvořáka na naši schůzku. Pozvání přijal
a my se tak dozvěděli, co se obecnímu úřadu
podařilo udělat. Zodpověděl i naše všetečné
dotazy. Tímto děkujeme a věříme, že po volbách bude obec dále
prosperovat.
Dalším bodem programu bylo jak využít pěkného podzimního
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počasí a ještě si někam vyjet. Volba padla na město Tábor a poutní
místo Klokoty. Pan řidič Lhoták s námi vyrazil z městečka směr
Benešov. Po klidné cestě míjíme ceduli s nápisem Tábor, ale nejdříve
navštívíme obec zvanou Klokoty, prý od klokotající vody z léčivého
pramene. Vidíme kapli s obrazem Matky Boží a k tomuto místu začala
chodit procesí s prosbami o uzdravení. V době husitských válek byla
kaple zbořena a další neklidná doba dala na toto místo zapomenout.
Až v roce 1520 byl v troskách nalezen neporušený obraz Panny Marie.
Proto řád benediktýnů začal budovat pro obraz důstojnou stavbu.
Roku 1701 byl poutní kostel s ochozy a klášterem dostavěn.
Centrálním prvkem se stal obraz, který byl umístěn na stříbrný oltář.
Tak bylo husitskému Táboru jasně dáno najevo, že zde sídlí pravá
víra.
Tábor nás uvítal klidnou atmosférou náměstí Jana Žižky
s kamennou kašnou a historickými domy. Po obědě a zákusku
v cukrárně jsme šli k další sladkosti nazvané Muzeum čokolády a
marcipánu. Kdo neuvidí, neuvěří: hokejista J. Jágr v životní velikosti,
řada známých pohádkových postaviček, jedna hezčí než druhá. Po
skončení prohlídky jsme si vypili šálek husté čokolády. Zbylo nám
trochu času a tak míříme na Kozí Hrádek. Ale značená objížďka nás
dovedla zpět do Tábora. Jeli jsme raději domů. U Trhového Štěpánova
opět objížďka. Jediná výhoda byla v tom, že jsme projížděli místy,
kam bychom se asi nikdy nepodívali. S velkou radostí jsme uvítali
osvětlenou Barboru v Kutné Hoře a to už jsme byli doma.
Na listopadovou schůzku mezi nás přišla paní Věra Miškovská a
podělila se s námi o zážitky na cestě po Islandu. Děkujeme za její
nadšené vyprávění.
Naladěni na cestování jsme se dohodli, že ještě podnikneme kratší
výlet. Odjeli jsme tedy do Tasic, které jsou známé díky huti Jakub,
která je technickou památkou. Byla to dobrá volba. Na všechno jsme
si mohli sáhnout a dokonce fouknout do sklářské píšťaly. Našim
průvodcem byl majitel a je to skutečný mistr sklář a svému řemeslu
dokonale rozumí. Je to Jakub Sklář.

Ještě jsme se vydali a to velice rádi, do jihoamerické džungle.
V Týnci nad Labem pořádá místní Informační centrum cestopisné
besedy. Průvodcem nám byl Dušan Bartůněk z Červených Peček.
Velice pestré bylo vyprávění o obyvatelích, různých zvířatech a
nepropustné džungli. Na lodi, plovoucí po Amazonce jsme si všimli i
toku Ria Negra. Obě řeky protékají vedle sebe a každá z nich má jinou
barvu. Svými fotografickými záběry nás zavedl do Ria de Janeira.
Děkujeme mu za poutavé vyprávění.
Konec roku už je za dveřmi a tak ještě společná Mikulášská
v cukrárně a Silvestr Na Růžku a budeme se těšit, kam se příští rok
podíváme. Na závěr Klub důchodců přeje všem spoluobčanům krásné
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v příštím roce. Novému zastupitelstvu
včetně pana starosty taktéž. Ať se mu daří v práci konané pro rozkvět
obce. Věříme, že nezapomenou také na klub důchodců.
Za Klub důchodců Květa Čurdová

Milí pacienti, vážení sousedé,
byli jsme požádáni o napsání příspěvku k
tématu zdravotnictví. Musím přiznat, že je to pro
mě úkol nezvyklý a výsledkem si sama nejsem
jista. Ale zkusím zvolit tu nejjednodušší možnou
cestu – prostě zavzpomínat a ze svého pohledu
krátce zrekapitulovat těch neuvěřitelných třicet
dva let, co pracuji jako obvodní lékařka v
Červených Pečkách.
Po promoci na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1973
jsem nastoupila spolu se svým manželem na kolínskou internu a po
potřebné době jsem v tomto oboru úspěšně atestovala. Stala jsem se
matkou tří dětí, svou lékařskou praxi jsem tak měla přirozeně
přerušenou mateřskou dovolenou. Manžel v té době stále pracoval
jako internista a získal si postupně velmi dobrou reputaci mezi
kolínskými pacienty, a to jak svou odborností, tak i lidským přístupem
– což mu vydrželo dodnes. Působení manželů na jednom oddělení
nebylo z pohledu nadřízených vítanou záležitostí, proto jsem se
dobrovolně rozhodla jít po poslední mateřské na obvod. Byly mi
nabídnuty tři pozice – místo závodního lékaře v kolínské Tatře,
obvodního lékaře ve Starém Kolíně či Červených Pečkách. Zvítězily
Červené Pečky. Spíš než racionální rozhodnutí to bylo rozhodnutí
instinktivní, pocitové. Ale dnes vím, že jsem si vybrala moc dobře.
Mým velkým štěstím bylo, že zde v té době pracovala skvělá a
zkušená zdravotní sestra Dáša Waltersteinová. Znala osobně všechny
pacienty i jejich mnohdy složité příbuzenské vztahy, věděla, kdo s
kým mluví a nemluví, pomohla mi zorientovat se v záplavě
všemožných předpisů a nařízení. Byla pro začátečnici doslova
požehnáním. Provedla mě všemi úskalími a já jsem jí za to dodnes
vděčná. Další sestřičkou v naší ordinaci byla Jarka Niklová
z Bohouňovic I. A po ní už nastoupila naše současná zdravotní sestra
paní Eva Červinková, která si svým úsměvem a přívětivostí získala
upřímné sympatie pacientů. Během mého působení došlo i k velkému
stěhování, a to ze zcela nevyhovující staré budovy do současného
střediska. Nová budova spolu s perfektní lékárnou poskytuje lidem
z Peček a okolí velmi solidní kvalitu služeb v oblasti zdravotnictví.
Nejsem pouze červenopečeckou lékařkou, nýbrž i ratbořskou.
Pro pacienty, kteří mají do Červených Peček horší spojení (Kořenice,
Kbel, Sedlov, Těšínky) provozujeme ordinaci i v Ratboři. Tam
ordinuji (v současné době ordinujeme – spolu s mým manželem)
v úterý a ve čtvrtek. Zbylé dny jsme v Červených Pečkách, přičemž
pondělní ordinační dobu jsme prodloužili až do 18 hodin. Ve středisku
třikrát týdně provozuje svou praxi i zubní lékařka MUDr. Kovačová,
jednou za měsíc dojíždí dětská lékařka MUDr. Marečková. Velkou
výhodou je již zmíněná lékárna v domě sousedícím se střediskem. Tu
provozuje paní doktorka Dvořáková.
Dlouhých dvacet let jsem dojížděla za prací z Kolína, ovšem
posledních deset let jsem své ordinaci nablízko takřka stále –
přestěhovali jsme se na venkov a Červené Pečky jsou naším
domovem. Červenopečecký obvod není veliký, registrováno mám asi
1800 pacientů. A po těch letech už samozřejmě ovládám to, co jsem

Odpoledne jsme se ocitli v úplně jiném světě. Holice jsou malá a
útulná vesnička pod Želivskou přehradou. V bývalé škole je
vybudované moderně pojaté Muzeum včel. Ocitli jsme se v bzučícím
úlu a poznávali práci včelího společenství. Vše je velice dobře
zorganizované a každá včela ví, co má dělat. A trubci po vykonání
svého úkolu jsou vystrkáni z úlu. Darmojedy nikdo neživí. Jak by to
bylo pěkné, kdyby náš stát byl takovým úlem.
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výstavu dýňových kreací, prošly stezku odvahy za asistence dvou
strašidel a ježibaby i s perníkovou chaloupkou. Za statečnost byly
všechny odměněny a mohly se občerstvit u „Dvou dýní“. Následující
lampiónový průvod obcí byl zakončen pestrým ohňostrojem.

kdysi záviděla sestře Waltersteinové. Znám svoje pacienty, jejich
nemoci i jejich problémy, vyznám se v příbuzenských vztazích. Když
jdu k některému z pacientů na návštěvu, vím, za kterými vraty je pes a
jak mě ten či onen přivítá. Za těch třicet dva let sem patřím.
Mnohé věci člověk zapomene, ale určité vzpomínky zůstávají.
Z úplných počátků se mi vybavuje zimní návštěva pacientky
v Opatovicích. Všude byla spousta sněhu, nechala jsem embéčko
zaparkované u silnice a šlapala k paní Smolové pěšky. Okolo ležel
nedotčený sníh, čistě bílý, bez jediné stopy. A hlavně ticho. Všude
bylo úplné ticho. Pamatuji si, jak mi tehdy bleskla hlavou myšlenka –
co já tady vlastně dělám? Holka z rušné Prahy skončí na vesnici. Dnes
se té vzpomínce jenom směji. Dokonce tady bydlím a po Praze a jejím
ruchu se mi vůbec nestýská. Rozhodla jsem se tehdy správně a svého
rozhodnutí jsem opravdu nikdy nelitovala.
Po příjemných vzpomínkách na dobu, kdy mi bylo jen něco málo
přes třicet, se vrátím k praktickým věcem a využiji tohoto prostoru i
k několika vzkazům a prosbám směřovaných Vám, našim pacientům:
Prosím, pokuste se nevolat do ordinace v čase mezi 7:00 – 8:00.
V té době odebírá sestřička krev, aplikuje injekce, provádí převazy.
Pokud zavoláte po 8:00, určitě budete mít více štěstí a dovoláte se.
Rádi bychom Vás rovněž požádali, abyste, pokud to nevyžaduje
akutně Váš zdravotní stav, neklepali na dveře ordinace. Sestra
skutečně nemůže na každé zaklepání přijít, musí být po ruce lékaři při
natáčení EKG a dalších vyšetřeních, nebo může právě odečítat test
CRP, což je činnost, kterou nemůže přerušit… Věřte, prosím, že
sestřička v každou chvíli, kdy jí to umožní její práce, do čekárny
nahlédne.
Ráda bych znovu upozornila na skutečnost, že již deset let na
vyšetření pacienty objednáváme a snažíme se časy objednání
dodržovat. Ovšem lékařská práce je prací s konkrétním pacientem,
konkrétním případem a samozřejmě se mnohdy stane, že daný pacient
potřebuje delší a podrobnější vyšetření, než se původně
předpokládalo. Pokud se například v jedno odpoledne sejdou dva
složité případy, je logické a bohužel nutné, že dochází k časovým
posunům. Věřte, že také nejsme rádi, ale moc Vás prosíme o
trpělivost. Ale v zájmu kvality lékařské péče musí někdy čas a spěch
ustoupit do pozadí.
Jak jste si jistě všimli, v posledních dvou letech se v ordinaci
střídám se svým manželem, MUDr. Janem Rakušanem, který mnoho
let pracoval jako úspěšný internista, později jako primář kolínské
geriatrie. Práce na obvodě ho baví a naplňuje, podle jeho vlastních
slov zde poznal řadu zajímavých a přátelských lidí.
Vážení sousedé, přejeme Vám krásné prožití Vánoc a do roku 2015
především to, abyste nás potřebovali co nejméně. Hodně štěstí, zdraví
a radosti Vám přejí
MUDr. Eva Rakušanová a MUDr. Jan Rakušan

Rozloučení
Nezveřejněním příspěvku "Model obce podruhé" bylo popřeno mé
právo na odpověď, kde jsem reagoval na v osobní rovině vedený
příspěvek s nepravdivými údaji dnes již bývalého prvního
místostarosty Ing. Miloslava Kubína.
Proto jsem se rozhodl spolupráci s Čtvrtletníkem, stejně jako mé
další aktivity na poli obecním, ukončit. Věřím, že tato zpráva bude
přijata s pochopením.
Všem čtenářům Čtvrtletníku, a nejen jim, přeji mnoho úspěchů jak
v soukromém tak profesním životě.
Ing. Heřman Kraml

Podzim v MŠ
Největší podzimní akcí v MŠ pro
rodiče, děti a širokou veřejnost se již
tradičně stává lampiónový průvod.
Děti si se svými rodiči prohlídly
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Další významnou předvánoční akcí je vánoční jarmark v ZŠ. Děti
společně s učitelkami a provozním personálem vytvářely různé
dekorativní vánoční předměty na prodej a se svými koledami přispěly
k slavnostnímu zahájení „adventního trhu“.
Poslední akcí v tomto kalendářním roce jsou vánoční besídky pro
rodiče a veřejnost. Děti se představí s vánočním pásmem svým
nejbližším, které také obdarují svými vánočními výtvory.
Tímto výčtem akce v MŠ nekončí, ale po Novém roce bude mnoho
dalších a my Vás o nich budeme opět informovat.

práce. Věřím, že kvalitu výuky posuneme zase o stupínek výš.
Závěrem kalendářního roku a v předvánočním čase mi dovolte
popřát všem přátelům školy klidný nový rok plný zdraví, úspěchů a
osobní spokojenosti.
Mgr. Hanzlová, ředitelka

Přejeme všem čtenářům veselé Vánoce a šťastný a úspěšný nový
rok.
Za MŠ Hana Beňovská

Střípky ze ZŠ
Prvního září jsme přivítali naše žáky plni
očekávání a chutě pustit se do práce.
V závěru předchozího školního roku jsme
řešili závažnější situaci, ke které byla
přizvána Policie ČR. Následnou stížnost
rodičů řešila Česká školní inspekce (ČŠI),
která shledala, že postupy školy byly
v souladu se zákonem a veškeré kroky byly ze strany školy učiněny
správně.
I přes tyto skutečnosti stížnosti rodičů pokračovaly, a tak jsme
s ČŠI začínali i nový školní rok. Inspekce ve škole učinila velmi
podrobnou kontrolu. Opět nebylo objeveno žádné zásadní pochybení
v žádné kontrolované oblasti. ČŠI naopak ocenila vyrovnanost, stálost
a kvalitní práci pedagogů. Slova petice, která v červnu kolovala po
okolních obcích (Cituji: „…ve škole zůstávají lidé, kteří ani pedagogy
nejsou, jejich přístup je svérázný a neodborný.“), jsou tedy se
zjištěními ČŠI v naprostém rozporu.
Velký dík patří rodičům, kteří školu veřejně a otevřeně podporovali
a vyjádřili spokojenost s naší prací.
Život ve škole tedy plyne dál. Začali jsme uskutečňovat plánované
akce, pro třídní kolektivy byl zrealizován projektový den Za
dobrodružstvím se spolužáky, byl zaměřen na stmelování kolektivů
tříd a spolupráci mezi mladšími a staršími žáky. Ekologické cítění žáci
rozvíjeli v rámci Polního dne. Do práce se s chutí a energií pustil také
Žákovský parlament, který zorganizoval Slavnostní den. Den plný
etikety a nácviků slušného chování. Zdravý životní styl jsme si
přiblížili s projektem Zdravá pětka. Také proběhly bloky primární
prevence, které vedla v 1. – 6. třídě naše školní psycholožka, Mgr.
Lucie Krupitzerová. Nejdůležitější prioritou bylo spuštění projektu
k podpoře čtenářské gramotnosti Čtu, čteš, čteme, do kterého se nám
již zapojili první rodiče, prarodiče i ostatní vstřícní lidé. Připojila se
k nám i mateřská školka, a tak věříme, že nejen přitáhneme ke čtení
stále více dětí, ale také ukážeme všem milým hostům, jak děti ve
třídách pracují, přiblížíme jim chod školy. A možná si někteří
povšimnou, jak je někdy těžké zaujmout dnešní děti.
V říjnu nás navštívili záchranáři ze sdružení Green life, kteří se
starají o deštný prales na Sumatře. Především se snaží zachránit
populaci posledních tygrů před pytláky. Všichni byli z programu
nadšeni a děti projevily zájem o pořízení vlastní fotopasti, která by
umožnila sledovat život zvířat z této oblasti on-line.
Zamrzela nás malá účast rodičů na besedách věnovaných školní
zralosti a možných příčinách strachu a úzkosti dětí ze školy. Další
témata pořádaných besed najdete na webu školy.
V září se nám podařilo spustit elektronickou žákovskou knížku a
nové webové stránky, které jsou modernější a přehlednější. Všichni
zvědavci zde mohou najít plán školních akcí, zprávy a články o tom,
co jsme prožili, i fotky ze školního života. Kdyby bylo nějakých
připomínek, neváhejte nám je sdělit, neboť vždy je co zlepšovat.
Co nás dále čeká? Především velká stavební rekonstrukce, která by
se měla rozběhnout již na jaře. Budova školy bude zateplena,
proběhne výměna oken a škola dostane i nový "kabát". V rámci
systematické práce v projektech EU OPVK bychom měli vybavit
školu tablety, ale nejprve se budeme muset všichni proškolit a najít
možnosti uplatnění tabletů ve výuce. Máme před sebou pořádný kus

Čtu, čteš, čteme
V rámci projektu Čtu, čteš, čteme prožili žáci 4. třídy tři zajímavé
hodiny čtení.

Na přelomu měsíce října a listopadu navštívily
třídu tři babičky čtvrťáků, paní Körblová,
Zemanová a Folkmanová, a četly příběhy z knihy
Astrid Lindgrenové - Pipi Dlouhá punčocha.
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spotřebiče (malé i velké), protože se zde staráme o ekologickou
likvidaci.
Děkujeme.
Žáci ZŠ a Jana Nováková

Vánoční trh
Tradiční vánoční trh v červenopečecké škole
navštívilo opět mnoho příznivců sváteční
adventní atmosféry. Před zahájením prodeje bylo
možné si poslechnout tři části České mše vánoční
J. J. Ryby v podání školního pěveckého sboru a
potěšit se vystoupením malých žáčků z mateřské
školy.

Moc děkujeme za zpestření hodin a těšíme se na spolupráci i
v dalších měsících školního roku.
Mgr. Alena Bendová

Slavnostní den
Ve středu 12. listopadu 2014 se na naší škole
uskutečnil projektový den, který pořádal
žákovský parlament. Žáci školy přišli tento den
svátečně oblečeni a věnovali se zásadám
společenského chování. Na prvním stupni měly
děti možnost shlédnout představení Divadelního spolku Václava
Chalupy a zapojily se do vystoupení čtením pohádek.
Na druhém stupni si žáci prohloubili svoje znalosti o etiketě od
Ladislava Špačka.
Členové žákovského parlamentu hodnotili zapojení třídních
kolektivů do akce a ve třídách proběhla volba Top dívka / chlapec.
Cílem Slavnostního dne bylo nejen pobavit se, dozvědět něco nového,
ale i posílit kolektivní klima ve třídě. Poděkování patří také paní
Hurtové, která zastupovala místní knihovnu a přislíbila spolupráci na
podporu čtenářských dovedností našich žáků.

Všechny třídy v prvním patře byly posléze zaplněny nakupujícími.
Nabídka byla opravdu pestrá, od keramiky a vánočních ozdob až po
sladkosti vyrobené šikovnýma dětskýma rukama…

Dramatický kroužek
Na členy dramatického kroužku čekalo ve středu
12. listopadu 2014 překvapení v podobě návštěvy herců
divadelního spolku Václava Chalupy. Děti si mohly
s herci popovídat o jejich práci a zároveň ukázat, co
všechno umí. Všichni se dobře pobavili a domluvili se
na vzájemné spolupráci.
Nyní nacvičujeme novou pohádku, kterou bychom rádi představili
před vánočními svátky.
Věra Vejtrubová

Podpořte základní školu
v dobré věci
Tímto bychom se vám chtěli připomenout, že stále probíhá na naší
základní škole sběr víček od PET lahví. Víčka nesbíráme pro výdělek,
ale chceme pomoct jedné malé holčičce. Právě teď před Vánocemi je
ten pravý čas si uvědomit, jak málo stačí, abychom pomohli těm, kteří
to opravdu potřebují.
Za podporu bych ráda poděkovala nejen paní Henzlové, která
neváhala a uspořádala sbírku víček i ve svém zaměstnání, ale i
ostatním, co nám pomáhají plnit naše sny.
Dále k nám do základní školy můžete nosit nefunkční elektrické
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Ing. Šárka Jeřábková, učitelka ZŠ

Ing. Šárka Jeřábková, učitelka ZŠ

SEZNAMTE SE

Školou chodil Mikuláš

Začínám hádankou, kdo to je? Usměvavá, milá,
plná optimismu a elánu, pohyblivá, vytrénovaná
během do kopce na Bojiště. Paní Ludmila
Sadilová. U pohárku Becherovky jsme si povídaly
a hodně se nasmály. Vzpomínaly jsme na mládí,
jak ten čas letí a jak často měníme kalendář. Paní Ludmila Sadilová se
narodila na Pašince. Do hezké Obecné školy chodila na Pašince, na
měšťanku jezdila do Kolína. Vyučila se v Tesle Kolín a byla vybrána
ke studiu na večerní průmyslové škole v Kolíně. V Tesle pracovala
jako kreslička do roku 1960.
V Červených Pečkách, v obci Bojiště, žije paní Sadilová od roku
1958. Vdala se, postavili si s manželem rodinnou vilku, vychovali
dobře dva syny Standu a Luboše. Pana Stanislava Sadila jsme znali
jako myslivce a synové v této tradici pokračují.
V roce 1966 nastoupila paní Sadilová na národní výbor
v Červených Pečkách jako administrativní pracovnice. Zastávala
funkci matrikářky, byla členkou komisí, vedla účetně drobné
provozovny. Poznala vedení starostky paní Pokorné, starostů pana
Aloise Pospíšila, Vladimíra Nováka a Jana Koloveckého. Na
národním výboru – obecním úřadě pracovala 28 let.
V současné době chodí s panem Mgr. Janem Dvořákem blahopřát
místním občanům k jejich životním výročím.
Paní Sadilová ráda cestuje. Se svou kamarádkou paní Květou
Kroupovou byla 5x na Slovensku, 2x ve Švýcarsku, 2x v Itálii, ve
Francii a Španělsku. Z cest má hodně vzpomínek, fotografií a
veselých příhod. Stále velmi ráda jezdí na výlety s pečeckými
důchodci. Díky velké zahradě, která obklopuje její upravený domek,
je stále v pohybu.

Školou chodil
Mikuláš doprovázený dvěma anděly a houfem čertů.
Ač měli čertíci
Knihu hříchů řádně plnou, byli
velmi krotcí a
dali se uchlácholit
pěknou písničkou
nebo básničkou.

A co dodat – přejeme všem čtenářům do roku 2015 pevné zdraví,
pohodu a chuť do života.

Jenom zatvrzelí hříšníci, kteří
si žádné veršíky
nepřipravili, skončili v pekle...

Ludmila Sadilová, Věra Miškovská

Na kole do Hamburku
Už jako malý kluk jsem vždy rád jezdil na
kole. Po naší malé vesničce na Moravě, do
sousední vsi k babičce a dědečkovi, do školy. A
tahle moje záliba mi vydržela do dospělosti.
S přibývajícím
věkem
se
moje
cesty
prodlužovaly a troufal jsem si i na vzdálenější cíle. Jednodenní výlety
se staly vícedenními, kromě jídla a pití na cestu jsem si přibalil spací
pytel a igelit.

Ostatní
byli
andílky odměněni
bonbony,
děti
z mateřské školy
i nadílkou od
Mikuláše.
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Krajina byla mírně
zvlněná
až
k
rozhledně. Kochal
jsem se pohledem
na řeku, nedozírné
pastviny, vřesoviště, lužní lesy, ale
jen krátce. Cesta
je daleká a na
loudálky nečeká.
Přejížděl
jsem
mosty, ale tu a tam
bylo potřeba použít
i přívoz.
Navštívil jsem
Tangermünde, sídlo krále a římského
císaře Kala IV.
Viděl jsem obrovský
viadukt
u
Magdeburku. Kříží
se tam dvě vodní cesty. Umělý kanál z řeky Havely, ten přechází Labe
v úctyhodné výšce. Je vidět z dálky. Od místa, kdy jsem ho uviděl
poprvé, jsem ujel 50 km. Je to zvláštní pocit stát pod mostem a vědět,
že nad ním jede loď s cestujícími. Ne auto nebo vlak, ale loď! Dojel
jsem do Magdeburku, prohlédl si město, které bylo za II. světové
války vymazané z mapy. Byl jsem v polovině cesty. Pozoroval jsem
krajinu, města a stále šlapal podle Labe až do Drážďan.

Objel jsem extrémní body naší nevelké země. Území kolem
Vyššího Brodu, kde je nejjižnější bod ČR. K nejvýchodnějšímu bodu
naší republiky jsem jel do Beskyd do obce Bukovec. Nejsevernější
bod jsem viděl ze Šluknovského výběžku z Bukové hory.
Nejzápadnější bod je městečko Aš. Sněžku jsem zdolal z polské
strany.
V Hřensku jsem stál u nejnižšího bodu Labe a tady vznikla
myšlenka projet tok této řeky až do Hamburku, kde se vlévá do
Severního moře. Vznikla otázka jak jet, zda po proudu, nebo od moře
ke Kolínu. Kamarád internet poradil, že od moře fouká vítr, kterého
bude lepší mít za pomocníka než soupeře. Bylo rozhodnuto. Stanovil
jsem datum, v předstihu, tedy levněji, jsem koupil lístek pro sebe i
kolo na rychlík do Hamburku a začal se připravovat na cestu.
17.6.2014 mě klimatizovaný vagón unášel 8 hodin zprvu známou,
pak už úplně neznámou krajinou až k moři do Hamburku, do přístavu
Altony. Tam jsem se, díky označení svého kola českou vlaječkou,
seznámil s mladým párem z Čech, který mě dovedl na vyhlídku nad
městem. Bylo to úžasné. Večerní slunce ozařovalo přístavní jeřáby i
obrovské množství lodí od malých jachet až po veliké obchodní
kolosy. Vedle toho město se čtyřmi milióny obyvatel a Labe, které má
při ústí do moře šířku 18 km.
Prospal jsem se na lavičce v parku a už ve 4 hodiny vyrazil na
Labskou cyklostezku. Byl jsem tam sám a ovce. Dojel jsem k prvnímu
„šperverku“ – to jsou otočné mosty přes přítoky Labe, aby
se
nákladní lodě
dostaly od moře co
nejdál do vnitrozemí. Jsou otevřeny pro lodě a pro
cyklisty pravidelně
po dvou hodinách
na 15 minut. Viděl
jsem zblízka, jak
obrovské zaoceánské lodi proplouvají
plavebními
komorami
mezi
Severním a Baltským mořem. Na
lavičce jsem posvačil můj oblíbený
chleba se špekem,
podle folkaře Pavla
Dobeše „když není
špeku, tak nejsú
výkony“.

Výkon to byl slušný. Ujel jsem 1.020 km za 8 dní. Z Drážďan jsem
odjížděl rychlíkem přes Ústí nad Labem do Kolína. Cestu z Kolína do
Drážďan přes Hřensko jsem už jel v roce 2012.
U pramene Labe na Labské louce v Krkonoších jsem stál
několikrát. Řeku Labe mám rád a poznal jsem ji celou.
Jan Zelinka

Jak jsme volili naše zastupitele?
Volby jsou sice již minulostí,
ale pro úplnost si Vám
dovolujeme
nabídnout
data
Českého statistického úřadu,
která detailně mapují Vaše
preference
u
jednotlivých
kandidátů. Pokud máte zájem, na
stránkách
www.volby.cz
si
můžete po vyhledání volebního
okrsku nabídnout i jiné pohledy na volební výsledky či zobrazit hlasy
neúspěšných kandidátů.

Druhý den jsem z přístavu dojel do Hamburku. Prohlédl si letiště,
nábřeží, rybí trhy, historickou plachetnici, ponorku z II. světové
války, projel jsem lechtivou uličkou, prohlédl si radnici, zašel
do kostela sv. Michala, až do večera jsem projížděl městem. Druhý
den jsem pokračoval po cyklostezce podél Labe, je dobře značená.
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hudební vystoupení pod taktovkou pana Vladyky. Díky patří i všem
dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas a energii do přípravy tohoto
svátečního setkání. Pod vánoční stromeček se přišel představit a všem
popřát klidný adventní čas nový pan starosta Lubomír Jirků, což
místní občany velmi potěšilo.
Doufáme, že u všech přítomných toto setkání nastolilo předvánoční
atmosféru a těšíme se, že se se všemi v hojném počtu uvidíme i v roce
následujícím.

Počet
Počet
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Volební OdevOkrsky
volebVydané
Platné
členů
v seznaúčast v zdané
ních
hlasy
obálky
zastupimu
%
obálky
obvodů celkem zpr. v %
telstva
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1

2

2
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Kandidátní listina: Nezávislí pro Červenopečecko
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věk strana
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příjmení, jméno,
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2

Dvořák Jan Mgr.

71

NK

BEZPP

důchodce

4

Jirků Lubomír

48

NK

BEZPP

výkonný
ředitel

13

Matoušek Pavel

51

NK

BEZPP

technik

8

Slanařová Ivana

37

NK

BEZPP

živnostník

1

Bradna Jan

63

NK

BEZPP

důchodce

3

Kubín Miloslav Ing. 57

NK

BEZPP

geodet

5

Novotný Josef Ing. 58

NK

BEZPP
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Červené
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Pečky
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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015

Pořadí
zvolení

Za pořadatele Zuzana Protivová

408 11,44

1

362 10,15

2

337

9,45

3

307

8,61

4

225

6,31

5

284

7,96

6

288

8,07
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NÁŠ ROZHOVOR
Obvykle ho vedou členky redakce Červenopečeckého čtvrtletníku
s manželi naší obce, kteří spolu jsou 50 let. Našim rodičům Milanovi a
Heleně Šimkovým k oslavě tohoto krásného výročí chybělo několik
dní. Tatínek byl červenopečecký rodák, který téměř celý svůj život žil
v Červených Pečkách a proto si o jejich společném životě dovolujeme
napsat pár řádek.
Tatínek se narodil
jako první ze čtyř
dětí Janovi a Marii
Šimkovým. Do základní školy chodil
v Červených Pečkách
a do učení v Kolíně.
Tak jako jeho rodiče
chodil do Sokola, kde
později jako cvičitel
vedl cvičení mládeže,
dorostu a dospělých.
Jeho radost z pohybu
přešla i na nás a tak
závodně sportujeme
nejen my, ale už i
jeho vnoučata.
Po vyučení zámečníkem a následné
vojenské službě nastoupil do kolínského Depa. Zde opravoval lokomotivy celých 40 let
až do odchodu do důchodu. Rád vzpomínal na své spolupracovníky a
na legrácky, které si navzájem dělali.
Maminka se narodila v Kolíně, kde chodila na základní školu a
gymnázium. Po nástavbovém studiu na průmyslovce v Mladé
Boleslavi nastoupila na umístěnku do závodu Tatra Kolín. Zde se ještě
vyučila zámečnicí a dělala v zámečnické partě, kde si vydělala víc než
jako technik v kanceláři. Pracovala zde 16 let až do doby, než se s
tatínkem přestěhovali do Červených Peček. To se psal rok 1979.
Maminka byla přijata jako účetní na MNV v Červených Pečkách
(dnes Úřad městyse). Zde pracovala až do svého odchodu do důchodu.
Od dětství cvičila v Sokole a proto ráda přijala nabídku dělat
cvičitelku dětí v místní tělocvičné jednotě. Příležitostně ji dělá dodnes.
Tatínek s maminkou se poznali na dětském táboře, na kterém byli
jako vedoucí. Za pár let po svatbě si s maminkou v tatínkově rodné
vesnici, v níž žijí i jeho sourozenci, postavili dům. V něm se díky nim
oběma usídlilo štěstí, radost a láska. Postavili dům, zasadili nejeden
strom, ale syn nebyl, zato byly tři dcery a časem přibylo i 6 vnoučat.
Oba rodiče se s radostí nechali vnoučaty vtáhnout do jejich her. Hned
byli koníky, kteří na hřbetě vezli minimálně tři jezdce nebo si s chutí
pochutnávali na dobrotách, které jim vnoučata uvařila. Byli jim
průvodci na výpravách po okolí a vždy jim pak z kapes vypadl
kamínek, kaštánek nebo šiška. Trpělivě s vnoučaty, mnohdy již po
několikáté, sledovali jednu a tutéž oblíbenou pohádku.
Jednou se tatínka kamarádi ptali, jak se mu daří v manželství.
On bez váhání zanotoval písničku: „Když si báječnou ženskou vezme
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387 11,59

1

374

11,2

2
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3

353 10,57

4

323

9,67

5

308

9,22

6

Vánoční setkání pod
pod stromečkem
v Boreticích

Zase po roce se nám blíží Vánoce. A stejně jako v loňském roce i
letos se v Bořeticích sešla velká část obce a přátelé z okolních obcí a
Kolína, aby rozsvítili bořetický vánoční strom a společně uvítali
začátek adventu.
Letošní se všichni, kteří se této akce zúčastnili, mohli nejen zahřát
teplými nápoji a pochutnat si na vánočních specialitách, ale nově
mohli ochutnat i grilované klobásky, domácí jitrničky, tlačenku a
guláš z dílny Pavla Luptáka. Tóny koled byly navíc obohaceny o živé
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báječný chlap, tak mají báječný život plný báječných dní bez útrap...“
Nu a tyhle báječné dny jim trvaly téměř celých padesát let.
Chtěli jsme jim na oslavě Zlaté svatby poděkovat za vše, čemu nás
naučili, a že tu pro nás byli vždy, když jsme je potřebovaly.
Neúprosný čas, měřící délku našich životů, však rozhodl jinak.
Tatínkovy krásné hnědé oči, něžné, šibalské a někdy i přísné, se na
nás již dívají z nebeských výšin. Ozvěna jeho hlasu však stále zní v
našich uších a teplo jeho rukou na nás stále sálá z každé zdi našeho
rodného domu.
Dcery Věra, Marie a Helena
P.S.
Děkujeme všem, kteří se osobně, nebo jen ve vzpomínkách s naším
tatínkem rozloučili.

Střediskový výlet

Večer se přiblížil, a tak byl nejvyšší čas vyrazit na chatu Zvonici,
kde jsme byli ubytovaní. Po vybalení a výborné večeři jsme se sešli ve
společenské místnosti a zahráli si spoustu her, mezi nimiž byla např.
„Najdi dvojici“, „Útok hadů“ či „Doba ledová“. Večer na dobrou noc
jsme shlédli Krkonošskou pohádku „Jak šel Trautenberk do hor pro
poklad.“, na kterou druhý den dopoledne navazoval hon za pokladem,
který připravili roveři. Byl krásný slunečný den, a tak jsme ho do
oběda strávili na louce, kde jsme hráli několik dalších her. Po
zaslouženém řízku k obědu jsme si zabalili věci a odjeli autobusem
domů se spoustou zážitků.

V sobotu ráno jsme se sešli v hojném počtu na
náměstí, dali jsme sbohem rodičům a plni očekávání
jsme vyrazili vzhůru za dobrodružstvím. Cesta
autobusem rychle utekla a my už jsme přijížděli
k Liberci, kde na nás čekala IQ Landia. Před
vchodem byla propagační akce od ŠKODA Auto, a
tak jsme si mohli vyzkoušet za pomocí páky zvednout opravdové
auto, dále jsme si mohli zkusit splnit pár úkolů za zajímavou odměnu
a děvčata ze 6. oddílu využila možnosti malování na obličej. Potom už
nás vpustili dovnitř, kde
jsme si odložili věci a
řádně poučeni jsme se
rozeběhli prozkoumávat
taje a různá zákoutí
budovy. V přízemí nás
okouzlila
fontána
s
padající vodou, kde jsme
si
mohli
namalovat
obrázek, který bude padat.
Důkladně jsme prozkoumali vesmír, lidské tělo,
domácnost a přírodní
živly a mohli jsme si
vyzkoušet i sílu tornáda.
Také
jsme
shlédli
zajímavý
3D
film.
Největší úspěch měl asi
lidský robot, kterého jsme
ovládali pomocí počítače
sami.

Iva Zvoníková

Čugálou až na Sion
Dokud nám slunce ještě hezky hřálo, musely
jsme ho jaksepatří využít! Proto jsme si objednaly
ten nejkrásnější říjnový den a 8. 10. vyrazily na
oddílovou výpravu. Naším cílem byla nedaleká
zřícenina hradu Sion. Takže nejprve autobusem do
Kutné Hory, kde to Kačer skvěle zná, a tak nás
mohla dovést přímo k čugále. Tam nabíráme nový směr: vlaková
stanice Týniště, odkud je to co by kamenem dohodil k samotnému
hradu. Když si ještě pěší cestu zpestřujete hrou bingo, při které se
sledují přírodní krásy, tak je to opravdu rychlovka. Sion nás okouzlil
tajemnou atmosférou a hlavně spoustou zdí a jiných překážek, které
jsme mohly zdolávat. Po obídku jsme se dozvěděly, jak to vlastně
bylo s dobýváním hradu a co se v těch dobách na našem území dělo.
Samozřejmě jsme si to dobývání musely i vyzkoušet, a tak nechyběla
hra, kde proti sobě stanulo vojsko císaře Zikmunda a družina Jana
Roháče z Dubé. Cesta zpět do Kutné Hory byla rychlá, a tak nám zbyl
čas na prohlídku historického jádra města a svačinku na terasách u
chrámu Svaté Barbory.
Byla to první výprava s naší novou družinou Vážek, a tak je musím
pochválit, jak to s námi děvčata krásně zvládla. Pochvala nesmí
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minout samozřejmě ani naši starší družinu Veverek, protože svým
mladším kamarádkám se vším krásně pomáhala! Tak dalším
výpravám zdar!

S přáním hezkých svátků vánočních za 7. oddíl
Vikuň

Cesta do pravěku
Anka Linhartová; 7. oddíl

V sobotu 8.11. jsme se vydaly proti proudu Řeky času zpět do
pravěku. V 9 hodin jsme se sešly v zámeckém parku u naší klubovny,
odkud jsme se zavázanýma očima došly k magickému bludišti, které
nás přeneslo tisíce let zpátky časem. Úkoly zněly jasně – projít
čtvrtohorami, obdobím lovců mamutů, třetihorami, dobou, kdy
územím České republiky otřásala vulkanická činnost, ve druhohorách
rozdělat oheň a upéct si dinosaura. Za každý splněný úkol světlušky
získaly indicie, které jim určily polohu tajemného místa, jež bylo
cílem našeho putování. Cesta nás dovedla ke křídovému moři, jehož
pozůstatky se dochovaly dodnes. Slunce pomalu začalo padat za
obzor, proto nám nezbývalo nic jiného, než se vydat zpět k bludišti,
které nás přeneslo opět do roku 2014.

Vánoční tvoření
tentokrát v recyklačním duchu
Ani letos jsme se neochudily o přípravu na
Vánoce v podobě Vánočního tvoření s dětmi a
rodiči z našeho oddílu. Abychom si vyzkoušely,
že hezké vánoční dekorace lze vyrobit i bez
použití kupovaných pomůcek, rozhodly jsme se
tentokrát využít recyklovaných materiálů.
Na stole obklopeném šikovnými výtvarníky se
tak postupně začaly objevovat svícínky
z plechovek od nápojů či zeleniny, sluníčka z obalů od paštiky,
ozdobičky ze starých CD nebo hvězdičky z papírových sáčků od čaje.
Ověřily jsme si tak, že recyklované materiály mohou dobře
posloužit místo kupovaných. Doporučujeme vyzkoušet i u vás doma,
můžete tak ušetřit pár korun a zároveň být ohleduplní k přírodě a to se
obojí zejména o Vánocích cení.

Kíťa Langová; 7. oddíl

Devítka v akci
S novým školním rokem opět začalo pravidelné setkávání v parku
i mimo něj. V září jsme s oddílem naskočily do soutěže „O poklad
pevnosti Boyard“, tudíž každý měsíc svádíme boj o jeden z osmi klíčů
a zažíváme dobrodružství při získávání indicií. Také pokračujeme
v plnění skautských stezek a čas nám zbývá i na hry či sportování.
A co akce? Nejdříve jsme se s jedenáctým oddílem utkaly v dalším
kole Brännbalového turnaje, potom nás čekal celostřediskový výlet a
ještě jsme před zimou nechaly po obloze proletět draky. První velká
přespávací výprava se uskutečnila v polovině října. Vyrazily jsme na
skautskou základnu do Liberce a užily si tam celý víkend.
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Prozkoumaly jsme Ještěd, jeho okolí i místní MHD, řádily
v plaveckém bazénu, vařily, hrály si a taky trochu pracovaly.
Na listopad jsme naplánovaly pro letošní rok poslední celovíkendovou
výpravu na Slapy. Navštívily jsme mohylu A. B. Svojsíka ve
Štěchovicích, prošly se krásnou místní přírodou a večer si zalezly
k teplým kamnům. Pohodu dokreslovaly křupavé bramboráky, kytara
a dobrá nálada všech přítomných. Náramně jsme si to tam užily!:)

Z myslivosti ke konci roku
Pro myslivce nastává jedno z nejdůležitějších
období jejich celoroční činnosti. S poklesem
teplot se totiž začíná zvěř potýkat s obdobím
zimního strádání. Myslivci se proto v těchto
dnech soustřeďují na pravidelné doplňování zásob
v krmelcích a zásypech. K těm už se totiž začíná
čím dál více stahovat zvěř, aby si udělala tukové zásoby na zimu.
Když dojde k poklesu teplot, napadne sníh či zamrzne, nastává
takzvané období nouze. To v našich podmínkách trvá zhruba
devadesát až sto dnů. Po celé toto období je zvěř závislá na krmivu,
které jim povinně ze zákona musejí předkládat uživatelé honiteb.
Myslivci už tak mají krmelce vybaveny senem, ale i obilninami či
dužnatým krmivem. Chybět však nesmí ani sůl s léčivy a stopovými
prvky. Je patrné, že poté, co došlo k ochlazení a napadl sníh, zejména
spárkatá zvěř začala více vyhledávat krmivo. Je to pro ni snazší, než
kdyby měla po potravě pátrat v přírodě. Mnozí návštěvníci přírody
využívají adventní období k procházkám zimní krajinou se zastávkou
u krmelišť, která zásobují různými potravinami. Myslivci tento zájem
ze strany veřejnosti vítají, ale podle nich by lidé měli věnovat
zvýšenou pozornost tomu, co chtějí zvěři předložit. Nemáme nic proti,
když třeba o vánočních svátcích rodiče s dětmi do krmeliště donesou
jablka, mrkev či řepu, ale toto krmení nesmí být samozřejmě shnilé či
jinak závadné. Naopak v žádném případě by sem lidé neměli vkládat
pečivo, které velmi rychle zvlhne a následně zplesniví. Taková
potrava by mohla nadělat více škody než užitku. Zvěř by mohla velmi
snadno vážně onemocnět. Podle myslivců se někteří turisté dopouštějí
velkého prohřešku tím, že se zbytečně přibližují ke krmným
zařízením. Zvěř tak zbytečně ruší a plaší. Myslíme si však, že daleko
horší jsou volně pobíhající psi v blízkosti krmelců. Pes dokáže srnčí
zvěř zbytečně prohnat, což má pak za následek nadměrný výdej
energie, který často vede k tomu, že zimní období tato zvěř nepřežije.
Proto žádáme vás spoluobčany o větší ohleduplnost při svých zimních
procházkách v okolí našich obcí.
Na letošní podzim a zimu jsme naplánovali pouze dva hony na
drobnou zvěř. Od měsíce září do konce listopadu jsme uspořádali čtyři
hony na kachny. Z důvodů nedostatku drobné zvěře v naší honitbě
jsme nuceni k omezení odlovu drobné zvěře. Při svých procházkách
do přírody sem tam narazíte na nezasypané zásypy nebo nezaložené
jesle. V tomto případě nejde o to, že se myslivci nestarají o zvěř, ale
bohužel se nám nevyplatí zakrmovat v místech, kde se zvěř prakticky
nezdržuje. Zaměřujeme se hlavně na lokality, kde výskyt a pohyb
zvěře je viditelný a má to smysl jak ekonomický, tak praktický.

Devítka na Ještědu
Jana Matoušková - Hermi

Betlémské světlo
Již poosmé letos přivezeme Betlémské
světlo do Červených Peček. Přijďte si
20.12.2014 od 10:00 do 12:00 pro tento
symbol míru a přátelství, který každoročně
putuje napříč celou Evropou. V klubovně
9. oddílu bude pro zájemce kromě světýlka
připraven program s vánoční tématikou.
Pro přenos světýlka bude potřeba přinést
svíčku a sklenici.
Těšíme se na Vás!

Vážení spoluobčané, jménem Mysliveckého sdružení “Obora”
Červené Pečky bych Vám chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce,
mnoho zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2015. Současně
bych Vás chtěl pozvat na náš pravidelný “Myslivecký ples”, který se
bude konat 17. 1. 2015 v sokolovně v Červených Pečkách. Informace
k této akci budou na plakátech.
Pavel Balvín

Tříkrálová sbírka
Největší dobrovolnická akce
v ČR, která v lednu 2015 oslaví své
15. narozeniny, proběhne opět i
v Červených Pečkách, a to 11.1.2015
od 1300 - 1600. Sbírka je pořádaná
Charitou České republiky a její
výtěžek je určen na pomoc
nemocným, hendikepovaným, seniorům, matkám v tísni a dalším jinak
potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka
probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky každoročně putuje na
humanitární pomoc do zahraničí. V minulých letech jsme společně
s Vámi přispěli výraznou částkou k celkové sumě vybrané na
Kolínsku, proto bychom chtěli úspěch z minulých let zopakovat i
tentokrát. Koledníky poznáte nejen podle převleků, ale také podle
zapečetěných kasiček s oficiálním logem sbírky a kartiček
s povolením sbírku pořádat. Tu bude mít u sebe pověřený dospělý
doprovod skupinky. Předem velmi děkujeme všem dárcům za
vstřícnost a štědrost!

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU
Jak jsem informoval v předchozích
číslech Čtvrtletníku, každé pondělí večer
se v tělocvičně místní Základní školy
schází hráči stolního tenisu. Někteří skalní
již po několik let a k nim se připojují
občasní i nepravidelní zájemci.
Většina z těchto příznivců malého míčku si již tradičně ve druhý
svátek vánoční chodí zahrát turnaj. Připojí se k nim vždy několik
dalších zájemců, kteří ping-pongové pondělky nemohou navštěvovat.
Pořadatele těší, že každým rokem se zvyšuje počet účastníků – loni
jich bylo již 19!

Koledníci a kolednice; 9. oddíl
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Jménem pořadatelů proto srdečně zvu všechny dosavadní i nové
zájemce na letošní již 5. ročník Vánočního turnaje dne 26. 12.
2014 od 8.30 hod. do tělocvičny školy v Červených Pečkách. Turnaj
je určen pro neregistrované hráče bez rozdílu věku. K dispozici jsou
tři pěkné stoly, pokud se sejde více zájemců, postavíme stůl i na
jeviště. V případě větší účasti dětí či žen pro ně můžeme vytvořit
samostatnou kategorii.
Přijďte si zahrát nebo jenom podívat namísto lenošení u televize.
Nečekejte velké ceny – hlavní odměnou bude radost z pohybu.

ŠIPKY
To nám to zase uteklo! A máme tu konec roku. Rok, kdy se po dvou
hubenějších sezónách, co se týká pořadí v tabulce, umístil tým šipkařů
z Červených Peček mezi nejlepšími třemi. Áčko ukončilo ročník
2013/2014 na prvním místě. Tento fakt trochu kalí skutečnost, že to
bylo „pouze“ ve druhé lize. Alespoň jsme si tak v červnu užili trochu
radosti v dnešní uspěchané době.
Druhou polovinu roku šipkaři zahájili, jako je tradicí již 11 let,
desátým ročníkem Úplně jiného házení pod širým nebem. Tento
turnaj, který se koná v šipkařské okurkové sezóně, si oblíbili hráči ze
širokého okolí. Letošního turnaje konaného 19. července se zúčastnilo
9 žen, 52 mužů, 25 párů. Vloženého turnaje se zúčastnilo 32 hráčů.
Vítězkou ženského turnaje se stala naše milá servírka Nela Katrenová
(ŠK Střelky Veltruby), která ve finále porazila Zuzanu Špringerovou
(DC Kačamba Praha). Nejlepší žena z Červených Peček – Kalinová
Hana obsadila 5. místo. Mužský turnaj se stal kořistí Jirky Moravce
(Žraloci Cerhenice), který obhájil loňské vítězství. Ve finále porazil
Standu Háka (No Stress Kutná Hora). Nejlepšího umístění hráčů
z Červených Peček dosáhli Pomichálek Zdeněk a Šťastný Radek, kteří
se umístili společně na 9. místě. Turnaj dvojic ovládl pár Jiří Moravec
a Ondřej Kysilka (Žraloci Cerhenice). Nejlepší dvojicí červenopečeckých se na 7. místě stalo duo Z. Pomichálek – R. Šťastný.
Vložený turnaj ve Splitu vyhrál překvapivě někdo jiný než Jirka
Moravec. Ve finále totiž prohrál s Michalem Bali (KIX Jindřichův
Hradec). V tomto turnaji dosáhl Zdenda Pomichálek nejlepšího
umístění hráčů Č. Peček – skončil čtvrtý.
Novou sezónu jsme rozehráli se třemi týmy v soutěži. Áčko v první
lize a béčko a céčko (po nesmyslné rošádě na svazu se třetí ligou a
jejím opětovným zrušením) ve druhé lize.
A-tým se od začátku potýká s malým počtem hráčů. Netrénování a
pracovní vytížení hráčů se podepisuje na momentální pozici v tabulce.
V případě výpadku nemáme náhradníka, který by chybějícího člena
základní sestavy nahradil. I přes to vše neprohráváme, až na jeden
zápas, velkým rozdílem. Nejlepšího výsledku sezóny jsme dosáhli
těsně před uzávěrkou na půdě horkého favorita na celkového vítězství
v soutěži, Kosaka Konárovice, v jehož sestavě figuruje i
několikanásobná mistryně republiky a medailistka z Mistrovství
Evropy, Dagmar Komorová. Vyrovnaným výkonem všech čtyř hráčů
naší sestavy jsme soupeře obrali o první body v sezóně po vítězství
10:8. ☺

Miloslav Kubín

Cvičení dětí v sokolovně
Od poloviny září se s dětmi opět scházíme
k našemu pravidelnému pondělnímu cvičení
v sokolovně. Z přihlášených 20 dětí jich přichází
průměrně cvičit 12 – 16. Snažíme se si cvičební
hodinu náležitě užít. Běháme, skáčeme, hrajeme
různé hry, ale zároveň chceme děti naučit
ovládat své tělo. Cvičíme na nářadí (trampolína,
lavičky, žíněnka…) i s náčiním (velké a malé
míče, lano…). Zveme děti, které mají rády
pohyb, ať přijdou mezi nás.
Věra Zuzová

KUŽELKY
Skončila podzimní část soutěžní sezóny
2014-15. Krátce se ohlédneme za jejím
průběhem.
První dvě kola po velmi slabých výkonech,
kdy konečný součet poražených kuželek
nepřesáhl ani 2400, jsme nemohli s bodovým
ziskem počítat. Jak se později ukázalo, tato dvě kola byla pro družstvo
zahřívací a některým hráčům posloužila k prvním tréninkům v této
sezóně. Od třetího kola se obraz hry a dosažené výsledky změnil v náš
prospěch. Ve zbývajících devíti podzimních kolech jsme již
dosahovali v průměru na domácích drahách výkonů přes 2500
poražených kuželek a na drahách soupeře 2450 kuželek. V konečném
bilancování podzimu jsme sedm zápasů dovedli do vítězného konce a
ve čtyřech jsme odjížděli bez zisku bodu. Po podzimní části se dělíme
v podzimní tabulce o čtvrté a páté místo se ztrátou dvou bodů na
druhé místo a pěti na prvé. O to více nás může mrzet hned první kolo,
kde na domácích drahách po podprůměrném výkonu ztrácíme jediné
body doma a ještě se soupeřem, který je ve spodní části tabulky. Mezi
hráči s nejvyšším ziskem bodů pro družstvo se řadí Pavel Kořínek,
Aleš Hrba a Karel Dvořák s více jak 60% úspěšností odehraných
zápasů. V jednotlivcích pak nejvyššího průměru poražených kuželek
dosáhli Antonín Smrček a Pavel Hietenbal. Podzimní část soutěže
můžeme považovat za vydařenou, a pokud udržíme v jarní části
výkonnost z posledních pěti kol podzimu s průměrem nad 2515
poražených kuželek, mohli bychom pomýšlet i na celkové lepší
umístění. Zahájení jarní části soutěže je již 9. 1. 2015. Tolik krátce
k zhodnocení podzimní části soutěže.
Pro úplnost uvádíme termíny domácích utkání pro jarní část.
Hrajeme pátky od 17:00 hod. a to 16.1., 20.2., 6.3., 20.3., 3. 4. 2015.
Oddíl kuželek přeje všem svým příznivcům klidné a veselé prožití
svátků vánočních a do roku 2015 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti…
Dne 25. 12. 2014 proběhne tradiční turnaj „Vánoční koulení“ pro
registrované spojený s „Pohárem starosty Městyse Červené Pečky“
pro neregistrované. V obou kategoriích budou nejlepší ocenění
cenami, které se pokusíme zajistit jednak z vlastních zdrojů, ale i
cestou místních podnikatelů a složek.

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo
Korunky Kolín
Kosako Konárovice
No Stress Kutná Hora
Asfalťáci Kolín
Essa Poděbrady
Nymburk Lions
Semtex Poděbrady
Poděbradka Poděbrady
Gladiátors Lošany
Benátky ŠK
Black schody Sadská
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky
Střelky Veltruby
Cirkus Citrus Pečky

Kol
8
9
9
10
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10

V
8
8
7
6
5
5
5
4
3
2
2
1
1
0

VP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R
0
0
1
1
3
2
1
0
2
4
2
3
1
0

PP P
0 0
0 1
0 1
0 3
0 2
0 3
0 3
0 5
0 5
0 4
0 5
0 6
0 8
0 10

K
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
103 : 41
103 : 59
102 : 60
95 : 85
97 : 83
101 : 79
87 : 93
74 : 88
82 : 98
91 : 89
81 : 81
74 : 106
67 : 113
49 : 131

Legy
227 : 121
237 : 162
232 : 163
240 : 212
234 : 208
248 : 205
204 : 226
187 : 207
211 : 228
226 : 216
193 : 201
196 : 245
176 : 262
135 : 290

Body
24
24
22
19
18
17
13
12
11
10
8
6
4
0

Béčko vstoupilo do sezóny ve stejném složení a ve druhé lize mu
zatím patří krásné 6. místo. Céčku, po přeřazení o soutěž výš,
překvapivě nepatří poslední příčka. ☺
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Družstvo
Jiskra Zruč nad Sázavou
Sázava DC
VooDoo Jindice
Letci Kolín
Korunky Kolín B
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky B
Tipsport-Bar U dvou bláznů Vrdy
Savci Dobřeň B
Hospůdka na Vinici
Savci Dobřeň
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky C
Letci Kolín B
Plavečák ŠK Kolín
Vrdy SK B
Amatéři Kolín

Kol
9
10
9
9
10
9
9
10
8
8
9
10
8
8
8

V
9
7
7
5
5
5
4
5
4
3
2
2
1
1
1

VP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R
0
1
0
2
0
0
3
0
1
1
1
1
1
1
0

PP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
2
2
5
4
2
5
3
4
6
7
6
6
7

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skóre
125 : 37
110 : 70
99 : 63
96 : 66
97 : 83
83 : 79
81 : 81
80 : 100
65 : 79
68 : 76
73 : 89
70 : 110
55 : 89
51 : 93
53 : 91

Legy
274 : 112
258 : 194
229 : 157
223 : 172
235 : 205
201 : 206
200 : 202
207 : 241
162 : 197
164 : 182
190 : 212
188 : 253
151 : 205
139 : 217
148 : 214

Body
27
22
21
17
15
15
15
15
13
10
7
7
4
4
3

Závěrem bych chtěl popřát jménem celého našeho oddílu krásné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2015.

Ing. Šebor
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Začátkem prázdnin proběhlo první
utkání v Nebovidech. Obě družstva
podala heroické výkony. V příšerném
vedru se už zdálo,
že budou ztráty na
životech, ale závěrečný slejvák nás
osvěžil a proměnil
utkání v boj o titul
Miss mokré tričko.
Odveta se hrála o
pečeckém posvícení
a pro změnu pršelo. Oba zápasy byly následně důkladně rozebrány,
kalorie a tekutiny doplněny.
Tímto okamžikem většina podobných akcí končí. Jenže radost z
pohybu na čerstvém vzduchu uprostřed zeleně, s partou podobně
„postižených“ nám učarovala. A tak trénujeme dál.
Koncem listopadu sehrálo naše spojené družstvo žen Peček a
Nebovid zápas proti mužům „Tyllovcům“. Ženy bojovaly, předvedly,
co nového natrénovaly, muži hráli jako gentlemani. V závěru došlo
dokonce na přesilovou hru ženského týmu „Pečkovidy“ a diváci se
bavili. A o to šlo. Záměrně neuvádím skóre zápasu ani sestavy hráček.
Lidé chtějí vidět především góly a těch jsme nastřílely do branky
soupeře i vlastní celkem úctyhodných 33, závěrečné penalty
nepočítaje.

Zprávy z fotbalu
Blíží se nám Vánoce, končí další rok, skončila také podzimní část
fotbalových soutěží. A jak si naše družstva vedla?
A-tým
Start do nového ročníku se našemu mladému týmu nevyvedl, první
tři utkání prohrál a až ve čtvrtém dokázal v domácím zápase naplno
bodovat. Venkovní zápasy se nám ale velmi nedařily. Po nadějném
výsledku z prvního poločasu přišel kolaps v poločase druhém a
vysoká porážka. Až ve druhé polovině podzimu se podařilo alespoň
snížit výši porážek, ale na body ze hřišť soupeřů to bohužel nestačilo.
Bodový zisk se tak podařilo zlepšit alespoň dalšími dvěma výhrami
doma, celkově to ale nestačí na víc než prozatímní patnáctou příčku.
B-tým
B-tým hrající v letošním roce "českobrodskou skupinu" rovněž
nezačal výsledkově nejlépe. Herně jsme byli sice většinou lepší než
soupeř, ale našim střelcům nějak přes léto zvlhnul prach, a protože ani
defenziva týmu nebyla stoprocentní, dokázali jsme první body získat
až v šestém kole. Od té doby už do konce podzimu prohrálo béčko jen
dvakrát a posunulo se v tabulce na desáté místo.
Dorost
Dorostenecký tým doznal v létě velkých změn. Na hostování přišlo
hned šest hráčů ze Suchdola a v prvních zápasech si hráči na sebe
teprve zvykali a museli se vypořádat i s vyšší náročností krajské
soutěže. Od druhého soutěžního kola byl průběh zápasů velmi
podobný. Vyrovnaná utkání, kde jsme si vypracovali gólové šance, ale
i ty největší jsme dokázali zahodit. Vzápětí přišla hloupá chyba
v defenzivě, za kterou jsme byli okamžitě potrestáni. Nejlepším
dokladem tohoto stavu byl poslední zápas v Bučicích, kde jsme
soupeře pustili třikrát za půlící čáru a dostali jsme dva góly. Sami
jsme si vypracovali minimálně deset jasných šancí, ale gól jsme
dokázali dát jen jeden. Herně se dorost v průběhu podzimu zvedl, ale
je ještě potřeba zapracovat na důrazu a přesnosti v koncovce. Rozdíly
v tabulce nejsou nijak velké a posun ze třináctého místa po podzimu
do středu tabulky není nereálný.
Žáci
Ani žáci v okresním přeboru nezačali dobře, v prvních třech
utkáních nedokázali bodovat. Pak ale následovala šňůra čtyř vítězství
za sebou, což klukům zvedlo sebevědomí. Na tréninky žáků chodí
pravidelně dvacet a více dětí a v zápasech se jich vystřídá i osmnáct.
Žáci jsou po podzimu šestí.
Přípravka
V kategorii přípravky máme tři věkové kategorie, ale ani s jednou
letos nehrajeme mistrovské zápasy. V průběhu roku hrajeme přípravná
utkání, ve kterých dostanou šanci si zahrát úplně všichni. Kluci ze
starší přípravky kromě toho chodí hrát i zápasy za žáky a připravují se
tak na přechod do vyšší věkové kategorie. Velmi úspěšný byl tým
mladší přípravky, který všechny své zápasy dokázal vyhrát. Nejmladší
děti (většinou předškoláci) se zatím na svůj první zápas teprve
připravují, učí se základní fotbalové dovednosti a seznamují se
s kolektivní hrou.

Děkujeme divákům za návštěvnost a podporu, trenérovi Pavlu
Pospíšilovi za neskonalou trpělivost a obětavost, našim rodinám za
pochopení a panu Tyllovi za sponzorskou motivaci.

Závěrem bych chtěl všem popřát krásné Vánoce a všechno nejlepší
v novém roce.
Pavel Pospíšil

Brankářka

JAK JSME HRÁLY FOTBAL…

Příjemné prožití svátků vánočních
plné klidu, zdraví a lásky.
Hodně štěstí do nového roku,
radost a pohodu na každém kroku.
To vše a ještě víc Vám
v nadcházejícím roce 2014
přeje redakční rada.

Na počátku byla výzva. Nebovidské ženy oslovily nás pečecké a
sešly jsme se na prvním společném tréninku. Pro mnohé z nás bylo
nemilým překvapením, že při fotbale se musí běhat. Trefit se do míče
správně také není jednoduché a jsou k tomu potřeba kopačky. Jejich
nákupu byla věnována náležitá pozornost. Zbývalo ještě upravit
pravidla vzhledem k naší různé fyzické zdatnosti.
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