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požadovaného nábytku. Sítem nakonec prošlo sedm společností
s pestrou nabídkou. Čtyři byly následně výběrovou komisí vyloučeny
ať již pro nereálné cenové požadavky, tak pro nevyhovující parametry
nabízeného vybavení. Ze zbývajících tří se komise shodla na židlích a
stolech od společnosti ITTC Stima z Humpolce. Spolu se starostkou
Sokola jsme následně navštívili jejich show-room v Humpolci a
nabízené židle i stoly si na místě důkladně prohlédli. Výsledkem bylo
podepsání objednávky a poslední únorový den se sokolovna zaplnila
novým nábytkem. Zda byla naše volba dobrá, ukáže až čas.
Od účastníků plesů a zábav to ale bude chtít trochu ohleduplnosti, od
pořadatelů potom méně benevolence k případným prohřeškům
rozjařených tanečníků. Pevně však věříme, že si nemalé investice do
nového nábytku budeme všichni vážit a bude nám sloužit dlouhá léta
k plné spokojenosti. A pro doplnění informací, TJ Sokol se z celkové
sumy 604 tisíc Kč podílel podstatnou částkou 150 tisíc.
Od počátku letošního roku se ve všech našich obcích postupně
objevují nové dopravní značky, mizí ty nepotřebné či nevhodně
umístěné a vůbec celkově se plošně opravuje a doplňuje dopravní
značení. Tento krok byl zvažován již delší dobu a posledním
impulsem k jeho realizaci bylo nelichotivé vyjádření dopravního
inženýra kolínské policie při podzimní kolaudaci nových místních
komunikací v Červených Pečkách. Nové ulice jsou značené sice
předpisově, ale zbytek obcí na tom zas tak růžově není a do budoucna
bychom se tím mohli dostat do závažných problémů.
Po zpracování podrobného auditu stavu značení všech obcí jsme
v následném výběrovém řízení vybrali společnost Dopravní značení
KH a výsledky její práce se již postupně objevují v našem okolí. Sice
jsme kupodivu zaregistrovali i negativní ohlasy, ale mohu vás
ubezpečit, že každá z dopravních značek má své opodstatnění a žádná
není umístěná samoúčelně. Ostatně, tato akce vyčerpá z rozpočtu
městyse nemalých třista tisíc (přesná částka bude známá po schválení
posledních opatření ke zklidnění dopravy v ulici V Ohradě) a určitě
není našim cílem utrácet finance za zbytečné dopravní značení.
Naše jednotka dobrovolných hasičů se v loňském roce pustila s velkou
vervou do celkové rekonstrukce hasičárny. Po dokončení opravy
klubovny a jejího vybavení se práce přesunuly na vlastní stání
výjezdové techniky. Celý výčet provedených prací najdete
v příspěvku člena jednotky a zastupitele pana Jana Bradny, a proto ho
nebudu opakovat. Vzhledem k chybějícímu sociálnímu vybavení
historické budovy a vcelku nereálné možnosti jeho vybudování uvnitř
jsme nakonec přistoupili k výstavbě „sociálek“ vestavbou do sousední
haly městyse. Prací se po jednoduchém výběru zhostil pan Holeček
z Opatovic, a i když ještě není zcela hotovo, musím konstatovat, že to

To to letí
Masopust je za námi,
v plném proudu „Jarňáče“,
ručičku vpřed posuneme,
určitě dál doskáčem.
Teploměr aby se zbláznil,
včera mínus, dneska plus,
za pár dní jdem na pomlázku,
se zimou je asi šlus.
Buď se vleče nebo letí,
stejnou rychlost má však čas,
"utíká to jako voda",
řekne jednou každý z nás.
Z.S.

Slovo starosty
Minulé číslo Čtvrtletníku jsem věnoval přehledu větších
investičních akcí, které městys plánuje realizovat
v letošním roce. Jakkoli jsou důležité a ze své podstaty i
nejvíc viditelné, práce našeho úřadu s nimi zdaleka
nekončí. Rád bych proto dnes připomenul i další, méně
významné, ale přesto také potřebné investice a příspěvky, kterými se
snažíme zlepšit život obyvatel a každodenní činnost spolků a
organizací, které pracují v našem okolí.
V zápisech z jednání zastupitelstva jste možná zaregistrovali
informace o přípravách na zakoupení nového nábytku do sokolovny.
Jedná se o další krok logicky navazující na předchozí plodnou
spolupráci s jejím majitelem, TJ Sokol. Rekonstrukce střechy,
modernizace vytápění nebo výměna oken razantně přispěla ke
zlepšení podmínek pro její co nejčastější využití pro sportovní i
společenské akce. Zimní výměna dřevěných obkladů ve vstupní
chodbě také velmi vylepšila první dojem při vstupu do budovy. Ale
stále tomu ještě něco chybělo.
Skončení loňské plesové sezony opět naplno otevřelo diskuzi o
nutnosti výměny židlí a stolů na sále. Co je platný sebelépe připravený
ples, krásné předtančení či bohatá tombola, když si z něj odnesete
roztržené punčochy či zničené nákladné šaty zatrženými třískami ze
starých židlí. Ve spolupráci s vedením TJ Sokol jsme tedy v zimních
měsících připravili podklady pro výběrové řízení a oslovili celkem
devět firem, které se zabývají vybavením takových provozů. Jedním
ze základních požadavků kromě ceny byla robustnost a trvanlivost
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byla dobrá volba. Hasiči, a nejenom oni, tak pro svou potřebu budou
mít k dispozici odpovídající sociální zázemí a díky umístění vstupních
dveří do dvora úřadu se nabízí i možnost jejich využití při dalších
akcích pořádaných jak ve vlastním areálu úřadu, tak i na zahradě
přilehlé kuželny. Na tomto místě bych ještě jednou rád poděkoval
všem členům jednotky za jejich úsilí při opravě hasičárny, která se
realizuje výhradně formou brigád a městys ze svého rozpočtu
financuje pouze materiál.
Ač to dnes díky hustému sněžení moc nevypadá, pomalu se k nám
blíží jaro a s ním doufám i příznivější počasí pro realizaci dalších
plánovaných staveb v našem okolí. Ať vám čekání na teplé jarní
sluneční paprsky uběhne příjemně a podaří se vám naplnit své plány a
předsevzetí pro tento rok.

Lubomír Jirků, starosta

4.

Projednání Přílohy č. 11 OZV č. 1/2012 o rozúčtování
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu na rok 2016
Zvýšení nákladů za svoz odpadu oproti loňskému roku je
způsobeno tím, že se platí mírný poplatek už i za uložení BIO
odpadu (v loňském roce byl zdarma). Náklady na občana za rok
činí v současnosti 797,- Kč. Místostarosta p. Dvořák navrhuje
ponechat poplatek za svoz odpadu 600,- Kč na osobu a rok a
vzniklý deficit uhradit z rozpočtu městyse.
ZM schvaluje přílohu č. 11 OZV č. 1/2012 o rozúčtování
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu na rok 2016. Sazba poplatku na jednoho poplatníka je
nezměněna a zůstává 600,- Kč/osoba/rok.

5.

Projednání dodatku č. 1/2016 ke Smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství s firmou Nykos a.s.
Dodatek se týká navýšení nákladů o 4 kontejnery na kovový
odpad, ostatní částky za odpad zůstaly zachovány.
ZM schvaluje Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství s firmou NYKOS a.s. Ždánice.

6.

Ustanovení inventarizační komise k inventuře majetku
městyse k 31. 12. 2015
Starosta navrhl členy inventarizační komise pro rok 2015.
ZM schvaluje inventarizační komisi k inventuře majetku
městyse k 31. 12. 2015 ve složení: předseda: P. Pospíšil, členové:
P. Šanc, K. Bradnová, H. Šimková, D. Šeborová, Z. Smrček.

7.

Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení optického kabelu na
pozemku st. 301 k. ú. Červené Pečky mezi Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s. Praha a Městysem
Červené Pečky
Přes pozemky školy vede optický kabel směrem na Dolany.
Záměrem je propojit ho se zařízením umístěným na střeše
základní školy. Kabel bude uložen do části pozemku před školou
za jednorázovou úhradu věcného břemene ve výši 1000,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti k části pozemku p. č. 301 k. ú. Červené Pečky
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení a dále úpravy za účelem jeho
modernizace nebo zlepšení výkonnosti. Smlouva je uzavřena
mezi Městysem Červené Pečky a Českou telekomunikační
infrastrukturou a.s., Olšanská 2861/6, Praha 3 Žižkov. Služebnost
bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč.

8.

Projednání aktualizace Zakladatelské smlouvy a aktualizace
Stanov dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského
sdružení Kolín s účinností od 1. 1. 2016
Původní Zakladatelská smlouva Vodohospodářského sdružení
obsahovala mnoho dodatků (přistupováním dalších členů), proto
vznikla smlouva nová, kde jsou vyjmenovány všechny obce,
které jsou členy svazku a jejich majetkový podíl. Na ni navazují
Stanovy.
ZM schvaluje aktualizovanou Zakladatelskou smlouvu a
aktualizaci Stanov dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské
sdružení Kolín s účinností od 1. 1. 2016.

9.

Projednání prodeje části pozemku p. č. 1214 k. ú. Červené
Pečky
Záměr prodeje byl schválen na minulém zasedání. O pozemek
požádala p. Macháčková. Pozemek má dlouhodobě pronajatý.
Navrhovaná prodejní cena je 50,- Kč/m2.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 17. 12. 2015
Přítomni: p. Jirků, p. Jan Dvořák, p. Kulhánek, p. Kubín, p.
Šanc, p. Pospíšil, p. Bradna, p. Tomáš Dvořák, p. Novotný, p.
Istenčin
Omluveni: p. Matoušek, p. Kubín, p. Černá Petrusová
Neomluveni: p. Slanařová
Hosté: p. Kopecký, p. Lang, p. Stopková, p. Holečková, p.
Černý, p. Bartůněk, p. Nehasil
1.

Projednání pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č.
p. 12 Červené Pečky
ZM odkládá rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor
v přízemí zdravotního střediska – dům č. p. 12 v Červených
Pečkách o výměře 57,18 m2 na první zasedání zastupitelstva
v roce 2016.

2.

Projednání žádosti o řešení dopravní situace cesty HPC 12 ul.
K Vodojemu
Obyvatelé ul. K Vodojemu předložili žádost o řešení dopravní
situace na nově vybudované komunikaci HPC 12, která navazuje
na ulici K Vodojemu. V územní plánu je tato komunikace
zanesená jako spojka dvou zastavěných území. Díky KPÚ došlo
k její stavbě jako obslužné komunikace k zemědělským
pozemkům. Navrhují dopravní situaci řešit několika retardéry.
Výsledkem dlouhé diskuze je dohoda, že řešení v této lokalitě
bude součástí probíhajícího mapování dopravní situace ve všech
našich obcích, aby mohla být odborně posouzena i tato část a
vybráno optimální řešení. Zároveň úřad městyse zahájí přípravné
práce na projektové dokumentaci a pokusí se zajistit finanční
prostředky na vybudování chodníku podél této nové komunikace.
ZM pověřuje úřad městyse řešením dopravní situace na cestě
v jižní části městyse označené jako HPC 12 tak, aby došlo ke
zklidnění dopravy.

3.

Projednání zápisu dílčího přezkoumání hospodaření městyse
za rok 2015
ZM bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2015 a ukládá úřadu městyse zveřejnit Závěrečný
účet městyse za rok 2014 se všemi náležitostmi (Rozvaha, výkaz
zisku a ztrát, Příloha rozvahy a Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2014) na elektronické úřední desce.
Dále opravit účtování krátkodobých pohledávek a ve smyslu
předběžné řídící kontroly plánovaných a připravovaných operací
provádět úpravu rozpočtu rozpočtovými opatřeními.
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ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1214 k. ú. Červené
Pečky o výměře 10 m2 za cenu 50,- Kč/m2 paní Marii
Macháčkové, Červené Pečky 56. Náklady spojené s oddělením
pozemků a vkladem do KN hradí kupující.

14. Projednání kupních smluv pozemků v ul. J. K. Hrubého p.
Fiala 272/49, manželé Szilágyi 272/48 a p. Teplý 272/47 vše
dle nového stavu GP v k. ú. Červené Pečky
Pozemky se nacházejí pod částí nové komunikace J. K.
Hrubého. Na základě výměr z geometrického plánu byly
zpracovány návrhy kupních smluv s vlastníky pozemků,
navržená cena je 350,- Kč/m2. Větší částku zaplatí obec za vynětí
pozemků ze zemědělského půdního fondu – cca 200 tis. Kč. Obě
investice jsou zahrnuty v rozpočtu na rok 2016. Po získání
souhlasu s dělením pozemku se mohou kupní smlouvy realizovat.
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městysem a účastníky na
odkup pozemků pod silnicí dle nového stavu GP č. 7423391/2015 pro k. ú. Červené Pečky takto:
Účastník pan Teplý Michal pozemek p. č. 272/47 o výměře 29
m2 za cenu 350,- Kč/m2
Účastník manželé Szilágyi Michal a Lenka pozemek p. č.
272/48 o výměře 56 m2 za cenu 350,- Kč/m2
Účastník Fiala Martin pozemek p. č. 272/49 o výměře 187 m2
za cenu 350,- Kč/m2
Náklady spojené s oddělením pozemků a vkladem do KN,
zpracování smlouvy a daň z převodu nemovitostí uhradí Městys
Červené Pečky. ZM pověřuje starostu podpisem smluv.

10. Projednání prodeje části pozemku p. č. 733/4 k. ú. Červené
Pečky
Záměr byl zveřejněn, navrhovaná cena je 400,- Kč/m2,
kupující souhlasí s úhradou geometrického plánu na oddělení
pozemku.
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 733/4 k. ú. Červené
Pečky o výměře cca 230 m2 za cenu 400,- Kč/m2 paní Pavlíně
Stopkové, Bojiště 48. Náklady spojené s oddělením pozemků a
vkladem do KN hradí kupující.
11. Projednání prodeje částí pozemku p. č. 1125/2 k. ú. Červené
Pečky
Záměr prodeje byl zveřejněn, prodej pozemku je podmíněn
vybudováním opěrné zdi p. Linhartem.
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1125/2 k. ú. Červené
Pečky panu Jiřímu Linhartovi, trvalý pobyt Dr. Dvořáka 38,
Červené Pečky, po splnění podmínek formulovaných ve Smlouvě
o smlouvě budoucí kupní, která bude za tímto účelem s městysem
uzavřena. Předpokládaná výměra pozemku činí 120 m2. Cena
stanovená zastupitelstvem je 400,- Kč/m2. Náklady spojené
s oddělením a vkladem do KN hradí kupující. Městys Červené
Pečky zajistí na své náklady přeložení elektrické rozvodné skříně,
případně sloupu telekomunikačního vedení.

15. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě k pozemní komunikaci a podmínkách stavby
a provozu “Odvedení balastních vod do vodoteče
k Cihelskému rybníku v Červených Pečkách na pozemku p.
č. 1091/3 a 1062/1 k. ú. Červené Pečky mezi Středočeským
krajem a Městysem Červené Pečky“
Smlouva se týká stavby Odvod balastních vod. Nová dešťová
kanalizace bude přecházet silnice ve vlastnictví Středočeského
kraje. Služebnost bude zřízena za poplatek 5.000,- Kč bez DPH.
ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě k části pozemků p. č. 1091/3 a 1062/1
k. ú. Červené Pečky spočívající v právu zřídit, provozovat a
likvidovat zařízení kanalizace vybudované dle PD Odvedení
balastních vod do vodoteče k Cihelskému rybníku v Červených
Pečkách. Smlouva je uzavřena mezi Městysem Červené Pečky a
Středočeským krajem – KSUS Středočeského kraje. Služebnost
bude zřízena za jednorázový poplatek 5.000,- Kč.

12. Projednání výkupu pozemků pro cyklostezku p. č. 620 a část
p. č. 618 k. ú. Dolany
Podél silnice – od konce zástavby v Červených Pečkách
směrem na Malou Vysokou - dojde k výkupu pozemků v šířce
cca 3 m. Do pozemku se uloží přivaděč vody na Malou Vysokou
– investice VHS na rok 2016 včetně rozvodů na Malé Vysoké.
Poté bude vybudovaná stezka s osvětlením. Navržená cena na
výkup pozemků je 50,- Kč/m2. Jedním z vlastníků je Ing.
Hofman, který s prodejem nesouhlasí, požaduje směnu.
ZM souhlasí s výkupem pozemků pro stavbu cyklostezky na
Malou Vysokou takto:
část p. č. 620 k. ú. Dolany o výměře cca 1270 m2 od
spoluvlastníků Ing. Františka Nechojdomy a Antonína Sedláka za
cenu 50,- Kč/m2
část p. č. 616 k. ú. Dolany o výměře cca 590 m2 od Ing.
Miloslava Kubína za cenu 50,- Kč/m2
část pozemku p. č. 618 o výměře cca 150 m2 bude řešena
směnou
Náklady spojené s oddělením pozemků a vkladem do KN
hradí městys.

16. Projednání dotace na doplnění DH na sportovištích
O stejnou dotaci bylo žádáno v loňském roce bez úspěchu.
Nyní je vypsán stejný dotační titul s tím, že přípravu
s podrobnými podklady provede firma L. K. Advisory, s.r.o.
Kompletní rozpočet je 895 tis. Kč. Za zpracování podkladů
požaduje firma 10 tis. Kč + 2,2% ze získané dotace. Maximální
částka dotace je 400 tis. Kč, účast městyse 500 tis. Kč. Usnesení
bude součástí žádosti o dotaci.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění
herních prvků dětského hřiště“ z Programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova v roce 2016 a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 30% předpokládaných nákladů
projektu, předpokládaná hodnota vlastních prostředků činí 496
tis. Kč včetně DPH.

13. Projednání směny části pozemku p. č. 618 k. ú. Dolany za
pozemek městyse p. č. 132/26 k. ú. Opatovice s vyrovnáním
Navrhovaná směna pozemku vyplývá z předchozího bodu
jednání. Pro směnu s Ing. Hofmanem byl vytipován pozemek v k.
ú. Opatovice o výměře 525 m2. Pan Hofman souhlasí s tím, že
rozdíl, tj cca 375 m2 za cenu 50,- Kč/m2, doplatí. Záměr směny
byl zveřejněn.
ZM souhlasí se směnou pozemku městyse p. č. 132/26 k. ú.
Opatovice o výměře 528 m2 za část pozemku pana Roberta
Hofmana p. č. 618 k. ú. Dolany o výměře cca 150 m2. Vzhledem
k tomu, že je směna pozemků nevyrovnaná, doplatí pan Hofman
městysi rozdíl ve výměře pozemků za cenu 50,- Kč/m2. Náklady
spojené s oddělením pozemků a vkladem do KN a daň z převodu
nemovitostí uhradí městys.

17. Projednání změny zadání projektu bezbariérového přístupu
do Základní školy Červené Pečky
Jedná se o uvažovaný výtah v základní škole. Původní návrh
předpokládal, že by mohl být umístěný uvnitř budovy. To by
podle studie Ing. Outlého s sebou přineslo úpravy nosných stěn
kolem schodiště a výtah by nesplňoval podmínky pro
bezbariérovost. Technická komise přišla s návrhem umístit výtah
vně budovy – ze dvora. Pan Outlý čeká na rozhodnutí, zda
pokračovat v projekčních pracích, či nikoliv.
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ZM bere na vědomí zprávu Ing. Outlého o možnostech
realizace výtahu v budově Základní školy. ZM rozhodlo o
zpracování dalších alternativ umístění výtahu vně budovy.

ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stezku pro cyklisty
a chodce z 18. výzvy IROP programu 1.2. Zvýšení podílu
udržitelných forem dopravy – cyklodoprava.

18. Projednání žádosti o příspěvek na činnost – Tvořivá dílnička
Starosta seznámil zastupitele s žádostí p. Bartůňkové o
příspěvek na výtvarné potřeby, s částkou 5 tis. Kč souhlasí.
ZM schvaluje příspěvek na nákup výtvarného materiálu pro
spolek „Tvořivá dílnička ČePečky“ ve výši 5 tis. Kč na rok 2016.

25. Projednání návrhu rozpočtu městyse na rok 2016
Rozpočet byl schválen na minulém jednání zastupitelstva,
změna nastala u předpokládaného převodu finančních prostředků
z letošního roku, příjmy byly zvýšeny o schválený prodej
pozemků; na straně výdajů byly navýšeny částky u akcí, které
byly rozpočtovány na letošní rok, ale nedošlo k nim - jako např.
výkup pozemků, bezpečnost dopravy, nebytové hospodářství a o
nově schválené akce – příspěvek TJ Sokol.
ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2016 jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude kryt přebytky z minulých let. ZM
pověřuje starostu městyse prováděním rozpočtových opatření
v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtu v průběhu roku 2016.

19. Projednání žádosti o příspěvek - TJ Sokol na vybavení
sokolovny novým nábytkem
Na minulém zasedání vzešel požadavek na výměnu židlí a
stolů v sokolovně. TJ Sokol by mohl do výměny investovat
částku 150 tis. Kč. Oslovil 9 firem, dvě se omluvily, nabízené
cenové rozpětí vyšlo od 370 do 980 tis. Kč. Dvě nejlevnější a dvě
nejdražší firmy byly z výběru vyřazeny pro nevyhovující
parametry židlí. Vybraná firma ITTC Stima, spol. s r.o.,
Pelhřimov nabídla cenu 604 tis. Kč, což předpokládá příspěvek
městyse ve výši 454 tis. Kč. Nový nábytek by se nepůjčoval,
veškeré akce v sokolovně by byly nekuřácké.
ZM schvaluje příspěvek TJ Sokol Červené Pečky na nákup
mobiliáře pro sál sokolovny (stoly, židle) ve výši 454 tis. Kč.

26. Projednání rozpočtového opatření č. 9 a 10/2015
Podle závěrů z dílčího přezkoumání hospodaření je třeba, aby
odevzdávané měsíční finanční výkazy neměly překročené
jednotlivé položky ve výdajích, proto bylo k 30. 11. vytvořeno
rozpočtové opatření č. 9. Rozpočtové opatření č. 10 reaguje na
skutečné příjmy a výdaje a zvyšuje rezervu pro převod finančních
prostředků do příštího roku.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 9 a 10/2015 a pověřuje
starostu městyse provedením rozpočtového opatření v období od
18. – 31. 12. 2015.

20. Projednání žádosti o příspěvek na činnost – Nebovidská tvrz
Jako každý rok žádá sdružení o příspěvek na činnost.
ZM schvaluje příspěvek na činnost spolku Nebovidská tvrz na
rok 2016 ve výši 10 tis. Kč.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 28. 1. 2016

21. Projednání žádosti o dotaci p. Jeryje, Bohouňovice I.
P. Jeryje žádá o příspěvek na 3. rozsvěcení vánočního smrku
v Bohouňovicích I.
ZM schvaluje příspěvek na akci Třetí rozsvěcení
Bohouňovického smrku ve výši 4 tis. Kč.

Přítomní: p. Jirků, p. Jan Dvořák, p. Kulhánek, p. Kubín, p.
Šanc, p. Istenčin, p. Bradna, p. Matoušek, p. Novotný, p. Černá
Petrusová, p. Tomáš Dvořák, p. Pospíšil
Neomluveni: p. Slanařová
Hosté: p. Kopecký, p. Sadil, p. Chroust

22. Projednání kalkulace stočného na rok 2016
Firma Vodos předložila kalkulaci, ve které zvyšuje cenu
stočného přibližně o 5,- Kč/občana/měsíc; zdůvodnila to tím, že
stoupá náročnost chemického ošetření odpadních vod; cena
vodného se naopak snižuje o 0,23 Kč/m3.
ZM schvaluje návrhy vodného a stočného pro rok 2016 dle
předložené kalkulace firmy Vodos s.r.o. Kolín. Navrhovaná cena
stočného činí 20,93 Kč/m3, tj. 733,- Kč/osoba/rok. Navrhovaná
cena vodného činí 37,57 Kč/m3.

1.

23. Projednání žádosti o dotaci na obnovu veřejného osvětlení
v Červených Pečkách z programu EFEKT 2016 od MPO
O dotaci na veřejné osvětlení jsme původně žádali z ROP
Střední Čechy, ale bez úspěchu. Nyní je vypsán nový dotační
titul Ministerstvem průmyslu a obchodu, žádost by musela být
podána do konce února 2016. Maximální výše dotace jsou 2 mil.
Kč. Jednou z podmínek přidělení dotace je úspora elektrické
energie proti stávajícímu stavu.
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Obnovu veřejného
osvětlení v Červených Pečkách z programu EFEKT 2016 od
Ministerstva průmyslu a obchodu.
24. Projednání žádosti o dotaci na stezku pro cyklisty a chodce
z 18. výzvy IROP programu 1.2. Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy - cyklodoprava
Žádost o dotaci na stezku pro chodce a cyklisty na Malou
Vysokou je nutné podat do konce dubna 2016. Zpracováním
projektu byl pověřen Ing. Ecler. Podmínkou dotace je investice
nad 2 mil. Kč. Realizace je poté možná až do konce roku 2018.
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Projednání pronájmu nebytových prostor v přízemí domu
č.p. 12 Červené Pečky.
Projednávání na minulém zastupitelstvu bylo odloženo na
dnešní jednání díky nutnosti seznámení se zastupitelů
s jednotlivými žádostmi. Celkem se přihlásili o pronájem
nebytových prostor tři zájemci. Dva z nich svůj záměr následně
ještě upřesnili. Jednotlivé žádosti jsou uvedeny dále:
p. Černý – prodej vína, výstavy s vernisážemi, kurzy pod
vedením paní Černé Petrusové (tvorba z papíru, výroba
vánočních a velikonočních doplňků a balení dárků)
p. Holečková – klasické masáže, parafinové zábaly,
míčkování vhodné pro děti s dýchacími problémy a masáže např.
lávovými kameny, dále sportovní a rekondiční masáž a masáže
pro děti, hlavně hyperaktivní
p. Szilágyi - provoz kadeřnictví a jeho následné rozšíření o
další pracoviště po dostudování syna
p. Istenčin: ústně byla na minulém zasedání podána žádost
Klubu důchodců, který by užíval prostory společně s Mateřským
centrem Čepečky a Tvořivou dílničkou. Dodatečně byla žádost
podána i písemně (bohužel po termínu stanoveném
zastupitelstvem – pozn. redakce). Navrhl zařadit ji přesto do
dnešního projednávání.
Aby mohla být dodatečně předložená žádost zařazena do
projednávání, musely by být upraveny podmínky zadávacího
řízení, které nepočítaly s možností pronájmu těmto sdružením –
tedy bez nájemného a bez úhrady energií (ty by v tomto případě
musel hradit městys). Proto p. Pospíšil navrhl hlasovat o zrušení

výběru na pronájem nebytových prostor a vypsání nového. Se
zrušením většina zastupitelů nesouhlasila a následně se v dalším
hlasování vyjádřila pro podporu masážních služeb.

6.

Projednání možnosti zřízení sběrného dvora pro občany
městyse.
Místostarosta p. Dvořák seznámil zastupitele se současným
stavem jednání na přípravě vybudování sběrného dvora.
Pravděpodobně nebudeme žádat o dotaci. Dvůr bude vybudován
na pozemku městyse vedle Stachemy na náklady městyse. Se
starosty okolních obcí se bude jednat o případné spoluúčasti na
finančních nákladech, pokud projeví zájem tento dvůr využívat.
Provozovatelem bude firma Nykos a.s. Ždánice. Městys musí
zajistit pozemek, oplocení, terénní úpravy a připojení na
elektřinu. Firma Nykos zajistí krajské povolení k provozování,
provozní řád, zázemí pro obsluhu (buňka), potřebnou techniku a
kontejnery.
ZM souhlasí se zřízením sběrného dvora na pozemku městyse
1000/15 k.ú. Červené Pečky. Provozovatelem sběrného dvora
bude firma NYKOS a.s. Ždánice. ZM pověřuje úřad městyse
dalšími kroky v přípravě a realizaci projektu.

7.

Projednání smlouvy o právu vést stavbu na cizím pozemku
na zřízení vodovodní přípojky mezi městysem Červené Pečky
a Mysliveckým sdružením Obora Červené Pečky
Myslivecké sdružení Obora Červené Pečky žádá o povolení
vybudování vodovodní přípojky v obci Opatovice. Právo provést
stavbu na cizím pozemku se zřizuje bezplatně. Bude s nimi
uzavřena smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky na pozemku městyse p.č. 113/2
k.ú. Opatovice mezi městysem a Mysliveckým sdružením Obora
Červené Pečky.

8.

Projednání žádosti Mateřského centra Čepečky o příspěvek
na činnost na rok 2016.
Starosta seznámil zastupitele se žádostí o finanční příspěvek
na činnost Mateřského centra Čepečky, který v roce 2015 činil
10.000,- Kč a byl řádně vyúčtován. Navrhl příspěvek ve stejné
výši.
ZM schvaluje finanční příspěvek na rok 2016 pro Mateřské
centrum Čepečky o.s. ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti
sdružení a dalšího rozvoje.

9.

Projednání navýšení rozpočtované částky na doplnění a
obnovu dopravního značení.
Městys požádal dvě firmy zabývající se dopravním značením
o zpracování cenové nabídky na obnovu a doplnění dopravního
značení ve všech částech městyse. Výhodnější cenovou nabídku
podala firma Dopravní značení KH s.r.o. Kutná Hora. Na
základě jednání minulého zastupitelstva byla tato firma požádána
o doplnění cenové nabídky na realizaci dopravních opatření na
nové ulice v jižní části městyse a v ulici V Ohradě. Nabídka byla
navýšena o částku 138.827,- Kč včetně DPH. Jedná se o dva
retardéry, potřebné dopravní značení, umělý ostrůvek z City
bloků, projednání z dopravním inženýrem a na městském úřadu
odboru dopravy.
ZM schvaluje navýšení rozpočtované částky na doplnění a
obnovu dopravního značení o částku 139 tisíc korun na pořízení
dopravního zařízení v ulici na Ohradě a nové komunikaci v jižní
části Červených Peček.

ZM souhlasí s pronájmem nebytových prostor v přízemí domu
č.p. 12 Červené Pečky (bývalá ordinace dětského lékaře) pro
účely masážního salonu paní Holečkové za cenu 250,- Kč/m2 rok.
Nájemné za měsíc činí 1.191,- Kč. Náklady na úhradu vytápění,
elektřiny a spotřebu vody hradí nájemce zvlášť dle skutečné
spotřeby.
2.

3.

4.

5.

Projednání pronájmu části pozemku městyse p.č. 272/45 k.ú.
Červené Pečky o výměře cca 32 m2 za účelem parkování
nákladního přívěsu.
Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen. Pan Jan Bradna požádal o
pronájem pozemku městyse o výměře 32 m2 pro parkování
nákladního přívěsu.
ZM schvaluje pronájem části pozemku městyse p.č. 272/45
k.ú. Červené Pečky o výměře 32 m2 za účelem parkování
nákladního přívěsu panu Janu Bradnovi, Červené Pečky za cenu
400,- Kč ročně. Cena je stanovena dle vyhlášky městyse č.
1/2012 o místních poplatcích.
Projednání prodeje části pozemku městyse p.č. 229/1 k.ú.
Bořetice o výměře 18 m2
Pan Vokál požádal městys o vyřešení majetkoprávních vztahů
na hranici oplocení domu a pozemku městyse p.č. 292/1 k.ú.
Bořetice. Jedná se o část pozemku, který je zaplocen ohradní zdí,
má dle zpracovaného geometrického plánu výměru 18 m2 a je
nově označen p.č. 229/21. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Cena pozemku v takovýchto případech v Bořeticích
byla zastupitelstvem stanovena ve výši 30,- Kč/ m2.
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 229/1 dle nového
stavu GP č. 94-1130/2015 pozemek p.č. 229/21 o výměře 18 m2
panu Petru Vokálovi Bořetice 40 za cenu 30,- Kč/m2. Náklady
spojené s oddělením pozemku a vkladem do KN hradí kupující.
Projednání náhrady za jízdné motorovým vozidlem u funkcí
místostarostů.
Městys nemá služební vozidlo, a proto jsou dvě možnosti jak
vykázat služební cestu. Buď psát na každou jednotlivou jízdu
cestovní příkazy, nebo náhradu jízdného stanovit paušální
částkou. Starosta navrhl částku 1.000,- Kč měsíčně pro oba
místostarosty za služební cesty vlastním vozidlem.
ZM souhlasí s náhradou jízdného za služební cesty vlastním
vozidlem paušální částkou 1.000,- Kč měsíčně s platností od 1. 2.
2016 pro oba místostarosty městyse. Již dříve schválená náhrada
jízdného za služební cesty vlastním vozidlem paušální částkou
2.100,- Kč měsíčně pro starostu a vedoucího úřadu městyse
zůstává v platnosti.
Projednání návrhu na odměny členů komisí a výborů městyse
za rok 2015.
Starosta navrhl zachovat výši odměn členů výborů a komisí za
rok 2015 v základní výši 1.500,- Kč na člena jako v letech
minulých. Pro výpočet konečné částky se stanovují pro jednotlivé
komise a výbory koeficienty, které částku upravují dle
vytíženosti jednotlivých komisí a výborů.
ZM stanovuje výši odměn členů výborů a komisí za rok 2015
v základní výši 1.500,- Kč na člena. 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; osadní výbor Bořetice 1,0.
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10. Projednání žádosti o odkoupení pozemků p.č. 245/6, 229/8 a
229/9 k.ú. Bořetice.
Pan Štěpánek z Bořetic požádal městys o odprodej tří
pozemků v jeho vlastnictví tvořících součást obecních
komunikací. V převážné většině jsou tyto pozemky zelené pásy,
nebo příkopy podél obecních komunikací. Vznikly při obnově
katastrálního operátu z původních pozemků evidovaných
v pozemkovém katastru. Takovýchto pozemků je v katastrech

Bořetice, Opatovice a Bohouňovice I. veliké množství. Pokud by
městys pozemky odkoupil, začaly by přicházet další podobné
žádosti. Městys by stálo vykoupení těchto pozemků mnoho
prostředků a hlavně by si zkomplikoval pozici při připravované
realizaci komplexních pozemkových úprav v uvedených
katastrech. Starosta navrhl vyřešit narovnání těchto
majetkoprávních vztahů při realizaci KPÚ v tomto katastru.
Požadovaná cena 40,- Kč / m2 je nereálná.

3. ve výkresu O1 je v zástavbové ploše v jižní části
městyse (lokalita Na Vyhlídce) vyznačen pozemek
PV (veřejná plocha), který je v souladu s platným
ÚP zastavěn stavbou. Tuto plochu navrhujeme
přemístit do plochy ZV (veřejná zeleň) u blízkého
rybníčka Na Obci
ZM schvaluje projednání připomínek k návrhu úprav
územního plánu Červené Pečky takto:
- zakreslit vodovodní přivaděč z Opatovic do Bohouňovic I. a
páteřní rozvody vody po obci Bohouňovice I.
- zahrnout požadavky firmy Čepro na zakreslení bezpečnostní
hranice produktovodu 100 m do plochy pro výrobu a skladování
ZC 02.
- přemístit veřejnou plochu PV lokalita Na Vyhlídce do
plochy veřejné zeleně u rybníčku Na Obci.

ZM nesouhlasí s odkupem pozemků p.č. 245/6, 229/8 a 229/9
k.ú. Bořetice a doporučuje odložit majetkoprávní vypořádání do
realizace Komplexních pozemkových úprav na tomto katastru.
11. Projednání smlouvy o právu vést stavbu na cizím pozemku
na zřízení vodovodní přípojky mezi městysem Červené Pečky
a panem Luďkem Vejnoskou, Bojiště 15.
Pan Luděk Vejnoska žádá o povolení vybudování vodovodní
přípojky ke svému rodinnému domu v obci Bojiště. Právo
provést stavbu na cizím pozemku se zřizuje bezplatně. Bude
s ním uzavřena smlouva o právu provést stavbu na cizím
pozemku.

14. Projednání podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Hasičská zbrojnice ve dvoře úřadu je stavebně v havarijním
stavu. Kromě opravy střechy, stropu, podlahy, výměny oken,
opravy omítek, změny způsobu vytápění je nutné vytvořit vhodné
zázemí pro členy zásahové jednotky. Součástí žádosti o dotaci je
projektová dokumentace na opravu pláště budovy a výměny
vjezdových vrat, rozpočet opravy je vyčíslen částkou 580.000,Kč. K žádosti o dotaci je nutné předložit souhlas zastupitelstva a
závazek spolufinancování v minimální výši 5%.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského
fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na opravu
fasády a výměnu vrat objektu hasičárny v Červených Pečkách.
Dále se zavazuje spolufinancovat akci z rozpočtu městyse
v minimální výši 5%.
Souhlasí všichni přítomní zastupitelé.

ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku – vodovodní přípojka na pozemku městyse p.č. 1147/2
k.ú. Červené Pečky mezi městysem a panem Luďkem Vejnoskou
Bojiště 15.
12. Projednání žádosti o finanční příspěvek na vybudování
vodovodní přípojky pro objekt Mysliveckého sdružení Obora
Červené Pečky.
Starosta seznámil zastupitele se žádostí Mysliveckého spolku
„Obora „Červené Pečky, který žádá o finanční příspěvek na
vybudování vodovodní přípojky z veřejného vodovodu v obci
Opatovice. Vodovodní přípojka je plánovaná z vodovodního řadu
v komunikaci poblíž autobusové zastávky s umístěním šachty na
pozemku parc. č. 113/2 a dále vede přes pozemky parc. č. 178/1 a
178/3 ve vlastnictví manželů Blechových, se kterými je vše
předběžně domluveno. V současné době je objekt napojen na
původní rozvod vody v obci, který je na hranici životnosti a voda
není hygienicky zabezpečena. Po zřízení vodovodní přípojky
bude zapsáno věcné břemeno. Navrhl částku 30.000,- Kč.
Předpokládaná cena za vybudování celé stavby je cca 50.000,Kč.
ZM schvaluje finanční příspěvek na vybudování vodovodní
přípojky pro objekt Mysliveckého sdružení Obora Červené Pečky
v Opatovicích ve výši 30.000,- Kč.
13. Projednání připomínek k návrhu úprav územního plánu
Červené Pečky.
Zpracovatelka ing. arch.. Poláčková zpracovala a předložila
návrh úpravy územního plánu Červené Pečky. Jedná se o
zapracování pěti schválených změn do finálního výkresu.
Součástí úpravy jsou i změny v názvosloví, v definování
regulativu plocha zón. Před projednáním dotčenými orgány státní
správy byly zjištěny některé nesrovnalosti ve zpracovaných
výkresech. Připomínky k návrhu úpravy je nutné předložit
prostřednictvím stanoviska zastupitelstva městyse. Jedná se o
tyto připomínky:
1. ve výkresu O4 – zásobování pitnou vodou - není
podchycen vodovodní přivaděč z Opatovic do
Bohouňovic I. a páteřní rozvody po obci
Bohouňovice I.
2. ve výkresu O1 je třeba projednat a eventuálně doplnit
požadavky firmy Čepro týkající se bezpečnostní
hranice 100 m od trasy produktovodu plochy pro
výrobu a skladování (VL), označené ZC02

15. Projednání zprávy inventarizační komise o inventuře
majetku městyse za rok 2015.
Proběhla inventura hmotného i nehmotného majetku. Nebyly
shledány žádné nedostatky.
ZM schvaluje zprávu inventarizační komise majetku městyse
Červené Pečky k 31. 12. 2015.
16. Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městysem Červené Pečky a RWE GasNet, s.r.o., na uložení
plynovodního zařízení do pozemků městyse.
Tajemník úřadu seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení
věcného břemene mezi městysem Červené Pečky a RWE
GasNet, s.r.o. na uložení plynovodního zařízení do pozemků
městyse p.č. 1125/2 a 1594 v k.ú. Červené Pečky pro 70
rodinných domů v lokalitě Na Vyhlídce. Břemeno je zřízeno za
jednorázovou úplatu ve výši 605,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
městysem Červené Pečky a RWE GasNet, s.r.o .na uložení
plynovodního zařízení do pozemků městyse p.č.1125/2 a 1594
k.ú. Červené Pečky. Břemeno je zřízeno za jednorázovou úplatu
ve výši 605,- Kč.
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17. Projednání podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu
kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání
„Obecní knihovny“.
Jedná se o dotaci na výměnu regálů na knihy v Místní
knihovně Červené Pečky. Na základě předložených nabídek na
dodání 35 kusů regálů byla vybrána nabídka Pavel Hájek,
Nebovidy 77. Součástí žádosti o dotaci je nutný souhlas
zastupitelstva a závazek spolufinancování v minimální výši 5%.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu
kultury a obnovy památek v rámci tematického zadání „Obecní

Ohlédnutí za uplynulým
čtvrtrokem

knihovny“ na výměnu regálů na knihy v Místní knihovně
Červené Pečky. Dále se zavazuje spolufinancovat akci z rozpočtu
městyse v minimální výši 5%.

Vánoční tvoření

18. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
na uložení optického kabelu v budově základní školy Červené
Pečky č.p. 181.
Optický kabel je uložen do pozemku městyse před základní
školou. Nyní se jedná o jeho propojení se zařízením umístěným
na střeše základní školy, které nebude vedeno po nové fasádě, ale
suterénem a komínovým průduchem školy do půdních prostor a
k anténnímu zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
náhradu ve výši 1.000,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na uložení optického kabelu v budově základní školy
Červené Pečky č.p.181 mezi městysem Červené Pečky a Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6 Praha 3
Žižkov.

28. 11. 2015
V sobotu prvního adventního víkendu proběhlo další tvoření v
duchu blížících se Vánoc. Příchozí děti už věděly, co je čeká, a proto
hned po příchodu zasedaly k připraveným stolům a nedočkavě se
ptaly, co mají „tady“ vyrábět.
Ve dvě hodiny bylo tvoření oficiálně zahájeno a vánoční náladu nám
navodilo krásné vystoupení pěveckého sboru naší školy pod vedením
paní učitelky Kopecké. Veselost a hravost přineslo další vystoupení,
tentokrát tanečního kroužku pod vedením paní učitelky Kořínkové.
Pak už naplno vypuklo tvoření vánočních dekorací a nám udělalo
velkou radost, že zájem byl opět velký a každé dítě si odnášelo
několik výrobků.
Později odpoledne dokreslil vánoční atmosféru dramatický kroužek
pod vedením paní učitelky Vejtrubové se svým pohádkovým
vystoupením. Dále byl pro děti připraven velký adventní kalendář se
stovkou malých psaníček s překvapením. Děti své psaníčko získaly za
pěknou básničku či písničku. Do malého tvoření jsme tentokrát
zapojili všechny příchozí a společně jsme během odpoledne vytvářeli
vánoční řetěz, do kterého každý mohl připojit své papírové kolečko.
Hotový řetěz má několik desítek oček a bude součástí výzdoby
příštího vánočního tvoření.
Děkuji všem, kteří se na tvoření podíleli – všem třem paním učitelkám
a jejich kroužkům, milým dámám obsluhující šatnu a kavárnu, všem
sponzorům (velkou částkou přispěly Stachema a TPCA), tvořivým
maminkám a jejich pomocnicím obsluhujících jednotlivá stanoviště.

19. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2016.
Do rozpočtového opatření jsou zapracovány konečné stavy na
účtech v roce 2015, upřesněna dotace pro chod úřadu a na straně
výdajů položky oprav a staveb, které jsou známy a plánovány na
rok 2016.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2016.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v jarních
měsících roku 2016, tedy v březnu, dubnu a květnu dožívají
významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví, životní pohodu a optimismus.

Za pořadatele Radka Šancová

Rozsvícení vánočního smrku
28. 11. 2015

75 let

V netradiční termín i v netradiční čas proběhlo Rozsvícení
vánočního stromu v Červených Pečkách. V minulém roce probíhalo
ve stejný den jako Vánoční jarmark pořádaný základní školou. Mezi
zahájením jarmarku a rozsvícením stromu však byla taková časová
prodleva, že pro některé občany byl problém čekat na samotné
rozsvícení; pro jiné byl tento čas naopak krátký a nechtělo se jim
opouštět školní vánoční kavárnu; objevil se problém s přílišným
vytížením dětí, které se podílely na přípravě doprovodného programu,
protože vystupovat ve škole a současně se připravovat na vystoupení
na náměstí není jednoduše v lidských silách. Atd., atd. Byť asi
nenalezneme takové řešení, které by se zalíbilo všem, rozhodli jsme se
v roce 2015 udělat změnu a z první adventní neděle přesunout
rozsvícení na sobotu, kdy v sokolovně probíhalo Vánoční tvoření.
Samotné rozsvícení stromu navazovalo na akci v sokolovně a bylo
chystáno jako tečka za odpoledním programem. Zda je toto spojení
vhodné a životaschopné, ukážou až ohlasy z řad pořadatelů a také z
řad občanů a návštěvníků uvedených akcí. Své reakce můžete psát na
e-mail istencin@post.cz. Ať už budou kladné, či záporné, pomohou
nám zlepšit podobu rozsvícení stromu v dalších letech.
Samotný program na náměstí se skládal ze dvou částí. Tou první byly
scénky na motivy vánočních koled v podání kapely Čechomor a dua
Javory. Děti neponechaly nic náhodě a přípravou programu trávily
mnoho hodin. Bohužel, jak už to někdy bývá, několikrát vyzkoušená
ozvučovací technika zklamala v ten nejméně vhodný okamžik - při
"ostrém" vystoupení. Někteří z diváků problém zaznamenali ve větší,
jiní v menší míře. V každém případě však byl výsledný dojem
poznamenán a diváci tak nemohli ocenit úsilí, které bylo přípravě
věnováno.

Paní Stanislava Trnková
Paní Zdenka Vyčichlová
Paní Jana Vaňásková

80 let
Paní Květoslava Kroupová

85 let
Paní Božena Linhartová

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
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 také
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
doporučujeme sledovat internetové stránky kulturní komise. Tam
naleznete aktuální upoutávky na veškeré chystané akce. Stránky
naleznete na adrese http://www.cervenepecky.cz – odkaz Volný čas –
dále odkaz Kulturní komise.
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Druhou částí programu byl společný zpěv několika vánočních koled,
které si (stejně jako předchozí část programu) připravili
červenopečečtí skauti. Po necelé půlhodině byl program zakončen
společným zvoněním na Ježíška a tím, na co poměrně velký počet
přihlížejících
čekal
rozsvícením
stromu.
Velký dík patří kromě účinkujících také místním dobrovolným
hasičům, kteří po celou dobu vystoupení regulovali provoz na náměstí
a všem občanům, kteří respektovali vyznačený prostor na náměstí a
své vozy zaparkovali na jiných místech.

Divadlo Bez zábradlí
středa 17. 2. 2016
Zájezdy do Divadla Bez zábradlí jsou stálicí v nabídce akcí
kulturní komise. Řadu představení ze stálého repertoáru už jsme měli
možnost shlédnout, stále však ještě zbývá poměrně pestrá nabídka her,
u kterých je atraktivní obsah stejně tak jako herecké obsazení. Alain
Kraft, realitní makléř si chce ve své bance vyzvednout peníze.
Dozvídá se, že banka byla odkoupena indickou společností Bank of
India, a že jeho účty jsou zablokovány v Dillí. Kafkovská komedie na
půdorysu absurdní francouzské grotesky skvěle rozvádí původní
nevinnou zápletku a dohání hlavní postavu téměř k šílenství.
Tak zní upoutávka na představení s názvem Indická banka, které
jsme měli možnost shlédnout. Obsahem i délkou se tato hra dost
odlišovala od všech našich předchozích návštěv. I tak jsme však
odcházeli spokojení a debata o představení pokračovala ještě dlouho
po jeho konci. V hlavních rolích se představili: Zdeněk Žák, Dana
Morávková, Josef Carda, Johanna Tesařová, Karel Heřmánek ml.
Už nyní vás můžeme pozvat na další zájezd do stejného divadla na
hru Jistě pane premiére. Výborná hra a ještě lepší herecké obsazení…
o termínu a způsobu přihlašování vás budeme v dostatečném předstihu
informovat na internetových stránkách kulturní komise.

Za pořadatele Lukáš Istenčin

Tříkrálový pochod
Sobota 02. 01. 2016
Tříkrálový pochod má v našem městysi mnohaletou tradici a vždy
se jedná o nenáročnou turistickou vycházku zakončenou příjemným
posezením v restauraci. V roce 2016 platila tato charakteristika
doslova. Trasa byla o nějaký ten kilometr kratší, než v předchozích
letech a tak do cíle (restaurace Zájezdní hostinec v Kutné Hoře)
dorazili všichni. Krátkým článkem reflektoval náš výšlap Kolínský
deník a zmíněný text přetiskujeme na tomto místě:
Červené Pečky – Přes tři desítky účastníků se letos vydalo na tradiční
Tříkrálový pochod. Trasa, kterou organizátoři na sobotu původně
plánovali, byla dost rozblácená, protože se tam staví nové domy, proto
vyrazili klasicky směr Bojiště po chodníku, potom přes sad k místu,
kde se říká U Bezhlavého Jána, pak cestičkou do Bylan, kde byly na
výběr dvě možnosti do Kutné Hory. Kratší po modré turistické značce,
nebo o kousek delší trasa, nicméně obě ústily v místech zvaných Na
Valech, kde na účastníky čekal dobrý pozdní oběd. Počasí příliš
nepřálo, byla mlha, nevlídno a mráz, ale to účastníky neodradilo.

Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Pozvánka na plánované akce
Pozvánky na některé chystané akce a podrobné informace k nim
naleznete vždy jako samostatnou přílohu zde ve čtvrtletníku. Obdobné
plakáty pak vyvěšujeme na plakátovacích plochách v Červených
Pečkách a okolních obcích. V elektronické podobě jsou veškeré
dostupné informace ke všem akcím publikovány na internetových
stránkách kulturní komise. Na tomto místě naleznete pouze
chronologicky řazený výčet jednotlivých akcí.

Převzato z Kolínského deníku

Letiště Václava Havla Praha
neděle 17. 01. 2016
Projížďka autobusem po provozní ploše letiště v části Jih a Sever,
prohlídka Cargo zóny, ukázky sledování odbavení letadel před startem
a po přistání, ukázky zavádění letadel na stání a mnohem více bylo
náplní v pořadí třetí exkurze na letiště Václava Havla v Praze. Tato
exkurze zahrnovala i pozorování startů a přistání letadel těsně u hlavní
dráhy a podrobné seznámení s technickým zázemím letiště. Prohlídka
obsahovala i seznámení s interiérem a zejména technikou
záchranné požární stanice letiště.
Zcela totožnou exkurzi jsme absolvovali před necelým rokem. Zájem
o ni byl velký a tak jsme přidali i toto lednové opakování. Díky počasí
se jednalo o zajímavý zážitek i pro ty, kteří si ji zopakovali. Díky
sněhové nadílce jsme mohli vidět i rozmrazování letadel před startem,
baterii sněžných pluhů, která se stará o letištní dráhy, a to přímo v
akci, poslechnout si, co vše musí piloti zvládat v případě, že k
takovýmto změnám počasí dojde. Program více než dvouhodinové
prohlídky se tak zásadně odlišoval, byť se dle popisu mělo jednat o
totéž.
Poté už následoval oběd v letištní restauraci Terminálu 3 a přesun na
Terminál 1 a 2, které využívají běžní cestující. Individuální prohlídka
této části letiště zakončila naši návštěvu a pak už následoval jen návrat
do Červených Peček. Na Letiště Václava Havla se v budoucnu jistě
vrátíme, protože v nabídce tras určených pro exkurze je stále ještě z
čeho vybírat a reakce účastníků nás utvrdily v tom, že se stále jedná o
atraktivní a líbivý zájezd.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

V neděli 13. 3. proběhne zájezd/exkurze do jaderné elektrárny
Temelín spojený s individuální prohlídkou města Tábor. Akce je
určena pro zájemce všech věkových kategorií a je chystána nejen pro
občany Červených Peček, ale i pro zájemce z jiných obcí. O necelý
týden později, v sobotu 19. 3., proběhne v sokolovně v Červených
Pečkách tradiční Velikonoční tvoření. Termín 9. 4. připadá na druhou
dubnovou sobotu, která je spojena s vítáním občánků v Červených
Pečkách a především s 6. plesem městyse Červené Pečky. O zábavu se
postará taneční orchestr Peklo a jedno z nejlepších revival uskupení
zaměřené na populární kapelu ABBA – ABBA Stars. V úterý 24. 5.
proběhne další setkání z cyklu Toulky historií. V aule červenopečecké
základní školy si budete moci poslechnout povídání o historii
zámeckých skleníků a pěstování orchidejí v Červených Pečkách.
Hlavní slovo bude tentokrát mít pan Jaromír Tlustý, který (byť není s
Červenými Pečkami osobně spojen) má tuto část historie městyse
podrobně zmapovánu. Na neděli 29. 5. máme připraven turistickopoznávací zájezd na zámek Vranov a do okolí obce Malá Skála. Asi
největší akci prvního pololetí chystáme společně s Junákem na sobotu
4.6. Tradičně pořádaný dětský den letos „okoření“ vystoupení a
aktivity populárního Kašpárka v rohlíku. O této a navazujících akcích
se dočtete podrobně v dalším čísle čtvrtletníku.
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Jak se na jednotlivé akce přihlásit?

Z knihovny

Příznivci techniky mohou využít elektronický

Pro čtenáře i nečtenáře! V neděli 17. dubna 2016
pořádá knihovna ve spolupráci s panem Pavlem
Michalicou /lektor/ kurz olejomalby. Akce se koná
ve škole a podle slov pana Michalici namaluje obraz
i ten, který umí namalovat jen tužkou prasátko! V
knihovně v Uhlířských Janovicích tuto akci pořádají už po několikáté
a opravdu to funguje! Podrobnosti a informace se dozvíte v knihovně.
Můžete se podívat i na webové stránky www.veselemalovani.cz. nebo
na stránky knihovny v Uhlířkách.
Do naší knihovny přivezu během února a března nové soubory
knih z Kolína a Kutné Hory. Od 25. 4. do 2. 5. včetně bude v
knihovně zavřeno - dovolená. V knihovně se budou postupně měnit
staré regály za nové dřevěné a tak možná bude trochu ztížené
půjčování. Proto prosím čtenáře o trpělivost, knihovna si nové regály
zaslouží a bude zase o něco hezčí.
Nakonec prosím čtenáře, kteří ještě nezaplatili příspěvky na rok
2016, ať honem přispěchají!

přihlašovací formulář na internetových stránkách
kulturní komise, který je u jednotlivých akcí
dostupný. Účastnické poplatky je pak možné
uhradit bezhotovostním převodem.
Fyzicky se můžete přihlašovat v Červených Pečkách v prodejně
Textil a galanterie u paní Cajthamlové.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Kam na výlet
Při procházce Kutnou Horou si prohlédněte v centru města nově
upravený rodný dům Mikuláše Dačického, bouřliváka, záletníka ale i
významného kronikáře a básníka. Opravy se objekt dočkal důkladné,
od sklepů až po střechu. Návštěvníci si mohou prohlédnout celý

Marie Hurtová - knihovnice

interiér a jednotlivé výstavy. Historicky nejcennější částí domu je

Likvidace odpadů
velký problém blízké budoucnosti

gotická kaple s žebrovou klenbou a šestiúhelníková liliemi zdobená
dlažba. Mikuláš Dačický z Heslova žil v letech 1555 – 1624.
Dům byl postaven v 15. století a svého času byl srovnatelný s

O komunálním odpadu se právem říká, že
je prokletím moderní civilizace. Jeho produkce
neustále roste a likvidace odpadu se stala
výnosným průmyslovým odvětvím.
Na
bezchybné funkci tohoto odvětví závisí sama
existence naší společnosti.
Pamětníci si určitě vybaví konec let osmdesátých, kdy u Pazderny
rostla hromada odpadků a popela, rokle Na Obci i v dalších částech
Červených Peček se postupně plnily odpady a spalování hořlavého
odpadu v topeništích všeho druhu bylo běžnou praxí.
Zavedení svozu tuhého domácího odpadu počátkem devadesátých
let znamenalo zásadní obrat v dosavadní praxi. Černé skládky
postupně mizely a nynější stav nás může uspokojovat. Významným
krokem vpřed bylo zavedení svozu bioodpadu. Ten jsme zavedli jako
jedna z prvních obcí ve Středočeském kraji. Využití odpadu jako
druhotné suroviny umožnilo třídění, které jsme v průběhu minulého
desetiletí zavedli, a mohu říci, že dobře funguje.

nejvýznamnějšími paláci ve městě. Na budově je obnovená malba
Madony podle historické fotografie.

Po této stručné exkurzi do minulosti několik čísel ke stavu
současnému:
Občané našeho městyse ročně vyprodukují cca 500 t směsného
odpadu, jehož uložení na skládku včetně dopravy stojí městys 1150
Kč / tunu a ročně narůstá o cca 100 Kč.
Dále vyprodukujeme cca 220 t bioodpadu, kde poplatek za
skládku činí 150 Kč / tunu a jeho výrazný růst zákon o odpadech
nepředpokládá. Městys rovněž organizuje 2x ročně svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, za který zaplatíme cca
70 000 Kč. Další finanční náklady tvoří nájem kontejnerů na tříděný
odpad. Celkové náklady městyse na odpadové hospodářství byly loni
1 747 000 Kč. Příjmy městyse tvořily poplatky občanů – celkem
1 037 000 Kč a cca 90 000 Kč za vytříděný odpad (plasty, sklo papír,
kovy). Finanční schodek (přibližně 600 000 Kč) je uhrazen z rozpočtu
městyse.

Výstavy
Kolín Červinkovský dům, Brandlova 27
1.3. - 12.6. Portréty z 20. století ze sbírek Regionálního muzea

Dvořákovo muzeum pravěku
15.9. - 29. 5. 2016 Objevy pod pyramidami

Divadlo – Galerie města Kolína
13.1. - 24.3. Jan Tichý obrazy, kresby
13.4. - 25.6. Martin Salajka obrazy

Divadlo Pod točnou
9.3. - 30.4. Miloš Kim Houdek - Jiskření a prosvítání

Tolik k současnosti. Co nás ale čeká v blízké budoucnosti?
Nepochybně dále porostou náklady na uložení směsného
komunálního odpadu na skládku. Jedná se o zákonem stanovený

Věra Miškovská
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vzdělávání. Na ní mohli rodiče vidět, jak pracují současní prvňáčci, a
udělat si představu, jaké dovednosti by po půl roce měli mít žáci první
třídy. Součástí schůzky bylo předání informací k průběhu zápisu a
k otázkám školní zralosti.
Byli jsme velmi nemile překvapeni malou účastí rodičů, schůzky se
zúčastnili pouze tři rodiče budoucích prvňáčků a čtyři rodiče dětí
s odkladem, kteří již v loňském roce vše slyšeli, ale i přesto znovu
přišli. Stále si klademe otázku, jak lépe motivovat rodiče ke spolupráci
se školou, jak zvýšit zájem rodičů o dění ve škole. Po letošní
zkušenosti musím uznat, že na tomto poli je stále prostor pro zlepšení,
rádi bychom přesvědčili rodiče k těsnější spolupráci. Doufám, že se na
následující červnové schůzce sejdeme v hojnějším počtu.

poplatek, kterým se stát snaží omezit skládkování. Jestliže nás stálo
uložení tuny odpadu před deseti lety 300 Kč, v současnosti je to 1150
Kč a tato částka v příštích letech poroste. Zlom přinese rok 2024, kdy
má zcela skončit skládkování komunálního odpadu a veškerý odpad
musí být vytříděn jako druhotná surovina. Tento tvrdý požadavek,
schválený naší vládou na základě směrnice Evropské unie, před nás
staví otázku, co bude s našimi cca 500 tunami, které ročně
produkujeme?
Vedení Středočeského kraj připravuje „geniální“ řešení: V
Mělníku má vyrůst spalovna, která bude tento odpad energeticky
využívat. Na to se těší příslušná teplárenská lobby, ale občan zapláče.
Náklady na spálení jsou odhadovány někde mezi 2000 - 3000 Kč /
tunu. Další náklady přinese doprava do spalovny. Kamiony s odpadem
budou vesele ucpávat a ničit naše beztoho nepostačující komunikace.
Konečná likvidace komunálního odpadu může lehce narůst na
trojnásobek současné ceny. Zaplatíme to my všichni. Toto
ekonomické i ekologické zvěrstvo zřejmě není v našich silách odvrátit
a bude nám komplikovat život stejně jako biopaliva nebo solární
energie. Jedinou cestou, která zbývá, je snížit hmotnost směsného
komunálního odpadu na minimum, tedy lépe třídit a nedávat do
směsného komunálního odpadu to, co tam nepatří. Nebo snad
nerespektovat směrnici EU a změnit pofiderní zákon. To by si možná
dovolil státník formátu Václava Klause. Od současné politické
reprezentace to čekat nemůžeme a budeme se muset vypořádat s tím,
co naši „experti“ připravují.
Jak si náš městys a samozřejmě my, jeho občané, poradíme
s těmito problémy, se pokusím nastínit v příštím čísle Čtvrtletníku.
Domnívám se totiž, že kdo z vás dočetl předcházející záplavu
informací a čísel až sem, je dostatečně unaven a zaslouží trochu
oddechu.
Jan Dvořák, místostarosta

Mgr. Štěpánka Hanzlová, ředitelka

Výlet 5. třídy na běžky
Začátkem února jsme vyrazili s 5. třídou
na běžky do Bedřichova. Nejdříve nás čekala cesta na nádraží. Jeli
jsme vlakem a potom přestoupili na autobus. Ten nás dovezl
k penzionu Diana. Ubytovali jsme se a šli běžkovat. První den jsme
ujeli šest kilometrů. Oběd jsme měli na Šámalově boudě u Nové
louky. Potom jsme jeli zpět na stadion a z něj do penzionu na večeři.
Cestou zpátky jsme jeli z hodně prudkého kopce. Největší legrace
byla, když se Lucka vybourala a na ni pak spadl Honza. Vedle nich
spadla Móňa a můj táta, který byl s námi jako doprovod. Přijeli jsme
na penzion a měli chvilku volno. K večeři se podával vepřový řízek.
Po večeři nás čekaly hry ve společenské místnosti, kde jsme mohli být
společně. Hráli jsme Česko Junior a karty. V nich prohrál pan učitel
Kopřiva. Potom jsme už šli na pokoje spát. Usnuli jsme asi v deset

Zápis
k základnímu
vzdělávání
Zápis

do

základní

školy

hodin.
Druhý den nás museli vzbudit, jinak bychom prošvihli snídani.
Mohli jsme si vybrat, co jsme chtěli. Potom jsme se šli obléknout a
vyrazili jsme na druhý běžkařský výlet. Cestou jsem spadla třikrát do
příkopu. Jeli jsme na Hřebínek, kde jsme si dali oběd. Pak jsme
pokračovali k přehradě. Kousek jsme museli běžky nést, protože

proběhl

chyběl sníh. Dojeli jsme k rozcestí Vládní a odtud zpět na penzion. U

v pondělí 18. 1. 2016. K zápisu se dostavilo třicet jedna dětí. Z toho

večeře jsme zjistili, že jsme ujeli asi dvacet dva km. Třetí den jsme

bylo sedm žadatelů o odklad povinné školní docházky a jedna žákyně

vstali v osm hodin, takže jsme promeškali kousek snídaně. Cestou na

bude plnit školní povinnosti v zahraničí formou individuálního

autobus jsme se ještě zastavili v obchodě. I když jsme museli třikrát

vzdělávání. Předběžně by tedy nových žáčků v 1. třídě mělo být

přestupovat, výlet se mi moc líbil.

dvacet tři. Nový kolektiv povede paní učitelka Mgr. Zdeňka
Chmelíková.

Majda Jelínková

Noví žáčci již započali svou školní přípravu první hodinou Školy
nanečisto. První studijní kroky podnikli spolu s paní učitelkou Jitkou
Sýkorovou ve středu 17.2. Všichni se již sešli v opravdové třídě, kde

Lyžařský výcvik

si vyzkoušeli různé aktivity, které podporují připravenost pro školní

Jako každý rok, i letos jsme pro děti z druhého stupně naší školy

vzdělávání.

zorganizovali lyžařský výcvik v obci Strážné v Krkonoších, kde jsme

Všichni se na nové žáčky už těšíme.

byli už minulý rok.
Odjížděli jsme v pondělí 15. 2. ráno od budovy školy a návrat

Pár slov na okraj…

naplánovali na pátek 19.2. Celkem se zúčastnilo 23 dětí, z toho 7 z
nich využilo možnosti naučit se na snowboardu.

Dovolte mi, abych se na stránkách ČČ pozastavila nad nezájmem
některých rodičů budoucích žáků první třídy.
Naše škola opět organizovala i v tomto školním roce pro rodiče
předškolních dětí schůzku, která předcházela zápisu do základního

Po našem příjezdu na chatu Zvonařka jsme se nejprve všichni
ubytovali, následoval oběd, polední pauza a poté jsme nedočkavě
vyrazili na sjezdovku. Počasí bylo od začátku na naší straně, takže
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jsme se na svah dostali každý den. Jezdili jsme vždy dopoledne i

Karneval v MŠ

odpoledne a v úterý využili i možnosti večerního lyžování.
Tradičně jsme sebou vzali také školní běžky a ve středu dopoledne

Každý rok pořádá MŠ v měsíci únoru

se 15 odvážlivců, včetně 2 učitelů, nechalo vyvézt rolbou k cca 10 km
vzdálené chatě Výrovce, která se nachází v horském sedle ve výšce

karneval.

1356 metrů nad mořem. Pro některé děti to bylo první seznámení

předposlední únorový týden s názvem „Z

s běžkováním. I přes počáteční nezdary to však nikdo nevzdal a my

pohádky do pohádky“. Celý týden přicházely děti do MŠ v maskách

jsme úspěšně absolvovali celou naplánovanou trasu. Ve čtvrtek večer

pohádkových postav, některé děti využily hned několik karnevalových

jsme na rozloučenou s horami uspořádali diskotéku a v pátek ráno po

kostýmů. Děti vyráběly různé škrabošky, karnevalové čepičky,

snídani se bez jakékoliv újmy na zdraví vydali vstříc k domovu.

usměvavé

Těšíme se na další ročníky a doufáme, že se nám vydaří minimálně

s učitelkami vyzdobily celou MŠ. V pátek proběhlo slavnostní defilé

tak jako tento.

papírové

klauny,

V letošním

nafukovaly

roce

balónky

byl

a

zvolen

společně

masek v tělocvičně ZŠ. Děti si zatancovaly, zahrály a společně si
pochutnaly

Barbora Chmelíková

na

vlastnoručně

připraveném

„ovocně

sladkém“

občerstvení. Nakonec se ještě ukázaly ve školní jídelně kuchařkám a v
ředitelně školy. Zbývající energii děti vyčerpaly na školní zahradě při

Vánoční basketbalový maraton

zdolávání zahradních prvků.

Žáci 2. stupně se zúčastnili charitativní akce pro dobrou věc.
Přispěli nejen penězi, které vybrali podle svého uvážení a možností,
ale také svým zapálením pro hru. V rámci času, který byl určený pro
naši školu, proti sobě nastoupili žáci ze 7. a 8. třídy a bojovali o každý
bod. Společně s nimi se proběhli po hřišti také učitelé (Lukáš Hošek,
David Suchan a Barbora Pokorná). Výtěžek akce byl určen Dětskému
centru Kolín a dalším dětem, které mají zdravotní problémy.
Atmosféra v tělocvičně byla přátelská, žáci byli spokojeni, že mohli
přispět dětem, které to potřebují, a zároveň si při této příležitosti
zasportovali.
Mgr. Lukáš Hošek

Předškoláci ve škole
Ve čtvrtek 14. ledna 2016 navštívili předškoláci prvňáčky naší
základní školy. Vyzkoušeli si, jaké je to sedět ve školní lavici,
prohlédli si sešity a jiné učební pomůcky a spolu se svými staršími
kamarády zažili opravdové vyučování. Ve třídě se to jenom hemžilo
dětmi, ale vládla tu pohodová atmosféra. Předškoláci si po několik dní
hráli „na školu“ a vyrobili si sešity, kam si kreslili a plnili různé
úkoly. Budoucí prvňáci mají už všichni za sebou zápis do opravdové
školy. Děkujeme paní učitelce Bendové a jejím žáčkům za příjemně
strávenou hodinu.

Věra Vejtrubová
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Za MŠ Beňovská

Lucie Valoušková

Školní družina

MATEŘSKÉ CENTRUM
ČEPEČKY BABY KLUB

Paní Zima nám ještě neukázala svou pravou tvář, ale přesto jsme
uspořádali na konci měsíce ledna „Zimní olympiádu“. Děti se na ní
vyřádily ve sněhu, zasoutěžily si a nesměla chybět sladká odměna ve

NÁVŠTĚVA VESMÍRU

formě čokoládové medaile.

Díky mobilnímu planetáriu jsme měli možnost „nakouknout do

Měsíc únor patří jistojistě k období masopustu. Vypočítali jsme
si tedy, na kolikátého vychází masopustní úterý, a uspořádali jsme

vesmíru“ a přesto se „nehnout“ z tělocvičny, kde se akce konala.

karnevalový rej masek. Děti se nám představily nejen v nádherných

Na programu byla dvě promítání o vesmíru. Z původního plánu

pohádkových maskách, ale i v rolích zvířat, nebo nám představily

promítnout dětem pořad „Krtci – co je nahoře“, sešlo. Daly jsme na

vysněné povolání. Karneval se vydařil a všichni jsme si ho užili.

radu „pána z obsluhy“ – a těm mladším byl promítnut záznam „Jak
Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“. Nebylo to špatné, ale jak jsme
se pak s rodiči shodli – nebyl to ani „žádný zázrak“ a změna programu
v tomto případě nebyla nejšťastnější volbou. O to více nás mile
překvapilo promítání pro starší dítka „Astronomie pro děti“. Pořad byl
poutavý, srozumitelný a naučný.
Po dobu promítání si „čekatelé“ mohli zkrátit čas výrobou rybičky
z proutků.
Každopádně - akce byla určená dětem – a děti byly spokojené až
nadšené. Takže není důvod neříct, že akce to byla vydařená.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

SMYSLY ZVÍŘAT – únor

I letos jsme přivítali Mikuláše, čerta a anděla; co přivítaly – děti si

Během programu nám pracovníci ze Záchranné stanice Lipec

je přivolaly!

představili ochočená a přátelská zvířata. Děti byly poutavým
způsobem seznámeny s jejich smysly a s tím, jaké výjimečné

Není již žádným překvapením, že u nás v Mateřském centru je
mikulášská nadílka setkáním v příjemné atmosféře – žádné strašení.

dovednosti používají zvířata ve volné přírodě k tomu, aby si obstarala

Naopak – klidná hudba, usměvaví andílkové, milý Mikuláš a „hodný“

potravu a sama se co nejlépe ubránila nebezpečí a nástrahám

čert. A tak není divu, že všichni přítomní si mohli vyslechnout

„divočiny“.

nejednu básničku z dětských úst.

sáhnout, byla tato: ježek, potkan, sova, had, hmyz a vybraní dravci

Zvířata, která bylo možno vidět a případně si na ně

např. káně, poštolka, výr.
Móóóc pěkné!
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A už se těšíme na další akce: divadélko, tvoření…
Více na stránkách: http://www.zscp.cz/babyklub
Za kolektiv maminek Čepečků
Petra Kubelková

Dětský karneval v sokolovně
V sobotu 20. února navštívila
červenopečeckou sokolovnu veselá
partička Mimoňů. Společně si pro děti
připravili řadu zajímavých soutěží a her, za jejichž
splnění byly děti sladce odměněny. Rozdávaly se nejen sladkosti, ale i
úsměvy na všechny strany. Jako každý rok byly vybrány nejhezčí
masky, především pak ty, které byly ručně vyrobeny maminkami či
babičkami. Děti strávily nejvíce času na parketu, kde se dostatečně
vyblbly a vytancovaly. Všechny masky si karneval velice užily a
všichni se už těší na příští rok.

KARNEVAL
Dětské písničky, dětské úsměvy, rej masek a nenáročné „hry“ - tak
to byl náš karneval v Mateřském klubu.

Markéta Záhorová, 6. oddíl

Skautský bál
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V plesové sezóně nesmí ani skauti zůstat pozadu,
proto se v sobotu 20. 2. 2016 okolo 20. hodiny začaly
z červenopečecké sokolovny ozývat písničky country
kapely Trampoty při příležitosti Skautského bálu.
Parket se rychle zaplnil mnoha tanečními páry
z Červených Peček i širokého okolí, které si chtěly zpříjemnit večer
tancem, poslechem country hudby a posezením s přáteli.
Celý večer zpestřila dvě vystoupení. Prvním z nich bylo indiánské
předtančení dětí z našeho střediska, druhé si připravily bývalé
vedoucí, které nám předvedly jeden velký perfektně secvičený,
taneční optický klam. Kdo jej neviděl, o mnoho přišel, černobílé
tanečnice totiž předváděly kousky, nad kterými by Isaac Newton jen
nevěřícně kroutil hlavou.
Další oblíbenou zábavou bálu je tombola, ve které se každoročně
rozdává mnoho pěkných cen. Kdo nevyhrál, nemusel smutnit, ba
právě naopak. Po rozdání tomboly byl totiž už každý netrpělivý na
vyhlášení 8 nejlepších cen, které se losují z nevýherních lístků zdalipak se na něj usměje štěstí a vyhraje dort, zásobu pracího prášku
nebo dokonce celé prase.
S protančenými střevíčky, úsměvem na rtech a country melodií v
uších se všichni v pozdních večerních hodinách rozešli domů a
nezbývá než se těšit, až si zase za rok budeme moci přijít zatančit.

Pomněnky a Kopretiny z 9. oddílu hledají
nové kamarádky do party. Pokud nastupuješ
v září do 1. třídy, máš ráda zábavu a
dobrodružství, tak neváhej a přijď se na
začátku školního roku podívat na naši
schůzku. Schůzky máme každý pátek
od 16 do 18 hodin v zámeckém parku.
Těšíme se na Tebe!
Další informace o nás najdete na
http://junak.cervenepecky.cz/9/ nebo pište na
zuzanak.12@seznam.cz

Vzpomínky pana Josefa Kalendy
Osmdesát není málo
prožít je, za to stálo.
Ať Ti Josefe vzpomínek stále přibývá,
ve zdraví a radosti život Ti ubíhá.
Do stovky Ti chybí 20 let
tak si Josefe užívej svět.

Jana Váňová, 7. oddíl

Společně s Josefem jsme vzpomínali…

Tříkrálová sbírka

Narodil jsem se 18. 1. 1936 v Červených Pečkách, kde jsem prožil
své dětství a mládí.
Současnému městysu Červené Pečky jsem zůstal věrný dodnes.
Základní školu jsem vychodil v Červených Pečkách a mé první krůčky
ve školních lavicích doprovázela paní učitelka Andrlíková.
Tatínek pracoval v Tatře Kolín jako zámečník a maminka byla v
domácnosti a starala se o hospodářství a výchovu šesti dětí, měl jsem
dvě sestry a tři bratry. Po absolvování základní školy jsem se začal
učit strojním zámečníkem v Odborném učilišti Tatra Kolín, kde jsem
v roce 1953 ukončil studium závěrečnou zkouškou a dostal výuční
list. Po vyučení jsem do nástupu na základní vojenskou službu
pracoval v Tatře Kolín jako strojní zámečník. Základní vojenskou
službu jsem nastoupil v Hradci Králové a po roce služby jsem se stal
vojákem z povolání. Tuto službu jsem vykonával u vojenského útvaru
v nedalekých Chotusicích. Vojákem z povolání jsem byl do roku
1960. Tentýž rok 1960 po propuštění z vojenské služby jsem nastoupil
do Elektrárny Kolín jako provozní zámečník, kde jsem pracoval až do
důchodu, do roku 1996. V roce 1962 jsem se oženil s Martou
Pluhařovou z Hlubokého Dolu.
Po svatbě jsme si postavili rodinný dům a s manželkou vychovali
tři děti – Martu, Josefa a Marušku.
Mezi mé koníčky patří v prvé řadě myslivost, zahrádka a má
rodina. Jsem členem mysliveckého spolku v Červených Pečkách.
Mám šest vnuků a jednu pravnučku, kteří mi dělají radost.

Dne 9. 1. 2016 proběhl v Červených Pečkách
další ročník Tříkrálové sbírky. Čtyři skupinky
koledníků se vydaly do ulic, plni nadšení zpívaly
koledu a plnily kasičky. Následně označily domy
lidí, kteří do sbírky přispěli, a předaly jim
symbolické upomínkové předměty. Značně
zaplněné kasičky jsme předali k rozpečetění a sečtení. V Červených
Pečkách jsme nakonec vykoledovali 10. 179,- Kč. Celkový výnos
sbírky v rámci celé kolínské farnosti činil 111 186,- Kč. Velké
poděkování patří všem dárcům, kteří do sbírky přispěli, nejen za
finanční obnos, ale také za vlídné přijetí a podporu. Pochvalu a
poděkování zaslouží samozřejmě koledníci a všechny doprovázející
osoby.

Josefe, přejeme Ti pevné zdraví, štěstí a spokojenost v kruhu svých
nejbližších.
Ptala se V. Miškovská
Jana Matoušková, 9. oddíl
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František Vaníček

čtvrtletníku.
Podklady
stačí
zaslat
mailem
na
adresu
lubomir.jirku@gmail.com nebo se s nimi osobně zastavit na úřadu
městyse, kde si s vaším svolením redakce pořídí fotokopie a originály
vám samozřejmě zůstanou. Velmi děkujeme za každou drobnost.

3. 11. 1915 Červené Pečky
10. 12. 1942 Středozemní moře
František byl synem učitele a
později ředitele západní školy v
Kolíně Josefa Vaníčka a Aloisie,
roz. Novotné. Po absolvování
nižšího reálného gymnázia a
obchodní akademie v Kolíně
(1934) se stal úředníkem zdejší
Okresní hospodářské záložny.
Byl skautem, rád sportoval, hrál
tenis, hokej a lyžoval.
Po rozbití Československa a
vytvoření Protektorátu Böhmen und Mähren se zapojil do domácího
odboje v kolínské ilegální skupině V boj, kde spolupracoval s MUDr.
Josefem Cyvínem. Když mu hrozilo zatčení, rozhodl se k útěku za
hranice a vstupu do čs. zahraniční armády. V lednu 1940 přešel
slovensko-maďarské hranice a po krátké internaci v Budapešťské
věznici Tolonczház se mu podařilo dostat do Istanbulu. Odtud
pokračoval přes Bejrút do Francie; 3. dubna 1940 byl v Marseille
odveden do 1. československé divize. Sloužil v Montpellier u
telegrafního praporu a zahájil odborný výcvik. Než se však mohl plně
účastnit bojů, Francie napadená Německem a záhy i Itálií
kapitulovala. Velká část československé jednotky byla evakuována,
František Vaníček odplul z francouzského přístavu Bordeaux do
Anglie. Ubytován byl se svými druhy v táboře v Cholmondeley.
Přihlásil se k letectvu a zařazen byl k 311. československé
bombardovací peruti. Vojenskou přísahu složil 28. října 1940.
Absolvoval kurz pro radiotelegrafisty a střelce a také cvičné lety. Poté
byl včleněn do operačních osádek, které prováděly nálety na různé
cíle v nacistickém Německu a v obsazených evropských zemích.
V září 1941 byl vybrán do britské 138. perutě „Special Duties
Squadron“, jež plnila nebezpečné úkoly v rámci podpory hnutí odporu
v zemích okupovaných Německem. Osádky této perutě shazovaly
spojenecké parašutisty nad obsazeným územím nebo např. s malými
letadly přistávaly ve Francii. Vaníček prošel přeškolovacími kurzy a
na počátku října byl přidělen k 138. peruti. První operační let nad
okupovanou vlastí vykonal v noci ze 7. na 8. listopadu 1941 při tehdy
neúspěšném pokusu o vysazení paraskupiny Silver A (její členové se
později zapojili do atentátu na Reinharda Heydricha). Vedle jiných
úkolů se podílel na vysazení paraskupin Bioscop, Bivouac, Steel,
Intransitive, Tin a Antimony, které byly vyslány z Velké Británie na
naše území.
Na počátku prosince 1942 byl radiotelegrafista Sgt Vaníček se
svou osádkou převelen na severoafrické válčiště. 10. prosinec 1942 se
mu stal osudným. Při přeletu z Káhiry na Maltu jeho čtyřmotorový
letoun Halifax patrně havaroval a celá osádka s vojenskými pasažéry
zmizela beze stopy.
V Kolíně je jeho jméno připomenuto od r. 1947 na pamětní desce v
budově České spořitelny (bývalé Okresní hospodářské záložny) a od r.
1982 v gymnáziu (bývalé obchodní akademii). Uvádí ho také válečný
památník u egyptského El-Alameinu.

SEZNAMTE SE
S Tomášem Adamcem jsem ve školní družině
hrála dámu a vždy prohrála. Léta uběhla a Tomáš
vystudoval vysokou školu na fakultě stavební
ČVUT v Praze, kde pokračuje na doktorandském
studiu.
Tomáši, můžete popsat zaměření Vašeho studia?
Na stavební fakultu jsem nastupoval s vysněným cílem stát se
jednou projektantem, který by navrhoval konstrukce budov, což mě již
od střední školy lákalo. Postupem času, jak jsem během studia začal
objevovat nejrůznější obory, mě nadšení ze stavařiny pomalu
opouštělo a začal jsem získávat zápal pro úplně jiný obor, a to
strojařinu, u které jsem zůstal až dodnes a této volby rozhodně nelituji.
V tomto oboru jsem začal jednak pracovat jako projektant a zároveň
se mu věnuji v doktorandském studiu.
Co Vás vedlo k této změně oboru?
Zlom nastal ve druhém ročníku bakalářského studia, kdy jsem při
škole začal formou brigády pracovat ve firmě, jež projektuje
a navrhuje technologie strojního chlazení (supermarkety, klimatizace,
tepelná čerpadla, apod.). Časově to vše skloubit nebylo jednoduché,
ale tento obor mě natolik zaujal, že jsem se na fakultě začal věnovat
problematice TZB (technická zařízení budov), kam spadají kromě
chlazení i třeba systémy vytápění, vzduchotechniky, solární systémy
apod. Ovšem právě zmíněnému chlazení se v současné době věnuji
nejvíce.
Proč jste se rozhodl pokračovat dále ve studiu?
Už během bakalářského studia jsem poznal, že obor, který jsem si
vybral je jednak zajímavý, ale zároveň skrývá tolik možností, jak
výzkumem něco zlepšit, že jsem to začal brát jako výzvu. Hlavním
povzbuzením, že jdu správnou cestou, pro mě byly pěkné výsledky z
různých studentských soutěží, kde jsem prezentoval své nápady a
řešení. Nejvíce si cením 2. místa v mezinárodní vědecké soutěži
SVOČ 2014, dále pak 2. a 1. místa v celorepublikové soutěži ČEEP v
letech 2014 a 2015. Toto a zároveň skvělý kolektiv na katedře TZB
byla má motivace k tomu, abych dále rozvíjel své znalosti
v pokračujícím studiu.
Jak se Vám daří skloubit práci a studium?
Někdy je to z časového pohledu poměrně velký zápřah, ale když
člověk dělá to, co ho baví, s nějakým cílem, tak je ochoten tomu ten

PhDr. Miroslava Jouzová, Ph.D.

čas věnovat. V zásadě mám vše nastavené tak, abych co možná
nejvíce propojil praxi a studium. Část týdne jsem v kanceláři ve škole,

Pozn. redakce: Autorka tohoto článku prosí všechny pamětníky,
kteří by svými osobními vzpomínkami, dobovými fotografiemi či
jinými materiály pomohli detailněji zmapovat život tohoto
Červenopečeckého rodáka, o jejich laskavé poskytnutí redakci našeho

kde je povinností doktoranda podílet se na výuce a dělat vlastní
výzkum, který se prezentuje v odborných článcích a na konferencích,
druhou část týdne pak trávím v práci.
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být zase uvolněni. A v souvislosti s hromadným odsunem museli
všichni Němci do 9. září pryč. Náhradou se podařilo opatřit 16
chovanek trestnice v Řepích, na podzim byli továrně přiděleni
trestanci z věznice v Kutné Hoře. Byli to většinou kolaboranti – 10
mužů, 16 žen a 14 Němců. Nákladním autem je vozili ráno do práce a
večer zpět do věznice v Kutné Hoře.“
Pokračovalo přesidlování rodin do pohraničí, které po odsunu
Němců zelo prázdnotou. Z Červených Peček odešlo na 50 rodin, další
byli z okolních vsí. V obci Huntířově u Děčína se usadilo 28 našich
rodin, takže tam měli Červenopečečtí svou kolonii.
Počasí bylo v roce 1946 příznivé a rok byl úrodný. Leden mírný,
únor a březen vlhký - dílem sníh, dílem deště, někdy prudké. Přišly i
bouřky s deštěm. Jen jednou přinesla prudká bouře kroupy veliké jak
slepičí vejce. Spadly v šířce asi 6 km u obcí Čertovka, Grunta a
Libenice. Zničily v tomto pásmu ovocné stromy, obilí i řepu. Jinde ale
byla úroda pěkná. Třešní se urodilo neobyčejné množství, ale byl
nedostatek česáčů. Řepa rostla tak rychle, že byla jen jednocena a
neokopávána. Také švestek a jablek byla veliká úroda. Řepa se
sklízela až do Vánoc. Obilí narostlo také dost, ale musely se
odevzdávat dodávky státu. Potraviny byly stále ještě na lístky. Na
lístcích byly body, na které se vydávalo zboží z UNRY (americká
potravinová pomoc válkou postiženým zemím Evropy – vysvětlující
poznámka). Tak si mnozí lidé mohli koupit masové konzervy, kakao,
kávu, špek, čokoládu i pomeranče na Vánoce. Po celou dobu války
bylo totiž toto zboží nedostupné. Drahota byla stále větší. Vše se
prodávalo na černém trhu - zboží skoupili šmelináři a pak prodávali až
o 100% dráž. Nejvíce cigarety. Není divu, že se ozývaly hlasy volající
po trestu smrti „pro tyto parazity lidstva“.
Oslavy prvního výročí konce války byly velkolepé stejně jako
zájem obyvatelstva. „Na slavnostní schůzi MNV 4. 5. 1946 navrhl
předseda K. Kuthan, aby president Dr. Edvard Beneš byl zvolen
čestným občanem naší obce. Návrh byl jednomyslně přijat“.
25. 5. 1946 se konaly první poválečné volby, V Červených
Pečkách odbýval se volební akt od 8. hodiny ranní v sále sokolovny a
měl klidný průběh. Komunisté dostali 445 hlasů, Lidová strana 124
hlasů, Sociální demokraté 175 a Národní socialisté 173 hlasů. Také
v sousedních vsích zvítězili komunisté. Do voleb směly jít jen tyto 4
strany. Ostatní strany byly zakázány.
2. 6. se konal na městečku krajský sjezd skautů, kterých se sjelo
přes 300. Junák v Červených Pečkách byl založen v červnu 1945 a
skauti byli rozděleni do několika družin, protože zájem byl veliký.
Střediskovým vedoucím byl Evžen Procházka a zástupcem se stal
Oldřich Kuchař.
Obec Bořetice zakoupila chatu, která stála na Obícce u skály, a
přepravila ji na místo u obecní váhy. Sloužila jako úřadovna. Na místě
stojí dodnes a je rekonstruována.
MNV v Opatovicích rozhodlo, že rozšíří a upraví cestu z Táchova
do vsi. Tam byla v roce 1929 vyhloubena studna, vyskružena a
spojena betonovými trubkami s jezírkem. Tento zdroj vody po dalších
úpravách fakticky slouží dodnes.
Další aktualita z je Červených Peček: „Na podzim byla zakoupena
pro hasičský sbor stříkačka od Navary z Kolína za 46 000 Kč bez
pneumatik“. Proč byla stříkačka bez pneumatik v kronice vysvětleno
není.
Události se hrnuly, mnohé příjemné, jiné překvapivé i nemilé. Píší
o tom kronikáři V. Černý, pí. Beranová - Podoláková, O. Sojka a V.
Nechojdoma v kronikách Červených Peček, Opatovic, Bořetic a
Dolan. Z nich jsem čerpala, některé věty citovala, některé zkrátila
nebo upravila.

Láká Vás vycestovat do ciziny?
Během

studia

jsem

zvláštní

zájem

o

pobyt

v zahraničí

neprojevoval, ale vše se změnilo dva roky nazpět. Pracovně jsem byl
vyslán do Anglie, kde jsem pobyl sice krátký čas, ale byla to výborná
zkušenost. Minulý rok jsem putoval do Itálie, opět pracovně, abych
zde strávil již delší čas ve firmě, která se věnuje výzkumu chladicích
nábytků pro supermarkety. Cestování se mi zalíbilo, tak mám letos
v plánu vydat se do Belgie a zase Itálie, jak jinak než pracovně. Dále
pak je v rámci doktorandského studia nutnost vyjet do ciziny na jeden
semestr, a pokud vše půjde dobře, vypadá to na moji oblíbenou Itálii.
Jaké jsou kromě práce a studia Vaše záliby?
Určitě sem patří skaut, ve kterém jsem vyrůstal odmalička. S kluky
jsme před asi pěti lety obnovili 14. oddíl, kde působíme jako vedoucí.
Čas neuvěřitelně letí a z malých prvňáčků, se kterými jsme začínali,
jsou teď páťáci.
Další mojí zálibou je sport lakros, který jsme začali s kamarády
(vedoucí ze skauta) hrát asi před rokem a kterému tímto dělám malou
reklamu. Protože nás to všechny hodně baví, tak jsme se letos rozhodli
posunout vše o kousek dále. Začali jsme jednat o vytvoření
sportovního oddílu, který by časem mohl vstoupit do lakrosové ligy, a
zároveň sháníme další členy. V brzké době nás čekají přípravné
turnaje, z nichž se jeden bude 9. dubna konat tady v Červených
Pečkách.
Chtěl byste v budoucnu bydlet v Červených Pečkách?
Ano, s přítelkyní už bydlíme. Na zahradě jsme si vysadili vinnou
révu, ovocné stromy a hned z jara nám začne zahrádkaření.
Bleskový dotazník:
Oblíbená hudba: Nic konkrétního, vše možné
Oblíbená knížka: Vše od Dana Browna
Oblíbené jídlo: Španělské ptáčky
Co byste si s sebou vzal na pustý ostrov?
Lakrosové hole, míček a přítelkyni
Přejeme pevné zdraví a ať se Vám splní každé přání.
Ptala se Věra Miškovská
¨

Před 70- ti lety
Ve čtvrtletníku č. 2 minulého roku
jsem připomínala konec 2. sv. války s
titulem „Před 70- ti lety“. Jistě bude pro
mnohé čtenáře zajímavé, jak bylo
v prvním roce po válce. Vybráno je
z několika kronik, bohužel nebyl tento rok
nikým zachycen vcelku a podrobněji.
Země válkou rozvrácená potřebovala nutně pracovité ruce pro
obnovu výroby v průmyslu, zemědělství, zkrátka všude. „Práce je
všude dostatek a ve vsi není člověka, který by byl bez zaměstnání.
Němci byli odsunuti do Říše, ubyla tak pracovní síla a hospodáři se
museli snažit, aby letošní úrodu sklidili včas. V naší obci bylo
přechodně zaměstnáno u rolníků přes 20 lidí! Problém nastal i
v cihelně, kde odsunutí Němci také chyběli. V dubnu 1946 bylo do
cihelny přiděleno 15 německých válečných zajatců, ale v srpnu museli

Danuše Dvořáková, kronikářka městyse
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Seznamte se s…

Petrou Heyduškovou
Rádi bychom vám dnes představili Petru Heyduškovou, žákyni
první třídy. Péťa byla od malička velice živé a akční dítě. A není divu,
neboť jak praví známé pořekadlo, jablko nepadá daleko od stromu.
Oba její rodiče jsou aktivními sportovci (Taekwondo ITF) a tak má
být Péťa „divoká“ po kom. Ale jak vybít nekonečnou energii v
podzimních a zimních měsících, když je venku tma, zima či bláto? A
tak na podzim 2013, v necelých čtyřech letech, začala dvakrát týdně
cvičit v kolínské gymnastické přípravce a současně také jednou týdně
v přípravce taekwonda ITF Silla Kolín. Pravidelným tréninkem se její
sportovní schopnosti zlepšovaly a na jaře 2015 úspěšně složila své
první zkoušky na žlutý proužek, v létě pak na žlutý pásek a tím se
mohla zúčastňovat oficiálních taekwondo závodů. Do prázdnin stihla
závody dvoje a z obou si přivezla medaile. Z Týnce nad Sázavou zlato
a z pražských závodů Sonkal Open bronz. Také v gymnastice udělala
Péťa veliký pokrok a z gymnastické přípravky přešla do závodního
oddílu, kde nyní trénuje třikrát týdně.
„Na všechny tréninky se dcera moc těší a dokonce musíme jezdit
do sokolovny ještě dříve, aby se Péťa mohla před tréninkem trochu
vyřádit“, říká její maminka. Z gymnastických disciplín má nejraději
bradla, kde vyniká velikou silou a zatím jako jediná v družstvu udělá
tahem výmyk na vysoké žerdi. Druhá oblíbená disciplína je kladina,
pak následují prostná a přeskok. „Za to, že má Péťa sílu, asi vděčíme
tomu, že jsem pozdě koupila sedátko k houpačce. Doma nám totiž
viselo silné lano a já dolů chtěla přidělat prkýnko jako houpačku. Ale
než jsem stihla to prkýnko koupit, tak Péťa začala sama od sebe po
laně šplhat. Také naši hrazdu pro přítahy si dcery obsadily, a tak
nejčastější odpověď na manželův dotaz, co dělají děti, je, že zase
někde „visí“, dodává s úsměvem maminka. Taková průprava se jim v
gymnastice nesmírně hodí, neboť Péťa vyšplhá do 4 metrů za
necelých 6 vteřin a její mladší sestřička Lucka ve svých 4,5 letech
jako jediná ze svého družstva gymnastické přípravky vyšplhá celou
tyč až nahoru. Zatím největším gymnastickým úspěchem Petry je 3.
místo na memoriálu Jaroslava Šlíchala z 13. prosince 2015 v
Chrudimi. V taekwondu ITF si Petra nejvíce cení zlaté medaile ze
cvičení sestav v kategorii žlutých pásků na Poháru Českého svazu
konaného 12. 2. 2016 v Nymburce a zlaté medaile ze sportovního boje
mladších žákyň v pointfight do 130 cm ze 17. 10. 2015 v Ostravě.
A jak sporty zvládá současně s první třídou? Na otázku odpověděl
tentokrát tatínek: „Jsme asi nejšťastnější rodiče, protože i po půl roce
se dcera každý den do školy opravdu těší, hned po příchodu domů si
udělá domácí úkoly a nemůže se dočkat zítřka. V tomto ohledu pořád
žasneme a přemýšlíme, po kom asi je... Pak si Péťa chvilku pohraje
nebo něco namaluje a hurá na trénink. Je nám jasné, že s přibývajícím
věkem a náročností výuky bude volného času ubývat a nezbyde již na
všechny koníčky. Ale to rozhodování o tom, jaký sport si vybere,
necháme pouze na ní. Věříme, že díky gymnastice bude mít dobré
pohybové základy pro jakýkoliv sport a díky taekwondu ITF se snad
dokáže vypořádat s nástrahami dnešního světa.“
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Ptala se Věra Miškovská
Záběr z výroční valné hromady v čerstvě opravené garáži

HASIČI INFORMUJÍ

Povzbuzením pro další činnost bylo i vystoupení hosta,
místostarosty pana Radka Kulhánka, který ve svém projevu kladně
hodnotil přínos hasičů městyse a zároveň přislíbil veškerou pomoc
městyse při dokončení rekonstrukce zbrojnice a zabezpečení
technických prostředků pro výjezdovou jednotku.

Po čtvrt roce opět informujeme o aktivitách
SDH Červené Pečky.
Zásahová činnost byla v tomto období nulová.
K tomu přispěly dvě věci. Vyřazení výjezdové
techniky z důvodu parkování mimo garáž, kde
panovala obava z možnosti zamrznutí vody v čerpadle a nádrži, a
proto byla voda vypuštěna. Druhým důvodem byla skutečnost, že i
kdybychom byli připraveni s technikou vyjet, na katastrálním území
městyse nevznikla událost, která by vyžadovala naši pomoc. Za to je
třeba všem občanům poděkovat, že i v době topné sezony si počínali
tak, že nezpůsobili požár.
Rekonstrukce zbrojnice zdárně pokračovala a dnes můžeme
s hrdostí říci, že vnitřní prostory jsou kompletně zrekonstruovány a
nyní již jen čekáme na dodání šatních skříněk a můžeme tuto „
kapitolu“ uzavřít. V letošním roce nás pak čeká výměna vrat a vnější
fasáda. To bude probíhat až po schválení či neschválení dotace
z krajského úřadu. Jak jsme již dříve informovali, chceme vše
dokončit, abychom mohli důstojně oslavit 140. výročí založení sboru.

Protože do dalšího vydání čtvrtletníku uplynou tři měsíce a mezi
tím zaklepe na dveře jaro, upozorňujeme občany na zákaz plošného
vypalování porostů a zároveň žádáme o maximální odpovědnost při
pálení hromad stařiny či dřevního odpadu.
S pozdravem „Ohni zmar“ Jan Bradna

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Od roku 2010 probíhá vždy 26.
prosince Vánoční turnaj ve stolním
tenisu v tělocvičně základní školy
v Červených Pečkách. Turnaj je určen
pro rekreační hráče bez rozdílu věku a
pohlaví a pořadatele těší, že počet
aktivních účastníků je každý rok vyšší a tvoří je v převážné většině
občané naší obce. V letošním roce se sešlo již 27 zájemců pestrého
složení. Vždyť nejmladší účastnice Anetka se narodila v roce 2004 a
nejstarší Vladimír již v roce 1940! Ale protože „ping pong“ se může
hrát v každém věku, není to problém a není nutné rozlišovat věkové
kategorie. Úroveň hráčů se liší spíš podle toho, zda hrají pravidelně,
jak dlouho, a případně kdy hráli naposledy. Základ účastníků
Vánočního turnaje tvoří každoročně hráči, kteří chodí do tělocvičny
pravidelně hrát každé pondělí, a doplňují je příležitostní sportovci.
Někteří si přišli zahrát opět po roce a někteří možná po několika
letech, kdy naposledy drželi pálku v ruce.
Stejně jako v předchozích ročnících se hrálo na třech pěkných
stolech v tělocvičně i na jednom starém stole postaveném na jevišti.
V letošním ročníku byli všichni účastníci rozlosováni do 4 skupin a do
každé skupiny byl nasazen jeden z úspěšných účastníků předchozích
ročníků. Nasazení hráči prokázali své kvality a všichni své skupiny
vyhráli bez jediné porážky. První dva z každé skupiny pak postoupili
do osmifinále, kde se hrálo již vyřazovacím způsobem. Vítěz
předchozího ročníku a autor tohoto příspěvku po zápasech ve skupině
z turnaje odstoupil a postoupil místo třetímu ve skupině. Ve finále se
pak střetli nejpravidelnější účastníci pingpongových pondělků Milan
Čábela a Jan Beránek. Milan pak prokázal své kvality a turnaj
zaslouženě vyhrál. Pro 4 nejlepší byly připraveny malé pamětní

Taková je představa projektanta, jak by měla nová zbrojnice
vypadat po dokončení
Na konci ledna resp. začátku února proběhla výroční valná
hromada sboru, kde se zhodnotil uplynulý rok.
Bylo konstatováno, že práce SDH se v loňském roce zaměřila
v převážné míře na rekonstrukci zbrojnice, při níž bylo odpracováno
zhruba 1200 brigádnických hodin, a asistencích při akcích pořádaných
městysem. Pomoc jednotky městyse byla potřeba při třech požárech
v našem katastrálním území.
Velice příjemným bylo vystoupení našich členů, pánů Stoupy a
Kruliše, kteří velice kladně hodnotili práci, kterou jejich kolegové
provedli a zavzpomínali na období své aktivní činnosti ve Sboru.
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poháry a pro všechny pak diplomy. A protože někteří účastníci si
posteskli, že je škoda čekat na další turnaj až do příštích Vánoc, není
vyloučeno, že uspořádáme další turnaj dříve. Co třeba velikonoční?
Sledujte proto stránky městyse a vyvěšené letáčky!

ダーツ - japonština
Dardell - katalánština

Veugelpyk - (západní?) vlámština

A jak se řekne šipka?
Strelice, Pikado - bosenština
la Fleche - francozština
der Pfeil - němčina

Miloslav Kubín

Lotka - polština
Стрелa, Дротик - ruština
Šípka - slovenština

Šipky 2016

Radek Šťastný

Máme tu nový rok a nám šipkařům se naše
jubilejní patnáctá sezóna přehoupla do své druhé
poloviny.
Co se týká výsledků, tak letošní sezóna asi
moc radosti nepřinese. Áčko je momentálně na
čtvrtém místě a na postupovou pozici ztrácí devět bodů. A může jen
litovat obdržené kontumace a několika smolných utkání, kdy ztratilo
zbytečně body. Béčko se nachází na nelichotivé 11. příčce, ale na
šesté místo ztrácí pouze tři body. A v silách kluků je dohnat tuto
ztrátu. A třetí tým, céčko, ligovou tabulku uzavírá s dosavadním
ziskem pouhých osmi bodů. Do konce soutěže zbývá ještě osm kol,
což je ještě velká porce bodů, a tak doufáme, že pohled na tabulku na
konci sezóny bude veselejší.

Tvořivá dílnička pro
šikovné ručičky
V dnešním díle přinášíme jednoduchý návod na výrobu
velikonoční dekorace – zajíček z dřevěného kolíčku na prádlo.
Materiály:
–dřevěný kolíček na prádlo
–kousek bílé čtvrtky
–bílá a růžová tempera

Tabulka - průběžné pořadí

–černý a červený fix
–štětec
–špejle
–barevná mašlička
–tavná pistole
Celý kolíček nabarvíme bílou temperou, růžovou naznačíme
ouška. Z bílé čtvrtky vystřihneme kolečko a nakreslíme na něj obličej
zajíčka. Takto připravenou hlavu nalepíme tavnou pistolí na kolíček.
Špejli vsuneme do kolíčku a zajistíme tavnou pistolí. Nakonec
můžeme uvázat pod kolíček barevnou mašličku.

Kromě hraní ligové soutěže by letos oddíl šipkařů chtěl uspořádat
několik turnajových akcí. Mimo již tradičního Házení pod širým
nebem, které se letos bude konat 16. července na hřišti a bude to již
jeho třináctý ročník, bychom chtěli v zimním období v sokolovně
začít tradici Zimního házení. Mimo tyto dva turnaje, které spadají do
kategorie Místních openu, opět uspořádáme některé turnaje vyšší
kategorie ze seriálu Regionálních Masteru.

A na závěr několik zajímavostí ze šipek:

Jak se řeknou (resp. napíšou) šipky v jiných jazycích?
 النب الت- arabština
Darts - angličtina, němčina,
finština, maďarština
Pikado - bosenština, chorvatština,
slovinština
Dart - dánština, faerština,
norština, švédština
Fléchettes - francouzština
 הטלתחצים- hebrejština
Darten - holandština
Freccette - italština

Smiginis - litevština
Darts - Spicken
/Spicker/Spickern - němčina
Dart, Lotki, Rzutki - polština
Дартс - ruština
Šípky - slovenština
Пикадо - srbština
Dardos - španělština
 دارت- perština
Suligi Tagalog (základ filipínštiny)

Připravila Věra Beránková
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