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Na jihu městyse vzniká nová lokalita téměř 70 rodinných domů.
Vesměs se bude jednat o mladé rodiny s dětmi, které určitě rády
využijí možnosti relaxace v odpočinkové zóně u rybníku Na obci.
Ten, jak jste asi při svých procházkách sami zjistili, dostal vlivem
letošního suchého počasí poslední ránu. Díky netěsnosti dna úplně
vyschl, hráz se rozpadla a bohužel i veškerý kdysi čilý život v jeho
vodách je nenávratně minulostí. Chtěli bychom jeho opravou a
úpravou okolí vytvořit opět přirozenou relaxační zónu pro okolní
obyvatele „horních“ Červených Peček a Bojiště a zároveň připravit
potřebnou plochu pro vybudování dětského hřiště, k jehož realizaci se
zavázal investor v rámci nově vzniklé lokality Na Vyhlídce.
Předběžný odhad nákladů se blíží milionu korun.
Autobusové zastávky v obcích opravdu nejsou naší chloubou.
Zatím se nám podařilo obnovit pouze dvě v rámci úpravy náměstí
v Červených Pečkách a nyní vzniká nová v Bořeticích v rámci oprav
budovy bývalé hasičské zbrojnice. V příštím roce by ale mělo dojít na
plošnou obnovu všech zbývajících šesti. Náklady se vyšplhají k osmi
stům tisícům Kč. Návštěvníky našich obcí tak přestanou po
vystoupení z autobusu vítat stávající nehezké plechové přístřešky.
Opravy silnic v našem majetku jsou nikdy nekončícím příběhem.
Pro příští rok chceme nezanedbatelným nákladem 2 milionů Kč
opravit povrch silnice v Bohouňovicích I. od začátku obce směrem od
Opatovic až po křižovatku se silnicí od Bořetic. Zde nám zatím
zásadně situaci komplikují vlastnické vztahy, které v současné době
neumožňují opravu provést. Silnici z větší části vlastní Středočeský
kraj, který se ale k údržbě a opravám nehlásí. Proto jsme ho požádali o
bezúplatné převedení této komunikace do našeho vlastnictví, a pokud
ho schválí krajské zastupitelstvo, přistoupíme ihned k přípravě
projektové dokumentace a následné opravě této zanedbané silnice.
Součástí budou i nově vybudované zálivy pro zastávky autobusů
jedoucích na trase Bohouňovice I. – Opatovice.
Čistírna odpadních vod prošla v nedávné době nákladnou
rekonstrukcí spojenou s posílením kapacity. Díky masivní výstavbě
nových domů a také odvodu dešťových vod do kanalizace jejich
vlastníky ale pomalu přestává stačit našim potřebám. Proto jsme začali
připravovat projekt na oddělení dešťové vody tam, kde to je technicky
možné, a její odvod mimo čistírnu. V první fázi se jedná o vodu
z horní části Peček, konkrétně přepad z rybníka Na obci, přepad
z Teplovy studny a kašny. Voda se odvede přes zámecký park, kde
zároveň bude napájet plánované obnovené jezírko v něm, až do
rybníka Pazderna. Plánované náklady dosahují téměř tří milionů.
Jedním z našich posledních domů na opraveném náměstí, který
ještě nedostal novou fasádu, je č.p. 9 – více známý jako cukrárna. I ten
by se jí ale měl dočkat v nejbližší době a náměstí bude zase o trochu
krásnější.
Do následujícího roku se bohužel také přesunula obnova veřejného
osvětlení v horních Červených Pečkách, Na Parkáně a na silnici
k nádraží. Nejprve jsme čekali na dotační titul, který by nám pomohl
stavbu zafinancovat. Bohužel dotace rozdělované Středočeským

Sen o Štědrém dnu
Němý je podvečer i vločky mlčí,
okna žhnou do šera, jak oči vlčí.
Sype se shůry, ladně a bez hlesu,
sníh halí krajinu v bělostnou noblesu.
Přišel čas radosti, splněných přání,
pro štěstí šupina skrývá se v dlani.
Není to o ceně, je to o paměti,
myšlení na předky, rodičů na děti.
Tajemnost noci té usíná v závějích,
rolničky do snění vedou tě v nadějích.
Z. S.

Slovo starosty
Nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i doba
bilancování, kde se nám co povedlo, kde zase trochu
méně, kterým směrem se zaměřit v dalším období. Já
bych s vaším dovolením nechal hodnocení na vás. Co
se v právě končícím roce v našich obcích změnilo
k lepšímu a kde nás stále tlačí bota, vidíte sami nejlépe
ve svém okolí. Raději bych se spíš pokusil ve stručnosti nastínit, jaké
plány máme na rok 2016 a co bychom chtěli vylepšit či dotáhnout do
konce.
Základní nástin vám přinesl návrh rozpočtu městyse na rok 2016,
který je zveřejněný na úřední desce a nejbližší zastupitelstvo ho bude
schvalovat. V něm se kromě stále opakujících se výdajů nutných pro
chod obcí a zajištění potřebných služeb objevuje i několik nových
plánů, jak, a jsem přesvědčen, že smysluplně, vynaložit prostředky,
které budeme mít k dispozici.
Požádali jsme vlastníky pozemků kolem silnice z Červených Peček
na Malou Vysokou o prodej cca. třímetrového pásu. Pokud se záměr
podaří, chceme tímto pruhem položit přivaděč vody na Malou
Vysokou a následně vybudovat vodovod v celé obci. Poté zde vyroste
stezka pro pěší i cyklisty, která zásadním způsobem umožní bezpečný
pohyb mezi oběma vesnicemi. Při současném provozu, který na této
komunikaci panuje, se tím značně uleví jak chodcům, tak i
projíždějícím řidičům. A po dobudování všech zpevněných polních
cest, které nyní buduje stát prostřednictvím Pozemkového úřadu, tím
zároveň vznikne krásný vycházkový okruh z Červených Peček přes
Malou Vysokou s návazností až na novou cestu na Miskovický vrch a
dále případně na Miskovice či zpět přes Bojiště. Část těchto cest je
hotová, část se má realizovat na přelomu let 2016/17 a my bychom
rádi byli v té době již také s pracemi ve finále.
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krajem se nám v posledních letech důsledně vyhýbají, proto jsme
potřebné finance vyčlenili z rozpočtu na příští rok a koncem prosince
se vítěz výběrového řízení, firma Raisa s.r.o., může vrhnout do práce.
Pro představu, na celkem sto osvětlovacích bodů vynaložíme pět
milionů korun.
V posledních měsících jsme také začali jednat s firmou Nykos
o zřízení a následné provozování sběrného dvora pro naši lokalitu.
Od jeho vybudování si slibujeme ulehčení občanům s likvidací
odpadu, který do popelnice nepatří či se nevejde, úbytek současné
„baterie“ kontejnerů na všemožný tříděný odpad v centru obce, méně
stále dokola vznikajících černých skládek a v neposlední řadě i
rozšíření sortimentu odebíraného odpadu a tím pádem i jeho lepší
třídění a recyklaci. Jak jednání dopadnou si netroufám předjímat, ale
podle našeho názoru je to krok správným směrem, který stojí za
uvedení do praxe.
V poslední době se k vám možná dostala, i když třeba jenom
okrajově, informace o netransparentním a tím pádem i klientelismem
zavánějícím rozdělování dotací ze strany Středočeského kraje.
Několik starostů se již snaží s touto skutečností něco udělat, počínaje
otevřeným dopisem přes petici hejtmanovi kraje až po svolanou
demonstraci starostů před jeho úřadem v minulém týdnu. To, že kraj
odmítá i zveřejnit podmínky pro hodnocení projektů a výsledky
hodnocení těch vítězných, také o něčem svědčí. Bohužel tato patová
situace asi nemá jiné řešení, než výměnu vládnoucí garnitury kraje
v nadcházejících volbách. Naštěstí ale stále zůstává několik relativně
spravedlivých zdrojů možného financování, kde je opravdu hodnocen
projekt jako takový a jeho přínos pro občany, přírodu či bezpečnost a
ne členství v potřebné politické straně a známosti. Z těchto fondů se
samozřejmě budeme snažit získávat zdroje pro naše projekty,
abychom případné uvolněné prostředky mohli použít na další plány,
kterých máme v zásobníku na léta dopředu.
Vánoční svátky se k nám nezadržitelně blíží. Prožijte je pokud
možno příjemně 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.

2.

Projednání smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku na zřízení vodovodní přípojky mezi městysem
Červené Pečky, panem Tomášem Konvalinkou a Ivanou
Konvalinkovou, Bohouňovice I č.p. 53
ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 53
v Bohouňovicích I. na pozemcích městyse p.č. 74/3 a 456/6 k.ú.
Bohouňovice I. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

3.

Projednání smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku na zřízení vodovodní přípojky mezi městysem
Červené Pečky a paní Alenou Belecovou, Bohouňovice I.
č.p. 31
ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 31
v Bohouňovicích I. na pozemku městyse p.č. 456/4 k.ú.
Bohouňovice I. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

4.

Projednání smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku na zřízení vodovodní přípojky mezi městysem
Červené Pečky, panem Petrem Chmelíkem a Zdenkou
Chmelíkovou, Červené Pečky Horní 385
ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 385
v Červených Pečkách na pozemku městyse p.č. 305/15 k.ú.
Červené Pečky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

5.

Projednání smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku na zřízení vodovodní přípojky mezi městysem
Červené Pečky a panem Tomášem Sojkou, Fuknerova 409,
Červené Pečky
ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 409
v Červených Pečkách na pozemku městyse p.č. 307/2 k.ú.
Červené Pečky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Lubomír Jirků, starosta
6.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 10.9.2015

ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 18
v Bohouňovicích I. na pozemku městyse p.č. 477/1 k.ú.
Bohouňovice I. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

7.

Omluveni: Ing. Pospíšil
Hosté:
1.

Projednání smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku na zřízení vodovodní přípojky mezi městysem
Červené Pečky, panem Františkem Novotným a Marií
Novotnou, Bohouňovice I. č.p. 18

p. Kopecký, p. Lang, p. Beránek, p. Šibrava

Projednání smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku na zřízení vodovodní přípojky mezi městysem
Červené Pečky, paní Soňou Hrabákovou, Praha 4, Cílkova
637/28
ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 20
v Bohouňovicích I. na pozemku městyse p.č. 477/1 k.ú.
Bohouňovice I. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výběr nejvhodnější studie na revitalizaci zámeckého parku
v Červených Pečkách pro zpracování dalšího stupně
projektové dokumentace
Dosud se uvažovalo o výběru vhodné studie, ale po mnoha
diskuzích a vyhodnocení připomínek by bylo vhodnější vybrat
projektanta některé z předložených studií, který bude ochoten
zapracovat námi požadované změny a zároveň splní termín
dokončení projektu tak, aby se dal na jaře příštího roku použít při
žádosti o dotaci na tuto stavbu.
Po rozsáhlé diskuzi členů zastupitelstva starosta navrhl vytvořit
komisi, do které se dobrovolně přihlásili: p. Jirků, p. Istenčin, p.
Kubín, p. Novotný, p. Petrusová a dva zástupci organizace Junák.
Komise vypracuje zadání pro projektanty, kteří splní požadovaný
termín a zpracují cenovou nabídku dle požadavků vytvořených
komisí.
ZM ustanovilo komisi, která připraví zadávací podklady pro
vypracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci
revitalizace zámeckého parku v Červených Pečkách.

8.

Projednání žádosti o odkoupení části pozemku městyse p.č.
1125/2 v ulici Na Obci v Červených Pečkách žadatele Jiřího
Linharta, Dr. Dvořáka 38, Červené Pečky
Pan Linhart žádá o povolení prodeje obecního pozemku směrem
do ulice Na Obci a odvodňovací strouhou v ulici Na Obci. Jedná
se o pás široký 2 m ve svažitém terénu (cca 53 m2). Na uvedeném
pozemku je část schodiště do jeho rodinného domu.
ZM odkládá rozhodnutí o žádosti o odprodej části pozemku p.č.
1125/2 k.ú. Červené Pečky panu Jiřímu Linhartovi do doby
výsledku místního šetření, které bude svoláno nejpozději do
25.9.2015.

9.
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Projednání požadovaných víceprací na akci Zateplení budovy
ZŠ Červené Pečky

faráře Bulína. Pro úspěšné přidělení státní dotace na opravu
místního kostela vznesl pan farář požadavek na písemné
potvrzení záměru městyse podílet se v dalším období na opravě
kostela v Červených Pečkách. Záměr podílet se na opravě je i
součástí volebního programu pro toto volební období.
ZM potvrzuje záměr městyse Červené Pečky spoluúčastnit se
finančně na opravě kostela Narození Panny Marie v Červených
Pečkách v letech 2017 – 2018 částkou do 1,5 mil. Kč za
podmínky, že spoluúčast městyse nepřekročí 50% nákladů na
tuto opravu.

Technický dozor investora seznámil zastupitele s rozsahem
víceprací a méněprací na stavbě Zateplení ZŠ Červené Pečky.
Výsledná částka víceprací činí 331 540,- Kč. Jedná se především
o náklady na kvalitnější kotvení kontaktního zateplovacího
systému pomocí hmoždinek s ocelovým trnem. Zde existuje
rozpor mezi způsobem provedení dle projektové dokumentace a
doporučeným způsobem, který vzešel z trhacích zkoušek před
zahájením stavby. Vyjádření projektanta k tomuto rozporu
nebylo k dnešnímu dni doručeno. Dále je v částce víceprací
zahrnuta stříška nad terasou, okapový chodník u části objektu,
výměna komína k ohřívači vody ve školní kuchyni a neplánované
překládky vodovodu. Na stavbě byly zároveň uplatněny smluvní
pokuty za nedodržení termínu a za drobné nerovnosti na fasádě.
ZM souhlasí s proplacením vykázaných víceprací na stavbě
Zateplení budovy ZŠ Červené Pečky dle přiloženého rozpisu.

15. Projednání darovací smlouvy mezi firmou Loudát Miroslav,
Na Parkáně 393, Červené Pečky a městysem Červené Pečky
Starosta seznámil zastupitele se vzniklým problémem mezi
občany v obci Bohouňovice I. s parkováním aut před jejich
nemovitostmi. Bylo dohodnuto, že se vybudují nová parkovací
místa, která jasně vymezí prostory pro parkování. Záměrem
městyse je zrealizovat stavbu na konci tohoto roku. Pan Loudát,
jako jeden z dotčených občanů, se rozhodl na tuto akci přispět
částkou 50.000,- Kč formou darovací smlouvy.
ZM schvaluje darovací smlouvu č. 1/2015 mezi firmou Loudát
Miroslav, Na Parkáně 398, Červené Pečky a Městysem Červené
Pečky na částečnou úhradu investic do rozvoje místních
komunikací městyse a pověřuje starostu jejím podpisem.

10. Projednání víceprací na akci Rekonstrukce místních
komunikací ulice Do Polí a J. K. Hrubého Červené Pečky
Tajemník úřadu seznámil zastupitele s potvrzenými vícepracemi
na stavbě rekonstrukce místních komunikací Do Polí a J. K.
Hrubého. V úseku slepé části ulice J. K. Hrubého v délce cca 15
m bylo nutné z důvodu nevyhovujícího podloží odstranit
podkladní vrstvu komunikace až do hloubky cca 1 m a nahradit ji
lomovým kamenem. Po této úpravě byly zátěžové zkoušky pláně
pro stavbu komunikace vyhovující.
ZM souhlasí s proplacením víceprací na stavbě Rekonstrukce
místních komunikací ulice Do Polí a J. K. Hrubého Červené
Pečky dle předloženého rozpisu.

16. Projednání zprávy komise kulturní a sociální o výběru
vhodného kandidáta na obsazení volného bytu ve škole
Předseda komise Mgr. Istenčin informoval zastupitele
o výsledku jednání komise na obsazení volného bytu ve škole po
paní Michale Suchánkové. Na obsazení bytu komise doporučila
pana Filipa Nehasila, který by v bytě bydlel společně
s partnerkou Vendulou Beránkovou po dobu asi dvou let, než si
postaví vlastní rodinný dům na svém pozemku v ulici
K Vodojemu. Byt se nesmí obsazovat natrvalo, protože je to stále
školní byt s prioritním využitím pro zaměstnance školy.
ZM bere na vědomí zprávu komise kulturní a sociální o výběru
kandidáta na obsazení volného bytu ve škole.

11. Projednání návrhové části Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje území MAS Podlipansko pro období 2014 –
2020
Starosta seznámil zastupitele s obsáhlou strategií MAS
Podlipansko na další období. Pro městys lze využít z vypsaných
oblastí bezbariérový přístup do základní školy, vybudování dvou
odborných tříd ve škole (fyzika, chemie) a výměnu autobusových
zastávek.
ZM bere na vědomí Strategii komunitně vedeného místního
rozvoje území MAS Podlipansko pro období 2014 – 2020 ze dne
31.8.2015.

17. Projednání rozpočtového opatření č. 7/2015
Rozpočtové opatření reaguje na skutečné příjmy a výdaje
v jednotlivých kapitolách rozpočtu.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015.

12. Projednání otevřeného dopisu hejtmanovi a zastupitelstvu
Středočeského kraje k přehodnocení systému přidělování
dotací
Starosta seznámil zastupitele s dopisem od starosty obce
Radovesnice II, který je určený pro hejtmana Středočeského
kraje a Zastupitelstvo Středočeského kraje a týká se
přehodnocení systému přidělování dotací.
ZM doporučuje připojit se k otevřenému dopisu hejtmanovi a
zastupitelstvu Středočeského kraje, který požaduje přehodnocení
celého systému přidělování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 5.11.2015
Přítomni: p. Jirků, Mgr. Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín,
Ing. Šanc, Ing. Pospíšil, p. Bradna, p. Slanařová,
p. Dvořák, Ing. Novotný, p. Matoušek, Mgr. Istenčin,
Ing. Pospíšil

13. Projednání zprávy komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky Zkvalitnění nakládání
s BRO (biologicky rozložitelný odpad) v Červených Pečkách

Omluveni: p. Černá - Petrusová
Hosté:

Starosta seznámil se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Zkvalitnění nakládání s BRO v Červených Pečkách“.
Bylo osloveno celkem pět firem dodávajících různé značky
vozidel. Nabídku odevzdaly dvě firmy. Hodnotícím kritériem
byla nabídková cena. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka
firmy NAPA TRUCKS spol. s r.o. Semtín s nabízeným vozidlem
DAF LF.
ZM bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek a
výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Zkvalitnění
nakládání s BRO (biologicky rozložitelný odpad) v Červených
Pečkách.

1.

p. Kopecký, p. Lang, p. Lupták, Mgr. Stopková,
Mgr. Hanzlová

Projednání návrhu rozpočtu městyse na rok 2016
Rozpočet na příští rok vychází z plnění rozpočtových příjmů
v letošním roce, výdaje jsou rozpočtovány podle plánovaných
akcí, aniž by bylo počítáno s případnými dotacemi. Tajemník
seznámil zastupitele detailně s jednotlivými plánovanými
investicemi.
ZM souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu městyse na rok
2016.

2.
14. Projednání záměru finanční spoluúčasti na opravě kostela
Narození Panny Marie v Červených Pečkách

Projednání žádosti o odkup části pozemku p.č. 1125/2 k.ú.
Červené Pečky
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem místního šetření,
které bylo podmínkou z minulého jednání zastupitelstva pro

Místostarosta Mgr. Dvořák seznámil zastupitele se žádostí pana
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pozemek p.č. 307/2, k.ú. Červené Pečky. Právo provést stavbu na
cizím pozemku se zřizuje bezplatně. Bude s ním uzavřena
smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro novostavbu na pozemku
městyse p.č. 272/10 a st. 794, k.ú. Červené Pečky. Vodovodní
přípojka bude uložena do pozemku městyse p.č. 307/2 k.ú.
Červené Pečky. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

následné projednání záměru prodeje. Pozemek končí na hraně
svahu, jeho údržba je pro obec náročnější, nejsou v něm uloženy
sítě a jeho prodeji nic nebrání. Ing. Kubín v diskuzi navrhl, aby
do smlouvy s p. Linhartem byla zakotvena podmínka ukončení
pozemku opěrnou zdí.
ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.
1125/2 k.ú. Červené Pečky.
3.

Projednání žádosti o odkup části pozemku p.č. 733/4 k.ú.
Červené Pečky

9.

Starosta seznámil zastupitele s výsledkem místního šetření na
základě žádosti manželů Stopkových. Pozemek využívají
Stopkovi dlouhodobě jako zahradu. O pozemek žádali už
v minulosti, ale prodej nebyl odsouhlasen z toho důvodu, že se
uvažovalo o jeho využití jako přístupové cesty k obecnímu
pozemku, který je za ním. Nyní žádají o prodej jeho části v šířce
cca 6m, zbylá část pozemku, která je připlocena k nemovitosti
Holečků, by zůstala v majetku městyse pro případné uložení sítí
či zbudování přístupového chodníku. Žadatelé souhlasí s úhradou
geometrického plánu na oddělení pozemků.
ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.
733/4 k.ú. Červené Pečky.
4.

5.

6.

Starosta seznámil zastupitele s nově vypsanou výzvou na dotaci,
ze které by se dala část nákladů na oddělení balastních vod
čerpat. Oslovená firma LK Advisory, s.r.o. podala cenovou
nabídku na zpracování žádosti o dotaci v částce 30 tis. Kč s tím,
že odměna je splatná až po podání, resp. přijetí žádosti fondem.
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na zakázku
Odlehčení ČOV oddělením splaškové a dešťové kanalizace
v Červených Pečkách. Administrací a podáním žádosti bude
pověřena firma LK Advisory s.r.o. Praha. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Projednání žádosti o odkup části pozemku p.č. 1214 k.ú.
Červené Pečky

10. Projednání dokumentu k zabezpečení úkolu požární ochrany
pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

Pozemek má dlouhodobě pronajatý p. Macháčková, nyní žádá o
jeho odprodej. Starosta navrhuje neprodávat ho jako celek, ale
pouze jeho část, ve které je nyní nově uložena kanalizační
přípojka a vodoměrná šachta k její nemovitosti. Na zbytku
pozemku, který by zůstal v majetku městyse, stojí sloup
veřejného osvětlení a opěrná zeď.
ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.
1214 k.ú. Červené Pečky.

Předložené dokumenty, zpracované z pověření starosty panem
Bradnou, nově upravují a dávají do souladu s platnou legislativou
povinnosti obce ve vztahu k hasičům. Autor seznámil zastupitele
s jednotlivými dokumenty (body 10-13), které zpracoval podle
zákona o požární ochraně.
ZM schvaluje vydání Dokumentu k zabezpečení úkolu požární
ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.
11. Projednání Řádu ohlašovny požáru

Projednání kupní smlouvy na pozemek pod trafostanicí
p.č. 847 odděleného z pozemku městyse p.č. st. 42 k.ú.
Červené Pečky s firmou ČEZ Distribuce a.s.

ZM schvaluje vydání Řádu ohlašovny požáru pro území
městyse Červené Pečky.

Pozemek je pod trafostanicí Na Obci. V navržené kupní
smlouvě je cena za pozemek a cena za oddělení pozemku,
celkem 15.566,- Kč.
ZM schvaluje kupní smlouvu č. KSK/4234/2015 mezi
společnosti ĆEZ Distribuce a.s. a městysem Červené Pečky na
prodej pozemku pod trafostanicí dle nového stavu geometrického
plánu pozemek p.č. st. 847 k.ú. Červené Pečky za cenu 15.566,Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

12. Projednání změny zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Červené Pečky
ZM schvaluje změnu dosavadní Zřizovací listiny organizační
složky s názvem Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse
Červené Pečky ze dne 29.3.2007.
13. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 Požární řád
městyse
Text obecně závazné vyhlášky byl starostou konzultován
s MVČR, je v souladu se zákonem.
ZM schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky městyse
č. 3/2015 Požární řád městyse.

Projednání darovací smlouvy s Evženem Procházkou na část
vodovodu DN 90 v délce 34 m v lokalitě Jelínkova zahrada
Tajemník úřadu seznámil zastupitele s obsahem darovací
smlouvy na vodovodní řad v délce 34m – přechod pod silnicí
z ul. K Vodojemu, v ceně 100 tis. Kč. P. Procházka ke smlouvě
dodá geodetické zaměření řadu.
ZM schvaluje darovací smlouvu č. 2/2015 mezi panem
Evženem Procházkou, Kouřim 586 a městysem Červené Pečky
na vodovodní řad realizovaný na pozemcích p.č. 1195/1, 1102/4,
1102/6, 222/27, k.ú. Červené Pečky. Celková cena předávaného
majetku je 100 tis. Kč. Městys souhlasí s převodem majetku do
svého vlastnictví a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

7.

14. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 Zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet
osob
Vyhláška vymezuje povinnosti pořadatelů akcí. Text obecně
závazné vyhlášky byl starostou konzultován s MVČR, je
v souladu se zákonem.
ZM schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky městyse
č. 4/2015 Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se
zúčastňuje větší počet osob.

Projednání smlouvy o právu provést stavbu vodovodní
přípojky na cizím pozemku pro nemovitost č.p. 38,
Opatovice, pozemek p.č. 503/1 k.ú. Opatovice

15. Projednání zprávy komise pro výběr nejvhodnější nabídky
na stavbu Obnova veřejného osvětlení Červené Pečky

P. Matějka žádá o povolení vybudování vodovodní přípojky ke
svému domu v Opatovicích č.p. 38. Právo provést stavbu na
cizím pozemku se zřizuje bezplatně. Bude s ním uzavřena
smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro nemovitost č.p. 38
v Opatovicích na pozemku městyse p.č. 503/1, k.ú. Opatovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
8.

Projednání žádosti o dotaci z OPŽP na zakázku Odlehčení
ČOV oddělením splaškové a dešťové kanalizace v Červených
Pečkách

Místostarosta p. Kulhánek předložil zprávu komise na výběr
nejvhodnější nabídky na výše uvedenou stavbu. Z oslovených
šesti firem se o zakázku přihlásily 4 firmy, nejvýhodnější
nabídku podala firma Raisa s.r.o. Kolín s cenou 5.044.190,- Kč.
ZM bere na vědomí Zprávu komise pro otevírání obálek na
zakázku Obnova veřejného osvětlení Červené Pečky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
16. Projednání žádosti o dotaci z OPŽP na revitalizaci rybníčku
Na Obci Červené Pečky

Projednání smlouvy o právu provést stavbu vodovodní
přípojky na cizím pozemku pro nemovitost ul. Fuknerova,
pozemek městyse p.č. 307/2 k.ú. Červené Pečky

Starosta seznámil zastupitele s vypsanou výzvou dotačního
titulu Operačního programu Životní prostředí. Firma AXIOM se
specializuje na podobné projekty, zpracuje žádost včetně

P. Vokřál žádá o povolení vybudování vodovodní přípojky na
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16, vše k.ú. Červené Pečky, č.j. PÚ620947/K01/2/1-JK 33556/01
ze dne 25.8.2010 a pověřuje starostu městyse podpisem
protokolu o předání a převzetí staveb.

projektové dokumentace, technického průzkumu vodní plochy,
provedení sond pro zjištění podloží a další administraci spojenou
s dotací. Cenová nabídka firmy je 59 tis. Kč včetně projektové
dokumentace, platby jsou rozděleny do třech částí. Podle
projektanta by hráze rybníčku měly být travnaté, okolí osázené
stromy. Revitalizací rybníčku se zároveň připraví plocha na
vybudování nového dětského hřiště, které je zde plánovano pro
novou výstavbu rodinných domů lokality Na Vyhlídce, jižní část
Červených Peček a obyvatele Bojiště.
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na zakázku
Revitalizace rybníčka Na Obci v Červených Pečkách.
Administrací a podáním žádosti včetně zpracování projektové
dokumentace bude pověřena firma AXIOM engineering s.r.o.
Pardubice. ZM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

22. Rozpočtové opatření č. 8/2015
Tajemník úřadu seznámil zastupitele s návrhem, který upravuje
příjmy a výdaje podle skutečnosti. V příjmech je doplněná
schválená dotace na auto na BRO.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

17. Projednání záměru výkupu pozemků pro cyklostezku na
Malou Vysokou

Blahopřání jubilantům

K plánované realizaci projektu bude nutné vykoupit pozemky
v šíři cca 3 m vedle komunikace z Červených Peček na Malou
Vysokou. Cena půdy podle bonity vychází na částku cca 27 tis.
Kč. Za vynětí ze zemědělského půdního fondu se zaplatí cca 201
tis. Kč. Před stavbou vlastní cyklostezky by VHS uložilo do
pozemku přívodní vodovod pro Malou Vysokou. Jednalo by se o
600 m rozvodů po obci a 800 m od vodojemu.
ZM schvaluje záměr výstavby cyklostezky a vodovodu na
Malou Vysokou a pověřuje úřad městyse jednáním o výkupu
pozemků a dalšími kroky k přípravě staveb.

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v zimních
měsících přelomu let 2015 - 2016, tedy v prosinci, lednu a únoru,
dožívají významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme
pevné zdraví, životní pohodu a optimismus.

75 let
Pan Pavel Holeček
Pan Jaromír Koubek
Pan Jiří Zuza
Pan Josef Perl

18. Projednání žádosti osadního výboru Bořetice o příspěvek na
ozdobení vánočního stromu a finanční příspěvek na program
rozsvěcení stromu

80 let
Paní Milena Hrbková
Pan Josef Kalenda
Pan Jan Kolovecký

Starosta seznámil zastupitele se žádostí občanů Bořetic
prostřednictvím osadního výboru Bořetice, ve které žádají o
finanční příspěvek na adventní rozsvěcení a ozdobení vánočního
stromu stejně jako v loňském roce.
ZM souhlasí s finančním příspěvkem na vánoční akci
pořádanou osadním výborem v Bořeticích.

85 let
Pan Bedřich Sosnovec

19. Projednání žádosti o převod části silnice v Bohouňovicích I.
do vlastnictví městyse

90 let
Paní Štěpánka Zimová

Místostarosta Mgr. Dvořák seznámil zastupitele s majetkovými
poměry silnice, která vede od křižovatky na Bořetice přes
Bohouňovice I. směrem na Opatovice. Podstatná část pozemku je
ve vlastnictví kraje. Není zařazena v plánu údržby SÚS a je
v dezolátním stavu. Převod musí nejprve schválit KSÚS a potom
Středočeský kraj a je zároveň nutnou podmínkou pro realizaci
plánované opravy této komunikace městysem.
ZM souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků
p.č. 456/20, 477/13, 477/14, 42/7 a 474/1, k.ú. Bohouňovice I. do
vlastnictví městyse od Středočeského kraje a správce Středočeské
krajské správy a údržby silnic.

OKÉNKO KOMISE KULTURNÍ,
ŠKOLSKÉ 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 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.

20. Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z Operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu
životního prostředí ČR
Starosta seznámil zastupitele se zněním vydaného rozhodnutí
o přidělení dotace na nákup vozidla na svoz BRO, které třeba
nyní schválit.
ZM souhlasí s přijetím dotace na zkvalitnění nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem v Červených Pečkách dle
smlouvy č. 15236384 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR uzavřenou mezi Státním fondem
životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1930/1, Praha 11
a městysem Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, Červené Pečky a
pověřuje starostu jejím podpisem.

Ohlédnutí za uplynulým čtvrtrokem
Zájezd do Ratibořic
neděle 6.9.2015

21. Projednání předávacích protokolů, kterými budou na městys
Červené Pečky převedeny vybudovaná společná zařízení:
polní cesta HPC 12, polní cesta VPC1 a polní cesta VPC 16

Zámek Ratibořice, zámecký park, Rudrův mlýn, vodní mandl,
sousoší Babičky s vnoučaty, Staré bělidlo, Viktorčin splav a další
známá místa v okolí Ratibořic byla hlavním lákadlem výletu, který
proběhl první víkend v září. Shodou náhod to byl první víkend, který
upozornil na blížící se podzim. Chladnější počasí a místy déšť však
neodradily nikoho ze třiceti zájemců o historii či turistiku. Připraveny
byly 4 trasy různé náročnosti. Zájemci vyrazili jak na tu nejdelší

Cesty byly vybudovány na základě schváleného plánu
společných zařízení a dle schváleného návrhu komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Červené Pečky. Výsadba doprovodné
zeleně a její následná tříletá popěstební péče bude předána
samostatným protokolem po jejím ukončení.
ZM souhlasí s převzetím polních cest HPC 12, VPC 1 a VPC

5

devatenáctikilometrovou, tak na tu nejkratší, čtyřkilometrovou.
Nejvíce obsazená však byla trasa v délce deseti kilometrů. Ať už si
však turisté vybrali jakoukoli z tras, provedla je po nejhezčích místech
Babiččina údolí a zavedla je do České Skalice, kde měli možnost
zakončit den posezením v kavárně, cukrárně či restauraci.
V kombinaci s rychlou a pohodlnou dopravou se jednalo o příjemně
strávený den, který množstvím pozitiv odsunul do pozadí i rozmary
počasí.

landii strávený den je téměř nedostatečný. Celý areál je navíc
uspořádán tak, aby si svůj předmět zájmu nalezli jak děti, tak dospělí.
Jistě není náhodou, že v den našeho zájezdu dospělí účastníci
převažovali.
Hodnocení naší jednodenní návštěvy Liberce je veskrze pozitivní.
Jistě je to dáno tím, že si program dne mohl každý sestavit dle svého
uvážení a podobně budou připravovány i další zájezdy.

Letiště Václava Havla Praha

Pozvánka na plánované akce

neděle 25.10.2015

Pozvánky na 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 je vše dostupné na
internetových stránkách kulturní komise. Na tomto místě tedy uvádím
pouze výčet jednotlivých akcí.

Říjnová exkurze na letiště Václava Havla v Praze Ruzyni navázala
na dubnovou návštěvu tohoto místa. Tehdy jsme nemohli uspokojit
všechny zájemce, a proto jsme si již před několika měsíci rezervovali
nový termín a s ním i novou trasu prohlídky. Zopakovat dvakrát zcela
totožný program v tak krátkém časovém rozestupu se nám jevilo jako
neefektivní a tak jsme dali na doporučení letišťní průvodcovské služby
a pro říjen zvolili odlišnou prohlídkovou trasu. To přineslo jak řadu
výhod (možná opakovaná účast, návaznost a doplnění informací,
ucelenější pohled na historii a plánované úpravy letiště atd.), tak i
některá omezení (maximální velikost skupiny byla poloviční ve
srovnání s dubnovou exkurzí, účast dětí nebyla možná atd.).
Během prohlídky jsme se seznámili nejen s historií letiště a
fungováním nejstarší části letiště - terminálu 3. Tentokrát jsme
navštívili i nově vybudované a cestujícími používané terminály 1 a 2.
Součástí exkurze bylo také sledování odbavování, odletů, příletů a
přijímání letadel přímo na letištní ploše. Ve srovnání s minulou
exkurzí jsme zde trávili více času a poutavý byl i výklad naší
průvodkyně. Poté jsme se přesunuli do hlavních letištních hal, kde
více než dvouhodinová exkurze pokračovala. Letmo jsme se seznámili
s možnostmi, které mají cestující ve chvíli, kdy čekají na svůj odlet, a
se zázemím letištních terminálů. Pro většinu z účastníků to byla místa
nová, protože leteckou dopravu využívají zcela minimálně nebo
vůbec. Nové informace si však odnesli i ti, kteří letecky cestují. VIP
salónky a business výhody přece jen nepatří mezi místa, do kterých se
běžný cestující dostane. Poté už následoval přesun zpět do terminálu
č. 3, kde jsme exkurzi zakončili příjemným posezením u dobrého jídla
v letištní restauraci.
Na tomto místě bych vás chtěl pozvat na (v pořadí třetí) exkurzi,
která proběhne v měsíci lednu. Její obsah je totožný s naší dubnovou
návštěvou a do programu akcí ji kulturní komise zařazuje z toho
důvodu, abychom dali příležitost k účasti nejen dospělým, ale i dětem,
na které se v dubnu nedostalo. "Třikrát a dost" platí i v tomto případě.
Lednová exkurze bude na delší čas poslední příležitostí, kdy můžete
využít společnou skupinovou exkurzi a navštívit společně s námi
Letiště Václava Havla.

V sobotu 28.11. můžete strávit odpoledne v sokolovně
v Červených Pečkách. Od 14:00 zde probíhá další Vánoční tvoření,
v 17:15 hod na něj naváže program na náměstí zakončený
rozsvícením vánočního stromu.
Na sobotu 2.1. připadá Tříkrálový pochod, kterého se mnozí z
vás pravidelně účastní. Červené Pečky a jejich okolí máme za
uplynulé roky prošlé křížem krážem a je stále těžší hledat nové trasy.
S tou aktuální se budete moci seznámit na internetových stránkách a
tištěných pozvánkách v průběhu prosince.
Na neděli 17.1. jsme zařadili další (a na delší čas poslední)
exkurzi na letišti Václava Havla v Praze. Jedná se o akci, která je
určena nejen dospělým, ale i dětem. Exkurze může být vhodným
vánočním dárkem pro vaše blízké, stejně tak jako zájezd do divadla
Bez zábradlí v Praze. Zájezd proběhne v první polovině února a
konkrétní termín a název představení bude umístěn na internetové
stránky kulturní komise a plakátovací plochy v nejbližších dnech.
V neděli 13.3. proběhne zájezd do jižních Čech. Připravena je pro
vás exkurze, během které vám bude představena jaderná elektrárna
Temelín a kdy budete moci navštívit město Tábor.
Ve velkém předstihu vás zveme také na 6. ples městyse, který
proběhne v sobotu 9.4. Předprodej vstupenek bude zahájen 1. ledna.

Jak se na jednotlivé akce přihlásit?
Příznivci techniky mohou využít elektronický 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.

Liberec
neděle 8.11.2015

Za kulturní komisi, Lukáš Istenčin

Zoologická zahrada, botanická zahrada, centrum Babylon, IQ park,
IQ landia... Nejen tato místa byla cílem zájezdu do Liberce. Zájezd
byl připraven tak, aby si každý mohl vybrat program dne dle svého
uvážení. Menší skupina vyrazila do ZOO a to nejen díky (pro listopad
opravdu neobvyklému) jarnímu počasí. Někteří chtěli zavzpomínat na
svá školní léta, kdy byla liberecká ZOO častým cílem výletů a
porovnat současnou podobu zmodernizované ZOO se svými
vzpomínkami. Část zamířila také do botanické zahrady, která svou
zásadní modernizací prošla před několika lety, ale stále je jedním
z hlavních lákadel Liberce.
Hlavním cílem se však stalo centrum Babylon s IQ parkem a jeho
"mladší, ale mnohem větší sourozenec" IQ landia. IQ park nabízí
názorné ukázky různých fyzikálních jevů; modely, které názorně
ukazují fungování různých strojů a zařízení; řadu her a hlavolamů atd.
V IQ landii toho pak naleznete mnohem více s tím, že v nemalé míře
jsou v jednotlivých expozicích využity moderní, interaktivní nástroje.
V IQ parku můžete trávit celý den a nudit se jistě nebudete. V IQ

Kam na výlet
Sluneční hodiny v Brandlově
Brandlově ulici
Před kostelem sv. Bartoloměje v Kolíně je řada domů z roku 1480,
které jsou několikrát přestavěné od barokního slohu až k dnešní
podobě. Na domě čp. 17 byly při opravě mezi okny prvního patra
obnoveny sluneční hodiny podle návrhu bratří Jana a Ladislava
Kamarytových, na základě nálezů fragmentů ze 17. století s nápisem
„Čas plyne - pokud čas máme - čiňme dobro”.
V předvánočním čase si tato slova více uvědomujeme. V současné
době je dům v majetku římskokatolické církve.
V. Miškovská
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Vánoční country

Změny ve „Vlčích horách“

Tradiční vánoční country bál, který jsme
každoročně pořádali pro své přátele a příznivce
na Kaňku, se pro letošní rok přesouvá do
červenopečecké sokolovny z důvodu nehorázných
finančních požadavků paní hostinské.
Tak tedy: Dovolujeme si Vás pozvat na sobotu 19.12. od 20:00
hodin. Zajucháme, zatančíme, koledy zapějem a dobře se pomějem.
Všem přejeme krásné prožití svátků, úspěšný a klidný příští rok.

Svahy, stoupající jižním směrem od Červených
Peček a Dolan, byly odedávna obávanou příčinou
občasných záplav, při kterých masy vod a bahna
směřovaly na červenopečecké náměstí či jižní část
obce Dolany. Naši předkové dobře znali, co
dokáže přívalový déšť v této oblasti, a čelili tomuto nebezpečí
vhodným hospodářským využitím. Svah býval v minulosti rozčleněn
sady, pastvinami, mezemi a polními cestami, pole byla menší než dnes
a byla oraná zásadně po vrstevnici. Vhodně vedené polní cesty byly
zatravněné a plnily i úlohu vodotečí. Tento systém, po staletí místními
hospodáři zdokonalovaný, plnil svou úlohu spolehlivě. Tak tomu bylo
až do neblahé doby kolektivizace, kdy jsme se rozhodli „poručit větru
a dešti“. V rámci této politiky byly rozorány meze a vodoteče,
zlikvidovány sady a remízky. Důsledkem byl problém se záplavami,
který se vyhrotil počátkem let sedmdesátých a pokračoval až do
současnosti. Pamětníci si určitě vzpomenou, jak tuny bahna,
naplaveného ze svahu pod Malou Vysokou zaplavily počátkem let
sedmdesátých opakovaně Dolany. Podobné situace vznikaly i na
jižním okraji Červených Peček, kde byly zde stojící rodinné domky
opakovaně zaplavovány vodou a bahnem. Jedinou možností, jak
zmírnit tyto problémy, bylo dodržování takových osevních postupů,
aby splavování ornice bylo minimální.

Vaše naše Trampoty

Neděle 13.12.2015, 14:30 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
Kostel P. Marie
v GRUNTĚ

Možnost řešit tuto situaci zásadním způsobem se objevila až
počátkem let devadesátých. Tehdy stát začal organizovat a financovat
tzv. komplexní pozemkové úpravy. Jejich cílem bylo jednak přesně
zaměřit pozemky jednotlivých vlastníků, účelně je spojit do větších
celků a současně vymezit obecní pozemky, vhodné pro vybudování
veřejně prospěšných staveb (polních cest, protierozních úprav atd.)
Vydat se touto cestou byl běh na dlouhou trať a je nepopiratelnou
zásluhou starosty Jana Koloveckého, že tento proces pozemkových
úprav nastartoval a dokázal o jeho nezbytnosti přesvědčit jak vlastníky
pozemků, tak zastupitele. Po náročných jednáních jsme dospěli
„papírově“ k cíli v letech 2010 – 2011, kdy v rámci dokončených
pozemkových úprav byl schválen projekt veřejně prospěšných staveb
v k.ú. Červené Pečky a Dolany jak zastupitelstvem, tak Pozemkovým
úřadem.

Vystupují:TRAMPOTY a FREETET
Vstupné: dobrovolné /benefice pro kostel/

3. rozsvícení Bohouňovického smrku
Termín akce je 12.12.2015, začátek programu
v 15:30 a rozsvícení stromečku v 17:00.
Součástí večera je dobročinná aukce pro
Kojenecký ústav a předání dárků pro děti
u stromečku.
Srdečně zve pořadatel Marek Jeryje

Výsledkem této systematické, téměř dvě desetiletí trvající
administrativní anabáze byla výstavba polních cest a porotierozních
opatření, kterou investoval Pozemkový úřad. Loni vznikly v k.ú.
Červené Pečky dvě protizáplavové a protierozní stavby: zatravněná
údolnice vedená po spádnici a kolmo na ni zasakovací průleh, vedený
uprostřed svahu po vrstevnici. V letošním roce byly tyto stavby
doplněny soustavou obslužných polních komunikací.

Pozvánka na štědrovečerní
Půlnoční mši
do kostela Panny Marie v Červených Pečkách. Opět uslyšíte pásmo
vánočních písní a koled v podání pěveckého souboru místní školy,
jednak na krátkém koncertě, který začíná ve 21,30 hodin a pak na mši
od 22,00 hodin.
Všechny Vás co nejsrdečněji zveme - přijďte si poslechnout děti,
kterým se bude zpívat lépe, budou-li mít hodně posluchačů a diváků, a
při mši si můžete známé koledy zazpívat s nimi…

V příštím roce by měl Pozemkový úřad pokračovat v těchto pracích
v k.ú. Dolany a definitivně tak ochránit tuto část obce před záplavami,
přicházejícími ze svahu pod Malou Vysokou. Veškeré tyto stavby
předá po kolaudaci do majetku městyse. Do budoucna to pro nás
znamená velký závazek - obnovu zeleně, sekání trávy, opravy cest,
odstraňování nánosů z příkopů a propustků.

Mgr. Ivana Kopecká, vedoucí pěveckého souboru
a Mgr. Jaroslav Květoň, varhaník

V knihovně je nový soubor 85 knih z Kolína, koncem listopadu
přibude soubor knih z Kutné Hory. Ve středu 11. listopadu jsme
v knihovně vyráběli prostírání z čajových sáčků. Moc se nás nesešlo,
ale nakonec to bylo dobře, protože vzhledem k malým prostorám by
se nás víc nevešlo. To je asi vše, s předstihem přeji všem svým
čtenářům krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce.

Doporučuji všem občanům, pokud tak již neučinili, vycházku po
svazích Vlčích hor. Teprve pak si uvědomí, jak zásadní změna
charakteru krajiny zde proběhla. Neznamená sice návrat k původnímu
rázu zemědělského využití, které zde bylo po staletí, ale návrat
k trvale udržitelnému stavu. Stavu, který výrazně omezí splavování
kvalitní ornice do údolí, zabrání záplavám při přívalových deštích a
umožní racionální využívání zemědělské půdy. Stromořadí zde
vysázená budou v budoucnu ozdobou těchto svahů.

Marie Hurtová,knihovnice

Jan Dvořák,místostarosta

Z knihovny
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Evropský den jazyků ve škole
Na prvním stupni se děti toulaly celou
Evropou. První a druhá třída zůstala
v
Čechách. Prvňáci poznávali symboly České
republiky, druháci nám zazpívali písničky o
městech v České republice.
Třeťáci se vydali až do Velké Británie.
Seznamovali se s památkami a tradicemi
této země a nakonec nám zazpívali veselou anglickou písničku.
Čtvrťáci zamířili do Francie. Naučili nás francouzské pozdravy a
počítání do pěti. Na závěr svého vystoupení nás pobavili veselou
francouzskou písničkou.
Pátá třída nám vysvětlila, proč vlastně slavíme Den evropských
jazyků, kolika jazyky mluví lidé v Evropě a jaká je historie České
republiky v Evropské unii.
Lucie Valoušková, vychovatelka

Ing. Šárka Jeřábková, uč. ZŠ

Tablety a výuka

Den otevřených dveří v ZŠ

V tomto školním roce používáme, v rozumné míře, při výuce
dvacet iPadů, a to nejen pro přístup k informacím na internetu, ale
také k prohloubení znalostí a dovedností prostřednictvím výukových
programů, které jsou v iPadech žákům k dispozici. Výhodou je
mobilita a rychlá dosažitelnost informací při výuce.
Na snímcích jsou záběry z výuky angličtiny na prvním stupni a
chemie na druhém stupni.

Den otevřených dveří v základní škole byl pro mě příležitostí vidět
moje děti v 1. a 3. třídě při práci v hodině. Potěšilo mě, že kromě
technických lahůdek – interaktivních tabulí a tabletů má ve třídách své
místo stále i „černá tabule“ a je všude také dost místa pro obrázky a
jiné práce dětí.
Tablety a výuku na nich jsme si ve 3. třídě i vyzkoušeli.
Moc ráda jsem se zase ocitla v „naší třídě“ a dokonce s naší paní
učitelkou. Jen škoda, že jsem nemohla zajít do školní jídelny…
Jana Ročková-Pokorná

Strašidélkování v MŠ
aneb dýňování máme rádi
Dne 27.10. proběhlo v naší mateřské
škole dýňování, na které byla pozvána
i široká veřejnost.
Na celou akci jsme se připravovali
2 týdny – kreslili, malovali a modelovali,
stříhali, lepili, vypravovali si nad knížkou,
časopisem, obrázky.
Vše mělo jasný cíl, děti vyráběly dle vlastní fantazie a
představivosti, sdělovaly si své prožitky a dojmy. Byla uskutečněna
"stezka odvahy" se strašidly, děti za odměnu dostaly diplom, sladkosti
a svítící náramek.
Každý měl možnost se občerstvit kávou, čajem a zákuskem.
Na závěr jsme rozsvítili lampiony a prošli obcí až na náměstí, tam
proběhl již tradiční ohňostroj.
Akce se vydařila, účast byla hojná.
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, i těm, kteří se zúčastnili.
Blanka Lodinská

Výlet za zvířátky
V pátek 6. 11. 2015 se všechny děti z naší mateřské školy vydaly
na výlet za zvířátky.
Cesta autobusem uběhla rychle a už jsme vystupovali na parkovišti
před štítarským výstavištěm. Ve výstavní hale na nás čekala spousta
papoušků, morčátek, křečků a jiných drobných hlodavců. Hlavně
pestrobarevné exotické ptactvo nás zaujalo.
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Ve vedlejší hale bylo plno králíků, holubů a hlasitě se ozývali
kohouti a slepice.
Děti tak měly možnost vidět zblízka hospodářská zvířátka. Počasí
nám přálo a plni dojmů jsme se vraceli zpět do školky. Naše děti
zaslouží pochvalu za pěkné chování.
Věra Vejtrubová

Dramatický kroužek
Děti z dramatického kroužku se nyní připravují na
svou první premiéru v tomto školním roce.
Nacvičují taneční vystoupení na pohádkové motivy
o zlé královně, kterou očarovaný náhrdelník promění
na… no nechme se překvapit! Děti se podílely na
choreografii a vymyslely si i kostýmy. Malí i velcí
dramaťáci se představí 28.11.2015 v sokolovně na akci Vánoční
dílničky.
Věra Vejtrubová

Fotografie z poslední akce: skupinové bubnování
Za kolektiv maminek Čepečků Petra K.

Mateřské centrum ČEPEČKY
- Baby klub

Terezka a Rarášek
Vážení čtenáři,

…od zahájení naší „poprázdninové
činnosti“ se scházíme a scházíme. Naše řady
se rozšířily o nové tváře; a mezi naše již
tradiční akce jsme zařadily i několik
„novinek“. Takže – ať to zní, jak to zní – daří
se nám.
Středeční setkávání v prostorách místní MŠ nově zpestřujeme
dětem „aktivitkou“ - tvořením, hrou, aj. Do konce roku díky
mobilnímu planetáriu nahlédneme do vesmíru; Mikuláše, čerta a
anděly budou moci děti okouknout na Mikulášské, nemělo by chybět
ještě divadélko a pro dospěláky tvoření.
PS: pro nejaktuálnější informace nakoukněte na naše web.stránky.

ráda bych Vás seznámila se sportovními
úspěchy Terezky Dubcové, žákyně 3. třídy
naší školy. Terezka je velká milovnice koní a
láska a touha po koních jí pomohla překonat
její těžké životní začátky. Narodila se totiž s
Apertovým syndromem. Jedná se o srůst prstů na horních a dolních
končetinách a také špatné srůsty lebečních švů. Při narození neměla
žádné prstíčky, pouze srostlý chumel kostí a svalové hmoty. V půl
roce svého života prodělala náročnou operaci hlavy a očí a do 7 let
měla okolo 45 operací rukou a nohou. Ale dnes je vše jinak. Díky
skvělé práci doktorů má všech 10 prstíčků, i když jen minimálně
pohyblivých. Nic z toho jí však nezabránilo v ježdění na koních a
v úspěšnosti ve školní práci, včetně psaní!
Terezka svou jezdeckou kariéru začala již ve 4 letech ve stáji
Rozárka. Nejprve na koníčku Raráškovi trénovala pod vedením
současné trenérky hipoterapii (léčebná jízda na koni), která měla
významný vliv na její tělesný i duševní stav. Ač se to nezdá, ale kůň
Terezce v životě velmi pomohl ve zlepšení jemné i hrubé motoriky,
rovnováhy, v lepší orientaci v prostoru a celkové koordinaci. Během
dvou let se tak zlepšila v jízdě na koni, že jí byla nabídnuta možnost
trénovat a hlavně závodit v disciplíně, která se nazývá
PARADREZURA. Jako paradrezurní jezdec je Terezka zařazena do
skupiny IV.(tzn. obtížnost úloh). V tomto sportu je zatím v ČR
nejmladším jezdcem, který závodí i přes to, že se oficiálně může
těchto závodů účastnit až od 12 let.
Přesto již 2x závodila na Mistrovství ČR. V roce 2014
vybojovala celkové 3. místo ve své kategorii a v letošním roce 2015
získala 1. místo ve své kategorii. Na její skvěle se vyvíjející kariéře
má velký podíl trenérka Zuzana Fialová, která sama jezdí paradrezurní
závody (velmi špatně vidí). Společně mají na příští rok naplánovány
dva velmi důležité závody: Mistrovství ČR 2016 a říjnové
mezinárodní závody. Bude tedy zapotřebí velmi náročná příprava,
která obnáší i březnové soustředění s velmi významnou anglickou
paradrezurní trenérkou.
Naštěstí jim byla nabídnuta pomoc od charitativní nadace ČTENÍ
POMÁHÁ, která se bude snažit získat finanční podporu pro jejich po
všech stránkách velmi náročnou přípravu na sezonu 2016.
A co je to PARADREZURA?
Paradrezura je disciplína parajezdectví, což je jezdecký sport pro
handicapované. Řídí se obecnými principy klasické drezury. Jezdec s
koněm se pohybují ve vytyčeném obdélníku (20 x 40 nebo 20 x 60
metrů), ve kterém předvádějí předepsanou úlohu. Jednotlivé cviky
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jsou hodnoceny od 0 do 10 bodů. Celkový výsledek se udává obvykle
v procentech. Jinými pravidly se řídí volná sestava na hudbu, kdy
dvojice musí v předepsaném časovém úseku předvést povinné cviky,
ale choreografie na hudbu je v režii jezdce.
Jezdci se podle handicapu dělí do pěti skupin. V rámci tohoto
členění je rozdílná nejen náročnost úlohy, ale také pomůcky, které
mohou používat pro kompenzaci svého postižení.
Ia – nejtěžší stupeň postižení, pouze krok (shromážděný, střední,
prodloužený, volný)
Ib – krok, krátce klus
II – krok, klus (shromážděný, pracovní, střední, prodloužený), mohou
zařadit cval obdélník o rozměrech 20x40
III – krok, klus, cval (shromážděný, pracovní střední, prodloužený)
obdélník o rozměrech 20x40 a 20x60m
IV – cval včetně laterální práce, přeskoků, obdélník o rozměrech
20x40 a 20x60m
V České republice je paradrezura poměrně mladý sport. Teprve v
roce 2007 byla Českou jezdeckou federací uznána jako plnohodnotná
disciplína.
Držme tedy společně Terezce a její trenérce palce!

Kdo a kdy odhalil tvé nadání?
Poprvé si jej všiml můj dětský lékař MUDr. Jiří Mlčoch v Kolíně,
když mi byly čtyři roky. Právě on doporučil rodičům, ať kontaktují
Mensu. Poté se naše rodina zapojila do aktivit Centra nadání, které
pořádali manželé Fořtíkovi. Jezdili jsme na setkání rodin s nadanými
dětmi, kde byl pro děti zajímavý program a pro rodiče přednášky a
diskuze o rozvoji nadaných dětí. Díky tomu se rodiče dozvěděli
o možnosti individuálního vzdělávacího programu, který ZŠ
v Červených Pečkách akceptovala již od první třídy. Na matematiku a
češtinu jsem tedy chodil o ročník výše. Zvláště vzpomínám na svého
pana učitele matematiky Petra Kopřivu, který mi vždy připravoval
individuální práci a i o přestávkách jsme se spolu bavili o matematice
a jí příbuzných vědách.
Jak vzpomínáš na svoji Základní školu v Červených Pečkách?
Velice rád. Učitelé měli pro mne pochopení, dávali mi prostor pro
moje zájmy, měl jsem dostatek času na to, co mne bavilo. Hodně a rád
jsem četl.
Jak pro tebe rodiče vybírali školu? Podle jakých kritérií?
Rodiče si přáli, aby mě škola rozvíjela a abych si našel kamarády,
kteří mají podobné zájmy jako já. Bylo dílo náhody, že se rodiče
dozvěděli o Open Gate. Když jsem chodil do páté třídy, konalo se zde
krajské kolo Logické olympiády a rodičům i mně se škola zalíbila.
Mají něco společného Open Gate a ZŠ v Červených Pečkách?
Myslím si, že obě školy jsou rodinné. Všichni všechny znají jménem.
Toto prostředí mi vyhovuje.
Rozvíjíš své nadání v nějakých volnočasových aktivitách a kroužcích?
Do jakých chodíš?
Díky tomu, že chodím na kolejní školu, mám velký výběr
volnočasových aktivit, ať už sportovních, jazykových, hudebních či
oddychových. Pro letošní školní rok jsem si vybral plavání, stolní
tenis a německou konverzaci, navštěvoval jsem též hru na klavír a
matematický kroužek. Kromě toho máme také možnost zapojit se do
tzv. community service, což je dobročinná činnost v areálu školy a
jejím okolí. Pravidelně tedy chodím odpoledne vypomáhat do školní
knihovny a též dojíždím do blízké pražské školky učit děti angličtinu.
Mimoto jsem také zapojen do charitativního projektu Čtení pomáhá.
Čeho si ceníš na učiteli?
Nejraději mám učitele, kteří kromě vědomostí, mají i smysl pro
humor.
Jak jsi zapadl mezi nové spolužáky?
Všech nás osmnáct i s třídní paní učitelkou Marcelou Gnadovou by
se dalo označit za velkou skupinu přátel. Díky tomu, že jsem na
kolejích, mám kamarády také z vyšších a nižších ročníků. Ve škole i
na kolejích si už na mne zvykli a berou mě takového, jaký jsem.

Lenka Dubcová (maminka)
a Zdenka Chmelíková (třídní učitelka)

Nechybí Ti přes týden rodina?
Jsem tak zaneprázdněn přípravou do školy a kroužky, že ani ne.
Jen se mi občas zasteskne po Aničce, a tak si s ní o víkendu rád
zahraji Pexeso či Člověče, nezlob se. Dokonce mi nevadí, když
prohraju.

SEZNAMTE SE
s Václavem Trpišovským, studentem gymnázia
Open Gate School

Čím chceš být?
Svoje uplatnění bych rád našel v oblasti informatiky. Rád bych se
stal programátorem či jiným pracovníkem v tomto oboru.

Na jakou školu chodíš?
Studuji na kolejním gymnáziu Open Gate
School poblíž Říčan u Prahy.

Spojuješ svou budoucnost s Českem, nebo tě láká práce v cizině?
Naše škola klade svým studijním plánem důraz především na
výuku jazyků, zvláště angličtiny. Proto bych rád studoval vysokou
školu v zahraničí, či se zúčastnil výměnného studijního pobytu a
nabyté vědomosti a zkušenosti zúročil doma.

Jaké předměty tě ve škole nejvíc baví?
Ve škole mě baví v podstatě všechny předměty,
ale jako svoje nejoblíbenější bych označil matematiku, fyziku a
angličtinu.
Kdo a proč tě přihlásil na Logickou olympiádu?
Poprvé mě ve čtvrté třídě ZŠ Červené Pečky s touto soutěží
seznámil pan učitel matematiky Petr Kopřiva. Od té doby se jí
účastním pravidelně. Pokaždé jsem se probojoval až do celostátního
kola, které jsem vloni ve své kategorii vyhrál.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Václavovi hodně úspěchů
v dalším studiu a soutěžích. Přikládáme fotografii z letošního
krajského kola Logické olympiády, kterého se zúčastnili kromě
Václava z Červených Peček též jeho sestra Marie a také Nina
Kotyková, obě studentky kolínského gymnázia.
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výkladem byla zajímavá, dojem z prostředí výroby byl poněkud
tísnivý. Modernizace výrobní linky je téměř nutností.
To kozí farma bylo něco jiného. Zvířecí obyvatelky rozlehlého
ustájení jsou krásné. Kozy rohaté i bez rohů, hnědé i bílé na nás
hleděly zkoumavě a bezstarostně, my na ně s obdivem. Kozí mléko
zpracované na sýry s různými příchutěmi i další výrobky jsme
nakoupili v podnikové prodejně.
Dobrý oběd v hospodě U Brusírny zakončil dopolední program.
Poté se naše oči upřely na nedaleký Ještěd. Cesta kabinkovou
lanovkou do výšky 1O12 m.n.m. trvala jen několik minut. Zblízka
jsme si prohlédli víceúčelovou stavbu s geometrickým názvem rotační
hyperboloid. Stala se stavbou 20. století a jejím autorem je arch.
Hubáček. Byl za ni oceněn Puertovou cenou.
Na závěr dne ještě jeden pomyslný korálek z brusírny a tím bylo
Kryštofovo údolí. Nádherná horská ves v údolí Rokytky. Technickou
památkou je 2O2 m dlouhý železniční viadukt. Nás však ještě
zajímala další rarita tohoto kraje a to orloj. Zvláštností je umístění v
nefunkčním objektu trafostanice. Přijeli jsme právě včas, když se dali
do pohybu apoštolové. Prohlédli jsme si i kostel sv. Kryštofa, celý
krytý břidlicí, vedlejší zvonici, márnici a faru, vše v barokním stylu.
Hospoda, která vyhořela v roce 1973, je spojována s operou Hubička,
protože bývala útočištěm pašeráků. Údolí tvoří řada hrázděných domů
lidové architektury.
Pěkné počasí láká ještě k dalšímu výletu. Cílem je opravený
Hospital Kuks u Jaroměře. 36 mil. korun stála obnova tohoto
zajímavého místa. Velkolepý projekt hraběte Šporka nebyl dokončen.
Sbírka Ctností a Neřestí, která láká nejvíce, je dílem Matyáše
Brauna a je umístěna v lapidáriu. Venku jsou umístěny pouze kopie.
Expozicí lékáren od nejstarší až po zcela moderní nás provázel mladý
pan magistr s vtipným výkladem. Ukázal nám výrobu prášků a čípků.
Ovšem čas pokročil, a tak ještě pohled do bylinkové zahrady se
sochou Šporka v nadživotní velikosti. Ale už spěcháme do Smiřic na
prohlídku kaple, kterou místní nadšenci zachránili před zkázou.
Při cestě domů ještě stíháme pozdní oběd v útulné hospůdce, k níž
nás dovezl pan řidič Vařečka.
K naší radosti se klub rozrostl o nové členky. Jednou z nich je paní
Věra Miškovská, která je odvážnou cestovatelkou. Na posledním
setkání nám vylíčila cestu do Norska, kterou podnikla s mnohem
mladšími účastníky zájezdu.
Do konce kalendářního roku máme na programu Mikulášskou
v cukrárně a Silvestra v restauraci Na Růžku.
Přejeme všem spoluobčanům a našim příznivcům hezké Vánoce a
do nového roku 2016 hodně zdraví a úspěchů.

Věra Miškovská
Pozn. redakce:
Dne 30.11.2015 se konalo celostátní kolo Logické olympiády
v Míčovně Pražského hradu a Václav obhájil svoje loňské vítězství
v kategorii B.
Gratulujeme!

Zprávy z KD v Červených Pečkách
Činnost Klubu důchdců i nadále pokračuje
pěknými akcemi, i když jsme o nich v minulém
vydání Čtvrtletníku nepsali.
Po vyúčtování posledního výletu do Mníšku pod
Brdy a jeho okolí jsme ale zjistili, že musíme zvýšit
počet účastníků v autobuse. Hledali jsme řešení, které
bylo nakonec velmi jednoduché. Naše předsedkyně Květa Čurdová
oslovila členky KD v sousedních Nebovidech a dohoda o společném
cestování a dalších společných aktivitách byla na světě.
První společný výjezd směřoval do Nižboru u Berounky, na hrad
Křivoklát a zámek v Lánech. Městečko Nižbor je známé hned
z několika důvodů: najdeme tu sklárnu J. Rückla, u nádraží
netypickou hospůdku ve vagonu herce Hanáka, dále hvězdárnu, kde
ale bydlí modní návrhář Laffita. My jsme ale navštívili místní zámek
s expozicí dokládající pobyt Keltů na našem území. Poloha zámku na
skále a pohled dolů na údolí řeky Berounky je nádherný.
V nedalekých Stradonicích je rozlehlé keltské opidum, odkud pochází
většina archeologických nálezů. O kultuře a způsobu života tohoto
kmene nám zasvěceně vyprávěl p. profesor Josef Holý. Ještě dlouho
bychom poslouchali zajímavé vyprávění, ale spěchali jsme na hrad
Křivoklát.
Místo zvolené pro hrad Křivoklát odpovídal jeho důležitosti za
panování našich králů, především Karla IV. Proto zde najdeme druhý
největší rytířský sál po Vladislavském sále v Praze. Uvítal nás vedoucí
místních průvodců, který prozradil, že byl zvědavý na aktivní
důchodce a prý jsme nezklamali. Čekala nás prohlídka starého paláce
s hladomornou a vězením, následovala novější část s muzeem a
knihovnou Fürstenberků. Po krátkém odpočinku a občerstvení
v restauraci na nádvoří zámku jsme směřovali do Lán. Zámek jsme
viděli pouze zvenčí, ale procházku parkem jsme si v příjemném
podvečeru užili. Na závěr samozřejmě cesta k hrobu T. G. Masaryka
na místním hřbitově.
Před prázdninami jsme si dali schůzku v místní cukrárně, abychom
probrali další záměry klubu. V září jsme pro změnu byli pozváni do
Nebovid, kdy jsme již konkrétně hovořili o dalších společných akcích.
Setkání proběhlo v klubovně nebovidského KD, kde se nám dostalo
milého uvítání a dobrého pohoštění.
Na návrh nebovidských kolegyň jsme naplánovali výlet do Liberce
s výjezdem na Ještěd a exkurzi do brusírny korálků a kozí farmy
v Pěnčíně u Jablonce n. Nisou. Prohlídka výroby korálků s odborným

KD Č. Pečky

Poděkování
Bylo to neobyčejné setkání. Vrátily jsme se
na jedno odpoledne zpět do našeho skautského
mládí a časů letních táborů. Proč?
U příležitosti oslav 100. výročí založení
dívčího skautingu jsme obdržely pozvánku do
zámeckého parku. Oficiálně nás uvítal vedoucí
střediska Lubomír Jirků a organizační skupina
vedená Anetou Linhartovou. Program, který byl připraven, nás přiměl
vzpomenout si na vázání uzlů, luštění šifer, morseovku i dějiny
střediska v datech.
Na závěr zaplál večerní táborák. Za doprovodu kytar jsme si
zazpívali táborové písničky. Nikomu se nechtělo domů, a tak jsme
seděli a vzpomínali dlouho do noci.
Děkujeme všem skautkám, které se o nás staraly, včetně
připraveného občerstvení. Díky také patří kytaristům za hudební
doprovod. A v duchu jsme si říkaly: „Okamžiku krásný postůj chvíli.“
Děkují Helenka Aujeská, Zdena Petrusová, Líba Sosnovcová,
Eva Procházková, Hana Svobodová a Věra Nováková.
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říčku, široká údolí s velkými jezery, údolí připomínající spíše poušť
než cokoliv jiného, koupání v jezeře ve výšce vyšší než 4500 m,
přechod několika vysokých sedel, stádo lam, krávu dobývající se
celou noc do našich stanů, vítr, při kterém byl problém udělat krok,
velikou ledovcovou stěnu (okořeněnou popíjením místního piva) a
spoustu dalších nezapomenutelných chvil a to vše s kulisou okolních
vysokých zasněžených hor a skalních štítů.

Váňovic v Peru
Návštěva jižní polokoule, vysoké hory,
pralesy, poznání odlišné kultury, to vše byly už
delší dobu naše cestovatelské cíle a plány. Po
několika letech odkladů konečně nastala vhodná
doba, a tak jsme v srpnu všichni tři sourozenci
Váňovi vyrazili i s drahými polovičkami do
jihoamerického Peru – země, která by nám
tohle vše mohla splnit.
Poloha Peru na mapě světa dává tušit, že už jen cesta chvíli potrvá.
O tom jsme se přesvědčili brzy, neboť nás čekal nejprve
osmihodinový přesun autobusem do Frankfurtu, odtud deset hodin
letadlem do amerického Miami a zde 24 hodinové čekání na letadlo
do peruánského hlavního města Limy. Aby nám čekání lépe uteklo,
vyrazili jsme v Americe na jednu z nekonečných písčitých pláží a
vyzkoušeli si koupání v Atlantiku. Vše vypadalo úplně stejně jak
v seriálu Pobřežní hlídka, jen naše obří batohy vzbuzovaly pozornost
ostatních. Po noci strávené na letišti jsme sedli na další letadlo a okolo
šesté večer přistáli v mlze ukryté Limě. To, že je na jižní polokouli
zima, jsme tušili, ale to, že už touhle dobou je venku tma, bylo trochu
překvapení. Ale aspoň nás čekaly delší noci a více spánku.
V Limě jsme stihli návštěvu místní pollerie – tedy restaurace
nabízející grilovaná kuřata. Jak jsme později zjistili, pollerie jsou
v celém Peru snad na každém rohu a více je snad už jen drogerií.
Kuřata (nebo spíše slepice) byly vynikající a tato večeře byla
předzvěstí skutečnosti, že si z Peru odvezeme spoustu kulinářských
zážitků. Ještě ten večer jsme nasedli do jednoho z autobusů a celou
noc jeli až do podhorského městečka Huaraz, které bylo výchozím
bodem pro prvních 14 dní našeho putování.
Huaraz je asi stotisícové město ležící v nadmořské výšce 3000 m a
je považováno za vstupní bránu do nejvyššího peruánského pohoří
Bílých Kordiller. Jejich nejvyšší horou je téměř sedmitisícový
Huascaran. Ten je Čechům znám kvůli tragédii z roku 1970, kdy
zde pod lavinou způsobenou zemětřesením zahynula velká
Československá expedice. Na její počest se jezdí běžkařský závod
Jizerská 50.
Po rozkoukání se ve městě a nedokončeném aklimatizačním
výstupu k jezeru Churup (všem nám bylo kolem 4000 m podle
očekávání špatně) jsme se přesunuli do městečka Charaz a odtud pak
kolektivem (dodávka pro cca 12 lidí – ale téměř vždy se jich tam
vejde víc + pár dalších zvířat a balíků) až do vesnička Cashapampa.
Ta je výchozím bodem Alpamayo treku, který jsme měli v plánu
absolvovat i my. Jak již název treku napovídá, trasa cesty obchází
jednu z nejhezčích hor světa - Alpamayo. Plánuje se na 8-10 dní a celý
hřeben Bílých Kordiller se při ní přejde tam a zpátky.

Jezero Arhuaycocha

V sedle punta Union
Aby všeho nebylo málo, poslední dva dny jsme kvůli požáru na
trase museli změnit plány a sestoupit na opačnou pohoří do vesnice
Pomabamba. Mysleli jsme si, že už máme to nejhorší za sebou, ale
z omylu nás vyvedla cesta autobusem zpět do Huarazu. Ten je sice
vzdálen vzdušnou čarou jen asi sto kilometrů, ale „cesta hrůzy“ trvala
asi deset hodin, z nichž jsme téměř 8 hodin absolvovali po klikatých
kamenitých horských cestičkách ohrožených sesuvy půdy, pády
kamení a překlopením autobusu.

Alpamayo
Vzhledem k nemožnosti doplnění zásob během cesty jsme si vše
nesli na zádech. Postup proto nebyl úplně nejrychlejší, ale o to víc
bylo zážitků. Postupně jsme si užili údolí plné kaktusů, meandrující

Autobus má co dělat
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už jen smočení nohou v Tichém oceánu, odlet do Miami a pak už jak
přes kopírák i s koupáním v Atlantiku až domů.

Po tomto nervydrásajícím zážitku jsme si dopřáli odpočinek
strávený v termálních lázních, chozením po místních trzích a
ochutnávkou všelijakých jídel. Další den jsme si půjčili horolezecké
vybavení a vyrazili jsme pokusit se o výstup na pětapůltisícový ledový
vrchol Ishincu. Na ten se nám během dvou dnů podařilo vystoupit a
vedle překonání výškového rekordu pro většinu z nás to byla zároveň i
parádní tečka za pobytem v Bílých Kordillerách.
Další část naší cesty začala dlouhou jízdou autobusem do Limy
(místní autobusy jsou tu překvapivě luxusnější než dálkové autobusy u
nás) a odtud pak 23 hodin do indiánského města Cuzca. Cuzco bylo
vybudováno španělskými dobyvateli na základech hlavního města
Incké říše, a tak se zde zajímavě mísí obě kultury. Bohužel, město je
velmi turisticky populární, a tak zde člověk potká asi více
návštěvníků, než místních obyvatel. Většina turistů má za cíl cesty
nejen samotné Cuzco, ale také návštěvu asi sto kilometrů vzdáleného
Machu Picchu. Podobně jsme na tom byli i my. K ruinám starého
Inckého městečka lze cestovat buď asi nejdražším vlakem na světě,
anebo dojít hezky pěšky. My si vybrali druhou variantu, při které nás
čekal čtyřdenní pochod překonávající vysoké sedlo Salkantay.
Odměnou za námahu nám bylo putování, při kterém jsme se dostali
z vysokých hor až do mlžného pralesa a viděli přitom také kolibříky,
papoušky, orchideje, obří kapradiny, banány a spoustu dalších rostlin
a zvířat.
Trek nás postupně dovedl až přímo pod Machu Picchu. Zde na nás
čekalo opět další překvapení, neboť za zatáčkou v pralesním porostu
se z ničeho nic vylouplo městečko s hotely a restauracemi
luxusnějšími než někde v centru Prahy. My zde jen okoukli místní
trhy, naplnili prázdná břicha a odešli přespat do nedalekého kempu.
Brzy ráno jsme se s další spoustou lidí postavili do fronty před dolní
vstupní branou a poté se pustili do „závodu“ o co nejrychlejší
překonání kamenných schodů s převýšením 400 metrů. Cílem bylo
dostat se co nejrychleji před hlavní vstupní bránu, abychom stihli
pověstný východ slunce nad ruinami starobylého města. Ti
pohodlnější si tento zážitek při světle čelovek mohli odpustit a svézt
se až před bránu autobusem.
Návštěva samotného Machu Picchu za tu námahu a peníze stojí.
Celá památka je vzorně udržovaná a množství turistů omezené, takže
si každý může v klidu prohlédnout dokonale vyskládané zdi (mezi
jednotlivé kamenné kvádry nelze zasunout ani špičku nože), terasovitá
políčka a spoustu dalších zajímavostí. Za příplatek lze vystoupit i na
dva okolní vrcholky, kdy je námaha odměněna zajímavými pohledy
na památku a její okolí z ptačí perspektivy. Z celého výletu na Machu
Picchu jsme byli příjemně překvapeni. I přesto, že vše vypadá opravdu
jako na fotkách a v televizi, tak atmosféra celého místa je jedinečná a
zapůsobí opravdu na každého.

Pečené Morče
Na celou cestu budeme asi ještě dlouho vzpomínat. Peru je
zajímavá země plná kontrastů. Na jednu stranu jsou zde části měst,
které připomínají spíše Las Vegas, a na druhou stranu, jen o pár set
metrů dál, lze narazit na chudinské slumy plné lidí žijících v naprosté
chudobě. To samé platí i o přírodě. Spousta míst je opravdu krásná,
ale mezi nimi je prakticky jen vyprahlá polopoušť či kopce zarostlé
suchou trávou. Ale lidé zde jsou milí, hodní a všichni vypadají
spokojeně. To je možná dáno i místním jídlem, které je zde opravdu
velmi dobré a tak není důvod k nespokojenosti. Velkou zkušeností pro
nás byla i domluva s místními, jelikož v Peru se mluví španělsky a to
je jazyk, který nikdo z nás neovládá. Ale stačilo se naučit pár slovíček,
přidat trochu snahy, zapojit ruce a nohy a vždy jsme se byli schopni
nějak domluvit.

Peruánská holčička
Myslím, že nějakou podobnou cestu do oblastí s naprosto odlišným
životním stylem můžeme jen a jen doporučit. Člověka vše hodně
obohatí a začne se na svět dívat jinýma očima.
Váňovi

SEZNAMTE SE
s Líbou a Bédou Sosnovcovými, kteří jsou
Machu Picchu

neodmyslitelně spjatí nejenom s děním v parku

Od této chvíle nás čekal v podstatě už jen šestidenní návrat až do
Čech. Nejprve kus pěšky do civilizace, pak přes hory a doly do Cuzca,
tady poslední nákupy, ochutnání peruánských specialit - steaku z lamy
a pečeného morčete a pak zase náš oblíbený autobus do Limy. Tady

B: Narodil jsem se v Županovicích na Příbramsku a do Červených
Peček jsem přišel v roce 1952 jako voják základní vojenské služby
a u armády jsem zůstal. V dubnu v sedmapadesátém jsem se
oženil..
L: To se divím, že si to pamatuješ. Já jsem se narodila v Praze, ale
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s počtem dětí a docházkou a hlavně chtěli, aby to fungovalo, co
třída, to oddíl. Netrvalo dlouho a ostatní organizace na okrese
začaly pracovat tak trochu podle nás.
L: Odrůstali a odcházeli staří táborníci, jiní pokračovali, a proto také
nebyl nikdy nedostatek vedoucích. Vznikly další dva oddíly.
Chlapeckou čtrnáctku vedl Sosák a dívčí šestku Sobka (Jana
Mikesková). Naši práci u oddílů převzali mladší a já už na tábor
jezdila hlavně do kuchyně a nebyla to legrace. Vzpomínám, jakou
jsem měla radost, když všem chutnalo a chodili si přidávat, a taky
se těšila, kdy mě vystřídá Zdena Petrusová.

naši sem přišli z Kamenné Lhoty a bydleli jsme na různých místech
obce, až potom tatínek koupil od pana barona Hrubého domek Na
Parkáně, číslo popisné 63. Po svatbě jsme tam bydleli a do našeho
nynějšího domu se přestěhovali až po narození syna Zdeňka.
B: Dcera Helena se narodila v roce 1964. To už jsem dojížděl na
vojenský útvar v Kutné Hoře a postupně jsme zvelebovali domek a
okolí.
L: Povědomí o skautingu a junáckém hnutí vůbec jsme získali od
velkého nadšence a potom ohromného tahouna Evžena
Procházky, pod jehož vedením na jaře 1968 vzniklo místní
středisko a v létě už dva chlapecké a dva dívčí oddíly odjely na
tábor do Maršova nad Metují.
B: Odtud už jsem odvážel materiál a skautská myšlenka se mi dostala
pod kůži tak, že už na podzim vstupuji do jedenáctého oddílu jako
zástupce Boba Fabiána.
L: A já do devítky k Marušce Kuchařové a už to jelo. Sobotní
brigády, páteční schůzky, výpravy a závody po okrese a potom už
další tábor ve Spělkově.
B: No, ale jen nadšení nestačilo, bylo potřeba čerpat vědomosti a
zkušenosti.
L: Jezdili jsme více jak půl roku na kursy pro vůdce oddílu do Kolína
a do Poděbrad, kde nás školili lékaři, pedagogové a absolventi
Lesních škol, jak být dobrým vůdcem oddílu.
B: Každých čtrnáct dní jsme se seznamovali s historií skautingu,
dělali zápisky o základech psychologie a pedagogiky, velká část
přednášek byla zaměřena hlavně na hygienu na táboře a
zdravovědu. Po půl roce jsme dělali závěrečné zkoušky a potom
jsme skládali slib.
L: V Zeleném údolí. Každý z nás si rozdělal svůj vlastní slibový
ohýnek a sám se rozhodl, zda chce svůj volný čas věnovat práci
s dětmi a mládeží.
B: Dodnes máme uhlík z ohýnku i jmenovací dekrety schované.
L: Stará klubovna na koupališti už nestačila a tak Evžen objevil
v Mileticích staré drůbežárny a o soboty bylo postaráno. Vedoucí,
jejich děti i pár rodičů jelo bourat a plán postavit v parku nové
klubovny byl na světě.
B: Stavební dokumentaci vypracoval pan Jiří Kuchař a zároveň
převzal i dohled nad stavbou, ale to už bylo doskautováno. Junák
jako organizace byla zrušena v roce sedmdesát. Poslední skautský
tábor stál v Ostružně a poslední táborák byl opravdu moc smutný.
Ty tři roky nám však přinesly spoustu pěkných zážitků, poznání
dušiček desítek dětí i poznání sebe samých. Na dobré se
nezapomíná. Tenkrát jsem vedl kluky na noční přespání na kopec
Jalovčí. Šel mladý Evžen Procházka, Galda, malý Vrťas /Jirka
Vaňásek/ a ještě pár hochů. Nechal jsem je v seníku a brzo ráno
jsem šel pro ně a potkal místního hajného, který se divil, kam to
jdu tak brzo. Když jsem řekl, kam mám namířeno, hned zrychlil
můj krok slovy: „Na Jalovčí nikdo moc nechodí, je to tam známé
jako semeniště zmijí“. Nic se nestalo a kluci měli zážitek.
L: Vzpomíná se moc pěkně a tehdejší děti se k nám hlásí dodnes a
vždycky zahřeje, když se někde ozve „ahoj Líbo“. Sice mi to
trochu trvá, než obličej přiřadím k správnému jménu, ale opravdu
to potěší. Skauta zrušili a když jsme chtěli pokračovat, museli jsme
jako pionýři. Zůstali jsme kvůli dětem i získanému majetku ve
středisku. Skupina Táborník jsme se jmenovali a jen znak na
rukávu: Táborák se třemi plameny a deseti poleny připomínal
junáckou tématiku.
B: Jak bylo trochu času, už se něco dodělávalo na nových klubovnách
a ta stará se také z koupaliště přivezla. Bylo dost kluboven i dětí a
tak přibyly i dva oddíly. Dívčí osmičku založila Věra Nováková a
já třináctku.
L: Klubovny se slavnostně otevíraly v roce 1972. Někteří vedoucí
ukončili svou činnost, ale dětský život to nijak neomezilo. Naše
družiny dál jezdily na soutěže a vyhrávaly. Na podzim roku 1974
ze dne na den odešel ze skupiny Evžen, a od ledna to po něm
převzal Béda.
B: No jo, to jsem přijel na okresní radu a tam byli všichni pracovníci
školství a koukali na mě trochu povýšeně. Všichni měli problémy

Líba s Bédou jako kmenoví náčelníci - indiánský tábor 1982
Trhový Štepánov
B: Začalo se nedostávat místa a vedoucí neměli svou klubovnu a tak,
když se naskytla možnost rozebrat staré ubytovny, dali jsme se do
toho. Největší stavba v parku se dokončila v dubnu 1989.
L: U toho už jsme byli jenom jako hosté, já jsem skončila v roce 1986
a děda Béda o rok později, aby se vrátil po revoluci
k znovuobnovení Junáka.
B: Bylo to pěkné znovu vidět staré tváře, jak hoří zapálením, ale bylo
jen dobře, že jsme vedení střediska nechali na mladých. Dělají to
ponovu, asi správně, a o tom svědčí i množství dětí, které každý
pátek zaplní park.

Líba slaví pětaasedmdesát, rok 2011
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Vůbec samotný výstup jsme zahájili dost pozdě – mezi 11.-12.
hodinou polední. Obvykle se vychází mezi 4. a 5. hodinou ranní a to
z důvodu dobré viditelnosti za rozbřesku. Důvodem, proč jsme
vyrazili takto pozdě, byla nedobrá předpověď počasí na následující
den. A předpověď byla správná. Již při našem sestupu se začalo
zhoršovat počasí a přišlo velké ochlazení, silný vítr a mohutná
oblačnost. Po pár hodinách jsme úspěšně a v bezpečí sestoupili do
Gorak Shep, kde jsme přečkali noc ve výšce 5.100 m n.m.

L: Zvou nás na každou akci, každý rok se zajedeme podívat na tábor a
pokaždé omládneme. Spoustu mladých neznáme, ale je radost vidět
vlčata a světlušky, jejichž tátové a mámy jezdili jako drobotina
s námi.
B: Stále sledujeme, co se ve středisku děje. Občas tam zajdu jen tak se
podívat, jestli tam někdo něco neničí. Na kus řeči, nebo popřát
zajdou Pospíšilovi Sob a Sibyla, Pepa s Jájou Novotných, Jaruška
a Luboš Jirků. Naposledy jsme se sešli při oslavě stého výročí
vzniku dívčího skautingu.

Následující ráno nás čekal výšlap do základního tábora pod Mont
Everestem, kde se rozrůstaly základny horolezeckých expedic, které
se za pár týdnů pokusí o dobytí vrcholu nejvyšší hory světa. Já jsem
však vedle kochání se okolními scenériemi začal pociťovat, že se
mnou není všechno v pořádku. Dle symptomů to vypadalo na
začínající horskou výškovou nemoc, která když se „neřeší“, končí
smrtí. Byl jsem zcela vyčerpaný, trochu jsem ztrácel orientaci, šíleně
mě bolela hlava, bylo mi na zvracení a k jakémukoli jídlu jsem cítil
neskutečný odpor. Večer se přidala ještě bolest všeho možného a mým
jediným přáním bylo sejít do nižší nadmořské výšky. Jelikož byla noc
a venku nevládlo zrovna příjemné počasí, musel jsem noc přetrpět.
Snad jako nikdy v životě jsem se tolik netěšil na ráno. Sestup do nižší
nadmořské výšky velmi efektivně léčí výškovou nemoc. Druhý den
večer jsme byli o přibližně o 800 metrů níže a mně se lehce ulevilo.
Další klesání přineslo už jen úlevu a lepší fyzický stav.

Při otevírání znovupostavené vyhořelé klubovny v roce 2004
L: To měla děvčata pěkně připravené a potkali jsme se s některými
pamětníky osobně po letech, anebo oživili vzpomínky při sledování
filmů z táborů. Večerní táborák byla už jen pomyslná třešnička na
dortu. Škoda, že se nedostavilo více pozvaných. Při těchto
příležitostech si člověk uvědomí, že z toho semínka, které kdysi
zasadil Evžen, vyrostl veliký a košatý strom, a že jsme byli rádi
toho všeho součástí a snad jsme těm, co následovali po nás, něco
dali, něco naučili a jsme na ně pyšní, a snad i ten starý střediskový
pokřik:“ Kázeň a poslušnost, toť naše heslo, z lásky a přátelství,
z toho to vzešlo. Do svých řad násilím nikoho neláká, Červené
Pečky - středisko Junáka“ nakonec má svůj smysl a o něčem
vypovídá.
B: Tos napsala pěkně. No a my si s babičkou Líbou docházíme do
klubu důchodců, u jehož zrodu jsme stáli. Užíváme stáří, těšíme se
z práce na zahrádce, jak nám nesou slepice, rostou králíci, a také na
to, kdy nás navštíví děti s rodinami. Radost nám dělají vnučky
Bětuška, Baruška a Zuzka.
L: A když se na nás občas usměje pravnouček malý zbojník Jáchym,
vlastně nám nic nechybí. Zdraví trochu habruje, ale v tomhle
věku…
Končí další rok a tak bychom rádi popřáli všem čtenářům do toho
příštího hodně zdraví, spokojenosti, pohody, úspěchů a šťastných
chvil strávených se svými nejbližšími.
Líba a Béda Sosnovcovi

Pod střechou světa II.
Tímto článkem navazuji na své vyprávění z minulého čísla o
legendárním putování pod nejvyšší horu světa Mont Everest a výstupu
na Kalapathar (5.550 m n.m.).
Cesta z vrcholu dolů do Gorak Shep šla o poznání lépe než výstup,
ale celková únava a vyčerpání hrály v rychlosti sestupu svou roli.
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Historie Sboru dobrovolných hasičů v Červených Pečkách

Dawa, šerpský průvodce co nás doprovázel, měl dům hluboko
v údolí Solo Khumbu pod Namche Bazarem směrem do Lukly. Byl
ženatý a měl dvě děti. Jeho malý čtyřletý syn byl podle budhistického
náboženství převtělený LÁMA. Byl to v budhistickém světě první
láma, který se narodil šerpskému lidu. Když jsme přespávali blízko
jeho domu, tak jsme večer potkali normálního malého veselého kluka.
Na druhý den však Dawa pro nás připravil rituál, kde nám malý
LÁMA žehnal. Jako mávnutím kouzelného proutku se z malého kluka
stal seriózní „duchovní“, který nám neopakovatelným způsobem
požehnal a popřál nám šťastnou cestu a vše dobré. Byl to velmi silný
emocionální zážitek.

V obci byl založen hasičský sbor z podnětu tehdejšího ředitele
místního velkostatku Jana Hienkenikla 11. října 1877, tedy čtyři roky
před založením kolínské župy, do níž pak zdejší sbor patřil. Po
schválení stanov Zemským úřadem zahajoval činnost se 40 členy a
iniciátor se stal i jeho prvním velitelem. Ten byl také na oficiálním
ustavení kolínské župy na mimořádné valné hromadě 8. května 1881 v
Plaňanech zvolen do výboru a od 19. června pak vykonával dvě
volební období funkci pokladníka. Třetí župní sjezd se konal 10. září
1883 v Červených Pečkách. Na něm byl Jan Hienkenikl ustaven
"župním dohlížitelem".
V roce 1884 byl zaveden v župě požární deník, do kterého se
zapisovaly zprávy o účasti sborů při likvidaci požárů.
Na dvanáctém župním sjezdu 10. července 1892 v Nebovidech byl
zvolen Jan Hienckenikl župním starostou. V roce 1895 se vzdal
funkce. Za zásluhy pak byl na 15. župním sjezdu 7. července 1895
jmenován čestným členem župy.
Na 18. župním sjezdu 10. července 1898 v Nové Vsi byl do
župního výboru zvolen místní rolník Alois Jahoda. Do zemské
ústřední hasičské jednoty pak byl zvolen stavitel a pozdější zdejší
starosta Antonín Dajbych.
V roce 1900 došlo k rozdělení župy do okrsků. Pátý okrsek tvořily
sbory Bohouňovice I., Červené Pečky, Opatovice, Nebovidy, Libenice
a Starý Kolín. Okrskovým dozorcem byl ustanoven Antonín Dajbych,
který ve funkci setrval dva roky.
Od svého založení až do roku 1905 se místní sbor účastnil
likvidace 53 požárů, v letech 1921-35 pak byl nasazen 13x.
V r. 1905 se stal místním velitelem zdejší rolník Alois Jahoda.
V roce 1921 slavila župa 40. výročí vzniku a jedno z okrskových
cvičení proběhlo zde. Při něm cvičilo hasičská prostná i žactvo.
Od roku 1922 byl členem výboru Adolf Dudek, který se stal r. 1926
členem zvláštní technické župní komise.
V roce 1923 byla městysem zakoupena motorová stříkačka, která
nahradila původní ruční, která pak byla dlouhé roky předváděna na
veřejných vystoupeních.
Roku 1928 proběhl v obci další župní sjezd. Na sjezdu byl zvolen
zástupcem starosty Josef Vaníček, bývalý zdejší učitel, v době sjezdu
řídící učitel z Kolína. V tomto roce naši hasiči patřili mezi čtyři sbory,
které měly k dispozici stříkačku.
V roce 1935 byl zasloužilým členem jmenován zdejší řídící učitel
Josef Žilka.
V r. 1938 byl náčelníkem zvolen místní sedlář Adolf Dudek, který
sbor vedl řadu let a funkci předal J. Havlíčkovi.

Po našem odletu do Evropy se několik dnů nato událo v Nepálu
dubnové ničivé zemětřesení. Snažili jsme se s Dawa udržovat kontakt
a dle jeho informací a fotografií jsme zjistili, že on a jeho rodina přišla
při zemětřesení o střechu nad hlavou. Dali jsme dohromady nějaké
finanční prostředky a odeslali je do Himálajských hor. Podle
posledních zpráv víme, že pomohly a jeho rodina má nové obydlí.
Cesta jako taková znamená 75 km s batohem na zádech z Lukly do
EBC – základního tábora pod Mont Everestem a 75 km zpět. Začátek
v Lukle ve výšce 2.800 m n.n. až na Kalapathar do 5.550 m n.m.
Celkově 13-15 dnů pochodu v naprosto nádherných horských
scenériích.
Budete-li mít v životě možnost, moc vám toto putování
doporučuji. Na všech vašich cestách a toulání vám přeji, ať si vše
naplno užijete, ale hlavně, abyste se v pořádku vrátili zpět domů.
Dušan Bartůněk

Hasiči informují

Historie městyse

Po plynutí zhruba tří měsíců jsme tu opět
z informacemi „obce“ hasičské.
Zásahová činnost se v uplynulých třech
měsících nekonala. Ne že bychom nebyli
připraveni, ale krajské operační středisko si
naši aktivní činnost u zásahu nevyžádalo,
a tak jsme pilně pokračovali na rekonstrukci
hasičské zbrojnice. Ta úspěšně pokračuje i
proto, že někteří z nás věnují této
dobrovolné práci na zbrojnici nejen soboty, ale i neděle a odpoledne
v pracovních dnech.
V článku v posledním čtvrtletníku jsem informoval, že náš sbor
připravuje příspěvek o historii a současnosti dobrovolných hasičů
v Červených Pečkách pro připravovanou knihu o dobrovolných
hasičích ve Středočeském kraji, kterou vydá Středočeský kraj.
Příspěvek jsme připravili a odeslali zpracovatelům knihy. Protože její
vydání si jistě vyžádá čas a náklad nebude nikterak závratný,
dovolíme si vás, čtenáře čtvrtletníku, s předstihem s naším příspěvkem
seznámit.

Červené Pečky leží na půli cesty mezi historickými městy Kolínem
a Kutnou Horou a tvoří je v současnosti obce Bohouňovice i., Bojiště,
Bořetice, Čertovka, Dobešovice, Dolany, Malá Vysoká, Opatovice,
Hranice a Červené Pečky.
Nejstarší osídlení v okolí "Ohrada" se datuje do doby před 10.000
lety, jak dokládají provedené archeologické průzkumy. Samotná obec
byla založena ve 12. století a první písemné záznamy pak pocházejí až
z r. 1333, kdy se zde připomínají Zdislav z Peček a jeho bratr Václav z
Bohouňovic. Pak se v držení vystřídala řada osob a později i
šlechtických rodů. Mezi nejvýznamnější držitele patřil nejvyšší
mincmistr Vilém hrabě z Vřesovic a nejvyšší maršálek království
českého a jeden z místodržitelů Hanuš Bedřich hrabě
Trauttmannsdorf, za něhož prošlo panství nebývalým rozkvětem a
roku 1713 jej tvořilo 29 vsí.
R. 1754 koupil panství Ignát svobodný pán Koch, kabinetní
sekretář císařovny Marie Terezie, který díky svému postavení a vlivu
docílil 10. 5. 1755 povýšení obce na městečko, což umožňovalo konat
výroční trhy, zakládat cechy a volit obecní představitelstvo.
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Při novém administrativním uspořádání republiky v roce 1960 v
souvislosti se zavedením krajského zřízení byly k obci připojeny
Dolany s jejich částmi Čertovkou a Malou Vysokou.
A konečně 18. prosince 1979 při ustavení střediskové obce byly
připojeny Bohouňovice, ke kterým patřily ještě Opatovice a Bořetice.
Označení městečko (městys) bylo obcí užíváno až do doby zrušení
institutu městysů r. 1954.
Na základě žádosti obce podle zákonů spojených s obnovením
institutu městysů vyhověla Poslanecká sněmovna Parlamentu svým
rozhodnutím z 10. října 2006 o opětovném přiznání titulu. Současně
s tím obec přijala a byl jí potvrzen i znak.
Na území městyse se nacházejí zapsané kulturní památky. Jedná se
o gotický kostel Narození Panny Marie, barokní zámek, pivovar a
sousoší Panny Marie na náměstí, empírovou pohřební kapli rodiny
Hrubých, sochu Sv. Jana Nepomuckého před kostelem a mohylu
pruských vojáků z bitvy u Kolína z r. 1757.
Novodobá historie Sboru dobrovolných
dobrovolných hasičů
Po starostovi Havlíčkovi následovali starostové sboru Ludvík
Černý, Václav Procházka, p. Říha, Jiří Lahoda.
V r. 1955 rozhodnutím úřadu městyse, byla na obecním dvoře
postavena nová zbrojnice.
Ranou pro sbor byl 6. červen 1958, kdy zemřel na následky
popálenin při zásahu v místní Benzině František Kodýtek. Tento požár
byl zatím největší a nejrizikovější v celé historii sboru.
V té době již dva roky, od r. 1956, byl novým velitelem Antonín
Smrček starší. Po jeho úmrtí v roce 1995 byl jmenován velitelem
pečecké jednotky jeho syn Antonín Smrček mladší, který vykonává
funkci velitele dodnes.
V roce 1997 po náhlém úmrtí starosty Josefa Krále byl zvolen
starostou Jiří Suchánek a i on funkci vykonává dodnes.
Jen pomalu se sbor i jednotka vracely do zaběhnutých aktivních
kolejí. Po celou dobu však bez sebemenších problémů pokračovala
zásahová činnost. K její kvalitě přispěl i dopravní vůz DVS 12, který
byl v roce 1989 převeden na městys z Hasičského záchranného sboru
v Kolíně a nahradil zastaralou T 805. Další techniku získal městys pro
jednotku z likvidovaného JZD Květ Červené Pečky v roce 1990 a to
CAS 25 RTHP.
Od roku 1990 ve výkonném výboru Okresního sdružení hasičů
pracoval náš člen Jan Bradna, ředitel Hasičského záchranného sboru
v Kolíně, který byl v roce 2010 delegován a zvolen za řádného člena
Výkonného výboru OSH Kolín a v letošním roce byl zvolen opět.
Přelomovým datem se stal rok 2009, kdy do sboru přišli mladí
zájemci a díky aktivitě starosty sboru Jiřího Suchánka i velitele
jednotky Antonína Smrčka společně začali nejdříve s rekonstrukcí
výjezdového automobilu. Od roku 2010 do roku 2011 vlastními silami
za finančního přispění městyse dokončili kompletní rekonstrukci CAS
25 RTHP. A hned navazovala renovace první stříkačky městyse
z roku 1890, která se po dokončení v roce 2011 stala skvostem na
každé hasičské akci, které se s pečeckými hasiči účastnila. Po celou
dobu rekonstrukce a renovace jednotka Sboru dobrovolných hasičů
byla a je vždy připravena pomoci bližním.
V roce 2014 díky pochopení městyse Červené Pečky byla započata
rozsáhlá rekonstrukce hasičské zbrojnice. Vlastními silami se hasiči
z Červených Peček snaží dokončit celou rekonstrukci do konce roku
2016 tak, aby oslavy 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů
v roce 2017 probíhaly v důstojném prostředí, se kterým se chtějí
občanům pochlubit v rámci oslav.

Nově zrekonstruovaná klubovna

Sestaveno díky pochopení ing. Heřmana Kramla a za pomoci starosty
Jiřího Suchánka a velitele Antonína Smrčka.
K tomuto příspěvku do knihy Historie dobrovolných hasičů
Středočeského kraje byly přiloženy i snímky, které předpokládáme, že
zpracovatel knihy vloží do textu. Jsou to tyto snímky z archívu Sboru.

Historická přípřežná stříkačka z roku 1890 na archivním snímku
z roku 1950 po rekonstrukci
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Závěrem letošního posledního příspěvku mi dovolte za celý Sbor
dobrovolných hasičů v Červených Pečkách popřát šťastné a veselé,
ničím nerušené Vánoce a ten nejlepší vstup do nového roku 2016.
S pozdravem ohni zmar, Jan Bradna

100 let dívčího skautingu
v Čechách
Celý letošní rok se nese v duchu oslav
dívčího skautingu. Je to právě 100 let od té doby, co
se první dívčí družina Sasanky vydala na letní tábor.
Vzepřely se konvencím své doby a chtěly zažívat
dobrodružství, poznávat přírodu a celý svět stejně
jako chlapci, skauti. Na svět tedy přišly české
skautky, jejichž počínání si stále připomínáme. Proběhly oslavy na
republikové úrovni, velké výpravy k jejich prvnímu tábořišti, byly
vydány slavnostní hedvábné šátky. Ale kromě toho se organizovaly
také akce rozměrem menší, zato neméně významné. Výjimkou
nezůstalo ani naše červenopečecké středisko.
V sobotu 3. října jsme do areálu kluboven pozvaly bývalé dívčí
vedoucí, abychom si i my připomněly kousek historie. Kolem druhé
hodiny se celá společnost začala scházet a objevovat po okolí
rozmístěné otázky z historie našeho střediska. Po milém uvítání
skautkami z 9. oddílu, které se chopily obsluhy v recepci, kroky
většiny mířily rovnou ke stolu s kronikami a fotkami. Následoval
slavnostní přípitek, kde jsme si připomněly důvod setkání, a mohl se
rozběhnout hlavní program. Každý oddíl si připravil několik disciplín
s hrami, tradičními skautskými znalostmi a rukodělkami. Mile nás
překvapilo, s jakým nadšením se všechny bývalé vedoucí pustily do
uzlování, šifrování či překážkové dráhy. Poté následovalo občerstvení
doplněné koukáním na staré filmy z táborů a se stmíváním také
zakončení večera ve znamení slavnostního ohně. Kytaristi nám krásně
hráli písničky starší i novější a nikdo nespěchal domů. Vždyť taková
příjemná společnost se sejde jen jednou za čas a oheň vykouzlí
atmosféru tak kouzelnou, že by byla škoda odcházet.

Slavnostní zapalování táborového ohně

Vedoucím zahrálo zkušené kvarteto našich kytaristů
Díky všem za hezky strávený den – na jedné straně těm, kteří nám
pomohli s organizací a na straně druhé těm, které přišly do parku a
svými úsměvy nám daly najevo, že celé naše snažení mělo smysl!
Anka

Střediskový výlet
do Adršpachu a Babiččina údolí
Ve dnech 10.-11.10.2015 vyjelo celé středisko dvěma
naplněnými autobusy na tradiční podzimní střediskový výlet. První
den jsme brzy ráno čekali na náměstí a počítali děti. Člověk by řekl,
že budou ohromné zmatky kvůli dvěma autobusům místo jednoho.
Naštěstí to byli pouze vedoucí, kteří měli potíže se zorientovat, než
našli svůj autobus. Po čtvrtém přepočítání dětí autobusy vyrazily
směrem k cíli. V našem autobuse nikdo nezvracel a cesta tedy rychle
ubíhala. I když, jak komu. Po nějaké době se hromadily otázky typu,
kdy už tam budeme, kolik ještě minut a kdy zastavíme na záchod.
Posledním dotazujícím jsem ani odpovědět nemusela, protože krátce
nato autobus zastavil na pumpě a děti vyběhly provětrat tělo a vykonat
potřeby. Kdo nechtěl ani jedno, mohl zůstat v autobuse nebo zajít do
krámku. Autobus dojel ve skvělém čase do Adršpašských skal, které
byly ten den cílem naší cesty.
Po koupení lístků se všichni nahrnuli dovnitř a kochali se
výhledem na skály. Ten pohled byl skutečně kouzelný, dokonce by
stál i za fotografii. Tak nás Filip pěkně seřadil a vyfotil. Počasí nám
celkem přálo, a tak se zvolila delší trasa. Všichni se kochali
neporušenou přírodou a nádhernými skalami. Každopádně výšlap to
byl parádní. Na konci cesty byl ještě dobrovolný kratší okruh navíc,
který nakonec zdolalo mnoho dětí. V autobuse se následně všechny
děti přestaly vyptávat svými obvyklými otázkami a odpočívaly nebo
usnuly. Večer jsme dorazili do kempu a tam objevili velmi útulné
chatičky. Nejvíc děti ocenily, jak byly krásně teple vyhřáté. Všichni
se ubytovali a vyrazilo se na večeři. Ta byla výborná, ale přeci něco

Bývalé i současné vedoucí na společné fotce

Organizátorky celého setkání vedoucích
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zbylo. Většinou to byl kus řízku, který děti přinášely se slovy: „Já už
nemůžu...“ Po zaznění této věty byly posílány k pánskému stolečku.
Nechápu, kam na tom místě jídlo mizelo, ale mizelo. Když všichni
dojedli, následoval večerní program, který měl každý oddíl vlastní.
Kupříkladu šestka tancovala v jedné chatičce moderní tance, nebo
jedenáctka nandala strašidelné obličeje a vyrazila strašit. Ovšem po
tak vydatné túře nikdo nevydržel dlouho vzhůru a usnul velmi brzy.

počasí bohužel tolik nepřálo, takže každý pak spěchal do autobusu se
zahřát. Následně jsme si zabalili věci v kempu, poobědvali a vyrazili
autobusem domů. I tento den byl velmi náročný, takže cesta domů
proběhla díky spánku opravdu velmi rychle. Myslím, že nikdo nic
důležitého neztratil, nikdo neonemocněl a všem se výlet moc líbil.

U sousoší babičky s vnoučaty v Babiččině údolí
A to jsme my všichni u jezera u vstupu do Adršpachu

11. oddíl u Viktorčina splavu
Malá pauza na rocestí v Adršpachu

Adéla, 6. oddíl (Lumpy)

Beskyde, Beskyde, devítka už ide…
Blížil se konec listopadu a s ním i dlouho očekávaná výprava do
Frýdku Místku, přes 300km vzdáleného cíle poslední celovíkendové
výpravy 9. oddílu v roce 2015. Nenechaly jsme se odradit dlouhou
cestou a v pátek 22. 11. směle vyrazily směr Ostrava. Ve Frýdku nás
přivítal silný déšť, ale základnu skautského střediska Kruh, která se
stala na celý víkend naším útočištěm, jsme našly během několika
minut. Zbytek večera jsme strávily povídáním, hraním různých her a
pojídáním dobrot z domova. Sobota už byla zcela bez deště, což
znamenalo, že můžeme uskutečnit plánovaný výlet na Ivančenu,
kamennou mohylu, nacházející se pár kilometrů od Lysé hory.
Z Malenovic, kde nás vysadil autobus, jsme zamířily vzhůru do
kopců. Se stoupající nadmořskou výškou přibývalo sněhu a ubývalo
teploty, ale náladu nám to rozhodně nekazilo. Po cestě jsme fotily
sněhuláky, sebe i zasněženou krajinu a blížily se k cíli. Ivančena.
Povídání a smích najednou utichají. S úctou a obdivem hledíme na
obrovskou mohylu, kterou lidé vytvořili z kamenů. I my po chvíli
přistupujeme blíž a přispíváme svými kameny, abychom vzpomněli na
15 statečných skautů, kteří položili život za svou vlast, které za války
věrně sloužili. Rozloučily jsme se s tímto místem i jeho příběhem a
vydaly se na cestu zpátky. Po návratu nás čekalo vaření, zkouška
místní horolezecké stěny, hry a pohádka na dobrou noc. Po dlouhém
spánku, snídani a úklidu klubovny jsme zamířily zpátky do Čech.

6. oddíl zabírá svou chatku v autokepmu Rozkoš
Ráno jsme po snídani vyrazili do Babiččina údolí v Ratibořicích.
Program měla na starosti Míša, která nám zařídila návštěvu muzea a
celého údolí. To jsme celé prošli a poslechli si příběh od jednoho
místního pána. Čas tlačil, musel se zrychlit krok. Následovala pauza
na nákupy. Každý si mohl koupit horkou čokoládu nebo něco malého
k snědku. Potom jsme vyrazili k autobusu a ten nás odvezl k muzeu
Boženy Němcové. Jelikož nás bylo hodně, rozdělili jsme se na dvě
skupiny, kdy jedna poslouchala výklad od moc milé průvodkyně a
druhá hrála po oddílech hry se svými vedoucími. Tento den nám
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Unavené, ale spokojené, akce Beskydy se povedla!
Pomněnky a Kopretiny z 9. oddílu hledají nové
kamarádky do party. Pokud nastoupíš 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 si o ně napište na
zuzanak.12@seznam.cz

Oslava 100 let od založení dívčího
skautingu
Na sobotní ráno 24. října, jsme se už několik týdnů těšily.
V Praze se měly konat oslavy 100 let, které letos uplynuly od založení
dívčího skautingu v Čechách. U této jedinečné akce jsme samozřejmě
nemohly chybět! Nejdříve jsme zamířily do nových prostor
skautského institutu na Staroměstském náměstí, kde proběhlo oficiální
zahájení oslav. Po této slavnostní části jsme si prohlédly připravenou
výstavu, vyzkoušely si skautské klobouky a zakoupily nové dívčí
šátky, vyrobené v chráněné dílně v Indii právě pro tuto akci. Po obědě
jsme se vydaly na Vyšehrad, kde začínala hra připravená pro
přihlášené oddíly. V průběhu odpoledne jsme putovaly po několika
stanovištích, seznamovaly se s historií dívčího skautingu, poznávaly
Prahu i nové skauty a stihly si vyrobit i vlastní turbánky. Ačkoliv jsme
domů dorazily až večer, návštěva Prahy a oslavy s ní spojené se nám
moc líbily.

Pár věcí z myslivosti
Pro myslivce nastalo 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 dojde k ochlazení a napadne 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 naších obcí.
Na letošní podzim a zimu jsme naplánovali pouze dva hony na
drobnou zvěř. Od měsíce září jsme uspořádali pouze 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.

Betlémské světlo
Již
podeváté
letos
přivezeme
Betlémské světlo do Červených Peček.
Přijďte si 19. 12. 2015 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 třeba
přinést svíčku a sklenici.
Těšíme se na Vás!
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Zaměřujeme se hlavně na lokality, kde výskyt a pohyb zvěře je
viditelný a má to smysl jak ekonomický, tak praktický.

roku ve zbožném rozjímání a silvestrovský večer byl vyhrazen
návštěvám kostela, kde lidé děkovali za vše dobré v roce právě
uplynulém a prosili o zdar a štěstí v roce nadcházejícím.

Vážení spoluobčané jménem Mysliveckého spolku “Obora”
Červené Pečky bych Vám chtěl popřát šťastné a veselé vánoce,
mnoho zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2016. Současně
bych Vás chtěl pozvat na náš pravidelný “Myslivecký ples”, který se
bude konat 16. 1. 2016 v sokolovně v Červených Pečkách. Informace
k této akci budou na plakátech.
Pavel Balvín

Sestavila Alena Černá Petrusová
Zdroj: České tradice, internet

Cvičení dětí v sokolovně
V polovině září jsme s dětmi začali
pravidelná pondělní cvičení. Obratnost,
rychlost a orientaci zlepšujeme při cvičení na
nářadí, s náčiním a při různých hrách. Rodiče a
děti přijďte mezi nás.

Lidové zvyky a obyčeje
Neděle 29.11.2015

Všem dětem a rodičům přejeme krásné a
šťastné Vánoce a do nového roku 2016 hodně
zdraví a spokojenosti.

První neděle adventní
První neděle adventní je v západní liturgické tradici dnem, jímž začíná
advent. Připadá na neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.
Zároveň tato neděle označuje začátek církevního roku.
Sobota 5.12.2015

Mikulášská nadílka
Snad každé dítě se v předvečer 6. prosince těší na balíček za oknem
nebo se klepe hrůzou před návštěvou Mikuláše, čerta a anděla, kterým
bude třesoucím se hlasem špitat básničku…
Neděle 6.12.2015

Druhá neděle adventní
Advent je období radostného očekávání a těšení - věřící očekávají a
těší se na příchod Spasitele (JK). Kdo si v těchto dnech přivstane a
kolem šesté hodiny je v kostele, uslyší takzvané roráty, písně, které se
zpívají na jitřních mších.
Neděle 13.12.2015
Třetí neděle adventní
Každou adventní neděli se zapaluje svíčka na adventním věnci. Bez
něho si řada z nás předvánoční čas nedokáže představit. Je symbolem
očekávání příchodu Ježíše Krista. Zvyk používání adv. věnce je starý
přibližně 150 let.
Neděle 20.12.2015

Čtvrtá neděle adventní
Křesťané doporučují pro adventní týdny mírný půst, protože střídmost
v jídle bystří rozjímání. Konec adventu představuje západ slunce na
Štědrý večer.
Čtvrtek 24.12.2015

Vánoce Štědrý den
Den narození Ježíše Krista. Jedná se o jeden z nejočekávanějších dnů
roku. Zdobí se stromeček a rodina je pohromadě. Po večeři bývá
zvykem rozbalovat vánoční dárky, které dětem přináší Ježíšek.
Štědrý den vrcholí půlnoční mší.
Pátek 25.12.2015

Boží hod
25. a 26. prosinec jsou velmi slavnostní dny, které se nesou ve
znamení rodinných návštěv, slavnostních obědů a večeří. Obvykle se
podává typicky český pokrm pečená husa se zelím a knedlíky nebo
kachna, popř. krůta.
Sobota 26.12.2015

Svátek svatého Štěpána
Svátek sv. Štěpána býval spojován s tradiční vánoční koledou.
V 19. století někdy chodívali koledníci i s malým betlémem
uspořádaným ve skříňce nebo s velikou hvězdou na hůlce.
Čtvrtek 31.12.2015

Silvestr
Oslavy konce roku už tradičně obchází atmosféra všeobecného veselí,
dobrého jídla a pití. Dříve bývalo zvykem očekávat příchod nového

Věra Zuzová Šimková
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vyplňování zápisů a další fotbalové agendě vyvolávala před startem
soutěží spoustu dohadů a nejistoty. Z mého pohledu se však celý
projekt jeví velmi pozitivně. I přes drobné potíže na začátku soutěží se
systém rozběhl velmi dobře a myslím si, že v průběhu podzimu jeho
výhody dokázala ocenit většina týmů. A nyní k jednotlivým týmům.

Pronájem sálu sokolovny
TJ Sokol Červené Pečky nabízí pronájem sálu sokolovny
a kuželnu pro sportovní i společenské akce.
Ceník pronájmů sokolovny:
Sportovní činnost
200 Kč / hod
Společenské a prodejní akce 1.200 Kč za akci + energie + úklid +
praní ubrusů
V ceně pronájmu je i doplnění hygienických potřeb na toaletách
(toaletní papír, mýdlo, papírové ručníky).

A-tým
V letošní sezóně působí v 1. A třídě jako farma Nymburka.
Celkově je náš tým velmi mladý a nezkušenost hráčů se projevuje i
v samotných mistrovských zápasech. Věkový průměr naší obrany byl
ve většině zápasů okolo 19 let a zbytek mužstva neměl průměrný věk
o mnoho vyšší. Herně jsme dokázali ve většině zápasů být ostatním
týmům vyrovnaným soupeřem, výsledky tomu však neodpovídaly.
Příčinou byly jednak velmi laciné góly a jednak velmi nízká úspěšnost
v proměňování gólových příležitostí. Celý podzim jsme se tak
nedokázali odpoutat ze spodku tabulky a podzim jsme zakončili na
posledním místě s pouhými osmi body.

Ceník pronájmů kuželny:
Letní období 100 Kč / hod / 1 dráha
Zimní období 150 Kč / hod / 1 dráha
Kuželna disponuje celkem dvěma drahami.
Případné dotazy, upřesnění či objednávky pronájmů směřujte prosím
na paní Evu Procházkovou na telefonní číslo 724 265 782.

B-tým
Skončil po podzimu v tabulce III. třídy na desáté pozici, zopakoval
tak stejné umístění jako v předchozím roce. Vstup do soutěže mělo
béčko dobrý, ale v dalších zápasech jsme nedokázali na první vítězství
navázat, trápili jsme se zejména v koncovce, a protože bez
inkasovaného gólu jsme vydrželi pouze ve dvou domácích utkáních
s týmy ze samého spodku tabulky, poztráceli jsme dost bodů. Věřím
však, že stejně jako v předchozích ročnících bude jaro v podání
našeho béčka úspěšnější než podzim a tým se posune do vyšších pater
tabulky.

ŠIPKY
Vánoce klepou na dveře a tak tu máme malé
ohlédnutí za šipkami v druhé polovině letošního
roku.
Letošní jubilejní 15. ligovou sezónu
v Červených Pečkách začaly všechny tři týmy
v jedné ligové skupině. A-tým po sestupu z první
ligy má pro letošní ročník jediný cíl. Vrátit se zpátky o soutěž výše.
Jestli se to podaří, uvidíme až na jaře příštího roku, ale již po první
třetině soutěže má tento cíl několik povážlivých trhlin! B-tým hrající
několikátou sezonu ve stejném složení se prozatím pohybuje
v polovině tabulky. Kdyby chlapci chtěli o trochu víc, mohli by se
v tomto ročníku stát nejlepším pečeckým týmem. C-tým celou
skupinu druhé ligy momentálně uzavírá. Chlapce a děvčata z céčka
však provází od začátku soutěže trochu smůla. Dokázali prohrát
několik zápasů, které měli dobře rozehrané.
Ale aby nebylo vše jen špatně, tak potěšující zprávou v letošním roce
je, že se obrátil trend, kdy několik minulých let šipkařů spíše ubývalo,
ale letos naše řady rozšířilo několik nových nebo staronových
spoluhráčů. Rádi přivítáme další.

Dorost
V prvním utkání v Českém Brodě stejně jako vloni dorostenci
jasně prohráli, ale v dalším utkání doma už získali první body a
navázali tak na dobré výkony v jarní části minulého ročníku. Letos se
podařilo oproti loňsku rozšířit kádr, noví hráči do týmu rychle zapadli
a i účast na trénincích byla velmi dobrá. To se pak projevilo i na
výsledcích zápasů a nebýt střelecké nemohoucnosti ve třech zápasech,
kde jsme nedokázali dát gól ani z těch nejvyloženějších pozic, mohli
jsme pomýšlet i výše než na konečné páté místo po polovině
mistrovských soutěží. I tak je ale výsledných 24 bodů zdaleka nejlepší
výsledek dorostu za posledních několik ročníků.

Žáci
Hrají okresní přebor a skončili na podzim pátí. První zápasy se sice
nevydařily podle našich představ, první vítězství ale klukům dokázalo
trochu zvednout náladu a sebevědomí a i v dalších zápasech se pak
prezentovali bojovnými výkony. Jako snad všechny pečecké týmy nás
trápí proměňování šancí, což nás v některých zápasech připravilo o
lepší výsledek a lepší umístění v tabulce. Kluci na sobě ale chtějí
pracovat, účast na trénincích je velmi dobrá, a tak věřím, že výkony
týmu půjdou na jaře ještě nahoru.

Tabulka - průběžné pořadí
Pořadí

Družs tvo

Kol

V

VP

R

PP

P

K

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

VooDoo Jindice
Team Chvaletice
Kosako Konárovice B
Letci Kolín B
Pivnice Tep Chvaletice
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky
Savci Dobřeň
Tipsport-Bar U dvou bláznů Vrdy
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky B
Hospůdka na Vinici
Savci Dobřeň B
LTC Litošice
Bečky z Blechy Týnec n/L
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky C

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0 101 : 61 229 : 167
0 92 : 70 215 : 174
0 102 : 60 234 : 157
0 88 : 74 212 : 184
0 90 : 72 212 : 178
1 78 : 84 186 : 200
0 74 : 88 195 : 211
0 83 : 79 199 : 188
0 80 : 82 196 : 199
0 72 : 90 185 : 210
0 65 : 97 172 : 230
0 71 : 91 182 : 215
0 68 : 94 166 : 225
0 70 : 92 179 : 224

0
1
2

0
1
1
3

0
1
1

0
0
1

2
2
2
4
2
4
3
5
5
6
7
7
7

Skóre

Legy

Body

25
21
19
17
15
13
13
12
12
10
7
6
6
4

Přípravka
Starší přípravka se opět po roce zapojila do okresních soutěží, pro
většinu kluků to byly vůbec první mistrovské zápasy o body. První
utkání jsme tak trochu i díky této nezkušenosti prohráli, ale postupně
se kluci dokázali zlepšovat a v posledním zápase podzimu dokázali
porazit i do té doby neporažené Bělušice. Celkově je přípravka zatím
čtvrtá pouze s jednobodovou ztrátou na druhé místo v tabulce.

V létě, konkrétně 18. července, se na hřišti konal již 12. ročník
“úplně jinýho házení”. Letošního ročníku se zúčastnilo 42 mužů, 7 žen
a 18 dvojic. Krom hráčů z mnoha míst naší republiky jsme na letošním ročníku přivítali i hráče z exotické země. Vítězem turnaje dvojic
se stala zajímavá dvojice Radomil Tiosavljevič a Uthum Sampath,
původem ze Srí Lanky. Takže náš turnaj se stává pomalu světovým ☺.

Samostatně trénuje také mladší přípravka, která zatím soutěžní
zápasy nehraje. Zatím sehráli kluci pouze jeden zápas s Pašinkou
s výsledkem 10:10, na jaře budeme pokračovat dalšími přípravnými
zápasy.
Závěrem bych chtěl všem popřát krásné Vánoce a všechno nejlepší
v novém roce.
Pavel Pospíšil

Závěrem bych chtěl popřát jménem celého našeho oddílu krásné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016.
Radek Šťastný

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 2016
přeje redakční rada.

Zprávy z fotbalu
Podzimní část fotbalové sezóny máme za sebou a lze tedy
zhodnotit i změny, které před novou sezónou nastaly. Fotbalová
revoluce, která přinesla velké změny ve způsobu registrací,
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Tvořivá dílnička pro šikovné ručičky
V dnešním, prvním díle nové rubriky Červenopečeckého čtvrtletníku, přinášíme jednoduchý návod na
výrobu papírové záložky do knihy nebo zápichu do květináče ve tvaru sněhuláka.
Materiál:
- bílá čtvrtka na tělo
- kousek černého a oranžového papíru na klobouk a nos
- černý a červený fix
- mašle 10 cm
- špejle
- lepidlo na papír nebo tavná pistole
Jednotlivé díly obkreslíme na čtvrtku a vystřihneme. Na tělo přilepíme klobouk a nos z barevného papíru.
Fixem nakreslíme oči a ústa. Přilepíme mašli - šálu a dokreslíme 3 knoflíky černým fixem. Pokud budeme
vyrábět zápich, přilepíme na zadní stranu špejli.
Připravila V. Beránková
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