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kostela, ukotvení potrubí do stávajícího zděného kanálu mezi

Květnová

kostelem a vjezdem do zámku a uložení lapače písku před areálem

Slunce se nesměle

zámku. Finální úpravy těchto povrchů jsou plánovány na červenec,

skrz mraky prodírá,

zásypy si musí sednout. Druhá etapa, která obsahuje vlastní přechod

svůj kalich tulipán,

zámeckým parkem, křižovatku ulic Parkán a Amálka a dále vodoteč

otvírá, zavírá.

k Cihelskému rybníku, odstartuje také v červenci. Dokončení celé

Už je to tady,

stavby a tím i nutné odlehčení čistírny od balastních vod

sekačky vrčí,

předpokládáme koncem srpna.

včelám je zima,

Nejbližší měsíce také přinesou tolik potřebnou opravu povrchu místní

naštvaně mlčí.

komunikace z Opatovic do Bohouňovic I. Situaci nám trochu

Pyly se předhání,

zkomplikovaly

každý chce mít vlastní show,

nevyjasněné

majetkové

vztahy

komunikace

v Bohouňovicích I., ale jednání s majitelem, tedy Středočeským

zdá se, že si alergici,

krajem (a hlavně správcem komunikací, Krajskou správou a údržbou

jaro pěkně užijou.

silnic Středočeského kraje), přineslo pozitivní výsledky a nakonec

Z.S.

dojde k opravě celého úseku až po křižovatku se silnicí na Bořetice.
Zároveň zde vybudujeme nový záliv pro zastávku autobusu a
zpevníme plato pod kontejnery na tříděný odpad. Celá akce bude
realizována společností Jan Březina Bohouňovice I., která se svou
nabídkou zvítězila v ostré konkurenci dalších sedmi firem.

Vážení spoluobčané,
dovolte

mi

v krátkosti

zrekapitulovat

stav

Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Červených Peček vstupuje

investičních akcí letošního roku, avizovaných v posledním loňském

do závěrečné fáze. Již je osazena většina nových osvětlovacích těles,

vydání Čtvrtletníku. Jejich příprava, a to nejenom finanční, ale hlavně

probíhá jejich zapojování a po jeho dokončení se jednotlivé větve

projektová, zabrala významnou část posledních měsíců, avšak

budou postupně rozsvěcet. Práce sice v poslední době trochu stagnují

konečně začínají být vidět první výsledky.
Jednou

z nejviditelnějších

změn

je

díky dalším zakázkám, které musí vítězná společnost Raisa s.r.o.
zahájená

výměna

všech

Kolín souběžně plnit, ale nic nenasvědčuje tomu, že by jejich vlivem

autobusových zastávek. Náhradou za současné plechové přístřešky

došlo k porušení termínu předání hotové stavby na konci srpna. Jen se

budou moderní prosklené čekárny, obdobné jako na náměstí 1. máje.

to na můj vkus trochu vleče, i když do předání je daleko a zdržení

V Opatovicích a Bořeticích čekárny nahradí dřevěné přístřešky

nepředpokládáme.

navazující na stávající objekty v sousedství a konečně poslední

V poslední době se hodně mluvilo o nutné opravě kostela Narození

čekárnu, na Čertovce, necháme zednicky opravit a vyměnit krytinu

Panny Marie v Červených Pečkách. Tato dominanta obce bohužel

střechy. Z výběrového řízení vyšla vítězně společnost Pamak s.r.o.

nezadržitelně chátrá a církev, jakožto vlastník objektu, dlouho

Kolín a ta se v těchto dnech s vervou pustila do práce.

bezúspěšně sháněla potřebné finance. Konečně ale došlo ke kýženému

Odvedení balastní vody ze splaškové kanalizace přes zámecký park do

obratu a byly zahájeny administrativní přípravné práce. Městys se na

Cihelského rybníku je druhou viditelnou akcí, která se rozběhla

žádost Římskokatolické farnosti v Kolíně, konkrétně pana faráře

v posledních květnových dnech. Stavbu realizuje společnost Agumont

Bulína, zavázal přispět na opravy stejnou částkou, jakou poskytne

s.r.o. Třebíč, která zvítězila ve výběrovém řízení v konkurenci dalších

farnost - a to až do výše dvou milionů korun. Celková suma oprav by

jedenácti nabídek. První, již dokončená etapa, zahrnovala práce okolo

tedy mohla činit až čtyři miliony - a za to se už nechá udělat kus

1

práce. V letošním roce chce farnost proinvestovat polovinu, tedy

Ze zasedání zastupitelstva městyse

řádově dva miliony. Práce na opravách budou zahájeny v letních

Červené Pečky

měsících a první přijdou na řadu věž kostela a střecha nad vlastní lodí,
přistavěnou kaplí a sakristií.

konaného dne 17. 3. 2016
Přítomni: p. Jan Dvořák, p. Kulhánek, p. Kubín, p. Jirků, p. Šanc, p.
Istenčin, p. Bradna, p. Matoušek, p. Novotný
Omluveni: p. Pospíšil, p. Dvořák, pí. Černá Petrusová
Neomluveni: pí. Slanařová
Hosté: p. Kopecký, p. Bogáň, p. Lupták

Jeden z posledních neopravených objektů městyse na náměstí 1. máje
je dům číslo 9 – sídlí zde cukrárna. I na jeho opravu se v letošním
rozpočtu nalezly potřebné finance a tak je již vypsáno výběrové řízení
na stavební firmu, která bude opravu realizovat. Dokončena má být do
konce října a práce v sobě zahrnují nejenom opravu fasády objektu,
ale i zateplení půdy a výměnu vchodových dveří a výlohy cukrárny.
Původní záměr ještě celou budovu zateplit se bohužel nesetkal

1.

Projednání aktualizované nabídky f. Nykos a.s. na zřízení
sběrného dvora
Na minulém zasedání zastupitelé souhlasili s přípravou na zřízení
sběrného dvora, který by provozovala firma Nykos a.s. Ždánice.
Původní nabídka od svozové firmy byla na 10 let, ale nebyla
schválena vedením společnosti. Nyní je cenová nabídka
přepracovaná na dobu 5 let s měsíční paušální sazbou 43.427,- Kč
bez DPH a dalšími náklady na obsluhu a energie. Po pěti letech by
se částka snížila asi na polovinu.
Další variantou by bylo koupit technické vybavení z vlastních
prostředků a dvůr potom nechat provozovat firmou Nykos. Tím by
náklady na provoz výrazně klesly, ale vstupní náklady by byly
vysoké, jejich konkrétní částka není v tuto chvíli známá.
Starosta dále seznámil zastupitele s předběžným jednáním
s nebovidským starostou i se starostou z Polep o případné
spoluúčasti. Příspěvek od těchto obcí by ale byl pouze symbolický,
občané Polep mohou odpad vyvážet do sběrných dvorů firmy AVE
zdarma.
P. Kubín informoval o jednání se starostou ze Starého Kolína. Na
sběrný dvůr sehnali dotaci a sami si jej provozují, jejich náklady
jsou asi 100 tis. Kč za rok.
V živé rozpravě bylo projednáno ještě několik dalších možností
řešení a vedení úřadu se bude problematikou dále zabývat.
ZM bere na vědomí další informace o záměru zřízení sběrného
dvora.

2.

Projednání smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby
protierozní meze č. 6 v k.ú. Dolany
Protierozní mez navazuje na připravované úpravy, bude to zelený
pás osázený stromy a keři nad silnicí vedoucí na Malou Vysokou.
Stavba je financována pozemkovým úřadem.
ZM schvaluje smlouvu č. 7 o udělení souhlasu k provedení stavby
protierozní mez č. 6 v k.ú. Dolany u Červených Peček a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

3.

Projednání zprávy komise pro otevírání obálek a výběr
nejvhodnější nabídky na stavbu odvedení balastních vod k.ú.
Červené Pečky
Předseda komise p. Kulhánek informoval o proběhlém jednání
komise. 10. března proběhlo výběrové řízení, přihlásilo se celkem
12 firem. Vítěznou nabídku podala firma Agumont s.r.o., Třebíč
s cenou 1.655.007,03 Kč.
ZM bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
stavbu Odvedení balastních vod do vodoteče k Cihelskému rybníku
v Červených Pečkách a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s vítěznou firmou.

4.

Projednání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést
stavbu na uložení kabelového vedení do pozemků městyse p.č.
476/6, 476/7, 476/8 a 518/1 k.ú. Opatovice
Kabelové vedení bude uloženo v k.ú. Opatovice podél silnice
směrem do Bohouňovic I. a bude sloužit novým stavebním

s pochopením Národního památkového ústavu, ale myslím, že
dojednaný kompromis ve výsledku rozhodně ostudu dělat nebude.
Poslední z větších investic, plánovaných na letošní rok, nám ale
bohužel zatím dělá vrásky na čele. Vodovodní přivaděč na Malou
Vysokou, kde v poslední době plošně vysychají studny, by jistě uvítali
všichni dotčení obyvatelé této lokality. A plánovaná stezka pro pěší a
cyklisty, která měla být vybudovaná následně v trase tohoto
přivaděče, by udělala radost nejenom jim. Vždyť jít pěšky či na kole
od Červených Peček na Malou Vysokou je díky hustému provozu
občas o strach. Bohužel chyba (či snad záměr??) v novele zákona o
pozemních komunikacích znemožňuje položení jakýchkoli sítí
souběžně s komunikací třetí a vyšší třídy. Díky tomu je v tuto chvíli
zastavené řízení o vydání stavebního povolení a bohužel musíme
čekat, až tento zjevný nesmysl naši zákonodárci opraví. Přípravné
práce na projektu obou zmíněných staveb ale běží dál a ihned, jak to
zákon umožní, dojde k obnovení řízení a obě akce budeme realizovat.
Potřebné pozemky pro stavbu jsou již také vykoupené a v našem
vlastnictví. Termín vlastní stavby, věšteckou kouli nemaje, si ale
opravdu netroufám ani předjímat.
Stále výbušné téma dotací a jejich přidělování bylo na stránkách
tohoto listu již několikrát probíráno. A mohu opět jenom konstatovat,
že se situace nezměnila. Středočeský kraj, z našeho pohledu nám
nejbližší dotační orgán, mimořádně vypsal výzvy k podání již na jaře místo obvyklého termínu na podzim. Jakkoli se nabízí spekulace, že se
jednalo o předvolební tah a shánění potřebných hlasů od obyvatel
uspokojených obcí, rozdělení financí tomu kupodivu moc neodpovídá.
Opět se dostalo na dlouhodobě preferované a sem tam něco „ukáplo“ i
jinam. A že náš městys mezi nimi není, snad ani nemusím připomínat.
Asi slovo červené v názvu městyse opravdu působí na hodnotitele
jako pověstný červený hadr na býka. Ale naštěstí není jenom kraj a
jsou i jiné dotační tituly, které rozdělují finance spravedlivěji, podle
kvality a potřebnosti projektů a nikoli podle politické příslušnosti a
kamarádíčků. Nakonec jsme letos získali dva miliony na rekonstrukci
veřejného osvětlení, které budou vítanou injekcí do rozpočtu městyse.
Vážení spoluobčané, léto se pomalu hlásí o slovo a já Vám všem přeji
jeho co nejpříjemnější prožití. A prosím omluvte drobné komplikace,
které s sebou tolik rozestavěných investičních akcí nevyhnutelně
přináší. Po jejich dokončení nám všem budou dělat určitě jenom
radost.

Lubomír Jirků, starosta
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parcelám.
ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu
přípojky nízkého napětí pro p.č. 69/2 k.ú. Opatovice v pozemcích
městyse p.č. 476/6, 476/7, 476/8 a 518/1 k.ú. Opatovice mezi ČEZ
Distribuce a.s. a městysem Červené Pečky.

9.

5.

Projednání výše poskytnutých dotací městyse v roce 2016 a
jejich rozdělení pro zájmové a sportovní organizace
Starosta informoval o zásadách rozdělování příspěvků sportovním
klubům a dětským zájmovým organizacím, které proběhlo podle
stejného klíče jako v minulých letech a vztahuje se na členy
organizací do 18 let, kteří mají trvalý pobyt v Červených Pečkách.
ZM schvaluje rozdělení dotací pro sportovní a zájmové organizace
v roce 2016 takto:
TJ Sokol
77.831,- Kč
FK Červené Pečky
112.169,- Kč
Junák-středisko Červené Pečky 145.213,- Kč
JK Dolany
4.787,- Kč

1 0 . Projednání žádosti o změnu skladby obslužných a příčných
komunikací v lokalitě Na Vyhlídce
Investor Ing. Růžička žádá o povolení změny skladby obslužných a
příčných komunikací v ul. Na Vyhlídce, npor. Vaníčka, Na Obci a
J. K. Hrubého z původního stavu – asfaltový povrch středně zrnný
na nový stav - zámková dlažba 8 cm.
ZM schvaluje žádost o změnu skladby obslužných a příčných
komunikací v lokalitě Na Vyhlídce, ul. Npor. Vaníčka, Na Obci a
J. K. Hrubého za předpokladu schválení změny projektové
dokumentace technickou komisí úřadu. Původní stav středně zrnný
asfalt, nový stav zámková dlažba 8 cm.

6.

Projednání žádosti o dotaci na 31. ročník Červenopečecké
pecky
Žádost o příspěvek si podala Alžběta Sosnovcová, festival by
chtěla pořádat jako fyzická osoba, kapely má předjednané, částka
40 tisíc je v rozpočtu zařazená. Předpokládá, že místo konání
zůstane na zahradě kuželny, případně by se akce mohla uskutečnit
v zámeckém parku.
Žádost o dotaci jménem Městyse z Fondu hejtmana Středočeského
kraje na hudební festival by chtěla podat Alžběta Sosnovcová,
k tomu potřebuje souhlas zastupitelstva.
ZM schvaluje žádost o příspěvek na pořádání 31. ročníku
Červenopečecké pecky ve výši 40 tis. Kč.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu hejtmana Stč. kraje
na pořádání 31. ročníku Červenopečecké pecky.

7.

8.

Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Červené Pečky za rok 2015
Starosta seznámil zastupitele s výsledky přezkoumání hospodaření,
které se uskutečnilo 7. března 2016.
ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse Červené Pečky za rok 2015.

1 1 . Projednání přípravy žádosti o zahájení KPÚ v k.ú. Opatovice,
Bohouňovice I. a Bořetice
Aby se urychlilo zahájení komplexních pozemkových úprav
v těchto obcích, je třeba získat souhlas nadpoloviční většiny
vlastníků dotčených pozemků. Vlastníkům pošle městys
vysvětlující dopis a pokusí se tak jejich souhlas získat.
ZM bere na vědomí informaci o přípravě žádosti o zahájení KPÚ
v k.ú. Opatovice, Bohouňovice I. a Bořetice.
1 2 . Projednání žádosti p. Bogáně o kontrolu a nápravu opatření
při plnění obecní vyhlášky č. 1/2005
Předseda komise veřejného pořádku p. Matoušek informoval o
stížnosti pana Bogáně na chování svých sousedů, které opakovaně
řeší zastupitelé již několik let. Jedná se o spory, které nelze vyřešit
bez dobré vůle všech zúčastněných.
Starosta navrhuje v co nejbližší době pozvat všechny účastníky
sporů ke společnému jednání a pokusit se dosáhnout smíru
dotčených stran.

Projednání rozpočtového opatření č. 2/2016
Tajemník úřadu seznámil zastupitele s drobnými změnami na
straně příjmů a výdajů a navrhl pověřit starostu schvalováním
rozpočtových opatření v neočekávaných situacích tak, aby rozpočet
v jednotlivých položkách nebyl překračován.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016
ZM pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření v případě
neočekávaných situací až do výše 500 tis. Kč.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky
konaného dne 12. 4. 2016
Přítomní: p. Jan Dvořák, p. Kulhánek, p.
Kubín, p. Jirků, p. Šanc, p. Istenčin, p.
Bradna, p. Novotný
Omluveni: p. Tomáš Dvořák, p. Pospíšil, p. Matoušek, pí. Černá
Petrusová
Neomluveni: pí. Slanařová
Hosté: p. Kopecký, pí. Bartáková, pí. Hanzlová

Projednání výběru nejvhodnější studie a zpracovatele
projektové dokumentace na akci Revitalizace zámeckého
parku v Červených Pečkách
Na revitalizaci parku byly v minulém roce vypracovány 3 studie,
ustanovená komise vybrala jako nejlepší studii č. 3 s tím, že
některé prvky by z ní vyškrtla, případně ji doplnila. Na
zastupitelstvu, které mělo rozhodnout, byl ale vznesen požadavek
na výběrové řízení na cenu projektu. To se uskutečnilo, ale žádná
nabídka nebyla podána a navíc autor 3. studie ing. Nedvěd zaslal
námitky proti postupu zadavatele.
Nyní je třeba zrušit výběrové řízení na cenu dokumentace a vybrat
studii, nebo oslovit někoho jiného. Cena projektu se odvíjí
v procentech (obvykle 5%) z ceny díla, která byla v tomto případě
odhadnuta na 7 mil. Kč.
ZM ruší vypsané výběrové řízení na dodavatele projektové
dokumentace na Revitalizaci zámeckého parku v Červených
Pečkách z důvodu nepředložení žádné cenové nabídky.
ZM vyhodnotilo předložené studie v pořadí č. 3 a č. 2. ZM
pověřuje starostu městyse jednáním s autorem vybrané studie č. 3 o
zapracování požadavků vznesených určenou komisí pro revitalizaci
parku.

1.

3

Projednání účetní uzávěrky Základní a mateřské školy
Červené Pečky za rok 2015.
P. Dvořák informoval zastupitele o výsledcích hospodaření za
loňský rok. Základní škola hospodařila s hospodářským výsledkem
98.487,57 Kč z toho vedlejší hospodářská činnost (prodej obědů ve
školní jídelně pro veřejnost) činí 15.915,15 Kč, zůstatek finančních
prostředků na běžném účtu je 1.904.831,39 Kč. Základní škola jako
příspěvková organizace má zřízený fond rezervní, na kterém je
v současné době 458.063,95 Kč, fond investiční na kterém je
68.284,- Kč a fond kulturních a sociálních potřeb má zůstatek
161.762,56 Kč.
ZM schvaluje účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy za
rok 2015 bez výhrad.

dílo s firmou PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, Kolín.
2.

3.

Projednání závěrečného účtu městyse Červené Pečky za rok
2015.
P. Kopecký seznámil zastupitele s jednotlivými položkami
závěrečného účtu městyse, příjmy a výdaji, přijatými a
poskytnutými dotacemi a výsledkem přezkoumání hospodaření za
rok 2015. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen a nebyly k němu
podány žádné připomínky.
ZM schvaluje účetní uzávěrku městyse Červené Pečky za rok 2015
bez
výhrad.
ZM schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2015 včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření městyse za toto období. Ukládá úřadu
městyse zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup úplné
znění návrhu závěrečného účtu za rok 2015, včetně celé zprávy o
výsledku přezkoumání před jeho projednáním.
Projednání smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany s obcí Libenice.
Spojení dobrovolných hasičů z Červených Peček a Libenic se
odsouhlasilo asi před půl rokem. Obec Libenice se zavazuje
poskytnout ze svého rozpočtu na činnost jednotky požární ochrany
městyse Červené Pečky pravidelný roční finanční příspěvek ve
výši 25.000,- Kč po dobu 3 let. Výše příspěvku vychází z nákladů
městyse rozpočtovaných na provoz jednotky v minulém období.
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární
ochrany mezi městysem Červené Pečky a obcí Libenice.

4.

Projednání pronájmu pozemku městyse p.č. 223/9 k.ú.
Bořetice.
Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn, navrhovaná cena pronájmu
pozemku, který se nachází v Bořeticích za rybníčkem Na Obícce a
bude využíván pro sklizeň píce, je 246,-Kč za rok.
ZM schvaluje pronájem pozemku p.č. 223/9 o výměře 1.895 m2
v k.ú. Bořetice panu Čeňku Horáčkovi, Bořetice 2 za dohodnutou
cenu 246,- Kč za rok za účelem sklizně píce.

5.

Projednání zprávy komise pro otevírání obálek a výběr
nejvhodnější nabídky na stavbu Oprava místní komunikace
Opatovice – Bohouňovice.
Předseda komise p. Kulhánek informoval o výsledku jednání
komise dne 5. května 2016. Do výběrového řízení se přihlásilo 8
firem. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Jako
nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Jan Březina,
Bohouňovice I č. p. 28 s cenou 3.455.418,94 Kč.
ZM schvaluje zprávu o posouzení a vyhodnocení nabídek na
stavbu Oprava místní komunikace Opatovice – Bohouňovice I. a
pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o dílo s firmou Jan
Březina, Bohouňovice I č.p. 28.

6.

Projednání zprávy komise pro otevírání obálek a výběr
nejvhodnější nabídky
na stavbu Výměna autobusových
zastávek v Červených Pečkách a přilehlých obcích.
Předseda komise p. Kulhánek informoval o výsledku jednání
komise dne 5. května 2016. Do výběrového řízení se přihlásily 2
firmy. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Jako
nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy PAMAK s.r.o.,
Mikoláše Alše 470, Kolín s cenou 1.139.477,57 Kč.
ZM schvaluje zprávu o posouzení a vyhodnocení nabídek na
stavby Výměny autobusových zastávek v Červených Pečkách a
přilehlých obcích a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy o

7.

Projednání žádosti kulturní komise o příspěvek na pořádání
Dětského dne.
Předseda komise p. Istenčin předložil žádost kulturní a sociální
komise o příspěvek do výše 100.000,- Kč na pořádání dětského
dne, který proběhne 4. 6. 2016 v zámeckém parku. Jedná se o
odpolední program pro děti a dospělé, který každoročně pořádá a
organizuje Junák Červené Pečky. K tradičnímu programu je
v tomto roce přidáno hudební vystoupení Kašpárka v rohlíku a
další aktivity jím zajišťované.
ZM schvaluje Smlouvu o realizaci koncertu v rámci dětského dne
v zámeckém parku Červené Pečky 4. 6. 2016 mezi městysem
Červené Pečky a agenturou BEJBYPANK CZ s.r.o., Zámecká 85,
Kolín a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy. Příspěvek
městyse bude činit maximálně 85 tisíc Kč.

8.

Projednání rozšíření separace plastových obalů s možností
umístění sběrných nádob do jednotlivých nemovitostí.
Místostarosta p. Dvořák informoval zastupitele o záměru vedení
městyse na zdokonalení separace plastů, ke kterému nás vede stále
více produkovaného plastového odpadu a přeplněné sběrné nádoby
v obcích. Jednou z cest by bylo vybavení všech domácností
popelnicemi určenými ke sběru plastů. Tato varianta se zatím jeví
jako výhodnější než použití plastových pytlů. Úkolem městyse
bude zjistit finanční dopady na realizaci této varianty svozu a
seznámit s nimi na příštím jednání zastupitele. Podle vyjádření
společnosti
Nykos a.s. je technicky možné zahájit svoz
separovaných plastů kdykoliv v průběhu roku. Stávající kontejnery
na plasty se poté budou postupně redukovat.
ZM bere na vědomí zprávu o možnosti rozšíření separace
plastových obalů s umístěním sběrných nádob do jednotlivých
nemovitostí. Pověřuje úřad městyse vyčíslením finančních dopadů
na tento záměr.

9.

Projednání smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku
vodovodní a kanalizační přípojky přes pozemek městyse p.č.
137/154 v k.ú. Červené Pečky.
Pan Pavel Pospíšil žádá o povolení vybudování stavby vodovodní a
kanalizační přípojky k novostavbě rodinného domu v Červených
Pečkách. Právo provést stavbu na cizím pozemku se zřizuje
bezplatně. Bude s ním uzavřena smlouva o právu provést stavbu na
cizím pozemku.
Pan Cajthaml Jan žádá o povolení vybudování stavby vodovodní
přípojky ke svému rodinnému domu v Červených Pečkách. Právo
vést 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 a kanalizační přípojky na pozemku městyse p.č.
137/154 k.ú. Červené Pečky mezi městysem a ing. Pavlem
Pospíšilem,
Příčná
198,
Červené
Pečky.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku vodovodní přípojky na pozemku městyse p.č. 137/156 k.ú.
Červené Pečky, mezi městysem a panem Janem Cajthamlem,
Školní 182, Červené Pečky.

1 0 . Projednání rozpočtového opatření č. 3/2016.
Rozpočtové opatření reaguje na skutečné příjmy a výdaje
v jednotlivých kapitolách rozpočtu.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.
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elektrárně Temelín. Byli jsme seznámeni s výstavbou elektrárny,

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

jejími částmi a principem fungování. Následná diskuse prozradila
zájem návštěvníků zvláště o bezpečnost fungování elektrárny a její
ekologický dopad. Mimo kinosál se v informačním centru nacházela

Blahopřání jubilantům

expozice modelů ilustrujících fungování jednotlivých částí elektrárny,

Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v letních
měsících roku 2016, tedy v červnu, červenci a srpnu dožívají
významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme
pevné zdraví, životní pohodu a
optimismus.

což mohlo i laikům elektrárnu lépe přiblížit. Jelikož běžným
účastníkům exkurze není dovolen vstup do prostor, kde k výrobě
energie dochází, ocenili mnozí z nás vyhlídkovou jízdu autobusem v
nejbližším okolí elektrárny.
Město Tábor je elektrárně Temelín vzdáleno téměř 40 km. A po
exkurzi v jaderné elektrárně byla tříhodinová zastávka v Táboře
příjemnou změnou. I když je Tábor neodmyslitelně historicky spojen s

75 let

husity, někteří z nás si vzpomínku na toto místo budou spojovat třeba

Paní Alena Bašusová
Pan Václav Vondráček
Pan Hermann Kraml
Pan Pavel Prágr
Pan Miroslav Kozel
Pan Jaroslav Volf

s lahodnou vůní čokolády. Turistickým cílem se mohlo stát totiž
místní Muzeum čokolády a marcipánu. Odpolední pobyt v okolí
historického centra v Táboře si již každý strávil po svém.
A podle reakcí zúčastněných během odjezdu zpět do Červených
Peček byl nedělní výlet vyváženým prožitkem poznání a odpočinku.

Za pořadatele Lukáš Istenčin

80 let
Paní Antonie Dvořáková
Paní Apolonie Zimová
Paní Zdeňka Vladyková

Velikonoční tvoření
sobota 19. 3. 2016

Pan Jaroslav Vladyka
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný… Už je to pár týdnů,
kdy tato říkanka zazněla možná i u vašich dveří. Řada natěšených dětí

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE

třímala ve svých rukou krásnou, novou a hlavně vlastnoručně
vyrobenou pomlázku. Možná pocházela z velikonočního tvoření, které

Stalo

stránek

se letos konalo 19. 3., kde byla výroba pomlázek opět jako vloni

Červenopečeckého čtvrtletníku informujeme o akcích kulturní komise

se

již

pravidlem,

že

vás

prostřednictvím

největším hitem. Vyrobilo se jich zhruba 100 ks a stále chodili další

za uplynulé 3 měsíce. Pokud je to možné, nacházíte zde také

zájemci, kteří ještě svoji pomlázku neměli.

pozvánky na akce plánované. Těch však v posledních měsících
přibývá

a frekvence

vydávání

Děti ale s chutí tvořily i na dalších stanovištích – včeličky z vajíček,

Červenopečeckého čtvrtletníku

velikonoční beránky a zajíčky z papíru a modelovací hmoty, papírové

neumožňuje, abychom vás mohli pozvat na vše, co se chystá. Proto

košíčky na vajíčka a velikonoční sádrové odlitky s nejrůznějšími

doporučujeme sledovat internetové stránky kulturní komise. Tam

motivy.

naleznete aktuální upoutávky na veškeré chystané akce. Stránky

Celým odpolednem nás provázel mladý moderátor Ondřej Hruška,

naleznete na adrese http://www.cervenepecky.cz – odkaz Volný čas –

který

dále odkaz Kulturní komise.

uváděl

především

jednotlivá

vystoupení

doprovodného

programu. Již tradičně akci zahajoval sbor zdejší základní školy pod

Ohlédnutí za uplynulým čtvrtrokem

vedením paní učitelky Kopecké. Dále vystoupily malé tanečnice pod

13. 3. 2016 – Temelín, Tábor

vedením paní učitelky Šárky Kořínkové. Novým zajímavým prvkem
byla aukce Aleny Beranové, které se podařilo prostřednictvím Ondry

Nedělní výlet byl směrován již od brzkých ranních hodin do jižních

„vydražit“ několik sladkých kousků našich zdatných pekařek, a nám

Čech. Nejprve na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín, poté do

tak přibyly další finance na příští tvoření, děkujeme!

historického města Tábor.

K tvoření patří již tradičně i další zábava pro děti, které už nebaví

Exkurze započala v informačním centru Jaderné elektrárny Temelín, v

vyrábění. Pro ty měly naše mladé pomocnice připravené hry a soutěže.

místním kinosále, kde jsme byli slovem i obrazem, a to i 3D obrazem,

Sehraný tým kolem Aleny Beranové nabídl opět možnost občerstvení

uvedeni do světa jaderné energetiky. Přednáška spojená s prezentací

v kavárničce. Zákazníkům zřejmě chutnalo, protože z nabízeného

poskytla zaujatému člověku nejen odborné informace o využití

občerstvení nic nezbylo. Kromě občerstvení si příchozí mohli

energie z jádra atomu, ale i náhled vzniku pojmu „atom“. Myšlenka,

zakoupit

že vše je složeno z atomu, je údajně datována už do starověku, kde

i

krásnou

hotovou

dekoraci

z obchůdku

Štěpánky

Cajthamlové.

byla považována spíše za pouhou utopii. Program v kinosále byl

Děkuji všem sponzorům za poskytnutí finančního příspěvku. Děkuji

samozřejmě věnován i využití jaderné energie v praxi - tedy výrobě

také všem, kteří se na přípravě podílí. Náš tým se už značně rozrostl

elektrické energie z jaderného paliva (uranu) v místní jaderné
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na cca 20 lidí, proto ani jednotlivce nejmenuji, nicméně si vážím toho,

Problematické bylo také poměrně pozdní otevření hospody, na které

že svůj volný čas jsou ochotní věnovat právě tvoření.

nebyli hosté připraveni, protože v předešlých letech bylo občerstvení k

Další tvoření bude před Vánocemi, přesné datum najdete včas na

dispozici už hodinu před začátkem plesu. Pořadatelé mohou vše

webových stránkách městyse a na plakátech. Již teď všechny srdečně

domluvit v dostatečném předstihu (což proběhlo), ale to je vše, co v
tomto případě mohou.

zveme!

Snad jsme si tímto vybrali nepříjemné situace i na nějaký ten rok
dopředu a 7. ples městyse nepoznamenají. V kalendáři si už nyní

Za pořadatele Radka Šancová

můžete zvýraznit termín 8. 4. 2017.
Za pořadatele Lukáš Istenčin

sobota 9. 4. 2016

Orchideje v Červených Pečkách
úterý 24. 5. 2016
Po delším čase jsme se sešli v aule červenopečecké základní školy,
abychom si mohli připomenout další události z historie našeho
městyse. Tentokrát se jednalo o osoby, situace a zajímavosti spojené s
koncem 19. století a nejen "zahradnickými" aktivitami barona
Hrubého. Název besedy byl Orchideje v Červených Pečkách a již z něj
je patrné, jakým směrem se povídání stáčelo nejvíce.
Hlavní slovo měl pan Jaromír Tlustý, jehož koníčkem je zahradnictví
a zahradníci 19. století. Sám nemá s Červenými Pečkami nic

Na druhou sobotu v měsíci dubnu připadá každoročně pořádání plesu

společného a to ani vzdáleně. Žije v severních Čechách a i

městyse. V letošním roce se jednalo o šestý ples, který se držel

geograficky jsou mu Červené Pečky poměrně vzdáleny. Jediným

osvědčeného schématu. Největší část večera patřila tanečnímu
orchestr Peklo, který se představil jako osvědčená sestava, hrající pro

pojítkem jsou tak právě aktivity barona Hrubého a ta část historie

návštěvníky preferující různé hudební styly a publikum různého věku.

Červených Peček, která je spojena s pěstováním orchidejí v místních

Součástí večera byly i ukázky latinskoamerických tanců. Dva vstupy

zámeckých sklenících.

obstaral tanečník Jiří Vácha se svou novou partnerkou a hosté plesu
tak měli možnost shlédnout taneční pár, který se aktuálně pohybuje v
TOP 5 taneční ligy ČR. Po Elvisovi a Michaelu Jacksonovi se letos
jako hlavní host představila čtveřice ABBA a podle ohlasů se jednalo
o zdařilý výběr a opravdu kvalitní vystoupení. Nejen díky němu byl
ples hodnocen jako nejzdařilejší v porovnání s předešlými léty.
Za takové hodnocení jsem velmi rád, protože z pohledu pořadatele se
naopak jednalo o akci narušenou nečekanými situacemi. Těch bylo
více a jsem rád, že je někteří ani nezaregistrovali. Téměř rok předem
domluvený hlavní host ABBA Stars zrušil své vystoupení pouhý den
před akcí a revival vystoupení tak zajišťovalo jiné uskupení s
podobným názvem Pop Stars. Jejich výkon byl skvělý, ale
organizačně se jednalo o poměrně náročnou záležitost - během dne
zajistit jejich vystoupení v Červených Pečkách.

Pátrání v archivech a dalších zdrojích informací, široký rozhled a
podrobná orientace v tématu, precizní a puntičkářská práce, přednášky
pro různé

instituce

atd.

vybavily pana

Tlustého takovými

informacemi, že mnozí z návštěvníků besedy nestačili žasnout nad
tím, co vše se v Červených Pečkách na přelomu 19. a 20. století dělo.
Nejde přitom pouze o zahradnictví, u kterého by se bez nadsázky dalo
říci, že Červené Pečky byly jedním z hlavních evropských center.
Poutavé vyprávění, ze kterého bylo zároveň cítit osobní zaujetí
tématem, nám připomnělo, jak málo toho víme o místě, na kterém
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A ještě jedna připomínka. Přesto, že je výpůjční doba nastavená na
dva měsíce, musím dost čtenářů upomínat a žádat vrácení knih.
Předběžné termíny mé dovolené: 4. - 8. 7., 18. - 22. 7., 29. 8. - 2. 9.,
19. - 26. 9.
V prázdninových měsících bude knihovna otevřena v pondělí a ve
středu, vždy od 9.00 do 18.00
hodin. Přeji všem čtenářům krásné a pohodové léto a příjemnou
dovolenou.
Marie Hurtová - knihovnice

většina z nás prožila celý svůj život. Panu Tlustému patří velký dík za
přednášku, kterou pro nás připravil, a já doufám, že na tuto aktivitu v
budoucnu navážou besedy další.
Za pořadatele Lukáš Istenčin

Kam na výlet
Syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
se narodil 14. května 1316. Sedmisté výročí
narození císaře Karla IV. si připomene Kutná

PECKA TROCHU
POZMĚNĚNÁ

Hora výstavou Na Hrádku v Českém muzeu
stříbra „Kutná Hora a Lucemburkové na českém trůně“ od 3. června
až do 29. listopadu.

Kvapem se blíží poslední červnový pátek a
start jednatřicátého ročníku Červenopečecké
pecky je tady.
Veškeré dění se letos přesune do skautského areálu v parku a pro
diváky bude připraveno posezení pod plachtami. Pořadatelé si od této
malé změny slibují, že za stejné vstupné 100,- Kč nabídnou lepší
sociální zázemí jak pro diváky, tak pro účinkující a pestřejší paletu
občerstvení.
Na pomyslné startovní čáře se už pomalu rozcvičují chlapci
z místního hudebního seskupení Nawostro. Country v jejich podání
baví posluchače v širokém okolí a své fanoušky nemusí hledat ani za
hranicemi kraje. O přízeň diváků se bude ucházet také hudební těleso,
které se jmenuje Lukáš Bořek & Company a přijede z Prahy. Čeká nás
trochu jazzu i trochu funky, tedy výrazná rytmika doplněná dechovou
sekcí a všechno to dohromady parádně šlapající.
Brněnské Poutníky netřeba představovat. Už šestačtyřicet let
rozdávají radost a jejich songy zlidověly mezi širokou různověkou
veřejností. Dávno již hrají bez Roberta Křesťana, ale písničky, které
zpíval on, hraje skupina dál. Jejich vystoupení ani zdaleka nemůže
obsáhnout vše z jejich čtrnácti vydaných desek, ale i tak si myslím, že
se máme všichni na co těšit.

Sedlácká Monstrance
Mezi exponáty budeme obdivovat především kopii římské císařské
koruny,

Sedleckou

monstranci

ze

zlaceného

bílého

stříbra,

Velislavovou bibli ze 14. století a busty panovníků.
Na Lucemburky bude také zaměřeno Kutnohorské stříbření 25. a 26.
června 2016.
Věra Miškovská

Z knihovny
Skupina Lokálka, host letošního ročníku
Knihovna se může pochlubit novými regály a moc jí to sluší. Až
budete číst tento článek, budou v knihovně další knižní novinky.
23. března jsme s paní učitelkou Kopeckou pasovaly druháky na
čtenáře - a už několik dětí se přihlásilo a chodí si půjčovat knížky.
6. dubna byli v knihovně třeťáci s paní učitelkou Chmelíkovou, chodí
pravidelně a vždy si vyberou něco pěkného ke čtení.
17. dubna se uskutečnil první kurz olejomalby vedený panem Pavlem
Michalicou. Fotky jsou ještě k vidění ve vývěsce a v knihovně.
Doufám, že za všechny účastníky mohu říci, že se to prostě povedlo!
Na podzim, podle zájemců, bude další malování.
4. května děti vyráběly dárek ke Dni matek a další "šikovné ručičky"
budou 25. května, kdy si děti vyrobí něco pro sebe. S dětmi pracuje
paní Věra Beránková a jde jim to moc dobře.
Nyní něco méně příjemného - stále ještě někteří čtenáři nemají
zaplacené příspěvky na rok 2016!

Po roce se v Červených Pečkách znovu objeví Lokálka z Hradce
Králové, která dle mínění mnohých, předčila loňskou největší hvězdu.
Kapela po dlouhé době natočila CD a s ním i přijíždí. Nosič s názvem
Svět(l)u vstříc obsahuje staré i nové pecky a v hlavní roli je především
humor. Skladby jako jsou Šaratice, Viagra, či Vyznání citově vyprahlé
jalovice, uváděné mistrem slova Vaškem Součkem, rozesmějí snad
každého.
Pro ty posluchače, kterým se bude páteční večer zdát krátký,
zahrají zas už o rok starší Trampoty a k dispozici bude i parket.
Moderování celého večera se ujme také všem už dobře známý
spíkr Pepa Voda. Tak doufáme, že v pátek 24. 6. od 19:00 hodin
přivítáme v parku spoustu natěšených diváků a budeme moci říct, že
ta letošní Pecka byla alespoň stejně tak pěkná, jako ta loňská.
Sosák
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nejvyšší 3 – 4 m nebo čtyřmetrové hrozny s tisíci květy. Pestrost je
v barvách i ve vůních (vanilková, čokoládová, šeříková, ale i
páchnoucí kozlovinou nebo zkaženým masem).
Závěrem cituji z tisku (květen r. 1880). Pisatel navštívil pražskou
květinovou výstavu a popsal své dojmy: „Člověku se dmou pýchou
V úterý 24. 5. se konala v aule školy přednáška odborného poradce

prsa už při vchodu, když vezme do ruky katalog. Nejvíce mne

Botanické zahrady v Praze – Troji pana Jaromíra Tlustého. Ten se

zajímala skupina vzácností ze skleníků červenopečeckých. Jeť známo,

tématem „Zahradníci 19. století“ zabývá od r. 1995. V Červených

že baron B. Hrubý má v širokém okolí nejkrásnější zahradu a

Pečkách byl poprvé a ani s rodinou Hrubých není nijak spřízněn.

nejbohatší skleník. Kolekce jeho orchidejí vzbuzuje podiv a rozruch

Nemohl ale vynechat červenopečecké zámecké zahradnictví, neboť

ve světě“.

patřilo v 19. století mezi 5 nejvýznamnějších v Evropě pokud se týká
pěstování exotických rostlin. Pan Tlustý píše do odborných časopisů a
koná přednášky. Škoda jen, že tak zajímavé vyprávění a informace,
vedoucí k zamyšlení o minulosti a životě v našem městysi, si přišlo
poslechnout jen 20 občanů.
Dědicem pečeckého panství se v r. 1860 stal ve věku 34 let syn
zemřelého J. R. Hrubého Theodor (Bohdan) Hrubý, narozený
v Červených Pečkách. Byl to velký vlastenec a také velký milovník a
pěstitel orchidejí. S pečeckými skleníky mohlo tehdy soupeřit pouze
zahradnictví knížete Rohana na Sychrově. Druhá polovina 19. století
byla pro toto podnikání příznivým obdobím - objevily se nové odrůdy
rostlin, zakládaly zahradnické společnosti, periodika psala o
pěstitelství po celé Evropě, trend byl otvírat zahrady veřejnosti,
vzdělávat zahradníky a konat výstavy.
V 80 až 90-tých letech 19. století byl v Červených Pečkách
zaměstnán jako nadzahradník František Skopec, který byl předtím

Jsou mezi námi spoluobčané, kteří si skleníky pamatují, jiní znají

zahradníkem v císařské zahradě Schönbrunnské. Nechal zřídit nově 6

z vyprávění. A tak si v této souvislosti znovu uvědomíme význam

skleníků železné konstrukce, zavedeno bylo parní ústřední topení a

působnosti rodiny Hrubých v Červených Pečkách. Snažme se, aby po

ventilátory i do několika starých skleníků, což bylo tehdy novinkou.

nás také zůstalo dobré dílo.

Orchideje byly v 5 sklenících, lákaly široké obecenstvo i odborníky

Danuše Dvořáková

k návštěvě a představovaly mnohatisícovou hodnotu. Bohdan Hrubý

kronikářka

nešetřil peněžitými prostředky na zakupování stále nových druhů.

Likvidace odpadů- velký
problém blízké budoucnostidokončení

Nejkrásnější byla Vanda Renanthera Lowii, kterou dovedl k vytvoření
bizarního květenství pěstitel Faus, Čech, který dříve působil u firmy
Sander a comp. v Anglii. Pan Sander, řečený „král orchidejí“, si
nenechal ujít možnost shlédnout nový kultivar, přijel a byl jí tak
nadšen, že nabídl panu baronovi 10 000 zlatých! Ten neprodal.
Orchideje byly tehdy v módě, psalo se o nich, obchodovalo se

Navazuji na článek v předcházejícím čísle čtvrtletníku, kde jsem

s nimi jako s obrazy a starožitnostmi, a tak se také rozrostl trh se

rozvedl problémy s domovním odpadem a jejich možnou eskalaci

sazenicemi. Proto bylo podnikáno více a více nebezpečných cest

v blízké budoucnosti. Rok 2024, kterým skončí skládkování směsného

sběratelů do tropů. Významným „lovcem orchidejí“ byl vědec a muž

odpadu, se blíží a náš městys se musí na tento nesmyslný krok

nezdolné energie Benedikt Rözel z Prahy. Tento světově známý

připravit. Čeká nás především enormní nárůst nákladů na likvidaci

odborník byl přítelem barona Hrubého. Když r. 1885 zemřel, daroval

směsného odpadu. Současný podíl občanů na těchto nákladech činí

mu baron Hrubý na rozloučenou velký věnec ze samých orchidejí.

cca 60%. Pokud výrazně nesnížíme množství této komodity, budeme

Učitel v červenopečecké škole František Flos často navštěvoval

nuceni výrazně zvýšit poplatek za likvidaci domovního odpadu, neboť

skleníky a pro barona maloval kvetoucí orchideje. Inspiroval se (i

rostoucí náklady by obec v budoucnu nemusela finančně zvládnout.

kopíroval) obrázky malířky Kateřiny Maškové- Buškové, která jich

To by určitě nikoho z nás nepotěšilo.

namalovala 380. Flos tu dostal nápad napsat knihu „Lovci orchidejí“.
Je jeho nejpopulárnější.

Co tedy musíme udělat pro to, aby poplatek zůstal únosný?

V roce 1885 byl v Červených Pečkách vypěstován nový druh a

1) Především je nutné důsledně třídit odpad. Do směsného

dostal jméno Catleyna Hrubyana. Dodnes patří do Schönbrunnských

odpadu nepatří plasty, papír, kovy, sklo, bioodpad, hlína, stavební

sbírek. Tam převedl baron Hrubý celou svou kolekci v roce 1903,

odpad apod. Za vytříděný odpad (plasty, sklo, papír, kovy) obec nejen

když nemohl od r. 1901 sehnat odborně fundovaného zahradníka.

že neplatí, ale má i určitý (ne velký) příjem.

Vrcholem

pěstitelských

v červenopečeckých

úspěchů

sklenících

kvetlo

byl
100

rok

1884,

druhů

kdy

orchidejí.

2) I za bioodpad se platí! Ne však 1000 Kč, ale pouze 150 Kč za

Rozmanitost této rostliny je obdivuhodná- nejmenší s výškou 0,5 mm,
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tunu. Proto důsledně oddělujme bioodpad od odpadu směsného.

Jako středoškolák měl čáku si splnit své přání stát se pilotem a tak
na vojnu nastoupil do leteckého učiliště ve východoslovenských
Košicích.
Ovšem změna v kurzu, nastalá po únorovém vítězství pracujícího
lidu, měla za následek, že jej nedokončil. Následně byl poslán jako
příslušník pomocných technických praporů (PTP) na Ostravsko do
dolů rubat uhlí.
Po odkroucení základní vojenské služby nastoupil jako technik do
cihelny v Molitorově. V rámci svého působení byl proto často i v
místní cihelně. Pak se stal pracovníkem OPK Kolín, odkud přešel jako
šéf konstrukce do Karmy v Českém Brodě. Od roku 1974 až do
odchodu do výslužby pracoval v místním JZD Květ.
Požadavek ožeň se, postav dům a zasaď strom naplnil beze zbytku,
ovšem ne v předepsaném pořadí.
Na sklonku padesátých let se oženil s Irenou Vítovou z horní části
obce, kde rodina bydlela v čp. 66, který patřil rodině Marhanů od roku
1882 (dům byl zbořen r. 1978).
Měli spolu dvě dcery - Moniku a Veroniku, které jim daly čtyři
vnoučata.
V roce 1974 také dokončili rukou společnou dům čp. 297 v
Nebovidské ulici naproti baronské kapli.
Zdeněk byl také veřejně činný. Od roku 1971 byl v obecním
zastupitelstvu nepřetržitě téměř dvacet let až do voleb r. 1990. Funkci
tajemníka pak zastával po tři volební období v letech 1976-90.
Jeho podíl dodnes můžeme najít třeba v přístavbě přísálí sokolovny
či v založení tenisového oddílu a zřízení tenisového areálu (1978).
Předsedou tenisového oddílu byl v letech 1995-2000. Nejenže tenis
dlouho hrál, ale pozorně ho sledoval po celý život až do posledních
dnů.
Byl neobyčejně tvořivý a rukodělně šikovný. Zkrátka na co sáhl, to
bylo ono. Ale ze zpracovávaných materiálů měl nejraději dřevo, kde
mohl uplatnit i cit pro krásno. A tak řada kamarádů se může pochlubit
jeho nápaditými dárky.
Miloval hudbu, umění, byl bibliofilem. Všechny tyto atributy zcela
jasně dokladuje jeho příbytek i jeho vybavení. Je to taková malá
galerie.
Díky životosprávě, pravidelnému cvičení a dlouhým, téměř
každodenním procházkám byl v dobré fyzické kondici a duševně
neobyčejně svěží až do posledních dnů.
Jeho dobré srdce dotlouklo náhle v pondělí v odpoledních hodinách
doma 14. března 2016. Poslední rozloučení proběhlo za velké účasti
přátel a známých v pátek 18. března v kolínské obřadní síni.
Nemohu skončit jinak než Wolkerovým veršem věnovaným jeho
manželce Ireně - Ženo má, ženo má, neplač.
Komu čest, tomu čest.

Přináší to výrazné snížení nákladů za likvidaci odpadu. Nejlépe ovšem
je tento odpad neprodukovat vůbec. Většina bioodpadu se dá totiž
kompostovat a dobrý kompost vaše zahrádka a trávník určitě ocení.
3) Změnit způsob uvažování při plnění popelnic odpady. To, co
nyní napíšu, se týká pouze části našich spoluobčanů, ale není to věc
nevýznamná. Mnozí se snaží svou popelnici naplnit za každou cenu.
Přitom bychom měli uvažovat přesně opačně. Výhodné a rozumné je
mít svou popelnici poloprázdnou, případně prázdnou. Tím šetříme
obecní (ale i svoje) peníze i životní prostředí. Vždyť všechno, co do
směsného odpadu dáme, se vrší na skládkách, a co hůře, po roce 2024
bude draze převáženo do spalovny (snad do Mělníka) a zde páleno
(počítáno bez dopravy minimálně 2000 Kč za tunu).
Chci podtrhnout, že nic na světě není zadarmo. To, co ušetříme
při rozumném nakládání s odpady, zůstane v rozpočtu městyse a
poslouží nám všem. Pokud ovšem náklady na likvidaci odpadu
porostou, povede to k nutnosti zvýšit poplatek za svoz a to určitě
nechceme.

Uvažujeme o zavedení žlutých popelnic, určených pro sběr plastů
do domácností. Ty by dostaly tuto popelnici od obce zdarma.
Slibujeme si od tohoto opatření dokonalejší oddělení plastů od
ostatního domovního odpadu . Provedeme v nejbližší době kalkulaci,
jaký dopad by to mělo na hospodaření městyse. Pokud to dobře
dopadne, zavedeme žluté popelnice ještě letos. Postupně budeme
snižovat počet kontejnerů určených ke sběru plastů.
Budeme připravovat podmínky pro vybudování sběrného dvora
na pozemku městyse u Stachemy. Ten by měl vzniknout v horizontu 2
– 3 let.
Upozorňuji všechny občany, že na tomto pozemku je možno i
dnes uložit bioodpad, který nepojmou popelnice (např. větve po
prořezu apod.) Stačí se domluvit na Úřadu městyse. Zde vám bude
zapůjčen klíč od brány a můžete zde bioodpad uložit. Je to lepší, než
jeho spalováním obtěžovat sousedy a riskovat pokutu od hasičů.
Vážení spoluobčané, vývoj v oblasti likvidace odpadů je velmi
rychlý a přináší stále nové možnosti. Městys na ně bude reagovat a
věří ve vaši spolupráci. Bude to prospěšné pro nás všechny.
Jan Dvořák

Odešel můj nejlepší kamarád
Zdeněk Arnož

PS. Omlouvám se čtenářské veřejnosti, že jsem porušil slib jí daný
a tento nekrolog napsal. Ale neměl jsem jinou možnost.
Ing. Heřman Kraml

Světlo světa spatřil v předvánočním čase roku třicet dva v sousední
obci Nebovidy do rodiny otce Františka a matky Karoliny. Zde také
ještě po dva roky navštěvoval místní obecnou školu. Poté se rodina
přestěhovala do Peček do nově postaveného domu v tehdejší ještě
bezejmenné ulici, dnešní ulici 9. května, čp. 248. Zde pokračoval v
návštěvě obecné a následně měšťanské školy, kterou ukončil
jednoročním učebním kurzem.
Po skončení povinné školní docházky následovalo učiliště
strojírenského podniku Avia v Čakovicích, na něž navázalo studium
na strojní průmyslové škole v Mladé Boleslavi.

Neviditelná
výstava
Žáci 6. a 7. třídy navštívili Neviditelnou výstavu v Praze. Strávili
celou hodinu potmě v různých prostředích – v místnostech bytu,
v hájence, v lese, restauraci a procházeli rušnou ulicí. Poznávali

9

známá umělecká díla. Všemi prostory nás provázeli nevidomí lidé.
V úvodu si zahráli hry pro slepé, seznámili se s pomůckami, které jim
usnadňují život. Dozvěděli se, na jakém principu je založeno
Braillovo písmo, a zkoušeli číst jednoduché texty. Všem se ulevilo,
když mohli vyjít na světlo a vrátit se do bezpečí vnímaného zrakem.
Smyslem výstavy je přiblížit lidem, v jakém světě žijí nevidomí lidé, a
lépe pochopit, co mohou prožívat. Všichni obdivovali naše průvodce,
jak dobře se v prostředí pohybovali a jak zvládají svůj život bez
možnosti vidět svět kolem sebe.
Barbora Pokorná

V sobotu 30. dubna za účasti představitelů města Kolína a TPCA
byl za svůj výkres odměněn žák naší školy Adam Horálek z 8. třídy,
který zvítězil ve své kategorii. Blahopřejeme.

Pro žáky II. stupně byl v Lidicích připraven celodenní program.
Dozvěděli se o událostech, které 10. června 1942 Lidice zasáhly. Děti
se zúčastnily dvou vzdělávacích programů – Příběh obce Lidice a
Den, kdy se mi změnil život. Příběh obce Lidice využívá dobové
fotografie, žáci se na základě digitalizovaných materiálů historické
sbírky naučí využívat dobové materiály k interpretaci historického
období. Druhý program je zážitkový a využívá metod a technik
dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje. Po
prohlídce pietního místa jsme měli možnost naslouchat pamětnici
tragických událostí v Lidicích. Beseda byla zajímavou zkušeností. Na
téma jsme dále navázali projektovým dnem, který dětem přiblížil další
tragické události II. světové války a zejména příběhy lidí, jejichž
životy byly těmito událostmi ovlivněny.

Autor: Josef Horálek
Ing. Šárka Jeřábková,
učitelka ZŠ

Tablety a angličtina

Barbora Pokorná

Dopravní den
V pátek 13. 5. se žáci 1. stupně ZŠ věnovali dopravní tématice.
1. – 4. třída se učila základním pravidlům silničního provozu na
dopravním hřišti v Kolíně.
Děti jezdily na motokárách, pohybovaly se jako chodci, poznávaly
dopravní značky a při pohybu na hřišti se je snažily respektovat.
Páťáci vyrazili na cyklovýlet do okolí Červených Peček. Počasí
cyklistice přálo a den se vydařil.

Úkolem naší skupiny třeťáků v hodinách angličtiny bylo vytvořit si
vlastní slovníček v aplikaci Book Creator pomocí tabletu i-Pad.
Nejprve jsme vyrazili na obhlídku okolí a vyfotili jsme si vše, co již
umíme pojmenovat v angličtině. Dokonce jsme se dostali i do nového
obchodu s potravinami na náměstí, kde jsme pořídili spoustu fotek.
Poté jsme se učili jak fotky upravit, vložit je do virtuálního sešitu v
aplikaci a následně jsme samostatně fotky popisovali v angličtině.

Mgr. Alena Bendová

Můj vysněný vláček

Autor: Josef Horálek
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, o. s., vyhlásil 9. ročník
výtvarné soutěže na téma "Můj vysněný vláček" pro děti ve věku 3 15 let ve 4 kategoriích.

Práce nás bavila a moc se nám povedla. Nakonec jsme své dílo
ukázali i spolužákům pomocí Apple Tv, která umí zobrazit na
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interaktivní tabuli vše, co ve svých tabletech vytvoříme.
Paní učitelka nás pochválila, jak jsme se s úkolem poprali a jaké
krásné slovníčky jsme vytvořili. Na další aktivity s tabletem se už moc
těšíme.

hod. na stanici Hasičského záchranného sboru v Kolíně. Vítězné práce
postupují do krajského kola. BLAHOPŘEJEME!
Ivana Kopecká

Dětská scéna 2016
Úspěch Tomáše Smetany, Kateřiny Hrejsemnou a Filipa Hannicha
v krajském kole recitační soutěže Dětská scéna 2016
Filipovi se podařilo v nesmírně silné konkurenci získat nejvyšší
ocenění krajské soutěže, které je nazvané CENA POROTY. V 1.
kategorii je to nejvíce, čeho může recitátor dosáhnout (do národní
přehlídky se může postoupit až od 2. kategorie). Svým vystoupením
porotu zaujal a diváky pobavil. Blahopřání také pro Tomáše Smetanu,
žáci 3. třídy ZŠ

který se společně s Filipem probojoval - i v konkurenci dětí ze ZUŠ až do krajského kola – což všichni považujeme za nesmírný úspěch.

Soutěž Požární ochrana
očima dětí

Další gratulace patří Kateřině Hrejsemnou, která byla velice úspěšná v okresním kole dostala od poroty Čestné uznání za zdařilý přednes
obou textů v soutěži.
Ivana Kopecká

Velký úspěch keramického kroužku ZŠ Červené Pečky na
mezinárodní soutěži nazvané Mezinárodní dětská výtvarná výstava v
Lidicích
I letos jsme se účastnili 44. ročníku MDVV Lidice s tématem
Škola? Vzdělání!, do kterého děti ze 77 zemí světa zaslaly 18 075
prací. Mezinárodní porota ocenila 674 děl a jen 69 českým dětem
udělila individuální medaili Lidická růže.
Velký

úspěch

Elišky

Hejdukové

a

Terezky

Šťastné

v

V této obrovské konkurenci právě toto nejvyšší ocenění výstavy

okresní výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí 2016

dostaly i naše dvě práce: keramické dílo Elišky Charvátové –
Šplhám na tyči a prostorová práce Filipa Alberta Hannicha – Můj
pejsek už umí aportovat.
Další ocenění - společnou medaili pro školu a diplom pro sebe –
Čestné uznání - dostanou:
Lucie Holečková, Jožka Simčák, Anežka Šebestová, Jana
Šancová, Sabina Kučerová, Jana Stejskalová, Tereza Štechrová,
Natálie Procházková, Kateřina Roušalová
Grafická práce Rozárky Peterové, kterou vytvořila v ZUŠ Kolín,
dostala od mezinárodní poroty také individuální medaili.
Individuální medailisté si osobně vyzvedli svá ocenění 31. 5. 2016
na slavnostní vernisáži v Lidicích. Oceněné exponáty si můžete
prohlédnout na adrese:
http://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/exponaty/evropa/0/
Všechny práce individuálních medailistů také soutěžily o Dětskou
cenu, která byla vyhlášena na:

Dílo Elišky získalo 1. místo a obrázek Terezky dostal od odborné

http://alik.idnes.cz/foto.aspx?galerie=mdvv_2016_kat_3d.

poroty 2. místo. V oznamovacím dopise nám píší: Výtvarná díla byla

Všem oceněným blahopřeji.

na vysoké úrovni a stanovená komise měla obtížnou úlohu vybrat ty
nejlepší. Slavnostní převzetí ocenění bylo v pátek 3. 6. 2016 od 13
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Naše malé tanečnice opět zatančily na Kolínském náměstí
na Dni záchranářů
Za MŠ Beňovská

BAREVNÝ TÝDEN
Již poněkolikáté jsme v MŠ pořádali akci Barevný týden. Každý
den se nesl v duchu nějaké barvy, která symbolizuje naši planetu a
přírodu kolem nás. Maminky tak chystaly natěšeným dětem barevná
trička. Například v pondělí jsme měli všichni žlutá trička – jako
slunce, další den zelená – jako tráva, stromy atd. Děti se během týdne
seznámily se spoustou věcí, které se týkají životního prostředí, jak
chránit naše lesy a přírodu, která nás obklopuje.

Ivana Kopecká

Zápis v MŠ
Na počátku května proběhl opět zápis
do MŠ. V letošním roce byl zájem
podstatně nižší než v letech předchozích, a
proto bylo přijato téměř 85% dětí.

S nadšením si zahrály na „POPELÁŘE“, kdy se celou školkou
nesla píseň – „Já jsem popelář.“ Děti si ji zazpívaly i na ni zatančily a
poté třídily odpadky, které nosily do kontejneru. V pátek jsme měli
dokonce duhový den. Menší děti si zasoutěžily na zahradě MŠ, kde
hledaly poklad a starší děti jely autobusem do Kolína na každoroční
výstavu o ochraně životního prostředí. Barevný týden se vydařil a
budeme se těšit zase na příští rok.

Mateřská škola se ve druhém pololetí školního roku zúčastnila
několika mimoškolních akcí a další akce přímo pořádala. Významnou
akcí, kterou MŠ pořádá ve spolupráci se ZŠ a Úřadem městyse, je
olympiáda mateřských škol, konaná na místním fotbalovém
hřišti 15.6. 2016.

Helena Potměšilová
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Návštěva dopravního hřiště

překážky tohoto hřiště. Na zpáteční cestě do MŠ a k rodičům nás opět
doprovodily paprsky sluníčka.

Děti z MŠ Červené Pečky zajásaly, že je hezky. Od rána se
kabonilo, na výlet se vyčasilo. Nešly pěšky, ani klusem, vyrazily
autobusem
.

Šárka Kořínková

Školní družina

Do Kolína cesta krátká, písnička ji zpestřila, o významu semaforu,
každému se líbila. ,,Červená, žlutá, zelená, kdo ví, co to asi znamená?
Červená znamená-stůj, žlutá- pozor dej, na zelenou jeď, jen to
nepopleť!“

Toto čtvrtletí zažila naše družina spoustu akcí. V měsíci březnu
jsme s dětmi slavili příchod jara a blížící se Velikonoce. Děti se
s velikonočními kraslicemi zúčastnily soutěže v Muzeu v Kolíně.

Tak se děti naučily, jak fungují semafory, pak řídily motokáry a i
značky poznávaly.
To se nám ale vydařila návštěva dopravního hřiště-odstrkovadla,
motokáry a možnost kol či kolobrndy. Budeme se těšit, že zase třeba
příště.

Tento měsíc, který je nazván měsícem knihy, jsme zakončili
spaním ve škole s názvem „Noc s Andersenem“, kde jsme děti
seznámili s nejznámějšími pohádkami od tohoto autora.
V dubnu jsme se vydali za pirátským pokladem, projížděli jsme
prstem po mapě a hledali nejznámější hrady a zámky a nakonec jsme
zakotvili na čarodějnickém reji poslední dubnovou noc.
V květnu jsme již tradičně oslavili svátek maminek. Vyráběli jsme
různá přáníčka a dárkové předměty. Neminula nás ani povinnost
seznámit děti s dopravními prostředky a s chováním v dopravě při
Týdnu dopravy.
Lucie Valoušková

Pěší výlet

Olga Pučálková

Dramatický kroužek

Ve čtvrtek 19. 5. jsme si objednali slunečné počasí. A tak za
doprovodu sluníčka a s ranečkem na zádech se celá MŠ vypravila na
pěší výlet po okolí našich Červených Peček.
Mladší výprava (I. a III. třída) nabrala směr Nebovidy. Hlavní cíl
výpravy: otestování dětského hřiště!
Starší výprava (II. a IV. třída) se odebrala opačným směrem –
Dobešovice. Po sbalení připravených řízků ze školní jídelny jsme se
vydali na cestu. Jednou ze zastávek naší cesty byl dům Sosnovcových,
kde paní Zuzana Sosnovcová připravila dětem i učitelkám pečené
šneky, výborný koláč, čaj i kávu. K dobrému jídlu a pití připojil
Jáchym vystoupení poslušnosti rodinného psíka. Po posílení jsme se
„zadní pěšinkou“ propletli Dobešovicemi a dorazili k rybníku
Pazderna. Dále naši cestu vedl Nebovidský potok směrem k dětskému
hřišti u fotbalového hřiště v Červených Pečkách. Zde jsme si
pochutnali na řízku, dopřáli si chvilkového „šlofíka“ a zdolávali

Ačkoli mám letos na svoje dramaťáčky méně času, o to víc se na
ně pokaždé těším.
Vyzkoušeli jsme si další divadelní techniky a překvapili mě i malí
prvňáčci, jak se bezprostředně začlenili mezi ty otrlé divadelníky.
Začali jsme zkoušet něco málo z komediálního seriálu o trampotách
členité rodiny Hanákových, trochu zapracovali na pohybovém projevu
a scénickém tanci. Zajímalo by mne, kam chodí moji svěřenci na
všechny prima nápady a hlášky, užíváme si hraní a to je důvod,
proč mě to baví. Navíc jsme dostali nabídku na zajímavé vystoupení,
takže doufám, že se vše podaří zrealizovat.
Věra Vejtrubová
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MATEŘSKÉ CENTRUM
ČEPEČKY – BABY
KLUB

Náš Klub důchodců začíná další rok své
činnosti, ale není pro nás jen tak obyčejný. Je to právě 20 let, když

- scházíme se v herně; podnikáme výpravy po blízkém okolí;
pořádáme akce pro děti -

jsme se 22. 3. 1996 poprvé sešli v restauraci Na Růžku.
Organizátorem

byla

Líba

Sosnovcová,

která

pozvala

paní

Brancuzskou a Říhovou z Nebovid, které už měly zkušenosti z pozice
klubu. Ustavující schůze byla 10. 4. 1996 v zasedací místnosti
obecního úřadu. Bylo zapsáno na třicet tři zájemců. Také byl zvolen
řádný výbor: paní Ročková – předsedkyně, paní Sosnovcová –
kulturní referent, pan Rytina – pokladní. Členy výboru byli pan
Hubený a Poláček, paní Kořínková a Nováková. A od té doby se začal
rozvíjet klubový život. Pořádali jsme zájezdy do divadel, na koncerty,
výstavy a hlavně výlety. Kromě toho jsme oslavovali konec roku,
MDŽ, anebo jsme se sešli jen tak, abychom se společně pobavili.
Členů přibývalo a ubývalo podle toho, jak šel čas. Někteří odešli
navždy, jiní pro nemoc, či z jiných důvodů. Zůstávají nám hezké
vzpomínky, a proto se snažíme, aby nám to, co děláme, přinášelo

Divadlo: Evelínko, pomáhejme přírodě! /ekologie a třídění
odpadu/
Proč je třídění odpadu důležité a k čemu slouží? Jak třídit odpad?
Co a jak je možné recyklovat? Co se z recyklovaných odpadů vyrábí?
Odpovědi na tyto otázky nám zprostředkovalo Divadlo pod Čepicí, ve
svém vystoupení...

radost. Díky podpoře úřadu městyse můžeme uskutečňovat naše
plány.
Na první letošní schůzce jsme pohovořili o tom, co v nejbližší době
budeme podnikat. Dohodli jsme se, že požádáme paní Ing.
Hejduškovou, jestli by nám nepřišly s dcerou předvést sport, který se
jmenuje taekwondo a v němž dcera slaví velké úspěchy. Naše pozvání

Výprava za zvířátky /na statek/
..na druhý pokus to vyšlo. První plánovanou výpravu nám
překazilo počasí. O týden později jsme se ale na statek podívali. Velké
díky patří paní Holečkové, která nás statkem provedla.
Více na stránkách: http://www.zscp.cz/babyklub

přijaly a s nimi se dostavil i tatínek. A nestačili jsme se divit, co
všechno křehké dětské tělíčko dokáže. Ještě jednou děkujeme za jejich


Z navrhovaných výletů jsme si vybrali na začátek něco poblíž a
rozhodli se podívat do Světlé nad Sázavou. Dopoledne jsme měli
objednanou exkurzi ve sklárně v Josefodole. Tam vyrábějí broušené
sklo, které je určené především na vývoz, nejvíce na východ. Začátek
je u sklářské pece, kde se sklo fouká do forem. Někteří odvážlivci
zkusili práci se sklářskou píšťalou. Potom nás průvodkyně odvedla do
brusírny, kde je krása skla dovedena k dokonalosti. Viděli jsme různé
barevné broušené vázy, mísy, košíčky, a to ostatní jsme nedokázali ani
pojmenovat. Ano, šikovné české ručičky dokazují, že tato výroba má
ve světě dobré jméno. Odpoledne jsme věnovali opět sklu a to v nově
za kolektiv maminek Čepečků
Petra K.

otevřeném zámku. V několika sálech jsme ve vitrínách viděli, co
všechno je obsaženo ve slově sklo.
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Hlavní organizátoři
Na návrh našich nebovidských přátel jsme v úterý 17. května jeli

Těmito slovy začal náčelník Sedící býk se svou ženou Anukite
setkání indiánských kmenů v sobotu 16. 4., které se konalo
v Červených Pečkách. Hostili jsme tu okresní kolo Závodu Vlčat a
Světlušek (dětí do 11 let), které se neslo v indiánském duchu. Na akci
se sjelo 200 účastníků z Kolína, Kouřimi, Plaňan, Ratboře, Českého
Brodu a Kostelce n. Černými lesy. Do příprav a realizace se zapojili
téměř všichni vedoucí a pomohly nám i starší děti. Původně jsme
plánovali připravit trasu v opatovické oboře a jako zázemí využít
klubovnu myslivců. Vzhledem k velkému počtu přihlášených družstev
jsme se však nakonec rozhodli k přesunu do areálu našich kluboven
v zámeckém parku. Máme zde lepší možnosti ukrytí proti případnému
dešti a více prostoru pro doprovodný program.

do Prahy, a to do letohrádku Hvězda a také do Břevnovského kláštera.
Hvězda je opravdu krásná stavba, ale využití vnitřních prostor je
poněkud chudé. Odpoledne jsme věnovali prohlídce Břevnovského
kláštera, který byl založen r. 993 jako první mužský klášter
v Čechách. Svatý Vojtěch přivedl z Itálie mnichy benediktinského
řádu.
U pramene potoka zvaného Brusnice začínají dějiny kláštera.
Gotická klenba nad studánkou dokládá, že tomu tak je. Ovšem
klášterní kostel sv. Markéty a v něm obrazy Petra Brandla, dřevěné
sochy a nádherné fresky na stropě je jen doprovodné aranžmá pro
dominantní osobnost, kterým byl náš průvodce. Nejen jeho vědomosti,
ale přednes slova, jímž doprovázel celou naší prohlídku, byl úžasný.
Díky jemu jsme byli vtaženi do dějin kláštera k osobnostem, které se o
stavbu zasloužily a mezi které patřil i kolínský rodák Anastáz Opasek.
Nejen kostel, ale i krypta pod ním dokládá, že stavba byla započata
právě tam jako stavba gotická. Ale válečné časy nedopřály dílo
dokončit. Za prohlídku stály i prostory, které obývali představení
kláštera. Nejkrásnější byl sál Tereziánský.
Ani nám nepřipadalo, že prohlídka historických míst s tak skvělým
průvodcem trvala dvě hodiny. Cesta domů nás však uvedla do reality

Improvizovaná jídelna

současného silničního provozu v Praze. Díky řidiči panu Vařečkovi
jsme z toho babylonu vyjeli bez problémů.
Věříme, že i nadále se nám bude v klubu dařit.

Čtverce v Africe

Klub důchodců

Balíček, který jsme na počátku zimy poslaly, doputoval na správné
místo. V únoru přišel do centra charitativní organizace spolu s
desítkami dalších. Možná už teď jsou ze čtverců ušité deky, které
zahřejí děti. Všem moc děkuji.
Zuzana Istenčinová

Indiánskou stezkou
„Dnes jsme si Vás, všechny kmeny žijící na území
Velkých plání, svolali z jediného důvodu – stárneme. Stárneme a už
není v našich silách, abychom tuto krajinu spravovali a udrželi v míru.
Dnes je den, kdy ze všech kmenů vybereme ten nejlepší, který po nás
převezme vládu.“
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Družiny Vlčat a Světlušek, které postupně přijížděly mezi 8. a 9.
hodinou, byly složeny ze čtyř až osmi dětí. Na závod startovaly
s časovým odstupem, jejich úkolem bylo projít připravenou stezkou
v blízkém okolí a při tom plnit rozličné úkoly. Samotná trasa značená
bílými fáborky prověřila dobré pozorovací schopnosti i těch
nejmenších. Náčelník ale potřeboval ověřit i další znalosti a
dovednosti, které jsou nezbytné pro budoucího vládce území.
Začínalo se právě v parku, kde chtěl „velký duch lesů“ zjistit, jak
dobře děti znají přírodu kolem nás. Jen co hlídky park opustily,
musely správně určit, co si sbalit do batohu na „pouť válečníka“ a co
nechat doma. U Pazderny v „zapovězeném městě“ je čekala jedna
z nejtěžších zkoušek – jak ošetřit lehká zranění, která byla realisticky
namaskovaná na skautkách ze 7. oddílu. Poblíž pískovcového lomu
prověřila „Inču-Čuna“ schopnosti poradit si v krizových situacích, v
„nekonečné prérii“ nad hřištěm pak museli všichni prokázat, zda se
umí zorientovat v přírodě a v mapách. U dětského hřiště pak soutěžící
čekala „rozmluva s kmenovým stařešinou“ o základních znalostech
naší vlasti a skautingu. Na atraktivním stanovišti v lesíku musely
všechny děti ukázat schopnost týmové spolupráce a překonat „propast
zapomnění“. V areálu školního hřiště zase zkoušely družiny
rozlousknout šifry a hádanky a najít tak „poklad indiánských
náčelníků“. Trasa je dále zavedla až do „území divokého mustanga“
uprostřed městečka, kde musel každý obstát v základní znalosti
dopravního značení a pravidel provozu v prérii. Stezka končila opět
v parku, kde měly indiánky v klubovně ukrytou i trochu modernější
techniku. Děti zde pomocí internetu musely zvládnout vyhledat různé
potřebné informace.

Dětský den s Kašpárkem v rohlíku
Začátek června, zámecký park a
červenopečečtí skauti – to je již dlouhá
léta osvědčená kombinace, jak strávit
příjemné odpoledne se spoustou
tradičních i netradičních disciplín. A
protože občas je potřebné zahodit
stereotypy a zkusit něco nového, pojali
jsme letos dětský den trochu jinak.

Naše dívky z 8. oddílu opravdu zvítězily
Každá hlídka se na trase zdržela asi 2,5 hodiny a nakonec zdárně
dorazila do cíle. V parku všechny čekala zasloužená odměna –
výborný oběd připravený kuchařkami ze školy. Ve volném čase, kdy
soutěžící doběhli, nebo naopak teprve čekali na start, mohl kdokoliv
využít i připravený program mimo závod – střelbu z luku, trampolínu,
stolní tenis nebo organizované hry.

Již od loňského roku jsme prostřednictvím kulturní komise městyse
a hlavně jejího předsedy Lukáše Istenčina vyjednávali o účasti
fenoménu zábavy pro dětské publikum posledních let, sdružení
Kašpárek v rohlíku. Jejich záběr již dávno nejsou jenom koncerty pro
děti, ale díky spřáteleným kumštýřům zahrnují i divadelní představení
a dokonce si pořádají svůj vlastní festival Kefír, který mimochodem
bude letos opět u nedalekého zámku Kačina. Původní záměr zpestřit
den jenom jejich koncertem vzal brzo za své díky nabídce
nepřeberných, více či méně atraktivních tvořivých dílen, různorodých
disciplín převážně pojatých s humornou nadsázkou či do absurdity
dovedených běžných součástí našich životů typu obří postel.
Program se podařilo doladit, financování díky velké podpoře
městyse a sponzorů se nakonec také dalo dohromady a celé odpoledne
mohlo vypuknout naostro. Sice to pro nás všechny byla velká
neznámá, ale věřili jsme, že po zkušenostech z pořádání plážáku a
podobných rozsáhlých akcí se s tím popereme se ctí a případný nápor
diváků zvládneme.

Vyhlášení vítězných hlídek
Na konci dne náčelník Sedící býk vyhlásil kmeny, které během
závodu předvedly nejlepší výkony. Za chlapce zvítězila družina
Zelený datel z Kostelce nad Černými lesy. Naši reprezentanti z 12.
oddílu skončili ze 13 hlídek Vlčat na krásném 4. místě. Mezi dívčími
kmeny byly nejlepší Vlaštovky z našeho 8. oddílu, které tak budou
středisko reprezentovat v červnu na krajském kole závodu v Českém
Brodě. Budeme jim držet palce. Sedící býk nakonec pronesl svá
poslední slova v roli náčelníka všech kmenů z území Velkých plání:
„Jsem rád, že se nám dnes podařilo vybrat ty nejlepší kmeny. Nyní
mám jistotu, že vláda nad tímto územím bude v dobrých rukou. Vy, co
jste nevyhráli, nezoufejte, i vy jste předvedli kvalitní výkony a
doufám, že dnešek pro Vás byl poučením a přátelským setkáním
s ostatními.“

Nakonec vše klaplo parádně. Díky počasí byla návštěva „tak
akorát“ – dorazilo celkem 350 dospělých v doprovodu svých ratolestí
všech věkových kategorií. Ty jsme sice nepočítali, ale dle našeho
odhadu jich byl minimálně stejný počet. Všechna stanoviště rozesetá
po celém parku byla permanentně obsazená, a i když se bohužel někdy
muselo čekat na jejich uvolnění, nikomu to náladu určitě nezkazilo.
Vždyť stačilo na chvíli zaskočit o kousek dál a při plnění jiných
disciplín počkat, až se ta vytoužená uvolní. A že bylo z čeho vybírat.

Zahajovací nástup všech soutěžících hlídek
Přátelské setkání mladších skautů a vedoucích z celého okresu to
určitě bylo. A nám bylo velkou ctí ho uspořádat. Jsme rádi, že i přes
pár kapek deště si všichni celý den užili s radostí.
Filip a Vendy
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Kašpárek se blýskl obřími bicími, obří postelí, oslíky, střelnicí na
rodiče, bejbypankovým kadeřnictvím i tvořivou hovínkovou dílnou.
Skauti zase přispěli trampolínou, skákacím nafukovacím hradem a
množstvím svých tradičních, spíše na dovednosti zaměřených
stanovišť. Místní hasiči se blýskli nádherně repasovanou historickou
ruční stříkačkou a veteráni z klubu VW Brouk přijeli ukázat své
poklady. Vše vyšperkovaly dva bloky koncertu Kašpárka na valníku a
po celé odpoledne dobrou náladu rozdávající Největší Kašpárek České
republiky, jak sám sebe pojmenoval umělecký vedoucí celého
sdružení. Ten byl k vidění nejenom na pódiu při vlastních koncertech,
ale prošel si snad všechna stanoviště a všude rozdával dobrou náladu a
nešetřil vtípky.

Cesta za Bublíčkem
Holky ze 6. oddílu se vydaly v sobotu 16.
4. na návštěvu k Bublíčkovi, prasátku domácímu.
Na cestě za prasátkem, která nás zavedla do Zbraslavic, jsme
musely plnit různé úkoly. První jsme řešily už v Kolíně – nakoupit
jídlo na večeři a snídani pro celou výpravu, tedy třináct světlušek a
skautek a dvě vedoucí. Úkol prověřil vyjednávací schopnosti každé
z nás – například na snídani vyhrál croissant nad vánočkou. Protože
prasátko Bublíček má velice rádo přírodu, musely jsme dokázat, že
přírodě nejen rozumíme – víme, jak se jmenují různé rostliny, ale také
že se umíme v přírodě chovat a starat se o ni. Pro řešení úkolů jsme
úplně zapomněly, že šlapeme s batohy na zádech, takže jsme do
kempu dorazily cobydup. Tam už jsme jenom řádily – hrály hry,
prošly se po lese a večer si opekly špekáčky a uvařily polévku.
Bublíček ocenil naše celodenní snažení a měl pro nás poslední úkol cestu za pokladem. Deštík nám bohužel nedovolil posedět u ohně
déle, přesunuly jsme se raději do srubu a rovnou do spacáků. Na to, že
byla polovina dubna, bylo nedělní ráno docela mrazivé. Ale ani to
nám nevadilo, aspoň jsme se otužily a připravily se na táborové ranní
rozcvičky.

Pestré občerstvení za lidové ceny v režii skautských vedoucích vše
jenom podtrhovalo. Prostě povedený den, jehož návštěvy snad nikdo
z přítomných nelitoval. A slyšet v průběhu odpoledne pochvalné hlasy
jak na organizaci, tak na pestrost programu a i na krásu zámeckého
parku, který se díky pravidelné údržbě městyse opravdu pomalu zvedá
z popela, to potěšilo všechny pořadatele dvojnásob.
Tak zase za rok, ale to už zpět do reality. Díky finančním nárokům
to opravdu byla akce výjimečná, kterou si určitě nemůžeme dovolit
každoročně. Nezbývá než poděkovat všem sponzorům za pomoc
s financováním, všem organizátorům ze skautského střediska a
kulturní komise za zajištění hladkého chodu akce a hlavně vám - všem
návštěvníkům za to, že jste přišli a dobře se bavili. A myslím si, že se
máte zase na co těšit a příští červen se spolu potkáme na tradičním
dětském dnu pořádaném skauty v červenopečeckém zámeckém parku.

Vendy

Bývalí skauti – dospělí i děti,
máte v hloubi skříně junáckou košili, kterou už
neobléknete? Máte stále na půdě dřevěný vojenský kufr
z dob vašeho táboření, který už jen zabírá místo? V našem
středisku je mnoho dětí, které po vás rády tyto věci podědí
nebo za symbolickou cenu odkoupí.
Sbírku otevíráme každý pátek až do konce června od 16
do 18 hodin v areálu našich kluboven v zámeckém parku.
Pokud byste rádi kufr nebo košili středisku věnovali, ale
sami
ho
nedoručíte, napište nám e-mail na adresu
info@junak.cervenepecky.cz nebo SMS zprávu na telefon
608 946 162.
Předem děkujeme za dobrý skutek!
Za všechny pořadatele Jaroslava Jirků
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Postřehy a názory
Kdo nic nedělá, nic
nezkazí.

Důsledek? Učitel zákonitě přizpůsobí úroveň své práce průměru
třídy, asistent (maturant s rychlokursem, který brzy odejde, aniž by
měl čas se s žáky sžít) mu bude platný jako mrtvému zimník a naše
výborně propracované speciální školství bude postupně likvidováno.
Tato socialistická vymoženost povede v zájmu rovnosti všech k tomu,
že majetní rodičové dají své děti do soukromých ZŠ, které začínají
růst jako houby po dešti, a nebohé školství dostane opět na frak. Jásat
bude pouze neomarxistická levice, která ve jménu nové sjednocené
Evropy likviduje vše tradiční a osvědčené - národní státy, klasickou
rodinu, klasické školství. Zdravý selský rozum někam emigroval.
Kam? Zatím nevím, časem snad uvidíme. Mám z toho smíšené pocity.
Je mi smutno a vře ve mně vztek. Co vy na to?

Hlas lidu praví, že vedení obce
se má snažit stále něco dělat. Správně. Má to však svá úskalí.
Opravujeme ulici a nutná objížďka obtěžuje. Obtěžuje a zlobí i nutně
vznikající nepořádek a hluk. Někdo se zlobí, jiný to chápe. Ví, že kdo
nic nedělá, nic nezkazí. Klasickým příkladem je ulice Bendova (ta
úzká za kostelem). V minulých 15-ti letech byla těžce zkoušená.
Nejprve plynové potrubí, pak vodovod. Následuje záplatování děr.
Před třemi lety rekonstrukce kanalizace (dříve na ni nebyly peníze a
dotace na rekonstrukce kanalizace se nedávají. Na cyklostezky snad
ano, na kanalizaci ne!) Opět následovala oprava děr ve vozovce. Pak
jsem (ještě ve funkci starosty) připravoval rekonstrukci celé ulice. Asi
si to už zasloužila. Naštěstí nedostatek finančních prostředků akci
pozdržel. Říkám naštěstí, neboť počátkem letošního roku oznámil
podnik ČEZ – rozvodné závody, že připravuje a v nejbližších
měsících uskuteční kabelizaci nízkého napětí v části horních Peček.
Opět bude postižena ul. Bendova, ale i ul. Dr. Dvořáka a další ulice
kolem. Zmizí zde sloupy a dráty nadzemního vedení, ale povrchy
vozovek a chodníky dostanou co proto. Městys tuto akci neovlivní,
předem plánována nebyla, je to něco jako vyšší moc. A já se bojím
říci občanům, že je to poslední kopání do země v této části obce a že
konečně ulice Bendova dostane nový povrch, který pár let vydrží.
Věřím, že ani tyto zkušenosti nedonutí vedení městyse a zastupitelstvo
řídit se tím, co jsem napsal v úvodu článku a nyní dokončím. Je to
motto poučné, platilo i za soudruhů a jak vidím, mnohde platí dál:
„ Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je pochválen.
Kdo je pochválen, je povýšen. Kdo je povýšen, nic nedělá. Kdo nic
nedělá, nic nezkazí.“. A kruh se uzavírá.

Srdečně vás zdraví Jan Dvořák



Opět se den se dnem sešel a my
předkládáme spoluobčanům článek o
aktivitách SDH Červené Pečky.
Zásahová činnost byla v tomto období opět nulová. Asistovali
jsme sice u akcí na území městyse, ale požár nevznikl, i když tak
trochu panovala obava před plošným vypalováním stařiny v jarním
období. Když, jak z uvedeného vyplývá, represivní činnost nebyla
žádná, tak jsme bojovali na půdě administrativní. Podle nové
Zřizovací listiny jednotky SDH městyse musel velitel splnit povinnost
předložit zastupitelům Zprávu o činnosti jednotky, což se stalo na
zasedání zastupitelstva 17. 3. a Zpráva byla vzata na vědomí bez
připomínek. Zároveň v tomto období bylo zažádáno o dotaci na
rekonstrukci hasičárny, bohužel s nulovým úspěchem. Byly
upřednostněny obce a města, kde zřizují jednotky vyššího typu, a tak
jen díky pochopení městyse můžeme pokračovat v rekonstrukci.
Jak jsme již informovali, rekonstrukce zbrojnice zdárně pokračuje
a můžeme s hrdostí říci, že vnitřní prostory jsou kompletně
zrekonstruovány. Šatní skříňky jako poslední vnitřní vybavení
dorazily, byly smontovány a již slouží svému účelu. Čekání na
výsledek dotačního řízení jsme využili pro položení tzv. škrabánky na
dvůr před hasičárnou a zároveň před technickým zázemím městyse.

Škola základ života
Platí to vůbec ještě? J. A. Komenský razil zásadu Schola ludus
(škola hrou). To snad ještě v přeneseném slova smyslu platí, leč
opravil bych na „škola je mač“ nebo spíše „ škola je boj“. Strávil jsem
ve škole 40 let života jako učitel a později ředitel velké ZŠ. Rád na
tyto roky vzpomínám, na jednu věc si ale nevzpomenu. Že by žáci
šikanovali učitele! Že nám život ledasjak „zpříjemňovali“ to ano, ale
uštvat kantora až k smrti? Samo o sobě to o dnešní škole něco
vypovídá. Zamyslet by se měli především páni rodičové a připustit, že
jejich ratolesti nemají vždy pravdu, že vychovávají především svým
chováním a osobním příkladem a že autorita učitele bude těžko
vzkvétat, když rodič praví o učitelce „ ta kráva…“ A bez autority není
ve škole kázeň a opět dle J. A. Komenského: „Škola bez kázně je jako
mlýn bez vody“.
A do toho všeho se naši sociální inženýři (tzv. dobroserové)
rozhodli školství opět vylepšit. Vědí přece nejlépe, jak na to, protože
přímo ze školních škamen praktickým životem nezkaženi vstoupili do
politiky (pan Dienstbier, paní Marksová, paní Valachová a nakonec i
náš ministerský předseda) a prosadili do života tzv. inkluzi (česky
řečeno průnik). Průnik čeho s čím? Průnik běžných ZŠ se školami
speciálními (tzv. zvláštními). Navíc ještě rozhodli o povinném
posledním roce MŠ a o rozšíření MŠ i na dvouleté děti do roku 2020.
Tendence zřejmě bude sebrat rodičům dítě záhy po narození, aby je
zbytečně nekazili.
A ta inkluze? Znamená možnost (postupně i povinnost) zařazovat
děti s postižením (i mentálně retardované!) do běžných ZŠ. Speciální
školy budou postupně zanikat a úroveň školství - jak jinak - opět „
poroste“.

Po dokončení následuje nástřik asfaltem s kamínky.
A protože jsme avizovali, že chceme hasičárnu dokončit do
příštího roku, započali jsme již na přípravách k úpravě venkovní
fasády. Zatím jen impregnací dřeva na stříšku v čele objektu.
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výstavbu ŠJ a MŠ v Červených Pečkách. Také jsem začala dálkově
studovat PF University Karlovy, obor český jazyk a občanská
výchova.
Jak dlouho jsi učila na ZŠ v Červených Pečkách?
Na zdejší škole jsem byla 30 let. Za mého působení se vystřídali
ředitelé: F. Vlach, M. Chmelíková. D. Dvořáková, M. Trpišovská.
Jak vzpomínáš na tyto roky?
Do školy jsem se těšila a radovala se vždy z úspěchů mých žáků.
Vyučovala jsem kromě českého jazyka a občanské výchovy po
odchodu F. Vlacha též dějepis, který jsem dodatečně musela studovat.
Jak to již bývá na malých školách, měla jsem dívky na tělesnou
výchovu a založila kroužek odbíjené, kde jsme slavily úspěchy
v okresních soutěžích. Každým rokem jsme jezdili na lyžařské
zájezdy, což znamenalo udělat si kurzy na lyžování a stále je
obnovovat. Se žáky osmých tříd jsme pravidelně absolvovali turistické
tratě v Krkonoších a v devátých třídách jsme objevovali krásy
Vysokých Tater a Malé Fatry. Zde jsme lépe poznali své žáky a oni
nás z jiného pohledu. Myslím si, že to poznání přispívalo k lepšímu
pochopení ve škole. Každoročně jsme pořádali výlety ke konci
školního roku za památkami a krásami naší země. Co říci závěrem.
Bylo to krásné období a ráda na něj vzpomínám. Velmi si cením toho,
že se bývalí žáci ke mně hlásí a zvou mě na různá setkání.
Je učitelství zaměstnání nebo povolání?
V každém případě jde o povolání, které je velmi náročné na
psychiku učitele. Je třeba, aby učitel vykonával povolání svědomitě a
s láskou k dětem, bral žáka jako jedinečnou osobnost, přihlížel k jeho
potřebám a možnostem.
Vím, že jsi cestovala s manželem po Evropě. Pověz nám něco o
tom.
V 70. letech jsem mohla doprovázet manžela na závody na
ploché dráze a poznala jsem život v západních zemích. Většinou jsme
byli ubytováni v rodinách pořadatelů závodů, mohla jsem nahlédnout
pod pokličku tamějšího života. Mnohé poznatky jsem využila při
výuce. Po revoluci jsme navštívili ostatní státy, kam jsme se dříve
nedostali. Cestování po naší zemi a Slovensku patřilo mezi naše
záliby.
Jak trávíš dnes volný čas?
Než jsem šla do důchodu, založila jsem okrasnou zahradu, o kterou
se s láskou starám. Jsem vášnivou čtenářkou, zajímá mě historie nejen
naší vlasti, ale i starověkých států. O zimních večerech se zabývám
ručními pracemi.
Jak bys mohla zhodnotit svůj život?
I když soužití se sportovcem, navíc s reprezentantem ČR na ploché
dráze nebylo vždy lehké, uměli jsme žít naplno a ráda na pěkné
zážitky vzpomínám. Těším se z úspěchů všech pěti vnoučat a užívám
si plnými doušky první pravnučky Elišky. S manželem jsme již 54 let
a jsme si vzájemně oporou. Děti i vnoučata nám se vším pomáhají,
všichni se máme rádi.

Následuje přeložení přívodu elektřiny z důvodu montáže
garážových vrat. Tato akce nás čeká v nejbližší době a domníváme se,
že až se Vám čtvrtletník dostane do rukou, budou již vrata svítící
novotou usazena.
Po seznámení se s projektem „ Kašpárek v rohlíku“, který městys
bude pořádat zvláště pro děti našeho městyse, ale i pro děti obecně,
rozhodl se Sbor dobrovolných hasičů Červené Pečky přispět na tuto
akci částkou pět tisíc korun a zároveň pomoci i s pořadatelskou
službou respektive s ukázkou naší historické stříkačky.
Protože do dalšího vydání čtvrtletníku uplynou tři měsíce, přejeme
všem spoluobčanům krásné prosluněné léto a pokud vyrazíte na
dovolenou mimo městys či republiku, šťastný návrat.
S pozdravem „Ohni zmar“ Jan Bradna

Setkaly jsme se dvě kamarádky,
Zdena a Věra, a u kávy jsme
zavzpomínaly na uplynulé roky.
Zdeno, jak vzpomínáš na své rodiče? Tvou maminku jsem
měla moc ráda.
Měla jsem hezké dětství i mládí. V té době pracoval jen otec. Byl
zaměstnán v n. p. Tesla Kolín jako vedoucí vývojového střediska.
Maminka se starala o nás, mě a sestru Jarmilu. Žili jsme skromně, ale
o to víc se nám mohli rodiče věnovat. Vždyť víš, že tebe i mě učila
tancovat, připravovala nám masky na karnevaly a především v době
dospívání měla vždy pro nás pochopení a radu.
Studovala jsi Obchodní akademii v Kolíně a tvůj spolužák byl
Miloš Zeman. Seznam čtenáře, jaký byl v té době.
Především byl dosti uzavřený a držel si odstup od nás dívek, neboť
byl jediný chlapec mezi 37 děvčaty. Veškerý volný čas trávil
v knihovně, kde studoval díla filosofů, především Masarykova díla,
což mi potvrdil i bývalý profesor Macháček.
Co jsi dělala po studiu?
Po maturitě jsem nastoupila do Komerční banky v Kolíně a po
provdání jsem šest let pracovala v bance v Ústí nad Labem. Potom
jsme se přestěhovali zpět do Č. Peček. Zde se mi narodily dcery
Zdena a Radka. Po mateřské dovolené jsem byla zaměstnancem ONV
– odbor školství jako ekonomka. Podařilo se mi do pořadníku zařadit

Zdeny Volfové se ptala Věra Miškovská

Tvořivá dílnička pro dospělé
Dovolte mi po roce představit
spolek „ Tvořivá dílnička pro
dospělé“.
Ano, jak jste si mohli všimnout,
již rok se po náměstí objevují
pozvánky na Tvořivou dílničku pro
dospělé. Spousta z vás se ze
zvědavosti přišla podívat, někteří zůstali, někteří ne a spousta z vás si
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k nám cestu ještě nenašla ať už ze stydlivosti, či z nedostatku času
nebo jiných důvodů.

vytvořily nádherná velikonoční vajíčka zdobená stuhami – pro některé
to byla technika nová, pro některé v žádném případě, ale přesto jsme
se všechny naučily něco nového.

Proč a nač to všechno a kdo jsme?
Začala bych tak trošku oklikou. Kdo mne zná, ví, že jsem se od
malinka stále něčím zabývala, něco tvořila, vyráběla a zkoušela. Jako

Od té doby jsme se sešly 11 krát a vždy se snažily tvořit něco

školkou povinné pískle jsem ráda chodila za tátou do dílny a zatímco

nového – vyráběly jsme šperky z džínsů, naučily jsme se hvězdičky

on modelařil či soustružil, já seděla v tepláčkách s pruhem na zemi,

z korálků pod vedením paní Cajthamlové, zdobily jsme trička s Míšou

před sebou papírovou socialistickou krabici se spoustou motorků,

Šulcovou, prvně jsme se seznámily s úžasným strojkem BIG SHOT

šroubků, drátků, v ruce šroubovák (ideálně i s kleštičkama) a už jsem

s Alkou Petrusovou Černou a nyní jsme za jeho pomoci zdobily

montovala – pravda je, že málokdy jsem to dala opět dohromady, ale

obyčejné papírové pytlíky či tašky pod vedením Štěpánky Hanzlové,

to nebylo podstatné.

šily jsme také filcové dekorace na Velikonoce, ale i brože aj.
Na první dílničce jsme si odsouhlasily vstupné 20 Kč – které bude

Časem jsem vyměnila dílnu za klubko vlny a jehlice s háčkem a

použito na nákup potřebností na tvoření – jako kleštiček, nůžek a

učila se od babičky, která nám odjakživa pletla, háčkovala i

podobně. Zkrátka toho, co často budeme potřebovat, ale není nutné,

šila…nikdy nezapomenu na kilometry „ uháčkovaného řetízku“ – nic

aby to vlastnil každý. Také jsme se dohodly, že potřebný materiál si

víc jsme se sestrou neuměly, ale připadaly jsme si děsně důležitě, že

bude hradit na místě každý zvlášť dle spotřeby. Tato varianta je na

umíme háčkovat…, v sedmé třídě jsem se rozhodla, že si upletu

přípravu náročnější – nicméně díky tomu jsme schopni držet cenu za

svetr… co na tom, že jsem o tom věděla prdlajs? Babička mi začala

dílničku na velice nízké úrovni. Běžné Tvořivé kurzy – či tzv.

první dvě řady (začínat jsem totiž neuměla) a já si zbytek s velkou

WORKSHOPY – jak je dnes moderní říkat, se málokdy dostanou pod

slávou a pýchou odvezla domů a připadala jsem si opět děsně důležitě,

hranici 400,-. Je to pochopitelné, materiálová příprava je náročná,

že si pletu svetr…. no pravda, musela jsme si na něj počkat rok, neb

v nástrojích leží spousta peněz a lektoři to zadarmo nedělají také. Ale

jsem nebyla zdatná pletařka ani háčkařka a po pěti vypocených řadách

upřímně, kdo si může dovolit dávat každý měsíc 400,- za tvořivý kurz

jsem to odložila… a až po zimě, kdy ve mne uzrálo odhodlání, jsem

byť s odborníkem? My nejsme odborníci – jsme laici, ale s o to větší

vzala pleteninu opět do ruky a dokončila přední díl. Abych mohla

chutí a zapálením to vše děláme.

pokračovat dalším dílem, musela jsme najít někoho, kdo mi opět

Naši lektoři „což je každý z našich řad, kdo něco umí“ to také

začne, babička byla celé 3 km ode mne a já to potřebovala ihned –

nedělají zadarmo. Ten, kdo vede dílničku, neplatí vstup 20,- a to už se

dokud jsem byla v zápalu, tak posloužila mamky kolegyně z práce,

přeci vyplatí!

nadšená pletařka, která mi opět začala a já mohla pokračovat …svetr
jsem zmákla a hrdě nosila pár let na táborech i doma… Při studiích
jsem na tvoření nějak moc času neměla, ale ke všemu jsem se vrátila
v době mateřské, kdy jsem pletla na děti, šila „ rovné věci“, pak se
přidala i hlína, Fimo a pak pletení z papíru, pedig, malování vajíček
voskem, Kumihimo, korálkování a ...v době internetu stále objevuji
nové a nové techniky, které mám nutkavou potřebu co nejdříve
vyzkoušet.
Moje potřeba stále něco vyrábět a zkoušet vyvrcholila loni
založením vysněného eshopu s tvořivým materiálem a od toho byl již
jen krok k dílničce. Byla jsem oslovena paní ředitelkou ZŠ, zda bych
nechtěla zkusit zorganizovat nějaké tvoření pro dospělé. Ač mne
nabídka moc potěšila a zaujala, přeci jen jsem o ní chvilku musela
přemýšlet neb pracovní vytížení, rodina a mé zájmy mi zabírají
veškerý čas… nicméně touha předat něco dál či se něco nového naučit
zvítězila a tak se v březnu 2015 uskutečnila první dílnička pro
dospělé. Falešný patchwork. Přišlo cca 12 tvořilek, se kterými jsme
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Na letošní rok jsme dostaly příspěvek od obce ve výši 5000,-, který

Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či

použijeme také na nákup nástrojů pro dílničku.

do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí

Scházíme se, pokud čas dovolí jednou za tři, čtyři týdny v místní

již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad,

ZŠ ve všední den cca od 17.30. Prozatím okupujeme vždy jednu třídu.

jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení

Snad se nám do budoucna podaří získat nějaký prostor JEN pro nás,

možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to

kde bychom se mohly scházet častěji, kdykoliv a mohly jsme si

ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro

zkoušet i špinavé či mokré techniky, složitější výrobky, nechávat si je

děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let

v dílničce i s materiálem a podobně.

totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích,
které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po
Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do
zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.

Pokud jsem Vaši zvědavost informacemi o dílničce alespoň trošku
polechtala, nebojte se, přijďte se podívat mezi nás, vyzkoušíte si nové

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

věci, odnesete si domů krásný výrobek za pár kaček a strávíte pár

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do

hodin ve skvělé společnosti místních žen, dam i dívek. A pokud jsem

15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s

oslovila i vás, kteří si také doma rádi tvoříte, a něco krásného umíte,

dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K

co byste rádi předali dál, ozvěte se mi a naplánujeme společně

žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat

dílničku dle vašeho námětu. Nebráníme se jakékoliv nové činnosti

fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání

(drátkování, fimování, vyšívání aj.). Slečny, mladé maminky, babičky,

žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz

dědečkové i tatínci, prostě kdokoliv, komu nejsou ruční práce cizí a

totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný

chce se scházet s podobně smýšlejícími, nezáleží na tom, zda jste

občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo

místní či přespolní, muž či žena, zda jste odborník v čemkoliv, nebo

rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí

jen toužíte se něco naučit, vítán je opravdu každý.

maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je

Pokud budete mít otázky k dílničce, můžete mne kontaktovat na
emailu

možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6

Dilnicka.Cepecky@seznam.cz. Veškeré dotazy ráda zodpovím, nové

pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve

nápady a zájemci jsou vítáni kdykoliv.

výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze

telefonním

čísle

606 151 838,

případně

na

nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:

Děkuji za pozornost a přeji krásný zbytek dne Vám všem, kteří jste

www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

dočetli až sem.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,

Jitka Bartůňková

doporučujeme se předem

PS: Příště si přečtete o zázračném strojku jménem BIG SHOT a

informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou

také bych Vás ráda seznámila s panem Pinterestem.

podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to,
že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6
měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt
na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají

„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do
členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
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Cvičení dětí v sokole.

děti také zaujal. Házely pravou rukou, levou rukou, obouruč. Nebo

Jak ten čas letí. V září, na začátku školního roku 2015 2015/16,

udělaly stoj rozkročný zády ke kruhu, předklonily se a spodním

jsme se se 17 dětmi po letní pauze sešli k pravidelnému cvičení v

obloukem se snažily dohodit do kruhu. Potom si lehly na břicho,

sokole a tento měsíc přijdou naposledy. Čekají je dva měsíce

nazdvihly se na pokrčené paži a míčkem se snažily zasáhnout cíl.

prázdnin.

Někdy se cíl kousíčkem minul a tak se nepovedený hod svedl na vítr,

Hod míčkem na metu, umístěnou uprostřed vyznačeného kruhu,

který právě foukal.
Na dětech, které chodí pravidelně cvičit, je vidět, jak se zlepšují.
Jsou obratnější, rozumí povelům cvičitelky a mají radost z dobře
provedeného cviku.
Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné prázdniny a v září na
viděnou.
V. Zuzová Šimková, H. Šimková

VELIKONOČNÍ
TURNAJ VE
STOLNÍM TENISU
Začalo být příjemné počasí a tak jsme sokolovnu vyměnili za
hřiště. Běhání a skok do dálky z místa, nacvičený v sokolovně, děti

Letošní velký pátek 25.3.20016 byl poprvé státním svátkem.
Účastníci pondělních „pinkponků“ ve školní tělocvičně se proto
dohodli, že toto mimořádné pracovní volno využijí pro uspořádání
Velikonočního turnaje ve stolním tenisu. Protože mnoho rodin využilo
prodloužený víkend k odjezdu z domova, měl jsem trochu obavu,
kolik dalších zájemců dorazí. V 8.30 hod se v tělocvičně školy sešlo
15 účastníků a pořadatele potěšilo, že mezi nimi bylo 5 dětí školního
věku. Turnaj se hrál stejným systémem, který je vyzkoušený při
vánočních turnajích. Tentokrát byli účastníci rozlosováni jen do 2
skupin, ve kterých hrál každý s každým na 3 vítězné sety. Hrálo se na
4 stolech a základní část – zápasy ve skupinách byly odehrány již po
11hod, proto jsme si mohli dovolit, aby do vyřazovací části postoupili
první čtyři z obou skupin. I v této části se hrálo na 3 vítězné sety a do
finále postoupili Jan Beránek a Míla Kubín. Posledně jmenovaný byl
v utkání úspěšnější a velikonoční turnaj vyhrál. Všichni účastníci si
odnesli krásně malované perníkové vajíčko a diplom na památku.

vylepšily tréninkem na hřišti a přidaly i hod míčkem. Uspořádaly se
závody v trojboji a po vyhodnocení a vyhlášení výsledků každý
sportovec obdržel diplom a trochu sladkostí na doplnění energie
vydané při soutěži.

Miloslav Kubín

Hřiště
pro
plážový
volejbal
červenopečeckém zámeckém parku prošlo
letošního roku kompletní rekonstrukcí tak,
aby třetí víkend v měsíci červnu přivítalo všechny ty, kteří propadli
hře pod vysokou sítí. Tradiční sportovní klání v tomto roce vstupuje
již do své třetí dekády. Ano, přesně tak. Již rovných 20 let uběhlo od
okamžiku, kdy se parta nadšenců spojených s místním skautským
střediskem rozhodla svést se na vlně zájmu nově objeveného sportu –
beach volejbalu. Za tu dobu se z turnaje stal pojem, který má
v kalendářích hráčů tohoto sportu své pevné místo. Svědčí o tom i
fakt, že rok co rok se do startovní listiny zapisují staří známí doplnění
tu a tam o „novou“ krev. Samotný turnaj za celou dobu své existence
prošel celou řadou změn, které byly buď ku prospěchu anebo nikoliv a
skončily v propadlišti dějin.
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V jízdním řádu turnaje najdeme několik bodů, které se za těch 20
let jeho konání nezměnily. A tak jen pro připomenutí: začátek turnaje
– pátek 17. 6. 2016 v 15.00 hod rozlosování turnaje, které plynule
přechází v kolotoč zápasů ve skupinách, jenž se zastaví až o páteční
půlnoci, aby se zase pozvolna roztočilo v sobotu ráno a nechalo
všechny zúčastněné projít nástrahami bojů ve skupinách. Vzhledem
k tomu, že se turnaje účastní rok co rok zpravidla tytéž týmy, je i na
bojích ve skupinách patrná zdravá rivalita a žádný míč není darován
zadarmo. Vždyť hrana mezi úspěchem a neúspěchem je tak tenká. A
těm, kteří sem v pátek přijdou nejen proto, aby shlédli pár zápasů,
poklábosili se známými, či se večer pobavili na diskotéce s největšími
současnými hity.
Sobotní polední pohled na tabulky základních skupin již dává
zpravidla tušit, kdo pro ten který rok bude mít šanci proklouznout do
spárů pavouka, který je dalším stupněm bojů v rámci turnaje. V této
fázi turnaje se již chyby neodpouští a každá taková je draze
vykoupena vyřazením z bojů o posty nejvyšší. Pozvolna tak pavouk
začne rozplétat svojí pavučinu, aby všem zúčastněným v sobotním
odpoledni naservíroval tři nejlepší družstva, která si to rozdají o
konečné umístění. A to už jsou k vidění mače, které snesou
nejpřísnější kriteria výkonnostního volejbalu. Žádný míč není předem
ztracen, žádná smeč není tak prudká, aby se nedala vybrat. Dekorace
těch nejlepších je vyvrcholením dvoudenního sportovního klání a
přichází kolem 8 hodiny večerní.
A pak přichází též společenské vyvrcholení turnaje v podobě
after party, pro letošek se skupinami Nosense, Blue Bucks a AC DC
revival.

v získávání kontumací. Za celý ročník bylo uděleno pět kontumací a
ve všech případech figuroval někdo z našich týmů…
Ale aby nebylo vše jen špatně. Máme za sebou patnáct let šipek
v Červených Pečkách. Šipky jsou stále převážně brány jako zábava,
ale není to zrovna nejlevnější zábava. Proto mě osobně těší, že i
v dnešní době stále náš oddíl patří mezi největší oddíly v naší oblasti.
Ještě bych se rád trochu vrátil k tomu, jestli jsou šipky zábava
nebo sport. Pro nás je to sport, ne jen hospodská zábava jak na to
nahlíží nezasvěcení. A na nejvyšší úrovni zajímavý a napínavý sport.
Každý určitě zaznamenal zvýšený počet přenosů ze šipkových zápasů
v televizi, kde se o tom může každý přesvědčit. Další velký posun
v tomto směru se udál v dubnu letošního roku, kdy Český olympijský
výbor uznal ČŠO (Česká šipková organizace), která sdružuje hráče
verze steelových šipek. To jsou šipky s kovovým hrotem, které se hází
do sisalového terče. U nás házíme softové šipky, s umělým hrotem na
elektronický terč. Ale pořád jsou to šipky.
Po dlouholeté snaze se v dubnu 2016 podařilo naplnit velký sen
mnoha českých šipkařů.
Na základě hlasování Výkonného výboru ČOV byla Česká šipková
organizace uznána a je nadále považována Českým olympijským
výborem

za

výlučnou představitelku šipkového

sportu

v České

republice.
Výzva pro všechny šipkaře: hrajte, trénujte a individuálně i
kolektivně působte na Mezinárodní olympijský výbor ve snaze uznat
klasické šipky za olympijský sport, neboť šipky na Olympijských hrách
a ještě lépe šipky na Olympijských hrách s českou reprezentací, to za
to přece stojí!
Good Darts!
Dopis z ČOV

A k tomu všemu další turnajová jistota. Po celou dobu jídla a
pití co hrdlo ráčí a organizátoři, kteří zvládají nemožné na počkání a
zázraky ihned.
Nevěříte? Tak se přijďte podívat. Pro pořádek - vy všichni, kteří
jste náš článek dočetli až k těmto řádkům, vezměte si do ruky kalendář
a tužku a naplánujte si příjemný víkend (17. - 18. 6. 2016)
v zámeckém parku v Červených Pečkách. Těšíme se na Vás.
Za všechny pořadatele zve Aleš Šibrava

Radek Šťastný

Šipky

Z TENISOVÉHO ODDÍLU

Tak nám to zase uteklo jako voda a je tu
konec sezóny. Máme za sebou již patnáctou

Tak jako každý rok začala venkovní tenisová sezóna na

sezónu šipek v Červených Pečkách. Sezóna,

antukových dvorcích jarními brigádami. Úprava povrchu po zimě

která se dá dle výsledků zařadit spíše mezi ty

vyžaduje desítky hodin práce, ale když se sejde dost brigádníků, dá se

méně zdařilé. Všechny tři týmy v druhé lize. Áčko nedosáhlo na svůj

to stihnout i za víkend. Letos se nám to podařilo a očekával jsem, že

cíl umístit se do druhého místa. Jedině snad béčko zahrálo svůj
standart. A céčko nakonec zakončilo sezónu na posledním místě. A

alespoň na začátku letní sezóny bude na kurtech živo. Ono tomu tak

černou kaňkou na celé sezóně byla „úspěšnost“ našich týmů

ale bohužel není. Do oddílu se sice přihlásili noví členové
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Tvořivá dílnička pro šikovné
ručičky

z Červených Peček, ale stále platí, že tenisový areál je přístupný i
dalším zájemcům.
Také letos probíhá od počátku května každé úterý od 16. hod.
tenisová příprava pro děti. K účastníkům z předchozích let se přidali i
noví zájemci. I tady si ale musím postesknout – nikdo z dětí nezavítá

V dnešním díle přinášíme jednoduchý návod na výrobu hračky pro

na tenis v jinou dobu a těžko pak lze očekávat výrazné zlepšování.

děti na prázdniny – mumie z drátu a gázy.

I letošní příspěvek z tenisu ukončím tradiční pozvánkou: Přijďte si

Materiál:

zkusit tento krásný sport!

- drát a gáza

Miloslav Kubín

Z drátu vytvoříme podle obrázku kostru mumie, kterou omotáme

Zprávy z fotbalu

gázou – hlavu, krk, jednu ruku (vrátíme se zpět), druhou ruku (zpět),
tělo, jednu nohu (zpět) a druhou nohu (zpět). Gázu pevně utahujeme.
Nakonec obtočíme ještě tělo, gázu nastřihneme a zavážeme na uzel.

A-tým
A-tým se po výsledkově špatném podzimu nedostal z herní a
výsledkové mizérie a sestup ho tak v letošní sezóně nemine. Co víc,
většina hráčů nemá v průběhu týdne čas na tréninky, příprava tak
probíhá pouze jednou týdně a ještě v malém počtu hráčů. To je na 1. A
třídu opravdu málo a projevuje se to samozřejmě i v zápasech.
B-tým
B-tým se na jaře potýká se spoustou zranění a zejména absence tří
stoperů je velmi citelná. Rovněž sestava je každý týden dost
obměněná a není tak možnost se dostatečně sehrát. Výsledky týmu
jsou tak dost nevyrovnané a v tabulce se béčko neustále pohybuje
okolo desátého místa.
Dorost
Dorostenci vstoupili do jarní části remízou s Českým Brodem, ale
během dalších čtyřech zápasů vstřelili pouhé čtyři góly a dokázali
vyhrát pouze jednou a třikrát remizovali. Šancí na vstřelení gólu
v každém zápase si dokázali kluci vypracovat vždy několik, ale
efektivita byla velmi špatná. Pak se přidalo i několik zranění a nemocí
a na některé zápasy jsme odjížděli jenom s dvanácti hráči. Celkově se
ale tým drží v horní polovině tabulky, v domácích zápasech v letošním
ročníku ještě neprohrál.
Žáci
Žáci v přípravných zápasech dokázali dvakrát vyhrát a jednou
prohráli, v soutěžních zápasech se jim však nedařilo. V prvních
čtyřech zápasech odešli poraženi a až v pátém dokázali bodovat.
Potěšující je však vysoká účast na trénincích i zápasech a chuť kluků
na sobě dále pracovat.
Přípravka
Starší přípravka je na jaře výsledkově nejúspěšnějším týmem, první
čtyři soutěžní utkání vyhrála a posunula se až na druhé místo
v tabulce. Nejtěžší soupeři však čekají tým až v posledních kolech, na
konečné umístění si tak musíme ještě počkat. Na závěr sezóny sehraje
přípravka ještě turnaje v Lošanech (18. 6. – mladší přípravka) a ve
Veltrubech (25. 6. starší a mladší přípravka).
Pavel Pospíšil
Připravila Věra Beránková
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