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povinný energetický audit budovy školy, který je nezbytnou součástí
požadovaných podkladů. Souběžně se připravuje samotná žádost o
dotaci, která kromě písemného popisu záměru městyse obsahuje
nepřeberně dalších příloh a vyjádření dotčených orgánů a institucí.
Rozbíhá se výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace
pro stavební povolení a následně i vlastní prováděcí dokumentace.
V dalším výběrovém řízení se vybírá budoucí technický dozor
investora. A po téměř roční práci je koncem roku 2013 podána, přijata
a formálně schválena vlastní žádost o dotaci se všemi potřebnými
náležitostmi.
V nastalém téměř půlročním vakuu se netrpělivě čeká na výsledek
hodnocení podané žádosti a vyjádření poskytovatele dotace.
V červenci 2014 přichází rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků ve výši 90% z uznatelných nákladů celé investice a nastává
druhá fáze – výběr zhotovitele.
Administrace výběrového řízení takto velké zakázky se opět ujímá
externí poradce s potřebnými zkušenostmi. Ve spolupráci s vedením a
zastupiteli se připravuje zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje komisi pro otevírání obálek a
stanovuje okruh firem, které budou osloveny napřímo (ze zákona jsme
povinni prokazatelně oslovit pět firem). Veškeré podklady budou ale
zároveň zveřejněny na profilu zadavatele (rozuměj profilu městyse),
tedy na internetu volně ke stažení, čímž se může do zakázky přihlásit
jakákoli jiná společnost, která splní podmínky výběrového řízení.
Ještě stále ale není k dispozici tolik potřebná projektová
dokumentace a ani výkaz výměr, proto se vypsání řízení posouvá až
na šibeniční termín těsně před vánočními svátky. Konečně jsou
všechny podklady hotové a řízení je vypsáno. Termín otevírání obálek
je stanoven na 8. prosince a na 14 hodinu je svolána komise, která má
vybrat vítěznou firmu.
Osmého ráno ale dostáváme informaci, že v zadávací dokumentaci
došlo k administrativní chybě, kterou všichni, kteří ji kontrolovali,
bohužel přehlédli. Jedná se o drobnost, ale ve svém důsledku může
znamenat dodatečné zneplatnění celého výběru. Vznášíme dotaz na
ministerstvo a na poskytovatele dotace, jak se v tomto případě
zachovat, zda je možné vše brát jako drobnou administrativní chybu,
která je z logiky věci odstranitelná, či to bude do budoucna problém.
Celý den přes urgence nikdo potřebné stanovisko neposkytne a tak
nezbývá, než přesně podle zveřejněné výzvy ve 14 hodin otevřít
dodané obálky pěti firem a vybrat vítěze. Téhož dne večer se ozývá
ministerstvo se svým stanoviskem, že komise nemá otevírat obálky a
má posunout odevzdání o tři dny dále a dát firmám na vědomí, že
došlo k chybě a opravit ji. Když je jim sděleno, že díky prodlení
v odpovědi už obálky otevřeny byly, přichází pokyn zrušit výběrové
řízení a vypsat ho znovu, protože je tímto neplatné. Celý časový
harmonogram rázem dostává povážlivé trhliny.
Nové datum výběru je stanoveno na 29. 12. 2014 – nejbližší možný
termín podle zákona. Zároveň je ještě naděje, že celý administrativní
kolotoč stihneme absolvovat do 16. 2. 2015, což je termín určený

Předjaří
Sluníčko v poledne nastaví paprsky,
posílá k zemi voňavé zákusky.
Voňavé po jaru a trochu chlazené,
zima se loučí, už to má sečtené.
Mrazem i sněhem příroda šetřila,
za to ta potvora, chřipka nás kosila.
Chladná jsou rána i noci studené,
k vesnickým tradicím počasí stvořené.
Šup s čuníkem do necek,
ovar, sádlo, v čaji rum,
zabíjačka povolena,
bez posílky k sousedům.
Z. S.

Slovo starosty
Spletitá cesta k úsporám
Již v březnu letošního roku začneme zaznamenávat
v místní ZŠ zvýšený pohyb stavebních dělníků, který
se bude s blížícími se letními prázdninami stále
stupňovat. Přes samotné prázdniny poté bude finišovat
největší investiční akce městyse pro letošní rok,
zateplení Základní školy.
O její přípravě jsme vás na stránkách Čtvrtletníku několikrát
informovali již od roku 2013, kdy se započalo s projektovou přípravou
a zajišťováním finančních prostředků. A protože nyní administrativní
příprava pomalu přechází do vlastní realizace, dovolte mi v krátkosti
nastínit, co všechno se skrývá pod jednou větou v usnesení
zastupitelstva o realizaci akce „Zateplení základní školy v Červených
Pečkách“.
Na začátku roku 2013 bylo definitivně rozhodnuto o zahájení
příprav na uvedenou investiční akci. Zároveň zastupitelstvo
odsouhlasilo způsob jejího financování, a to formou dotace
z Operačního programu životní prostředí. Důvod tohoto způsobu
financování je jednoduchý – celá akce byla odhadnuta na přibližně
10 milionů Kč a tolik prostředků rozpočet městyse najednou uvolnit
nemůže. Existují samozřejmě i jiné formy financování, např. úvěr od
banky. Zadlužit obec do budoucna ale vedení městyse nehodlá.
Složité administrace žádosti o dotaci se ujímá poradenská firma,
která zaručuje formální správnost všech potřebných kroků a
koordinuje dodání všech doložených dokladů. Nechává se zpracovat
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minut. Cena 40.000,- Kč + DPH. Na Červenopečeckou pecku byl
vždy příspěvek 25.000,- Kč, letošní jubilejní 30. ročník má být
poslední. Bude se jednat o navýšení z 25.000,- Kč na 40.000,Kč. Pan Ptáček žádá o dotaci na tuto akci, ale zatím se neví, zda
bude úspěšný.
ZM schvaluje příspěvek na 30. ročník Červenopečecké pecky
ve výši 40.000,- Kč.

poskytovatelem dotace jako konečný pro odevzdání veškerých
podkladů včetně podepsané smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Pokud
se nikdo ve druhém kole neodvolá, mělo by se vše stihnout.
Ve druhém kole vybírá komise při svém povánočním zasedání
z pěti dodaných nabídek. Bohužel hned při prvním prozkoumání
podkladů po formální stránce zjišťuje, že jedna nabídka nesplňuje
podmínky zadávací dokumentace a doporučuje tuto nabídku vyřadit
z dalšího hodnocení. Ze zbývajících čtyř nabídek vybírá tedy vítěznou
společnost a tuto doporučuje jako budoucího zhotovitele. Výsledky se
ihned zveřejňují na profilu zadavatele a dávají se na vědomí
zúčastněným firmám. Zbývá poslední krok – po uplynutí zákonné
lhůty pro odvolání vyzvat vítěze k podpisu smlouvy o dílo, dodat
veškeré podklady na OPŽP do Prahy a tam také před přiděleným
manažerem projektu obhájit celý průběh. Dvanáctého ledna, tři dny
před konečným termínem pro odevzdání podkladů, přichází odvolání
jednoho z neúspěšných účastníků výběrového řízení a napnutý časový
harmonogram se hroutí.
Začíná analýza jednotlivých bodů odvolání. Body zpochybňující
kvalifikaci vítězné firmy vyřeší dodané originály všech požadovaných
výpisů, které nám obratem vítěz poskytuje. Bod zpochybňující kvalitu
nabízeného materiálu vysvětluje vyjádření výrobce, které si komise
nechává zpracovat. Mezitím se objednávám na jednání na fond
k příslušnému manažerovi, kde musím za prvé vysvětlit vzniklé
problémy a vyjednat posunutí termínu pro odevzdání konečných
podkladů do 31. 3. 2015.
Prodloužení termínu je nám přislíbeno s tím, že písemné
vyrozumění máme očekávat se zpožděním. Pracovníci OPŽP jsou
zavaleni předešlými žádostmi. Mezitím komise městyse vyhodnocuje
všechny body odvolání jako neodůvodněné a odvolání nevyhovuje.
Ale opět se musí počkat na uplynutí zákonné lhůty na případné další
odvolání. To naštěstí již nepřichází a můžeme odeslat výzvu k podpisu
smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení.
Ve středu 18. 2. 2015 podepisuji s Ing. Fořtem, jednatelem vítězné
společnosti, smlouvu o dílo na realizaci akce „Zateplení budovy
základní školy v Červených Pečkách“. Dvouleté přípravné martýrium
je konečně u konce a v březnu se tak pomalu rozběhne stavební část,
na jehož konci by měla naše škola svítit novým kabátem, novými
okny a podle všech výpočtů i značně šetřit naše společné peníze za
energie. Přejme si tedy, aby vítězné společenství firem BFK s.r.o.
Zásmuky a Kweku s.r.o. Kolín odvedlo dobrou práci a škole nový
kabát sloužil dlouhá léta ke vší spokojenosti.

3.

Tajemník úřadu seznámil zastupitele se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014, které proběhlo
dne 19. 11. 2014. Předmětem přezkoumání bylo:
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,
týkajících se rozpočtových prostředků
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- peněžní operace, týkající se sdružených prostředků,
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více
územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami.
Byly zjištěny dílčí chyby a nedostatky.
ZM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2014 a ukládá úřadu městyse uveřejnit na profilu
zadavatele smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž
cena přesáhla 500.000,- Kč bez DPH a účtovat dle zákona o
rozpočtových pravidlech a zákona o účetnictví.
4.

5.

Přítomni: Mgr. Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín, p. Jirků,
Ing. Šanc, Ing. Pospíšil, Mgr. Istenčin, p. Bradna,
Ing. Novotný, p. Petrusová
Omluveni: p. Dvořák Tomáš, p. Slanařová, p. Matoušek
p. Kopecký, p. Lang
6.

Projednání žádosti o příspěvek Domova pod lípou na
nezletilého Kamila Čermáka
Místostarosta p. Kulhánek seznámil zastupitele se žádostí
poskytovatele sociálních služeb Domova pod lípou o finanční
podporu za celoročně poskytovanou péči nezletilému Kamilu
Čermákovi. Nepodařilo se získat bližší informace, na co
konkrétně bude příspěvek použit.
Z diskuze k tomuto bodu vzešlo rozhodnutí odložit jednání o
výši příspěvku, dokud se nebude vědět, na co bude konkrétně
použit.
ZM odkládá rozhodnutí o příspěvku Domovu pod lípou na
nezletilého Kamila Čermáka, bytem Bohouňovice 67, a pověřuje
vedení úřadu zjištěním doplňujících informací.

7.

Projednání přílohy č. 11 vyhlášky městyse č. 1/2012 o výši
poplatku za svoz odpadu na rok 2015

Projednání žádosti o příspěvek na činnost sdružení Nebovidská tvrz na rok 2015
Paní Doušová, jednatelka Občanského sdružení Nebovidská
tvrz, žádá o příspěvek 10.000,- Kč na činnost sdružení. Příspěvek
bude využit na režijní náklady spojené s akcemi na tvrzi nebo na
uhrazení části programu v rámci akce Středověk na tvrzi.
ZM schvaluje příspěvek na činnost Občanského sdružení
Nebovidská tvrz na rok 2015 ve výši 10.000,- Kč.

2.

Projednání prodeje nemovitosti městyse č.p. 104 Červené
Pečky ulice Sadová
O využití domu jednal úřad městyse prostřednictvím
místostarosty p. Dvořáka se žadatelem o byt panem Milanem
Juhaszem. Ten si nemovitost prohlédl a po zvážení své finanční
situace nabídku odmítl. Dále byli osloveni sousedé Belzovi a
Procházkovi, ale zatím se nevyjádřili. Pokud se žádný zájemce
nepřihlásí, mělo by se uvažovat o předání realitní kanceláři, nebo
o demolici, u které je třeba zjistit její reálnost, protože objekt je
umístěn v ochranném pásmu zámku. Domek je možné i opravit,
ale zde by se jednalo o velké finanční náklady z rozpočtu
městyse.
ZM souhlasí s prodloužením doby zveřejnění záměru prodeje
domu č.p. 104 Červené Pečky.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 11.12.2014

1.

Zpráva komise o otevírání obálek a výběr nejvhodnější
nabídky na stavbu Zateplení budovy ZŠ Červené Pečky
Starosta seznámil zastupitele se zprávou komise pro výběr
nejvhodnější nabídky na stavbu Zateplení budovy ZŠ Červené
Pečky. Zadávací lhůta pro nabídky byla 8. prosince do 14.00
hodin. Bezprostředně po jejím vypršení bylo svoláno jednání
komise, otevřeny 4 došlé obálky a posouzeny nabídky. Výběr
musel být nakonec zrušen, protože byla zjištěna administrativní
chyba v zadávacím řízení.
ZM bere na vědomí zprávu komise o otevírání obálek na stavbu
Zateplení budovy Základní školy Červené Pečky.

Lubomír Jirků, starosta

Hosté:

Projednání zápisu dílčího přezkoumání hospodaření městyse
Červené Pečky za rok 2014

Projednání Smlouvy na vystoupení v rámci festivalu Červenopečecká pecka 2015
Starosta seznámil zastupitele se návrhem smlouvy na
vystoupení v rámci festivalu Červenopečecká pecka. Jedná se o
vystoupení „Věra Martinová a spol.“, délka vystoupení je 60
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8.

9.

Místostarosta p. Dvořák seznámil zastupitele podrobně
s výpočtem nákladů na svoz odpadu. Pevně stanovená částka
minimálního poplatku je ve výši 250,- Kč. Částku od 250,- Kč do
maximální výše povolené zákonem 1.000,- Kč je nutné zdůvodnit
pomocí nákladů na svoz netříděného odpadu v předešlém roce.
V našem případě je tato částka stanovena na 350,- Kč, ale mohla
by se pohybovat až do výše 750,-Kč. Stávající poplatek 600,- Kč
navrhl odsouhlasit i pro rok 2015, (250,- Kč + 350,- Kč na
osobu).
ZM schvaluje Přílohu č. 11 OZV č. 1/2012 o rozúčtování
nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na
osobu na rok 2015. Sazba poplatku na jednoho poplatníka je
nezměněna a zůstává 600,- Kč/osoba/rok.

a stěn. Nebudou se provádět práce související s konstrukcí podlah
ve dvou místnostech, které byly opraveny jinou technologií a
byly vyčísleny v dohodnutých pracích č. 1. Jedná se o suché
konstrukce podlah pomocí dřevěných trámů a OSB desek. Objem
prací, které se nebudou provádět je 67.078,- Kč.
Jako prevenci, jak předejít rozšiřování prací na dohodnutém díle
navrhl před zadáním stavby celý projekt již v průběhu jeho
přípravy konzultovat s technickou komisí a hlavně s budoucím
technickým dozorem investora.
Tato myšlenka vyvolala mezi zastupiteli bohatou diskuzi
k tématu víceprací.
ZM schvaluje vícepráce a méněpráce na stavbě Přestavba bytu
č. 1 domu č.p. 9 dle přeloženého rozpočtu.

Projednání dodatku č. 1/2015 ke smlouvě na svoz odpadu
s firmou Nykos a.s.

13. Projednání okruhu firem obeslaných k podání nabídky na
stavbu Zateplení budovy ZŠ Červené Pečky

V roce 2015 dojde k mírnému zvýšení nákladů na svoz
směsného komunálního odpadu. Podstatný rozdíl v navrhovaném
dodatku je v zavedení ceny za uložení BIO odpadu na skládku
v Radimi. V roce 2014 bylo uložení zdarma a hradilo se 362,- Kč
za manipulaci a dopravu na osobu. Od roku 2015 se tato částka
zvýšila na 366,-Kč na osobu. Uložení BIO odpadu na skládce v
Radimi bylo zatíženo novým poplatkem 150,- Kč za t (příspěvek
na nový stroj). Předpokládané navýšení ceny služeb na
zabezpečení odpadového hospodářství se odhaduje na cca
40.000,- Kč ročně včetně DPH.
ZM schvaluje Dodatek č. 1/2015 ke Smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství s firmou NYKOS a.s.

Starosta seznámil zastupitele s firmami, které budou obeslány
k podání nabídky na realizaci stavby Zateplení budovy ZŠ
Červené Pečky: Prostav Poděbrady, Kweku Kolín, V. P. Procházka Nebovidy, Stafiko Poděbrady, BFK Zásmuky, Unikom
Kutná Hora.
ZM souhlasí s výběrem firem obeslaných k podání nabídky na
realizaci stavby Zateplení budovy ZŠ Červené Pečky dle přílohy.
14. Projednání záměny parametrů zadávací dokumentace Stavby
zateplení budovy ZŠ Červené Pečky
V nově vyhlašovaném výběrovém řízení došlo po konzultaci
s projektantem ke změně parametrů propustnosti vrchní
silikonové omítky z V1 na V2 . Tento parametr zajišťují běžně
dostupné silikonové omítky. Dále došlo ke změně parametru
tepelné propustnosti okenních rámů a skleněných výplní a to tak,
že nově je požadován společný parametr UW pro celou okenní
výplň. Tato hodnota vychází z energetického auditu zateplení
budovy. Dále je v zadávací dokumentaci vznesen požadavek na
předložení katalogových listů na výrobky: okna, omítka a
zateplovací polystyren. Navrženo je i snížit kauci složenou na
realizaci stavby na 500.000,- Kč a kauci na záruku díla na
400.000,- Kč
K předloženým návrhům na výši kauce byla vedena diskuze
směřující ke stanovení vhodné výše těchto kaucí tak, aby nebyly
vyřazeny oslovené firmy, ale aby nepodaly nabídku firmy, které
nejsou schopny dílo realizovat v požadovaném čase a kvalitě.
ZM schvaluje změnu parametrů zadávací dokumentace stavby
Zateplení budovy ZŠ Červené Pečky.

Ustanovení inventarizační komise k inventuře majetku
městyse k 31. 12. 2014
Starosta navrhl inventarizační komisi ve složení:
Předseda: p. Pospíšil, členové: Pavel Šanc, Kateřina Bradnová,
Helena Šimková, Dana Šeborová, Zdeněk Smrček.
ZM schvaluje inventarizační komisi k inventuře majetku
městyse k 31. 12. 2014 v navrženém složení.

10. Projednání Smlouvy o zřízení práva stavby DČOV – odpadní
potrubí p.č. 76/1 a 303/2 k.ú. Dolany (Čertovka 52)
Jedná se o stavbu výtokového potrubí na pozemcích městyse
p.č. 76/1 a 303/2 z domovní čistírny odpadních vod pro rodinný
dům na Čertovce č.p. 52 dle projektové dokumentace zpracované
Alešem Jamborem. Stavebníkem je paní Marcela Včeláková,
která provede stavbu nejpozději do 5 let od podpisu této
smlouvy. Smluvní strany se dohodly na zřízení práva stavby po
dobu 50 let za jednorázovou úplatu 500,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby Výtokového
potrubí z domovní čistírny odpadních vod domu Čertovka č.p. 52
na pozemcích městyse p.č. 76/1 a 303/2 k.ú. Dolany u Červených
Peček za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč.

15. Projednání rozpočtového opatření č. 6/2014
Rozpočtové opatření upřesňuje příjmy a výdaje k dnešnímu
datu. Tajemník úřadu seznámil zastupitele s jednotlivými
položkami, u kterých dochází ke změně na straně příjmů i na
straně výdajů. Navrhl zastupitelům pověřit starostu provedením
rozpočtového opatření v období od dnešního jednání do konce
roku 2014.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 a pověřuje starostu
městyse provedením rozpočtového opatření v období od 12. 12.
do 31. 12. 2014.

11. Projednání rozpočtu VHS Kolín na rok 2015 a rozpočtový
výhled VHS na roky 2016 a 2017
Místostarosta p. Kulhánek seznámil zastupitele s vyrovnaným
rozpočtem Vodohospodářského sdružení Kolín. Příjmy jsou
tvořeny nájmy od Vodosu a od toho se odvíjí veškerá investiční
činnost.
Rozpočet schvaluje rada starostů členských obcí sdružení, ve
kterém má rozhodující hlas město Kolín, které vložilo do
sdružení největší podíl majetku.
ZM bere na vědomí rozpočet Vodohospodářského sdružení
Kolín na rok 2015 a Rozpočtový výhled sdružení na roky 2016 a
2017.

16. Projednání rozpočtu městyse Červené Pečky na rok 2015
Rozpočet byl zveřejněn, zastupitelé s ním byli seznámeni na
minulém zasedání. Proti zveřejněné verzi na úřední desce došlo
ke změně zaúčtování dotace na zateplení budovy ZŠ a doplnění
schválených výdajů na dnešním jednání zastupitelstva. Rozpočet
je schodkový díky přesunu několika investic do roku 2015.
Schodek bude kryt přebytky z minulých let. Tajemník úřadu
doporučil zastupitelstvu přenést na starostu pravomoc
k provádění rozpočtových opatření v rámci jednotlivých
paragrafů rozpočtu v průběhu roku 2015.
ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2015 jako schodkový.
Schodek rozpočtu bude kryt přebytky z minulých let. ZM
pověřuje starostu městyse prováděním rozpočtových opatření
v rámci jednotlivých paragrafů rozpočtu v průběhu roku 2015.

12. Projednání víceprací a méněprací stavby Oprava bytu č. 1
v domě městyse č.p. 9 Červené Pečky
Předseda stavební komise p. Lang nastínil rozsah prací při
opravě bytu č. 1 v domě č.p. 9, který je nutné rozšířit
o dohodnuté práce v celkové výši 136.326,- Kč. Jedná se o
vložkování komínu, rozvody kanalizace a vody, štukování stropu
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6.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 13.1.2015
Přítomni: p. Jirků, Mgr. Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín,
Ing. Šanc, Ing. Pospíšil, p. Bradna, p. Petrusová,
p. Dvořák Tomáš, p. Matoušek

Pozemek se nachází vedle kolejí u železničního přejezdu. Bude
do něj uložen silový kabel. Navržená cena za uložení je dle
znaleckého posudku 455,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě mezi městysem Červené Pečky a
Správou železniční a dopravní cesty, st. org. na uložení silového
kabelu do pozemku městyse p.č. 1044/8 k.ú. Červené Pečky.
Břemeno se zřizuje za jednorázovou úhradu 455,- Kč, která
vychází ze znaleckého posudku č. 4686-187/2014.

Omluveni: Ing. Novotný, Mgr. Istenčin
Neomluvena: p. Slanařová
Hosté:
1.

p. Kopecký, p. Lang

Projednání zprávy komise o otevírání obálek a výběr
nejvhodnější nabídky na stavbu Zateplení budovy ZŠ
Červené Pečky

7.

Vítěznou firmou s nejnižší nabídkou se stala firma BFK Kweku.
Proti rozhodnutí komise se odvolala v řádné lhůtě firma Mibra.
Díky tomu je v ohrožení původní termín podpisu smlouvy a musí
se požádat o jeho prodloužení.
Je třeba získat odklad termínu podpisu smlouvy a také
stanovisko SFŽP, aby se eliminovalo riziko pokuty za nedodržení
zadání.
ZM bere na vědomí zprávu komise o otevírání obálek a výběr
nejvhodnější nabídky na stavbu Zateplení základní školy Červené
Pečky. ZM schvaluje návrh smlouvy o dílo na stavbu Zateplení
základní školy Červené Pečky s vítěznou firmou a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
2.

8.

Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území městyse Červené Pečky
9.

Rozprava
Starosta na přání pana Alexandra Zinzera seznámil zastupitele
s obsahem společné korespondence, která se týkala výběru
předsedy komise a práva nošení státního znaku.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 10.2.2015

Projednání pronájmu pozemků městyse p.č. 718/1 o výměře
4831 m2, p.č. 718/4 o výměře 3992 m2 a pozemku p.č. 1000/13
o výměře cca 8000 m2 vše v k.ú. Červené Pečky

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

1.

p. Kopecký, p. Lang, Mgr. Hanzlová, p. Beránek,
pí. Převrátilová

Projednání návrhu sociální komise na obsazení volných bytů
městyse
Městys má nyní tři volné byty. V současné době je asi 15
zájemců o obecní byt. Komise kulturní a sociální navrhla
obsazení bytů takto : byt v domě č.p. 441 (po paní Renátě
Šrejberové) pronajmout manželům Převrátilovým z Červených
Peček, byt v domě č.p. 6 v prvním nadzemním podlaží
pronajmout paní Lence Hejdukové z Bohouňovic I a byt v domě
č.p. 6 v přízemí pronajmout paní Jindřišce Cikánové z Červených
Peček.
ZM souhlasí s návrhem sociální komise na obsazení volných
bytů městyse Červené Pečky.

Projednání rozpočtového opatření č. 1/2015
Tajemník úřadu předložil rozpočtové opatření, které reaguje na
konečné zůstatky na účtech roku 2014 a upřesňuje některé příjmy
a výdaje, u kterých se očekává změna.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015

5.

Projednání žádosti o příspěvek Domovu pod lípou, Lipník
110, pro nezletilého Kamila Čermáka, bytem Bohouňovice I
č.p. 67
Starosta po jednání s vedením žadatele upřesnil určení
prostředků - peníze jsou určeny přímo pro nezletilého Kamila
Čermáka. V současné době obměňuje domov vybavení,
z příspěvku nakoupí postel a skříňky, které bude v domově
využívat. Starosta navrhuje příspěvek 5 tis. Kč.
ZM schvaluje příspěvek Domovu pod lípou, Lipník 110, 294 43
Čachovice, pro nezletilého Kamila Čermáka, Bohouňovice I, č.p.
67, ve výši 5 tis. Kč.

Jedná se o pozemky u rybníčka Na Obci a na bývalé skládce
v cihelně. Návrh pronájmu pozemků byl řádně zveřejněn.
O pozemky žádá paní Petra Holečková z Nebovid, která by je
využívala na sklízení píce. Celková plocha pozemků je 1,6 ha.
Navrhujeme pozemky pronajmout za běžnou cenu, což je 0,13
Kč/m2/rok.
ZM schvaluje pronájem pozemků městyse p.č. 718/1, 718/4 a
1000/13 vše v k.ú. Červené Pečky o celkové výměře 16823m2
paní Petře Holečkové, Nebovidy 42 za cenu 0,13 Kč/m2/rok.
Pozemky budou využívány za účelem sklizně píce.
4.

Projednání žádosti o příspěvek Klubu důchodců v Červených
Pečkách na rok 2015
V rozpočtu je na příspěvek pro Klub důchodců vyčleněna částka
15 tis. Kč. Ing. Pospíšil navrhuje navýšit příspěvek na 20 tis. Kč.
ZM schvaluje příspěvek na činnost Klubu důchodců v Červených Pečkách na rok 2015 ve výši 20 tis. Kč.

Pro občany se tímto nic nemění, nová legislativa pouze zavedla
povinnost umožnit obyvatelům i třídění kovů. Frekvence odvozu
BIO odpadu zůstává 1x za 14 dní od 4. do 11. měsíce, místo
určené pro sběr kovů je dvůr Úřadu městyse. Četnost svozů
velkoobjemového a nebezpečného odpadu zůstává 2x ročně.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území městyse Červené Pečky.
3.

Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě mezi městysem Červené Pečky a Správou
železniční a dopravní cesty, st. org. na uložení silového kabelu
do pozemku městyse p.č. 1044/8 k.ú. Červené Pečky

Projednání změny zástupců zřizovatele ve Školské radě
Základní školy a mateřské školy Červené Pečky
Školská rada se zřizuje na základě Školského zákona. Je složena
ze zástupců rodičů, zřizovatele a školy. Její činnost spočívá ve
schvalování různých dokumentů, které se týkají chodu školy.
O práci ve školské radě projevila zájem p. Petrusová.
ZM schvaluje s účinností od 14.1.2015 zástupce zřizovatele ve
Školské radě Základní školy a mateřské školy Červené Pečky ve
složení pan Mgr. Jan Dvořák a paní Alena Petrusová.

2.

Projednání Dodatku č. VII ke Smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na roky 20092019
Pro rok 2015 se výše prokazatelné ztráty, vzniklé plněním
závazku veřejné služby, určí jako rozdíl ceny dopravních výkonů
a tržeb, předložených dopravcem v předběžném odborném
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Starosta seznámil zastupitele se žádostí Ing. Kramla. Řešením
dopravní situace na jižní straně náměstí se začalo zabývat
zastupitelstvo už v roce 2011 a to na základě žádosti manželů
Čumových. Od té doby nenastaly žádné nové okolnosti k řešení
dopravní situace.
p. Dvořák: pan Kraml žádá o úpravy, které by znemožnily nebo
omezily průjezd vozidel mezi jednotlivými částmi parkoviště.
Nesouhlasí s umístěním překážek, které by úplně zamezily
průjezd vozidel (může vadit v případě požáru nebo jiné
nepředvídatelné události). Situaci by možná pomohlo vyřešit
dopravní značení, ale to by stejně neukáznění řidiči
nerespektovali a tím by nesplnilo očekávání.
p. Pospíšil: souhlasil by s umístěním dopravních značek např.
obytná zóna, nebo omezující rychlost.
p. Kopecký: pan Kraml vyvolal jednání k prosazení svého
požadavku na Krajské hygienické stanici v Kolíně ohledně hluku,
na stavebním úřadu v Kolíně ohledně umístění komunikace před
svým domem a na odboru dopravy MěÚ v Kolíně ohledně
povolení celého projektu. Všechna tato jednání potvrdila závěr
kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu.
ZM po projednání opakované žádosti pana Kramla o řešení
dopravní situace na náměstí konstatuje, že nenastaly žádné nové
okolnosti od řešení obdobné žádosti manželů Čumových, a proto
potvrzuje své usnesení č. 3/2011 ze dne 26. 5. 2011.

odhadu. Prokazatelná ztráta pro rok 2015 se stanovuje ve výši
324.000,-Kč. Tato částka je pro rok 2015 nepřekročitelná. Výše
této ztráty bude závislá na skutečně ujetých kilometrech (12 720
km) dle schválených jízdních řádů za rok 2015.
ZM souhlasí s Dodatkem č. VII ke Smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na roky 2009 –
2019.
3.

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
inženýrské sítě na uložení silového kabelu do pozemků
městyse p.č. 456/29 a 456/31 k.ú. Bohouňovice I mezi
městysem a Správou železniční dopravní cesty Praha 9
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se uzavírá na části
služebných pozemků parc. č. 456/29 a 456/31 v k.ú.
Bohouňovice I za účelem majetkoprávního vypořádání stavby –
Průjezd železničním uzlem Kolín, a to pro umístění silového
kabelu. Břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši
2.477,-Kč, která vychází ze znaleckého posudku č. 4678179/2014.
ZM souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene
služebnosti inženýrské sítě na uložení silového kabelu do
pozemků městyse p.č. 456/29 a 456/31 v k.ú. Bohouňovice I
mezi městysem a Správou železniční dopravní cesty Praha 9.

4.

Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene služebnosti vodovodní přípojky a souhlasu se
zřízením stavby na pozemku městyse p.č. 477/1 k.ú.
Bohouňovice I.

8.

Starosta seznámil zastupitele se žádostí o finanční příspěvek na
činnost Mateřského centra ČePečky, který v roce 2014 činil
10.000,- Kč a byl řádně vyúčtován. Navrhl příspěvek ve stejné
výši.
ZM souhlasí se žádostí o příspěvek na činnost Mateřského
centra Čepečky na rok 2015 a stanovuje jeho výši na 10.000,- Kč.

Jedná se o stavbu vodovodní přípojky pro nemovitost
v Bohouňovicích I. č.p. 41 dle projektové dokumentace
zpracované firmou VODOS Kolín. Stavebník paní Dagmar
Kalenská chce vybudovat vodovodní přípojku na pozemku
městyse a uložit pod povrchem těchto služebních pozemků
vodovodní potrubí včetně příslušenství.
ZM souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti vodovodní přípojky a souhlasu se zřízením
stavby na pozemku městyse p.č. 477/1 k.ú. Bohouňovice I.
5.

9.

Projednání směnné smlouvy s vyrovnáním mezi městysem
Červené Pečky a sourozenci Svobodovými o směně pozemků
p.č. 1242 a části pozemku p.č. 272/36 k.ú. Červené Pečky

Projednání zprávy inventarizační
majetku městyse za rok 2014

10. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2015
Tajemník předložil rozpočtové opatření upřesňující příjmy a
výdaje k dnešnímu datu. Seznámil zastupitele s jednotlivými
položkami, u kterých dochází ke změně na straně příjmů i na
straně výdajů.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.
11. Ustanovení Osadního výboru Bořetice
Starosta seznámil zastupitele se žádostí o zřízení Osadního
výboru Bořetice dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 120.
Předsedou by byl Mgr. Pavel Lupták, členové Martina Protivová,
Mgr. Štěpánka Hanzlová a Čeněk Horáček.
Je přínosné, že vznikl tento výbor, protože bude komunikovat se
zastupitelstvem. Bylo by dobré, kdyby výbory vznikly i
v ostatních částech obce.
ZM ustanovuje Osadní výbor v Bořeticích ve složení předseda
Mgr. Pavel Lupták, členové Martina Protivová, Mgr. Štěpánka
Hanzlová a Čeněk Horáček.

komise o inventuře

12. Rozprava

Proběhla inventura hmotného i nehmotného majetku komisí pod
vedením Ing. Pospíšila. Nebyly shledány žádné nedostatky.
ZM souhlasí se zprávou komise pro inventarizaci majetku
městyse ke dni 31. 12. 2014.
7.

Projednání příspěvku městyse na činnost organizační složky
MAS Podlipansko na rok 2015
Starosta seznámil zastupitele se změnou výpočtu základního
paušálu, u kterého je pevně stanovena částka 6.000,- Kč a k ní se
připočítává 5,-Kč za každého trvale bydlícího občana. Oproti
loňskému roku dojde k mírnému zvýšení. Výše příspěvku na
činnost organizační složky Podlipanska bude činit 14.845,- Kč.
ZM bere na vědomí změnu ve stanovení výše příspěvku na
činnost organizační složky Podlipanska 2015 a schvaluje
příspěvek na rok 2015 ve výši 14.845,- Kč.

Na základě jednání se sourozenci Svobodovými bylo zadáno
zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemku pro
dokončení silnice propojující ulici Fuknerovu a novou
komunikaci budovanou pozemkovým úřadem směrem
k vodojemu v Červených Pečkách. Zpracovaný podklad pro
oddělení vytvořil pozemek p.č.272/45, který tvoří vlastní
komunikaci a dle dohody by měl být směněn za pozemek
městyse p.č.1242. Protože výměra obou pozemků je rozdílná,
a to o 351 m2, bude tento rozdíl při směně vyrovnán finančně.
Domluvená cena za m2 je 400,- Kč. Dále bude oddělen pozemek
272/46 o výměře 148 m2, který je mimo uvažovanou vozovku,
ale není přilehlý k původnímu pozemku p.č. 272/36. Tento
pozemek navrhujeme rovněž odkoupit za domluvenou cenu,
protože v budoucnu by mohl sloužit na uložení nádob pro třídění
odpadu.
ZM souhlasí s odkoupením pozemku dle nového stavu GP
č. 721-136/2014 p.č. 272/46 k.ú. Červené Pečky o výměře
148 m2 od sourozenců Svobodových za cenu 400,-/m2. ZM
souhlasí se zveřejněním směny pozemku městyse p.č. 1242 za
pozemek dle nového stavu GP 721-136/2014 p.č. 272/45
sourozenců Svobodových.
6.

Projednání žádosti Mateřského centra Čepečky o příspěvek
na činnost na rok 2015

Starosta otevřel debatu o dočasném využití proluky na náměstí
– jak ji využít do doby, než bude konečné řešení zástavby.
p. Dvořák: nespěchal by se zástavbou, doporučil upravit
pozemek, zatravnit ho, doplnit o mobiliář, zřídit několik
parkovacích míst
p. Bradna: jelikož zatím není reálné z hlediska obce tam něco

Projednání žádosti pana Kramla o řešení dopravní situace na
jižní straně náměstí Č. Pečky
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vznikaly krásné prostorové vánoční stromečky.
Odpolední vyrábění jsme jednou přerušili a společně jsme se
podívali na vystoupení dětského dramatického kroužku Oříšek, který
nám zahrál několik krátkých pohádek.
Na děti čekalo ještě překvapení pod naším vánočním stromečkem.
Po celé odpoledne si za písničku nebo básničku, kterou do mikrofonu
přednesly ostatním, mohly vybrat drobný dárek.
Na závěr celého večera jsme již tradičně pouštěli ve ztemnělé
sokolovně skořápkové lodičky. V železné vaničce pluly všechny
lodičky dětí, které vydržely být s námi až do konce odpoledne, a
kouzelná vánoční atmosféra se linula všude kolem nás…
Děkujeme tradičně všem našim sponzorům, především firmě
Stachema a Úřadu městyse, kteří nám poskytli finanční dary.
Zveme všechny na velikonoční tvoření, které se bude konat 28. 3.
2015. Rádi uvítáme i ty, kteří nechtějí tvořit výrobky, ale chtějí si s
námi dát čaj či kávu nebo se podívat na připravovaný doprovodný
kulturní program!

postavit, doporučil vybudování odpočinkového místa
p. Kubín: do velkých investic by se na tomto pozemku nepouštěl,
nesouhlasil by ani s prodejem a není pro využití dotace

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v jarních
měsících roku 2015, tedy v březnu, dubnu a v květnu, dožívají
významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví, životní pohodu a optimismus.

75 let
Paní Kristina Uhelská
Paní Emílie Barešová
Pan Jiří Hnilička
Pan Zdeněk Pomichálek

80 let
Paní Albína Slaná
Paní Jarmila Smolová
Pan Josef Balán

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

Za pořadatele: Radka Šancová

Rozsvícení vánočního stromu
neděle 30.11.2014
První adventní neděli jsme, tak jako již šest let, volali na Ježíška.
Tentokrát jsme se sešli u školy a za zvuků koled, které obětavě pouštěl
z místního rozhlasu pan Kopecký, se vydali na pochod ulicemi. Šlo se
nám dobře a rychle, vždyť jsme si svítili lucerničkami a lampiónky.
Tak jsme dorazili na náměstí dříve než v šest. Nikomu to nevadilo,
zpívali jsme s rozhlasem a… Přišel ten okamžik, na který čekali
s napětím všichni mrňouskové i někteří dospělí. Volalo a zvonilo se na
Ježíška. Že byli všichni hodní, stromeček nám rozsvítil. A byl krásný.
Sousedé ještě chvilku postáli a popovídali si, někteří se zahřáli
v cukrárně svářákem nebo gročkem a šlo se domů. Vždyť již za dvacet
čtyři dnů Ježíšek rozsvítil i ty menší stromky u vás doma a pevně
věříme, že všude panovala taková pohoda jako 30. listopadu na
městečku!
Za pořadatele: Alena Petrusová

Vánoční tvoření
sobota 6.12.2014
Na začátku prosince proběhlo v naší sokolovně opět vánoční
tvoření. Tentokrát jsme program obohatili a kromě tvoření jsme
zařadili i kulturní program, který také přispěl k adventnímu ladění
všech zúčastněných.
Celé odpoledne zahájil červenopečecký školní sbor, který zazpíval
ukázky z Rybovy České mše vánoční. Po tomto krásném vystoupení
se děti rozdělily na jednotlivá stanoviště a začaly vyrábět. Jaké
dekorace si mohly odnést? Na prvním stanovišti si děti vyrobily
vánoční těžítka. Měly k dispozici nejrůznější figurky – zvířátka,
pohádkové postavy, panáčky, které uzavíraly do malých skleniček se
speciální tekutinou a třpytkami. Na druhém stanovišti si děti
samostatně mohly vybarvit nejrůznější vánoční sádrové odlitky a
zároveň pod vedením starších vytvořit andělíčka ze třpytivé vlny. Na
třetím stanovišti čekala na děti výroba vánočních lampiček.
Jednoduchým způsobem obalily skleničku prostříhaným barevným
papírem, vložily čajovou svíčku a výrobek byl hotový. Čtvrté
stanoviště již tradičně využívalo pískovou techniku, která se ukázala u
našich dětí jako velmi oblíbená. Tentokrát jsme pískovali borové
šišky. Na dalším stanovišti se opět vyráběli andílci, tentokrát však z
tuhého papíru. Na posledním stanovišti se také tvořilo z papíru a

Tříkrálový pochod
sobota 3.01.2015
Červené Pečky – Teplota klesající téměř k nule, šedá obloha
hrozící seslat dolů cokoli od deště, přes mrznoucí mrholení až po sníh,
a k tomu studený vítr. Zkrátka počasí, které zrovna ven neláká a navíc,
komu by se chtělo v sobotu nedlouho po Silvestru ještě někde strašit
v tom nečase, že? Podle tohoto hesla se rozhodně neřídili někteří
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obyvatelé Červených Peček spolu s několika lidmi ze sousedních obcí.
Místo dospávání se v sobotu před desátou hodinou dopoledne sešli na
náměstí a vyrazili na několikakilometrovou procházku – tradiční
Tříkrálový pochod. „Trasu jsme volili podle toho, kde jsme ještě
nebyli," řekl jeden z organizátorů, předseda kulturní a sociální komise
městyse Lukáš Istenčin. A volba to nebyla věru jednoduchá, protože
Tříkrálový pochod se v Červených Pečkách chodí už zhruba
deset let. Takže téměř všude v okolí už jeho pravidelní účastníci jaksi
byli. Vloni si vyšlápli směrem na novou rozhlednu na Kaňku u Kutné
Hory, letos si za cíl zvolili Bohouňovice a tamní hospůdku. Jen trochu
oklikou. Trasa vedla z Červených Peček do Dobešovic, dále na
Hranice a po modré turistické značce kolem rybníků, po naučné stezce
do Ratboře, pak do Bořetic a cílových Bohouňovic. „Vždycky
končíme někde, kde se můžeme najíst a napít. A směrem na Ratboř
jsme ještě nebyli, navíc je tam nová naučná stezka," vysvětlil Lukáš
Istenčin. Takže do cíle to turisté měli sedm a půl kilometru a potom
zpět nejkratší cestou necelé tři, čili dohromady desetikilometrová
vycházka na velmi čerstvém vzduchu. Tradičně se účastní kolem
20 lidí, zhruba stejně se jich sešlo i tentokrát. Vloni červenopečecké
výletníky posílila šedesátičlenná skupina z Poděbrad, letos se ale kvůli
špatnému spojení do startu pochodu nedostala. Dorazili ale i turisté
z okolních obcí. Třeba dva účastníci ze Suchdola. „Vloni jsme byli
poprvé a zalíbilo se nám to. V Suchdole visel plakát, tak jsme vyrazili.
Letos jsme mrkli na internet a šli znovu," popsali. Aleš Šibrava si
červenopečecký Tříkrálový pochod prodloužil ještě o cestu do
Červených Peček. Vyrazil už brzy ráno, aby ušel šest kilometrů
z Libenic přes Gruntu. Účastní se pravidelně, odhadem popáté.
A důvod? „Prostě hýbat se. A dobré jídlo na závěr – to je cíl, který nás
vždycky z postele vytáhne," smál se. „Po svátcích je potřeba se trochu
protáhnout, rozpohybovat," souhlasila s ním další z pravidelných
účastnic Zuzana Istenčinová.

herců a děj hry pro ně byl až vedlejším ukazatelem. I ti odjížděli z
představení spokojení. Díky včas rezervovaným vstupenkám mohli
tváře známé z televizních obrazovek vidět z první řady hlediště. Svým
hereckým výkonem uvedení herci jistě nezklamali a naplnili naše
očekávání. Který z herců více a který méně, to bylo předmětem debat,
které se vedly ještě několik dnů po představení. Z programu divadla
Bez Zábradlí jsme vybírali již několikrát, ale stále ještě má
v repertoáru několik představení, která by kulturní komise chtěla
zařadit mezi akce pro občany městyse. Příští zájezd je připravován na
měsíc červen a o jeho konání budete v dostatečném předstihu
informováni na internetových stránkách kulturní komise, v příštím
čísle Červenopečeckého čtvrtletníku a prostřednictvím plakátů v obci.
Za pořadatele Lukáš Istenčin

Pozvánka na plánované akce
Pro nejbližší období pro vás kulturní komise připravila tyto akce:
- V sobotu 28.3. proběhne v červenopečecké Sokolovně
Velikonoční tvoření. Začátek akce je ve 14:00 hodin a pozvánku na
tuto akci naleznete na dalších stránkách čtvrtletníku.
- V sobotu 11.4. proběhne 5. ples městyse Červené Pečky.
Taneční orchestr Peklo a taneční pár Jiří Vácha a Eliška Semrádová
jsou jeho tradičními hosty. Kromě nich se v doprovodném programu
představí i imitátor Michaela Jacksona. Předprodej vstupenek na ples
je už v plném proudu. Podrobné informace naleznete v upoutávce na
jiném místě čtvrtletníku.
- Na neděli 26.4. jsme rezervovali skupinovou exkurzi na
pražském letišti Václava Havla. Zajištěna je společná autobusová
doprava z Červených Peček a vše je jako „balíček“ nabízeno za cenu
200 Kč za osobu. Cena je nasazena tak, aby se této dlouho
připravované akce mohl účastnit každý zájemce, který se
v dostatečném předstihu stačí přihlásit. Omezená kapacita míst a velký
zájem mohou způsobit, že v týdnu před exkurzí už nebude možné
uspokojit zájem.
- V neděli 7.6. proběhne zájezd do Šťastné země u Turnova.
Akce je určena nejen pro rodiče s dětmi, kteří mohou navštívit
vyhlášený zábavní park, ale i pro turisty. Šťastná země sousedí
s turistickými stezkami, které vás provedou po nejznámějších místech
Hruboskalska.
Podrobné a „čerstvé“ informace o uvedených akcích hledejte na
internetových stránkách kulturní komise.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Kam na výlet

Převzato z Kolínského deníku 4.1.2015

Gotická katedrála v Sedlci
Divadlo Bez Zábradlí
- Tři muži na špatné adrese

V den rovnodennosti 20. března se
v katedrále koná pozoruhodná hra světla a stínu.
Se západem slunce asi v 18.00 hodin vstoupí
čtrnáctimetrovým západním oknem do zšeřelého
prostoru paprsek světla a putuje po stěnách, až
ozáří oltář. Je to zvláštní zážitek doprovázený
hudbou.
Gotická katedrála byla postavena mezi lety 1280 – 1320, stavitel je
neznámý. Rychlost stavby chrámu je dána tím, že jej stavěl nejbohatší
řád cisterciáků v Čechách, objevitelé kutnohorského stříbra. Stavby
řádu cisterciáků jsou známé tím, že před umělou zdobností dávaly
přednost vnitřní kráse samotného prostoru. Katedrála má 106 oken.
V době husitských válek v roce 1421 byla i s klášterem vypálena.
Sedlecký chrám Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele je
nejstarší gotická katedrála v zemi.

úterý 20.01.2015
V lednu jsme měli příležitost navštívit další představení, které patří
do stálé nabídky divadla Bez Zábradlí a které je prověřeno již
stovkami diváků. Ti obsah představení a herecké obsazení hodnotí
veskrze velmi kladně. Stejné hodnocení by jistě podali i ti, kteří
využili nabídku kulturní komise a účastnili se společného lednového
zájezdu na uvedené představení. Děj hry je charakterizován slovem
"komedie", ale nabízí i mnoho momentů, které vybízejí k hlubšímu
zamyšlení. Je na divácích, do které roviny se ponoří - kvalitní
umělecký zážitek si odnese každý. V hlavních rolích se představili:
Karel Heřmánek, Zdeněk Žák a Bohumil Klepl. V roli vedlejší pak
Jana Šulcová. Někteří z diváků vybírali představení právě podle jmen
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Novinky nejen v dopravě

Poslední přestavbu na počátku 18.
století řídil stavitel Jan Blažej Santini –
Aichel ve věku 25 let. Přestavěl i barokní
schodiště a pokladnici. Opravy odhalily
zazděné mnichy. Na výzdobě se podílel
barokní malíř Petr Brandl.
V pokladnici je uložen vzácný originál
Sedlecké monstrance. Jde o pozlacenou
ozdobnou schránku na vystavování a
uctívání hostie, pochází z dílny Petra
Parléře z roku 1400. Dosud ji měla
v expozici Národní galerie v Praze.
Monstrance je vysoká 1 m a má tvar průčelí katedrály. Je to
nejstarší gotická monstrance na světě a třetí nejvzácnější klenot
v České republice.
Již tři roky je uložena v pokladnici v katedrále spolu s kopií
zakládající listiny kláštera z roku 1241 a
obrazem Mistra třeboňského.
Vstupné do katedrály je 30,- Kč
a každý se pohybuje
sám. Kdo chce jít
do pokladnice, zaplatí
navíc 30,- Kč a smí do
ní jen s průvodcem.

Letošní jaro s sebou přinese i kulaté výročí od
konce 2. světové války, které zcela jistě nesmíme
opomenout. Vedení městyse proto ve spolupráci
se Základní školou a střediskem Junáka
v Červených Pečkách již nyní pracuje na
přípravách důstojného připomenutí konce jednoho
z nejhorších válečných konfliktů minulého století.
V předvečer výročí osvobození, tedy ve čtvrtek 7. května 2015,
proběhne nejenom v Červených Pečkách ale i v přilehlých obcích
vzpomínkový podvečer, který doprovodí mj. vystoupení připravené
naší školou nebo koncert Velkého dechového orchestru Dolní
Chvátliny (dříve orchestr spojů).
Veškeré podrobné informace o programu a časový harmonogram
jednotlivých vystoupení bude včas zveřejněn na webových stránkách
městyse a plakátovacích plochách. Dovoluji si Vás tímto všechny
pozvat k důstojnému společnému vzpomenutí na hrůzy, které jsou pro
naši generaci nejenom dalekou minulostí, ale i mementem, které je
třeba mít stále v živé paměti.

Loni jsme v našem městysi učinili první krok
ke zklidnění dopravy. Instalace dvou radarem
řízených zpomalovacích semaforů určitě přináší
dobré výsledky. Drtivá většina řidičů na světla
reaguje a projíždí obcí přijatelnou rychlostí.
Občané si zvykají i na nový přechod pro chodce u Železných vrat a
věřím, že i ten bude znamenat významný přínos pro bezpečnost
chodců.
Co nového nás čeká v nejbližších měsících? Opět nám hrozí
objížďka podobného rozsahu jako v minulém roce. Přes Polepy,
Červené Pečky, Bojiště a Opatovice má vést objížďka při
dokončování opravy silnice Kolín - Uhlířské Janovice. Mělo by to být
v jarních měsících a tato nepříjemnost by trvala asi 6 týdnů. V
nejbližších dnech proběhnou jednání se Správou a údržbou silnic
Středočeského kraje a Odborem dopravy, kde vzneseme námitky a
navrhneme tuto nepříjemnou záležitost řešit jinou trasou objížďky.
S úspěchem však příliš nepočítáme.
Pro letošní rok nám krajská správa silnic přislíbila opravu
povrchu vozovky III. třídy, která prochází městysem v úseku od
železničního přejezdu až ke kostelu. Pokud kraj dodrží, co slíbil, bude
tato oprava provedena koncem léta a na žádost p. starosty by zde měl
být položen pro snížení hlučnosti provozu tzv. „ tichý asfalt“. Možná,
že by bylo dobré upřesnit, které komunikace má na starosti obec a
které kraj. Obecně vzato, veškeré bývalé „ okresky“, spojující
jednotlivé obce, včetně jejich průtahů obcemi, patří kraji a jedná se o
tzv. silnice III. třídy. Jejich výstavbu, údržbu a čištění má na starosti
krajská správa silnic. Ostatní komunikace uvnitř obcí, sloužící
k dopravě mezi zástavbou, jsou tzv. místní komunikace, patří obci a
obec má na starosti jejich vybudování, údržbu i čištění. Píši to mimo
jiné proto, že jsme každoročně terčem kritiky za nepořádky, jejichž
odstranění není v naší kompetenci (např. čištění krajnic u silnice III.
třídy apod.).
Co nového můžeme čekat u místních komunikací? Letos
hodláme provést generální opravu tří menších úseků místních
komunikací: V Bořeticích slepé ulice směřující k Bašusům, Na
Čertovce úsek komunikace, která odbočuje podél rybníčka směrem ke
Gruntě a konečně na Malé Vysoké úsek místní komunikace směřující
k Mezsárošům. Projekt je již zpracovaný a předpokládaná cena se
vyšplhala pomalu na 1,5 mil. Kč.
Velkou stavbou bude vybudování nové vozovky v jižní části
městyse, kde bude postavena ulice Do Polí a J. K. Hrubého.
Když mluvíme o budování nových místních komunikací, občané se
velmi zajímají o novou asfaltovou cestu odbočující z hlavní silnice
směrem k „Potřebě“. Ptají se, kdo ji vybudoval a pochybují o její
účelnosti. Tato komunikace patří k tzv. obslužným cestám, které
naplánoval Pozemkový úřad při komplexních pozemkových úpravách.
Podobné cesty vzniknou i v jiných částech pečeckého a dolanského
katastru. Mají sloužit potřebám zemědělské výroby a staví je
Pozemkový úřad ze státních prostředků. Na jejich vznik má obec vliv
minimální.
A ještě dvě informace na závěr:
V horní části Červených Peček a podél chodníku až k nádraží
proběhne letos generální oprava veřejného osvětlení. Cílem je
nahradit dosavadní poruchová stará svítidla modernějšími a
úspornějšími. Zlepší se tím i kvalita osvětlení a jeho spolehlivost.
A konečně, rozježděný úsek chodníku na Bojišti (od kapličky ke
křižovatce), který byl zničen během loňské objížďky nájezdy
kamionů, byl opraven za necelých 60 000 Kč, tedy za částku, kterou
městys získal na tuto škodu od pojišťovny. Dlažba chodníku byla
podbetonována, takže jeho pevnější povrch by měl případný nájezd
těžkého vozidla vydržet.

Lubomír Jirků, starosta

Jan Dvořák, místostarosta

Věra Miškovská

VÝSTAVY V KOLÍNĚ
Červinkovský dům, Brandlova 27
Vladimír Jan Hnízdo – malíř, grafik, sochař od 9.12.2014-15.3.2015
Lidový nábytek ze sbírek RMK od 31.3. – 7.6.2015
Dvořákovo muzeum pravěku
Poklady starého Egypta
Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského od 12.9.2014 – 31.5.2015
Věra Miškovská

Příprava na vzpomínku 70. výročí
osvobození od fašismu
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Jaký styl tancuješ a při jaké hudbě?
Převažuje latinskoamerický tanec (jive, rumba, chacha, samba,
paso doble), ale také tance karibské (bachata, salsa, merenque). Máme
i základy standartních tanců. V současné době se ještě začínáme
věnovat artovým disciplínám (moderně a show dancu). Hudbu na
tréninky vybírá trenér, jsou to různě rychlé starší i moderní skladby.
Na sólové choreografie a dua si hudbu hledáme sami.

Zpráva Klubu důchodců
Schůzka výboru KD se konala začátkem
února. Hlavním bodem byla příprava činnosti na
rok 2015, tedy návrh počtu a zaměření výletů na
základě finančních možností, včetně využití
podpory od našeho Úřadu městyse v Červených
Pečkách, za který velice děkujeme. Zásadní změna se týká
autobusového dopravce.
Pan Lhoták totiž ukončil svou činnost a nyní probíhá jednání s
jinými firmami.
Zástupce KD byla pozvána na jednání kulturní komise, abychom
zjistili možnosti vzájemné spolupráce během celého roku. Členská
schůze KD proběhne 2. března 2015 v 15.30 hod. v zasedací místnosti
úřadu městyse.
Zveme všechny stávající, ale i nové zájemce, kteří chtějí aktivně
prožívat svůj třetí věk, aby přišli mezi nás.
Ještě malé ohlédnutí za poslední kulturní akcí, na kterou nás pozval
Dušan Bartůněk.
Zajeli jsme si do Týnce nad Labem poslechnout vyprávění
mořeplavce, který na plachetnici navštívil Špicberky a Antarktidu.
Jeho kolega nás velmi přesvědčoval, abychom se s ním vydali
na plavbu z Holandska spolu s ostatními lidmi našeho věku. Že
bychom to také zkusili? Na obrázcích a následujícím dokumentu vše
vypadalo moc pěkně.
Zůstáváme ale nohama na zemi a dál se budeme těšit z krás naší
vlasti.

Jak často trénujete, jak probíhají taneční hodiny?
Trénuji v podstatě každý všední den, nejméně 2 – 3 hodiny denně.
Někdy máme soustředění i o víkendech a samozřejmostí je
soustředění o prázdninách. Druhým rokem máme zařazené i hodiny
gymnastiky.
Vždy na začátku tréninku se musíme pořádně zahřát a rozcvičit.
Pak už záleží, o jaký trénink se jedná. Pokud týmový, tak zkoušíme
společnou choreografii a pilujeme každý prvek zvlášť. Při párovém
tréninku projíždíme každý tanec několikrát za sebou a zkoušíme
zdokonalit techniku provedení.
Takže jsou ve vaší skupině i chlapci.
Ano, při párovém tancování určitě. Alespoň se můžeme účastnit i
soutěží „Plesových předtančení“ a soutěží v párech. Někteří chlapci
tančí i sólově či v latinském duu.
Natálko, ty tančíš také s partnerem?
Ano, tančím. Můj taneční partner se jmenuje Vít Ulrich. Také
tančím sólově, v duu s další dívkou, týmu a párové formaci.

Klub důchodců v Červených Pečkách
Tancovala jsi i na soutěžích v cizině, získala jsi tam nějakou cenu?
V roce 2012 jsem se účastnila Taneční olympiády v Moskvě, kde
jsme s týmem a choreografií „Magical Girls“ získali první místo a
zároveň se stali Mistry Evropy. V roce 2013 jsem se zúčastnila ME
IDO v Grazu, kde jsme s kamarádkou Oldřiškou Neumannovou
získaly zlatou medaili a staly se mistryněmi Evropy v salsa shine duu.
Ve stejném roce jsem se také podívala do italského Turína na MS a
ME IDO. Zde jsem se s choreografií „Afričanka“ stala mistryní světa
v latino show sólu, 2. vicemistryní Evropy v salsa shine sólu a
s Oldřiškou Neumannovou 2. vicemistryní světa v latino show duu
s choreografií „Nepořádnice“. Vloni jsem se opět podívala do Moskvy
na ME WADF, kde jsem se stala čtyřnásobnou mistryní Evropy
v sólových tancích. Celkem jsem si z tohoto mistrovství Evropy
přivezla 12 medailí. Na všech těchto soutěžích jsme vždy získali i titul
s týmovou choreografií.

Zlatý oříšek pro Natálku
Natálka Romportlová chodí prvním rokem na osmileté církevní
gymnázium v Kutné Hoře. Dobře se učí, je pohybově nadaná.
Společně s deseti dětmi z celé ČR je vítězkou tzv. „Zlatého oříšku".
Natálko, máš Oříšek uložený, kdo tě do soutěže přihlásil?
Vlastně mám uložené oříšky dva. Jeden jsem získala v Říčanech již
v září při Středokrajském kole. Ten větší, celonárodní, jsem získala v
prosinci a bylo to pro mne velké překvapení. Do soutěže mě přihlásili
mí trenéři Vladimír Vidner a Naděžda Eretová.

Natálko, kdy jsi začala tancovat, ve kterém kroužku?
V září 2010, to mi bylo 8 let, mě mamka chtěla přihlásit do
nějakého pohybového kroužku, protože jsem podle ní byla údajně
hyperaktivní dítě. Nejdříve mě přihlásila do mažoretek, ale pak se
dozvěděla o tanečním klubu Crossdance a zkusila tam zavolat. Na
první zkušební hodině se mi moc líbilo a i trenér říkal, že by mi to šlo,
tak jsem dala přednost Crossdance.

Graz 2014
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Latinoshow - Afričanka
MS Torino 2013

Chtěla bys v tanci pokračovat i profesionálně?
Před rokem jsem si podala přihlášku na osmiletou konzervatoř do
Brna. Bohužel ze zdravotních důvodů mi nebyla od lékaře
profesionální dráha doporučena, takže jsem se nakonec nezúčastnila
ani talentových zkoušek. Ráda bych se stala herečkou, kde bych svůj
taneční talent využila.
Natálko, kromě sošky Zlatého oříšku jsi také získala určitou
finanční odměnu. Jak ji využiješ?
Začala nová sezona a spousta nových choreografií, na které budu
potřebovat nové kostýmy. Část peněz proto půjde na ně a zbytek
využiji na zahraniční výjezdy, které jsou finančně náročné.
Bleskový dotazník:
Oblíbené jídlo: Bramborové placky od babičky
Oblíbená knížka: Titanic, příběh legendární lodi
Oblíbený film: Twilight sága
Jen malá část diplomů, medailí a pohárů

Oblíbená hudba: I will always love you - Whitney Houston
Oblíbený sport: Tanec

A co tvé kostýmy. Ty dostáváte od klubu nebo si je necháváš šít
sama.
Kostýmy, které máme na týmové choreografie, nechává šít klub a
pak je u sebe máme celou sezónu. Na sóla, dua a párové tancování si
kostýmy vymýšlím sama a nechávám si je převážně šít od paní
Cajthamlové, která mi dokáže skvěle poradit a má se mnou trpělivost.

3 věci, které by sis vzala na pustý ostrov: MP3 přehrávač, postel,
baterku
Přejeme ti Natálko, aby se ti splnilo každé přání a mnoho dalších
úspěchů.
Ptala se V. Miškovská

Jaké jsou tvé cíle, čeho bys ráda dosáhla?
Ještě bych alespoň jednou ráda obhájila Mistryni světa v latino
show sóle. A pokud to půjde, tak co nejdéle v tomto koníčku
pokračovat.

Zadáno zpracování projektu na
odvádění balastních vod

Stal se ti někdy při tancování nějaký úraz?
Při tancování přímo ne, ale když jsme při tréninku gymnastiky
skákaly Araba (hvězda bez rukou), lekla jsem se, že ho neudělám a na
poslední chvíli tam dala ruce. Křuplo to a pak už mě jen bolel loket.
Měla jsem ho naštípnutý.

Při budování kanalizační sítě spojené s rozšířením a modernizací čistírny odpadních vod byl
často používán termín „ balastní vody“. Co to
jsou balastní vody? Jedná se o vodu, která
nevyžaduje čištění (voda z drenáží, přepad ze
studny apod.) Tato voda „ vyplachuje“ čistírnu, prodlužuje a zdražuje
proces vyhnívání kalů a při větším množství může provoz čistírny i
znemožnit. Přinejmenším vliv této vody se projeví zdražováním
stočného, což určitě není v zájmu obce ani nás všech. Proto vedení
městyse zadalo zpracování projektu na odvádění těchto vod do
rybníka Pazderna. Podle tohoto projektu by se měla celá stavba
nejpozději na podzim tohoto roku realizovat.
Naším záměrem je nejen odvést tuto vodu mimo čistírnu odpadních
vod, ale i využít možností, které nám tato akce nabízí. V podstatě
hodláme obnovit vodní dílo, které zde před více než sto lety vzniklo a
perfektně fungovalo až do neblahých let padesátých. Spočívalo v tom,
že tehdejší vlastníci zámku a parku, rod Hrubých, nechali vybudovat
systém, který využíval přepadu z Teplovy studny k napájení kašny
před kostelem a přebytečná voda byla odváděna potrubím do areálu
zámku. Zde byla využívána k závlahám skleníků a zahrady, dále
napájela jezírko v parku a zbytek byl odváděn do strouhy, směřující
k tehdejšímu „Cihelskému rybníku“. Likvidace zimních zahrad
v areálu zámku a postupné zanášení potrubí vedlo i k zániku jezírka
v parku a přepad z Teplovy studny bez užitku (nyní spíše ke škodě nás
všech) odtékal do kanalizace.
Projekt, jehož zpracování jsme zadali, má tento systém alespoň zčásti
obnovit. Přepad z Teplovy studny bude sveden do obnoveného
vodojemu před kostelem, kde bude zachována možnost spádového
čerpání vody z hydrantu a bude zde počítáno s možným vybudováním
kašny v budoucnu. Odtud bude voda převedena na druhou stranu
vozovky, kde se spojí s balastní vodou, pocházející z drenáží na jižní
straně obce (přepad z rybníčka Na obci). Aby nedošlo k narušení
kořenových systémů lipové aleje novým výkopem, hodláme položit
potrubí do zděného průchozího kanálu, který zde funguje již od
dvacátých let minulého století. Dále bude trasa potrubí procházet
vjezdem do zámku, projde nádvořím do parku a podél bývalého
jezírka projde až ke skautským klubovnám. Zde se napojí na již

Jak bude dál pokračovat tvoje tanečně – hudebně – pohybová
průprava.
28. února jedu na Mistrovství světa v LA párech do Prahy.
V párovém tancování je to pro mne první velká soutěž, tak doufám, že
neuděláme ostudu. V květnu jedeme na Slovensko na Mistrovství
světa v Plesových předtančeních a na MČR CDO v artových
disciplínách. V červnu se každoročně účastním Národního šampionátu
WADF v Liberci a MČR CDO v latino show. V říjnu bychom měli
opět jet do Grazu a pak ještě asi do Itálie.

MČR CDO 2014

Latinoshow - Návštěva Paříže
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mouky ve všech obcích. V Červených Pečkách byl touto nevděčnou
funkcí pověřen učitel Jos. Žilka, pro Bohouňovice učitel Jan Mrázek a
pro Opatovice učitel Jos. Vaníček.“ Dne 11. dubna 1915 byly
zavedeny výkazní lístky o spotřebě chleba a mouky, tzv. „
chlebenky“, na něž směli obchodníci vydávat spotřebitelům chléb a
mouku. V květnu byl proveden další soupis obilovin, a pokud zásoby
přesahovaly 25 kg, musely se odevzdat Hospodářskému družstvu
v Kolíně.
Slova kronikáře závěrem: „Z hlediska českého národa bilance
r. 1915 byla smutná.“

existující dešťovou kanalizaci, pokračující do strouhy k rybníku
Pazderna. V parku bude připravena odbočka, kterou bude po obnově
zámeckého parku napájeno i rekonstruované jezírko.
Celý projekt by měl být uskutečněn nejpozději na podzim. Jeho
výsledkem bude nejen finanční úspora na provozu čistírny odpadních
vod, ale i částečná obnova poničeného dědictví minulých generací.
Jan Dvořák, místostarosta

Před 100 lety

Z kroniky obce vybrala Danuše Dvořáková

Rok 2015 je už kratší o 2 měsíce. Čas běží
tím rychleji, čím více zpráv a událostí se valí
z radia a televize. Neškodí se zastavit a
zamyslet, jak žili a jaké starosti měli lidé před
100 lety.
Válka zuřila už půl roku a stala se
světovou. Jak začínala v létě roku 1914?
Kronikář městyse Vincenc Černý píše: „Jako všude, tak i v našem
městečku vzbudila tato událost (atentát v Sarajevu) velké vzrušení,
neboť se tušilo, že válka visí ve vzduchu. Obavy, že budoucnost nevěstí
nic dobrého, se vystupňovaly, když v neděli 26. 7. byla vyhlášena
částečná mobilizace, v níž bylo do zbraně povoláno 12 záložních
ročníků. 26. 7. kolem 5 hod. odpolední se dostavil do našeho
městečka úředník okresního hejtmanství oficiál Faltus z Kolína a na
vrata zdejší radnice vyvěsil mobilizační rozkaz. Lidé se sbíhali čísti
žlutý zlověstný plakát, rokování nemělo konce a zesmutněli rázem ti,
jichž se výzva týkala a podle znění vyhlášky měli se všichni povolaní
vojíni v pondělí 27. 7. dostavit ke svým plukům. Ten den (27. 7.) se
nikde nepracovalo a k 5. hodině odpolední vyšel z Červených Peček
velký zástup povolaných záložníků, doprovázených svými rodinami a
známými. Cílem tohoto truchlivého průvodu bylo zdejší nádraží, které
se záhy stalo jevištěm bolestného loučení. Konec smutným scénám
udělal příjezd dlouhého vlaku od Ratboře, který sotva stačil pojmout
čekající zde mobilizované záložníky, z nichž většina rukovala do
Mladé Boleslavi a Čáslavi.“
Převládalo přesvědčení, že válka nemůže dlouho trvat a do Vánoc
bude skončena. Sotva tušili, že budou bojovat třeba v zasněžených
karpatských horách, v ruských stepích, v Itálii či Albánii a že strádání
potrvá dlouhé 4 roky. Odcházeli ale i s myšlenkami, že se třeba nikdy
nevrátí. Rozkaz uposlechli, ale nadšeni nebyli. Časem se šířily
protirakouské nálady a z druhé strany přibývaly represe. Kronikář
píše: „Teror proti všemu českému v zázemí ničících front vzrůstal a co
připomínalo, nebo mohlo posilovat národní cítění, bylo prohlášeno
vídeňskou vládou za velezrádné a ničeno. Tak konfiskovány všechny
české zpěvníky, zakázány i zcela nevinné české písničky, zabavovány
gramofonové desky i flašinety. Lístky tištěné na bílém papíře modrou
a rudou barvou a podobně vyšívané obleky dívek a žen bylo přísně
zakázáno nosit. České národní spolky byly rozpuštěny a nejvíce
pronásledováno sokolstvo, v němž právem rakouská vláda spatřovala
představitele vzdoru a odboje.“
Ke konci října 1914 vznikl v Čechách poplach, že vypukla cholera.
Ještě žili pamětníci hrozné epidemie cholery po válce v roce 1866.
Opisovaly a šířily se různé recepty na domácí léky. Naděje vkládali
lidé do Ruska, avšak čas ukázal, že to byly představy naivní a Rusové
stanuli na české půdě jen jako váleční zajatci. Na podzim 1914
přijížděly do Čech první transporty haličských židů- uprchlíků.
V Červených Pečkách jich bylo ubytováno asi 30 a to na Pile a v č.p.
77. Stísněnou atmosféru podtrhl 27. 10. 1914 o půl 6. ráno požár
zdejšího pivovaru, který vznikl v podstřeší a postupoval od severního
štítu k věži. Ohni padlo za oběť velké množství uskladněného
ječmene. Žár byl tak velký, že rozžhavil do červena střešní tašky,
které při styku s hasící vodou explodovaly a s hlukem létaly do
okolního prostoru.
Kronika pokračuje: „Následkem všeobecné blokády Spojenců a
válkou rozvrácených domácích poměrů počínal se záhy vzmáhati
nedostatek některých životních potřeb, což mělo za následek, že
rakouská vláda vydala 28. 2. 1915 nařízení o soupisu zásob obilí a

Mateřské centrum ČEPEČKY
= Baby klub
Nový rok nám zatím do „herny“ nové
tváře „nepřinesl“, a tak tedy přijměte pozvání:
máte-li dítko/dítka ve věku 0-5let, máte-li
chuť se setkat s „místními domorodci“,
přijďte. Dveře jsou otevřeny nejen maminám
s dětmi. Uvítáme tatínky, babičky, dědečky, tetičky či strýčky s
ratolestí. PS: přesněji řečeno - dveře do herny jsou zavřené. Po
zazvonění Vám však rádi otevřeme.
Kdy se scházíme? Není-li změna, tak každou středu od 16 do 18
hod. v místní MŠ. Aktuální informace naleznete na našich
internetových stránkách – www.zscp.cz/babyklub.
A mimo to? Máme za sebou první akci v tomto roce – karneval.
Nejedna akce pro děti nás ještě čeká. A ani letos nezapomeneme na
„tvořivé dospěláky“. Tak tedy - těšit se můžeme např. na divadelní
představení, „patlání“ z hlíny či výrobu svíček. Více informací na
webu.

Petra Kubelková

Karneval v MŠ
Celý týden od 9. 2. do 13. 2. probíhal
v karnevalovém duchu, letos na téma
"Pohádkové království" - tedy samí
králové a královny, princové a princezny,
dvorní dámy, rytíři, šermíři apod.
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Vyprávěli jsme si, co to vlastně karneval-masopust je a proč se slaví.
Děti byly nadšené a natěšené, hned jsme se pustili do práce. Od
pondělí si děti nosily kostýmy, ve školce jsme vyráběli a zdobili
škrabošky, koruny a korunky. Při vystřihování a malování prstovými
barvami jsme procvičovali uvolnění ruky, při zdobení jsme dbali na
čistotu práce a přesnost. A hlavně jsme si mezi sebou povídali, radili
se a hodnotili své výtvory. Ve čtvrtek nadešel den D - karnevalový rej
masek v tělocvičně ZŠ. Tančili jsme sami i ve dvojicích, nechyběla
přehlídka všech masek na pruhovaném koberci, došlo i na soutěže a
zasloužené odměny. Karneval se vydařil, už se těšíme na další.

Školní parlament
Zástupci školního parlamentu vyhlásili novou soutěž, která
navazuje na projekt Slavnostní den, kdy žáci celé školy přišli svátečně
oblečeni. Tentokrát se zaměřili na to, které společenské hry žáci školy
ovládají. Pilně sbírali všechny informace, na jejichž základě se
rozhodli uspořádat Den společenských her - aneb Kdo si hraje,
nezlobí. Soutěžního klání ve vybraných společenských hrách se budou
moci zúčastnit nejen děti, ale také jejich rodiče. O termínu konání této
akce budeme včas informovat.

Dramatický kroužek
Žáci, kteří docházejí do dramatického kroužku, si
vyzkoušeli hru s maňáskem. Sami si jej vytvořili
z šátku. Osvojovali si techniku hry s maňáskem a
také vymýšleli taneční improvizaci s hudbou. Starší
dramaťáci, kteří chodí na kroužek už víc let, dovedou
sami vymyslet a zrealizovat etudy na různá témata.
Vždycky zažijeme plno legrace. Rádi bychom navázali na spolupráci
s divadelním spolkem, který vystupoval na naší škole, a nacvičili
něco společně.
Věra Vejtrubová

Psychologové na školách
2014/2015

B. Lodinská

Akce MŠ

Od září 2014 pokračuje v pozměněné
podobě práce školního poradenského
pracoviště na ZŠ v Červených Pečkách.
I v letošním školním roce zůstává na naší
škole pracovní pozice školního psychologa,
který je k dispozici žákům, rodičům školáků
i předškoláků a pedagogům.
Od začátku školního roku se psycholožce daří navazovat
s vybranými žáky dlouhodobou spolupráci, jejímž cílem je řešení
výukových a výchovných potíží, podpora osobnostního růstu a
dobrých vztahů s vrstevníky. V rámci skupinové práce školní
psycholožka s primárním preventistou realizují preventivní programy
pro třídy. Tyto programy mají za cíl především posílení pozitivní
atmosféry v třídních kolektivech, utužování dobrých vztahů nejen
mezi žáky a zvyšování informovanosti žáků o formách nežádoucího a
rizikového chování. Poradenská práce školní psycholožky s pedagogy
je zaměřena především na volbu vhodného individualizovaného
přístupu k žákům a další užitečná opatření podporující vzdělávání dětí.
Novinkou v letošním školním roce jsou dobrovolné přednášky pro
rodiče. Cílem těchto setkání s rodiči je zvýšit jejich informovanost o
dané problematice, jako např. příprava předškoláka k zápisu nebo
podpora spolupráce mezi rodiči a školou.
V závěru je třeba poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich
vstřícnost, rodičům za spolupráci, která přispívá ke zkvalitnění
vzdělávání jejich dětí, a v neposlední řadě žákům za jejich nadšený
přístup.

Kroužek tanečků z MŠ vedený pí. uč. H. Potměšilovou se účastnil
karnevalu v DDM v Kolíně a svým vystoupením potěšil nejen
účastníky, ale i pořádající, takže byl pozván i na Den záchranářů, kde
mají děti vystoupit na náměstí v Kolíně.
Mateřská škola bude pořádat v jarních měsících mnoho dalších
akcí pro děti, ale i jejich rodiče. Budou to další divadelní představení
pro děti v MŠ, dopravní odpoledne pro děti a jejich rodiče za účasti
Policie ČR a hasičů, jarní besídky s ukázkami toho, co se děti v MŠ
naučily, pěší výlety po okolí Červených Peček, celodenní výlet MŠ a
další akce, o kterých vás budeme prostřednictvím novin informovat a
které jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ.
Mateřská škola se přihlásila i do oblastního kola dětské soutěže
Mateřinka, která se koná 19. 3. 2015 v DDM v Kolíně. Vystoupí zde
kroužek tanečků pí. uč. H. Potměšilové a děti ze třídy „předškoláků“
pod vedením pí. uč. O. Pučálkové. Doufáme, že naše děti v
konkurenci uspějí a třeba i postoupí do celostátního kola, do
Nymburka. Ani uč. Š. Kořínková není pozadu a s kroužkem tanečků
(děvčata z 1. třídy ZŠ) vystoupí na maturitním plese kolínské
obchodní akademie v Kulturním domě v Kolíně. Kadeřnický servis
děvčatům zajistí pí. Kopecká ve svém kadeřnickém salónu. Přejeme
všem dětem hodně úspěchů a zážitků.
V mateřské škole bude během jarních měsíců obměněn starý, již
nevyhovující nábytek ve druhé třídě a pro děti nejstarší věkové
skupiny bude navíc nainstalována i interaktivní tabule.
Za MŠ Bc. H. Beňovská

Mgr. Lucie Krupitzerová, školní psycholožka

Karneval ve školní družině

iPady ve výuce

Ve středu 18. února 2015 se aula školy proměnila na taneční
parket. Konal se zde totiž tradiční karneval školní družiny. Pohádkové
bytosti, zvířátka či zástupci některých povolání zaplnily celý sál.
Tanec, soutěže a legrace – to všechno mohly děti zažít toto odpoledne.
Nakonec byli všichni odměněni balíčkem sladkostí, které nám
věnoval pan Hrbek. Touto cestou mu tedy děkujeme.

Ve středu 21.1. a ve čtvrtek 12.2. se uskutečnily na naší škole dva
z pěti modulů školení pro pedagogické pracovníky zaměřené na
osvojení dovedností spojených s využíváním iPadů ve výuce.
Žáci i učitelé se budou moci pomocí iPadů interaktivněji zapojovat
do procesu vyučování – hlasovat, navrhovat vlastní řešení úlohy apod.
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V rámci diskuse zastupitelstva padlo pár návrhů, ale všechny by
znamenaly navýšení rozpočtu na zateplení nebo samostatný výdaj.
A tak to, co se zdálo být neřešitelné, začali řešit hasiči červenopečeckého sboru.
Nejdříve spolu s panem školníkem provedli obhlídku a domluvili
se, že v sobotu 21. února „ to zkusí“ a sešlo se jich hned deset. Pod
vedení starosty Jirky Suchánka a velitele Toníka Smrčka ta „ zkouška“
řezání pilou dopadla tak, že odcházeli a půlka nádrže byla rozřezaná.
Slovo dalo slovo a dohoda zněla, příští sobotu to doděláme. V sobotu
přišlo opět deset hasičů, pravda trochu se prostřídali se sobotou
předcházející, ale se stejným elánem. Z nádrže pak zbyly jen pláty
železa a ty musely „v teplých“ dolů. Ta tři patra se někdy zdála být
nekonečná a váha železného plátu těžkla každým krokem. Ale
povedlo se! A protože se povedlo, jako třešinka na dortu se rozřezala i
stará expanzní nádrž, což sice v zadání nebylo, ale při zateplení by
překážela a již fungovala stejně jen jako velký odpadkový koš.
Závěrem mi dovolte, abych za vedení městyse Červené Pečky
našim hasičům poděkoval a ubezpečil je, že vedení městyse si jejich
práce nesmírně váží a bude jejich aktivity i nadále podporovat. O tom
jak, zase příště.

Ing. Šárka Jeřábková
Jan Bradna
Zastupitel za sdružení Nezávislí pro Červenopečecko

Hasiči v akci
Je všeobecně známé hodnocení hasičů
posledních let: hasiči přicházejí tam, odkud
jiní utíkají. Dovolím si malinko parafrázovat
tuto větu a pak může znít: hasiči přicházejí
vždy, když jsou jiní v koncích. Vím, zní to
trochu nadneseně, ale posuďte sami.
Na zasedání zastupitelstva dne 10. února se
dostavila ředitelka školy Mgr. Štěpánka Hanzlová společně se
školníkem panem Janem Beránkem a přednesla prosbu či podnět, ale
tak či tak položila na stůl problém...
V letošním roce bude realizována rozsáhlá rekonstrukce školní
budovy za účelem zateplení, což v důsledku sníží náklady na provoz.
V rámci přípravy na tuto akci ale bylo zjištěno, že kvalitnímu
zateplení podlahy půdy překáží ocelová nádrž, která v době stavby a
posléze sloužila jako rezervoár vody. Pravděpodobně po zavedení
vodovodu do školy pak ztratila své opodstatnění a přestala být
využívána. A nyní se dostala do pozice slamníku z povídky Jana
Nerudy „ Kam s ním“. Ona totiž ta ocelová nádrž měla rozměry
přibližně 3 x 2 metry při výšce 1,3 metru. V dnešní době docela slušný
bazén. A samozřejmě i tloušťka stěny musela odpovídat tlaku vody a
byla 4 mm, dno pak 5 milimetrů. A aby bylo technické zhodnocení
úplné, nádrž byla zpevněna ocelovými profily a jednotlivé díly
snýtovány nýty. Nepíši tyto řádky samoúčelně, ale pro představu,
jak nádrž vypadala, protože nyní přijde jakési rozuzlení. Na půdě
nešlo použít ani autogen ani rozbrušovací pilu, protože tam hrozí
v takovém případě nebezpečí požáru. Takže zbývá pouze pilka a
rozřezat.

SEZNAMTE SE S...
...Ondřejem Bartákem z Dolan, fotbalovým gólmanem,
žákem 9. třídy 5. ZŠ Mnichovická Kolín. „Říká se o něm, že má
talent od Boha.“

Kde a v kolika letech jsi s fotbalem začínal?
S fotbalem jsem začal v FK
Červené Pečky už ve školce, ale
moc mě to nebavilo. Trenér
Pavel Pospíšil tomu nechal
volný průběh. Být v jiném
klubu, asi by mě trenér vyhodil.
V první třídě jsem se postavil do
brány proti přípravce Nebovid,
dostal jsem móóóc gólů a do
brány jsem už v Č. Pečkách
nevlezl. Ještě k tomu nebyl ten
správný čas, necítil jsem se na
to. Zlom nastal v mých 10 ti
letech, kdy jsem viděl starší
kluky a chtěl jsem být jako oni,
hrál jsem jako stoper, začaly se
dostavovat první úspěchy.
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se tam trénuje. Jsou tam úplně jiné podmínky, ale také mnohem tvrdší
tréninky, moc se mi tam líbilo, je to jiný svět.

Jaká byla tvá další fotbalová kariéra?
V 11 letech jsem odešel hrát do FK Kolín, kde začali hrát
žákovskou ligu, nejvyšší soutěž v ČR. V Kolíně jsem cca jeden rok
hrál v poli jako stoper a potom i jako útočník, docela se mi dařilo,
dostal jsem se do okresních výběrů jako hráč v poli. Ve 12 letech mě
trenér Vladimír Zeman postavil do brány a od té doby jsem povoláním
gólman, podařilo se mi dostat do krajských výběrů a udržet se tam.

Myslíš, že je šance se do West Hamu ještě podívat?
Šance existuje, v 16 ti letech bych chtěl do Anglie odejít, dříve to
FIFA neumožňuje, dělám pro to maximum.
Máš někoho, kdo ti pomáhá, jako talentovanému gólmanovi?
Ano, zastupuje mě Luděk Mikloško z agentury Sport Invest Group.
Jak ti pomáhá?
Zajistil mi učitele AJ, abych co nejvíce mluvil anglicky a byl do
Anglie připraven. Vyjednává podmínky v klubech a zajištuje
sportovní vybavení, lepšího člověka jsem si nemohl přát. Je to bývalý
reprezentační gólman a 20 let působil v Anglii. Má lidský přístup a
rozumí mi, měl jsem štěstí, že mě objevil, že jsme oba byli na stejném
místě.
Pryč od fotbalu, co jiné sporty, byl jsi výborný atlet?
S atletikou jsem loni skončil, už se to nedalo skloubit s fotbalem.
Jaké jsi měl v atletice úspěchy, výborně jsi skákal do výšky a běhal
dlouhé tratě?
Největší úspěch bylo 3. místo na Olympiádě dětí a mládeže
v Uherském Hradišti. Po olympiádě jsem se rozhodl jednoznačně pro
fotbal a nelituji.

Poslední zápas za Červené Pečky
Nebuď skromný, prý jsi v reprezentaci ČR a oblékáš dres se lvíčkem
na prsou?
To je pravda a velký závazek na sobě pracovat dál, abych se
v reprezentaci s označením U15 udržel.
Co jsi s reprezentací zažil?
S reprezentací jsem byl na několika kempech, kde nás bodovali a
vybírali pro konečnou nominaci.
Reprezentace U15 měla zatím dvě nominace a na obou jsem byl.
Loni jsme byli na turnaji v Holandském Eidhovenu a letos v únoru
jsme byli v Turecké Antalyi porovnat síly s jejich reprezentací.
Hraješ stále v Kolíně?
Ne, od září oblékám dres FK Pardubice.
Olympiáda 2014
Končíš 9. třídu, kam povedou tvé kroky?
Hlásím se na gymnázium do Mladé Boleslavi, tedy do města, kde
budu příští rok chytat za FK Mladá Boleslav.
Proč Boleslav?
Stal jsem se hráčem FK Mladá Boleslav, mám tam dobré
podmínky, osobního trenéra na gólmanskou techniku, ke kterému
dojíždím už druhý rok 1xtýdně. Na 5-6 tréninků týdně + zápas se nedá
dojíždět z Dolan.
Máš čas na nějaké koníčky?
Nemám, ale nevadí mi to, fotbal je č.1. Jediná volná chvilka je ve
vlaku cestou na trénink do Pardubic a to si rád přečtu nějakou knížku,
převážně o sportu. Když jsem doma, jdu si zaběhat nebo cvičím podle
tréninkového plánu, někdy se i učím.

Kolik máš tréninků za týden?
Trénuji 5-6krát týdně + zápas, rád si zatrénuji i v Č. Pečkách
s A-týmem.

Máš nějaký vzor?
Ano, mám dva vzory. První je Petr Čech, měl jsem možnost se
s ním setkat a i trénovat, byl to super zážitek, obdivuji jakou má
pokoru i po tom co dokázal, je to můj vzor na hřišti i mimo něj. Mým
druhým vzorem je Manuel Neuer, na něm obdivuji čtení hry a hru
nohou, je to v současnosti nejlepší brankář na světě.

Slyšela jsem, že jsi byl v Anglii ve West Hamu United. Jak se ti tam
líbilo?
Komu by se nelíbilo, strávit týden v zahraničním klubu a vidět, jak

Jakou máš podporu doma a ve škole?
Maximální, jak u rodičů, tak u mého dědy Pepy, který fotbalem a
mými úspěchy žije, naše rodina žije fotbalem.

Pardubice
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zastavil na parkovišti a za mírného poprchávání jsme vyrazili ke
kilometr vzdálené chatě.
I přes nejedny promočené boty nás dobrá nálada neopouštěla.
Nadšeně jsme se vrhli do pokojů, spořádali oběd z domova a už se
soukali do oteplováků. Sjezdovka u chaty nebyla sice úplně celá
zasněžená, ale jezdilo se na ní parádně jak lyžařům, tak bobistům.
Večer nás zahřál gulášek s těstovinami a plni nové energie jsme
začali hrát ve společenské místnosti jednu hru za druhou. Kromě her
jsme nacvičili vtipné scénky a před spaním zhlédli 2 Krkonošské
pohádky. To byla bašta!

Velmi dobrý tah byl, že jsem změnil školu. Na 5. ZŠ v Kolíně mám
velkou podporu celého pedagogického sboru.
Bleskový dotazník:
Oblíbená hudba: Lordi (Švédsko)
Oblíbený nápoj: voda
Oblíbené jídlo: rýže s kuřecím masem
Kterou zemi bys rád navštívil: Thajsko, Keňu
Ptala se Věra Miškovská

Mikulášská nadílka
Jako každý rok, tak i letos se sešli děti i dospělí z
blízkého okolí v červenopečecké sokolovně, kam
nás po roce přišel navštívit Mikuláš s čerty. Než se
ale pořádně setmělo, aby čerti mohli dorazit, museli
jsme si ještě chvíli počkat. Čekání jsme si zkrátili
zhlédnutím filmu z letošního tábora, který nesl
název Dobytí ráje. Ti, kteří na táboře byli, mohli zavzpomínat, co vše
stačili prožít během tří týdnů. A těm ostatním film představil dění
tábora a naše zážitky.
Po skončení filmu konečně nadešel čas přivítat Mikuláše s čerty.
Nastala chvíle napětí, najednou se ještě více setmělo a rázem se strhla
pekelná mela. Než se kdokoli stačil vzpamatovat, sokolovna se stala
místem čertovského dovádění. Kam se kdo podíval, byl čert. Ale
netrvalo to dlouho, čerti se náhle ztišili a už přicházel Mikuláš v
doprovodu svých tří andělů. Když prošel světelnou uličkou, mohlo se
začít. Čekala ho opravdu náročná práce a čerty také. Přinesl totiž
hodně dárečků pro děti a muselo se dostat na každého, takže jich bylo
opravdu mnoho. Během rozdávání bylo veselo, čerti se snažili a
každého zlobivce pořádně vyčinili. Ti hodní dostali dáreček přímo od
andělů. Nakonec vše dobře dopadlo, čerti nikoho neodnesli, a tak jsme
se všichni dobrém rozloučili s příslibem, že budeme hodní a uvidíme
se zase příští rok.

Společné hry večer na chatě
V neděli jsme plni vzrušení vyrazili opět na svah. Závody pro
lyžaře i bobisty mohly začít! Diváci se měli na co koukat a mocně
fandili, závodníci podávali neskutečné výkony a celé dopoledne
uběhlo velmi rychle.

Závodníci jsou připravení
Po obědě a balení jsme zamávali chatě a vydali se zpět na
parkoviště. Příjemně unaveni jsme dorazili do Peček a už teď se
těšíme na další horské zážitky!!
Jana Matoušková – Hermi, 9. oddíl

Míša Jirušová, 8. oddíl

Střediskový výlet na hory

Dětský karneval

Po Vánocích „na blátě“ jsme si chtěli spravit sněhovou chuť a taky
si užít víkend plný zábavy s kamarády ze skauta. Proto jsme se dalších
střediskových hor, konaných tentokrát v polovině ledna, nemohli
dočkat! Sobotní vstávání je sice vždy náročné, ale jen co se autobus
rozjede a mávající rodiče zmizí v dálce, zavládne uvolněná atmosféra
a zábava začíná. Kdepak spánek! Než dojedeme na hory, mizí svačina
i bonbóny, děti debatují o všem možném i nemožném a už po 15
minutách jízdy zjišťují, kdy už „tam“ budeme. Autobus nakonec

Na sobotu 21. 2. jsme se těšili. Proč? Nalákaly nás plakáty zvoucí
do sokolovny na dětský karneval. Úderem 14 hodiny se tu začaly
scházet maskované malé i větší postavičky. Programem provázeli
tradičně roveři – tedy pro letošek vlastně - Bořek stavitel, Shrek,
Duch, Maková panenka, Motýl Emanuel, Drákula, Pat a Mat, ale také
Elsa, Anna, Olaf a Sven ze známé pohádky Frozen.
V režii roverů byly i tradiční hry a úkoly, jako například tancování
s balónkem mezi čely. Letošní premiéru měla hra "Mumie", kdy děti

15

obmotávaly ve trojici jednoho člena toaletním papírem a nově přibyla
také hra, při které děti hledaly zmizelou pohádkovou bytost.
Tancování a dovádění s konfetami bylo proloženo vyhlašováním
nejlepších masek a nejlepších tanečníků. A pro nikoho nechyběla
sladká odměna. Vyřádili se do sytosti v rytmu písní DJ Ovčáka a
celkově jsme si odpoledne prostě užili.

Po stopách Yettiho
V Červených Pečkách se začaly dít podivné
věci. Docházelo k nevysvětlitelným ztrátám pejsků
a majetku, což samozřejmě narušovalo poklidný
život zdejšího obyvatelstva. Záhadu se rozhodl
vyřešit tým Veverek a Vážek - nejlepších detektivů
široko daleko.
Po pečlivém průzkumu materiálů a důkazů detektivové usoudili, že
se nejspíš v okolí bude vyskytovat sněžný muž Yetti. Netrvalo dlouho
a už měli první stopu. Yetti se dosud vyskytoval pouze v Himaláji,
tudíž zdejší podnebí je na něj moc teplé a začal línat srst. Jeho
chomáčky chlupů nás dovedly až k Opatovické oboře, kde jsme
nalezli nezvratný důkaz toho, že Yetti se skutečně v okolí Peček
pohybuje. Tam jsme bohužel stopu ztratili, takže dopadnout
samotného Yettiho se nám nepodařilo.
A tak Vás prosíme, prohlédněte si mapu, kterou detektivové
vytvořili, a v blízkosti nalezené stopy dbejte své nejvyšší opatrnosti.
Nikdy nevíte, kdy se může Yetti objevit.

Jedna z mnoha povedených her

Kíťa Langová, 7. oddíl

Tříkrálová sbírka

Roveři, autoři programu karnevalu

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhl v
Červených Pečkách a okolí 11. 1. 2015. Čtyři
skupinky koledníků se vydaly do „svých obvyklých
revírů“ zpívat koledu, plnit kasičky a šířit dobrý
úmysl. Ačkoliv k nám počasí nebylo úplně přívětivé,
nakonec jsme sbírku úspěšně dokončili a netrpělivě
čekali na výsledek. Po pár dnech jsme obdrželi radostnou zprávu, že
jsme v Červených Pečkách vykoledovali 8.093,-Kč. Na Kolínsku se
dohromady vybralo 85.890,-Kč. Velké poděkování proto patří všem
lidem, kteří do sbírky přispěli, nejen za finanční obnos, ale také za
vlídné přijetí a podporu. Pochvalu a poděkování zaslouží samozřejmě
i koledníci a všechny doprovázející osoby.

Tereza Jirků – Borůvka, Roveři

Skautský bál
Po karnevalovém veselí následuje již tradičně Skautský bál
v country stylu. Sál se vyčistí od drobných konfet, stoly se potáhnou
ubrusy a místní sokolovna se může začít těšit na nové a zralejší
návštěvníky s rafinovanějšími tanečními kroky.
Úderem osmé večerní se svých nástrojů chopila kapela Trampoty,
která dokáže vždy a rychle rozehřát každého příchozího. Parket se
pomalu plnil, lidé oprašovali country tance a zábava proudila tím
správným směrem. Shlédli jsme krásné vystoupení Anity Šálkové a
Tomáše Novotného, jejichž um jsme obdivovali hned při několika
tancích. Pomalejší písně střídaly ty rychlejší, večer ubíhal, veselí
gradovalo. Setkávali jsme se starými známými a samozřejmě ve
velkém nakupovali lístky do tomboly. Byla tradičně bohatá, a kdo
tvrdí, že si ani na chvíli nepomyslel na hlavní cenu (pašíka), tak na ni
myslí ještě teď! Po půlnočním slosování se tedy ti s největší dávkou
štěstí mohli radovat z nejhodnotnějších cen, ale i my ostatní jsme si
večer náležitě užívali. Byla to akce tradičně vydařená, a pokud jste
tam chyběli, příští rok to určitě napravte – třeba tombolové štěstí čeká
právě na vás! A i kdyby ne, tak není nad to, sejít se s přáteli a zatančit
si při kvalitní hudbě.
Aneta Linhartová – Anka, 7. oddíl

Na další shledání se v roce 2016 těší 9. oddíl

16

také nazývali "družebadlná" nebo "družbadlnice". Název neděle
vychází zřejmě z toho, že v tuto neděli chodíval ženich s družbou do
domu, kam chtěl o pomlázce přijít na námluvy. Na družební neděli se
podávala "pučálka". To byl nabobtnalý nebo napučený hrách,
upražený na másle a promíchaný s rozinkami, různým kořením a
pokroutkami. Když se dal na talíř, opět se pokroutkami a rozinkami
posypal. Toto jídlo se obyčejně předkládalo ženichovi, jenž přišel za
svým děvčetem. Zprvu se ženichovi předložila vidlička. Tou však
nesměl jíst a měl čekat na lžíci. Pokud se do "pučálky" pustil
vidličkou, všichni se mu vysmáli.
Někde také pojmenovali tuto neděli "středopostní", neboť tvořila
pomyslný střed čtyřicetidenního půstu. Jinde zas "růžebnou" nebo
"růžovou", protože se tuto neděli světí v Římě zlatá růže.

Zimní radovánky
S příchodem prosince jsme zanechaly na čas výletování a začaly se
ladit na vánoční notu. Vše začalo společným pečením vánočního
cukroví – vyráběly jsme perníčky, vanilkové rohlíčky, linecké, a
přestože jsme měly po dvou hodinách cukr i za ušima, akci jsme
zhodnotily jako velmi povedenou. Poslední sobotu před Vánoci, po
přespávací vánoční schůzce, kterou jsme strávili s 11. oddílem, nás
čekala cesta pro Betlémské světlo. Tentokrát jsme díky dostatečnému
počtu řidičů vyrazily na vlakové nádraží v Kolíně v plném počtu.
Vybaveni lucerničkami, svíčkami, špejlemi a vánočními přáními jsme
s napětím čekaly na rychlík, kterým mělo světélko dorazit. Po návratu
do Peček jsme se rozdělily do skupinek a zájemcům Betlémské světlo
roznášely. Zbytek dopoledne jsme vyplnily zdobením cukroví,
výrobou drobných dárků a plněním vánočních zvyků. Nezahálely jsme
však ani po Vánocích – v lednu jsme se zúčastnily Tříkrálové sbírky,
se střediskem vyrazily lyžovat na Benecko a v únoru zatím stihly
protáhnout svaly v tělocvičně a zavzpomínat na staré dobré časy při
tvoření kroniky. Zimu jsme si užily, ale na jarní schůzky, zážitky a
výpravy se těšíme ještě více.

22. 3. 2015
5. neděle postní - Smrtná
Pátou postní nedělí je neděle zvaná "Smrtná" nebo také "Smrtelná".
V ten den vynášeli lidé ze vsi slaměnou "smrt, Mařenu, Mořenu,
Mařanu, smrtholku", loutku oděnou do ženských šatů. Šlo vlastně o
slaměnou figurínu, ověnčenou hadříky a stužkami a nastrčenou na tyč.
Za vsí ji vhodili do vody, zpět do vsi se vraceli se zeleným
lítem."Líto" je malý smrček, na němž jsou zavěšeny všelijaké ozdoby:
pestré papírové věnce, kytičky, obrázky svatých, různobarevné
pentličky, malovaná i bílá vyfouknutá vejce čili poucha.
29. 3. 2015
neděle - přechod na letní čas
Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli v březnu,
kdy po 01:59:59 SEČ (středoevropského času) následuje 03:00:00
SELČ (středoevropského letního času). Letní
čas končí poslední neděli v říjnu, kdy se po
02:59:59 SELČ hodiny posunou na 02:00:00
SEČ. Toto uspořádání platí od roku 1996, do
té doby byl konec letního času obvykle
poslední neděli v září.

Jana Matoušková – Hermi, 9. oddíl

29.3.2015
6. neděle postní - Květná
Poslední postní nedělí je Květná neděle. V tento den se slaví
památka slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde ho lidé
vítali čerstvými ratolestmi ze stromů a házeli je na cestu.
Celý tento den byl ve znamení obřadu svěcení kočiček a i dnes je pro
mnohé rodiny svátečním otevřením Velikonoc. K posvěcení přinášeli
lidé do kostela především jívové větvičky – ratolesti (lidově zvané
kočičky). Místy se nosily také větvičky lískové, jasanové a březové.
Pro okrasu bylo zvykem svazky proutků zdobit pentlemi.
Na Květnou neděli se nemělo nic péct, protože se prý zapekl květ na
stromech, jinak řečeno neurodilo by se žádného ovoce. V tento den se
také oblékaly nové šaty, aby v nich člověk kvetl.

Lidové zvyky a obyčeje
Jaro 2015
1. 3. 2015
2. neděle postní - Pražná
Tato druhá postní neděle má své jméno podle jednoho z postních
jídel, nazývaného „pražmo“. Pražmo jsou vlastně upražená obilná zrna
nebo klasy. Z tohoto pražma se také připravovala polévka "praženka".

1.- 6. duben 2015
Pašijový týden
Tento týden se nazývá také svatý nebo velký. Hned po Květné
neděli začíná veliké čištění v domácnostech. Všude se bílí, upravuje
zahrádka a okolí domu, čistí se okna a připravují nové šaty.
Na „Modré pondělí“(někde také „Žluté“) začínaly pro děti a
studenty jarní prázdniny – „vakace“.
Na „Šedivé úterý“ hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny.
Jinak tyto dva dny nebyly v lidových zvycích nijak bohaté a ani
z náboženského hlediska nehrály tak velkou roli jako dny
nadcházející.
Sazometná středa nebo Škaredá nebo Smetná. Sazometná proto, že
se v tento den vymetávaly z komína saze, čímž se prý vyháněly zlé
síly, které by mohly příbytku škodit. Škaredá se jí říká zřejmě proto,
že v tento den Jidáš na Ježíše škaredil, žaloval... připomíná škaredý
skutek Jidáše, jednoho z Kristových učedníků, který zradil Krista za

8. 3. 2015
3. neděle postní - Kýchavná
Třetí neděle postní je nazývána po kýchání. Ve středověkých
spisech se můžeme dočíst o velikých a náhlých morech, které se
začaly projevovat kýcháním. Lidé obávající se, aby z toho kýchnutí
neumřeli, přáli sobě: „Pomáhej pán Bůh“ anebo „Pozdrav Tě pán
Bůh“. U našich předků bylo pozdravení při kýchnutí znakem dobrého
chování. Už se nevěřilo, že se kýchnutím projevuje nákaza morem,
nýbrž panovalo přesvědčení, že kýchání čistí hlavu a užívali k tomu
celou řadu rostlinných prostředků, podporující kýchnutí.
15. 3. 2015
4. neděle postní - Družebná
Družební - tak se říkalo v pořadí 4. postní neděli. Staří Čechové ji
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ovoce, obilí a měl vždy dobrou vodu. Rolníci nechávali na polích
svěcené kočičky a křížky.

třicet stříbrných. Jidáš neunesl svoji zradu a spáchal sebevraždu. Tuto
událost si připomínali naši předkové pečením pečiva ve tvaru písmene
„J". Mračit se ale na Škaredou středu není dobré, pak se totiž budete
mračit každou středu po zbytek roku.
Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění, kdy bývali kající se hříšníci
přijímáni zpět mezi věřící. Suché větve (představující hříšníky)
církevního stromu se tak opět zazelenaly. Hospodyně vstávaly časně,
aby zametly dům ještě před východem slunce. Smetí se odneslo na
křižovatku cest, aby se v domě nedržely blechy. Někde se zvonilo
paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši. Kdo snědl před
východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný
před uštknutím hadů a před žihadly vos. Dříve bývalo tradicí na
Zelený čtvrtek jíst především zelené pokrmy jako zelí, špenát a hrách.
Právě pokrmy připravené z těchto potravin měly člověku zaručit
pevné zdraví po celý rok. V tento den se hospodářům radilo zasít len a
hrách, protože vše co bylo o Zelený čtvrtek zaseté, dobře prospívalo.
Počínaje tímto dnem umlkají všechny zvony, aby se znovu rozezněly
až na Bílou sobotu. Říká se, že „všechny zvony odlétají do Říma“.
Podle jisté tradice, když zazní kostelní zvony naposledy, má si každý
zacinkat s penězi, pak se ho budou držet celý rok. Místo zvonů
zaznívaly odevšad dřevěné klapačky a řehtačky. V poledne a večer se
na určitém místě ve vsi shromažďovaly děti, hoši i děvčata. V čele
zástupu šel chlapec, který měl řehtačku v podobě malého trakaře, tzv.
„tragač“.

6.4.2015
Pondělí velikonoční
Pondělí velikonoční nebo také jinak červené je ve znamení tolik
očekávaného koledování, pomlázky, mrskútu, pamihody atd., kdy
chodí chlapci s pomlázkami vyšlehat děvčata.
V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do
kostela.
Ve všech krajích patřila a patří k pomlázce pestře malovaná vajíčka
- kraslice. Ty se ale nikdy nerozdávaly každému. Kraslice dostával
hoch jako dárek od děvčete, které našlehal. Byly darem velmi
cenným, protože na skořápkách byla vytvořena šikovnýma rukama
děvčat mistrovská a mnohdy hodiny trvající díla. Hospodář hned brzy
ráno našupal všem domácím pomlázkou, aby byli po celý rok čilí.
Odpoledne patřilo dětem. Za vsí bývalo živo, neboť se tam hrály různé
hry o vajíčka. Chlapci například ťukali vejcem o vejce, a komu dříve
prasklo, ten prohrál a musel dát své vajíčko vítězi. Jinde se koulelo
vajíčky po nakloněné ploše „na valbisku“ a vyhrával ten, komu se
vajíčko dokoulelo nejdále. Večer patřil mládeži trošku odrostlejší,
která se veselila při muzice v sále hospody. Druhého dne, v úterý
Velikonoční, šlehávala děvčata hochy, přičemž na Valašsku říkávala:
"Dnes je naše". Hoši ale odpovídali: "Dnes je toho, kdo obdrží".
A všichni se šlehávali navzájem. Tímto dnem slavná pomlázka
končila.

Velký pátek
Tento den je připomínkou smrti Ježíše Krista, a proto je prožíván
ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Podle evangelií zemřel Ježíš na
kříži ve tři hodiny odpoledne. Přibližně v tento čas se proto scházejí
věřící k zvláštní bohoslužbě. Na Velký pátek byla výzdoba kostela
chudá, bez květin a svící na oltáři. Písně se zpívaly bez doprovodu
varhan a zvony mlčely. Lidová tradice vypráví o údajném otevírání
pokladů ve skalách.
Poklad prý označovalo světýlko nebo kvetoucí či zářící kapradí (to
prý kvete od tří do devíti hodin), popřípadě otvor ve skále, ze kterého
vycházela záře. Podle pověsti se na Veliký pátek otevírá i památná
hora Blaník. Na Veliký pátek běžel každý ještě před východem
sluncem k potoku, aby se v něm umyl. To vše kvůli údajné ochraně
před nemocemi.

30. 4. 2015
Čtvrtek - Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc). Jedná se o velmi starý
a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Lidé se schází u
zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví
májka.
1. 5. 2015
Pátek - První máj
Žena, která od muže v tento den dostane polibek pod rozkvetlou
třešní, bude celý rok přitažlivá a krásná. Tento zvyk pochází
z pohanské tradice, kdy příroda byla příkladem pro člověka, a člověk
věřil, že svou činností zase ovlivňuje přírodu.

Bílá sobota
O Bílou sobotu se neslavila mše svatá a další svátosti, kromě
pomazání nemocných a svátosti smíření.
Před východem slunce bylo třeba vymést čistě stavení, aby se v
něm nedržel hmyz. Metlo se novým koštětem, aby bylo stavení celý
rok čisté. Hospodyně pekly mazanec a velikonočního beránka, muži a
chlapci pletli pomlázky z vrbového proutí a děvčata zdobila vajíčka.
Dopoledne se před kostelem světil oheň, vykřesávaný z křemene. V
mnoha domácnostech se uhasínalo ohniště, z kterého vzala hospodyně
polínko a to položila před kostelem na hraničku. Když kněz oheň
posvětil, vzala si žhavé polínko a znova jím zažehla oheň ve stavení. Z
ohořelých dřívek se pak vytvářely křížky a zapichovaly se do pole,
aby bylo úrodné. Popelem z posvěceného ohně zas hospodář posypal
louku. Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít na zahradu nebo do
sadu, třást stromy a probudit je tím k životu.

Sestavila Alena Petrusová
Zdroj: České tradice, internet

Zprávy z fotbalu
Letošní mírná zima je pomalu za námi a ani v tomto ročním období
fotbal nezahálel. Nový rok jsme tradičně zahájili novoročním
fotbálkem a první tréninky začaly hned vzápětí. Zatímco mládežnické
týmy a ženy se uchýlily do tělocvičen, muži trénovali venku už od
prvního tréninku v novém roce. Tréninky trochu komplikovala
probíhající rekonstrukce kabin, ale od začátku února jsou kabiny opět
v provozu a příprava všech týmů se mohla rozběhnout naplno i venku.
Na přelomu ledna a února odstartoval další ročník zimních turnajů
pořádaných naším klubem. V polovině února proběhlo také již tradiční
zimní soustředění béčka v Bedřichově v Jizerských horách.
Do jarních bojů v mistrovských soutěžích vstupuje jako první
každoročně A-tým, letos již 7.3. B-tým a dorost startují o čtrnáct dní
později, žáci pak až počátkem dubna. Rozpis zápasů všech týmů
naleznete na webových stránkách klubu.

5. 04. 2015
neděle - Hod boží velikonoční
V tento den platí nepsaný zákaz prací o velkém svátku nezametat,
nestlat, nevynášet hnůj z chlévů, nemýt nádobí, nešít, nečistit boty, a
někde také nevařit. Dříve bylo hojně rozšířeným zvykem, že se na
Velkou neděli jedlo společně vejce, uvařené na Velký pátek spolu se
žlutým vrbovým a jasanovým proutkem. Kdyby býval někdo během
roku zabloudil, měl si vzpomenout, s kým jedl na Boží hod vejce a prý
by hned nalezl cestu zpět. Hospodář odnášel na zahradu, na pole a do
studně kousek svěceného mazance, vejce a vína, aby měl hojnost

Pavel Pospíšil
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