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Osobně považuji za nejvýznamnější úspěch našeho městyse
v tomto roce získání zámeckého parku, který městys smění s Dr.
Sternbergem za lesní pozemky v oblasti Opatovického vrchu.
Směnná smlouva je schválena zastupitelstvem městyse i Dr.
Sternbergem a bude podepsána pravděpodobně v březnu. Touto
výměnou zajistíme do dalších let nerušené zázemí místní organizaci
Junáka a zamezíme případným spekulacím s pozemky v tomto pro
městys velmi důležitém území. Co vše pro nás může znamenat získání
zámeckého parku, se pokusím osvětlit v některém z příštích čísel
Čtvrtletníku.
Současná neobvykle mírná a suchá zima nám umožnila kromě
údržby veřejné zeleně provést i některé další práce, na které během
roku nezbývá čas. V Dolanech jsme vyčistili vodoteče pro odvod
povrchových vod z obce. V Bohouňovicích I. jsme zahájili zemní
práce, které by měly snížit nebezpečí záplav směrem od Opatovic a
opravíme místní komunikaci tak, aby se zde bez problému míjela i
větší vozidla.
Letos mají být také zahájeny stavby protierozních opatření na
svazích jižně od Červených Peček a bude vybudována polní cesta
k Potřebě. Tyto stavby provádí Pozemkový úřad a jsou prvním
hmatatelným důsledkem komplexních pozemkových úprav.
Po provedeném výběrovém řízení zakoupil městys malotraktor
Vega 36 HP. Jedná se o stroj české výroby opatřený přední radlicí,
mulčovačem a posypovým zařízením. Jedná se o prověřený traktor
(používá jej např. městys Plaňany) a věřím, že se osvědčí při údržbě
veřejných prostranství jak v letním, tak i zimním období.
Závěrem se chci omluvit občanům Bohouňovic I. za stále
nezkolaudovanou stavbu vodovodu. Věřil jsem slibům vedení
Vodohospodářského sdružení Kolín, ale ukázalo se, že stavba byla
sice technicky dobře provedena, ale po stránce projekční a
administrativní měla závady. Kromě chybějící dochlorovací stanice je
posledním „problémem“ chybějící revize hydrantů. Ta byla po mých
opakovaných urgencích provedena 19.2. t.r. Snad již nevypadne žádný
kostlivec za skříně a odbor ŽP v Kolíně vystaví konečně dlouho
očekávané kolaudační rozhodnutí.

Na začátku
Zima měla dovolenou, příděl sněhu – dluhy,
užívaj si ti, co umí, tam pod pěti kruhy,
trenérem je při hokeji, u nás každý druhý.
Čtyři roky odříkání vyvrcholí v Soči,
někomu to zacinká, jiný má pro pláč oči.
Zastoupená spousta zemí, snad od pólu k pólu,
před výkony většiny, vážně klobouk dolů.
Z. S.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jako obvykle počátkem roku informuji o tom,
co můžete od vedení své obce letos očekávat a co
bychom rádi uskutečnili.
Především dokončíme rekonstrukci kanalizace v ulicích Dr.
Dvořáka a Bendova. Práce by měly být ukončeny do července t.r.
včetně nového povrchu vozovky, nových chodníků po obou stranách a
rekonstruovaného veřejného osvětlení v úseku od náměstí až po
Bojiště. Součástí této zakázky bude i nové veřejné osvětlení od
Amálky do Dobešovic.
Letos vybudujeme i zařízení, sloužící ke zklidnění dopravy a
zvýšení bezpečnosti chodců v Červených Pečkách. Tato stavba
zahrnuje instalaci dvou zpomalovacích semaforů, nový přechod pro
chodce u Železných vrat a retardér v ulici Nad Hřištěm. Úpravy byly
plánovány již na loňský rok, ale pro potíže se získáním stavebního
povolení byly odloženy na letošek.
Dále chceme rekonstruovat část ulice Flosova (spojku mezi ulicí
Na Trubech a ulicí V Háji). Jedná se o „zapomenutý“ úsek, dlouhý cca
60 m, který se nachází v síti již dokončených místních komunikací.
V tomto roce se dostane i na klubovny FK a jejich sociální
zázemí. Fotbalový klub požádal o dotaci na rekonstrukci těchto budov
a městys se této akce zúčastní významným finančním příspěvkem.
Naším cílem je nejen pomoc místnímu FK, ale i dát možnost všem
návštěvníkům sportovního areálu použít toalet na úrovni 21. století.
Současně jsme zahájili spolupráci s občanským sdružením ČePečky
sportovní s cílem připravit ve sportovním areálu stavbu kurtů na
plážový volejbal a cyklistickou dráhu. Co z těchto záměrů se zdaří,
ukážou příští měsíce.
Největší akcí tohoto roku se může stát zateplení budovy ZŠ
spojené s výměnou oken. Tato stavba s nákladem do 10 mil. Kč
proběhne v letních měsících t.r. za předpokladu, že městys získá
dotaci v rámci OP ŽP. Výsledek dotačního řízení budeme znát do
konce března.

Mgr. Jan Dvořák, starosta

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 17.12.2013
Přítomni: Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků, p. Tomáš
Dvořák, Mgr. Bartůněk, Mgr. Hanzlová, Mgr. Istenčin,
p. Procházková, p. Slanařová, Ing. Šanc, Ing. Pospíšil,
Mgr. Jan Dvořák
Hosté:

1

p. Kopecký, p. Procházka, p. Doušová, p. Beránek

1.

2.

Projednání dodatku č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství městyse firmou Nykos
Došlo k navýšení ceny za obsluhu jednotlivých nádob o 10%,
což znamená ročně náklad 60 tis. Kč. Uložení BIO odpadu bude i
nadále zdarma, předpokládaný začátek svozu 18. 4., konec 13.
11. s tím, že bude možné data podle potřeby posunout a nebude
tedy nutné, tak jako letos, dva svozy doplácet. K zatížení
rozpočtu tedy nedojde. Starosta doporučuje letos podepsat a příští
rok případně nechat zpracovat cenové srovnání.
ZM schvaluje Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě na zabezpečení
odpadového hospodářství s firmou Nykos a.s.

3.

Projednání přílohy č. 11 obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o
rozúčtování nákladů na svoz odpadu na osobu na rok 2014
Po seznámení zastupitelů s podrobným výpočtem nákladů na
svoz odpadu ZM schvaluje Přílohu č. 11 OZV obce č. 1/2012 o
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na osobu na rok 2014. Sazba poplatku na 1 poplatníka je
nezměněna a zůstává 600,- Kč/osobu/rok.

4.

Projednání žádosti o dotaci „Základní škola č.p. 181 –
obnovitelné zdroje energie“
ZM schvaluje smlouvu č. 34/13 na zpracování žádosti o
podporu k realizaci záměru Základní škola č.p. 181 obnovitelné
zdroje energie mezi městysem a Martinem Kousalem – Dotace
EU.
Dále ZM schvaluje smlouvu o dílo č. 36/13 na zpracování
energetického auditu budovy ZŠ mezi městysem a Martinem
Kousalem – Dotace EU.
ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace k záměru
Zateplení objektu ZŠ Červené Pečky 181 od firmy AZ Projekt
spol. s.r.o. Kolín.

5.

takto:
- komise technická a komise veřejného pořádku koeficient 1,
tj 1.500,- Kč/ člena a rok
- redakční rada čtvrtletníku a kulturní komise koeficient 2,
tj. 3.000,- Kč/člena a rok
- výbor finanční, koeficient 0,8, tj., 1.200,- Kč/člena a rok
- výbor kontrolní – koeficient 0,6, tj. 900,- Kč/ člena a rok.

Projednání rozpočtu městyse na rok 2014
Rozpočet byl zveřejněn a zastupitelé s ním byli seznámeni na
minulém zasedání. Vzhledem k tomu, že došlo k přesunutí plateb
některých letošních investic do příštího roku, změnil se
předpokládaný převod finančních prostředků. Mírný nárůst nastal
i v předpokládaných daňových příjmech, které vycházejí
z reálných čísel letošního roku. Rozpočet je schodkový,
s rezervou asi 100 tis. Kč. ZM schvaluje rozpočet městyse na rok
2014 jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky
z minulých let.

Projednání žádosti o dotaci na realizaci dopravních staveb ze
SFDI
ZM souhlasí s podáním žádosti Státnímu fondu dopravní
infrastruktury na financování projektu „Místní úprava dopravního
značení a bezbariérové úpravy“ a souhlasí se spolufinancováním
realizace projektu v roce 2014 v minimálním rozsahu 15%.

7.

Zprávy o činnosti předsedů komisí a výborů a projednání
odměn členům těchto orgánů
ZM bere na vědomí zprávy o činnosti předsedů výborů a komisí
a schvaluje odměny členům výborů, komisí a dopisovatelům

Projednání rozpočtového opatření č. 5/2013
Jednotlivé položky příjmů i výdajů byly opraveny podle
skutečnosti.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2013 a pověřuje
starostu městyse provedením rozpočtového opatření v období od
18. 12. 2013 do konce roku 2013.

9.

Ustanovení komise pro inventuru majetku městyse Červené
Pečky za rok 2013
ZM schvaluje inventarizační komisi k inventuře majetku
městyse k 31. 12. 2013 ve složení:
Předseda: Ing. Pospíšil Pavel
Členové: Ing. Šanc Pavel, Šimková Helena, Šeborová Dana,
Smrček Zdeněk.

10. Projednání rozpočtu VHS Kolín na rok 2014 a rozpočtového
výhledu na roky 2015-2016
Starosta seznámil zastupitele s vyrovnaným rozpočtem Vodohospodářského sdružení Kolín.
Příjmy jsou tvořeny nájmy od Vodosu a od toho se odvíjí
veškerá investiční činnost. Vodovod v Bohouňovicích I. není
stále zkolaudován, takže není možné budovat jednotlivé
vodovodní přípojky.
ZM bere na vědomí rozpočet Vodohospodářského sdružení
Kolín na rok 2014 a Rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016.
11. Projednání dodatku č. 1 k Rámcové partnerské smlouvě
s MAS Podlipansko
Ing. Kubín seznámil zastupitele s dodatkem rámcové partnerské
smlouvy a výši členského příspěvku na rok 2014.
ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové partnerské smlouvě
s MAS Podlipansko o.p.s.
12. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
Jedná se o pozemky, na kterých se budou stavět přechody a
umísťovat semafory v rámci plánovaných dopravních opatřeních.
Podepsání smlouvy je nutné pro vydání stavebního povolení.
ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na umístění a zrealizování stavby chodníku a přechodu
pro chodce v rámci akce „Místní úprava dopravního značení a
bezbariérové úpravy“ na pozemcích p.č. 1091/3 a 1102/6 k.ú.
Červené Pečky mezi Středočeským krajem a městysem Červené
Pečky.

Projednání žádosti o dotaci z programu Středočeského kraje
FROM na realizaci stavby „Oprava chodníku a rekonstrukce
veřejného osvětlení v ul. Dr. Dvořáka“
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
veřejného osvětlení a oprava poškozené části chodníku
v Červených Pečkách a vybudování nového veřejného osvětlení
v části obce Dobešovice" ze Středočeského fondu rozvoje obcí a
měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt
ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.
ZM schvaluje smlouvu o dílo mezi městysem Červené Pečky a
firmou VIS Kolín s.r.o. na zpracování dokumentace k podání
žádosti o získání dotace z programu FROM. Dále ZM schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce
veřejného osvětlení a oprava poškozené části chodníku
v Červených Pečkách a vybudování nového veřejného osvětlení
v části obce Dobešovice" a jmenuje komisi k výběru
nejvhodnější nabídky na realizaci stavby.

6.

8.

13. Projednání záměru směny pozemků mezi JUDr. Filipem
Sternbergem a Městysem Červené Pečky
Smyslem jednání, která proběhla se zástupcem vlastníka, bylo
získání pozemků v zámeckém parku a jejich směna za pozemky
městyse v blízkosti Opatovické obory. Zastupitelé se seznámili
s grafickým znázorněním navrhované směny a s celkovou
rozlohou směňovaných pozemků.
Mezi směňovanými pozemky jsou i pozemky nacházející se
v areálu zámku, které poslouží k odvodu balastních vod z jižní
části Červených Peček do rybníka. Ve smyslu předchozích dohod
dojde k oddělení pozemku kolem „červeného domku“ č.p. 120
o celkové výměře cca 300m2, které zůstanou ve vlastnictví
původního majitele.
Obecní pozemky v Opatovicích pro obec nejsou velkým
přínosem. Lesy jsou pronajaty a výnosy z těžby jsou stejné jako
náklady na výsadbu.
ZM schvaluje záměr směny pozemků mezi JUDr. Filipem
Sternbergem a Městysem Červené Pečky v rozsahu daném
soupisem pozemků v příloze č. 13.
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vstupu do parku boční brankou nesouhlasil majitel s tím, že by to
v případě prodeje celého objektu (č.p. 120 a přilehlý pozemek)
snížilo jeho cenu.
Mezi pozemky, které získá městys směnou je několik
stavebních parcel, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka –
skautské klubovny a budovy firmy BENet spol. s r.o.
ZM schvaluje směnu výše uvedených pozemků městyse, včetně
všech porostů, za výše uvedené pozemky včetně všech porostů,
vlastněné JUDr. Filipem Sternbergem. Směna je považována
oběma stranami za směnu vyrovnanou. Veškeré náklady spojené
s touto směnou budou mezi obě strany rozděleny stejným dílem.

14. Projednání kupní smlouvy č. 9413002597/177975 na 6 ks
plynovodních přípojek
V ul. Nad Hřištěm nechala obec vybudovat 6 ks plynovodních
přípojek k parcelám, které nebyly zastavěné. Jako vlastník platil
městys za jejich údržbu celkem 864,- Kč ročně. RWE GasNet,
s.r.o. navrhuje odkoupit tyto přípojky za 66 tis. Kč.
ZM schvaluje kupní smlouvu č. 9413002597/177975 mezi
městysem Červené Pečky a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem
na 6 ks STL plynovodních přípojek DN 25 v ul. Nad Hřištěm k.ú.
Červené Pečky za cenu 66 tis. Kč.
15. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení
STL přípojky plynu
Nově zřízená přípojka plynu jde přes pozemek městyse k nové
hale firmy KHCHD.
ZM souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení
STL přípojky plynu do pozemku městyse p.č. 1081/2 k.ú.
Červené Pečky, jejímž investorem je KHCHD spol. s.r.o. Amálka
412, Červené Pečky.
16. Projednání pronájmu pozemku městyse p.č. 180/1 dle KN,
k.ú. Červené Pečky
O pronájem pozemku žádá o.s. ČePečky sportovní, které by na
něm chtělo umístit stavbu dvou hřišť na plážový volejbal. Areál
by měl být finančně soběstačný, náklady na provoz by měly
pokrýt pronájmy, případný zisk by byl investován do opravy
sportoviště v parku u junáckých kluboven. ZM schvaluje
pronájem části pozemku městyse p.č. 180/1 o výměře 1200 m2
pro stavbu kabin a hřiště na plážový volejbal občanskému
sdružení ČePečky sportovní za cenu 200,- Kč/rok.
17. Žádost o příspěvek občanskému sdružení Nebovidská tvrz**
ZM schvaluje příspěvek Občanskému sdružení Nebovidská tvrz
na rok 2014 ve výši 10 tis. Kč a finanční spoluúčast na akci 6. 9.
2014 pořádané ve dnech Evropského kulturního dědictví do výše
5 tis. Kč.
18. Projednání žádosti o dotaci na 29. ročník Červenopečecké
pecky
Byla podána žádost o poskytnutí dotace na 29. ročník festivalu
Červenopečecká pecka.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 25 tis. Kč na
29. ročník Červenopečecké pecky ze Středočeského fondu
kultury a obnovy památek pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedenou akci ve výš 10 tis. Kč.

2.

Projednání prodeje pozemku pod trafostanicí st. 78/2 v k.ú.
Bořetice
Firma ČEZ Distribuce a.s. žádá v rámci vypořádání
majetkoprávních vztahů o odprodej pozemku 78/2 v k.ú. Bořetice
pod trafostanicí o výměře 10m2.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. st. 78/2 o výměře 10 m2
v k.ú. Bořetice společnosti ČEZ Distribuce a.s. za cenu 1.000,Kč/m2. Náklady spojené se vkladem do KN uhradí kupující.

3.

Projednání pronájmu pozemků městyse p.č. 206/3, 454/5,
495/7, 446/92 a 489/9 k.ú. Opatovice
O pronájem pozemků žádá p. Holeček z Opatovic. Pozemky se
nacházejí podél silnice z Opatovic směrem na Vysokou.
Navrhuje pozemky pronajmout za cenu 660,- Kč/rok. Cena se
odvíjí od ceny a využitelnosti pozemku.
ZM schvaluje pronájem pozemků městyse p.č. 206/3, 454/5,
459/7, 446/92 a 489/9 o celkové výměře 5080 m2 v k.ú.
Opatovice panu Michalu Holečkovi, Opatovice 42 za cenu 660,Kč/rok.

4.

Projednání NV ČR č. 459/2013 Sb. o odměňování
neuvolněných zastupitelů
Toto nařízení vlády se vrací zpátky k tabulce platné v roce
2010. Znamená to, že se odměny zastupitelů a místostarostů
zvednou o 5% a odměna neuvolněného starosty může být do výše
60% odměny starosty uvolněného.
ZM schvaluje úpravu odměn neuvolněných zastupitelů dle NV
459/2013 Sb., s platností ode dne schválení a ve výši dle přílohy
č. 4.

5.

Stanovení okruhu firem, které budou osloveny pro účely
výběrových řízení na akce:
U oprava chodníku a veřejného osvětlení v ul. Dr. Dvořáka
místní úprava dopravního značení a bezbariérové úpravy
chodníků v Červených Pečkách
zateplení objektu Základní školy Červené Pečky
oprava části ulice Flosova v Červených Pečkách

19. Schválení finančního daru
ZM schvaluje pro starostu a oba místostarosty finanční dar ve
výši jedné měsíční odměny.

ZM schvaluje okruh firem, které budou obeslány k podání
nabídek na realizace akcí městyse z rozpočtu v roce 2014.
Seznam firem je uvedený v příloze č. 5.

20. Žádost o příspěvek na činnost kulturní komise
Mgr. Istenčin žádá finanční příspěvek pro činnost kulturní
komise, který by umožnil pokrytí nečekaných výdajů
(nenaplněná kapacita autobusu apod.). Tajemník p. Kopecký
navrhuje, aby se konkrétní částka začlenila v příštím roce do
rozpočtového opatření.

6.

Projednání žádosti Klubu důchodců o finanční příspěvek na
rok 2014
Klub důchodců žádá o příspěvek na svou činnost. V rozpočtu je
vyčleněno 7 tis. Kč. V letošním roce zřejmě budou muset
zajišťovat dopravu na výlety jiným dopravcem, který bude
podstatně dražší. Navrhuje proto příspěvek zvýšit na 15 tis. Kč.
ZM souhlasí s navýšením částky příspěvku Klubu důchodců
z rozpočtu roku 2014 na částku 15 tis. Kč.

7.

Projednání smlouvy s fi. Elitronic s.r.o. na dodávku, montáž
a oživení regulátoru rozvaděče topení v ZŠ
Vedení školy se snažilo zajistit opravu vadného rozvaděče, ale
protože je kotelna už 12 let stará, nejsou náhradní díly, a proto je
třeba celé zařízení vyměnit.
ZM schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a oživení regulačního
rozvaděče topení v základní škole firmou Elitronic s.r.o. Liberec
a pověřuje starostu jejím podpisem.

8.

Projednání dohody o provedení práce na technický dohled
při provádění staveb. prací v lokalitě Na Obci

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 23.1.2014
Přítomni: Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků, p. Tomáš
Dvořák, Mgr. Bartůněk, Mgr. Hanzlová, Mgr. Istenčin,
p. Procházková, p. Slanařová, Ing. Šanc, Ing. Pospíšil,
Mgr. Jan Dvořák
Hosté: p. Jaroslav Kopecký, p. Jan Beránek, p. Aleš Procházka
1.

Projednání směny pozemků městyse v k.ú. Č. Pečky,
Opatovice a Miskovice za pozemky v zámeckém parku
Po dohodě s JUDr. Sternbergem bylo vyznačeno věcné břemeno
pro přístup k domku č.p. 120; s věcným břemenem pro umožnění
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Pan Miloslav Matějka skutečně oslaví jako nejstarší obyvatel
obce letos své kulaté devadesáté páté narozeniny.

Dohoda byla připravená v minulém roce, kdy práce v lokalitě
Na Obci ještě nezačaly. Nyní je položena část kanalizace a vody.
Dohoda s panem Langem je uzavřena na 30 hodin, navrhovaná
odměna je 15 tis. Kč.
ZM schvaluje Dohodu o provedení práce na technický dohled
staveb v lokalitě Na Obci v Červených Pečkách s panem
Romanem Langem.
9.

Jménem redakční rady Lubomír Jirků

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
RUBRIKA

Projednání smlouvy o dílo na změnu č. 5 ÚP a následné
úpravy územ. plánu městyse s Ing. arch. Vlastou Poláčkovou,
Praha
Bude zpracována změna č. 5 územního plánu městyse Červené
Pečky a poté se změny 1 - 5 ÚP zapracují do základního plánu ve
formě listinné i digitální. Tento postup je z několika hledisek
výhodnější než zpracování nového územního plánu. Ing. Arch.
Poláčková vypracovala změny ÚP 1 - 4, má veškeré podklady,
proto se o jiném zpracovateli neuvažovalo.
ZM schvaluje smlouvu o dílo na změnu č. 5 a následnou úpravu
ÚPO Červené Pečky s Ing. arch. Vlastou Poláčkovou a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Blahopřání jubilantům
B Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v jarních
měsících roku 2014, tedy v březnu, dubnu a květnu, dožívají
významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví, životní pohodu a optimismus.

75 let
let
Paní Alena Ulrichová
Paní Hana Blechová
Pan Václav Habich
Pan Andrej Miloševič
Pan Miroslav Beránek
Pan Miroslav Kolařík
Pan Pavel Caithaml
Pan Lubomír Jirků

10. Projednání zakoupení traktoru s příslušenstvím na údržbu
veřejných prostranství
Na zakoupení traktoru je v rozpočtu určena částka 800 tis. Kč.
Nákup komunální techniky spěchá. Bylo osloveno 5 dodavatelů,
zadání bylo zveřejněno se všemi požadavky.
Stavební komise nabídky zhodnotila a navrhuje koupit traktor
české výroby VEGA 36HP, kde vyhovuje cena i výkon,
dostupnost servisu, má kvalitní a profesionální mulčovač. Traktor
je již prověřený provozem v obci Plaňany.
ZM souhlasí s nákupem komunální techniky na údržbu
veřejných prostranství dle nabídky fi. Šálek s.r.o., Vrahovická 5,
796 01 Prostějov.

80 let
Paní Bohumila Holečková
Paní Vlasta Pešoutová

85 let
Paní Jana Fošenbauerová
Paní Květoslava Linhartová
Paní Věra Benáková
Paní Marie Hoffmanová

11. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2014
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014.
12. Zpráva inventarizační komise
Proběhla inventura hmotného a nehmotného majetku. Nebyly
shledány žádné nedostatky.
ZM schvaluje zprávu inventarizační komise o inventurách
majetku městyse k 31. 12. 2013.

OKÉNKO KOMISE KULTURNÍ,
ŠKOLSKÉ A SOCIÁLNÍ
Stalo se již pravidlem, že vás prostřednictvím stránek Červenopečeckého čtvrtletníku informujeme o akcích kulturní komise za
uplynulé 3 měsíce. Pokud je to možné, nacházíte zde 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)

13. Projednání spolupráce městyse s OS ČePečky sportovní na
dobudování sportovního areálu
Sdružení ČePečky sportovní bude žádat o krajskou dotaci na
stavbu hřiště na plážový volejbal se zázemím. Navrhuje, aby se
městys zapojil do projektu rozvoje sportoviště formou
spoluúčasti na projektové dokumentaci i na realizaci in-line
dráhy, případně dovybavení dětského hřiště. Spoluúčast obce by
činila 15% z celkové ceny stavby.
Částka vydaná za projekt je uznatelným nákladem z dotace.
Pokud OS dotaci získá, bude nutné začít se stavbou už letos
v jarních měsících, aby byla do 30. 6. 2015 hotova (podmínka
dotace). Náklady pro obec vzniknou až v roce 2015.
ZM souhlasí se zapojením městyse do projektu rozvoje
sportovišť areálu v Červených Pečkách formou spoluúčasti na
PD i na realizaci dětského hřiště a in-line dráhy, které budou
součástí žádosti o dotaci podanou občanským sdružením
ČePečky – sportovní do ROP – NUTS 2. Žádost o dotaci bude
podána v r. 2014, finanční spoluúčast městyse ve výši min. 15%
ceny stavby bude poskytnuta v roce 2015.
ZM umožní pronájmem dotčených pozemků městyse
občanskému sdružení Čepečky sportovní k realizaci
projektovaných staveb.

04.01.2014 - Tříkrálový pochod
Směr a cíl Tříkrálového pochodu byl v tomto roce podobný, jako
v roce minulém. Tehdy se naším cílem měla stát nově budovaná
restaurace a rozhledna na vrchu Kaňk. Zpoždění stavby však
zapříčinilo, že jsme na poslední chvíli změnili plány a pochod končili
v restauraci Na Pašince. Letos tomu bylo jinak a Havířskou boudu se
nám podařilo navštívit. Trasa pochodu měla sice stejný cíl, ale šli jsme
po jiných cestách tak, abychom i letos dodrželi tradici poznávání
nových míst. V obci Grunta jsme měli možnost navštívit kostel, který
je sice místní dominantou, ale veřejnosti běžně přístupný není. Přesto
je to jedna z dominant regionu, která je prezentována v různých
publikacích a televizních pořadech. Prohlídka kostela spojená
s výkladem tak byla jedním z velkých lákadel a možná i díky ní se
letos vydal na Tříkrálový pochod rekordní počet účastníků. Více než
padesátka turistů překvapila všechny - od pořadatelů, přes samotné
účastníky až po personál Havířské boudy, který byl velmi vstřícný, ale
s takovýmto počtem návštěvníků si poradit nedokázal. Někteří
z účastníků tedy opět volili stejné zakončení pochodu jako v roce
2013 - restauraci Na Pašince. Kromě "červenopečečáků" se pochodu

Omluva redakce
Omlouváme se čtenářům, autorovi textu Ing. Kramlovi a
v neposlední řadě i panu Miloslavu Matějkovi za nedopatření a
nepřesnost, ke které došlo při jazykové korektuře u článku „Výročí
2014“, zveřejněném v zimním čísle Čtvrtletníku 2013.
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Na neděli 06.04.2014 má Dětský klub Pecka připraveno již tradiční
Vynášení Morany. Začátek akce je plánován na 15:00 hodin a sraz
všech zájemců je před budovou úřadu městyse.

účastnila poměrně početná skupina turistů z Poděbrad, která má náš
pochod již několik let v kalendáři svých akcí. Nově přibyli také turisté
z nedalekého Suchdola. Budeme moc rádi, pokud tento trend vydrží i
v dalších letech. A stejně tak budeme rádi, pokud nám zašlete tipy na
místa, která by se mohla stát cílem příštího Tříkrálového pochodu.
S každým dalším rokem je totiž stále těžší hledat nové trasy. Své tipy
a další náměty pro činnost kulturní komise můžete zasílat na e-mail
istencin@post.cz

4. ples městyse proběhne v sobotu 12.04.2014 a prodej vstupenek
na tuto akci již probíhá. Vstupenky můžete objednávat na
internetových stránkách Kulturní komise. Těšit se můžete na taneční
orchestr Peklo, předtančení Jiřího Váchy a Elišky Semrádové.
Novinkou pro letošní rok je vystoupení Vládi Lichnovského, který je
předním světovým imitátorem Elvise Presleyho a velké uznání sklízí i
v zahraničí.

26.01.2014 - Další roky ve stejnou dobu

V neděli 18.05.2014 proběhne zájezd na Lipno. Cílem je turisticky
atraktivní Stezka v korunách stromů. Stezka je konstruována tak, aby
se jednalo o turistickou atrakci dostupnou dětem, dospělým, starším
lidem, lidem s pohybovými problémy či hendikepy. Zájezd je tak
možné doporučit všem a přihlašovat se můžete už nyní v prodejně
Textil a galanterie u paní Cajthamlové.

Ve stejný čas jako v roce 2013 jsme navštívili Divadlo Bez
Zábradlí a shlédli divadelní hru Další roky ve stejnou dobu. Jednalo se
o volné pokračování úspěšné a duchaplné komedie Každý rok ve
stejnou dobu. Obě představení jsou postavena na hereckém výkonu
Veroniky Freimanové a Zdeňka Žáka a právě tato dvojice „táhne“
návštěvníky. Především díky této dvojici jsou představení Divadla
Bez Zábradlí pravidelně vyprodána a do repertoáru divadla řazena již
několik let. Cestu na představení si našlo sedmnáct zájemců. Většinou
ti, kteří měli možnost zhlédnout první díl této série a nechtěli si nechat
ujít pokračování. Návaznost obou představení je hodně volná a díky
tomu si představení mohli užít všichni, nezávisle na tom, zda byli či
nebyli zasvěceni do děje. Rezervace míst v divadle a rezervace
autobusu s potřebnou kapacitou vedly k tomu, že se zájezdu mohli
účastnit pouze ti, kteří se přihlásili v dostatečném předstihu.
A v dostatečném předstihu byl zájezd do divadla také inzerován a
nabízen. Několik přihlášek jsme museli z výše popsaných důvodů
odmítnout a ani pro budoucí zájezdy jiná možnost, než přihlášení
v dostatečném předstihu, není.
Nedělní večer byl pozitivně hodnocen od všech zúčastněných. Na
výbornou zafungovalo vše počínaje pohodlnou a rychlou dopravou až
po výkon herců, který publikum náležitě ocenilo.
Snad se při příštím zájezdu podaří zvýšit i počet účastníků, který
tentokráte nenaplnil očekávání pořadatelů. Někoho možná odrazuje,
že většina zájezdů směřuje právě do Divadla Bez Zábradlí, nicméně je
to jedno z mála divadel, které je maximálně vstřícné hromadným
objednávkám a které má propracovaný systém pro nákup
elektronických vstupenek.
Pokud budete mít tip na konkrétní představení konkrétního
pražského divadla, zašlete je na email istencin@post.cz a my se jej
pokusíme zařadit do kalendáře akcí Kulturní komise.

Do letních prázdnin proběhne ještě jeden zájezd do Divadla Bez
Zábradlí na představení Tři muži na špatné adrese. Zájezd proběhne
v červnu a termín bude upřesněn po zveřejnění přesného programu
divadla.
Podrobné informace o všech uvedených akcích naleznete už nyní
na internetových stránkách kulturní komise. Pozvánky na některé
z nich najdete i v tomto čísle čtvrtletníku.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

A jaké další akce pro vás Kulturní
komise připravila?

Kam na výlet

V úterý 04.03.2014 proběhne v aule červenopečecké základní
školy další promítání historických fotografií spojených s naším
městysem. Tematicky bude tentokrát vztaženo k osobnostem našeho
městyse a našeho regionu. Začátek promítání je plánován na 17:30
hod.

VÝSTAVY
Regionální muzeum v Kolíně - Červinkovský dům
Nálety na Kolín 1944 - 1945 od 23. 1. do 3. 5. 2014
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Otevřeno máme 7 dní v týdnu. To, co jsem očekávala, moje největší
přání, se plní. Chci, aby moje práce byla mým koníčkem a naplňovala
mě. Chci, aby se hosté k nám vraceli při procházkách okolní krajinou
nebo při jízdě na kole. Nabízíme výborné pivo Bernard, pizza placky
na slaný nebo sladký způsob, teplé i studené nápoje. Jsme tu pro Vás
každý den od 17.00 hodin.
Denisa Semancová

Brouci z entomologické sbírky Václava Koženého
od 15. 5. do 21. 8. 2014
Muzeum Kolínska a pravěku Kolín
Pradědeček v oslovské lavici nebo pojďme si hrát na školu
od 18. 2. do 29. 6. 2014
Skanzen Kouřim
Velikonoční čas od 4. 4. do 27. 4. 2014

Denisko, přejeme, ať se Vám splní každé Vaše přání a máte stále
plnou hospůdku.
Za redakci čtvrtletníku se ptala V. Miškovská

Tip na výlet - hospůdka v Bohouňovicích
Bohouňovicích I.
I.
Při procházce po okolí Červených Peček se zastavte v nově
postavené hospůdce „U Vasila“ v Bohouňovicích I. Útulná, zelená
hospůdka je hned u silnice a paní vedoucí a majitelka Denisa
Semancová Vás ráda obslouží.
Přečtěte si vyprávění Denisy, jak si splnila svůj sen …
Vyučila jsem se před 23 lety v Poděbradech v oboru kuchař –
číšník. Jak čas plynul, prošla jsem v této profesi mnoho pozic,
pomocná síla, servírka, kuchařka, uklízečka i provozní. Pracovala
jsem v Kutné Hoře, Praze, ve Vrchlabí i v Poděbradech. V posledních
osmi letech jsem měla pronajatou restauraci v Kutné Hoře. V každém
mém zaměstnání byly plusy i mínusy a nikdy jsem si nepomyslela, že
bych měla svou vlastní hospodu. Ale okolnosti nebo osud mě k tomu
dovedl. Dokonce si myslím, že ani počáteční nápad nebyl můj, ale
mého manžela. Teď už je to realita, o které říkám s nadsázkou, že
předběhla sen.
Před dvěma roky jsem z vlastní vůle ukončila pronájem restaurace
v Kutné Hoře. Po nesmírně vyčerpávající a dlouhé době jsem měla
pocit, že chci v životě zkusit i něco jiného. Odjela jsem na 6 měsíců
do USA a byla přesvědčena, že už se do hospody nevrátím.
Člověk míní a osud mění. Po dvou letech strávených mimo ruch
hospodského prostředí se mi začalo pochopitelně stýskat. Po domluvě
s manželem začalo nejprve velké plánování a potom příprava začátku
stavby. Kde bude hospoda stát bylo hned jasné: na pozemku
sousedícím s naším domem. Hlavní důvod byl, že už nechci za prací
cestovat ať už z okresu do okresu anebo dál. Další priorita byla, že už
nechci být zaměstnaná ani v pronajaté provozovně. Vše jsem už měla
za sebou a tak jsem dobře znala minusy a plusy. Na papír se vše dobře
píše a kreslí, u kávy se o tom dobře debatuje, ale realita bývá
samozřejmě jiná.
Plni ideálů a nadšení jsme v lednu 2013 začali připravovat stavbu.
Nejprve samozřejmě po úřední stránce: Koupě pozemku, vyřizování
stavebního povolení, zavedení elektrické přípojky, umístění čističky
odpadních vod atd. I když to nebylo naše první budování a ledacos
jsme při přestavbě bytu v Kutné Hoře nebo rekonstrukci domu
v Bohouňovicích I. zažili, stejně jsme byli zaskočeni a leckdy i
šokováni. Přejdeme finanční problémy, ty jsou, byly a budou, ale že
bude problém na pozemek zavést vodu nebo elektrický proud, to jsme
opravdu nečekali. Vůbec jsme si neuměli představit, že ani po 10
letech od rekonstrukce domu v Bohouňovicích I. se nic
nezjednodušilo a to opět nemluvím o finančních částkách
vynaložených na různé revize, osvědčení, a s tím spojené částky za
razítka a úřední potvrzení.
Začátkem května 2013 jsme se prokousali úředními lejstry a
obtěžkáni razítky začali budovat základovou desku. Naše největší
štěstí bylo, že jsme měli dobrou ruku při volbě řemeslníků. Zvláště při
zadání stavby panu Martinu Smolíkovi. Tato doba je složitá a těžká,
ale mám pocit, že co se týká řemeslníků, tak se blýská na lepší časy.
Lidé si váží práce a jsou zodpovědní. My jsme se s tím tedy setkali a
byli jsme velice mile překvapeni, jak pan Martin Smolík, ale i ostatní,
přistupovali ke své práci. Díky jim stavba opravdu rostla před očima.
Nastal den, kdy se domeček zazelenal novou fasádní barvou,
odklidili jsme zbytky stavebního materiálu z domu i z okolí a začala
další etapa - zařizování hospody. Díky dnešní době internetu je
nabídka a dostupnost veškerého zařízení v oboru gastronomie
neuvěřitelná. Naše idea a představa byla, že chceme opravdu útulnou a
domácí hospůdku. Zaměřili jsme se nejen na koupi nových věcí, ale
provětrali jsme domácnosti a půdy celé rodiny i kamarádů a
s výsledkem jsme spokojeni.
S nejistotou jsme očekávali odezvu od našich hostů. Hospoda se
stala součástí našeho života, máme ji v sousedství našeho domu.

Zamyšlení redakce: ZLATÁ
ZLATÁ SLOVA
Mladá generace si i dnes váží stáří. Ovšem jen pokud jde o víno,
whisky a nábytek.
spisovatel Truman Capote
Platí tato zlatá slova i v Červených Pečkách?

Z knihovny
Ve vestibulu zdravotního střediska jsou nově
vyřazené knihy z naší knihovny, které si můžete
zakoupit za 2 Kč za jednu knihu.
Vzkaz pro dětské čtenáře: Sukova dětská
knihovna v Praze vyhlašuje další ročník ankety
SUK 2013 o nejlepší knihu, která vyšla v roce
2013. Podrobnosti a anketní lístky si vyžádejte
v knihovně.
Čtenáře, kteří ještě nezaplatili příspěvky na rok 2014, prosím
o jejich urychlené uhrazení.
Marie Hurtová, knihovnice

Klub důchodců
Další rok je za námi. My jsme zmoudřeli –
nezestárli. Jsme stále plní elánu, plánů a věříme, že
rok 2014 nám přinese jen to dobré.
Na ukončení roku 2013 jsme poseděli v restauraci
Na růžku. Projednali organizační věci a
odsouhlasili, že v činnosti budeme pokračovat, i
když po finanční stránce je to pro nás čím dál větší zátěž. Požádali
jsme ÚM Č. Pečky o příspěvek, za který děkujeme a který nám
umožní v naší činnosti pokračovat.
Po úřadování nám hrál pan Vlk na harmoniku. Děkujeme a
děkujeme i personálu restaurace, který se o nás dobře staral.
Zpívalo se, povídalo, bylo veselo a bylo nám dobře. Těšíme se na
společné schůzky, výlety i posezení u Alenky v cukrárně.
Rozcházeli jsme se s přáním zdraví a spokojenosti v nastávajícím
roce.
Po zimním „spánku“ zahajujeme činnost 3. 3. 2014 v 15:30hod
v zasedací síni ÚM. Přijďte mezi nás.
Klub důchodců, Květa Čurdová
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Předvánoční tvoření v Sokolovně

Poslední stanoviště bylo plné barevných krepových papírů, lepidla,
kartonů a ulepených prstíků. Děti si zde vyráběly ozdobičky na
stromeček. Děrovačkou si vytvořily i dírku pro ozdobnou stužku a už
mohly přemýšlet, kam ji doma zavěsí…
Po celou dobu mohli příchozí navštívit naši kavárničku a nad
dobrým nápojem a něčím sladkým pohovořit se svými známými. Řada
rodičů, babiček a dědečků tuto možnost využila, poseděli si,
popovídali, zatímco jejich šikovné děti či vnoučata s námi tvořily
výrobky.
Děti se odreagovaly v průběhu odpoledne tancem, zábavným
cvičením, přednášením básniček a hraním v dětském koutku. Za svoje
výkony si odnášely dárky. Poslechly si také adventní povídání o
předvánočních zvycích a nakonec si každý mohl pustit svou lodičku
ze skořápky.
Chceme poděkovat všem sponzorům, díky kterým se akce
uskutečnila: Městys Červené Pečky, Sokolská obec, Stachema CZ s.
r.o., manželé Hrbkovi, Cukrárna Červené Pečky, Textil a galanterie,
Dětský klub Pecka. Já osobně chci poděkovat celému týmu - Kláře
Smetanové, Katce Bradnové, Zdišce Novákové, Věrce ZuzovéŠimkové a Zuzce Kratochvílové. Významnými pomocnicemi byly i
paní Alena Beranová, paní Jitka Procházková a paní Věra Beránková.
Poslední poděkování patří vám všem, kteří jste přišli, a přispěli tak
k vytvoření kouzelného předvánočního času.

Kdo se chtěl příjemně adventně naladit, měl
možnost přijít 7. 12. 2013 do místní Sokolovny.
Děti i dospělí si zde mohli vyrobit různé výrobky
a odnést si je domů. Potěšilo nás, že vás přišlo
opravdu hodně a celé odpoledne se vyrábělo, hrálo,
soutěžilo, zpívalo a cvičilo…
Na prvním stanovišti jsme malovali perníčky. Ukázalo se, že jde
vlastně o spojení občerstvení a zábavy! Dětem perníčky chutnaly,
takže se zapojily i ty nejmenší, které se přibatolily opravdu jen pro ten
perníček.

Na druhém stanovišti jsme vyráběli různá přáníčka. Na výběr bylo
z několika druhů, pro nejmenší děti byla některá přáníčka
předpřipravená, aby jen dotvořily, na co stačí. K dispozici byly
nejrůznější barevné čtvrtky, lesklé papíry s potiskem i bez potisku.
Zajímavá technika, kterou se zde mohly naučit spíše starší děti a
dospělí, byla výroba ozdobných kytiček a stromečků z čajových
pytlíčků.
Děti měly v čerstvé paměti to, jak recitovaly Mikulášovi básničku a
slibovaly, že budou celý rok hodné. Mnohé z nich si proto rády
vyrobily masky Mikuláše, čerta nebo anděla. Dostaly čtvrtku
s předkresleným obrázkem, samy nebo s pomocí si ji vystřihly a
dokreslily podle svého uvážení. Přivázaly gumičku a měly hotovo.
Čtvrté stanoviště se ukázalo jako velice oblíbené, vyráběli jsme zde
svícny. Jednak si je děti mohly vyrobit pomocí barevných písků,
jednak pomocí připravených „samolepek“ na sklo. Dostaly i svíčku a
mohly si už ten večer doma navodit vánoční atmosféru.
Vedle svícínku si děti mohly postavit borovicovou šišku
ozdobenou korálky, kterou si mohly vyrobit na dalším stanovišti.
Korálky se nám sice kutálely všude, ale vánoční šišky vypadaly
opravdu krásně.

Na závěr přijměte pozvání na další chystané Velikonoční tvoření,
které je plánováno na sobotu 29.3. 2014 od 14 do 18 hodin.“
Radka Šancová

SEZNAMTE SE
s Janou Matouškovou, studentkou 5. ročníku zubního lékařství
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Janino, chtěla jste být od malička paní doktorkou?
Jestli si dobře vzpomínám, tak přání stát se lékařkou trvalo od
1. stupně ZŠ, do té doby jsem toužila být paní učitelkou. Rozhodnutí
studovat zubní lékařství přišlo až mnohem později, v posledním
ročníku na gymnáziu, kdy jsem se začala o obor více zajímat díky své
seminární práci.
Můžete nám přiblížit, jak výuka probíhá?
Studium je pětileté, tedy o rok kratší, než u všeobecného lékařství.
Již od prvního ročníku se studenti seznamují se zuby - jejich anatomií,
morfologií a učí se pracovat s různými nástroji. Také je důležité získat
správný cit pro vrtání, které se zkouší na nejrůznějších materiálech od
vajíček přes kosti až po pryskyřičné zuby. První dva roky dělá
každému studentovi na praxích společnost figurína „Ferda“, která
představuje trpělivého pacienta a dobrovolně si nechá spravovat zuby.
Od 3. ročníku se studenti přesouvají do výukových ordinací na klinice
a až do 5. ročníku komplexně ošetřují pacienty, samozřejmě pod
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dohledem lékařů. Kromě zubní problematiky je třeba přidat i
všeobecný základ z běžných medicínských předmětů. Není toho málo,
ale výuka je velice pestrá a zajímavá.

Narodila se v domě, kde bývala škola a kde roku 1936 otevřel
Štěpán Šec lékárnu, tedy v čp. 10. Rodina tehdy bydlela v
místnostech, které skýtaly výhled na městečko, jak se tehdy
označovalo dnešní náměstí.
Její otec, strojník a zámečník Antonín Čižek (1881-1926) byl
třetím a předposledním starostou zdejšího Živnostenského
společenstva číslo 1. Jak z roku jeho úmrtí vyplývá, mnoho si
otcovské lásky neužila.
Jak se z nebovidské matriky dozvídáme, provdala se Anna Čížková
jako krámská v Poděbradech zde 29. března 1942, tedy uprostřed
válečného běsnění, za železničního zřízence v Mělníku Tomáše
Gallistla, který se narodil v polovině prvního světového válečného
konfliktu.
Z jejich harmonického manželství se narodili čtyři synové - Luboš,
Miroslav, Tomáš a Zdeněk. Bydleli na městečku v domě s popisným
číslem 25.
Poté, co děti odrostly, mohli jsme ji vídat na dráze (místním
nádraží), později v Benzině.
Jako nekonfliktní, příjemná a vždy ochotná pomoci, byla u
místních lidí oblíbená. Její poslední veřejně prospěšnou aktivitou byl
prodej propan - butanu.
Patřila mezi ženy s dobrým kořínkem. Sedávala za teplých dnů v
poslední době na lavičce u svého domku se svými vrstevnicemi, se
kterými jsem často proklábosil část popolední siesty, když jsem se
vracel po dobré polední krmi z místní školní jídelny. Neodmyslitelně
k nim, podle mého mínění, patřila synonyma - tři grácie či velká
trojka. Po vzoru RAF (britské královské letectvo) jsem je označoval
jako RAR, tedy Růžena, Anna a Růžena. Obě Růženy, Brázdová a
Pokorná, nás již opustily dříve. A tak z velké trojky pak zbyla jen
sama paní Anna.
Všechny tři jsem znal pouhých šest desítek let a s jednou každou z
nich bylo vždy dobré rozjímání, natož pak se všemi najednou. Kam
jinam mohl směřovat náš rozhovor, jak je to u starších lidí obvyklé,
než ke vzpomínkám. A tak si osvěžovaly děje již minulé a já jsem měl
možnost rozšířit své obzory a mnohé z toho, co jsem zde načerpal,
jsem pak také zapsal. Neboť je všeobecně známo, co není zapsáno,
jako by ani nebylo.
Škoda, že již bylo naší konverzaci odzvoněno. Ale pokud si
poněkud upravíme známé úsloví z Babičky Boženy Němcové, pak
můžeme směle napsat - byla to dobrá žena.
Ing. Heřman Kraml

Co se Vám na „zubařině“ líbí nejvíce?
Podle mě je to velmi kreativní obor. Nejde jen o to zuby vyvrtat či
vytrhnout, nabízí mnohem více. Léčebný plán je vždy individuální,
vyžaduje nejen spolupráci pacienta s lékařem, ale mnohdy i
mezioborovou spolupráci několika lékařů. Je úžasné, jaké jsou
v dnešní době možnosti, nepřeberné množství materiálů a přístrojů,
které lékařům pomáhají zrychlovat a zdokonalovat práci. Navíc každý
zubní lékař může dělat, co ho baví, i stomatologie se dělí na různé
podobory.
Jani, Vaše studium se pomalu chýlí ke konci, těšíte na své první
pacienty?
Studium uteklo velmi rychle, rozjezd v zubní ordinaci bude jistě
náročný, ale těším se jak na pacienty, tak na nové zkušenosti!
Co Vaše záliby? Máte na koníčky vůbec čas?
Zpočátku to s volným časem nebylo jednoduché, ale v posledních
letech je to mnohem lepší. Mám ráda aktivní odpočinek, v Praze
chodím plavat, běhat, občas vyrazíme se spolužáky za kulturou a
doma v Pečkách nejraději vyjíždím na kole do okolí. Samozřejmě
nesmím zapomenout na skaut, na schůzky a akce s oddílem, kdy
chodíme na výlety do přírody.
Generace dětí ve skautu Vás zná jako Hermi, stále Vás baví
jezdit z Prahy domů a připravovat program pro děti jak na
schůzkách, tak na táboře?
Skaut jsem si jako jediný koníček udržela po celou dobu studia. Ke
svému oddílu (9. oddíl) mám velmi úzký vztah a baví mě vymýšlet
hry i program tak, aby holky zaujal a měly chuť se každý pátek
v klubovně scházet. Mají dobrou partu, tak bych jim přála, aby spolu
vydržely co nejdéle a na prožitá léta ve skautu vzpomínaly v dobrém.
Tábor je mým každoročním prázdninovým odpočinkem, bez nějž si
léto nedokážu představit. Také ráda jezdím na různé skautské akce a
kurzy pro vedoucí mimo náš okres - kromě odpočinku a seznámení se
s dalšími skauty slouží jako dobrá inspirace pro další činnost v oddíle.
Ještě nám prosím prozraďte co Vaši neobvyklí mazlíčkové lamy Bedřich, Julie a Vilík? Kdo přišel s nápadem je chovat?
Nejdříve jsme chtěli nějaké normální domácí zvířátko, ale doma
ani na zahradě na to vhodné podmínky nebyly. Potom jsme
vylučovací metodou zavrhli ještě několik dalších tipů a začali si dělat
srandu, že snad nakonec pořídíme lamu. A pár měsíců na to přivezl
taťka z Brna malého Bedříška. O několik dalších měsíců později se do
výběhu nastěhovala i Julča a v červnu minulého roku se jim narodil
jejich první potomek Vilík. Jinak jsou naše lamy velmi společenské,
zvědavé a mlsné. Rozhodně nevedou nudný život domácího mazlíčka
a nejraději sledují dění v Hořanské ulici rovnou z pelíšků, nejlépe
s nějakou šťavnatou pampeliškou poblíž.
Bleskový dotazník:
Oblíbená knížka: Malý princ
Oblíbené jídlo: špagety s domácím kečupem
Oblíbená země: Francie
Tři věci na pustý ostrov: kouzelnická hůlka, kniha a prsten
Jani, do budoucna Vám přejeme hodně úspěchů, pevné zdraví a
štěstí.
Za redakci čtvrtletníku se ptala Věra Miškovská

Odešla poslední gracie
Anna Gallistlová (1920-2013) již není mezi námi.
Ač se tomu nechce věřit, je tomu tak. Jak se v parte píše, její dobré
srdce dotlouklo v kolínském Domově důchodců 9. prosince 2013.
A proto jí na tomto místě věnujme něco málo řádků, které
představují jen několik korálků na dlouhé niti jejího bytí.
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Zprávy ze žákovského
parlamentu

OBRÁZKY Z ČASŮ MINULÝCH /5/
Kapitola 7. - Důsledky třicetileté války

Zástupci tříd žákovského parlamentu se
rozhodli vyhlásit v měsíci únoru soutěž o
nejhezčí karnevalovou masku. Do této
soutěže se mohli zapojit žáci naší školy a také děti z mateřské školky.
Členové parlamentu na konci února všechny masky ohodnotili a
vyhlásili nejlepší tvůrce v jednotlivých kategoriích. V aule školy také
uspořádali výstavu těchto masek a všichni návštěvníci mohli dát hlas
masce, která se jim nejvíce líbila. Některé masky děti tvořily ve škole
a školce pod vedením jejich paní učitelek. Jiné škrabošky pocházely
z dílen šikovných pomocníků - rodičů. Na výstavě se objevily
pestrobarevné masky, nechyběly úplně originální nápady, jak
takovouto masopustní a karnevalovou škrabošku vytvořit.
Všem se práce povedla a masky z výstavy si můžete prohlédnout
v galerii fotografií na stránkách školy.

Válečné běsnění, které se odehrávalo ve středu Evropy, postihlo
hlavně České království, protože na jeho území probíhala řada
válečných operací. Neustálé přesuny početných vojenských sborů
působily škody nejen materiální, ale i morální.
Lidé neviděli po dlouhé období žádnou naději, že by se neutěšený
stav mohl zlepšit. Opouštěli své poničené a vydrancované domovy a
doufali, že jejich snažení přinese alespoň nějakou změnu k lepšímu.
A tak po třech desítkách let vyčerpávajících bojů se nakonec
podařilo válečné strany po určitém vyrovnání sil dostat k jednacímu
stolu. Výsledkem jednání bylo zastavení válečných operací a sjednání
míru. Ten je od té doby označován podle místa dojednání jako
Vestfálský mír. Podepsán byl 24. října 1648. Podpisu předcházela
složitá jednání s Francouzi v Münsteru a se Švédy v Osnabrücku.
Císaře Ferdinanda III., který roku 1637 vystřídal svého otce
Ferdinanda II., na složitých jednáních zastupoval Maxmilián, říšský
hrabě Trauttmannsdorff, diplomat s velkými zkušenostmi a zároveň
otec Hanuše, pozdějšího držitele zdejšího panství.
Co Vestfálský mír znamenal, na to nám dají odpověď další řádky.
Tím nejpodstatnějším v regionu starého kontinentu, jak se Evropa
označuje, pak byla ta skutečnost, že došlo ke značnému omezení moci
do té doby bezesporu nejvlivnějšího Habsburského rodu. Oslabením
Habsburků profitovala hlavně Francie a Švédsko. Došlo k
přerozdělení sfér vlivu a státních hranic.
Holandsko a Švýcarsko získaly nezávislost a říšským německým
stavům byla přiřčena svrchovanost.
Zároveň s tím došlo i ke zrovnoprávnění katolického a
evangelického náboženství v monarchii, což byla hlavně v katolické
Svaté říši římské národa německého významná změna. Nedílnou
součástí dohody byly i dojednané válečné reparace.
A tím nejpodstatnějším v místním regionu bylo ukončení plenění a
drancování, které umožnilo postupný, ale nezadržitelný návrat do
předválečných poměrů, pokud k němu vůbec mohlo dojít.
Aby bylo možné získat určitý přehled o míře devastace v království
českém, bylo rozhodnuto, že je nutné udělat poválečnou inventarizaci.
Po nezbytných přípravách pak vůbec prvním celkovým dokumentem,
který zmapoval nový stav, byla berní rula a první soupis duší podle
víry.
Jednodušší soupis obyvatelstva byl proveden r. 1651, berní rula
pak byla dokončena o tři roky později.
Soupis provedli duchovní, rulu pak ustanovené komise.
Registrátorem ruly zde byl Václav František Teplý.
Na bývalých zdejších gruntech bylo téměř pusto.
Na dřívějším Kalousovském gruntu (dnes čp. 23 - Jelínkovo) seděl
nyní Tomáš Zavadil, dříve chalupník, ale jeho chalupa zůstávala
opuštěná. Z Pechovského gruntu (dnes čp. 44 - Teplovo, předtím
Slejškovo) utekl za vpádu saských vojsk Pavel Skoukal, který potom
jako šafář žil v Bečvárkách, ale po skončení války se vrátil. Grunty,
jinak zvané i popluží, tedy Morávkovský (dnes proluka na náměstí) a
Fantovský (za kostelem čp. 49, v r. 1976 zdemolováno) zůstávaly
zatím pusté.
Z chalupníků zde nyní byli pouze Adam Zákostelný, Jan Karpíšek,
Martin Kopecký, Jan Zadražil, Martin Malý a Jiří Hradecký.
Pole zůstávala neobdělaná, nebyl dobytek a ani zrno k setí. Z 377
korců poddanských polí se osévalo jen 46 korců na zimu a 28 na jaře.
Místní hospodáři pak drželi jen 1 koně, 9 volů, 20 krav, 18 jalovic, 2
ovce a 22 sviní.
Statek Pečecký, velmi poničený, byl navíc zatížen dluhem 12.500
zlatých.

Krabičkování
Hurá – máme rekord v kapse! Tedy zatím je uložený v kabinetě,
ale už to dlouho nebude trvat a naše škola bude mít zápis v Knize
rekordů v Pelhřimově. Kolik že máme nasbíráno?
Přes deset tisíc! Tímto oficiálně ukončujeme sbírání krabiček a
budeme se plně soustředit na akci, při níž se naše a vaše snažení
završí. Paní Kotková z pelhřimovské agentury byla mou zprávou o
počtu krabiček zaskočena a zároveň zaručila prvenství v republice.
Takže zatím všem děkujeme za všechny krabičky a o chystané akci
budeme informovat.
Věra Vejtrubová

Ing. Heřman Kraml
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VÝZVA

LIDÉ BDĚTE, ALE NEZBLBNĚTE

Pomozme dětem, které si nezaslouží svůj smutný osud a bohužel
onemocněly nevyléčitelným onemocněním.
Tímto vás všechny prosím, sbírejte i nadále víčka od pet lahví.
Touto „drobností“ ulehčíme trápení jednomu malému pacientovi,
který si bude moci koupit třeba tak potřebný obvazový materiál.
Ptáte se, kam putovala víčka z minulé sbírky? Holčičce, která trpí
tzv. nemocí motýlích křídel a bydlí nedaleko Kolína.
Proto má tato sbírka opravdu smysl.
Kam přinést víčka? Stačí je přinést do základní školy nebo zavolat
a my si pro ně přijedeme.
Dále naše základní škola myslí na naše životní prostředí, a proto
sbíráme vybité baterie a malé elektronické spotřebiče, které
dosloužily.
Jana Nováková

Nikdy jsem nečekal, že budu dělat dopisovatele
do Červenopečeckého čtvrtletníku. V předvánočním čase, kdy lidé shání dárky pro své blízké,
jmelí a sváteční výzdobu, snažím se i já zásobit
obchod v Červených Pečkách svícny a adventními
věnci. Při zajíždění na parkoviště jsem se potkal s řidičem, který mi
nedal přednost zprava a zablokoval mi průjezd tím, že zastavil své
vozidlo na žlutém označení před domem dva metry od vchodu tak,
abych nemohl pokračovat v jízdě.
Když se mi podařilo s obtížemi vymanévrovat a zaparkovat, začal
majitel auta i domu vyhrožovat přivoláním policie a psychiatra. Zprvu
zaskočen jednáním onoho člověka, jsem doporučil vyhledat zmíněné
lékařské zařízení jemu, potom jsem si však vzpomněl na vyprávění
těch, kteří se již s podobným nesmyslným jednáním našeho
spoluobčana setkali, a ač nevěda, čeho jsem se dopustil, chtěl jsem
vyčkat příjezdu ochránců a pomahačů.
Po chvíli jsem byl označen „ jedním z navedených“ a zanechán
úvahám. Tak nevím, jsem blázen, či ne? Bydlím také přímo u silnice.
Mám koupit žlutou barvu a rýsovat před vchodem? Ještě by mě někdo
před vraty přejel. Tak snad jen navrhuji: Nejezděte zbytečně po
komunikaci v horní části náměstí, za ty řeči to nestojí a pojďte se
zamyslet, jestli už není čas na budování obchvatu Červených Peček.
V Kolíně to od myšlenky k činům trvalo čtyřicet let.

Poděkování
Mateřská škola děkuje městysu v
Červených Pečkách za uvolnění finančních
prostředků na výměnu nevyhovujícího
nábytku v jedné třídě mateřské školy.
Původní nábytek v celé MŠ pochází ještě ze
70 – 80 let minulého století, z kanceláří
bývalého JZD a z vojenského útvaru sídlícího v zámku. Výměna
starého nábytku za nový je plánována v době jarních prázdnin.
Doufáme, že v příštích letech najde městys ještě nějakou rezervu na
výměnu nábytku ve zbývající třídě.

Petr Židlický

Paní Anna Kekelová vzpomíná…

Karneval v mateřské škole

Paní Miškovská, dala jste mi nelehký úkol,
abych Vám vyprávěla o svém dlouhém životě.
Nevím, zda bude někoho ještě zajímat obyčejný
život obyčejné ženské. Ale pokusím se o to.
Mé vzpomínky se vrací do doby před 90 lety,
kdy jsem se v obci Opatovice narodila do rodiny drobných
„domkářů“. Moje matka se jmenovala Božena Zajícová. Když jí bylo
16 roků, odjela lodí v roce 1904 za prací do Ameriky za bratrem. Zde
se seznámila s mým otcem Otakarem.
Pracoval tam jako truhlář, ale prostředí mu nevyhovovalo, tak se ze
zdravotních důvodů po 10 letech vrátili zpět už s mojí nejstarší sestrou
Lili. Ale vím, že toho mockrát v životě litovali. Bydleli v domku
matčiných rodičů. Průběžně se jim narodily ještě tři děti. Já Anna jako
nejmladší.
Protože žádná doba není jednoduchá, nic není zadarmo, stalo se
toto. Když mi bylo 13 let, otec zemřel a matce zůstaly k obživě
3 nezletilé děti. Proč se o tom zmiňuji. Bratr byl na studiích, krátce po
otci zemřela druhá sestra na záškrt a mně skončilo dětství. Musela
jsem zastoupit tátu, pomoci udržet bratra na studiích. Na tu dobu
nerada vzpomínám. Bylo to pro nás obě těžké.
Často si vybavuji malou vzpomínku: Nikdy jsem nebyla velká,
a když jsem chodila na poli v brázdě za pluhem s kravami, nebyla
jsem ani vidět. Všechno jsme nakonec zvládly, ale bohužel jsme
netušily, že nás čeká další zkouška. Přišla 2. světová válka. Práce
pokračovala. Němcům jsme musely odevzdávat dost z mála, co jsme
na poli vypěstovaly. Maso, obilí, vejce atd.. Válka byla zlá pro
všechny, ale jedno dobré mi přinesla. U sedláka Chadraby
v Opatovicích sloužil můj budoucí manžel Václav, který nám tehdy
hodně pomáhal. Přišel sloužit jako 16tiletý kluk do Čech
z východního Slovenska, kde bída byla ještě mnohem horší. Pocházel
ze sedmi dětí. Většina z nich skončila též ve službách u sedláků
v okolí Kolína. Zpět se nikdy nevrátili.
Vrátím se ke školní docházce. Navštěvovala jsem obecnou školu
v Červených Pečkách, ale tu jsem nedokončila. Bohužel, půl roku
před ukončením mě pan ředitel Andrlík, na žádost mé matky, uvolnil.
Pochopil, že by hospodářství sama nezvládla.
Válka skončila a život šel dál. Brzy jsem se vdala a postupně
během čtyř let se mi narodily dvě dcery Květa a Zdeňka. S jejich

Předposlední únorový týden byl věnován v celé MŠ karnevalu.
Děti za asistence učitelek vyráběly škrabošky a další doplňky
související s karnevalem a podílely se i na výzdobě mateřské školy.
Poslední den v tomto týdnu byl uskutečněn karnevalový rej masek
v tělocvičně základní školy. Téměř všechny děti se představily ve
svých karnevalových kostýmech, které jim rodiče vyrobili anebo
zakoupili. Děti si společně zatancovaly, zasoutěžily a došlo i na sladké
odměny pro všechny účinkující. Rovněž se jednotlivé třídy mateřské
školy zúčastnily soutěže žákovského parlamentu základní školy
„O nejhezčí karnevalovou masku“.

Karnevalem akce MŠ nekončí, naopak mnoho dalších bude
následovat: návštěva kolínského divadla, kolínského kina, návštěva
místní knihovny, rodinné odpoledne s rodiči, barevný týden, jarní
besídky, výlety do ZOO, Den dětí, slavnostní rozloučení
s předškoláky a divadelní představení v MŠ. Snahou zaměstnanců
mateřské školy je, aby si děti odnášely domů jen příjemné zážitky a
rodičům se domů vracely spokojené a veselé děti.
Hana Beňovská
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Kouzelníci z celého kraje se sjeli, aby slavnostně uvítali nový
školní rok. Hodovalo se, tančilo se, hrály se hry, veselilo se… Do té
doby dokud se nezjevil Vy-víte-kdo se zástupem svým Smrtijedů, aby
celou slávu překazili. Vzduchem začaly létat blesky a zaklínadla. Kdo
mohl, vzal nohy na ramena a utekl, neboť Vy-víte-koho hůlka je
nelítostivá a sám se nebojí použít kouzla, která se nepromíjejí. V tom
se ale objevil Harry Potter s družinou svých nejvěrnějších přátel –
Ronem, Hermionou, Ginny a Uršulou. Nechyběl ani sám ředitel
Sokolovny čar a kouzel Albus Brumbál. Po dlouhém a vyčerpávajícím
boji nakonec Vyvolený Voldemorta přemohl.

výchovou mi pomáhala, jak jinak, matka, o kterou jsem se pak starala
až do jejích 83 let.
Asi v roce 1952 bylo založeno v obci zemědělské družstvo. Oba
jsme s manželem do něho rádi vstoupili. Práce, a ne opět lehká, nás
čekala. Pracovala jsem na poli, ale především více jak 25 roků
v kravíně. Mechanizace skoro žádná, tak mně zůstaly zase jenom ruce.
Přesto jsem byla spokojená.
Vidíte, málem bych zapomněla ještě na jednu kapitolu svých
vzpomínek. Bydlení. Žili jsme dosud v malém domečku mých rodičů.
Psal se rok 1952, rodina se rozrostla a bydlení nevyhovovalo.
Rozhodnutí stavět větší domek bylo opět na mně. Manžel se dal, jak
se říká „na politiku“, tudíž mi zůstala starost kolem stavby. Snad
každá cihla prošla mýma rukama. Zvládla jsem to. Dnes v něm stále
bydlím s pravnučkou, která se o mě dobře stará.
Chcete vědět, co mám ještě ráda. Dechovku. Ta mě provázela celý
život. V mládí nebyla žádná taneční zábava, kterou bychom s
manželem nenavštívili. Byla to tehdy doba veselá a hlavně
kamarádská. Lidé drželi víc při sobě, i když nebylo všechno růžové.
Někdy, když se tak zamýšlím nad svým dlouhým životem si říkám,
že byl vlastně jen a jen samá práce. Také mi ale pomohla překonat
dobu před skoro 20 lety, kdy jsem ovdověla.
Ještě se musím při ohlédnutí zpět vrátit do doby odchodu do
důchodu v roce 1978. Důchod byl a ještě je moje nejšťastnější období.
Skončila „dřina“, s manželem jsme užívali tento čas, jak to šlo. Starala
jsem se o drobné zvířectvo, králíky, slepice a zahrádku. To trvá
dodnes. I když síly v 90 letech hodně ubylo, dělám, snažím se
pracovat, vždyť je to můj život. Přinesl mi i mnoho radostných a
krásných zážitků. Nestěžuji si.
Dnes mám kolem sebe spořádané rodiny mých dcer, 5 vnoučat a
dokonce 9 pravnoučat, z nichž nejstaršímu je 23 roků. Ráda bych se
dožila i prapravnoučete. A to je moje odpověď na Vaši otázku, kde
beru optimismus a životní sílu. Nežiji sama, zdraví, jak říká paní
doktorka Rakušanová, odpovídá věku, tak na co bych si měla naříkat.
Mám se dobře, jsem spokojená a dá se říci i šťastná.
Toto bych chtěla popřát i všem mladým, kteří to nemají v této době
snadné. Práce je nakonec, dle mého názoru a zkušeností, lék na
všechny bolesti a trápení.

Voldemort už není nebezpečný! Celý kouzelnický svět se může
radovat, neboť dobro nad zlem zvítězilo!

Paní Kekelová, přejeme Vám do dalších let pevné zdraví, štěstí a
spokojenost.
Za redakci Čtvrtletníku se ptala Věra Miškovská

Harry Potter přemohl
Voldemorta
Harry Potter, v našem kouzelnickém světě spíše známý pod
přezdívkou Vyvolený, přemohl Vy-víte-koho. Stalo se to v sobotu
22. února 2014 v červenopečecké Sokolovně čar a kouzel.
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obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají
se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou jednoduše
oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky ("platíčko" se
zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze
zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na
nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.
Nápojové kartony – neboli obaly označené C/PAP , 81, 84, to jsou
všechno vícevrstvé obaly, které recyklovat lze.
Kam s obalem C/LDPE 90 (cappucino) a C/PAP 84 (polévka)?
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený kombinací
různých materiálů, tudíž ve většině případů vhazujte takto označené
obaly do směsného odpadu. Stejně jako vypotřebovanou řasenku,
rozbité CD.
Jak na "žárovky", tedy světelné zdroje?
Do směsného vyhodím běžné žárovky, reflektorové a halogenové.
Ale ostatní tedy lineární a kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové
a směsné výbojky, světelné zdroje s LED diodami se vybírají většinou
v elektro prodejnách. Na mapě jsem zjistila (www.ekolamp.cz), že je
mohu vyhodit také ve sběrných dvorech v Kolíně či Kutné Hoře, v
některých prodejnách s elektrem v obou městech a dokonce i v nonstop Tescu či na 2. ZŠ v Kolíně. Možností je mnoho.
Pro přátele internetu tu mám nějaké webové stránky. Do propagace
recyklace šlo v posledních letech mnoho peněz. Proto jsou všechny
stránky líbivé, moderní, přehledné a plné her a zábavy. Například
ekodomov.cz je přehledný a inspirativní. Je zde nejen pro děti krásná
hra Odpady útočí (na webu naleznete - ekovýchova – isnpirace pro
výuku). Dalším webem je stránka samosebou.cz kde si můžete složit i
popelářskou maturitu. Pustit si krátká videa, hudbu. Přehledné
informace jsou i na webu jaktridit.cz. Zajímavé jsou i stránky
plastožtrout.cz, které se věnují výkupu víček.
No a jak je to s těmi sešlápnutými pet-lahvemi? Při pokusu o
rekord v čase 15 min dokázali sešlápnout 138 dvoulitrových lahví.
"Bajvočko" o 100 kusů více. A ještě vyvrátíme jeden mýtus:
Že nikdo netřídí? To už zdaleka není pravda. 70% obyvatel už třídí.
Tak proč je nepodpořit. Pro mne samotnou je novou a inspirující
informací fakt, že třídit se musí čistě. Tedy vytřídit to, co opravdu
vím, že se třídit má. Příště se vydám po stopách našich
červenopečeckých pet-lahví. Co z nich asi vzniká? A také po stopách
nejdražšího materiálu na recyklaci. Víte, který to je? Ano, odstěhoval
se nám do Humpolce.
Zuzka

Pro Denní Věštec napsala Rita Holoubková
(v mudlovském světě Kíťa Langová).

Tříkrálová sbírka
V sobotu 11. 1. 2014 proběhla
v Červených Pečkách a blízkém okolí
Tříkrálová sbírka. Již popáté jsme s dětmi
koledovali a vybírali peníze na předem
stanovené účely – stavbu Azylového domu
sv. Terezie v Praze 8, pomoc znevýhodněným rodinám a zdravotně postiženým a také na stavbu nemocnice
v Ugandě. Velice bych chtěla poděkovat všem, kteří nás podpořili a
přispěli do této sbírky. Velké poděkování patří také koledníkům – jak
dětem, tak dospělým a p. Lence Trpišovské za organizaci celé sbírky.
Celkově se v Červených Pečkách a okolí vykoledovalo 9.191,-Kč, což
je krásný výsledek a také náš nový rekord. Uvedená částka
představuje téměř osminu z celkového součtu vybraných peněz na
Kolínsku. Doufáme, že peníze ze sbírky pomůžou co nejvíce lidem a
za rok se nám společně podaří rekord opět o trochu zvýšit. Děkujeme!

SEZNAMTE SE
s Milanem Pospíšilem, pečeckým rodákem, světově úspěšným
modelářem a jedním ze zakládajících členů základny plastikových
modelářů z Domu dětí a mládeže v Čáslavi. Od roku 1999 je klub Old
Eagles Čáslav v modelářském světě pojmem.

Jana Matoušková, 9. oddíl skautek

PLAST A ŽÁROVKY
Pet lahve
Patří do žlutého kontejneru. Vzpomínám si
na diskuze, zda vhazujeme i víčko nebo ne.
Pokud nesbíráte víčka pro jiné charitativní
účely, tak vhazujte. Lahev sešlápněte a volně
vhazujte i uzávěr. Proč sešlapávat? Představte si
popelnici o objemu 110 l. Nesešlápnutých lahví se do ní vejde 31 a
víte kolik sešlápnutých? Nechám vás hádat a prozradím v závěru
článku.
U plastů je třeba dávat si pozor na znečištění. Například tuba od
pasty, od krému, či od oleje musí být vymyta, tedy nemastná. Takto
znečištěné plasty jsou jednou z největších komplikací při recyklaci.
Pokud nevyplachujete, raději je vhazujte do směsného odpadu.
Plast nebo "neplast"? Jsou to vlastně kombinované obaly a bohužel
jich je mnoho. Označené jako C/PAP, C/PP...C/LDPE 90, ... Tyto

Westland wessex
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stříbrné medaile mám za svoje modely převážně vrtulníků v měřítku
1/48.

Moje první letadla byla, jak jinak než Plasticard. Modely
dopravních letadel vyráběné v NDR. Pro ty mladší to byla východní
polovina Německa. První slepeninou byl Boeing Tristare, Carravele a
české aerotaxi Aero 45. Z tryskáčů nějaká maličká verze švédské
stihačky Saab Draken a veliký ruský vrtulník, jehož označení
samozřejmě dnes už nevím. Vrcholem „německé éry“ byl ruský Tu
144. Všechno bylo bílé, jen s nalepenými obtisky. Občas se použila
úžasná stříbrná pasta.
Později, v letech, kdy mi táta šlapal na krk, abych stavěl čistě,
pomalu a pečlivě, mi udělal vyřezávací nůž z nástrojové pily. Přinesl
také od lakýrníků trochu barvy, co se s nimi stříkaly lokomotivy.
Snažil se mě naučit používat k barvení fixírku, což se nepovedlo a já
zůstal moc let u štětce a tupování.
Prvním „povedeným“ letadlem byl Spitfire Mk.I od Revellů, který
mi maminka přivezla s velkou slávou z Maďarska.
Dnes je již všechno jinak.
Plastikové modely letadel, vrtulníků, lodí, automobilů a vojenské
techniky se začaly stavět odborně. Už nejsme jen lepiči modelů. Díky
dostupnosti vojenské a jiné odborné literatury, obrázků, a s rozvojem
počítačů, jsme dokonalejší a přesnější. Modely jsou doplňovány o
motorové jednotky, přístroje, palubní desky, upínací pásy, rozvody
elektroinstalace a hydrauliky. Autentičtější se stala i samotná finální
barevná úprava kamufláží. Vždyť na model se stříká i sedm vrstev
tmelů, barev a barevných filtrů. Samozřejmě všechno na řádně
vytmelený, zabroušený a dokonale vyleštěný plast. Model upravujeme
různými technikami stínování, patinování apod. Tato činnost má dnes
svoje anglické názvy, preshading, cash a jiné. Už to není model
koupit a za odpoledne poslepovat z krabičky.
Je to doslova věda. Věda nejen historická, ale i technická. Chce to
trpělivost a modelařina ji důsledně vyžaduje.

Pracoviště modeláře
Odjíždím za Kanál
S reprezentačním družstvem 54 českých modelářů se vydává
autobus na dlouhou cestu do anglického Telfordu. A že je cesta
opravdu dlouhá, je znát na každém, kdo v autobuse jede. Odjezd podle
plánu ve čtvrtek v 11 hodin a příjezd do Londýna v pátek kolem půl
deváté ráno. Těm z nás, co jsme se těšili do Duxfordu, naskočily žíly
hned po obdržení informace, že to letiště s muzeem nebude a
parkujeme na nultém poledníku. Ne přímo na něm, ale jen malý
kousíček od observatoře v Greenwich. Opravdu tu čára, co dělí
zeměkouli na východní a západní polovinu, prochází. Jistěže jsem se
tam nechal sličnou místní dívkou zvěčnit na památku. Požádal jsem i
"slušnou" angličtinou a podal jí Nikona. Cvaky, cvak a bylo. Venku je
teplo, nevlídno, ale ne zcela ošklivo. S partou kamarádů procházíme
královským parkem pozorujíce drzé veverky, co lezou Japoncům až
na objektivy. Jdeme do přístavu. Je tam muzeum v čajovém kutru
Cutty Sark.

Westland lynx Mk.88
Tak běží den po dni.
Dospěláci se svými výtvory s pravidelností jezdí na bodovací a
porovnávací soutěže po celé České republice a do okolních států
Evropské unie. Je jen málo českých soutěží, které jsem časově nestačil
absolvovat. Domácí poličky a vitríny se zaplňují (k radosti manželky)
poháry, medailemi, diplomy a trofejemi za umístnění. Další místo
zaberou dokončené a rozestavěné modely. Taková stavba soutěžního
modelu trvá i několik měsíců.

Na nultém poledníku

A dobrý.
Impozantní plachetnice mi učarovala. Fotím ráhna, lana a další
lodní detaily. Jsme nedaleko tunelu vedoucího v hloubce pod Temží.
Co bychom to byli za české kluky, kdybychom jej nepropátrali. Jdeme
pod řekou na její druhý břeh. Odtud je to již blízko ke sportovních
stadionům posledních olympijských her. Na moderní zástavby
přilehlých mrakodrapů je úchvatný pohled. Couráme se a
pokukujeme. Je nám celkem dobře. Blbneme. Staří chlapi blbnou jako
malí kluci. Při zpáteční cestě prolézáme krámky a tržnici. Obědváme
ve stylovém bistru stylový sendvič.
Počasí se kazí. Zalézáme do královského námořního muzea.
Kocháme se vším, s čím admirál Nelson a jeho kolegové brázdili
jménem Jejího Veličenstva světové oceány. Tohle se nikde jen tak
neuvidí.

Některé modelářské soutěže, zejména vrcholové, jsou tzv.
bodovačky. Podle přesných a přísných celostátních pravidel se
hodnotí jednotlivé modely. Geometrie, přesnost kamuflážních barev a
třeba také vybavení kokpitu a podvozkových šachet. Samozřejmě
pravidla nejsou tak jednoduchá, jak uvádím, je to souhrn přesných
norem a pokynů. Když se jim co nejvíce přiblížíte, máte naději v
soutěži uspět. Uspěl jsem i tady. Šatnové ramínko se pod tíhou
medailí, které na něm visí, doslova prohýbá. Jsou zde všechny z celé
republiky. V obýváku zase dlouhá řada zlatých pohárů z domácích i
evropských soutěží. No a na čestném místě mám medaile
z mistrovství republiky ve všech barvách kovu. K té poslední stříbrné
se píše rok 2013. Nejcennějšími jsou z mistrovství světa, kde jsem byl
již čtyřikrát a vždy jsem se vracel s kusem kovu. Tři bronzové a dvě
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A venku začíná poprchávat. Čas se naplnil. Šestnáctá hodina
odbila. Za hustého deště se autobusem přesouváme do
Wolverhamptonu. Máme ubytování v koloniálním hotelu Brittania.
Ještě tam však nejsme a nebydlíme. Cesta je dlouhá. Více než tři
stovky kilometrů nás dělí od vany, teplé večeře a postýlky. A hlavně
od čistého prádla a ponožek. Mercedes si to bzučí po čtyřproudé
dálnici. Řidičům už ani nevadí, že mají volant na opačné straně než
místní. Jedou dobře. Ouha, zpomalujeme, cukáme se, stojíme. Stojíme
dlouho.
Někde v dálce blikají modrá světla. Průšvih. Stojíme a stojíme
dlouho.
Když už se kolona po dvou hodinách hnula, začala se vidina teplé
večeře rozplývat. Nestihneme ji. Kuchař na nás čekat nebude!
Vnitropodniková pravidla a vztahy jsou nastavená jinak než u nás.
Kuchaři a personálu skončila řádná pracovní doba. Šli domů. Nikdo s
nimi nehne.
Několik telefonátů mezi palubou Mercedesu a Prahou, mezi
Prahou a hotelem Brittannia a je jasné, že najíst dostaneme.
Ale, ale? Blouděníčko, bloudění. Nemůžeme trefit k hotelu.
Navigace říká, že jsme na místě a skutek utek. Jsme jinde. Další
půlhodinka vzniklá špatně nastavenou navigací a hrou se slovíčky je
tady.
O půl jedenácté v noci dorážíme na místo. Jíst budeme!
Máme přichystanou studenou večeři. Sendviče rychle zmizely.
Bohužel na někoho se ani nedostalo, jaký o ně byl boj. Ubytovat,
umýt a spát. Vždyť zítra začne to, proč jsme sem jeli.
Padesátá výroční světová modelářská soutěž v Telfordu.

Modely si rozhodčí podávají přes stoly. Trnu, kdy to sudímu
spadne na zem. V sále je ticho jako v hrobě. Tu a tam cvakne závěrka
fotoaparátu či zableskne světlo blesku. Jinak klid.
Kupodivu se tu nikdo nehádá a oni s příslovečným klidem
Angličana bodují. Soutěžící v sále nejsou. Ti se vrátí až v odpoledních
hodinách spolu s veřejností, která přijde na čumendu.
III.
V jedné z hal probíhá světová „žranice“. Ochutnávka jídel,
specialit z masa, sýry, piva, vína a destiláty. Všechno je
v kamarádském duchu. Žužláš sobí stehno vedle človíčka, co se krmí
naším štrúdlem, a mrazí tě, když jej zapíjí Plzeňským. Na druhé straně
si připíjejí Rakušáci s Poláky. Přikusují k tomu škvarky, jelení srdce a
moc dobrý tmavý chléb. Dostávám nalitého panáka nějakého šňapsu.
Chutná podobně jako Stará myslivecká. Na výzvu Prozit jej polykám.
Mám rád sýry. Moje kroky vedou k „frantíkům“. Tam jsou
dobroty. Vedle leží belgické čokolády a pralinky. Váhám. Nesmíš,
velí hlas zdraví. Ne, to nemůžeš! Odolávám.
Beru si raději plátek Knäckebrotu a kousek vynikající paštičky.
Jídlo, to je na román. Opakovačka téhle povedené události bude zítra.
Osudová hodina je tu. Soutěžní modely jsou ohodnoceny. Body
sečteny. Ceny uděleny. Je 14 hodin. Sál byl našlapaný lidmi. Až do
závěrečné osmnácté hodiny tu nejde pomalu ani dýchat. Dostat se tam
bylo dost a dost složité. Vítězové a ocenění se radují. Jiní trochu
smutní. Není pro co být smutný. Tady bych rozhodčího dělat nechtěl.
Tolik krásných modelů. Všem bych nějakou cenu dal. Uklízíme české
stanoviště. Jedeme bydlet.

II.
Je to tady. Vstáváme do slunného dne. Ranní hygiena. Mnozí
zjišťují rozdíly. Klika je na záchodě jako táhlo splachování a koule je
místo kliky u dveří. Jiný kraj, jiný mrav, jiné zvyky. Snídaně. První
tradiční anglická snídaně je před námi. V termoboxu hotelové jídelny
na nás čekají míchaná vejce, volská oka, opečená slanina a žampiony.
Ovocné saláty, jogurty a několik druhů toustových chlebů. Máslo,
džemy a také bramborákové trojhránky bez chuti. Snídáme s čajem,
kávou nebo džusem. Přesun do autobusu. Jedeme.
Cíl: Telford.
Tři veliké haly, každá o velikosti fotbalového hřiště. Jsou bokem
spojené vedle sebe a čekají na naše modely. Povinná registrace
soutěžících proběhla elektronicky z domova, a proto tu jde všechno
rychle. Nanosit krabice. Vybalit. Uklidit bedny pod stoly. Zkrátka
tohle je jako doma.
Každý si usadil své výtvory k cedulkám kategorií a šel se chvíli
kochat tím, co sem svět přivezl.
A bylo čím. Skvosty lidské práce a modelářské poklady na všech
stolech. Od některých modelů nešlo odtrhnout oko, natož opustit sál,
aby mohli nastoupit rozhodčí. A ti byli kamenem úrazu. Na domácích
soutěžích hodnotíme v rukavičkách. Modely nejspíš do rukou vůbec
nebereme. Tady? Kávový dýchánek místních sudích mezi modely.
Kafíčko s mlíčkem a modely v rukou.

Mil Mi 24V
IV.
Šťastnější z nás, kteří se svými modely uspěli, se právem radují.
Půjdeme to zapít. Po bohaté večeři v hotelové jídelně, kde si dnes
mohl opravdu každý dopřát podle svých sil, vyrážejí partičky do
společnosti. Večer je krásný.
Okolní hospůdky a bary žijí. Také nejsem doma. Po jednom
zarovnaném pivíčku beru aparát a jdu do města. Fotografuji noční
život. Mám hezké obrázky. Nebo alespoň mně se líbí. Je pozdě v noci.
Představení v divadle skončilo.
S kamarádem stojím před hotelem. Kecáme a hodnotíme
kolemjdoucí. V oblékání do divadla hrůza. Zlaté krásné naše holky.
Tady je všechno jiné. Místní děvčata nejsou moc načančaná. Začíná
být chladno. Roman zašlapuje poslední dnešní cigaretu. Stojíme pod
cedulí oznamující, že v okolí je policejně kontrolováno požívání
alkoholických nápojů. Na veřejnosti se pít nesmí! V hotelu si dáváme
ještě jedno podivně natočené a stěrkou zarovnané pivo. Loučíme se.
Hurá do Hajan.
V.
Neděle ráno. Ještě před snídaní jdu dokončit svůj záměr s obrázky
anglických staveb za ranního rozbřesku. Sluníčko krásně osvětluje
budovy a já fotím. Spokojen s vykonanou prací mizím v jídelně. Na
svůj talířek nakládám dvě volská oka a dva plátky opečené slaniny.

Hornet F18
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Nezbytný startér v podobě černé kávy a skleničku grepového džusu.
Spokojenost. Ještě trochu vitamínu. Citrusový kompot a mám dost.
Do autobusu tentokrát už nakládáme všechno. Odhlašujeme se z
hotelu. Už se sem letos nevrátíme. Díky. Bylo tu dobře. Odjezd.
Ti, kdož chtějí navštívit leteckou základnu v Cosworthu s muzeem,
mají možnost se zde nechat cestou do Telfordu vysadit. Autobus se
pro ně vrátí. Co je tu k vidění? Jako v každém anglickém muzeu. Moc.
Byl jsem tam také a fotil, fotil a zase fotil. Hlavně prototypy, speciály
a letadla studené války.
VI.
V Telfordu se usazujeme v české modelářské základně. Stůl české
reprezentace, který letos dokumentuje modelářské období konce
šedesátých let, jehož symbolikou byla ruská okupace naší vlasti a také
první český plastikový model Aero L-29 Delfín.
Rusům se náš stůl opravdu nelíbí. Vidí obrázky z roku 1968. Vidí,
jak jejich tanky ničí Prahu. Vidí odpor a vzdor lidí. Kritizují a breptají.
Nu, však jejich ruští tatíci jsou na vině. Všichni jsme se rozprchli po té
veliké ploše výstaviště. Někdo navštěvuje hrabárnu - modelářskou
burzu. Jiní zase poletují mezi prodejci ve snaze zakoupit nějaký trhák.
Něco, co doma není k sehnání.
Je neděle 10. listopadu 2013. Jedenáct hodin dopoledne. Z ochozu
zní trubka. Život v halách se v mžiku zastavuje. Na plné dvě minuty je
absolutní klid. Nikdo se ani nepohne. Trubka zní. Její hlas je oslavou
ukončení bojů I. světové války. Tichem a klidem je uctěna památka
miliónů mrtvých ve světových válkách. Je to ohromující a mrazivý
pocit. Čest a klid všem padlým bojovníkům na obou stranách fronty.
Když jsem byl v Anglii poprvé, zastihla mě tato chvilka v
obchodním domě. Stál jsem vyvalený mezi ostatními. Dnes již vím
své. Viděl jsem v Londýně u pomníků věnce s vlčími máky. Stovky
jich byly, položené u pomníku padlých. Impozantní a dojemné. Na
autech i klopách, na kapotách i límcích, všude květy vlčích máků.

Ten lístek platí na všechny druhy dopravy v Londýně po celých 24
hodin. Jezdit tak můžeš metrem, vlaky, lodí a doubledeckerem. Prší.
Hendonské muzeum bude nejlepší skrýší. Navečer se musíme vrátit
zpět k hotelu. Počítat s časovou rezervou dvou hodin je nutné.
Rozsáhlé prostory skrývají letecké poklady. Aeroplány s výplety,
drátěnky, jsou v jedné hale.
V další z hal je expozice II. světové války. Samostatně je bitva
o Anglii a moderní letectvo dvacátého století. Vymezený čas
k prohlídce rychle utíká. Je tu poledne.
Tango bar je náš cíl. Poskytneme svému tělu krátký odpočinek a
relax. Všechno v muzeu prohlédnout nestačíme. Vymezený čas se
chýlí ke konci.
Za velikého deště se přemísťujeme do stanice metra Kolindale.
Metro nás zaveze k nádraží. Vývěsní, odjezdová digitální tabule
přehledně informuje o místě nástupu a čase odjezdu. Důležité je
nepropásnout informaci, zda se staví ve Felthamu. Trefili jsme se.
Všichni dorazili na místo srazu včas, a tak nastala závěrečná fáze
zájezdu. Cesta domů. Na trajekt do Doveru nás pouštějí kolem desáté
večer. Nejsou vlny a plujeme klidně. Všude je plno povalujících se
lidí. Nohy v botách na kožených sedačkách. Na stolech. Spí na zemi.
Válejí se v koutech i zákoutích. Nikomu to nevadí. Nikoho to
nepohoršuje. Jsou zvyklí.
Ta hodinka cesty se dá využít k maličkému schrupnutí. Vidíme
první vánoční stromek. Neváháme se u něj vyfotit. Vánoce tu budou
už za měsíc. A určitě něco modelářského nám Ježíšek v Anglii koupil.
Tak šťastné a veselé. Hodně zdaru do nového modelářského roku.
V Praze vystupujeme v úterý kolem 15. hodiny. Hrbatí, unavení a
spokojení. Jsme doma.
Díky páni řidiči, že jste nás dovezli v pořádku domů.
(mip) Milan „sob“ Pospíšil

SERIÁL: „VÝZNAMNÉ STAVBY
V NAŠEM OKOLÍ“
Dnešním číslem přinášíme patnáctý z pravidelné série článků, která
si klade za cíl přinášet na stránky Čtvrtletníku něco z bohaté historie
domů v našem městysi a jejich majitelů.

DŮM čp. 25 na NÁMĚSTÍ
- bydlel v něm starosta
V V sousedství ulice zvané dnes V Uličce, na její západní straně,
se na městečku nachází postupně přistavovaný domek, který v roce
1775 patřil chalupníkovi Antonínu Bohatému a jeho manželce Anně.
Tito bezdětní manželé, ve věku, kdy překročili padesátku, prodali
domek místnímu sedlákovi Josefu Jelínkovi, který již v té době
vlastnil na druhé straně uličky domy čp. 23 a 24. Ten patřil již do třetí
generace sedláckého rodu, který držel grunt, který se nazýval
Macháčkovský.
V době koupě byl Josef /*1746/ zhruba čtyřicetiletý a do té doby
bydlel s rodiči a čeládkou v rodném domě čp. 23. S manželkou
Alžbětou, která byla o šest let mladší, měl čtyři děti.
Domek mu dovolil se osamostatnit a držel ho až do roku 1792.
Po smrti svých rodičů, Pavla a Alžběty, se vrátil do rodného domu
a domek, v němž bydlel, prodal manželům Janu a Anně Vozkovým.
Téměř padesátiletý Jan Vozka /*1744/ si vzal o dva roky starší Annu,
vdovu po Václavu Mašínovi, která do domu přivedla ještě své dvě
dcery Barboru a Lidmilu. Na přelomu století s nimi bydlel v nájmu
ještě tkadlec Jan Radoměřský, který již byl po padesátce.
O deset let později byl Jan znovu ženatý, tentokrát opět s vdovou,
ale po Josefu Radoměřském, která byla tkadlecovou švagrovou, a byla
o tři roky mladší než nový manžel. V domku s nimi bydlela
šestičlenná rodina Jana Zibera, stínového zetě, který si vzal Annu,
dceru zdejšího Josefa Mašína. Nyní vzdálený příbuzný tkadlec Jan
Radoměřský zde bydlel dál. Početná rodina měla ku pomoci mladou
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VII.
Dnes končíme. Soutěž má svůj závěr. V 15 hodin všechno balíme.
Nakládáme se do autobusu. Všichni jsou disciplinovaní, jsme
kompletní. Jedeme do Londýna. Přesun bez komplikací. Ubytování
máme na londýnském předměstí Feltham. Bydlíme v „sile“ - takový
tvar má moderní hotel, kam nás cestovka ukládá. Pár metrů od hotelu
byl Lidl. Šup tam na nákupy. Obchod známý z domova poskytl
parádní služby. Zboží skoro stejné jako u nás. Některé i levnější.
Poslední večer v Anglii. Spát se nikomu nechce. Jdeme na večeři
do města. Každá parta si našla svou místní hospůdku. Ani ta naše
nebyla výjimkou. Dáváme si místní pivko. Koštujeme. Jsou to piva
různých příchutí. Citronové, kávové. Nejsou to však radlery, tedy
limonádopiva. Chutnají skvěle. Piji dva Titaniky s kávovou příchutí.
Ucházející. Na žízeň dobré. Rádio pípá jedenáct hodin a jsme
upozorněni, že za deset minut je zavíračka. Platíme a jdeme na kutě.
Poslední snídaně je bohatší a sytější než v Británii. Čeká nás
podruhé Londýn. Přesun tam i zpět, každý na svou zodpovědnost. U
drážní pokladny kupujeme za 8 liber celodenní jízdenku a nasedáme
do moderního vlaku. Po půlhodince vystupujeme v Londýně na
nádraží Waterloo. Přesunujeme se, alespoň my, metrem do Hendonu.
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děvečku, patnáctiletou Alžbětu Vránovou.
Po smrti druhé manželky, rovněž Anny, která přežila svého
druhého manžela, byl podle pozůstalostního řízení z 23. dubna 1814
domek připsán Janovu synovi Janovi. Ten hospodářství se vším
příslušenstvím, tedy se živým i mrtvým inventářem, prodal manželům
Janovi a Barboře Uhrovým. Kromě domku to bylo 7 jiter polí (4 ha),
klisna, vůz, pluh a brány, vše za 390 zlatých.
Chalupník Jan Uher /*1773/ byl v době koupě zhruba čtyřicetiletý
a s o pět let mladší manželkou měl v té době čtyři děti, po dvou
dcerách přišli synové. Po koupi k nim následujícího roku přibyl ještě
Václav.
Nový majitel podle protokolu z 15. června 1815 byl povinen ročně
platit o sv. Jiřím a sv. Havlu kontribuční úrok po 44,5 krejcarech a
faráři vyplácet desátek a letník.
Ve druhé polovině třicátých let v domu bydlel ovdovělý Jan a jeho
tři dosud svobodné děti – Barbora, Josef a Václav.
Hospodářství po Janově smrti přešlo na nejmladšího Václava
/*1815/, protože nejstarší syn Jan byl chalupníkem v nedalekém čp.
20. Václav byl v polovině čtyřicátých let již ženatý a v domku se
zatím bezdětnými manželi žil jeho otec a více než čtyřicetiletá
svobodná sestra Barbora.
Václav měl s manželkou Marií po třech synech – Josefu, Františku
a Antonínovi ještě dceru Marii.
Roku 1876 byl domek přepsán na nejmladšího Antonína /*1853/,
který se o dva roky později oženil a jednu polovinu nechal připsat své
ženě Marii. Roku 1881 byl domek částečně poškozen požárem.
Antonín byl dlouhá léta v zastupitelstvu a byl také dvakrát
starostou a to v letech 1883-86 a 1870-97. O něm a o jeho promyšlené
sňatkové politice jsme již psali několikrát a nejpřehledněji je popsána
v části, která je věnována čp.39, kam laskavého čtenáře odkazujeme.
Zde uvedeme jen to, že po smrti své první ženy tento domek pak
nechal připsat té druhé, která jej po jeho smrti roku 1901 prodala
zdejšímu předsedovi hasičů Aloisi Jahodovi, který také vystřídal řadu
domů s jeho realitními schopnostmi.
Před první světovou válkou v domku bydlela rodina sadaře
Františka Jandejska. S Josefou měli tři děti.
Po první světové válce v letech 1919-21 patřil domek Ludvíku
Procházkovi a jeho nezletilé sestře Anně.
Od nich roku 1921 hospodářství koupila rodina Josefa a Marie
Procházkových, kteří se do obce přistěhovali roku 1920. S nimi zde
bydlela v nájmu ještě rodina zdejšího strojníka Antonína Čížka, který
byl třetím a předposledním starostou místního Živnostenského
společenstva v letech 1919-26, kdy zemřel.
Ve válečném roce 1941 přešlo vlastnictví na jejich děti - Ladislava
a Marii.
Od nich domek koupili manželé Tomáš Gallistl a Anna, rozená
Čížková a ve vlastnictví rodiny je do dnešních dnů. Dnes v něm bydlí
s rodinou jejich vnuk Lukáš, syn Tomáše.
Ing. Heřman Kraml

dospělé matky, ale zejména mláďatům hrozí bezprostřední nebezpečí
zadávením. Pejskové dále ruší na zemi hnízdící ptáky, kterým se
častějším opouštění hnízda snižuje líhnivost snůšky či hnízdo zcela
opustí. Dále radíme, jak se zachovat při nálezu opuštěného mláděte.
"Pokud někdo nalezne opuštěné mládě na louce, v sadě či v blízkosti
lesa, je nutno jej ponechat na původním místě a co nejdříve nejkratší
cestou se vzdálit od tohoto místa, aby nezanechal pachovou stopu v
blízkosti mláděte. Pokud bychom se mláďat dotýkali, můžeme je
svým chováním odsoudit na smrt, protože je matka již nemusí
přijmout. Velkým nebezpečím je pro zvěř také velkozáběrová
zemědělská mechanizace tažená silnými a rychlými stroji. Tyto stroje
nejčastěji ohrožují a masakrují zajíce a srnčí zvěř, kteří se pohybují po
polích a nemají téměř žádnou šanci strojům včas uniknout. Proto
žádáme zemědělce, aby při pracích na polích věnovali tomuto
problému velkou pozornost.
No a co se dělo v našem MS „OBORA“ od začátku tohoto roku?
Mimo vlastní práci se starostí o zvěř uspořádalo naše sdružení
v měsíci lednu již tradiční „Myslivecký ples“ za velké účasti a
spokojenosti návštěvníků. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
sponzorům z obce a okolí (p. Radek Šťastný, Láďa Hrbek, bratři
Kolovečtí, Čenda Horáček atd….) za různé hodnotné dary do naší
tomboly. V měsíci březnu proběhne pravidelná každoroční „Výroční
schůze MS OBORA Červené Pečky“ na myslivně v Opatovicích. Dále
jsme provedli sčítání zvěře v honitbě na základě zákona o myslivosti.
Vážení spoluobčané, v poslední době se rozmáhá velký nešvar
v našem okolí. Neznámí vandalové ničí naše myslivecká zařízení.
Jedná se hlavně o poškozování kazatelen, kradou se okna a dokonce
dochází ke skácení těchto zařízení. Asi někomu vadíme. Tito
vandalové by si měli uvědomit, že svou činností ohrožují bezpečnost
jak myslivců, tak i spoluobčanů, kteří rádi tato zařízení využívají ke
klidnému pozorování přírody.
Pavel Balvín

STOLNÍ TENIS A TURNAJ VE ŠKOLE
Do tělocvičny školy v Červených Pečkách
chodí každé pondělí večer stále víc zájemců
o stolní tenis. Na plochu se pohodlně vejdou
3 nové stoly, které ale 10 – 12 zájemcům
v zimním období nestačí, proto musí být často
postaven ještě čtvrtý (starý) stůl. Při čtyřech postavených stolech, kdy
se na některých hraje čtyřhra, případně i trojhra, je ale prostor kolem
stolů „těsný“. Pokud by zájem o tento pěkný sport i nadále stoupal,
bylo by vhodné a snad i možné přidat ještě další stůl na jeviště,
případně i rozšířit hrací dobu.
Již po několikátý rok byl ve druhý svátek vánoční uspořádán
„Svatoštěpánský turnaj“ ve stolním tenisu pro neregistrované hráče
z Červených Peček a blízkého okolí. Pořadatele těší, že zájem o tento
turnaj je každoročně větší a posledního ročníku se zúčastnilo již
19 hráčů, mezi kterými byla jedna žena a 3 děti. Všichni byli
rozlosováni do dvou skupin, ve kterých hrál každý s každým na dva
vítězné sety. Rozložili jsme 3 stoly do tělocvičny a pak ještě čtvrtý
stůl na jeviště tak, aby se čekací doba mezi zápasy co nejvíc zkrátila.
Vítězové skupin se pak utkali se druhými ze skupin (křížem) již
vyřazovacím způsobem. V prvním semifinále překvapivě podlehl
obhájce předchozích vítězství Míla Kubín Janu Beránkovi, ve druhém
semifinále porazil Lukáš Lain Jana Hanzla. Ve finále pak Lukáš
přehrál Honzu a odnesl si diplom a pohár pro vítěze. Ještě před tím si
zbývající účastníci zahráli o konečné pořadí a každý pak dostal
diplom za své umístění. Ke svátečnímu obědu jsme se sice dostavili
opožděně (hráli jsme od 9 hodin a skončili až po 13.hodině), ale
s pocity příjemně stráveného půldne, ve kterém jsme udělali něco pro
své zdraví.

Z myslivosti
Žádáme návštěvníky lesů, luk, polí a sadů, aby se v nadcházející
době chovali mimořádně ohleduplně a dodržovali v těchto lokalitách
klid. Právě v jarních měsících začíná období kladení mláďat. Dále
žádáme motorkáře a jezdce na čtyřkolkách o shovívavost k přírodě a
zvěři. Čtyřkolky jsou doslova pohromou pro volně žijící zvěř a jejich
mláďata. Jezdci se po okolí obcí velice často pohybují mimo značené
cesty, čímž samozřejmě porušují zákon. Obrana je velice složitá,
pokud se podaří zjistit poznávací značku takovéto čtyřkolky nebo
motorky budeme nuceni toto hlásit na policii. Nebezpečí tyto stroje
představují nejen v tom, že zvěř ruší, ale především tím, že mláďata
mnohdy končí pod koly rychlých čtyřkolek a motorek, kterým
nemohou uniknout. Myslivci současně upozorňují na nutnost mít
svého pejska při procházce přírodou pod kontrolou tak, aby nenaháněl
například srnčí zvěř. Bezohledné rušení zvěře a volné pobíhání pejsků
je v tomto období pro zvěř velmi škodlivé. Ohroženy nejsou jenom

Miloslav Kubín
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