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dopravy v Červených Pečkách. To vidí jednak v dopravních
omezeních a především ve vybudování obchvatu, který by odvedl
nejhustší dopravu mimo centrum městyse. Co z toho je ale reálné a
můžeme to v dohledné době realizovat? Městys má dnes připraven
projekt tzv. zklidnění dopravy, obsahující zpomalovací radary
spřažené se semafory, přechod pro chodce u Železných vrat a retardér
u lesíka v ulici Nad Hřištěm. Práce na projektu se kvůli zdlouhavým
schvalovacím řízením protáhly a teprve v listopadu t. r. byly
dokončeny. Na základě schváleného projektu se pokusíme získat na
jeho realizaci dotaci od SFDI a příští rok začneme stavět.
Možnost vybudování obchvatu Červených Peček a vytlačení
tranzitní dopravy z centra je garantována schváleným územním
plánem. Vybudování obchvatu však rozhodně neočekávám
v nejbližších letech, ale spíše v horizontu desetiletí.
Tak všichni dobře dojeďte do nového roku 2014 a v něm jen samé
šťastné cesty vám přeje

Slovo starosty o dopravních potížích
Určitě nejsem sám, kdo registruje houstnoucí dopravní ruch v našem městysi a rozhodně
mě to netěší. Letošní rok je zvláště bohatý na
různé opravy dopravních zařízení a práce na
silnicích v okolí. Poloha Červených Peček na
nejkratší spojnici měst Kolín a Kutná Hora vede
k tomu, že automaticky ležíme na vhodné
objížďkové trase pro silnici Kolín - Čáslav. To spolu s běžným
dopravním ruchem na trase Kolín - Kutná Hora vede k neustálému
nárůstu dopravní frekvence a odpovídajícímu zhoršování životních
podmínek v našem městysi.
Letos nás dopravními potížemi postihly opravy mostu v Polepech,
které zkomplikovaly cestu do Kolína. Následovaly opravy ulice
Havlíčkova v Kolíně, rekonstrukce povrchu silnice 1. třídy za
Kolínem směrem na Libenice a přebudování křižovatky u Libenic.
Ve většině případů mnoho motoristů objíždí tyto úseky přes náš
městys. Chci věřit, že příští rok bude po této stránce klidnější.
Část dopravních potíží však padá i na náš vrub. V srpnu byla
zahájena největší stavební akce letošního roku- rekonstrukce
kanalizace v ulicích Dr. Dvořáka a Bendova. Jedná se o rekonstrukci
poslední části historické kanalizace, staré téměř 100 let. Bylo nutno
uzavřít část ulice Dr. Dvořáka a tím vznikly další dopravní problémy.
V současné době stavba pokročila natolik, že jsme schopni říci, jak
dopravně zvládneme zimní období. Rozhodně chceme, aby ulice Dr.
Dvořáka byla (byť s určitými omezeními) zprůjezdněna ještě před
příchodem zimního období. Předpokládáme, že se tak stane
nejpozději před Vánocemi. Do té doby musí dodavatel dokončit
většinu kanalizačních a vodovodních přípojek, zpevnit veškeré
překopy a odstranit nerovnosti tak, aby nebránily úklidu sněhu a
posypu. Chodníky po obou stranách budou rovněž provizorně
zprůchodněny. Dokončení povrchu vozovky asfaltovým kobercem
bude přesunuto na jarní měsíce. Rozhodně se obyvatelé ulic Bendova,
Sadová, Husova a dalších nemusí obávat, že během zimy zde potrvá
současná objížďková trasa.
Co bude následovat? V jarních měsících r. 2014 bude
doasfaltován povrch ulice Dr. Dvořáka a kompletně rekonstruován
chodník v úseku od kostela ke křižovatce s ulicí Na Obci. Současně
bude rekonstruována kanalizace v ulici Bendova.
Vzhledem k tomu, že chodník od Hrbků směrem k Bojišti je ve
špatném technickém stavu a během prací bude dále narušen
přípojkami, chceme během letních měsíců 2014 tento chodník
rekonstruovat a vybudovat v té souvislosti nové veřejné osvětlení
v úseku od náměstí až na Bojiště. (Zde mi dovolte malou vsuvku: Při
této akci necháme dobudovat veřejné osvětlení podél silnice spojující
Amálku s Dobešovicemi - volá po tom již několik let mnoho obyvatel
Dobešovic).
Znám řadu spoluobčanů, kteří žádají zásadní řešení houstnoucí

Mgr. Jan Dvořák, starosta

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 10.10.2013
Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín, p. Lang,
p. Jirků, p. Tomáš Dvořák, Mgr. Bartůněk, Mgr. Istenčin,
p. Procházková, p. Slanařová, Ing. Šanc, Mgr. Hanzlová
Omluveni: Ing. Pospíšil
Hosté:
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p. Kopecký, p. Beránek, p. Jeryje, p. Procházka,
p. Kalenský

1.

Projednání žádosti pana Jeryje o odkup části pozemku p.č.
459 k.ú. Bohouňovice I.
Ing. Kubín seznámil zastupitele se žádostí pana Marka Jeryjeho,
který žádá o prodej části pozemku městyse p.č. 459, který
bezprostředně sousedí s pozemkem jeho manželky. Na pozemku
plánuje zřízení veřejně přístupné a bezplatné vývěsky,
odpočinkové místo podél chodníku a umístění malého obchodu
se smíšeným zbožím (Unimo buňky). Výhledově plánuje
umístění uměleckého orloje o průměru cca 2 m a odpočinkové
místo.
V územním plánu se jedná o veřejné prostranství, na kterém
nelze nic stavět. Žadatel si zjistí na stavebním úřadě v Kolíně,
zda je možné prodejnu na tomto pozemku postavit. Pokud ano,
projedná se tento bod znovu na příštím zasedání.

2.

Projednání prodeje pozemku městyse p.č. 278 k.ú. Bořetice
Ing. Kubín seznámil zastupitele se žádostí pana Milana
Matouška, Bořetice 16 a paní Aleny Veselé, Dolní Kralovice 4,

kteří žádají o odkoupení pozemku městyse p.č. 278 o výměře 67
m2 před jejich domem č.p. 25 v Bořeticích. Pozemek udržují,
zasadili by zde okrasné keře a květiny, neprováděli by zde žádné
stavební práce. Záměr byl řádně zveřejněn. Jedná se o bezproblémový pozemek, který je vklíněný mezi soukromé pozemky
a prodej byl odsouhlasen.
3.

4.

5.

Projednání prodeje části pozemku městyse p.č. 787/31 k.ú.
Červené Pečky
Ing. Kubín seznámil zastupitele se žádostí Pavla a Jany
Herčíkových, kteří žádají o odkoupení části pozemku městyse
v ulici Havlíčkova před jejich domem v šíří 1 m a délce 17 m. Při
zamýšlené rekonstrukci jejich nemovitosti vznikne mezi domem
a současným ohraničením pozemku stísněný prostor, který by
rádi rozšířili. Záměr byl řádně vyvěšen.
Prodej nebyl schválen, protože by zde měla být zachována
uliční čára, mohou zde vést inženýrské sítě, lom oplocení do
ulice by byl neestetický a v neposlední řadě by to byl nevhodný
precedens pro obdobné žádosti.

9.

10. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemek pod
trafostanicí p.č. 159/2 k.ú. Červené Pečky
Tajemník p. Kopecký seznámil zastupitele s návrhem kupní
smlouvy na pozemek p.č. 826 k.ú. Červené Pečky pod
trafostanicí u lesíka v Červených Pečkách. Kupuje se jen
zastavěná plocha za kupní cenu 5.000,-Kč. V dříve schválené
smlouvě o smlouvě budoucí byl uveden pozemek pod trafostanicí
jako část p.č.159/2, dle nového geom. plánu dostala příslušná
část nové parc. číslo st.826.
11. Projednání výsledků dílčího přezkoumání hospodaření
městyse Červené Pečky za rok 2013
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2013, které proběhlo dne 12. 9. 2013.
Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Projednání zadání změny Územního plánu obce Červené
Pečky č.5
Ing. Kubín seznámil zastupitele s doplněním návrhu změny ÚP.
Původní zadání změny územního plánu č. 5 bylo po vyjádření
dotčených orgánů státní správy doplněno ve smyslu dodržení
schváleného plánu společných zařízení v katastrálním území
Červené Pečky a v katastrálním území Dolany, zejména
s ohledem na navržený komplex protierozních opatření.
Projednání Koncesního projektu „Provozování vodovodů pro
veřejnou potřebu města Kolína“
P. Kulhánek seznámil zastupitele s koncesním projektem
s názvem „Provozování vodovodů pro veřejnou potřebu“
zpracovaným firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
Praha. Účelem zpracování koncesního projektu je poskytnout
Vodohospodářskému sdružení Kolín komplexní podklad pro
rozhodnutí o dalším způsobu zajištění provozu regionálního
vodovodu, který zásobuje celkem cca 39 tisíc obyvatel ve městě
Kolíně, jeho okolí a v přilehlých obcích a doporučit potřebné
kroky k výběru nejvýhodnější varianty k zajištění této služby.

7.

Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na pozemku městyse p.č. 1594,1125/2 a 714/4 k.ú.
Červené Pečky. Jedná se o uložení zemního kabelu vn,
betonového sloupu a zemnící pásky
Tajemník p. Kopecký seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvou o právu stavby. Jedná se o uložení zemního kabelu
vysokého napětí, zemnící pásky a postavení betonového sloupu
na pozemcích městyse v lokalitě Na Obci pro 33 nových
rodinných domů. Jednorázová náhrada bude ve výši 1.000,-Kč +
DPH.

Projednání návrhu pojmenování ulic v lokalitě Na Obci
Červené Pečky
Kulturní komise byla pověřena návrhem na pojmenování ulic
v lokalitě Na Obci, ve které je šest nových ulic. Pojmenování ulic
je určeno shora ve směru k obci.
1. ulice – Ke Křížku
2. ulice - Na Vyhlídce
3. ulice - Na Vrších
4. ulice – Hrabáňova
5. ulice – V. J. Nováčka
6. ulice – Npor. Vaníčka

Projednání prodeje části pozemku městyse p.č. 477/1 k.ú.
Bohouňovice I.
Ing. Kubín přečetl žádost paní Procházkové o odkoupení části
pozemku městyse p.č. 477/1 před domem v Bohouňovicích.
V rohu u domu se nachází obecní studna, která by měla zůstat na
pozemku městyse. Ke studni vede šachta, ve které je výpustní
ventil vodovodního potrubí, které slouží jen pro potřebu
přilehlého domu paní Procházkové. Šachta se nachází na části
pozemku navržené k odkoupení. Celá plocha pozemku
navrženého k odkoupení je cca 80 m2 a vystupuje z linie oplocení
ostatních pozemků.
ZM nesouhlasí s prodejem z důvodu porušení linie oplocení ze
stejného důvodu, jako u neschváleného prodeje v předchozím
bodu jednání.
V následné diskuzi žadatel pan Kalenský omezil žádost
odkoupení pozemku tak, aby byla zachována linie oplocení.
Upravená žádost byla schválena.

6.

8.

se o uložení plynovodní přípojky
Tajemník p. Kopecký seznámil zastupitele se Smlouvou o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby. Jedná se o stavbu plynárenského zařízení „Nová
STL plynovodní přípojka pro parcelu č. 107/7 v ulici Dr.
Dvořáka“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů. Jedná se o objekt zámku, který vlastní firma
Benet. Úhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 50,-Kč bez
DPH za každý započatý metr.

12. Projednání víceprací v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace
v ulici Dr. Dvořáka
Starosta informoval zastupitelstvo o vícepracích, které se
vyskytly při provádění této rekonstrukce. Závažné problémy byly
způsobeny především výskytem tvrdší skály, než předpokládal
projekt a velkým množstvím balastní vody. V současné době
balastní voda způsobuje závažné problémy na čistírně odpadních
vod a probíhající rekonstrukce dává ideální možnost balastní
vody od splaškových vod oddělit a ve výhledu odvést mimo
čistírnu odpadních vod. Trubní vedení pro balastní vody by mělo
být uloženo po konzultaci s projektantem ing. Nešporem do míst
staré kanalizace, nacházející se pod chodníkem v úseku od
kostela po křižovatku s ulicí Na Obci. Tyto práce si vyžádají
kompletní demontáž chodníku včetně obrubníků a z toho
vyplývá, že bude nutné vybudovat nový chodník po uložení
potrubí. Firma Strabag byla požádána v této souvislosti o
vyčíslení takto vzniklých víceprací a současně odečtení
méněprací, které v souvislosti s tím vzniknou. Jelikož hodnota
víceprací nesmí převýšit dle zákona o veřejných zakázkách 20%
z ceny díla, navrhl navýšit cenu maximálně o 820.433,-Kč bez
DPH.
13. Projednání připoložení trubního vedení pro odvod balastních
vod z lokality Na Obci Červené Pečky
Balastní vody přitékají z oblasti současné výstavby rodinných
domků a z obecního rybníčka v lokalitě Na Obci. Firma ing.
Růžičky v této oblasti buduje splaškovou kanalizaci a je ochotna
připoložit trubní vedení pro balastní vodu do stejného výkopu pro
splaškovou kanalizaci a dovést balastní vody na křižovatku ulic
Na Obci a Dr. Dvořáka. Zde bude toto vedení napojeno na trubní
vedení budované firmou Strabag. Ing. Růžička předložil
předběžnou kalkulaci nákladů na tyto práce, která se blíží částce
200.000,- Kč včetně DPH.

Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 1089/2 k.ú. Červené Pečky. Jedná
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firmami, které by případně žádost o dotaci vyhotovily. Další
jednání zbrzdilo to, že odbor dopravy dosud neschválil projekt
těchto opatření. Okamžitě po schválení projektu bude jednání
pokračovat a zastupitelé budou seznámeni s jejich výsledkem.

14. Projednání investičního záměru městyse na rok 2014
Tajemník p. Kopecký seznámil zastupitele s návrhem Investičního záměru na rok 2014.
15. Projednání Smlouvy o vstupu obce Nebovidy do Vodohospodářského sdružení Kolín
P. Kulhánek seznámil zastupitele se Smlouvou o vstupu obce
Nebovidy do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářského
sdružení Kolín. Vstup obce Nebovidy je třeba projednat ve všech
zastupitelstvech členských obcí Vodohospodářského sdružení
Kolín.

4.

Projednání žádosti o získání dotace na projekt Základní
škola č.p. 181 – obnovitelné zdroje energie z programu
Operační program životní prostředí , Prioritní osa 2-3
„Udržitelné využívání zdrojů energie“, oblast podpory 3.2
(Realizace úspor energie a využití odpadního tepla,
obnovitelné zdroje energie)
Ministerstvo životního prostředí vypsalo projekt dotací
z evropských peněz, který by umožnil uskutečnit opatření
navržené zpracovatelkou energetického posudku budovy
základní školy. Jsou zde navržena toto opatření: výměna oken,
zateplení školní kuchyně s jídelnou, zateplení stropu nejvyššího
podlaží a tepelná izolace rozvodů ústředního topení. Úřad
městyse zahájil jednání s panem Martinem Kousalem, který by
byl schopen zpracovat žádost o tuto dotaci včetně potřebných
příloh. Doporučil tuto možnost využít a upozornil, že tato dotace
musí být podána do konce listopadu a podle informací
z ministerstva životního prostředí je vysoká pravděpodobnost
úspěšnosti této žádosti.

5.

Projednání vybudování chodníku v úseku od kapličky
k mostku na Bojišti
Schválila se stavba „Odvodnění komunikace na Bojišti“ a v této
souvislosti vznikla možnost výstavby chodníku o délce cca 50 m.
Chodník je pokračováním stávajícího chodníku z Červených
Peček přes Bojiště do sadů u bývalého muničního skladu. V trase
plánovaného chodníku byla vstupní šachta do sklepa bývalé
hospody a základ pro chladící zařízení. Chodník bude ukončen
vpustí dešťové vody a plochou zpevněnou recyklátem pro
nádoby na separaci odpadů. Celkové náklady na dokončení
chodníku jsou 60.236,-Kč.

6.

Rozpočtové opatření č. 3/2013
Rozpočtové opatření má v předloženém návrhu č. 3/2013, ale ve
skutečnosti se jedná o rozpočtové opatření č. 4/2013. Číslo
3/2013 bylo přijato bez projednání v zastupitelstvu městyse,
neboť se jednalo o přesuny v položkách a ne paragrafech. Tento
požadavek vzešel z předběžné kontroly hospodaření městyse
v měsíci září 2013. Rozpočtové opatření č. 4/2013 upřesňuje
příjmy a výdaje k dnešnímu datu. Seznámil zastupitele
s jednotlivými položkami, u kterých dochází ke změně jak na
straně příjmů, tak na straně výdajů. Rezerva ve výši 3.100.000,Kč byla převedena jako zůstatek z roku 2013 v rozpočtu na příští
rok.

7.

Projednání smlouvy č 34/13 mezi p. Martinem Kousalem a
městysem Červené Pečky na zpracování žádosti o dotaci ve
věci realizace projektu „Základní škola Červené Pečky č.p.
181 – obnovitelné zdroje energie“
V Starosta seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy č. 34/13 na
zpracování žádosti o podporu v rámci projektu „Základní škola –
Obnovitelné zdroje energie“ s Martinem Kousalem. Odměna za
vypracování žádosti a jejích příloh o poskytnutí podpory dle této
smlouvy činí 55.000-,Kč a je rozdělena do tří částí:
a) první část ceny činí 30.000,-Kč a je splatná do 7 dnů po
podpisu smlouvy.
b) druhá část ceny činí 25.000,-Kč a je splatná po věcné a
formální kontrole úplnosti žádosti fondem OPŽP.
c) třetí část ceny je odměna za úspěšné získání dotace a činí 3%
ze získané dotace

8.

Projednání záměru pronájmu části pozemku městyse p.č.
139/24 k.ú. Červené Pečky
Pan Alexandr Tyll žádá o souhlas s postavením montovaného
kotce pro psa u bytovky č.p. 304, ulice K Nádraží. Toto by mohl
být důvod sousedských sporů, proto bylo rozhodnuto vrátit
žádost panu Tylovi, aby na ní doplnil souhlas všech nájemníků
z bytovky č.p. 304 a poté opět projednat v zastupitelstvu.

16. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene na uložení kabelu nn do pozemků městyse p.č. 68/2
a st. 17 k.ú. Opatovice
Tajemník p. Kopecký seznámil zastupitele se Smlouvou
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvou o právu stavby. Jedná se o stavbu zemního kabelu
nízkého napětí podél vodovodního potrubí pro stanici na
dochlorování vody pro Bohouňovice I. Výše jednorázové
náhrady činí 1.000,-Kč včetně DPH.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 31.10.2013
Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín, p. Lang,
p. Jirků, p. Tomáš Dvořák, Mgr. Bartůněk, Mgr. Istenčin,
p. Procházková, p. Slanařová, Ing. Šanc, Mgr. Hanzlová,
Ing. Pospíšil
Hosté: p. Kopecký
1.

2.

3.

Projednání smluv o udělení souhlasu k provedení staveb
polních cest dle plánu společných zařízení v k.ú. Červené
Pečky ( HPC 12, VPC 1, VPC 16 )
Státní pozemkový úřad žádá městys o udělení souhlasu
k provedení staveb polních cest HPC12, VPC1 a VPC16 (hlavní
polní cesta HPC, vedlejší polní cesta VPC). Tyto stavby jsou
realizací plánu společných zařízení, který vyšel z provedené
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Červené Pečky. Zápisem
tohoto projektu do katastru nemovitostí se stal městys vlastníkem
pozemků pod plánovanými stavbami. Podpisem smluv uděluje
městys souhlas se stavbou a s tím, že po jejím ukončení a
provedení kolaudačního řízení mu budou stavby předány do
vlastnictví. S tím jsou spojeny i náklady s údržbou tohoto
majetku (sekání příkopů, údržba zeleně)
Projednání návrhu rozpočtu městyse na rok 2014 před
zveřejněním
Tajemník p. Kopecký seznámil s navrženým rozpočtem na
straně příjmů i na straně výdajů na rok 2014. Daňové příjmy jsou
navrženy na úrovni reálných příjmů roku 2013. Převod z roku
2013 je převzat jako rezerva z posledního rozpočtového opatření
roku 2013. Položka poplatku za odpad předpokládá stejný
poplatek jako v roce 2013, položka daně z nemovitosti
nepředpokládá její zvyšování v příštím roce. Na straně výdajů
jsou zahrnuty všechny stavby ze schváleného investičního
záměru na rok 2014. Navíc po projednání rozpočtu ve vedení
úřadu byla navýšena položka 3399 na opravu oplechování
kapličky v Opatovicích, položka 3639 byla zvýšena o 850.000,Kč na zakoupení komunální techniky, u položky 3631 veřejné
osvětlení byla zvýšena částka na úhradu elektrické energie
o 100.000,- Kč.
Projednání možnosti získání dotace ze SFDI na realizaci
dopravních opatření v Červených Pečkách
Úřad městyse předběžně zahájil jednání za účelem získání
dotace ze SFDI na realizaci dopravních opatření v Červených
Pečkách. Prozatím bylo jednáno se dvěma poradenskými
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V úterý 4.3.2014 proběhne promítání, ve kterém si přiblížíme dění
v horní části Červených Peček. Již nyní jste všichni srdečně zváni.
Závěrem bych přidal stejnou prosbu, jako již několikrát: Pokud máte
ve svých rodinných archivech fotografie, které by mohly být zařazeny
do společné prezentace, poskytněte je prosím ke zkopírování
(používaný scan je k fotografiím šetrný a jejich poškození nehrozí).
Přidat můžete i textový komentář, který u nich bude uveden.
Fotografie vám budou obratem vráceny a společně je budeme moci
shlédnout při dalším promítání. Fotografie můžete zanechat u
p. Kramla. Za případnou spolupráci předem děkujeme.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v zimních
měsících, tedy v prosinci, lednu a únoru dožívají významného
životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, životní
optimismus a pohodu.

75 let
Pan Miloslav Převrátil
Paní Vlasta Hejduková
Pan Josef Vokáček

20.10.2013 - Český Šternberk

80 let

Putování šternberskou historií je název akce, která každoročně
zakončuje turistickou sezónu na stejnojmenném hradě. Letos se tato
akce stala cílem společné turistické akce pořádané kulturní komisí.
Po delším čase to byla ryze turisticky zaměřená záležitost. Trasa byla
volena tak, aby ji zvládli všichni nehledě na svou fyzickou zdatnost.
Přesto jsme se dostali na zajímavá místa a ušli pěkných pár kilometrů.
Jednalo se o pestrý den, který nabídl každému z účastníků něco:
Možnost vidět se a mít čas popovídat si se známými při společné cestě
vlakem do Ratají n. S.; příležitost protáhnout svaly dolních končetin
při turistickém výšlapu z Ratají na hrad Český Šternberk po červené
turistické značce; nabídku přiblížit si některé významné historické
události prostřednictvím divadelních ukázek, které byly přichystány
pro návštěvníky hradu; možnost posedět ve středověké krčmě a
doplnit zde ztracenou energii atd. To vše proběhlo v příjemném
podzimním dni, který připomínal spíše končící léto než nastupující
zimu. I to přispělo k hodnocení, které bylo pozitivní ze strany všech
účastníků. A to je příslibem, že se akce stane jednou z "tradičních",
které se objevují v kalendáři kulturní komise každým rokem.
Fotografie a elektronický záznam celé cesty zanesený do mapových
podkladů naleznete na internetových stránkách kulturní komise.

Paní Marie Pánková
Pan Zdeněk Janeček

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)

12.11.2013 - Promítání historických
fotografií
V polovině listopadu proběhl další z dílů promítání historických
fotografií pořízených v Červených Pečkách. Fotografie byly vybírány
tak, abychom si tentokrát přiblížili budování zástavby v dolní části
Červených Peček, historii místního vlakového nádraží a dění v bývalé
cihelně. Cestu do auly červenopečecké základní školy na promítání si
našlo celkem 25 zájemců o historii našeho městyse. Více než 90 minut
promítání bylo vyplněno nejen komentáři pana Kramla, ale o své
poznatky a postřehy se s ostatními podělili i někteří z návštěvníků.
Těch bylo ve srovnání s minulým promítáním více a možná i z toho
důvodu, že výstavbu v dolních Pečkách mnozí z nás pamatují. Na
základě diskuse účastníků byl vybrán i obsah dalšího promítání.
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Hory. První se uskuteční 8. 12. v kostele v Malešově a druhý v neděli
15. 12. od 15 hodin v kostele Navštívení Panny Marie v Gruntě.

Pozvánky na další akce
První adventní neděle je spojena s rozsvícením vánočního stromu,
které se vžilo pod názvem Volání na Ježíška. Proběhlo v neděli
1.12.2013 v režii červenopečecké základní školy.
V sobotu 4.1.2014 můžete společně s dalšími příznivci nenáročné
turistiky absolvovat Tříkrálový pochod. Trasa nás zavede východně
od Červených Peček a to až na vrch Kaňk a v nedávné době otevřenou
rozhlednu.
V lednu vyrazíme také na další představení z repertoáru divadla
Bez Zábradlí. Představení Další roky ve stejnou dobu nabízí nejen
kvalitní herecké obsazení, ale také zábavu.
V úterý 4.3.2014 můžete navštívit další promítání historických
fotografií pořízených v Červených Pečkách. Tentokrát si přiblížíme
historii horní části Červených Peček.
Na neděli 6.4.2014 má Dětský klub Pecka připraveno Vynášení
Morany, které nabídne již mnohokráte ověřený a vyzkoušený
program.
O týden později proběhne v pořadí již čtvrtý ples městyse.
V sobotu 12.4.2014 zahraje všem návštěvníkům kapela Peklo a už
nyní se můžete těšit na doprovodný program, který bude opět o něco
bohatší, než v letech předešlých. Předprodej vstupenek na tuto akci
bude odstartován 1.1.2014.
Při přípravě kalendáře akcí jsme dali na přání mnohých z vás a
zařadili do něj návštěvu Lipna a Stezky v korunách stromů. Pokud
budete mít o tuto akci zájem, můžete si již nyní v kalendáři vyznačit
termín 18.5.2014.
Výše uvedený výčet akcí není konečný. Podrobný přehled je
průběžně aktualizován na internetových stránkách kulturní komise.

Sosák

Pojďte všichni k jesličkám...
… jako každoročně na Půlnoční mši do kostela
Narození Panny Marie v Červených Pečkách
… jako každoročně se mše koná od 22 hodin
s krátkým pásmem koled před mší
… a konečně jako každoročně jste všichni - věřící
i nevěřící v tento krásný čas co nejsrdečněji
zváni a můžete si i zazpívat!
Mgr. Jaroslav Květoň, červenopečecký varhaník

Vánoce a adventní čas
Advent znamená v křesťanské liturgii
období přípravy na příchod Ježíše Krista.
Adventní doba začíná 4 neděle před dnem
Narození Páně – Boží hod vánoční a končí
o půlnoci 24. prosince. Letos začal advent
1. prosince. Adventní doba byla dobou
postní, provázelo ji mnoho zákazů. Nesměly
se konat svatby a tancovačky. Během
adventu lidé dodržovali různé obyčeje.
Svatý Ondřej, svátek jednoho z prvních Kristových učedníků se
slaví 30. listopadu. Ondřej je patronem rybářů a sedláků. V lidové
tradici také ochráncem nevěst. Proto se v den jeho svátku čarovalo o
ženicha. Třáslo se stromem, a odkud se ozval pes, odtud pocházel
budoucí ženich dívky.

Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Kam na výlet
Výtvarná výstavní síň byla upravena v posledním patře kolínského divadla z bývalé, tmavé
zkušebny pod střechou.
Prosvětlený prostor, kde nic nepřekáží vnímání
umění, navrhl uznávaný architekt a herec David
Vávra. Vzniklo unikátní propojení doby první republiky, kdy bylo
divadlo postaveno a moderní architektury. Divadlo bylo postaveno v
roce 1939, autorem projektu byl žák slavného českého architekta Jana
Kotěry - Jindřich Freiwald.
Do galerie je vstup z boku divadla, zazvoníte a budete šlapat dvě
patra pod střechu. Odměnou Vám bude výtvarný zážitek.
Otevírací doba galerie: st – čt – pá – so - ne od 12.00 do 17.00 hod.

Svatá Barbora - 4. prosince, den je spojen s řadou lidových zvyků.
Nejznámější je řezání barborek. Třešňová větvička, která stihne do
Štědrého večera rozkvést, předpovídá dívce svatbu.
Svatý Mikuláš 6. prosince. V předvečer svátku tohoto světce
obchází domácnosti Mikuláš v doprovodu andělů a čertů a rozdává
hodným dětem sladkosti a ovoce, zlobivým uhlí. Svatý Mikuláš byl
podle legendy biskupem v Myře v dnešním Turecku a byl patronem
dětí.
Svatá Lucie 13. prosince má na svědomí předvánoční gruntování.
Večer před sv. Lucii chodily po vesnicích bíle oděné postavy „Lucky“ - a kontrolovaly peroutkou,
jestli má hospodyně řádně uklízeno.
Štědrý den je dnem těšení na večer, na nadílku a štědrovečerní
večeři.
Nezapomeňte se proto postit a pod talíř si dát peníze nebo šupinku
z kapra, aby se Vás v roce 2014 držely peníze.

Plánované výstavy v roce 2014
Jiří Balcar
– malíř a grafik, který se narodil v roce 1929 v Kolíně

Věra Miškovská

Štědrý Karel

Z knihovny

Alva Hajn
Šárka Zadáková - Růžičková

- V knihovně je nový soubor 150 knih z Kolína
- Od 4. 12. 2013 je opět dostupný katalog knih
na webových stránkách knihovny
- V pondělí 23. 12. 2013 bude v knihovně
zavřeno
- Od 6. 1. 2014 budou vybírány příspěvky na
rok 2014. Jejich výše se nemění

Kam za kulturou
Skupina TRAMPOTY si dovoluje poděkovat
svým příznivcům za podporu, popřát všem hezké
vánoční svátky a úspěšný vstup do Nového roku.
Zároveň bychom Vás rádi pozvali na dvojici
adventních koncertů, které jsme připravili
společně s pěveckým tělesem Freetet z Kutné

Všem čtenářům knihovny přeji klidné a pohodové Vánoce a
v novém roce 2014 jen to nejlepší
Marie Hurtová - knihovnice
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zemi a k tomu mě ještě trošku připlácla motorka. Naštěstí jsem se po
chvíli probral a odešel po svých. A tím vlastně všechna ta smůla
začala. Na dalších závodech jsem myslím, jel velice dobře. Jenže
pokaždé mě potkal nějaký takovýto pád. První závod, který se mi
povedl, byl až předposlední závod sezóny v Pacově, kde jsem skončil
na pěkném 3. místě. Poslední závod sezóny jsem zakončil opět pádem.
Tak snad jsem si svojí nejhorší a smolnou sezónu vybral a věřím, že to
bude už jen lepší.

Vánoční strom v Bořeticích
Nastal čas adventní,
který s sebou nese setkávání, rozjímání a rozsvěcení vánočních stromů.
Letos se podařilo po
společném úsilí rozsvítit
vánoční strom v Bořeticích.
Při této příležitosti se sešla
velká část obce i přátelé
z okolních obcí a Kolína,
kteří si v duchu adventních
tradic poslechli tóny koled,
zahřáli se teplými nápoji
a ochutnali připravené
dobroty. Vyvrcholením této
akce
bylo
rozsvícení
krásného smrku na návsi,
pro který to byla jako
i pro mnoho zúčastněných premiéra. Rozsvícený
strom a linoucí se koledy
nastolily vánoční atmosféru
u všech přítomných a
tento čas umožnil přátelské
a sousedské setkání a popovídání.
Přáli bychom si, aby se
rozsvícení vánočního stromu a přátelská atmosféra stalo každoroční
tradicí obce Bořetice.

Kterého letošního úspěchu si nejvíc vážíš?
Letos si ani tak nevážím úspěchu už jen proto, že žádný nebyl.
Za úspěch této sezóny považuji to, že jsem jí přežil ve zdraví a mohu
se tak naplno věnovat sezóně nadcházející.
Potkala tě v průběhu sezóny 2013 nějaká zranění?
Ani ne. Větší zranění se mi naštěstí vyhnula! „klep klep klep“ Spíš
to taková ta naražená žebra, naraženiny a pohmožděniny. Takže
takové ty chřipky v motokrosu.
Vzhledem k tvému věku předpokládám, že ještě studuješ.
Jakou školu a jaký ročník studuješ? A baví tě to?
Ano, studuji Střední průmyslovou školu strojírenskou v Kolíně.
Momentálně chodím do druháku, ale do školy mě chodit nebaví, ale
koho taky jo? Ale jinak mě obor strojírenství samozřejmě baví a jsem
rád, že jsem na tu školu šel. Už jen z toho důvodu, že mnohem více
rozumím všemu, co je okolo motorů.
Jak bude vypadat tvoje zimní příprava?
Celou zimu se budu věnovat fyzické přípravě. Vlastně už jsem
začal. Už nám taky nepřeje moc počasí, takže na motorce se jezdit
nedá. Proto musím více cvičit. A snad nám bude na jaře počasí přát,
abych mohl co nejdříve začít trénovat na motorce. Protože na motorce
se toho natrénuje nejvíce!
Jaké jsou plány na příští sezónu?
Zůstávám na svojí zelené Kawasaki KX 250f a chci se zúčastnit
všech mistráků. Jak juniorského tak seniorského a konečně tam udělat
nějaký výsledek. Potom v rámci tréninku plánuji nějaké přebory.

Martina Protivová

SEZNAMTE SE

Chtěl bys nám na závěr něco sdělit? (Někomu poděkovat)?
Ano, chci poděkovat celé rodině za to, že se mnou mají trpělivost a
za jejich podporu. Taťkovi, který se mnou objíždí všechny závody a
stará se mi o motorku. A dělá pro mě hrozně moc! On může za to, že
jsem nyní na takové úrovni. Mamce samozřejmě za její lásku a
trpělivost. Než bych všechny vyjmenoval, tak bych taky byl do zítra,
takže už jen stručně. Děkuji mojí ségře, Oldovi, babičkám a dědům.
V poslední řadě bych nejvíce chtěl poděkovat dědovi. On vlastně
může vůbec za to, že jsem začal jezdit a stále jezdím. Vážím si toho.

Tomáš Boček
Student a motokrosař tělem i duší
Letošní sezóna skončila. Jak bys ji ze svého pohledu shrnul?
Ano a já myslím, že se
mi sezóna příliš nepovedla.
Byla to asi jedna z mých
nejhorších sezón. První
závod v Třemošnici se mi
docela povedl. Tam jsem
dojel celkově na 5. místě,
což bylo na začátek docela
slušné. Čekal jsem, že už
se budu jen zlepšovat.
A vlastně to tak bylo, jenže
poté, co jsem přijel na první
MMČR sen. do Pacova a
ani jsem se nekvalifikoval tak jsem se rozhodl, že
s tím musím něco udělat.
Proto jsme začali ještě
tvrději trénovat. Zlepšení
bylo hned vidět. Na
závodech
v
městečku
Trnávce jsem se cítil na
motorce opravdu skvěle.
Všechno šlapalo, jak mělo a
v první jízdě jsem dojel na
dobrém 5. místě. Do druhé jízdy jsem nastupoval s tím, že chci ještě
víc než být pátý. Bylo tomu tak, když jsem se dostal na čtvrtou pozici
a začal jsem stíhat kluky přede mnou. Přišel jeden ze skoků, který se
mi nepodařilo doskočit a vypadl jsem z motorky a přistál tvrdě na

Děkujeme a v novém roce ti přejeme mnoho úspěchů a zdraví.

Ptala se Věra Miškovská
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Po příjezdu nás čekali domácí z Luční chaty a hned nás pohostili
vynikajícím obědem. Vzorně jsme se ubytovali a abychom nelenili,
hned jsme se vydali na rozhlednu Štěpánka. Rozhledna, tyčící se nad
Kořenovem, je dominantou a spolu s podzimním lesem neušla
pozornosti řady objektivů. Po večeři jsme hráli hru na poznávanou,
kdy se děti seznamovaly s vedoucími pomocí otázek a odpovědí.
Nikdo z nás nečekal, že se hra protáhne téměř až do večerky, jaký
měla úspěch!
Na další den jsme si vybrali celodenní túru na Jizerku. Vybaveni
balíčky a posíleni několika zástavkami na občerstvení jsme zvládli
celou túru bez problémů a celkem dvacet tři kilometrů v hornatém
terénu bylo úžasných. Vždyť si uvědomte, kdo z Vás naposledy někde
strávil venku na čerstvém vzduchu osm a více hodin? Samozřejmě, že
se děti ptaly, kdy už tam budeme, a naše odpovědi se lišily. Většinou
ale převládala odpověď, že za další zatáčkou jsme na chatě ☺ Po
vydatné večeři bylo vidět, že jsou někteří účastníci unavení, ale ne
natolik, aby si nezačali sami malovat trička s logem školy v přírodě na
památku.

Má tři přání
Ani mně se nelíbí, že byznys okolo svátků se
začíná roztáčet o dva měsíce dříve. Nic méně,
teď už je konec listopadu a tak je mi příjemné
začít vnímat prodejce stromečků, zasněžené
dekorace výloh a regály s čokoládovými
kolekcemi. Přiznám se, že koledy si klidně
v listopadu pustím. Každý ať si vybere, kdy do
vánočního kolotoče naskočí. A jestli vůbec. K dárkům a jejich výběru
bude směřovat i má dnešní otevřená otázka. Tentokrát hledáme spíše
dovětek: "Není důležité, co dáváš, ale…“ Jak to kdysi řekl pan prof.
Matějček, se dozvíte v závěru. Chtěla bych všem popřát klidné
Vánoce. Jak by to vypadalo? Neřídili bychom se zvykem, ale našim
srdcem. Ze všech tradic ať si každý vybere, co splní a co ne. Štědrý
večer nebude o nic méně štědrý, když nebude na stole kapr. Je
nesprávné si myslet, že všichni na Vánoce musí mít doma cukroví,
adventní věnec, zářivý ubrus a pověšené jmelí. Přeji si, ať se nikdo
nenutí do všeho toho, co dělá Vánoce Vánocemi. Každý si vyberme
jen to, co nám přináší radost. A mé druhé přání by bylo, aby Vánoce
patřily všem. Tedy i dospělým. Ať i dospělý umí odpovědět na otázku,
co by si přál. A ať směle vyjmenuje třeba 5 věcí. Je to těžké? Nelíbí se
mi, když jsou svátky přijímání a obdarovávání nastavené tak, že
dospělí převážně dávají, děti přijímají. Jak často slyšíte babičky a
dědečky: "Já nic nechci, nic mi nekupujte." Ale toto přání se obzvláště
na Vánoce špatně plní. Když pak předáváme dárek, cítíme se vlastně
provinile a hloupě. A s mým posledním přáním se vrátím k hledanému
závěru věty. "Není důležité, co dáváš, ale co to dává obdarovanému."
Mě těší nad dárky déle přemýšlet. Představuji si, co dotyčný dělá ve
volném čase, čím se v posledních měsících zabýval, trápil, co ho čeká.
Když jsem s ním, všímám si, o čem mluví, s čím pracuje. Raději
nedostat žádný dárek než ten, který je pěkný, ale co s ním.
Poslouchejte sebe, naslouchejte ostatním a svátky adventní i ty
vánoční v pohodě prožijte.
Zuzka

Ve středu jsme pozvali sokolníka a lesníka z Lesů ČR a ti dětem
udělali výklad o všem možném. Děti si mohly podržet výra a raroha a
nechat se s ním vyfotit. Dále jsme se dozvěděli, jak se počítá stáří
stromů, kteří škůdci je ohrožují, a celkově o všem, co je spojené
s lesnictvím. Musíme říci, že děti byly velmi aktivní a projevily
patřičný zájem. Na odpoledne jsme jim připravili Advance golf
championship v terénu a nečekali bychom, jak je dokáže hra golfu
v drnech a s holí z lesa bavit! Večer byl obohacen přednáškou o
lidských chromozomech a poté jsme si společně zazpívali za
doprovodu kytary.

Beseda – Zmizelí sousedé
4. listopadu jsme se spolu se žáky 7. a 8.
třídy zúčastnili besedy „Zmizelí sousedé“.
Přijeli k nám pan Petr Plaňanský a Monika
Walker, se kterými jsme si povídali o
holocaustu a pouštěli jsme si dokument
natočený dětmi z Hartmanic. Hodně jsme si
potom povídali o tom, jak se ti lidé museli
cítit v dobytčích vagónech, kterými byli přepravováni do táborů, a o
holocaustu. Film Děti z Hartmanic se věnuje židovské otázce.
Film – Děti z Hartmanic
Dokument vznikl v Hartmanicích na Šumavě. Původní židovské
obyvatelstvo bylo po roce 1945 převážně vysídleno do Německa a
městečko bylo osídleno novým obyvatelstvem. Stop po židovských
obyvatelích se zachovalo velmi málo. V dokumentu byla natočena
zchátralá synagoga stojící naproti škole. Zachovala se také kronika
dědečka jedné z dívek, které dokument natáčely. Někteří obyvatelé
městečka si nechtěli vzpomenout na to, co se tehdy dělo.
Skupina dětí ve věku 11-15 let však chtěla zjistit pravdu o tom, co
se v jejich městečku stalo s tehdejšími židovskými obyvateli. Film byl
oceněn ,,Zlatým ledňáčkem“ za nejlepší krátkometrážní dokument.
Beseda se nám líbila.
Jana Šilingrová, Veronika Ledrová (9. třída)

Čtvrteční den byl opět vyplněn putováním po okolí. Do
Harrachova jsme dojeli autobusem a dále šli už pěšky. Navštívili jsme
Mumlavské vodopády a skokanské můstky, kde jsme měli pěknou
pauzu na oběd - přímo na skokanském můstku! Nejvíce ale v tento
den bavila děti velká trampolína pod skokánky v zábavném parku.
Zde proběhla i soutěž jednotlivců o co nejlepší sestavu. Některé
kreace hraničily téměř s profesionalitou, některé byly o něco horší ☺
Po návratu do chaty jsme se vydatně nadlábli a poté uspořádali třídní
učitelce tajnou oslavu narozenin! Rozdělili jsme se o dort a ještě více

Škola v přírodě pro deváťáky
Na přelomu září a října jsme se zúčastnili školy v přírodě
v Kořenově v Jizerských horách. Počasí nám přálo, zrovna probíhalo
babí léto, tudíž bylo třeba i opalovacích krémů. 9. třída, čítající
celkem 9 dětí, se vydala vlakem k cíli, kdežto baťohy, krosny a další
věci jely ve dvou autech, aby se děti nedřely.
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Jiřího Menzela, za který získal Oscara. Hlavní postavou filmu je Miloš
Hrma a hrál ho Václav Neckář.
Dokumentární film Vlaky do nenávratna spojil pátrání po
skutečném příběhu, který se stal předlohou k novele Arnošta Lustiga
„Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou“ s realizací projektu „Vlak
Lustig“. Jedinečná dramatizace tvůrčího týmu Divadla pod
Palmovkou navštívila a odehrála ve speciálně upraveném vagónu
v loňském roce na 14 krajských nádražích v České republice a také
v symbolických místech v Polsku (Krakov a Osvětim). Po filmu
následovala beseda s režisérem Martinem Pátkem.
Měli jsme to štěstí, že jsme se tohoto divadelního představení na
nádraží pod širým nebem také zúčastnili 5. září na nádraží PrahaBubny. A velmi se nám líbilo.

zaplnili své žaludky! Ale to ještě nebyl konec! Bojová hra v lese při
osvitu svíček byla bonbónkem a je zcela na místě říci, že i ti největší
machři měli strach. ☺
Pátek byl volnější, děti dodělávaly trička, uklízely pokoje i celou
chatu a odpočívaly. Na odpoledne byla připravena orientačně –
vědomostně – sportovní hra, kde se potvrdilo, že i ten nejrychlejší, ale
bez vědomostí, nemůže vyhrát. Večer byl pro všechny zúčastněné
příjemný, byly vyhlašovány jednotlivé soutěže a děti byly
odměňovány věcnými cenami, které jsme získali od sponzorských
firem. Pak už zbyl čas jen na přesun z chaty domů, kde na náměstí
čekali rodiče, nažhavení na svoje ratolesti.

Dominika Horáková, Lukáš Sýkora (9. třída)

Adaptační kurz 6. a 7. třídy
Na konci letních prázdnin naši základní školu oslovilo Občanské
sdružení PROSTOR, zda bychom nechtěli s dětmi vyjet na adaptační
kurz do sportovně laděného areálu ve Zbraslavicích. Já a pan učitel
Suchan jsme neváhali a tuto nabídku ihned přijali. Chtěli jsme našim
žákům zpříjemnit první chvíle začátku školního roku a navíc tu byl
velice lákavý a zajímavý program připravený o. s. PROSTROR.
S tímto sdružením máme již delší spolupráci, pravidelně do ZŠ
dojíždějí a žáky zábavnou formou seznamují s Programem primární
prevence. Náš „adapťák“ se opravdu povedl. Holky a kluci se v každé
třídě poznali při různých hrách i z jiné stránky než jen ve školních
lavicích. Lépe se navzájem poznali a upevnili přátelské vztahy.

Celkově se škola v přírodě velmi povedla. Všechny děti si výlet
užily, domů se jim nechtělo, tak to většinou bývá. Všechno jednou
končí. Ale naše aktivity nekončí. Na jaře bychom rádi uspořádali
cyklo výlet, případně, pokud se podaří sehnat dostatek financí,
bychom chtěli dětem umožnit poznat - „To nejlepší z Anglie“, kde by
děti jednak viděly spoustu zajímavých památek, ale mohly by si
zároveň procvičit svoje komunikační schopnosti v anglickém jazyce.
Poděkovat chceme paní ředitelce, která nám ve všem vychází vstříc, a
zároveň třídní učitelce, která má trpělivost a vše zvládá na jedničku.
Dále rodinám dětí a firmám, které jsou v dnešní nepříznivé situaci
ochotny přispět a umožnit tak dětem prožít hezké dny ve
školním kolektivu.
Filip Thieme

Vlak Lustig
První týden v září se žáci 9. třídy vypravili do Prahy na divadelní
představení Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou, které podává
svědectví o jedné z nejtragičtějších událostí moderních lidských dějin
- nacistickém holocaustu spáchaném zejména na židech.
Arnošt Lustig spojil v této novele několik příběhů, které se
skutečně staly, a zachytil s nevšední přesvědčivostí úděl člověka
v mezní situaci, který je donucen hájit to poslední, co ještě má - svou
čest, svědomí a důstojnost.
Divadelní představení se odehrává ve vagónu, který je upraven
jako jeviště, a je součástí projektu Vlak Lustig, ve kterém je rovněž
galerijní prostor a vagóny určené pro doprovodné vzdělávací akce.
Tento vlak putuje po České republice a Slovensku.
My jsme měli možnost vidět představení na nádraží Praha-Bubny,
ze kterého byli během druhé světové války deportováni Židé do
Terezína. Vlak Lustig symbolicky připomíná osudy obětí nacistických
transportů. Projekt se koná v rámci festivalu židovské kultury Devět
bran. Více informací najdete na internetových stránkách
www.vlaklustig.cz
Mgr. Barbora Pokorná

Napsala J. Nováková

Barevný den
V rámci projektového dne proběhl na naší škole v Červených
Pečkách Barevný den. Každá třída si zvolila jednotnou barvu a v té
přišla celá třída v určený den do školy. Akci pořádal žákovský
parlament s cílem zlepšení komunikace a vzájemných vztahů mezi
žáky. Prvenství si vybojoval pátý ročník, který zvítězil nejen
v hodnocení parlamentu, ale také co do počtu barevných doplňků.
Pochvalu však zaslouží i ostatní třídy, které se do akce zapojily.

3. ročník festivalu česko-německo-židovské
kultury Devět bran
Dne 19. listopadu jsme společně s 8. třídou navštívili filmové
představení Ostře sledované vlaky a další den dokumentární film
Vlaky do nenávratna.
Film Ostře sledované vlaky je celovečerní prvotinou režiséra
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Každá třída měla též za úkol popsat zážitky z této akce a žáci třetího
ročníku napsali:
Naše třetí třída si vybrala oranžovou barvu. Je to barva
vycházejícího a zacházejícího slunce, barva ohně a pomerančů. Na
tento den jsme se těšili a domlouvali si, kdo bude mít kolik
oranžových věcí. Když jsme se ráno sešli ve třídě s paní učitelkou,
bylo to jako by tady opravdu vyšlo slunce. Všude oranžová záře.
Všichni žáci si na sobě přinesli hodně oranžových věcí a doplňků.
Někteří vypadali jako by přijeli z nějaké exotické země.
Moc se nám tento den vydařil.
Věra Vejtrubová

Krabičkování
Dva měsíce školního roku uběhly jako voda a naše sběratelská
soutěž zase pokračuje. Nyní jsme překročili osmitisícovku a další
přírůstky jsou na cestě. Ve školním kabinetě to nádherně voní a tak
byste tam klidně trefili i poslepu. Musím pochválit naše nejstarší
dodavatele krabiček, a to nemám na mysli jejich věk, ale dobu, po
kterou se našemu rekordu věnují. Někteří sběratelé už poskočili
z pomyslného schůdku z mateřské školy do té základní, a jiní nám
krabičky nosí i po skončení docházky k nám do školy.
Všem děkujeme a držte nám pěsti.
ČAJOVÁ KRABIČKA – PELHŘIMOVSKÁ 1

Dramatický kroužek
V letošním školním roce navštěvuje dramatický kroužek třicet
šikovných dětí. Mám je tedy rozděleny na dvě skupiny. Ti nejmenší
z první a druhé třídy už vyzkoušeli první herecké krůčky a chystají
svou premiéru na Vánoce. Starší, ostřílení dramaťáci, dali dohromady
pohádku, se kterou se představí na nebovidské tvrzi. Moc nás potěšilo
pozvání na vánoční akci v Nebovidech a tak pilně trénujeme. Nutno
dodat, že už zvládnou vytvořit scénář a tzv. vychytat co nesedí a co je
třeba udělat jinak.
Se všemi dětmi je báječná spolupráce a těším se na každé pondělní
a středeční odpoledne.
Věra Vejtrubová

Vánoční trh
Už tradičně se před Vánocemi konal na naší škole v Červených
Pečkách trh výrobků žáků, tentokrát 1. prosince od 15 hodin. Na první
adventní neděli si připravili krátké vystoupení ve vyzdobené
tělocvičně členové pěveckého sboru a dramatického kroužku,
vánočními koledami a říkankami všechny přítomné potěšily děti
z mateřské školy.
Návštěvníci trhu během chvíle zaplnili chodby školy i třídy.
Nabízely se tu ke koupi různé ozdůbky na stromeček, sáčky
s voňavými perníčky, misky a zvonečky z keramiky nebo drobnosti
jen tak pro radost. Jedna učebna byla proměněna v kavárničku, kde
nechyběly teplé nápoje a cukroví.
Po skončení trhu pokračoval adventní program rozsvícením
vánočního stromu na náměstí.

ZŠ na exkurzi v Botanicusu
Dovolte mi, abych Vás informovala o zajímavé akci, která se
uskutečnila v prvních dnech letošního školního roku.
1. až 3. třída si vyjela do Botanicusu – Historické vesnice řemesel a
Bylinných zahrad v Ostré u Lysé nad Labem. Průvodkyně v dobovém
oblečení provedly děti vesnicí, vysvětlily jim, jak se dříve žilo, jak si
lidé vyráběli např. mýdla, svíčky, provazy, keramiku, papír, jak
rýžovali zlato, drátovali nádoby, vyráběli šperky, vařili, pekli. Děti
obdivovaly i lukostřelce a jeho rychlé a přesné střely do terče.

Poté si samy vyzkoušely různá řemesla, ochutnaly keltské
palačinky. Moc se jim líbilo v přilehlých Bylinných zahradách, kde
poznávaly bylinky, probíhaly různé přírodní labyrinty. Exkurze se
vydařila.

Alena Bendová
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Podzim v mateřské škole
Největší podzimní akcí mateřské školy,
kterou už by bylo možné směle nazývat
tradiční, byl lampiónový průvod obcí pro děti
a rodiče. Tato událost se těší velké oblibě u
všech účastníků. Letošní ročník nebyl
výjimkou. S touto akcí také úzce souvisí
soutěž pro rodiče a děti ve výrobě podzimního strašidla z vydlabaných
dýní. Zajímavých a různorodých výtvorů se sešlo mnoho a
v podvečerním šeru za svitu svíček rozsvítily terasu mateřské školy
a její zahradu. Celý program pod vedením personálu MŠ skončil na
náměstí malým ohňostrojem.
Neméně významnými akcemi, kterých se MŠ ještě účastní, je
vánoční trh a „Volání na Ježíška“, pořádané základní školou. Děti
z MŠ nejen vyrábí společně se svými učitelkami drobné vánoční dárky
pro širokou veřejnost, ale vystoupí i s pásmem vánočních písní a
koled. Poslední akcí pořádanou v mateřské škole před koncem
kalendářního roku jsou vánoční besídky s písničkami, s básněmi
a tanečky nejen s vánoční tematikou.
Konec roku se velmi rychle blíží, a proto bych chtěla touto cestou
popřát všem čtenářům čtvrtletníku mnoho pěkného v novém roce,
hodně zdraví, spokojenosti a v příštím roce se těšíme na další
spolupráci.
Beňovská Hana

Šárka Jeřábková, učitelka

Atletické závody 5. třídy
V pátek 27. 9. jsem se zúčastnila spolu s mými spolužáky Tamarou
Krumichovou, Anetou Vokáčkovou, Kamilou Patkovou, Kristýnou
Vatlachovou, Jirkou Chocholou, Pavlem Papcunem, Ondrou Polívkou,
Vojtou Horou a Honzou Kobolkou atletických závodů.
Odjížděli jsme z náměstí v Červených Pečkách v 8:12 do Kolína,
kde se závody konaly v Borkách na atletickém stadionu. Soutěžili
jsme v těchto disciplínách: běh na 50 metrů, skok daleký, štafeta 10 X
200 metrů, hod kriketovým míčkem. Závody trvaly skoro celý den a
postupně jsme prošli všemi disciplínami. Nejvíce mě bavil běh na 50
metrů. Moc ráda jsem se závodů zúčastnila, já i moji spolužáci
doufáme, že nás pan učitel Hošek vybere i příště. Závody se nám moc
líbily.
Autorka: Natálie Bartůňková, 5. třída

Halloween v MŠ
Ve středu 23. října byl symbolickým zvonečkem zahájen
Halloween v Mateřské škole. Na nebojácné děti nejprve čekala stezka
odvahy se strašidly a pavoukem s pavučinou. Cestou děti provázely
jejich vlastnoručně vyrobené dýně. Po zdolání stezky byl každý
odvážlivec odměněn sladkým strašidlem a svítivým náramkem, který
je později doprovázel i na cestě s lampiony. Na posilněnou zde bylo i
tematické občerstvení jako dýňový džus a dýňové perníčky.
Ani organizátorkám, které nás doprovázely na cestě lampionového
průvodu, nechyběl halloweenský kostým - dýňová trička. Začátek
trasy byl u budovy MŠ a pokračoval na náměstí, kde byl zakončen
„velkolepým“ ohňostrojem.
Účast rodičů s dětmi byla hojná. Těšíme se na shledanou i příští
rok.
Kořínková Šárka

Lesní zážitek dětí ze školní družiny
V pondělí 30. 9. 2013 jsme se s dětmi ze školní družiny vydali na
výlet. Autobus nás dovezl do Kolína k Řepařské drážce. Pan
„průvodčí“ nám řekl, k čemu se drážka dříve používala, po jaké trase
jezdila. To jsme si vyzkoušeli i my. Vláček nás dovezl až na
konečnou. S nadšením jsme vyrazili k našemu cíli – do lesa.
Paní vychovatelky nám řekly, jaké stromy kolem nás rostou,
pojmenovali jsme houby, které jsme našli a dozvěděli jsme se, jaká
zvířata bychom tu mohli potkat.
Na nedalekém hřišti jsme se nasvačili, zahráli jsme si super hry.
Vláček nás dovezl zpět do Kolína a autobus do školy.
Výlet byl fajn, a už se těšíme na další – zimní výlet na hory.

Se slzami v očích
zamyšlení nad nesmyslnem…
Máš-li smutek na duši, svěř se Červenopečeckému čtvrtletníku, čtenáři. Nu poněkud to
kulhá, ale co jiného můžete očekávat od
kulhavého člověka.
Se slzami v očích jsem si přečetl v minulých
dvou číslech odstavce věnované Slovům starosty. Dojalo mě, jak
velkou pozornost věnuje místní dopravní situaci a jak ji chce řešit.
Potřetí se slza zaleskla v koutku oka mého poté, co jsem si
uvědomil, že čím se zde jedněm podbízí, to jiným upírá.
Díky zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že na jižní, tedy polední
straně městečka, dnes náměstí, budou zrušeny stávající chodníky.
Pasantům, tedy chodcům, se tak dostalo většího komfortu tím, že
mohou využívat širší místní komunikaci.
Díky značné frekvenci převážně osobních vozů a tohoto jistě
moudrého rozhodnutí, jsem byl nejednou důvěrně osloven kvapícími
řidiči. Že mě označili jako "dědka", tím mně nesdělili nic nového.
Že dědek jsem, byť ne echtovní v tom pravém slova smyslu, to jsem
věděl i bez nich a nikdy jsem se tím netajil. Když mě již před léty
v Kolíně oslovil hlouček omladiny slovy - dědku, nedal bys nám pětku
- a protože se mně to líbilo a bylo to vtipné, tak jsem jim tu pětku dal
(pro ty později narozené jen připomenu, že pětka bývalo označení pro
desetikorunu).

Simona Mejšnerová
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Méně se mně líbí připojované adjektivum "zasranej". Jelikož však
tito řidiči, kteří nešetřili lichotivými slovy, odjíždějí z místa činu
dříve, než stačím spustit kalhoty a stáhnout trenýrky, chci jim touto
cestou sdělit, že citovaná skutečnost ještě díky Bohu zatím nenastala.
Když už jsme u těch řidičů, jsou někteří z nich opravdu lidmi
zvláštního ražení. Pochopil bych už i po absolvování povinné školní
docházky, že přijedou-li vozidla z horní části obce od kostela, na
městečku objedou sochu Panenky Marie, že se budou vracet tam,
odkud přijela. Nechápu jen, proč pak u Formánkova marketu odbočují
doprava, když tak mohla jet přímo (sklerotici).
Početnější je skupina těch, kteří nejprve po hlavní asfaltové
komunikaci popromenují náměstí od východu k západu, projedou
volný západní štafl (stanoviště), objedou Immaculatu a vracejí se na
některé ze zbývajících parkovišť. To jsou opravdové vylízané mozky.
Další skupinu pak tvoří ti, kteří i za neplných parkovišť nejprve
několikrát objedou již zmiňovanou sochu, než zaparkují. Jelikož jsem
člověk zvídavý, šel jsem se jich optat. Dostalo se mi odpovědi, že byli
o to požádáni. Co k tomuto říci. Jen tolik, že chudý duchem je ten, kdo
to vykoná, chudší duchem pak ten, co je o to požádal.
Zhruba desetina vozů svižně projíždí volné západní parkoviště, než
spočine na některém ze zbývajících. Činí tak zřejmě proto, že se na
drkotavém dláždění bezpracně lépe oklepe bláto ze spodku jejich
miláčků.
I nám v uplynulé době bylo slibováno, vzpomenu-li kromě jiného,
že se zde zamete, za horka pokropí. Ač letošní léto bylo obzvlášť
hřejivé, zametalo a kropilo se, ale ne zde.
A tak bych se chtěl na tomto místě se čtenáři Čtvrtletníku rozloučit
památnými slovy Julia Fučíka z jeho Reportáže psané na oprátce.
"Lidé měl jsem Vás rád, bděte".
Bděte proto, abyste nedopadli tak jako my.
Ing. Heřman Kraml

23:30 - 6. 9. 2012, Německo, dálnice
Tak je to tady, sedíme v autě, pojídáme švesťáky a snažíme se
vybavit si vše, co jsme tenkrát viděli. Za těch 8 let jsme o něco
zkušenější, máme vylezeno 18 čtyřtisícových vrcholů, ale takovýhle
jsme ještě nelezli. Nahoru nevede žádná snadná cesta. Vstává se za
tmy, na vrcholu by měl být člověk kolem poledne a na rovné zemi
někdy za soumraku, pokud jde všechno dobře.
22:00 - 7. 9. 2012, Švýcarsko, stan, 3200 m.n.m.
Ležíme ve stanu. Dneska to byla dřina. Ráno jsme dorazili do
Zermattu. Moc jsme toho nenaspali, ale s tím se počítalo. Po příjezdu
do Zermattu (1600 m.n.m.) jsme zkontrolovali předpověď počasí a
vyrazili směr Matterhorn. Většina horolezců se nechá vyvézt lanovkou
až do výšky 2800 m.n.m., ale my se držíme tradice, že všechny
výstupy by měly být zasloužené. A tak jsme funěli do kopce (teda já
funěl, brácha si zlehka vyšlapoval) pěkně po svých a s plnou polní.
Naštěstí bylo na co se dívat, počasí nám přálo a po pár hodinách
stoupání se nám otevřel výhled na spoustu teď už dobře známých hor.
A tak nám ani nepřišlo, že jsme u horní stanice lanovky. Tady bylo
lidí jak naseto, každý si chce prohléhnout Matterhorn z blízka. Od
stanice je to ještě 3 hodiny do kopce k nástupnímu místu u chaty
Hornlihutte (3260 m.n.m). Tam jsme došli kolem 14:00, něco pojedli,
postavili stan a vydali se podívat na průzkumnou túru, kam že to
vlastně zítra půjdeme. Našlápli jsme si asi 300 výškových metrů.
Doufáme, že se to bude hodit, protože tahle část se zítra půjde v noci
jen za světla čelovek. Podle očekávání není cesta žádná procházka
růžovým sadem. Všude drolivé kameny, nikde žádné značení a člověk
si musí dávat pozor na každý krok, aby neuklouzl, nebo se s ním něco
neutrhlo. Ale snad to půjde. Ke stanu jsme se vrátili kolem šesté,
naplnili žaludky, nařídili budíka na třetí hodinu ranní a zalehli. A teď
už je deset a né a né usnout. Bolí nás hlava z nadmořské výšky,
nevyspání a celodenního pochodu na sluníčku. A ač si to nepřiznáme
nahlas, je to hlavně nervozita, která nás nenechá spát. A tak se
převalujeme a čekáme na budík. Kolem půlnoci na chvíli zaberu, ale
probouzí mě brácha, jehož žaludek to nějak nezvládá a vrací pracně
nasoukanou večeři…

Jak jsme lezli na Matterhorn
8:00 - 13. 9. 2005 – Švýcarsko, Zermatt, hlavní nádraží
Vystupujeme z vlaku: „Hele brácha, vidíš
támhle ty dva? Malé batohy, cepíny, mačky, lano,
ti na něj určitě jdou.“
Takhle nějak začíná naše první návštěva
Švýcarska. Koukáme kolem sebe a nasáváme
atmosféru městečka Zermatt, kde mezi davy turistů v džínách a
lodičkách sem tam člověk zahlédne někoho s horolezeckým
vybavením. A hned začne přemýšlet, kam se asi chystá, jestli nejde
náhodou zkusit své štěstí na horu, jež snad nenechá spát žádného
horolezce, který ji
někdy
viděl
–
Matterhorn. My v té
době ještě na žádné
čtyřtisícovce nestáli
a tak nám při prvním
pohledu na tuto
majestátní
horu
spadne čelist: „Ty
jo, jak tam někdo
může
vylézt?“
Koukáme
nahoru
znova a znova,
fotíme a říkáme si,
že na vršek se asi
nikdy nepodíváme.
Tak se
alespoň
jdeme podívat pod
samotnou přes více
jak kilometr vysokou stěnu, sáhneme
si na ni a jsme pro
tentokrát spokojeni.
Matterhorn v celé své kráse

6:30 - 8. 9. 2012, Švýcarsko, západní hřeben Matterhornu,
3800 m.n.m.
Jsou za námi dvě a půl hodiny bláznivého napůl chození, napůl
lezení za svitu čelovek. Ve čtyři hodiny ráno jsme se zařadili za pár
horských vůdců se svými klienty, kteří dobře znají cestu a snažili se
držet jejich tempo. Sami bychom správnou cestu po tmě nikdy nenašli,
i když jsme ji včera šli. Teď je po šesté hodině ranní a vykukují první
paprsky sluníčka. Mám toho plné zuby a to nám zbývá ta těžší půlka
výstupu. Sedím na kameni, jím Horalku a snažím se přesvědčit se, že
mám dost sil. Pouštíme před sebe teď už všechny vůdce s klienty,
cesta už je jasná, jinudy než po ostrém hřebeni nepůjde a navíc marná
sláva, nestačím jim. Doteď byla cesta takové oblézání kamenů a
věžiček, ale teď přijdou těžší místa. Jsme navázaní na laně a pouštíme
se do první plotny pod nouzovou bivakovací chatou Solvay hutte
(4000 m.n.m.) Technická obtížnost není až tak vysoká, potíž je v tom,
že člověk se musí na každý pohyb rukou i nohou soustředit, aby
neudělal chybu. To vlastně platí pro celý dnešní den. Nejen, že tělo
dostává zabrat, ale mozek ani na chvíli nevypne, dává pozor, jestli
stojím dobře, jestli se to tady nebude drolit, jestli je vlevo lepší cesta
než vpravo apod. Čas máme dobrý a tak se vydáváme vzhůru do
posledních 450 výškových metrů. Tady už je mezi kameny a na skále
hodně sněhu, smeká to a nejsou tak dobře vidět stupy. Ve výšce 4200
m.n.m začínají první fixní lana, kterými jsou zajištěny nejtěžší úseky.
Zaplať pánbůh za ně. Náš postup vypadá tak, že uděláme pár kroků
vzhůru, pak 2 minuty visím rukama na laně a popadám dech. Že já
blbec místo jídla a sezení nechodil v létě radši běhat. Proti nám
začínají scházet první horští vůdcové s klienty. Ale to už dolézáme
poslední skalní pasáž a je před námi posledních 100 výškových metrů
po strmém ledovci. Mačky skřípou o led, ze shora na nás ostatní
skupinky házejí kamínky a sníh. Jeden kámen velký jako vejce mě
trefuje do nohy. Koukám, jaká to byla rána a že jsem měl kliku, že to
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bylo jen do nohy. A tak lezeme (já jako šnek a brácha solidárně čeká)
nahoru. A najednou jsme tam.

Nahoru jsme tudy šli za tmy ve vláčku za horskými vůdci a cestu jsme
si bohužel drobečky chleba neznačili. A tak se sestup zpomaluje, často
se rozdělujeme a hledáme ošoupané kameny, které snad značí správný
směr. Kolem páté večer jsme v místech, která jsme si včera našlápli,
a už tušíme, že to bude dobré. Dolů to jsou ještě dvě hodiny, ale tady
už snad nezabloudíme. Hlavně opatrně, opakujeme si a v půl osmé
večer, po patnácti hodinách na cestě, jsme dole. Rozklepaní
psychickým a fyzickým vyčerpáním, ale šťastní, že to dobře
dopadlo… Ohlížíme se a říkáme si, že jeden velký sen je splněn, ale
že znovu bychom tam nelezli ani za pytel zlata.

Fixní lana nad Solvaykou

Dolů to není žádná prča
Honza a Jirka Váňovi

SERIÁL: „VÝZNAMNÉ STAVBY
V NAŠEM OKOLÍ“
Dnešním číslem přinášíme čtrnáctý 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. 13 V ULIČCE
- z obydlí hostinec a nakonec truhlárna
Postavíme-li se na náměstí před vyústění Příčné ulice, tedy mezi
cukrárnu a lékárnu, zůstane nám přímo v průhledu dům bývalého
hostince, ve kterém je dnes Kroupova truhlárna. A o něm si
v následujících řádcích budeme vypravovat.
Stavení před více než třemi stoletími jistě nevypadalo tak, jak se
nám jeví dnes. Stávalo zde již po roce 1650. Ke změně v osobě
majitele došlo 12. května 1682, když je nechal Hanuš Bedřich hrabě
Trauttmannsdorff prodat za 30 kop grošů Melicharovi Hladíkovi. Ten
zaplatil závdavkem 1,5 kopy a zbytek do kupní ceny pak následně
splácel. Ke stavení se vázala povinnost jednoho dne pěší roboty týdně,
ze které se mohl majitel vyplatit za 2 kopy, roční nájem činil ve dvou
splátkách o sv. Jiří a sv. Havlu po 60 krejcarech.
Melicharovi, jako kostelníkovi, byla robota pasírována (odpuštěna). Stavení bylo značně sešlé a tak na zahradě bylo postaveno
nové. Toho se ujal po Melicharových sirotcích roku 1700 Jiří
Czendelýn, od něhož jej po šesti letech koupil zedník Šimon Papírník
/*1683/. Ten měl s o málo starší manželkou Kateřinou pět dětí.
Prvorozený syn Jan zemřel jako dítě a tak poslední syn dostal jeho
jméno. Šimonovi byl domek zapsán 10. září 1706 v ceně 40 kop.
Starší Šimonova dcera Barbora později vlastnila domek čp. 16 na
severovýchodní straně městečka, Anna se provdala.
Úděl přešel na Šimonova nejmladšího potomka, syna Jana /*1720/,
který byl za pachtování panství zámeckým lokajem. Roku 1775 byl již
vdovcem a v domku s ním bydlelo jeho pět dětí – Vojtěch, Anna, Jan,
František a Václav.
Nejstarší Vojtěch /*1754/ ještě za otcova života koupil na

Techničtější místo
12:00 - 8.9.2012, Švýcarsko Matterhorn 4478 m.n.m.
Výš už to nejde. Místo svahu vzhůru se před námi otevírá díra na
druhou stranu. Paráda, tak přece jen jsme to vylezli. Dojdeme ke kříži
a děláme rozmazanou fotku, hodíme do sebe sušenku, brácha pošle
zprávu a koukáme co dál. Na vršku s námi jsou ještě 3 Japonci a jejich
vůdci. Ale zjišťujeme, že dolů s námi nepůjdou. Z ničeho nic se objeví
vrtulník, cvakne Japonce do sedáku a alou s ním do údolí na hotel.
A jak koukáme po ostatních, tak také oni čekají na leteckého taxíka.
A tak se s trochou závisti nesměle vydáváme dolů. Sakra, to je ale
díra. Nezbývá než se zbavit zábran a pěkně čelem od svahu pokládat
nohy „do prázdna“. Po hodině sestupu zjišťujeme, že jsme poslední,
kdo se dneska na vrchol podíval, nikdo jiný už nahoru nejde. Ti, co
byli na vršku před námi, už jsou dávno bůhví kde a tak jsme tady
osaměli. Po fixních lanech jde sestup celkem rychle, ale kámen úrazu
přichází potom. Co se nahoru šlo docela dobře, je dolů „o ústa“, a to,
co bylo těžké i nahoru, je o ústa dvojnásob. A ač nemusíme popadat
dech, tak zjišťujeme, že nám sestup bude trvat trochu déle než výstup.
Nejhorší místa slaňujeme, což ale hrozně zdržuje a tak jsme na
Solvajce kolem 15:00. Pořád zbývá ještě 800 m dolů. Potkáváme
Čechy, kteří to nahoru nestihli a na radu vůdců to otočili. Chvíli
slézáme společně, ale jsou ještě pomalejší než my, tak se nakonec
odpojujeme. Už tu není sníh, ale zase není jasné, kudy se má jít.
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trochu zahřáli a pak už se všichni vrhli na večeři. Po véče nás čekal
další program a také pověst o Hansi Hagenovi na dobrou noc.

městečku čp. 13, které pak vlastnil v letech 1781-1824. František
bydlel v čp. 8 (dnes proluka) na městečku.
Po otcově smrti přišlo stavení do veřejné dražby. Svůj rodný
domek koupil prvorozený Vojtěch, který byl pekařem, za 500 zlatých
rýnských a tato skutečnost byla zanesena do knih až 1. listopadu 1790.
Vojtěch byl dvakrát ženatý. Poprvé s Barborou měl čtyři děti,
podruhé s Annou Antošovou se oženil r. 1810, kdy již bydlel
v rodném domku, a paní domu měla k ruce služku.
Nejmladší Václav, vyučený švec, žil se svojí prvou ženou Annou
Vágnerovou v domku při Slejškově gruntě čp. 44 u kostela. Jejich
dcerka Kateřina zemřela malá. Pak se oženil podruhé s Annou
Jandákovou a koupil čp. 8, kde dříve bydlel jeho starší bratr František.
Roku 1836 již domek patřil sklenáři Janu Faltysovi a jeho ženě, o
pět let starší Anně, která již překročila padesátku. Jako příslušníci
úspěšné a početné rodiny Faltysů měli také služku.
Faltysovi po deseti letech domek prodali 16. září 1846 za 1380
zlatých manželům Václavu a Josefě Kalendovým.
Jejich dcera Barbora po rodičích dědila 18. srpna 1862. Domek byl
zapsán v ceně 848 zlatých. Po svatbě s krejčím Josefem Hruškou mu
nechala připsat polovinu stavení v ceně 400 zlatých 15. února 1863.
12. října 1872 koupil domek za 1500 zlatých „hořejší“ sedlák
Václav Jelínek z čp. 24. Neponechal si ho dlouho a tak již o dva roky
později je v rukách manželů Aloise a Josefiny Hanouskových.
Po pěti letech r. 1879 jej drží jen sám Alois.
Od hostinského Aloise Hanouska domek r. 1913 koupil Ladislav
Jandejsek s manželkou Josefou. Domek přestavěl a téhož roku zde
otevřel nový hostinec. Ten byl pozoruhodný tím, že vysoký vstupní
portál svým tvarem se podobal kostelu a to proto, že měl připomínat
přicházejícím kunčaftům, že hostinec je jejich chrám.
Ladislav /*1878/, zdejší rodák, zemřel téhož roku. Koncesi měla
jeho ovdovělá manželka Josefa a hostinec provozovala dál sama až do
roku 1922.
Tehdy se provdala za o rok mladšího Gustava Cháberu,
hostinského z Dolan. Spolu zde hospodařili až do r. 1928, kdy živnost
prodala nebovidskému hostinskému Františku Kaislerovi a jeho ženě
Josefě.
František Kaisler, rázovitá to zdejší figura, v hostinci působil i po
likvidaci soukromého sektoru až do roku 1960.
R. 1960 byl hostinec zabrán státem a dostal se do majetku MNV.
R. 1984 jej získala Jednota Kolín, která zde provozovala hostinec až
do roku 1992.
Tehdy byl vrácen v restituci potomkům Františka Kaislera, kteří jej
obratem ruky prodali podnikateli Miloši Kroupovi, který zde zřídil
truhlárnu, kterou vedl sám, později jeho syn, který ji následně
propachtoval. Prvním a zároveň zatím posledním nájemcem je Roman
Urban.
Hostinec, dodnes nazývaný pamětníky „U Kaislerů“, měl tak jako
všechny zdejší hostince vlastní kuželník. R. 1931 byl přistavěn taneční
sál, ve kterém se hrálo ochotnické divadlo. R. 1932 zde byl ustaven
spolek ochotníků Tyll, který skončil před druhou světovou válkou.
V sále Osvětová beseda provozovala v letech 1957-87 kino.

Druhý den jsme měli budíček už v 7 hodin, abychom si stačili do
snídaně všechno sbalit. Snídaně byla opravdu bohatá, takže si každý
vybral, co se mu zrovna líbilo. Když se všichni pořádně najedli a
nanosili věci do autobusu, mohli jsme vyrazit do Svatého Jana pod
Skalou. Odtud jsme šli už pěšky na vyhlídku, kde jsme se vyfotili a
pokračovali dál do Solvayových lomů. Tam nás čekala prohlídka
muzea o těžbě a projížďka vláčkem po bývalých lomech. Potom jsme
si dali společně oběd a vyrazili zpátky k autobusu. Do Peček jsme
dorazili kolem čtvrté hodiny, a i když ti nejmenší z nás byli už
pořádně unavení, výlet jsme si všichni moc užili.

Ing. Heřman Kraml

Podzimní výlet skautů
V sobotu 5. 10. 2013 jsme vyrazili na další
podzimní výlet a tentokrát do České Ameriky.
V 7:00 jsme autobusem vyrazili z Červených Peček
do Hlásné Třebáně a vydali se asi na 8 kilometrovou
vycházku. Nejprve jsme museli vyšplhat do velkého
kopce ke Karlštejnu a poté jsme se vydali k lomům
Malá Amerika, Kanada, Mexiko a Velká Amerika. Poté jsme sešli do
vesnice Mořina, kde na nás čekal autobus, který nás odvezl do kempu.
Po příjezdu do kempu „Plešivec“ jsme se zabydleli v chatičkách a
nabrali trochu energie na další program. Ovčák si pro nás připravil
spoustu her, takže na nudu nebylo ani pomyšlení. Před večeří jsme si
ještě pár her zahráli, zasoutěžili ve skákání přes lano, abychom se

Kíťa (9. oddíl)

Dole v dole se Sedmičkou
Po jedné zářijové schůzce jsme se nerozprchly domů jako obvykle,
ale přespaly jsme v parku, abychom se druhý den ráno mohly vypravit
na výlet do Kutné Hory. Potom, co jsme prozkoumaly dlážděné uličky
a několik památek bývalého královského města, jsme se v Českém
muzeu stříbra oblékly do bílých perkytlí a jen se svítilnou v ruce
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vyrazily na průzkum dolů pod Kutnou Horou. Dozvěděly jsme se,
v jakých podmínkách havíři pracovali, jaká je vlastně v dole tma,
podle čeho nalézt z dolu východ a hlavně, že když v dole narazíte na
permoníka, nesmíte ho pozdravit jinak než „Zdař Bůh“.

Vánoční tvoření s rodiči
Po loňské vydařené pilotní akci s rodiči jsme se opět s vedením
Sedmičky shodly na tom, že vánoční tvoření zařadíme do oddílového
ročního plánu. A jak tedy probíhal ročník letošní?
Akce se konala sobotního rána 30. listopadu v naší klubovně.
Datum nebylo náhodné – záměrně jsme volily sobotu před první
adventní nedělí, neboť na programu bylo vyrábění adventních věnců.
Sešly jsme se v hojném počtu, jak z řad dospělých, tak i dětí.
V klubovně nás uvítalo příjemné teplo, hrnek svařeného horkého
jablka a domácí buchta. Vánoční atmosféru dokresloval Bing Crosby a
vůně jehličí. Po krátkém přivítání jsme se pustily do práce. Vyráběly
se věnce klasické z jehličí, ale i netradiční z popcornu, dokonce i z
mašlí a pytloviny. Zkrátka na své si přišel každý. Před polednem se na
stolech rýsovalo několik velmi pěkných výtvorů, které si návštěvníci
naší vánoční dílny mohli odnést domů.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za příjemné
dopoledne a Vám, kteří jste se k nám nemohli připojit, přeji poklidné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku!
Kíťa Langová – 7. oddíl

Být pod zemí byl velký zážitek, ale na čerstvém vzduchu je nám
přeci jen lépe, a tak jsme se po vynoření z dolů vydaly údolím říčky
Vrchlice až k Velkému rybníku. Cestou jsme si přečetly několik
naučných tabulí a prohlédly spoustu zajímavých zákoutí. Zastihla nás i
malá přeháňka, ze které jsme si ale moc nedělaly a bavily se hrou, kdy
některé z nás přepadaly prapodivné nemoci, které se daly „vyléčit“
pouze tak, že ostatní vypátraly jejich příčinu (určité slovo, pohyb či
znamení). Z výpravy jsme se ale naštěstí vrátily všechny zdrávy, a tak
tedy: Zdař Bůh dalším výpravám!
7. oddíl, Veverky

Výprava na Vysokou
Dne 16. 11. se Sedmička rozhodla podniknout výšlap na nedaleký
kopec Vysoká. Vyrazily jsme v 8 hodin od naší klubovny. Po cestě
jsme hrály hodně skvělých her, třeba „Nálet“. Cesta nám trvala 1,5
hodiny, ale to nám vůbec nevadilo. Po cestě jsme našly kešku a viděly
plno srnek a zajíců. Když jsme dorazily do cíle naší výpravy –
rozhlednu Vysokou – splnily jsme pár úkolů z Cestiček a pak jsme
hrály hry zaměřené na podzimní přírodu. Největší úspěch mělo válení
sudů nebo stavění přírodního domečku. Cesta zpět nám už ubíhala
rychleji, protože jsme měly hlad a těšily jsme se na teplo našich
domovů. Výprava se nám moc líbila a těšíme se na další!

Výprava devítky
Od začátku školního roku jsme stihly hodně věcí, ale na pořádnou
celovíkendovou výpravu jsme čekaly až do začátku listopadu.
Tentokrát byly naším cílem Slapy u Prahy, kde jsme měly
zamluvenou velkou chatu i s kuchařem. Kdo by odolal?

Roverky, 7. oddíl
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Cesta do Prahy byla poměrně dlouhá, ale jak ve vlaku, tak pak
v autobuse panovala veselá nálada. Páteční večer jsme po vybalení
věnovaly večeři, povídání a nejrůznějším hrám. Sobotní vstávání bylo
příjemné - snídaně čekala na stole a nedočkavé holky stejně
nevydržely ve spacáku déle, než bylo nutné. Nejdříve jsme zamířily na
místní hřiště, kde nám Míša vysvětlila novou hru Brannboll. Byla tak
chytlavá a napínavá, že jsme ji hrály stále dokola. Řada přišla ale i na
další hry, kterými jsme vyplnily čas až do oběda. Nenudily jsme se ani
při odpolední procházce na Slapskou přehradu a užily si plno legrace
navzdory sychravému počasí. Večer se nesl v tvořivém duchu malování hrníčků a pečení bábovek byly jeho hlavní náplní. Po večeři
jsme se rozesadily kolem kamen, zpívaly s kytarou a tancovaly až do
vyčerpání. Neděle byla chladná, deštivá a vyhrazená na cestu zpět,
domů. Výpravu jsme si moc užily a domů kromě únavy dovezly
i spoustu zážitků.
Hermi – 9. oddíl

OBRÁZKY Z ČASŮ MINULÝCH /4/
Kapitola 6. Za Třicetileté války
Když stavy získaly majestátem císaře Rudolfa I. rozsáhlé
náboženské svobody, usilovaly ještě o jejich rozšíření v politické
oblasti, které by panovníkovu moc dále oslabily. Za tím účelem
svolali defensoři do Prahy stavovský sjezd, z něhož odeslali císaři
žádost o navrácení protestantských kostelů. Jeho odmítnutí využil
vůdce stavovské opozice karlštejnský purkrabí Jindřich Thurn k tomu,
že za původce označil královské místodržící v Čechách Jaroslava
z Martinic a Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Ty pak
vzbouření stavové svrhli 23. května 1618 z oken jejich kanceláře do
hlubokého příkopu u Pražského hradu spolu s písařem Filipem
Fabriciem. Byla ustavena vláda 30 direktorů. Jindřich z Thurnu v čele
stavovských vojsk porazil císařské u Čáslavi. V neklidné době
20. března 1619 zemřel císař Matyáš a na jeho místo měl nastoupit
Ferdinand II. České stavy jej odmítly a přidaly se k nim i stavy
v horních i dolních Rakousích a Morava. Den před zvolením
Ferdinanda II. císařem římským byl na generálním sněmu zemí
koruny České zvolen českým králem Fridrich Falcký, který dostal
označení jako zimní.
Mocenský boj pokračoval. Maxmilián Bavorský obsadil Horní
Rakousy, spojil se s generálem Bucquoyem a s 50 tisíci muži vtrhli do
Čech. Vojska postupovala a rozhodující bitva byla svedena u Prahy na
Bílé Hoře, kde byla stavovská vojska pod Anhaltem Maxmiliánem
Bavorským na hlavu poražena.
Po bitvě na Bílé Hoře 8. listopadu 1620 se vojsko generála
Buquoye dalo na pochod východním směrem. Jeho cílem byla
Morava, kterou měl získat zpět pro císaře. Při tomto tažení císařští
vstoupili 21. listopadu do Kolína, a zůstali tam posádkou po více než
dva týdny. Za pobytu vojáci rabovali a ničili v okolních obcích. Nic
nezůstalo ušetřeno. Stará paní Lukavecká, aby měla alespoň nějakou
jistotu, odvezla nejdůležitější dokumenty do Kutné Hory, kde je 2.
prosince 1620 odevzdala na radnici do úschovy. Tam byly ve sklepě,
dobře svázané a zapečetěné, uloženy. Kromě listin zde byly i dlužní
úpisy a nechyběla ani její poslední vůle.
Důsledky prohrané bitvy na sebe nedaly dlouho čekat. 20. února
1621 byli zajati hlavní původci rebelie a dvacet sedm jich bylo 21.
června na Staroměstském náměstí popraveno.
Války v rozjitřené Evropě dále pokračovaly. Válkou falckou
(1621-23), dánskou (1625-29), švédskou (1630-35) a švédskofrancouzskou (1635-48). Toto dlouhé válečné období pak uzavřel
Vestfálský mír.
Po tomto nezbytném exkurzu se vrátíme zpět do našich malých
poměrů a přiblížíme si události, které se zde v této době udály.
Pavel Hrabáně zemřel ve velmi nevhodnou dobu, právě týden po
pražské defenestraci. V zemi postupně roste neklid, vojska jsou na
postupu. Porážka stavů přinesla do všech koutů země snahy vítězů
prosadit svoji vůli za každou cenu.
Poté, co zvítězila katolická strana, došlo k omezování
evangelického vyznání. Evangelíci byli nuceni ke změně víry či
k odchodu. Císařským patentem Ferdinanda II.z 29. března 1624 bylo
v zemi povoleno pouze katolické náboženství. Hlavním iniciátorem a
naplňovatelem těchto snah v naší oblasti byl kutnohorský nejvyšší
mincmistr Vilém z Vřesovic.
On měl zájem na tom, aby se poměry vyhrotily, a chtěl této situace
také náležitě využít. Měl dobré informace a bylo mu tedy známo, že
místní panství spadlo na starou paní Lukaveckou. Ta jistě měla dosti
svých starostí a nabyté dědictví bylo pro ní jistě velikou přítěží. Je
nasnadě, že i ona sama hledala příležitost, jak se ho zbavit. Z letopisů
víme, že celé rozsáhlé panství, rozšířené o řadu nákupů jak otce, tak
syna Hrabáňových, mělo poměrně velikou cenu. Však také sám Pavel
je šacoval na 40 tisíc kop grošů. Leč neklidná doba, vzrůstající tlak na
starou paní i sám její věk ji v dosti krátké době přivedly k rozhodnutí,
že panství prodá. Ovšem solventních kupců v té době nebylo nazbyt.
Využila tedy nabídky nejvyššího mincmistra Viléma z Vřesovic a
zboží mu prodala.

Již posedmé letos přivezeme Betlémské
světlo do Červených Peček. Přijďte si
21.12.2013 od 10:00 do 12:00 pro tento symbol
míru a přátelství, který každoročně putuje
napříč celou Evropou. V klubovně 9. oddílu
bude pro zájemce kromě světýlka připraven
program s vánoční tématikou. Pro přenos
světýlka bude potřeba přinést svíčku a sklenici.
Těšíme se na Vás!
Inzerce:

OD LEDNA 2014 V PLNÉM
PROVOZU V ČERVENÝCH
PEČKÁCH (Nám. 1.máje 9)

 kosmetické ošetření pleti 
 úprava obočí a řas 
 trvalá na řasy 
 mikromasáž očního okolí 
 depilace 
 ošetření galvanickou žehličkou 
 aromamasáž obličeje 
 regenerační masáž zad 
 mesoderma Q systém 
 líčení 
 prodej dárkových poukazů 
Připravuji:
 chemický peeling 

OTEVŘENO DLE OBJEDNÁVEK
(OBJEDNÁVAT LZE JIŽ NYNÍ)
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bohatý statkář, přikoupil od Jindřicha Telacka z Ještěřic statky
Chotouchov a Jelčany za 15.167 zlatých. Od obce kolínské si vymohl
za svoji pohledávku 7.500 zlatých, že mu postoupila oba dvory
v Polepech.
Sám konvertoval od vyznání podobojí ke katolíkům. Ženatý byl
s dcerou císařského komorního rentmistra Matyáše z Glauchova a měl
s ní několik dětí.
Protože Hanuš měl jiné starosti, než spravovat zdejší panství,
přenesl tyto úkoly na purkrabího Aleše Brandlinského ze Štěkře, který
po jeho smrti z panství odešel.
Zemřel roku 1630, když v úplném pomatení mysli skočil do
kácovské zámecké studně. Podle jiné verze se měl oběsit ve svém
pražském bytě.
Záhy po jeho smrti se začali hlásit věřitelé, zvláště hamburský
kupec Valter de Herzogen, s pohledávkou 99.148 zlatých. Jeho
zmocněnec, vyslanec hansovního města Hamburku ve Vídni Daniel
Meuren, vymohl, že roku 1633 byl udělán soudní odhad pečeckého
panství.
Pečecká tvrz, postavená z kamene, se dvěma nádvořími a pěknými
světnicemi byla odhadnuta na 500 kop grošů míšeňských, stejně jako
tvrze v Nebovidech, Křečovicích a Chotouchově. Zpustlé tvrze
v Dobešovicích a Kralicích měly hodnotu poloviční. Rolí pak bylo při
Pečkách 15,5 lánu, Polepech 11 lánů, Nebovidech 13,5 lánů,
Dobešovicích 4,5 lánu, Chotouchově 15 lánů, Jelčanech 4,5 lánu,
Křečovicích 7,5 lánu, Kozích Mánčicích 6 lánů a Kralicích 3 lány.
Celkem bylo panských rolí 80,5 lánu. K tomu náležely pěkné louky a
108 lánů lesa, z toho v Kralicích, Nepoměřicích a Onomyšli bylo 88
lánů (lán – 18,6ha).
V červenci 1634 se pokusila švédsko-saská vojska o dobytí Prahy,
což se jim nepodařilo.
Než došlo k prodeji, saské vojsko v srpnu 1634 poplenilo celé
okolí dobytého města Kolína a zvláště zdejší panství. Výpravy jezdců
za pobytu v Kolíně trvaly plných sedm neděl. Budovy jak panské tak
poddanské byly rozbořeny a vypáleny, obyvatelstvo vyhnáno. Po
návratu neměli nejen obydlí, ale ani dobytek či obilí na zimní setbu.
Věřitelé prodávají panství, značně sešlé a poničené 13. května 1636
císařskému dvornímu radovi ve Vídni Justovi Gebhardovi z Kamenice
za 43 tisíc zlatých, jak jinak než na splátky.
O Velikonocích roku 1639 zahájila švédská vojska tažení do Čech.
Vojska švédského generála Johanna Benéra postupovala na dvou
frontách. Jedna ze západu od Chebu, druhá ze severu od Varnsdorfu.
Vojska se setkala u Prahy, ale neměla tolik sil, aby metropoli pokořila,
i když se o to pokusila dvakrát – v květnu a říjnu. Ale napáchala velké
škody jak na západě, tak východě Čech, zdejší panství nevyjímaje.
Situace se opakovala, tak jako před pěti léty.

8. března 1623 se stal Vilém držitelem panství, ale jen za 20 tisíc
kop grošů a navíc je koupil na splátky, ke kterým se později nechával
donucovat právní cestou.
Je pravda, že statek v té době mnoho nevynášel a ještě r. 1626
dohodnutou cenu nedoplatil. Vinu svaloval na svého správce Matyáše
Jílovského, který se podle něho o panství špatně staral.
Koupě zdejšího panství byla účelová a spekulativní. Nakoupil
levně a navíc je splácel stále více znehodnocovanou mincí. Navíc pak
již 14. prosince 1623 byl v Čechách vyhlášen státní krach a hodnota
mince klesla na jednu desetinu. Lze odhadnout, že reálně zaplatil za
celé panství jen asi desetinu jeho skutečné ceny.
Vilém z Vřesovic (+1640) byl příslušníkem staročeské, velmi
rozvětvené rodiny, která původně pocházela od moravského Kyjova a
měla ve znaku obrácený půlměsíc. Do Čech přišli již kolem roku 1420
a usadili se převážně v severovýchodní části země. Vilém patřil do
větve, která se psala po Doubravské Hoře u Teplic, kterou postavil Jan
Ilburk roku 1478. Jeho vnuci Vilém a Jan Ilburk byli r. 1607 povýšeni
do panského stavu.
Vilém se stal číšníkem císaře Rudolfa II. a r. 1612 královským
radou a nejvyšším mincmistrem. Úřad měl sídlo v Kutné Hoře. R.
1618 ve vypjaté době stavovského povstání odtud utekl a vrátil se sem
až po třech letech.
Za věrnost byl císařem bohatě odměňován. R. 1622 byl povýšen
mezi říšské pány, o šest let později mezi říšská hrabata. Český hraběcí
stav mu byl přiznán o rok později.
Velmi se obohatil z pobělohorských konfiskací. R. 1622 koupil
Bělou, Nekmíř a Podmokly, rok nato Brlozec a Bezvěrov, roku 1626
Libochovany a Žernoseky. R. 1623 byl jmenován gubernátorem měst
Čáslavi, Kutné Hory, Kolína, Kouřimi a Českého Brodu a
reformačním komisařem čáslavského kraje. R. 1625 se stal
presidentem české komory. Všechny tyto úřady vykonával až do roku
1628.
Roku 1623 se oženil Annou Lidmilou hraběnkou ze Salmu a měl
s ní jediného syna Jana Weikarda, který byl posledním z této větve.
Když Vilém r. 1628 skončil v úřadech, prodal pečecké panství, v té
době již částečně zpustlé, svému společníkovi z bankovního konsorcia
Hanuši (Janovi) rytíři de Witte z Lilienthalu za 52.800 zlatých (tj. 22,5
tisíce kop grošů českých).
Jan pocházel z bohaté bankéřské rodiny z Nizozemí, která sídlila
v Bruselu. Osamostatnil se a otevřel si vlastní bankovní závod v Praze
roku 1600. Sloužil císaři Ferdinandovi II. tím, že mu často půjčoval
značné finanční prostředky, které císař potřeboval pro vedení války
v Německu a k potírání evangelíků v Čechách. Za služby byl císařem
povýšen do rytířského stavu v království Českém. Veliké služby také
vykonal pro Albrechta z Valdštejna, když mu pro jeho potřeby
nakupoval nábytek, tapiserie, stříbrné zboží, předměty z drahých kovů
v Itálii, Nizozemí, Flandrech a německých zemích.
Spolu s dalšími významnými osobami založil bankovní
konsorcium, které po bitvě na Bílé Hoře dostalo roku 1622 do
pronájmu veškeré císařské mincovny v Čechách a Dolních Rakousích,
a to hlavně zásluhou místodržitele v Čechách Karla knížete
z Liechtensteina. Konsorcium zároveň s tím dostalo právo na dodávku
drahých kovů ke zmincování.
Na tomto konsorciu se kromě Karla z Liechtensteina a Jana de
Witte podílelo patnáct společensky významných osob, mezi nimiž byli
pozdější generalisimus císařských vojsk a vévoda frýdlantský
Albrecht z Valdštejna, císařův oblíbenec a majitel českokrumlovského
panství Jan Oldřich z Eggenbergu, dřívější i pozdější nejvyšší
mincmistr, držitel pečeckého panství Vilém z Vřesovic, pražský
finančník žid Nehudá Baše a další.
Toto konsorcium znehodnocovalo raženou minci v jakosti až o
80% ražením tak zvané „dlouhé mince“ a během roku způsobilo, že
byl 14. prosince 1623 v Čechách a později i na Moravě vyhlášen státní
krach. Hodnota mince klesla na jednu desetinu.
Odhaduje se, že Jan na těchto spekulacích vydělal 18 miliónů
zlatých.
Za takto nabyté peníze si Jan, pán na Kácově, Ratajích a Pečkách,
který již opustil finančnickou živnost a usadil se v Čechách jako

Ing. Heřman Kraml

Volební výsledky v Červených
Pečkách v číslech
V následujícím přehledu se můžete
seznámit strohou řečí čísel s tím, jak jsme
v našem městysi nakloněni jednotlivým
stranám a hnutím a jak jsme se svými hlasy
naložili.
Zdroj těchto tabulek s možností mnohem
detailnějšího rozboru všech volebních okrsků
najdete zde: http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps
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dověděli o přebudování původní cihelny, o odvodňování terénu,
stavění protihlukových stěn a osazování zelení tak, aby výrobní závod
působil příjemně a co nejméně narušoval pohled na krajinu.
Zájem o prohlídku projevilo hojně občanů našeho městyse
i okolních obcí a Stachema je opravdu velkoryse přivítala. Připravila
pestré a bohaté občerstvení – studené i teplé, slané i sladké dobroty,
pití všeho druhu, drobné dárky pro každého, zábavu dětem a muziku.
I počasí přálo.
Dne 19. 11. 2013 byl závod zkolaudován. Ať se mu daří – bude to
ku prospěchu jemu ale i našemu městysi.
Mgr. Danuše Dvořáková

Paní Květa Čurdová vypráví
Život utíká jako voda a nikdy bych nevěřila, že se dožiji 80ti let.
Narodila jsem se tady v Červených Pečkách
v domku, ve
kterém prožívám své stáří. Mé dětství bylo plné lásky mých rodičů
Marie a Františka Novotných. Do školy jsem chodila ráda a ráda jsem
se učila. Po ukončení základního školního vzdělání jsem byla přijata
na Obchodní školu v Kolíně.
Bylo to pro mě nové a zajímavé. Přišly nové lásky, radosti i
problémy. Prostě mládí. Po absolvování této školy jsem nastoupila do
národního podniku Tatra Kolín jako korespondentka v kanceláři
ředitele. Začal život, kdy jsem získávala zkušenosti nejen pracovní,
poznávala jsem řadu nových lidí dobrých i těch neupřímných. V Tatře
jsem prošla řadou funkcí a dospěla. V roce 1953 jsem se provdala za
Jindřicha Čurdu, který byl v té době důstojníkem čsl. armády.
Narodila se nám dcera Jindřiška a manžel na vlastní žádost odešel
z armády. Nastoupil do ČSD – dílny Kolín. Bydleli jsme společně s
rodiči a začali upravovat náš domek. Vše se dařilo. Manžel se stal
členem Mysliveckého sdružení. Z Jindřišky se stala školačka, se
kterou jsme neměli žádné problémy. Vystudovala gymnázium
v Kolíně a Střední knihovnickou školu v Praze. Vdala se a porodila
Honzíka a za tři roky Přemka. Žili jsme spokojeně. Všude nás bylo
plno.
Manžel měl možnost získat byt v Kolíně a tak jsem se stala na
14 let Červeným Pečkám nevěrná, ale ne doslova, stále to byl náš
domov. Vrátili jsme se po smrti tatínka a maminky, na které stále s
láskou vzpomínám, zpět domů – do důchodu.
Mezitím se Jindřiška odstěhovala do Kutné Hory, rozvedla se a
zůstala s chlapci sama. Vystudovala Karlovu universitu, udělala si
doktorát a získala titul PhDr. Měli jsme velkou radost. A další radostí
pro nás bylo, že se provdala za nejhodnějšího člověka, kterého znám a
který se stal dobrým kamarádem kluků.
Asi jsem té pohody a radosti vyčerpala v mém životě moc. Přišly
kruté rány, které bolí a bolet už nikdy nepřestanou. Před 13ti lety
zemřel manžel a před třemi lety dcera Jindřiška. Myslela jsem, že můj
život skončil, ale mám tady své vnuky a jejich rodiny a moje milovaná
čtyři pravnoučátka, pro která se snažím žít.
Pracuji i v Klubu důchodců a snažím se být užitečná. Máme tam
dobrou partu, jezdíme na výlety a rádi posedíme i v hospůdce nebo
u Alenky v cukrárně. Prostě žiji.
Všem dobrým lidem, které mám kolem sebe, těm kteří mi
pomáhali a pomáhají, přeji krásné Vánoce
a pevné zdraví v roce 2014.
Vážená paní Čurdová, přejeme Vám pevné zdraví, životní sílu,
štěstí a pohodu do dalších let.

Stachema vyrábí
Společnost Stachema byla založena v roce 1991
na Slovensku, od roku 1992 pracuje v České
republice. Veškerý sortiment firmy je nabízen na
mnohých trzích nových členských států EU a
východní Evropy. Výrobní sortiment zahrnuje
přísady do malt a betonů, systémy určené k úpravě
a ochraně fasád, stavebních konstrukcí, betonů i zateplovacích
systémů. Zahrnuje též výrobky pro úpravu povrchů interiérů i dřeva.
Pro zkvalitnění služeb pracují akreditované zkušební laboratoře –
stavební v Zibohlavech a chemická v Mělníku.
Od roku 2013 je firma Stachema dělena do jednotlivých divizí –
Stavební chemie, Speciální malty, Chemické přípravky, Povrchové
úpravy.
V Červených Pečkách byl vybudován závod na výrobu speciálních
malt. Produkuje např. malty na opravy betonových konstrukcí,
samonivelační a hydroizolační hmoty, lepidla a stěrky pro zateplovací
systémy, lepidla na obklady a dlažby, spárovací a těsnící hmoty.
Základní suroviny jsou naváženy do sil a pak už je výroba
jednotlivých produktů plně automatizována a řízena počítači. Ruční
práce téměř odpadla, i pytle naplněné konečným výrobkem se
automaticky posunují a rovnají na palety. Proto je výrobní prostředí
minimálně prašné a hlučné.

Za redakci čtvrtletníku se ptala Věra Miškovská

Výročí v roce 2014
Sešel se rok s rokem, a tudíž nezbývá než místní veřejnosti, pokud
se o to zajímá, připomenout výročí, na která by se nemělo
zapomenout.

Letecký pohled na areál nového závodu společnosti
v Červených Pečkách, autor snímku: Lukáš Veselý

1504 = 510 let
Kunat Dobřenský získal po Mirkovi ze Solopysk zdejší doménu

To vše si mohli ověřit návštěvníci závodu při Dni otevřených dveří,
který se konal dne 12. 10. 2013. Při prohlídce s průvodcem se
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1514 = 500 let
7. března zemřel v Praze Řehoř Hrubý z Gelenj, vynikající humanista
a překladatel (*1460)

1844 = 170 let
na druhé návštěvě zde byl 17. královéhradecký biskup Karel baron
Hanl z Kirchtreu

1554 = 460 let
v Basileji zemřel klasický filolog Zikmund Hrubý (*1497), syn
Řehoře

1849 = 165 let
byly zavedeny Pozemkové knihy,
22. ledna se narodil František Durchánek, starosta 1897-1902 (+1922)

1614 = 400 let
byly zavedeny matriky zemřelých

1854 = 160 let
21. května zemřel 11. nebovidský farář 1824-54 Antonín Procházka
(*1787)

1619 = 395 let
5. ledna se narodil Hanuš Bedřich hrabě Trauttmannsdorff, nejvyšší
maršálek království českého a držitel zdejšího panství 1655-96
(+1696)

1864 = 150 let
27. července se narodil v Přelouči učitel a spisovatel František Flos
(+1961)

1624 = 390 let
patentem císaře Ferdinanda II. z 29. března bylo v Čechách povoleno
jen katolické náboženství

1869 = 145 let
školství bylo vyňato ze závislosti na církvi a byly zrušeny i vrchnostenské patronáty

1629 = 385 let
zdejší panství koupil od Viléma hraběte z Vřesovic Hanuš rytíř de
Witte z Lilienthalu

1874 = 140 let
v domě čp. 100 nad kostelem byl zřízen poštovní úřad, který vedl
Šalamoun Zemánek

1634 = 380 let
za "třicetileté války" saská vojska zle vyplenila místní tvrz i panství

1879 = 135 let
rozhodnutím císaře Frant. Josefa I. se svobodní pánové stali
příslušníky vyšší šlechty

1654 = 360 let
v Berní rule byl zachycen stav celé země po "třicetileté válce"

1884 = 130 let
byl založen Počestný cech mládenců, společnost pro osvětovou a
dobročinnou činnost

1679 = 335 let
23. března se narodil František Adam hrabě Trauttmannsdorff, majitel
panství 1696-1713 (+1762)

1889 = 125 let
podruhé navštívil zdejší farnost 18. královéhradecký biskup Josef Jan
Hais,
4. listopadu se narodil v Poličce Karel Andrlík, ředitel školy 1936-49
(+1970),
bylo založeno místní Živnostenské společenstvo

1694 = 320 let
narodil se 6. nebovidský farář 1730-36 Václav František Angioli
(+1736)
1734 = 280 let
byl zabaven veškerý majetek vlastníka zdejšího panství Karla
Jáchyma hraběte Bredy
v Litomyšli se narodil František Šebestián šlechtic z Častolovic,
7. nebovidský farář 1773-93 (+1793)

1894 = 120 let
k panství Theodor baron Hrubý připojil Morány
1899 = 115 let
11. července se narodil Josef Beran, předseda MNV 1950-60 (+1965),
30. srpna se narodil v Miskovicích spisovatel Jaroslav Pokorný
(+1940)

1754 = 260 let
bylo provedeno první sčítání lidí a domů;
zdejší panství od pražského arcibiskupství koupil Ignác svobodný pan
Koch

1904 = 110 let
podél celého zámeckého objektu na výchovní straně byla zřízena
stoka,
na hřbitově nechala nebovidská rolnice Aloisie Jirsová vystavět kapli
Svaté rodiny,
17. května se narodil František Petránek, předseda MNV 1946-50
(+1969)

1759 = 255 let
v našich zemích se objevily první papírové peníze. Byly to bankocedule, měnovou jednotkou byl jeden zlatý (později rovný dvěma
korunám)
1774 = 240 let
6. prosince byla z rozhodnutí císařovny Marie Terezie u nás zavedena
povinná školní docházka

1914 = 100 let
v květnu zde vizitoval 20. královéhradecký biskup Dr. Josef
Doubrava,
10. března zemřel Viktor Bernard, 3. řídící učitel 1877-1905 (*1837),
28. července vypukla 1. světová válka,
16. října zemřel majitel zdejšího velkostatku od r. 1860 Theodor baron
Hrubý (*1826),
27. října vyhořel pivovar,
22. listopadu se narodil odbojář Josef Cikán (+1985)

1784 = 230 let
tímto rokem začaly být vedeny nezávislé matriky narozených,
oddaných a zemřelých
1794 = 220 let
Leopold rytíř Hrubý ze Schwanenheimu koupil od Bohumíra svob.
pána Kocha zdejší panství a zahájil tak zde dlouhou éru Hrubých z
Gelenj

1814 = 200 let
Josef Richard rytíř Hrubý byl povýšen do rakouského stavu
svobodných pánů s predikátem "z Loewenherz Hrubý a Gelenj"

1919 = 95 let
zavedeny první československé papírové peníze - státovky korunové
měny,
zaveden civilní sňatek a rozluka (rozvod),
1. listopadu se narodil 15. nebovidský administrátor 1949-75 Josef
Václavík (+1974),
26. listopadu se narodila Růžena Pokorná, předsedkyně MNV 1964-76
(+2009),
kulaté narozeniny oslavil Miloslav Matějka z čp. 17, který byl našim
nejstarším spoluobčanem

1824 = 190 let
v červnu zde pobýval 16. královéhradecký biskup Josef Alois hrabě
Krakovský z Kolovrat

1924 = 90 let
28. září byla na budově bývalé školy (dnes Formánek) odhalena
pamětní deska obětem 1. světové války

1829 = 185 let
byl zřízen hospodářský dvůr Amálka

1934 = 80 let
19. dubna tragicky zemřel Jaroslav Benda, rolník a starosta 1919-26
(*1875)

1804 = 210 let
17. 7. se narodil v Koburku Josef Beran, 12. nebovidský farář 1854-78
(+1883)
1809 = 205 let
4. září zemřel právník a majitel panství 1794-1809 Leopold rytíř
Hrubý (*1740)
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zamrzne, nastává takzvané období nouze. To v našich podmínkách
trvá zhruba devadesát až sto dnů. Po celé toto období je zvěř závislá
na krmivu, které jim povinně ze zákona musejí předkládat uživatelé
honiteb. Myslivci už tak mají krmelce vybaveny senem, ale i
obilninami či dužnatým krmivem. Chybět však nesmí ani sůl s léčivy
a stopovými prvky. Je patrné, že poté, co došlo k ochlazení, a napadl
sníh, zejména spárkatá zvěř začala více vyhledávat krmivo. Je to pro
ni snazší, než kdyby měla po potravě pátrat v přírodě. Mnozí
návštěvníci přírody využívají adventní období k procházkám zimní
krajinou se zastávkou u krmelišť, která zásobují různými potravinami.
Myslivci tento zájem ze strany veřejnosti vítají, ale podle nich by lidé
měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, co chtějí zvěři předložit.
Nemáme nic proti, když třeba o vánočních svátcích rodiče s dětmi do
krmeliště donesou jablka, mrkev či řepu, ale toto krmení nesmí být
samozřejmě shnilé či jinak závadné. Naopak v žádném případě by sem
lidé neměli vkládat pečivo, které velmi rychle zvlhne a následně
zplesniví. Taková potrava by mohla nadělat více škody než užitku.
Zvěř by mohla velmi snadno vážně onemocnět. Podle myslivců se
někteří turisté dopouštějí velkého prohřešku tím, že se zbytečně
přibližují ke krmným zařízením. Zvěř tak zbytečně ruší a plaší.
Myslíme si však, že daleko horší jsou volně pobíhající psi v blízkosti
krmelců. Pes dokáže srnčí zvěř zbytečně prohnat, což má pak za
následek nadměrný výdej energie, který často vede k tomu, že zimní
období tato zvěř nepřežije. Proto žádáme vás spoluobčany o větší
ohleduplnost při svých zimních procházkách v okolí naších obcí.
Na letošní podzim a zimu jsme naplánovali pouze dva hony na
drobnou zvěř. Od měsíce září jsme uspořádali pouze hony na kachny.
Z důvodů nedostatku drobné zvěře v naší honitbě jsme nucení
k omezení odlovu drobné zvěře. Při svých procházkách do přírody
sem tam narazíte na nezasypané zásypy nebo nezaložené jesle,
v tomto případě nejde o to, že se myslivci nestarají o zvěř, ale bohužel
se nám nevyplatí zakrmovat v místech, kde se zvěř prakticky
nezdržuje. Zaměřujeme se hlavně na lokality, kde výskyt a pohyb
zvěře je viditelný a má to smysl jak ekonomický, tak praktický.

1929 = 85 let
skončila od listopadu do března trvající jedna z nejhorších zim, při
které bylo v cihelně naměřeno rekordních minus 39°C.
1934 = 80 let
8. října se narodila zpěvačka a etnografka Marie Dudková Weisserová (+1981)
1939 = 75 let
16. března byl den po obsazení země německou brannou mocí
vyhlášen Protektorát,
1. září útokem německých vojsk na Polsko byla zahájena 2. světová
válka,
byl založen ochotnický divadelní spolek Tyl
1949 = 65 let
bylo obnoveno krajské zřízení a zrušen lístkový systém,
zemřel Karel Doubrava, vládní komisař a představitel obce 1939-45
(*1902),
19. listopadu zemřel Josef Prudič, 14. nebovidský farář 1908-49
(*1871)
1954 = 60 let
12. února zemřel zdejší rodák Alois Dudek, farář v Žichlínku,
Damníkově a Ústí nad Orlicí (*1866)
1959 = 55 let
15. října se narodil v Klatovech kolínský vikář Libor Bulín
1964 = 50 let
zahájen provoz na dnes již zlikvidovaném koupališti
1969 = 45 let
18. července zemřel Václav Burda, předseda MNV 1960-64 (*1908)
1974 = 40 let
4. května zemřel Josef Rejhon, předseda MNV 1945-46 (*1897),
30. září se narodila operní mezzosopranistka Markéta Dvořáková,
25. prosince zemřel ředitel školy 1952-54 Josef Novotný (*1912)
1979 = 35 let
18. prosince byly k obci připojeny Bohouňovice I., ke kterým patřily
Opatovice a Bořetice. Vznikla tak středisková obec Červené Pečky
1989 = 25 let
byl založen Klub vojenské historické techniky

Vážení spoluobčané jménem Mysliveckého sdružení “Obora”
Červené Pečky bych Vám chtěl popřát šťastné a veselé Vánoce,
mnoho zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2014. Současně
bych Vás chtěl pozvat na náš pravidelný “Myslivecký ples” který se
bude konat 18. 1. 2014 v sokolovně v Červených Pečkách. Informace
k této akci budou na plakátech.

1994 = 20 let
zahájen provoz na nové čistírně odpadních vod,
hostem na 9. červenopečecké Pecce byl populární ostravský Jarek
Nohavica
1999 = 15 let
12. března republika přistoupila k Severoatlantické alianci (NATO)

Pavel Balvín

2004 = 10 let
republika se zařadila mezi 25 států Evropské unie,
na 19. červenopečecké Pecce vystoupil zpěvák a kytarista Karel Zich,
31. října zde byl pražský světící biskup Mons. Jaroslav Škarvada,
31. prosince byla zrušena povinná vojenská presenční služba

Podzim je na silnicích pro volně
žijící zvěř tragický

2009 = 5 let
byla dokončena celková rekonstrukce Náměstí 1. máje,
12. května zemřela Růžena Pokorná, předsedkyně MNV 1964-76
(*1919),
25. září byla zbořena dominanta obce a její nejvyšší stavba - 50 m
vysoký cihelský komín,
v bývalé cihelně uvedla fa Stachema do provozu solární elektrárnu,
ředitelkou školy je Štěpánka Hanzlová.

V této době se více než jindy setkávají se
stále vzrůstajícím počtem střetů automobilů se
zvěří. Je to dáno nastávající zimou, kdy z polí
mizí zdroje potravy, nastává čas loveckých
akcí a živočichové, respektive zvěř je nucena
se stěhovat do klidnějších prostředí. Střetnutí
motorového vozidla se zvěří ohrožují nejen populace živočišných
druhů, ale i zdraví nebo život samotného řidiče a jeho spolujezdců. I
přesto, že dosud nemáme přesné údaje o výši ztrát a škod, ke kterým
dochází na silnicích, obrázek si často uděláme sami, když potkáme
rozježděné zbytky zvěře na silnicích. Nejčastěji to bývají ježci, kuny,
lišky, zajíci, ale výjimkou nejsou i jiní, podstatně větší a vzácnější
živočichové. A to ještě nevidíme všechny, neboť podstatná část
zraněných živočichů odchází mimo dosah silnice, kde pomalu končí
svůj život.
Kromě této zvěře je usmrceno i velké množství drobných ptáků,
kteří se stávají potravou predátorů, kteří okolí silnic vyhledávají. Bylo
by jistě zajímavé dozvědět se, kolik zvěře tak ročně ukončí svůj život.

Ing. Heřman Kraml

Pár věcí z myslivosti
Pro myslivce nastalo jedno z nejdůležitějších období jejich
celoroční činnosti. S poklesem teplot se totiž začíná zvěř potýkat
s obdobím zimního strádání. Myslivci se proto v těchto dnech
soustřeďují na pravidelné doplňování zásob v krmelcích a zásypech.
K těm už se totiž začíná čím dál více stahovat zvěř, aby si udělala
tukové zásoby na zimu. Když dojde k poklesu teplot, napadne sníh či
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svoji ohleduplnou jízdou změnit. Ušetříme si tím nejen živé tvory v
přírodě, ale i řadu dalších nepříjemností spojených s vyšetřováním.
Mějme to na mysli, až usedneme za volant a vydáme se po krásách
naší vlasti.

Své by jistě o těchto případech mohli vyprávět pracovníci
záchranných stanic živočichů, myslivci, pracovníci Policie České
republiky, pojišťoven i správ silnic a dálnic, kteří se se zraněnými
živočichy dostávají do přímého kontaktu. Není jistě bez zajímavosti,
že v některých mysliveckých sdruženích, které protíná frekventovaná
silnice, nachází smrt podstatná část plánovaného odlovu zvěře,
především srnčí!
Odpuzující pachové stopy pomáhají částečně. V případě střetu
živočicha s vozidlem, však nedochází jen ke škodám na rozmanitosti
přírody, ale také k velkým materiálním škodám, které mnohdy končí i
smrtí řidiče či spolujezdců. Je to především v těch oblastech, kde se
vyskytuje větší zvěř, např. dančí, černá a jelení. Střety s velkými
živočichy však nejsou záležitostí jen České republiky, ale v podstatě
celé Evropy. Snaha o řešení situace vychází nejen ze strany ochránců
přírody a myslivců, ale i samotných účastníků silničního provozu, i
když tato opatření jsou velice nákladná.
I u nás se proto v poslední době začínají objevovat ploty,
především kolem dálnic či rychlostních silnic. Používají se však i
různá optická, akustická i pachová opatření, aby zabránila střetům.
Nicméně, účinek ne vždy bývá spolehlivý. V místech, kde se ve větší
koncentraci vyskytuje zvěř, bývají řidiči upozorněni i výstražnou
dopravní značkou Pozor zvěř. Proto se je třeba vyvarovat umisťování
přikrmovacích zařízení do blízkosti silnic, neměly by se zde zakládat
ani remízky či políčka pro zvěř. Dobré také je, když je kolem silnice
vysekaný pás, aby komunikace přímo nenavazovala na les. Zvěř je na
těchto obnažených místech ostražitější a řidič má větší přehled.
Silnice zvířata přitahuje.
Situace kolem silnic je však daleko složitější. Především zvěř
drobná, u nás převažující bažant, se často při vyšší sněhové pokrývce
soustřeďuje kolem silnic. Tato zvěř a nejen ona, totiž nemůže být delší
dobu bez přístupu k zemi. Vyhledává proto místa bez sněhu. Zajíce a
zvěř srnčí zase přitahuje sůl, která se používá. V blízkosti silnic roste
v některých případech i celá řada stromů vhodných k okusu, např.
jabloně, hrušně či jeřáby. Za plody těchto stromů se vydávají i drobní
ptáci. Dravci a sovy putují k okrajům silnic za hlodavci, které přitahují
zbytky trav nebo se přiživují na zvěři, která skončila pod koly aut.
Svou významnou roli hraje i skutečnost, že asfaltový povrch silnice je
brzy suchý a teplý. To přitahuje především hmyz a následně jeho
požírače. V případě, že je dlouhotrvající sněhová pokrývka, jsou ztráty
na zvěři velmi vysoké. V jarním a letním období zase dochází k
obsazování teritorií a tedy k větší migraci zvěře a hustá síť silnic se
stává zvěři velmi nebezpečnou. Posláním ochránců přírody i myslivců
je snažit se tyto ztráty všemožně snižovat. Třeba tím, že v přírodě
budeme vytvářet takové podmínky, aby živočichové silnice
nevyhledávali v takové míře jako dosud. Znamená to tedy postarat se
nejen o dostatek vhodných přikrmovacích zařízení, slanisek, dostatek
vody, ale i umožnit hrabavým ptákům přístup k zemi, kde zvěř nalézá
zbytky vegetace i nezbytný písek a drobné kaménky pro lepší funkci
žaludku – trávení.
Řešení tedy máme. Záleží však na nás, jakým způsobem se budeme
chovat. Proto je třeba i osvěty mezi řidiči, neboť dopravní nehody
bývají někdy skutečně tragické. Apelujeme tedy na všechny účastníky
silničního provozu, aby v místech, kde se dá očekávat výskyt zvěře,
zvolnili a snažili se případným střetům vyhnout. Zachrání mnohdy
život nejen zvěři, ale i sobě.
Někdy se však setkáváme s řidiči, kteří zvěř oslňují, záměrně na ni
najíždějí a posléze si usmrcenou zvěř přivlastňují. V tomto případě je
možné mluvit již o pytláctví. V případě střetu vozidla se zvěří,
nevoláme-li Policii ČR k vyšetření dopravní nehody, je nutné tuto
zvěř odevzdat mysliveckému hospodáři dané honitby nebo
kontaktovat záchrannou stanici živočichů. Její pracovníci se o
zraněnou zvěř postarají nebo jej předají myslivcům.
Pokud však zvěř zůstane mrtvá na silnici, měl by ji uklidit ten,
který zde myslivost provozuje nebo silničáři. Na mnohých místech to
již funguje a sami účastníci dopravní nehody či vyšetřující policisté
volají myslivecké hospodáře. Proto se snažme tento neradostný trend

Pavel Balvín

SPORT
KUŽELKY
Nová soutěžní sezóna 2013-14 byla
odstartována počátkem měsíce září.
Vraťme se v krátkosti k ročníku 2012-13,
který v celkovém pohledu můžeme
zařadit mezi neúspěšné. Družstvo žen nás
zastupovalo v 3. KL lize žen, kde
obsadilo v konečném pořadí se ziskem
pouhých sedmi bodů poslední místo. Rovněž družstvo „A“ skončilo
v divizi AS na posledním sestupovém místě. Družstvo „B“ náš oddíl
zastupovalo v soutěži čtyřčlenných družstev v KP II a byl jediným
důstojným zástupcem oddílu v tomto soutěžním ročníku, kdy
v konečném umístění obsadil se stejným počtem bodů jako Sokol
Kolín druhé místo. Družstvo dorostu (žáctvo) se utvořilo během
měsíce září ve složení Slavík David, Slavík Jan a Kaňáková Kristýna.
Účastnili se startu na turnajích vypisovaných krajem a PMN jež
organizovala ČKA se záměrem seznámení se s průběhem soutěží a
porovnání si dosahovaných výsledků se svými vrstevníky. Potěšením
bylo zjištění, že ačkoliv jsou úplnými začátečníky, tak se mezi svými
vrstevníky neztratí. Nejlepších výsledků dosáhla Kaňáková Kristýna,
která v kategorii mladších žákyň PMN obsadila v celorepublikovém
hodnocení 35. místo z 80-ti bodovaných dívek. Velmi pěkných
výsledků dosáhli mezi chlapci, kde je konkurence a počet startující o
něco vyšší než u děvčat i bratři David a Jan Slavíkovi.
Vraťme se však k letošnímu ročníku. Vzhledem k tomu, že v pro
podzimní část soutěže se omluvili z důvodu studijních a pracovních
povinností hráčů družstva „A“ a žen došlo k redukci v obsazení
vypsaných soutěží. Pro letošní ročník jsme tedy obsadili soutěž „KP I“
dospělých a v mládežnické soutěže „Krajský přebor dorostu družstev
a Pohár mládeže jednotlivců“ po jednom družstvu a dále „Pohár
mladých nadějí“ vypsaný ČKA.
Podzimní část soutěžního ročníku skončila a je tedy čas na její
zhodnocení.
Velmi dobrých výsledků v průběhu podzimní části dosahovalo
družstvo v KP I, kdy okusilo dvě porážky z deseti odehraných zápasů
a se ziskem 16. bodů jde do jarní části s náskokem 2. bodů z prvního
místa. Dosažené umístění je výsledkem všech, kteří do jednotlivých
zápasů zasáhli a vzájemně se podpořili. V jarní části soutěže je ještě
čeká mnoho práce, aby dosažené výsledky z podzimní části potvrdili.
Tentokráte se nejdůležitější utkání s družstvy v závěsu budou
odehrávat na jejich drahách a každý získaný bodík bude mít velký
význam při konečném zúčtování. V jednotlivcích nejlepších výsledků
dosáhl Hietenbal Pavel s průměrem 433,2 poražených kuželek na
zápas, Kořínek Pavel 417,1 a Smrček Antonín 415,0.
Vzhledem k tomu, že není ve Středočeském kraji vypisována
soutěž žactva, zúčastní se naši nejmladší soutěže dorostu. V podzimní
části po třech odehraných turnajích jsou v družstvech na
předposledním místě. Toto umístění odpovídá současným možnostem
družstva. Vždyť patří mezi nejmladší účastníky soutěže, kde každý
rok je výkonnostně znát. V hodnocení jednotlivců ze 45 bodovaných
hráčů je Slavík David na 31. místě, Kaňáková Kristýna na 32. místě a
Slavík Jan na 39. místě. V PMN jsou odehrány 3. turnaje. V kategorii
mladších žáků Slavík Jan v průběžném pořadí ze 101. bodovaných
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hráčů je na 61. místě a v kategorii starších žákyň Kaňáková Kristýna
na 39. místě ze 71. bodovaných hráček. Tolik krátce k zhodnocení
podzimní části soutěže.
Oddíl kuželek přeje všem svým příznivcům klidné a veselé
prožití svátků vánočních a do roku 2014 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti…

Družstvo

Kol V VP R PP P

K

Skóre

Legy

Body

1. Jiskra Zruč nad Sázavou

26 24 0

2

0

0

0

341 : 127 756 : 380 74

2. LTC Litošice

26 19 0

2

0

5

0

287 : 181 665 : 484 59

3. Palma Chvaletice

26 17 0

4

0

5

0

285 : 183 657 : 495 55

4. Magistři Skvrňov

26 17 0

2

0

7

0

265 : 203 605 : 500 53

5. Team Chvaletice

26 14 0

5

0

7

0

262 : 206 614 : 536 47

6. Kosako Konárovice B

26 14 0

2

0 10 0

255 : 213 592 : 526 44

7. Slavoj Vrdy B

26 13 0

4

0

9

0

242 : 226 574 : 541 43

8. Tipsport-Bar U dvou bláznů Vrdy

26 12 0

5

0

9

0

255 : 213 610 : 542 41

9. Hospůdka na Vinici

26 11 0

3

0 12 0

217 : 251 560 : 589 36

10. Netopýři Záboří nad Labem

26 7

0

2

0 16 1

186 : 282 486 : 637 20

11. Týnečtí Bulls

26 4

0

2

0 20 0

185 : 283 480 : 640 14

12. Savci Dobřeň B

26 3

0

2

0 21 0

174 : 294 460 : 681 11

13. Úplně jiný šipkaři Červené Pečky C 26 5

0

2

0 17 2

166 : 302 445 : 678 11

14. Úplně jiný šipkaři Červené Pečky D 26 3

0

1

0 22 0

156 : 312 423 : 698 10

Ing. Josef Šebor

Šipky 2013
Rok 2013 se zapíše černým písmem do
historie šipkařů v Červených Pečkách. A-tým
sestoupil, další se rozpadl.

Sezóna 2012/2013
Áčko po deseti sezonách strávených v první lize sestoupilo do
druhé ligy. Hlavní příčina neúspěchu byly nevyrovnané výkony
v jednotlivých zápasech. Bohužel se ukázalo, že nahradit některé
hráče z vlastních zdrojů nelze. Ve vypjatých a rozhodujících zápasech
bohužel selhali i ti nejzkušenější a tak nezbylo, než se smířit se
sestupem. Další příčinou byla nesmyslně nastavená pravidla sestupů a
postupů, kdy z celkového počtu 14 účastníků první ligy se jich hned
sedm změní.
Složení týmu 2012/2013 a ti kdo za to mohou: Radek Šťastný,
Martin Šťastný, Jakub Cajthaml, Josef Šanc a Jiří Hanuš.
Béčko pokračovalo ve své tradici postupů a sestupů. Po ročním
působení v první lize chlapci sestoupili jako nejhorší tým soutěže.
Céčko po sestupu do druhé ligy mělo hrát o přední příčky. Bohužel
zkušenosti získané ročním působením v první lize nezúročili. Naopak
umístění v loňském ročníku patřilo k nejhorším za dob existence
C-týmu. K lepšímu umístění jim nepomohli ani dvě kontumace.
D-tým pokračoval ve své tradici a zakončil sezónu na posledním
místě. Ale bylo to jen „o fous“.
Družstvo

Kol V VP R PP P

K

Skóre

Legy

1. Viktoria Radim

26 22 0

0

0

4

0

302 : 166 692 : 457 66

2. Kosako Konárovice

26 20 0

1

0

5

0

282 : 186 662 : 479 61

3. Střelky Veltruby

26 19 0

4

0

3

0

306 : 162 678 : 443 61

4. Top Citrus Čachovice

26 19 0

0

0

7

0

270 : 198 643 : 520 57

5. Korunky Kolín

26 18 0

2

0

6

0

288 : 180 665 : 483 56

6. Pusinky Poděbrady

26 14 0

1

0 11 0

256 : 212 609 : 540 43

7. Poděbradka Poděbrady

26 12 0

2

0 12 0

230 : 238 571 : 582 38

8. Essa Poděbrady

26 12 0

2

0 12 0

233 : 235 558 : 552 38

9. Benátky ŠK

26 11 0

2

0 13 0

242 : 226 585 : 557 35

10. Úplně jiný šipkaři Červené Pečky

26 9

0

2

0 15 0

217 : 251 538 : 595 29

11. Savci Dobřeň

26 6

0

2

0 18 0

169 : 299 445 : 692 20

12. SDH Black schody Sadská

26 5

0

0

0 21 0

175 : 293 475 : 663 15

13. Střelky Veltruby B

26 4

0

1

0 21 0

182 : 286 494 : 655 13

14. Úplně jiný šipkaři Červené Pečky B 26 1

0

1

0 24 0

124 : 344 364 : 761

Sezóna 2013/2014
Do nové sezóny jsme vstoupili s jasným cílem postoupit zpátky do
první ligy. Ale bohužel hned ve druhém kole se projevila stará nemoc
– podcenění soupeře. Z našeho jasného vedení 2:7 byla nakonec
prohra 10:8 a první zádrhel v cestě za postupem a bohužel ne
poslední. B-tým po pomalém rozjezdu nabírá správné tempo a
pomalu stoupá tabulkou tam, kam patří.
Tyto dva týmy zůstaly víceméně pohromadě. Bohužel o dalších
dvou týmech se to říct nedá. Do nové sezóny jsme přihlásili o jeden
tým méně, za což může nezodpovědnost některých hráčů a několik
odchodů do jiných týmů.

Body

V létě proběhl na hřišti již 9. ročník Házení pod širým nebem.
Letošní turnaj měl historicky nejvyšší účast mezi hráči. Turnaje se
zúčastnilo 66 mužů, 12 žen, 35 dvojic z mnoha míst republiky. Byli
zde hráči až z Olomouce, Prahy, Humpolce, Českých Budějovic,
Trutnova nebo Jablonce n. Nisou. Domácím šipkařům se moc
nedařilo, a tak nejlepšího umístění dosáhla Lucie Venturová mezi
ženami, když skončila na 5. místě.
Závěrem bych chtěl popřát jménem celého našeho oddílu krásné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2014.
Radek Šťastný

ZPRÁVY Z FOTBALU
Podzimní část fotbalové sezóny je za námi,
shrňme si tedy výsledky všech našich družstev.
V kategorii nejmladší přípravky, kde dělají své
první fotbalové krůčky předškolní děti, jsme i letos
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přivítali nové členy. Tato skupina dětí ještě nehraje soutěže a zatím se
připravují na své první zápasy. Většinu těch, kteří s námi trénovali v
této skupině, jsme už v loňském roce posunuli do mladší přípravky, se
kterou hrajeme zatím pouze přípravné zápasy. Pravidelné soutěže se
zatím nezúčastňujeme.
Starší přípravka hraje svoje mistrovské zápasy opět turnajovým
způsobem. Našimi soupeři byly letos týmy Ratboře, Býchor a
Konárovic. Všechny turnaje byly velmi vyrovnané, nejlepším byl
celkově tým Ratboře, naši hráči skončili na podzim třetí. V jarní části
dojde ke změnám v obsazení skupin, jejich složení se dozvíme ale až
na začátku jara.

Příjemné prožití svátků vánočních plné pohody,
zdraví a lásky. Do nového roku nezapomeňte
vstoupit tou správnou nohou.

Žáci svou soutěž zahájili stejně jako vloni porážkou ve Velkém
Oseku. Už před začátkem soutěží bylo jasné, že letošní výsledky
budou poměrně nevyrovnané. Z týmu vítězů okresního přeboru odešlo
pět hráčů do dorostu, M. Zelenka hraje v Kolíně a O. Barták
přestoupil do Mladé Boleslavi (hostuje v Kolíně). Jejich místa zaujali
hráči z přípravky, a i když hrají velmi dobře, proti starším a
vyspělejším klukům neměli v některých zápasech šanci. S podobným
problémem se však potýkají i v jiných týmech, takže celkově skončili
žáci po podzimu osmí s dvanácti body
za čtyři výhry a sedm porážek.

To vše a ještě víc Vám v nadcházejícím roce
2014 přeje redakční rada.

Dorost měl doslova katastrofální
vstup do sezóny. Přesto, že se kádr nijak
moc nezměnil, šel tým od porážky
k porážce a první body získal až
v sedmém kole. Postupně se však
podařilo zlepšit hru týmu, zmenšil se
počet chyb v defenzivě a podařilo se
získat i nějaké body. Bohužel se ale
potýkáme s poměrně úzkým kádrem,
přišla i zranění, a to nás párkrát stálo
body. Celkově je tak dorost po podzimu
jedenáctý s deseti body.
B-tým ve III. třídě nezačal nejlépe,
ale po dvou úvodních porážkách dokázal
zabrat a dvakrát za sebou vyhrát.
Postupně se podařilo stabilizovat sestavu
a i výsledky se dostavily. Béčko tak
v průběhu podzimu pomalu stoupalo
tabulkou až na konečné páté místo za
21 bodů.
Ani A-tým nevstoupil do dalšího
ročníku 1. A třídy vůbec dobře a stejně
jako B-tým první dva zápasy prohrál.
Pak dokázal doma přehrát Benešov a
přivézt bod z Velimi, ale to bylo na delší
dobu vše. Na týmy z popředí tabulky
jsme zatím neměli, dostali jsme hlavně
lekci z efektivity. Na podzim tak áčko
vybojovalo dvanáct bodů za tři vítězství,
tři remízy a devět porážek.
V zimní přestávce budeme
pořádat další ročník zimních turnajů,
podrobnosti a další informace o chodu
našeho klubu naleznete na webu
www.cervene-pecky.webnode.cz.
Závěrem bych chtěl všem popřát
krásné Vánoce a všechno nejlepší
v novém roce.
Pavel Pospíšil
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