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že v bývalé administrativní budov cihelny, stojící p ímo na okraji
areálu továrny, je schválena výstavba byt ! Celý projekt je
naplánován v pr myslové zón a m l by p inést cca 15 pracovních
míst. Se vší rozhodností se ohrazuji proti názvu chemi ka, nebo se
jedná o výrobu b žn užívaných maltových sm sí, kterých jist nikdo
nemá d vod se obávat. Jedinou vadou na kráse bude narušení
panoramatu ervených Pe ek výstavbou skladovacích sil. Podobná
sila (v nep írodní st íbrné barv ) nedávno vyrostla v nedalekých
Nebovidech. Je zajímavé, že tato stavba prob hla v až podivném klidu
a p itom p inesla okolním obcím nesrovnateln v tší dopravní zát ž
t žkou dopravou, vozící sem zem d lské produkty, než p inese
plánovaný závod Stachemy. ekal bych tedy v podobných p ípadech
od pán redaktor více objektivity a nadhledu a mén hysterie.

Rok 2012, i když se to zprvu nezdálo, nás
potrápil dlouhotrvajícími tuhými mrazy. T šil
jsem se na globální oteplování a ono mrzne, jen
praští. Jedinou výhodou tohoto zp sobu zimy pro
obec je málo sn hu. Alespo ušet íme za hrnutí a posyp.
V následujícím textu se zmíním o n kolika novinkách a problémech,
které by mohly naše ob any zajímat.

Je obecn známo, že v minulém roce vybudovalo Vodohospodá ské sdružení Kolín vodovodní ad z Opatovic do Bohou ovic I.
V letošním roce budeme pokra ovat. M ly by být postaveny rozvodné
ady po obci a následn budou majitelé nemovitostí vyzváni, aby si
vybudovali vodovodní p ípojky. Tím bude završen jeden z d ležitých
bod našeho volebního programu.
V té souvislosti jsem zaregistroval dotazy ob an Bo etic, zda
bude možné pokra ovat s vodovodním p ivad em sm rem na
Bo etice. Musím bohužel íci, že stávající technické parametry
vodojemu Bojišt to neumož ují (není spád a chybí i pot ebná
kapacita vodojemu). Budeme se zamýšlet nad jinými možnostmi, jak
tuto situaci ešit, a vidím to jako úkol pro další volební období.

(

V minulém roce jsme uzav eli s m stem Kolín smlouvu
o spolupráci p i využívání služeb M stské policie Kolín. Kontroly
dodržování dopravních p edpis probíhají od prosince a jsou
zam eny na nedovolené parkování na chodnících a v zálivech pro
autobusy. Dále bylo opakovan kontrolováno dodržování nejvyšší
povolené rychlosti v ulici Dr. Dvo áka, v ulici Ho anská a na pr jezdu
Malou Vysokou. V podobném duchu budeme pokra ovat i letos. Snad
to p inese v tší bezpe nost na silnicích a více po ádku v doprav .
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Zimní m síce p inášejí rok co rok se opakující shá ku po palivu,
které padá za ob stále více strom . Mizí p edevším p estárlé a
nevyužívané sady, což je v po ádku. asto ale mizí i mnoho dalších
zdravých strom , kácených bez ádného povolení. Žádám proto
všechny ob any, kte í cht jí z n jakého d vodu na svém pozemku
kácet strom, aby si zažádali na Ú adu m styse o povolení; je to rychlé,
jednoduché a nic to nestojí. My t mto žádostem, pokud jsou rozumn
od vodn né, v drtivé v tšin vyhovíme. Povolení podléhají všechny
stromy s obvodem kmene 80 cm a více, m eno ve výši 130 cm nad
zemí. Kdo kácí bez povolení, vystavuje se nebezpe í postihu; odbor
životního prost edí bývá v t chto p ípadech nekompromisní a pokuty
vysoké.
Co však považuji za nejpodstatn jší. Pokácím-li strom, jsem
povinen zasadit nový, lépe dva. Vliv zelen na životní prost edí je
nedocen ný a dostate ná plocha les zabezpe uje nejlépe rovnovážný
stav atmosféry. Rozhodn výsadbou strom p isp jeme k tzv.
„udržitelnému rozvoji“ více, než nesmyslnou výrobou biopaliv,
stavbou dotovaných solárních a v trných elektráren a p stováním
kuku ice na tzv. biomasu, spalovanou v elektrárnách. Tato
ekonomická zv rstva pouze slouží k obohacení vlivné skupiny
výrobc a zpracovatel . Zaplatí je každý ob an a slušný podnikatel
dražší elekt inou, dražšími pohonnými hmotami a zdražením potravin
( epkového oleje ani biomasy se nenajíme). Pe ujme tedy o své
zahrady a p ilehlá ve ejná prostranství, dejme p ednost trávníku i jiné
vegetaci p ed betonem a „zámkovkou“ a hlavn , sázejme stromy. Jsou
to plíce planety.
Mgr. Jan Dvo ák
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Nevím, jak kdo zareagoval na d ní kolem plánovaného závodu
firmy Stachema v areálu bývalé cihelny. Já osobn považuji lánky
v Kolínském deníku, kde se píše o „chemi ce v . Pe kách“ za
neprofesionální a zavád jící. Jsou zde podávány polopravdy, které se
vhodn zvoleným titulkem zm ní v údernou a neinformovanými lidmi
siln vnímanou lež. Je to in no ve snaze co nejvíce zaujmout tená e,
pokud možno je vyd sit a roz ílit, zcela ve stylu bulvárního tisku. Jak
je to s údajnou „chemi kou“ doopravdy?
Podle každému snadno dostupných informací tvo í hlavní složky
výroby maltových sm sí, které zde budou vyráb ny, jemný písek a
cement. V malých množstvích jsou p idávány další komponenty
s vlivy na zdraví lov ka srovnatelnými s vlivem Sava. Navržené
výrobní postupy se mají dít v uzav ených výrobních cyklech, výstupy
vzduchu z továrny p jdou p es filtry. Podle posudku odborník by
vliv na pohodu obyvatel v okolí m l být zanedbatelný. Uv domme si,

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 15.12.2011
P ítomni: Mgr. Dvo ák, Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang,
p. Jirk , Mgr. Hanzlová, Mgr. Isten in, p. Procházková,
p. Slana ová, Ing. Šanc

1

Omluveni: p. Tomáš Dvo ák, Ing. Pospíšil, Mgr. Bart n k
Hosté:

7.

p. Kopecký, p. Beránek

Zpráva o innosti ÚM za období 24.11. - 15.12.2011:
- zahájen provoz na nové OV
- podána žádost o dotaci na rekonstrukci radnice z programu FROM
- podána žádost o dotaci na stavbu „Kanalizace v ulici Dr. Dvo áka a
Bendova“ z programu životního prost edí St edo eského kraje
- opakovan jednáno s nájemníky v . p. 11; ešeny spory ohledn
parkování vozidel a užívání spole ných prostor
- jednání s p. Grulyem ohledn parkování vozidel na pozemcích
m styse
- pokra ují akce M stské policie Kolín na území m styse
- dokon ena úprava dvorku a odvod srážkových vod u .p. 6
v . Pe kách
- prob hlo jednání s restaurátorem p. Pospíšilem ohledn opravy
k ížku na Jelínkových zahradách
1.

ZM schvaluje Dodatek . 1/2012 ke smlouv na zabezpe ení
odpadového hospodá ství s firmou NYKOS a.s.
Dodatek pro rok 2012 je uzav en na ceny sjednané v pr b hu
roku na základ cenové poptávky od firem AVE Kolín a Nykos
a.s. Došlo ke snížení ceny za obsluhu na jednoho obyvatele
o 144,- K /rok, což iní úsporu 252.000,- K za rok bez DPH.
Ostatní ceny z stávají na úrovni roku 2011.

2.

ZM bere na v domí rozpo et Vodohospodá ského sdružení
Kolín na rok 2012 a rozpo tový výhled na rok 2013 až 2014.
Položky v rozpo tu z staly tém stejné, v p ípad jeho
schválení bude 4,9 mil. K investováno do stavby vodovodu
v Bohou ovicích I.

3.

ZM schvaluje pronájem nebytových prostor v p ízemí
budovy .p. 9 na nám stí v ervených Pe kách o vým e cca
13 m2 paní Martin Nádvorníkové, Spojovací 313, ervené
Pe ky k vykonávání kosmetických služeb. Výše nájemného
iní 250,-K /m2/rok. Veškeré stavební úpravy hradí nájemce
a ty budou odepisovány z nájemného.
Jedná se o nebytový prostor za cukrárnou pana B ízy. Ten
o tyto prostory nemá zájem. P ihlásil se jediný zájemce, paní
Martina Nádvorníková, která by zde poskytovala kosmetické
služby.

4.

5.

6.

ZM schvaluje p. starostovi pen žní dar ve výši jedné m sí ní
odm ny za innost nad rámec svého pracovního úvazku.

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 9.2.2012
P ítomni: Mgr. Dvo ák, Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirk ,
Mgr. Hanzlová, p. Procházková, p. Slana ová, Ing. Šanc,
Ing. Pospíšil, Mgr. Bart n k, p. Tomáš Dvo ák
Omluveni: Mgr. Isten in
Hosté:

p. Kopecký, p. Horá ek

Zpráva o innosti ÚM za období 15.12.2011 - 9.2.2012:
- probíhá jednání o možnostech získání dotace na stavbu d tského
h išt z MMR R
- žádost o zm nu užívání pozemku u školy
- probíhají p ípravné práce na vybudování cyklostezky v regionu
Pod Vysokou
- eší se problém odvodn ní víceú elového h išt ervené Pe ky
- p ipravována projektová dokumentace na rekonstrukci osv tlení
u eben mate ské školy
- zahájeny práce na obnov památného k ížku na Jelínkových
zahradách
- pr b žn ešeny drobné problémy kolem nové istírny odpadních
vod
- ešeno nové upevn ní sloupk na nám stí
- ešeny problémy kolem vlastnictví pozemk v bývalém muni ním
skladu (Miskovický vrch)
- jednáno se spot ebním družstvem Jednota Kolín o odkupu
pozemku v Bohou ovicích I.
- jednání s p. Grulyem ohledn parkování vozidel v horní ásti
ervených Pe ek
- spolupráce s M stskou policií Kolín

ZM schvaluje nájemné v ordinacích d tského, zubního a
praktického léka e v budov .p. 12 na nám stí ervené
Pe ky takto: v p ípad p evodu odb ru elektrické energie a
plynu do vlastní režie nájemce iní nájemné 50,-K /m2/rok.
Pokud budou pronajaté prostory užívány s úhradou
elektrické energie a plynu na náklady m styse, z stane
v platnosti stávající smluvní vztah.
M stys provedl v prostorách zdravotního st ediska v tomto
roce krom jiného rekonstrukci topného systému tak, že
pronajaté prostory místo centrálního vytáp ní elekt inou rozd lil
na šest prostor osazených plynovými kotli. V souvislosti s tím
došlo k rozd lení m ení odebrané elekt iny a vody. Cílem bylo
zlepšit komfort vytáp ní pronajatých prostor a ekonomiku
vytáp ní.
ZM bere na v domí zprávy o innosti p edsed výbor a
komisí a schvaluje odm ny len m výbor a komisí
v pr m rné výši 1.500,-K na lena/rok. Koeficienty pro
výpo et ástek jednotlivým komisím iní: komise technická,
ve ejného po ádku, redak ní rada a kulturní komise 1.0,
výbor kontrolní 0.6 a finan ní 0.8.
ZM schvaluje rozpo tové opat ení . 7/2011 a pov uje
starostu provedením rozpo tového opat ení v období od
16.12. do 31.12.2011.
P. Kopecký seznámil zastupitele s jednotlivými položkami, u
kterých dochází ke zm n jednak na stran p íjm , tak i na
stran výdaj . Propad p íjm iní k dnešnímu dni skoro 4 mil.
K . Proto nebyly v pr b hu roku zahájeny n které investi ní
akce.
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1.

ZM souhlasí s podáním žádosti o získání dotace na
vybudování d tského h išt v areálu Základní a mate ské
školy ervené Pe ky na pozemku p. . 137/62 k.ú. ervené
Pe ky. Dotace je z programu MMR R Podpora a obnova
rozvoje venkova. ZM souhlasí se spolufinancováním této
akce z rozpo tu m styse na rok 2012.
H išt by m lo být vybudované na školním pozemku mezi
základní a mate skou školou. P i výb ru herních prvk se
vycházelo z p edložené nabídky. P edpokládaný podíl obce p i
plné výši dotace je 171 tis. K .

2.

ZM ustanovuje komisi pro otevírání obálek a výb r
nejvhodn jšího dodavatele staveb m styse s p edpokládanou cenou dodávky v tší než 1 mil. K bez DPH v tomto
složení: Ing. Kubín, p. Kulhánek, Ing. Šanc, p. Lang,
p. Beránek, p. Barták, p. Hanzl. Jako zapisovatele ur uje
ZM p. Kopeckého.
U zakázek do 1 mil. K musí ú ad m styse požadovat
minimáln 2 nabídky pro možnost cenového porovnání.

3.

ZM schvaluje pronájem ásti pozemku p. . 216/3 k.ú.
Dolany o vým e cca 650 m2 panu Petru Kola íkovi
z ervených Pe ek, V Ohrad 325, za cenu 0,20 K /m2/rok.
Pozemek se nachází v k.ú. Dolany, ást Malá Vysoká.
Prostor je neudržovaný, p. Kola ík ho chce vy istit a sekat.
Nájemné je stanoveno jako u podobných pozemk .

4.

ZM schvaluje koupi pozemk p. . 42/3, 42/4, 477/15 a 477/16
v k.ú. Bohou ovice I. od Jednoty, družstvo v Kolín ,
o celkové vým e 432 m2 a pov uje starostu m styse dalším
jednáním v této v ci.
Pozemky se áste n nacházejí pod d tským h išt m a
áste n jsou sou ástí ve ejného prostranství. Družstvo Jednota
je v likvidaci a nabízí je obci za 50,- K /m2. Z jednání starosty
s p edsedou družstva vyplynulo, že by p istoupili i na cenu nižší
– 20, až 30,- K /m2. Zastupitelstvo pov ilo starostu k jednání
v této v ci s tím, že definitivní smlouva o p ípadném odprodeji
bude ješt schválena.

5.

75 let

ZM schvaluje opravu st echy p ístavby u domu .p. 6
v ervených Pe kách dle p edložené cenové nabídky od
p. Kav íka.
Nájemníci si st žují, že jim zatéká do p ístavku. Protože je
d m .p. 6 a jeho p íslušenství erstv opraveno, doporu uje se
p eložení st echy novou krytinou provést.

6.

Paní Drahomíra Jane ková
Pan Jaroslav Vondrá ek

80 let

Pan Vladimír Jásek

ZM schvaluje p ísp vek ve výši 10 tis. K ur ený na innost
ob anského sdružení Mate ské centrum epe ky.
P ísp vek bude poskytnut za p edpokladu, že bude ú et
sdružení p eveden k bankovní instituci, která neú tuje poplatky
za vedení ú tu.
Sdružení pracuje dob e, po ádá pravideln r zné akce. Tuto
aktivitu ur it chceme podporovat. Je to jediné místo, kde se
mohou maminky s d tmi scházet. Z p edloženého vyú tování
výdaj vyplývá placení velkého m sí ního poplatku bance za
vedení ú tu, který by jako nezisková organizace nemuselo platit
v bec.

7.

85 let

Paní R žena Králová
Paní Ji ina Kadlecová

90 let

Paní Žofie ermáková
Pan Jaroslav Zinzer

ZM schvaluje uspo ádání 2. plesu m styse v termínu
14.4.2012 a pov uje kulturní komisi jeho organiza ním
zabezpe ením. Schodek této akce bude financován
z rozpo tu m styse na rok 2012.
Rozpo et p edložil p edseda kulturní komise Mgr. Isten in.
Po ítá se snížením n kterých výdaj , schodek by m l init 8-12
tis. K podle návšt vnosti.

8.

ZM bere na v domí zprávu inventariza ní komise
o inventarizaci majetku m styse za rok 2011.
Byla provedena inventura majetku, p i které byl vy azen
software od firmy KEO, který už obec nepoužívá.

9.

ZM nesouhlasí s p ipojením m styse k výb rovému ízení
organizovaného St edo eským krajem na zajišt ní dopravní
obslužnosti.
Obec je opakovan vyzývána St edo eským krajem,
odborem dopravy, aby se p ipojila k výb rovému ízení na
dopravce pro zajišt ní dopravní obslužnosti. M l by se sout žit
územní celek, zahrnující 10 linek v jižní ásti okresu Kolín.
Informace jsou ale stále nejasné a pravd podobn není rozdíl
v tom, zda se p ipojíme i nikoliv.

10.

ZM souhlasí s Dodatkem . IV ke Smlouv o závazku
ve ejné služby ve vnitrostátní linkové p eprav na rok 2012
s Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o.
Dodatek se týká koncesní smlouvy o závazku ve ejné služby
na rok 2012. Jde v podstat o linky, na které p ispíváme díky
tomu, že je již nehradí kraj. Cena dopravního výkonu iní 41,57
K za 1 km, celkem za rok 318.630,- K .

11.

ZM potvrzuje v souladu s §166 odst. 3 zákona . 561/2004
Sb. (školský zákon) ve zn ní pozd jších p edpis od 1.8.2012
ve funkci editele Základní školy a mate ské školy ervené
Pe ky Mgr. Št pánku Hanzlovou na dobu ur itou 6 let.
Novelizace školského zákona íká, že funk ní období
editelky školy je stanoveno jako šestileté (pokud není vypsán
konkurz). Proto starosta navrhuje potvrdit editelku Základní a
mate ské školy Mgr. Hanzlovou ve funkci na dobu šesti let.

12.

ZM schvaluje rozpo tové opat ení . 1/2012.
Zm ny se týkají v oblasti p íjm p evodu finan ních
prost edk z r. 2011, upravené výše dotace na školu a správu,
prodeje pozemku v Opatovicích, odm ny za t íd ný odpad.
Ve výdajích obsahuje p ísp vek na mate ské centrum
epe ky, st echu na p íst ešek .p. 6, snížení náklad na svoz
komunálního odpadu, navýšení výdaj za svoz separovaných
odpad .
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Volání na Ježíška je v našem m stysi po ádáno již n kolik let.
V posledních dvou letech tuto akci p ipravuje D tský klub Pecka
spole n s kulturní komisí. Je to však práv D tský klub, na kterém
leží podstatná ást p íprav, a proto pat í velký dík všem, kte í se na
hladkém pr b hu akce podíleli. V ned li 3.12. se na nám stí sešel
pom rn velký po et divák , kte í shlédli r zná d tská (nejen)
hudební vystoupení. Ozvu ení akce bylo limitováno výkonem
dostupného za ízení, který byl menší, než po et p ihlížejících divák .
Tento drobný nedostatek se pokusíme odstranit p i dalším Volání na
Ježíška v roce 2012. Malé problémy zp sobil i p esun termínu
z tradi ní první adventní ned le blíže k asu Vánoc. Snahu bylo vyjít
vst íc všem, kte í se chystali navštívit obdobné akce po ádané
v sousedních obcích - Nebovidech a Libenicích. Pozitivních ohlas
však bylo mén než t ch negativních, a proto si ve svých kalendá ích
m žete již nyní vyzna it letošní Volání na Ježíška, které prob hne
tradi n první adventní ned li - 2.12.2012.
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V sobotu 7.1.2012 prob hla tradi ní akce kulturní komise, kterou
je už n kolik let T íkrálový pochod. V 9:00 hodin se u místního
zdravotního st ediska sešlo 26 turist . V tšinu z nich tvo ili místní
ob ané. Našli se však i tací, kte í informaci o T íkrálovém pochodu
našli na internetu a vydali se poznat nová místa a nové tvá e. ervené
Pe ky až dosud neznali a byly pro n neznámým a novým místem.
Trasa byla zvolena nenáro ná, aby se pochodu (spíše však procházky)
mohli ú astnit opravdu všichni zájemci a fyzická zdatnost nebyla
limitem. Z ervených Pe ek jsme se vydali kolem "muni áku" p es
obec Miskovice sm rem na Mezholezy a dále na vrch Vysoká.
Odbo ka k rozhledn byla neplánovaná a vstup na rozhlednu tedy
nebyl domlouván p edem. Proto jsme narazili na zam ené dve e, což
pro n koho bylo pom rn velkým zklamáním. Zaslouženou pozornost
však vzbuzovala i další z dominant vrchu - trosky kaple Belveder.
Více informací o této památce (a odpov di na otázky, které b hem
pochodu zazn ly) m žete najít na webu obce Miskovice, nebo na
stránkách o.s. Belveder, které si dalo za cíl uchovat tuto památku i pro
další generace. Historické fotografie a odkazy na zmi ované
informa ní zdroje jsou umíst ny také na webu kulturní komise.
Putování dále pokra ovalo p es obec Vysoká do Suchdola. Restaurace
U Lípy byla p edem vytipována pro kratší odpo inek a i tato volba se
ukázala jako dobrá. Cesta zp t vedla p es Bo etice a Bohou ovice.
Cestou nás ekalo p íjemné p ekvapení a zárove netradi ní p ivítání
v Bo eticích. Výborný aj s rumem, krátké zastavení a p íjemné
"povídání si" zpest ilo naši cestu zp t. Dále už se naše skupina
za ínala ten it. N kte í si svou cestu zp t protáhli p es Ratbo , jiní se
cestou zastavili u svých známých a p íbuzných. Zp t do ervených

SPOLE ENSKÁ RUBRIKA
Blahop ání jubilant m
Blahop ejeme všem našim spoluob an m, kte í se v jarních
m sících, tedy v b eznu, dubnu a kv tnu dožívají významného
životního jubilea. Do dalších let jim p ejeme pevné zdraví, životní
optimismus a pohodu.
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i s mlýnem na lisování oleje. Ze silnice odbo íte cestou k Ratbo i a
p ijdete k zarostlému lomu. Ve st n l mku jsou odkryty provrásn né
serpentinity - hadce - v nichž došlo k p em n granát . Celé krásné
údolí s potokem, ratbo skými rybníky, pravenými mlýny je oploceno
– soukromý majetek – je to škoda, byla to hezká procházka. Musíte se
vrátit a pokra ovat po silnici na Ratbo nebo Suchdol.

Pe ek jsme dorazili okolo t etí hodiny a p ed úplným "rozprchnutím
se" si ješt sd lili první dojmy, které byly veskrze kladné. Pozvánky
na další akce kulturní komise naleznete na výv skách v obci nebo na
jejím webu. Odkaz naleznete na internetových stránkách m styse
http://www.cervenepecky.cz
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Z kraje dubna prob hne beseda s panem Pešoutem, který nás
provede po Rusku. Beseda prob hne v interaktivní u ebn základní
školy a vypráv ní jist zpest í (tak jako v minulém p ípad ) fotografie
a možná i videa. P edb žná domluva po ítá s termínem 3.4. a asem
17:00 hod. O besed budete informováni prost ednictvím plakát a
internetových stránek kulturní komise.
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V sobotu 14.4. prob hne 2. ples m styse
ervené Pe ky, na který jste všichni srde n
zváni. Již nyní je možné objednávat
vstupenky elektronicky, vybírat konkrétní
místa u konkrétních stol a obratem si nechat
vstupenky doru it až dom .

Miškovská V ra

Informace o plese:
2. ples m styse ervené Pe ky
Sobota 14.4.2012 od 20:00 hod do 01:30 hod
Cena vstupenky s místenkou: 120 K
Stejn jako v minulém roce je i letos ples neku ácký.
Vstup do sálu je možný pouze ve spole enském oble ení.

VÝSTAVY
Muzeum - Brandlova 27, Kolín
VÝSTAVY
17.1.- 25.3.2012 - Jejich osudem byla Thálie
29.3.- 29.4.2012 - Cesta sv tla
10.5.- 26.8.2012 - František Kmoch

Informace o prodeji vstupenek:
Vstupenky je možné objednávat elektronicky p es internetové
stránky kulturní komise (http://www.cervenepecky.cz – odkaz
Kulturní komise). Takto objednané vstupenky vám mohou být
doru eny p ímo dom nebo si je následn vyzvednete v knihovn
v ervených Pe kách. V pátek 23.3. bude internetový p edprodej
zastaven a zbylé vstupenky budou od pond lí 26.3. voln k zakoupení
v knihovn v ervených Pe kách i p ímo na míst v den konání
plesu.
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Galerie St edo eského kraje - Jezuitská kolej
Kutná Hora
Výstava, která nemá ve st edních echách obdoby
Um ní a kultura ve st ední Evrop za vlády Jagellonc 1386 - 1572
od 20. kv tna do 30. zá í 2012

Velikonoce v Muzeu lidových staveb v Kou imi

! 74+ <) -,#1

od 5. dubna do 8. dubna 2012

V sobotu 5.5.2012 máte možnost navštívit známé i mén známé
památky Prahy a poslechnout si vypráv ní profesionálního pr vodce
zakon ené posezením v n které z pražských hosp dek. Konkrétní
místa, která navštívíme, je možné volit "na míru" a p i p ihlašování na
tuto "historickou procházku" budete moci sami navrhnout, která místa
by se m la stát sou ástí procházky po Praze. Konkrétní podoba akce a
p esné asy odjezdu, délky trvání atd. se v t chto dnech up es ují a
finalizují. Konkrétní informace tedy hledejte na internetových
stránkách kulturní komise. (http://www.cervenepecky.cz – odkaz
Kulturní komise)

Miškovská V ra

K 31.12.2011 m la knihovna celkem 8 615
svazk knih. Zapsaných tená
/dosp lých i
d tí/ je 258. Z toho pravideln nebo alespo
ob as navšt vuje knihovnu 170 lidí. Celkový
po et výp j ek byl 3 351, z toho pro dosp lé 2
714 a 637 pro d ti. Webové stránky knihovny
navštívilo 741 osob, internet v knihovn využilo
207 osob. Bylo vy ízeno 263 požadavk formou meziknihovní
výp j ní služby. Bylo zakoupeno 307 knih, z knihovny v Kutné Ho e
bylo p ivezeno 10 vým nných soubor , z Kolínské knihovny 6
vým nných soubor .
V r. 2011 prob hly tyto akce: Sout ž pro malé tená e, Jarní kvíz
pro v tší tená e, Návšt va Památníku národního písemnictví,
Vyhodnocení ankety SUK teme všichni, Podzimní literární sout ž a
Malování vlá ku plného dárk . Doufejme, že i v tomto roce se bude
knihovn da it, nebudou nám ubývat tená i, budeme nakupovat nové
knihy a p ivážet vým nné soubory, takže pé e o duševní potravu bude
dosta ující.
M. Hurtová - knihovnice

Za kulturní komisi Lukáš Isten in

První písemná zpráva o Bo eticích je z roku l457.
Do poloviny 19. století byly Bo etice sou ástí
suchdolského panství a spojené s panstvím Malešov.
Nejv tší rozkv t zažila obec na p elomu 19. a 20.
století, žilo zde 311 obyvatel, dnes žije v Bo eticích
68 lidí - 35 muž a 33 žen.
Ve vsi je kapli ka sv. Jana Nepomuckého z po átku 19. století a
památná vzrostlá lípa. V kronice z roku 1654 se u Bo etic popisují
t i samostatné mlýny, v 19. století je již jen jeden nazývaný Bo etický
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Nakonec vytiskne naše odpov di, podle kterých dostaneme
známky. Na "vají kách" je 6 tla ítek pro odpov
(A-F), kulaté
tla ítko Registrace a dv tla ítka se sv tly P ijímání a Odesílání, která
blikají po stisknutí tla ítka odpov di. N kdy se vyskytne chyba (nap .
nejde spustit hlasování), ale tyto chyby umíme velice rychle napravit
p ipravením náhradní otázky, takže o nic nep ijdeme. Díky
ACTIVvote je pro nás hodina zajímav jší a zábavn jší. Na každou
„hlasovací hodinu“ se moc t šíme a užijeme si spoustu legrace.

Celý tento týden se d ti p ipravovaly a moooc
t šily na karneval. Z domova si p inesly nádherné
kostýmky, ve kterých se tu celý týden na karneval
chystaly.
Pomáhaly s výzdobou školky nafukováním
balonk i p i výrob karnevalových epi ek.
Ve tvrtek se kone n d ti do kaly a byl tu karneval v t locvi n
ZŠ plný tance, sout ží, nádherných masek a sladkých odm n.

Vašík Trpišovský, Simona Králová a Anna Slana ová,
žáci 4. t ídy ZŠ a MŠ ervené Pe ky

Dovolte mi, abych Vás informovala, co nového
se událo v základní škole.
Ješt v minulém roce se nám podle tradice
poda ilo uspo ádat váno ní trh. Všem, kte í p isp li
koupí drobných výrobk našich žák , d kuji.
Peníze v nujeme nákupu pom cek, dovybavení
t íd a úhradu p ísp vku adopce na dálku.
N kolik z oslovených sponzor i n kte í rodi e p isp li v záv ru
roku finan ním darem na zakoupení nejmodern jší výukové techniky.
Z jejich p ísp vk bylo zakoupeno hlasovací za ízení k interaktivním
tabulím. Bude využito jako moderní dopln k ve výuce a pom že
pedagog m v pln ní výstup pro projekt „ Šablony“, do kterého jsme
se p ipojili v záv ru kalendá ního roku. Naše škola bude
v následujících dvou letech erpat z fondu ESF a MŠMT p ibližn
ástku 1 000 000 K . M li bychom zmodernizovat PC pracovny,
vytvo it funk ní sí , z ásti individualizovat hodiny AJ, vytvo it celou
adu materiál podporujících tená skou gramotnost a další výuku.
Ve školním roce 2011/12 jsme obdrželi grant Krajského ú adu
St edo eského kraje ve výši necelých 40 000 K na uskute n ní
Minimálního preventivního programu, v rámci kterého se uskute nila
ada besed a p ednášek v novaných prevenci sociáln patologických
jev . V rámci tohoto grantu prob hly workshopové dílny pro žáky
1. stupn a ŠD. V tomto pololetí budou pokra ovat pro žáky 6. t .
V lednu prob hl zápis do 1. t . základní školy. Zapsáno bylo 27
d tí. Pí. u . Bendová, která je povede, i celý kolektiv pedagog se na
nové žá ky už t ší. Na zápis navázala Škola nane isto. Podrobný
rozpis naleznete na webových stránkách ZŠ. Do MŠ bylo p ijato na
uvoln ná místa 27 d tí. Neuspokojených zájemc pro další školní rok
máme prozatím 9, což je v porovnání s kolínskými školkami velmi
nízké íslo.
Máme za sebou i školní kolo recita ní sout že, ze které vít zové
jednotlivých kategorií postoupí do okresního kola. Podrobné výsledky
hledejte op t na webu školy. ŠD vyhlásila výtvarnou sout ž
„karnevalová maska“ pro družiny, mate ské školy a mate ská centra
v okolí m sta Kolína. Vyhlášení nejlepších tv rc a výstava masek
prob hne ve školní aule v m síci b eznu.
Všichni už se v nujeme plán m na jarní akce a t šíme se, že nám
bude snad už kone n p át i po así.
Mgr. Št pánka Hanzlová

Helena Potm šilová

Dne 8.2.2012 prob hl zápis do MŠ ervené
Pe ky pro školní rok 2012/2013. Zapsáno bylo 36
d tí, což je o 14 d tí mén než v lo ském školním
roce. Východiskem pro výb r zapsaných d tí
k p ijetí do MŠ byla kritéria pro p ijetí z roku 2011/12, která platí
i pro školní rok 2012/13. Z po tu 36 zapsaných d tí bylo p ijato 27
d tí, tedy 75 %. Po et nep ijatých d tí je mnohem nižší než
v minulých letech. To je velice pozitivní zjišt ní pro všechny
zú astn né. V pr b hu každého školního roku dochází k poklesu
zapsaných d tí k docházce do MŠ z r zných p í in a tím se uvolní
místa pro neumíst né d ti (v lo ském roce 8 d tí). Pokud tomu bude
tak i nadále, mohou být uspokojeni tém všichni žadatelé.
Všechny informace o MŠ jsou zve ejn ny na webových stránkách
MŠ. Výsledky zápisu a seznam p ijatých d tí jsou dostupné pod
jednacími ísly na dve ích MŠ a na webových stránkách MŠ.
Za MŠ Hana Be ovská

Cht li bychom Vám íct n co o našem
hlasovacím za ízení ACTIVvote. V lednu se do naší
školy dostal nový zp sob výuky – hlasovací
za ízení ACTIVvote od firmy Promenthean.
P edstavila nám je paní editelka v hodin
angli tiny. Nyní je používáme v eském jazyce,
p írodov d a vlastiv d a doufáme, že ho budeme mít i na ostatní
p edm ty.
Paní u itelka nebo pan u itel p ipraví test, p ipojí ke svému
notebooku dataprojektor, interaktivní tabuli a hardware ActivHub,
který p ijímá signály, rozdá žák m p íslušná "vají ka" (tak íkáme
hlasovacím za ízením z d vodu jejich vejcovitého tvaru, který mají,
aby se dala dob e vzít do ruky), spustí hlasování a po ká na jeho
výsledek.

Jak p istupovat k išt ní a kontrolám
komín vzhledem k platnosti NV 91/2010 Sb.
Vážení ob ané,
v poslední dob jste jist zaznamenali, že obcí
prochází velký po et kominík , odvolávajících se
na povinnost majitel
nemovitostí provád t
pravidelná išt ní a revize komín . Mezi ob any
panuje v této v ci zna ná nejistota a mnozí kominíci toho zneužívají a
požadují za své služby nehorázné ástky. To m vedlo k tomu, že jsem
vznesl jako starosta m styse dotaz na Hasi ský záchranný sbor
St edo eského kraje a požádal tento orgán o objasn ní, jak správn
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A jsme skoro u konce, nezbývá nám nic jiného, než si po ádn
zaskota it se všemi zví átky najednou. Byli jste báje ní cestovatelé,
užili jsme si spole n hodn legrace. Doufám, že se nevidíme
naposledy. Tak ahoj za rok!

chápat na ízení vlády . 91/2010 Sb., které se povinnostmi majitel
nemovitostí ohledn kontrol a išt ní komín zabývá.
Dne 10.1.2012 jsem obdržel dopis od editele HZS pro náš region
plk.ing. Dynybyla, ve kterém se vyjad uje k povinnostem ob an a
píše doslova: „ Podomní kominíci se domáhají u ob an vymetení a
prohlídky komína s od vodn ním, že to tak musí být. V tšinou se
jedná o neseriózní nabídky. Seriózní kominíci takto nepostupují. Úkon
provedou pouze na žádost ob ana“. Dále tento dopis jasn vymezuje
lh ty išt ní a kontrol a up es uje adu dalších podrobností. Sám jsem
si na ízení vlády 91/ 2010 prostudoval a mohu zcela zodpov dn
našim ob an m doporu it toto:
1) Komín u topidel na tuhá paliva se má istit 3x ro n a je
možno si jej istit svépomocí.
U rekrea ních objekt (chalupy) sta í istit komín 1x ro n .
2) Kontrola komína u topidel na tuhá paliva, kapalná paliva i
plyn se má provád t 1x ro n . M l by ji provád t kominík (osoba
oprávn ná) a zam uje se na neporušenost komína (t leso komína bez
trhlin, stav komínové hlavy, kolem komína v p dním prostoru
neskladovat ho lavé látky). Myslím si, že podobnou kontrolu si každý
zodpov dný ob an provádí pr b žn a poškozený komín nebo
rozpadající se komínovou hlavu v as opraví.
3) Co bych doporu il nezanedbávat a sv it odborník m je
pravideln 1x ro n nechat zkontrolovat a vy istit plynový kotel a
odtah jeho spalin. Ur it se to vyplatí, zajistí se tím hospodárné a
bezpe né vytáp ní b hem celé sezóny.
Samoz ejm vyvstává otázka, co se stane, když si išt ní ani
kontroly komína neobjednám. Podle mého názoru (pokud bude vše
v po ádku a nevznikne požár i jiná škodní událost zavin ná stavem
komína) se nestane nic. Žádné kontroly pln ní tohoto na ízení nejsou
ani se neplánují. P i vzniku požáru se však orgány, které tuto událost
vyšet ují, za nou zajímat o to, zda byly kontroly komína a jeho išt ní
provád ny v p edepsaných termínech a zde by mohl vzniknout
problém p i uplatn ní nárok v i pojiš ovn apod.
Je tedy na zvážení každého ob ana, jak se zachová a zda je sám
schopen zajistit bezvadný stav topidla a kou ovodu svépomocí.
Problém se objeví v okamžiku vzniku požáru i jiné škody,
zavin né zanedbaným topidlem nebo kou ovodem.

Jan Her ík (Ov ák)

Mgr. Jan Dvo ák, starosta
Skautský bál se sice neodehrával v SAFARI, jako to bylo na
karnevale, ale i tak to byla p kná divo ina. Sál se nechv l pod kopyty
cizokrajných zví at, ale v rytmu písní skupiny Trampoty a mnoha
poskakujících tane ník .
lov k by si ekl, že ho nem že u takovéto tradice nic p ekvapit,
ale to je omyl. Krom bohaté tomboly, dobrého piva a výborné
muziky každým rokem nacvi ujeme k této p íležitosti nová a nová
vystoupení. Letos nám zatancovaly svou zbrusu novou sestavu starší
holky ze 6. a 7. oddílu – Zuzka He mánková, Bára Jan rková, Terka
Jirk , Natálka Versteegová, Ivetka Zvoníková a Míša Veselá pod
vedením Pavlíny Beranové (Bery) a Jany Vá ové (Viku ) a myslím,
že se jim to opravdu povedlo – zabrousily totiž, oproti lo sku, do
modern jšího stylu tance, který není, co si budeme povídat, v podání
d tí tak b žný. Dále nám s colty zažongloval a lasem zato il kovboj
Hn dý Vlk (Pavel Zelinka). Kolem p lnoci jsme nemohli spustit o i
ze sexy tane ního kvarteta ve složení: Pája Beranová (Bery), Pé a
Novotná (Micka), Terka Kumstátová (Téra) a Ev a Pomichálková
(Cheva). No a na záv r pro vytrvalce, spíše úsm vné, vystoupení
kluk -vedoucích, tentokrát ne na kole kových bruslích, nýbrž ve stylu
ladných pohyb krásné francouzské zp va ky a tane nice Alizee.
Tancovali: Ji í Vá a (Jeremi), Jan Vá a (Hadžim), Filip Nehasil
(Filda), Jan Novák (Hans), Daniel Braun (Danek), Roman Lang
(Rumánek), Lud k Veselý (Heduš), Jan Beránek (Bergoš), Tomáš
Adamec (Guma), Aleš Hrba (Kamzik) a Jan Her ík (Ov ák).
Ti, co p išli, se rozhodn nenudili, a tak doufáme, že se p íští rok
sejdeme op t v po tu hojném. Za skauty mohu slíbit, že na sob a
našich vystoupeních budeme dále tvrd pracovat, jako tomu bylo i
dote .

Kde to jsme? Co je to za divné rostliny a co tu d lají zví ata ze
ZOO? Takhle to p eci u nás nevypadá. Po kat, támhle n kdo jde. Má
hn dé kalhoty, hn dou košili a klobouk, snad nám pom že. Není to
náhodou… Pr vodce?
Ahoj d ti, ahoj kamarádi, ahoj cestovatelé. P emýšlíte, kde se
nacházíte a pro tu kolem jsou cizokrajná zví ata a divoši? Jste totiž
v SAFARI a já budu váš pr vodce. Nemusíte se bát, že by vám snad
n jaké ze zví at ublížilo. A n která vypadají nebezpe n , nejsou zlá,
cht jí si s vámi jen po ádn zadivo it.
Poj te t eba za slonem, tak rád by si zasout žil v pití limonády
chobotem (br kem), troufnete si ho vyzvat? Jist že ano, a když ho
dovedete i porazit, eká vás sladká odm na. A co ten chudinka lev tak
k u í, podívejte, jak si drží tvá , skoro jako by ho bolel zub. Kdo mu
ho pom že vytrhnout? Tady máte lano a p etahovaná m že za ít. Lev
je díky vám vylé en, bude vám nadosmrti zavázán. M žeme
pokra ovat, držte se za mnou a dávejte pozor, a m neztratíte, jen
t žko byste hledali cestu bez pr vodce. Co to mé ucho zaslechlo? Z
dáli se ozývá n jaká divošská hudba, ur it ji, d ti, taky slyšíte.
Poj me se mrknout na divochy, rádi nás nau í sv j tanec. Krok vp ed,
krok vzad, zavlnit se a oto ka… Jste super tane níci, už dlouho jsem
nikoho tak skv le tancovat nevid l. I divoška tane nice se nem že
vynadívat. Ješt než odejdeme, zkusíme získat pár barevných pe í ek
z papouška, támhle jeden sedí. Slyšel jsem, že se dají vym nit za
bonbony a lízátka. Výborn ! Každý dokázal alespo jedno uko istit,
hlavn a vám nezasko í. Te se totiž zkusíme p iplížit k nosorožci a
naházet mu na roh co nejvíc ringo-kroužk . Bu te opatrní.
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…za ali jsme rok dobrým skutkem. V sobotu 7.1.2012 jsme
vyrazili do ulic pro „dobrou v c“ – na t íkrálové koledování. Díky
Vaší št drosti se nám na charitu poda ilo vybrat 5.843,- K . Všem
dárc m d kujeme.

Jan Her ík (Ov ák)

Naše nadšení z p edešlého ro níku ani nesta ilo vyprchat a byl tu
ro ník další, tentokráte osmadvacátý. Závod prob hl op t pod záštitou
Junáka – svazu skaut a skautek ve spolupráci s M stskou ástí
Praha 1, a to první lednovou sobotu roku 2012. Základnou, od které se
rozutíkaly hlídky prahnoucí po strašidlech ukrytých v zapadlých
uli kách staré Prahy, bylo venkovní h išt u Tyršova domu na Malé
Stran . Zde se také odehrával veškerý doprovodný program k závodu
(šermí ský souboj, vystoupení pliva
ohn nebo vyhlášení Miss
Huhuly).
Základním klí em k úsp chu v tomto závod bylo správn rozluštit
zašifrované názvy ulic, ve kterých se skrývala strašidla a následn se
rychle zorientovat ve spletitých uli kách Malé Strany a Starého M sta.
Všechny hlídky zastupující naše ervenope ecké st edisko se tohoto
úkolu zhostily se zna ným entuziasmem, který je neopustil – i p es
nep íze po así – až do konce závodu.

V pátek 13.1. vyrazilo naše st edisko užít si
horskou p írodu v Ko enov u Tanvaldu. První úkol
byl najít naší chatu - ZVONICI a ubytovat se. To jsme
bez problém zvládli a nezbývalo už nic jiného, než se
po ádn vyspat na zít ejší sportování a dovád ní.
V sobotu jsme se probudili do krásného dne a hned po snídani jsme
vyrazili na lyže, snowboardy, peká e a dokonce i b žky. Ani
v odpoledních hodinách jsme však nezaháleli a vydali se zdolat
rozhlednu Št pánku. I p es stálé stoupání a mraky sn hu se nám to
poda ilo a my jsme mohli sednout na peká e a užívat si jízdu až dol .
Unaveni po dlouhé cest jsme se sešli ve spole enské místnosti a užili
si ve er plný her. Nechyb la ani oblíbená diskotéka a sout že o sladké
ceny.

Za 7. a 11. oddíl Kristýna Langová

!

! "

…už se stalo naší tradicí, že v p edváno ním ase p ivážíme
„plamínek p átelství“ do ervených Pe ek. Letos jsme Betlémské
sv tlo p evzaly a následn p evezly „k nám“ v sobotu 17.12.2011.
Jsme rády, že jste si ud lali as a p išli si pro sv týlko, vyzkoušeli
nejeden váno ní zvyk = zp íjemnili sob i nám sobotní dopoledne.
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Roku 1810 byl domká Vojt ch ženatý. S Barborou, dcerou
místního Václava Vika, m l v té dob
ty i d ti, samé dcery.
Vytoužený d dic p išel o p t let pozd ji jako šesté dít , present to
k Vojt chovým ty icetinám.
Vojt ch zem el r. 1838 a 17. b ezna byl domek se zahrádkou zapsán
ješt nezletilému Josefovi /*1815/.
Josef, co jiného než záme ník, se oženil s tém stejn starou
Kate inou a m li spolu ty i d ti. Po nejstarším Aloisovi /*1836/ pak
ješt t i dcery – Josefu, Annu a Marii /*1856/.
Kate ina zem ela roku 1872 a poz stalost p ipadla ze t etiny
ovdov lému Josefovi a zbytek synovi Aloisovi.
Po Josefov smrti (1878) se rozd lil otc v podíl rovnom rn
Aloisovi a sest e Marii, která se provdala za Václava Kalaše.
Alois, v páté generaci záme ník, m l s manželkou Františkou pouze
dceru Josefu.
Na dobové fotografii z p elomu století je domek ješt odsazen od
domovní fronty a v kout p iléhajícím k sousednímu p. 11 je vid t
malá d ev ná bouda, která sloužila jako stanovišt ponocnému.
O t i roky pozd ji na další fotografii již vidíme domek v jeho
poslední podob . Vysoký štít do m ste ka p iléhá k sousednímu
p. 11 a je v linii dom , které stály a stojí od n ho na západní stran .
Roku 1905 již p estav ný domek p ešel t etinou do vlastnictví
manžel Kalašových a dv t etiny koupili manželé Karel a Františka
Doubravovi, kte í ješt téhož roku zbytek dokoupili.
Prvého roku nového století se místní poštovní expedientka
Františka Kubrychtová, která sem p išla r.1899, provdala za potomka
vrchnostenského šafá e z Amálky, krej ího Karla Doubravu, který
bydlel v p.124. Toho asu byla pošta (od smrti prvého poštmistra
Šalamouna Zemánka r.1898) b hem krátké doby již na t etím
stanovišti. Po p.108 (bývalá fara), p.38 (Obecní d m) byla nyní
v dom p.36 na m ste ku.
Karel /*1868/ usoudil, že by bylo výhodné hlavn pro n ho, ale i
pro poštu, získat d stojné a stabilní místo. Rozhodl, i možná
spole n s manželkou se rozhodli, že št stí vyjdou vst íc.
Po získání domu a vy ízení pot ebných formalit sem byla pošta
p enesena. Z krej ího se stal poštovní výprav í. Krom pošty si do
domu p enesli i své dva syny, t íletého Karla a novorozeného Aloise a
tak, jako v té dob každá dobrá rodina, m li i služku.
Františka o p t let mladší než manžel byla penzionována r. 1931 a
výkon pošty zajiš ovali dva provizorní zástupci do doby, než byla
pošta p est hována roku 1933 do novostavby v dolní ásti obce. Tu
nechal postavit p ednosta místní železni ní stanice Josef Nešpor a po
dostav ní dostala p. 208.
Karel starší zem el roku 1932 a d m p ešel na ovdov lou Františku
/+1961/.
V dom bydlel jejich syn Karel /*1902/, vystudovaný inženýr a od
svých studentských let len Cechu po estných mládenc . Ten byl po
celou dobu Protektorátu vládním komisa em, i jinak p edstaveným
obce (starostou).
Posledním majitelem domku z rodu Doubrav byla R žena, od
které roku 1983 d m koupil MNV (Místní národní výbor). Ten jej
nechal rok na to zbo it, aby získal místo pro zamýšlenou výstavbu
nového zdravotního st ediska.
Po t íleté odmlce byla roku 1987 zahájena výstavba nové budovy
zdravotního st ediska na místech, kde stávaly domy p. 12 a 13.
Stavba byla po šesti letech úsp šn dokon ena a ú ední kolaudace
prob hla 16. dubna 1993. Od poloviny ervna za al b žný provoz.
Na novou multifunk ní patrovou budovu s plochou st echou pak
bylo p eneseno popisné íslo 12.
V podsklepeném dom se nacházejí ve zvýšeném p ízemí ordinace
praktického a d tského léka e s pot ebným zázemím a do zadního
traktu na východní stran byla p est hována knihovna, která tak
získala d stojný stánek. Patro pak slouží zubnímu léka i, ást je
pronajímána pro privátní organizaci a zbytek na východní stran tvo í
bytová jednotka. Elektrické topení bylo roku 2011 p evedeno na
plynové.
Ing. He man Kraml

V ned li jsme si šli ješt naposledy užít sjezdovku i zasn žené
kopce a plni zimních zážitk jsme jeli zpátky dom .

Filda

Dnešním íslem p inášíme pátý z pravidelné série lánk , která si
klade za cíl p inášet na stránky tvrtletníku n co z bohaté historie
dom v našem m stysi a jejich majitel .

!"! #" $% &#"'
Tento domek, p vodn pon kud odsazený od domovní fronty, byl
až do roku 1735 vrchnostenský a byl pronajímán. Z ejm od
devadesátých let p edešlého století v n m v nájmu bydlela rodina
mušketýra Mikuláše Sklená e. Mikuláš byl ten, který v obci zajiš oval
bezpe nost a po ádek a byl prvním, o kterém víme, že tuto neb
podobnou úlohu zajiš oval.
Mikuláš /*1671/ byl v rozmnožování rodiny na tu dobu velmi
st ídmý. S o jedenáct let mladší manželkou Annou m l v rychlém
sledu pouze dva syny. Staršího Bartolom je a o rok mladšího Václava.
Kdy Bartolom jovi rodi e zem eli, nevíme, ale víme, že Bartolom j
jako záme ník z stal bydlet v domku, kde se narodil. Mladší Václav
s rodinou bydlel v nájmu v domku na prot jší stran m ste ka, který
pozd ji dostal p. 33.
P i soupisu obyvatel, který se provád l v první polovin roku 1735
je zaznamenáno, že zde žil s o p t let mladší manželkou Mariánou a
dv ma d tmi, jedenáctiletým Jakubem a devítiletou Kate inou.
Ale jak jsme již na jiném míst uvedli, tohoto roku ada stavení
v obci, která byla vrchnostenská, byla prodána, aby byl sehnán
dostatek hotových pen z pro uspokojení v itel po Bredov krachu.
Jedním z nich byl i Bartolom j /*1696/, tou dobou již tém
ty icátník. On se stal novým držitelem, když za domek se zahrádkou
a 3 strychy polí (3/4 ha) zaplatil hotov jen závdavek ve výši 3 kop
groš s tím, že zbytek do kupní ceny 70 kop groš bude splácet.
Musel mít u vrchnosti dobré renomé, protože mu byla stanovena
v porovnání s ostatními nízká robotní povinnost 8 dní ro n . Ro ní
úrok byl stanoven na 5 zlatých a 30 krejcar .
Nedlouho poté, co se stal chalupníkem, se mu narodil ješt syn Jan.
Roku 1775 nejmladší syn Jan /*1734/, po otci záme ník, v držb
pokra oval. Krom manželky Kate iny a dvou syn Josefa a Vojt cha
s nimi bydlela ješt jeho matka, tém osmdesátiletá. V pr b hu let
mu pak p ibyli ješt další potomci - Barbora, Kate ina a Jan.
Na p elomu století byl Jan již mrtev a domek pat il ovdov lé tém
padesátileté bará nici Kate in , rozené Havránkové, a s ní v n m
bydlely ješt ty i její svobodné d ti.
4. února 1803 se dohodli Janovi d dici, že nástupcem v živnosti
bude druhorozený syn Vojt ch /*1775/, op t záme ník již ve t etí
generaci.
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Maminky, které se na seminá p ihlásily, pronikaly pod vedením
zkušené lektorky spole n do „taj “ metody Baby Signs tj. znaková
e pro slyšící batolata.
!
%
" ( ( ( )# $ ) #*
zde naleznete aktuální informace o tom, co se chystá :o)

„Mén je n kdy více“ …a tak jsme se zam ily na dva úvazy /pro
naše dítka nejvhodn jší/ a ty vázaly n kolikrát – abychom se je
po ádn nau ily. Nechyb ly informace související se šátkováním – se
správným nošením d tí na vlastním t le ani debata nad výb rem
vhodného druhu šátku i nosítka.

Již mnohokrát jsem ekl a asto jsem i na
r zných místech napsal, že mojí oblíbenou
množstevní jednotkou je tucet. Pro ty mladší, kte í
se s t mito jednotkami již tak asto nesetkávají,
jen p ipomenu, že tento údaj vy erpávajícím
zp sobem charakterizuje íslice 12.
Vždy hledím, co lze s touto jednotkou spojit. A tak jsem využil
jedné p íležitosti z poslední doby, která mi tuto moji posedlost
pomohla uspokojit.
A tou se stalo práv netradi ní výro í funkce, která je uvedena
v záhlaví tohoto p ísp vku.
Ale protože nikdy nic nepadá jen tak sh ry, povšimn me si na
tomto míst vývoj, který p edcházel tomu, než vznikla.
Je nabíledni, že je sou ástí samosprávy. Samospráva obecn u nás,
tehdy ješt v eském království, které bylo sou ástí Rakouského
císa ství, vznikla po zrušení roboty v roce 1848 podle zákona ze
17. b ezna 1849.
Ve volbách, které prob hly 1. zá í 1850, byli zvolení starší ( lenové
zastupitelstva) a z nich pak p edstavený obce.
Ovšem v naší obci má samospráva starší tradici. První samospráva
byla zvolena v m ste ku již o devadesát let d íve roku 1760, tedy p t
let poté, co byla zdejší obec císa ovnou Marií Terezií povýšena na
m ste ko na základ žádosti jejího tajemníka, kterým byl v té dob
majitel zdejšího panství Ignát svobodný pan Koch.
Tehdy bylo zvoleno p t místních ob an do funkcí, které se
ozna ovaly jako m š anosta, primas a radní. Tehdy každý z nich m l
sv j úsek, o který se staral. K ruce jim všem sloužil obecní sluha,
který n kdy bydlíval i v pastoušce. Ú ad jako takový své vlastní
prostory nem l a pro svoji innost využíval nájemní prostory.
Po roce 1850 se obecní zastupitelstvo skládalo z výboru a
p edstavenstva. P edstavenstvo v našem p ípad bylo t í lenné,
skládalo se ze starosty a dvou radních, kte í byli voleni výborem.
Zástupcem starosty byl nám stek, jinak 1. radní. Všech len musel
být lichý po et, aby p i hlasování nemohla nastat rovnost. O zp sobu
volby více v práci ervené Pe ky od A do Z.
Obecní zastupitelstvo až do roku 1880 m lo pro své pot eby
propachtovánu jednu místnost v Kucha ov hostinci na m ste ku
(dnes proluka). Ale až po t iceti letech nechala obec za starostování
místního podnikatele Josefa Vika postavit mezi Krásovou vilou
p.108 a Uhrovým statkem p.39 nový Obecní d m p.38, kam také
p emístila obecní ú adovnu.
V nových prostorách obecní zastupitelstvo rozhodlo z popudu jejího
starosty, již zmi ovaného Josefa Vika, o z ízení nové funkce –
obecního tajemníka, který m l být napl ovatelem jeho usnesení.
Prvním obecním tajemníkem se stal Vincenc M kota, který funkci
vykonával plných ty icet let. Po n m od roku 1920 ve funkci
pracoval Old ich Sojka, který m l od toho roku ješt za povinnost vést
obecní kroniku. Ten v ú adu skon il v roce 1946 jako druhý a
poslední obecní tajemník.
Po skon ení války za ala nová éra výkonu státní moci. Z nep ímých
voleb vzešel p edseda Místního národního výboru, jeho nám stek a
lenové zastupitelstva.
Po zm n volebního systému roku 1954 m l p edseda tajemníka,
který se stal jakousi jeho pravou rukou a zajiš oval kontinuitu
p ijatých usnesení. V zastupitelstvu se s postupem asu m nil po et
len .

!
I letos k nám do mate ského centra dorazil Mikuláš, ert a and lé.
D ti recitovaly, dostaly dáre ky a stihly si i pohrát.
Ty nejodvážn jší se pak s „návšt vou“ vyfotografovaly…
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P evleky, hudba, skota ení a hraní si; tak takhle n jak by se dalo
jednoduše popsat odpoledne, které bylo ur eno našim nejmenším…
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Posledním tajemníkem až do voleb v roce 1990 byl místní Zden k
Arnož.
Rozr stající se obec, ke které byly v roce 1960 p i územní
reorganizaci p i len ny Dolany s ertovkou a Malou Vysokou a
následn po p ipojení Bohou ovic I. s jejími osadami Bo eticemi a
Opatovicemi roku 1979 byly impulsy, které vedly k vytvo ení tzv.
st ediskové obce.
Od listopadových voleb roku 1990 bylo úkol , které byly p enášeny
na bedra obcí, stále více. Proto se ukazovalo jako nezbytné mít p i
zastupitelstvu lov ka, který by nep etržit p sobil jako výkonný a
operativní element.
Po zralé úvaze rozhodlo obecní zastupitelstvo za starosty Jana
Koloveckého, který funkci vykonával ve t etím po sob jdoucím
období, že touto osobou bude vedoucí obecního ú adu. Ta navazuje
celkem organicky, i když s ur itou asovou prodlevou na dobu, kdy
ú ad m l obecního tajemníka i tajemníka v dobách výstavby
socializmu. Rozdíl je jen v tom, že tajemník místního národního
výboru se rekrutoval z volených zástupc .
Vedoucím ú adu se stal po druhém kole konkurzního ízení místní
Jaroslav Kopecký, který nastoupil do nové funkce v roce 2000.
Jemu jsou pod ízeni všichni zam stnanci ú adu, ale nejen to. On
provádí kontrolu a sleduje postup jednotlivých akcí, které ú ad
zajiš uje, nebo se obce dotýkají, a to nejen vlastními silami, ale i
dodavatelskými firmami. Stará se o majetek obce, který je pom rn
zna ný. Odpovídá za hospoda ení a výkaznictví a jedná se stranami.
Co íci o tomto nejvíce viditelném lenu ú adu m styse, kterého tak,
jako každého z nás, mnoho lidí kritizuje. Dalo by se toho íci dost, ale
vzhledem k tomu, že p ísp vek je již dosti obsáhlý, budu šet it slovy.
Jaroslav Kopecký se narodil dva roky po druhé povále né m nové
reform v eském Brod . Po základní škole vystudoval školu, která
byla pon kud z ruky od jeho rodišt . Byla jí Vojenská st ední
elektrotechnická škola v Liptovském Mikuláši. P ed nástupem do
ú adu obce, od r. 2006 m styse, pracoval u St edo eské plynárenské
v Kolín .
Je ženatý, jeho manželkou je u itelka místní školy Ivana, se kterou
m l dva syny.
Je charakterní, uvážlivý, rozhodný a cílev domý. Pokud budu
mluvit jen za sebe, pak musím konstatovat, že je z ú adu jediný, který
sliby plní vždy v as a na požadované úrovni. Škoda jen, že takových
lidí není více.
Tucet let v této náro né funkci, kdy nem že vyhov t všem, má za
sebou a doufám, že m žu vyslovit p ání, aby v ní setrval co nejdéle.

D tský klub PECKA

, studentkou vysoké školy Jana
Amose Komenského v Praze. Letos obhájila diplomovou práci na
téma Lisabonská strategie a strategie Evropa 2020 a skládá bakalá ské
zkoušky.
Bleskový dotazník:
Oblíbená hudba - AC/DC - High way to hell
Oblíbená knížka - Paolo Coelho: Vít z je sám
Oblíbené jídlo - bor vkové knedlíky, cokoliv od maminky i babi ek
Kterou zemi byste ráda poznala - nemám zemi, spíš místa, která
chci navštívit - nap . skalní m sto Petra, Jordánsko
3 v ci na pustý ostrov - terénní boty, švýcarský n ž, šikovného
chlapa (nebo by sta il chytrý telefon?)
Terezko, budete pokra ovat v dalším magisterském studiu?
Ráda bych, ale ur it ne hned. Mám mnoho koní k , kterých si chci
nyní užít, a až se jich nasytím, pak budu s klidným sv domím trávit
zase víkendy v lavici.

Ing. He man Kraml

Nebyl to pr vod, jak ho znáte, ale možná jste nás slyšeli, jak jdeme
ulicemi. Masky jsme si dali na epice, do ru i ek vzali ehta ky,
píš alky, rolni ky a vyrazili. Babi ka upekla erstvé koblížky a i když
jsme byli za zví átka, nenechali jsme je utéct, ale spapali je d ív, než
za aly zpívat. Posiln ni jsme pískali, rolni kovali, prost rachotili, aby
o nás všichni v d li. Kon ili jsme, kde jinde, než v cukrárn . Tam na
nás ekal malý dárek a potom cesta zp t. Všechno jsme zvládli na
jedni ku a bylo to prima. Za rok o nás zase uslyšíte!
P i studiu i pracujete, jde obojí stihnout a je to náro né?
Ur it to stihnout jde. Sebere to trochu dovolené, což m mrzí.
A náro nost je ur it r zná, dle školy a oboru. Já výrazný problém
nem la. Pokud lov k chce, všechno jde.
Nebyl váš sen být u itelkou jako maminka a ob babi ky?
Nepamatuji si, že by to byl p ímo sen. Ur it m to ale mnohokrát
napadlo a myslím si, že asem k této profesi ješt dosp ji.
A co sport?
Sport je má velká váše . V lo ském roce jsem naprosto propadla
b hu. Sv j první p lmaraton jsem si zab hla stylov na Mallorce, což
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potom jmenován p ednostou stanice ve Vlast jovicích na Sázav .
Odtud mám nejhez í vzpomínky na d tství, kdy jsme si nejvíce
užívali na ece Sázav . Z obecné školy ve Vlast jovicích jsem p ešel
na m š anku do Zru e nad Sázavou. Kon il jsem školní docházku a
p išel konec války. I když nerad, otec požádal o p eložení blíž ke
Kolínu, abych nemusel dojížd t daleko do školy. Dostali jsme se tak
do ervených Pe ek. Znovu jsem tu našel kamarády, se kterými jsem
prožil mládí. ervené Pe ky byla jako železni ní stanice zrušena a nás
p eložili do T emošnice, kde otec dosloužil do d chodu. Mezi tím
jsme si postavili v ervených Pe kách domek a v n m bydlím dodnes.
Po vyu ení v Tesle jsem pokra oval dva roky na Pr myslové škole
v Kutné Ho e a dálkov si dod lal nástavbu. Zam stnání v Tesle Kolín
se mi líbilo a prošel jsem n kolika st edisky, až jsem se stal vedoucím
na novém výrobním úseku, kde se vyráb lo íslicové ízení stroj .
Dalším mým zam stnáním byla funkce editele Stavokonstrukce
Velký Osek a po reorganizaci podniku jsem krátce dojížd l do
Kou imi. V roce 1984 jsem byl po dopl ovacích volbách uveden do
funkce p edsedy MNV v . Pe kách. Byla to pro mne výzva n co pro
obec ud lat, zlepšit lidem prost edí pro jejich život. Podmínky pro
uskute n ní staveb, které byly nejd ležit jší pro další rozvoj obce,
tedy výstavba kanalizace, vodovodu a zdravotního st ediska, nebyly
jednoduché. Na ob akce nebyly finance a musel jsem si vybrat jednu
z nich. Po usilovném jednání a spln ní ur itých podmínek /jako akce
Z/ se poda ilo za ít stav t oboje. istírna odpadních vod byla též
velkou nutností. Projekt na takovou, která by dlouho sloužila stále
rostoucí obci, jsem získal, ale nakonec se po mém odchodu postavil
jiný typ. Dále tu byla velká ada akcí, které se poda ilo uskute nit.
Pat í mezi n dv velké trafostanice a n kolik menších, úprava
nám stí v etn výsadby zelen . Ostatní ásti obce byly též upraveny a
osázeny zelení. T eba u Pazderny, ke koupališti atd., probíhala oprava
a výstavba nových chodník , hlavn k nádraží a také byl postaven
nový sklad na dvo e dnešního OÚ. Nezapomínalo se ani na malé obce
pat ící pod . Pe ky. Za pomoc u v tšiny z t chto prací zp tn d kuji
svým spolupracovník m a ob an m, kte í pomáhali na jarních
i podzimních brigádách p i úklidu obce. Bylo to období, na které rád
vzpomínám a dnes si n co takového nedovedu p edstavit.
Po „sametové revoluci“ jsem nebyl pro svou politickou p íslušnost
zvolen a jen mne mrzelo, že už jsem nemohl nic dokon it. Nap íklad
d m s pe ovatelskou službou, p estavbu hostince U Kaisler na
spole enský sál s kinem, což jsem považoval za d ležité pro kulturní
život obce. Ale tak už to v život chodí.
Stal se ze mne d chodce a za al se v novat b žným v cem, které
k tomuto v ku pat í. Chvíli pracuji, chvíli odpo ívám, spolu s
manželkou jezdíme na výlety s Klubem d chodc a moc rád fandím
vnukovi Danovi na cyklistických závodech. Radost mám ale ze všech
p ti vnou at. Zdraví mi slouží a co víc bych si mohl p át....

m krásn namotivovalo k dalším zahrani ním závod m. Letošní
zimní sezónu jsem zkusila i b žky, na kterých jsem dote strávila
veškerý volný as. Naposledy jsem jela mistrovství Itálie v lyža ském
orienta ním b hu. Nebyly to mé první závody tohoto druhu, zkusila
jsem si i n kolik v eské republice, ale byly to asi zatím nejkrásn jší
závody. Tento víkend budou mít konkurenci, což budou závody
v Chamonix ve Francii a už se moc t ším na nádherné výhledy.
Jste mladá, krásná, chytrá, šikovná, jaké jsou vaše další zájmy?
D kuji, tolik
lichotek v jedné
v t . Mým aktuáln
nejv tším
zájmem je, jak
jsem již psala,
sport, který m
pozitivn nabíjí i
v ostatních oblastech mého života.
Pokud zrovna neb hám, a už na
lyžích i bez nich,
ráda tu. Jedním
z obchod
kam
nesmím vkro it,
pokud
nechci
nakupovat,
je
práv knihkupectví. Ráda knihy
vlastním.
Také
m baví rozši ovat si obzory
v oblasti cizích jazyk , ale na to mi zbývá as snad jedin p i
pobytech v zahrani í, kde se snažím domluvit vždy místním jazykem.
Anglický, n mecký a špan lský jazyk jsou pak v záloze, když ani ruce
a nohy nepomohou.
Ptala se V ra Miškovská

Klub d chodc
Záv r roku 2011 jsme na sch zce 27. 12. 2011 uzav eli v restauraci
„Na r žku“. Krátce jsme zhodnotili dosavadní innost, ve které
chceme pokra ovat. Všechny výlety a r zná posezení byla pro nás
p ínosem a zpest ením. Scházet se budeme dále každé první pond lí
v m síci na ÚM.
Všem, kte í se na innosti podíleli, d kuji.
D kuji i výboru KD a t ším se na další spolupráci.
Za hezké a p íjemné posezení d kujeme personálu restaurace, ale
i panu Vlkovi a Smr kovi, kte í nám hráli „ty naše písni ky“, které
jsme si s chutí a rádi zazpívali a ti odvážní zatan ili.
Bylo to posezení plné dobré nálady. Rozcházeli jsme se s písni kou
a dobrou náladou.
A jaké máme heslo: Máme radost ze života. A pro ? Protože máme
Klub d chodc .
Svoji další innost zahajujeme 5. b ezna v 15:30 na ÚM. P ij te
mezi nás.
KD - urdová

Poslouchala a napsala V ra Miškovská
Pod kování na záv r:
D kuji za osobní gratulaci k mým osmdesátým narozeninám
starostovi Janu Dvo ákovi a paní Sadilové.
Vladimír Novák

Mrazivá zima v prvních m sících tohoto roku donutila myslivce
k intenzivnímu p ikrmování zv e. Ta by bez jejich pomoci tuhou
zimu a hlavn mrazy nejspíš nep ežila. Myslivci tráví nemálo asu
obcházením, objížd ním revír a p ikrmováním. Kupujeme zv i istý
je men, a že nás to stálo nemalé peníze, snad nemusím ani p ipomínat.
Jenže práv tento p ístup, kdy se lenové sdružení starají o zv po
celý rok, dává poznat, kdo je myslivec t lem i duší. Uznávám ty
opravdové myslivce, kte í se o zv starají po celý rok. Zbytek jsou
jen st elci, protože je zv zajímá jen v dob hon , které v lo ském
roce prakticky nebyly z d vod velkého poklesu drobné zv e.
Dokrmování zv e je nutností, p irozená potrava byla adu dní ukryta
pod ledovou krustou, která je pro zv nep ekonatelnou p ekážkou.
Vyhladov lá zv v zim požírá i to, co by za normálních podmínek

K ESLO PRO HOSTA
P išla jsem za panem Vladimírem Novákem pro vzpomínky.
V lednu oslavil 80. narozeniny. Stále se usmívá, je sv ží a zá í z n ho
optimismus a pohoda. Povídali jsme si o d tství, rodi ích, škole,
prost o život .
Vlá a se narodil v Turov nedaleko Pardubic. Otec byl zam stnán
na železni ní stanici v Uhersku. První st hování p išlo za pár let do
Lovosic a tam jsem za al chodit do školy, za íná své vzpomínání.
P išel rok 1938, N mci obsadili pohrani í a my se museli vyst hovat.
Vzali jsme jen nejnutn jší v ci a odjeli k babi ce do Slepotic. Otec byl
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minula bez povšimnutí. Ohryzané ke e a stromky v p írod nejlépe
vypovídají o nouzi, ovládající živo išnou íši polí a les . P ikrmování
má obrovský význam pro po etní stavy. Hladová zv nem že mít
dostate n silné potomstvo. Pokud jí dáme potravu, aby zimu
v po ádku p ežila, odvd í se zdravými a silnými mlá aty. Cesta do
revíru, kde myslivci týdn zásobují bezpo et míst pro krmení, není
snadná. Vše zajiš ují vlastními auty, traktory a hlavn p šky.
P ikrmování zv e ale má i odvrácené stránky. Zv , která se stahuje
ke krmelc m, se stává snadnou ko istí dravc a škodné.
Žádáme návšt vníky les , luk, polí a sad , aby se v nadcházející
dob chovali mimo ádn ohledupln a dodržovali v t chto lokalitách
klid. Práv v jarních m sících vrcholí období kladení mlá at. Dále
žádáme motorká e a jezdce na ty kolkách o shovívavost k p írod a
zv i. ty kolky jsou doslova pohromou pro voln žijící zv a jejich
mlá ata. Jezdci se po okolí obcí velice asto pohybují mimo zna ené
cesty, ímž samoz ejm porušují zákon. Obrana je velice složitá,
pokud se poda í zjistit poznávací zna ku takovéto ty kolky nebo
motorky, budeme nuceni, toto hlásit na policii. Nebezpe í tyto stroje
p edstavují nejen v tom, že zv ruší, ale p edevším tím, že mlá ata
mnohdy kon í pod koly rychlých ty kolek a motorek, kterým
nemohou uniknout. Myslivci sou asn upozor ují na nutnost mít
svého pejska p i procházce p írodou pod kontrolou tak, aby nenahán l
nap íklad srn í zv . Bezohledné rušení zv e a volné pobíhání pejsk
je v tomto období pro zv velmi škodlivé. Ohroženy nejsou jenom
dosp lé matky, ale zejména mlá at m hrozí bezprost ední nebezpe í
zadávením. Pejskové dále ruší na zemi hnízdící ptáky, kterým se
ast jším opoušt ní hnízda snižuje líhnivost sn šky, i hnízdo zcela
opustí. Dále radíme, jak se zachovat p i nálezu opušt ného mlád te.
Pokud n kdo nalezne opušt né mlád na louce, v sad , i v blízkosti
lesa, je nutno jej ponechat na p vodním míst a co nejd íve nejkratší
cestou se vzdálit od tohoto místa, aby nezanechal pachovou stopu
v blízkosti mlád te. Pokud bychom se mlá at dotýkali, m žeme je
svým chováním odsoudit na smrt, protože je matka již nemusí
p ijmout.
No a co se d lo v našem MS „OBORA“ od za átku tohoto roku?
Mimo vlastní práci se starostí o zv , naše sdružení uspo ádalo
v m síci lednu již tradi ní „Myslivecký ples“ za velké ú asti a
spokojenosti návšt vník . Cht l bych touto cestou pod kovat
sponzor m z obce a okolí za r zné hodnotné dary do naší tomboly.
V m síci b eznu prob hne „Výro ní lenská sch ze“ našeho
Mysliveckého sdružení „OBORA“
ervené Pe ky, na které
zhodnotíme naší práci v minulém roce a odsouhlasíme plán práce na
rok letošní.
BP

„pánové, vy žijete ve chlív ?“ Dv vte iny bylo ticho, až jeden z nich
ekl, že né a pro ? „Protože slyším tady samého vola“. Ten hoch, co
se vzpamatoval první, mn za al vysv tlovat a máchal p i tom rukama
„víte to je dneska“ - já jsem ho p erušila a íkám já vím, ono je to
dneska normální, ale není to škoda takhle se vyjad ovat? Hanobit náš
krásný mate ský jazyk? Nakonec jsme se bavili tak dlouho, až mn
ujel autobus a málem i další. Hoši byli prost báje ní, povídali jsme si
o všem možném, lou ili jsme se srde n a já na n moc ráda
vzpomínám. Takže naše mládež není špatná. Dalo by se toho íci
hodn , ale to by bylo nudné.
Rad ji se budeme radovat z každé mali kosti, jsme zde na zemi
p íliš krátce a p íroda je plna zázrak , sta í se jen trochu rozhlédnout
atd.
Marta ešpivová
Paní Mart ešpivové d kujeme za poutavý a hezký p ísp vek do
našich novin. P ejeme pevné zdraví, št stí, spokojenost k narozeninám, krásné dny a pohodu do dalších let.
Miškovská V ra

!
V druhé polovin ledna odstartovala jarní ást kuželká ské sout že.
Naše ty i sout žní družstva jsou za azena do následujících sout ží:
3. kuželká ská liga žen, 1. kuželká ská liga dorostu, krajský p ebor
1. t ídy a krajský p ebor 2. t ídy.
V jarní ásti sout že p ed družstvem 3. KLŽ stojí nemalý úkol
odpoutat se z p edposledního 8. místa po podzimní ásti. Mezi
nejlepší hra ky pat í Šeborová H. a Novotná A. v jednotlivcích,
v zisku bod pro družstvo jsou nejlepší Novotná A. s Krupi kovou V.
Družstvo 1. KLD vedené p. Hanusem Jaromírem je ve složení
Abrahámová J., Pešoutová D., Ko ínková V. a do jarní ásti sout že
posílené hrá kou z TJ Sokol Kolín Vackovou Jitkou s cílem
probojovat se do nadstavbové ásti. Bohužel toto bylo nad jejich síly a
p ed posledním kolem základní ásti je jasné, že pro n sout ž kon í.
Mezi nejlepší hra ky pat í Abrahámová J. a Vacková J.
Družstvo v krajském p eboru 1. t ídy pro dlouhodobou absenci
Kozla J. bylo dopl ované v podzimní ásti sout že hrá i z KP2 a
dorostenci. I p es tento handicap obsadilo se ziskem 12 bod
v podzimní ásti 5. místo se ztrátou pouhých 2 bod na druhého
v tabulce, kdy první družstvo v této sout ži získalo 20 bod s jedním
prohraným zápasem. Mezi nejlepší hrá e podzimu v jednotlivcích i
v zisku bod pro družstvo pat í Dvo ák K. a Hietenbal P. V jarní ásti
má družstvo odehrané ty i zápasy a v pr b žném po adí si upevnilo
5. místo se ztrátou jediného bodu na druhého. Pokud v nastalém
jarním trendu bude pokra ovat, m že se t šit dobrému umíst ní.
Družstvo v krajském p eboru 2. t ídy, p estože každé kolo
dopl ovalo jednoho hrá e do KP1, ze ziskem 11 bod v podzimní
ásti obsazuje 8. místo. I tak si vytvo ilo podmínky pro lepší umíst ní
v jarní ásti sout že. Mezi nejlepší hrá e pat í Ko ínek P. a Plešigr J.
Po odehraných ty ech kolech jarní ásti má stoprocentní zisk bod a
pohybuje se na 3. - 4. míst pr b žného po adí.
V pr b hu ledna a února prob hlo mistrovství St edo eského kraje
jednotlivc v jednotlivých kategoriích na 1x120 hod sdruženýchkategorie muž a senior na 2x120HSz kvalifikace 16 postupujících.
Naši zástupci se umístili následovn :

Tak si tak íkám, kam m to osud zavál? Bez mého p i in ní jsem
se dostala do obce - dnes m styse - ležící v úrodné krajin , kde byly
založeny kolem dokola t eš ové sady, což pro nás z vrchoviny byla
vzácnost. Pamatuji ješt , že ulice nebyly tak upravené a když
dlouhodob pršelo, tak projížd jící traktory nechávaly za sebou
hluboké brázdy, že by se v nich daly p stovat brambory. Dnes máme
sice ulice asfaltové, ale projížd jící auta nám nechávají trochu „v n “
z výfuku. Jinak co se týká praktického života? Máme zde vše pot ebné
k životu - mate skou školku, školu, zdravotní st edisko, potraviny,
ezníka, pro mlsné jazý ky cukrárnu, atd., když chceme n co více,
Kolín je na dosah autobusem nebo vlakem.
Díky našemu obecnímu zastupitelstvu, které se dob e stará
o vzhled obce, máme i p kné prost edí na m ste ku, kde je i posezení
na lavi kách, t eba se zmrzlinou nebo dortí kem a m žeme pozorovat
ruch kolem nás. Ptám se v duchu sama pro sebe - v dí a uv domují si
tohle všechno mladí lidé? Váží si toho všeho? Možná trochu
skromnosti by jim neuškodilo. Ale jinak jsou báje ní.
Stala se mi p íhoda v Kutné Ho e. Kochala jsem se pohledem až do
dalekého okolí a kousek ode mne stála parta mladých hoch a živ se
bavili. Vyrozum la jsem, že dva byli vysokoškoláci a další
gymnazisté. Kolem nich za každým slovem létalo „vole, vole“. Za al
mn svrb t jazyk a p istoupila jsem k nim s úsm vem a íkám

dorostenky:
juniorky:
junio i:
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Abrahámová Jana

5. místo

477 bod

Ko ínková Veronika

8. místo

462 bod

Novotná Adéla

3. místo

487 bod

Šeborová Hana

5. místo

471 bod

Zelinka Pavel

9. místo

495 bod

Kumstát Jan

10. místo

492 bod

Hrba Aleš

11. místo

473 bod

ženy:

muži:
senio i:

Krupi ková Vladimíra

16. místo

497 bod

Chybová Jana

17. místo

495 bod

Šmejkalová Veronika

19. místo

483 bod

Ko ínek Pavel

12. místo

548+496 bod

Hietenbal Pavel

32. místo

497 bod

Dvo ák Karel

42. místo

473 bod

Krupi ka Josef

14. místo

530+487 bod

Smr ek Antonín

19. místo

515 bod

Šebor Josef

31. místo

506 bod

Plešingr Ji í

36. místo

497 bod

M. Hendrych, trenéry žák jsou Pavel Pospíšil, Pavel Matoušek a
Karel Jane ek.
Dorost v lét rozší il kádr o sedm lidí, ímž se zvedla konkurence a
vytvo il se silný tým. Pod vedením trenéra P ži se dorost až do
posledních kol pohyboval na špici a snažil se dostat p ed tým Pe ek,
který se na prvním míst tabulky usadil hned po prvních kolech.
Nejprve jsme však ztratili body v Uhlí ských Janovicích, kde jsme
uhráli jenom remízu 0:0 a v dalším zápase jsme doma hostili práv
Pe ky. I p es dobrý za átek, kdy jsme vedli, jsme dvakrát inkasovali,
a i když jsme šance na obrat v zápase m li, gól se nám dát nepoda ilo.
Celkov je dorost tedy t etí, pouze o skóre za druhými í any a sedm
bod za Pe kami. Nejlepším st elcem v podzimní ásti je J. Svoboda.
B-tým sehrál sv j v bec nejlepší p lrok od postupu do III. t ídy.
Od prvního kola p ehrával všechny své soupe e a nebýt neš astné
kontumace v zápase s Nebovidy (zápas mj. skon il výsledkem 7:0)
kv li zpožd ní p i vypl ování zápisu, mohl být náskok na prvním
míst tabulky více než t íbodový. V týmu bé ka krom základního
kádru dostali možnost se rozehrát i náhradníci z á ka a do boj mezi
dosp lými pravideln naskakovali i dorostenci. Na týmu se pozitivn
projevila lepší tréninková docházka a dobrá práce trenéra
M. Mezsároše, nejlepšími kanonýry týmu jsou M. Rauch a M. Bílý.
A-tým prošel v lét velkou hrá skou obm nou a ur itá nesehranost
byla znát i na za átku podzimu. Vstup do sout že nám nevyšel a po
t ech kolech jsme na kont nem li ani jeden bod. I když jsme na h išti
byli lepším týmem, nedávali jsme branky a vzadu lacino inkasovali.
Ve tvrtém kole se poda ilo vyhrát v Bakov a pak p išla série
povedených zápas a dobrých výsledk . Ke konci sezóny se od nás
ale fotbalové št stí zase trochu odvrátilo a poslední t i zápasy skon ily
vždy remízou, i když z naší strany byly velmi dob e rozehrané. To
znamenalo op t pokles v tabulce na celkové jedenácté místo.
Trenérem týmu je M. Malina, nejlepšími st elci á ka jsou J. Kulhánek
a L. Slezák.
V zimní p estávce i letos na um lé tráv probíhají t i zimní turnaje.
Turnaj, ve kterém hraje náš A-tým má letos osm ú astník a hraje se
ve dvou skupinách ( ervené Pe ky, Be váry, Sokole , Libice, Velim
B, Zbraslavice, Býchory, Suchdol). V další fázi se pak utkají týmy
,o kone né umístn ní v turnaji. Druhý turnaj dosp lých má ty i
ú astníky ( . Pe ky B, Ratbo , Veletov, Ka k) stejn jako turnaj
dorostu ( .Pe ky, Pe ky, Velim, Zábo í). Všechny turnaje jsou v dob
uzáv rky tvrtletníku v plném proudu, výsledky najdete na
internetových stránkách nebo ve výv skách fotbalového klubu.
Krom p ípravných zápas se dorostenci zú astnili i halových
turnaj . V prvním z nich v dob e obsazeném turnaji v Nymburce
nebyly výsledky excelentní a celkov skon ili dorostenci sedmí.
V druhém turnaji v Mladé Boleslavi už byly výsledky podstatn lepší.
Na turnaji, kterého jsme se zú astnili za finan ní podpory TPCA, jsme
sice za ali porážkou, ale pak jsme další utkání ve skupin vyhráli.
Semifinále i finále pak rozhodovali pokutové kopy, ve kterých jsme
byli dvakrát úsp šn jší a celý turnaj tak skon il vít zstvím našich
dorostenc .

Touto cestou oddíl d kuje za reprezentaci a dosažené výsledky. Pro
zajímavost uvedu dosažený výkon naší bývalé lenky oddílu, která
v kategorii žen získala 3. místo a postup na M R. Jedná se o Rojovou
(Chybovou) Lenku se ziskem 556 bod . Blahop ejeme.
Vra me se ješt na konec minulého roku. Již tradi n po n kolik let
probíhá o váno ních svátcích turnaj o „Pohár starosty . Pe ek“.
Tento turnaj je na 60HS a hlavní cenu „Putovní pohár“ m že získat
pouze registrovaný len. Pro rok 2011 se vít zem stává Ko ínková
Šárka (269 bod ), v kategorii dorostu 1. místo obsadila Ko ínková
Veronika (254 bod ) a v kategorii neregistrovaní 1.místo obsadil
Smr ek Zden k (235 bod ). Oddíl touto cestou d kuje všem našim
p íznivc m, kte í se podíleli na zajišt ní tohoto již tradi ního turnaje.
Oddíl touto cestou oslovuje zájemce o kuželká ský sport z ad
chlapc a dívek ve v ku 8-13 let, aby se p ihlásili u p. Jitky Králové
ve školní jídeln nebo na adrese kpripravkacp@seznam.cz. Podle
zájmu by prob hla v m síci kv tnu (p esný termín bychom zve ejnili
prost ednictvím školy nebo emailem) kuželká ská p ípravka a
následn pravidelné tréninky.
Dále oddíl poskytuje pro zájemce o tento sport možnost pronájmu
sportovišt , které je možno si domluvit s p. Hanusem J. osobn nebo
na ísle 602320532.
Josef Šebor

"#$ ! %& '
Blíží se start jarní ásti fotbalových sout ží. Každý z fotbalových
p íznivc již nedo kav vyhlíží evropský šampionát v Polsku a na
Ukrajin , kam se probojovala i eská reprezentace. A jak si stojí
ervenope ecká družstva ve svých sout žích v jejich polovin ?
Mladší p ípravka letos nehraje pravidelnou sout ž, v pr b hu
podzimu jsme ale po ádali dva turnaje na um lé tráv , kde naši mladí
fotbalisté m li možnost pom it své síly se soupe i z Jest abí Lhoty,
z Ratbo e a z Kolína. V každém z turnaj jsme m li ve h e dva týmy a
nejlepším umíst ním bylo t etí místo. Další podobné turnaje
plánujeme po ádat i v letošním roce. Mladší p ípravka se zú astnila i
t ech turnaj v hale, kde obsadila tvrté a dvakrát páté místo.
Starší p ípravka po lo ské odmlce op t hraje sout ž, ale na své
soupe e zatím v tšinou nesta ila. Postupn však dochází ke zlepšování
hry, n kte í hrá i z p ípravky se pravideln zapojují do zápas starších
žák , což se pozitivn odráží na jejich fotbalovém r stu. Nejlepším
st elcem p ípravky je Martin Pešout. Trenérem obou p ípravek je
Pavel Pospíšil a od léta mu asistují a vydatn pomáhají Martin
Podnecký, Old ich Semenec a Václav Volný.
Tým žák vstoupil do sout že sice dv ma porážkami, ale pak za al
sbírat body a postupovat do horních pater tabulky. Protože máme t i
hrá e na st ídavý start v Kolín , jsou mnohdy hra i výsledky
ovlivn ny tím, zda tito kluci hrají v našem týmu nebo mají zápas
v Kolín (ve všech zápasech, kde jsme ztratili body, chyb l alespo
jeden z t chto hrá ). Do hry se tak dostávají hrá i z p ípravky a
nutno íci, že si nevedou v bec špatn . M. Pešout a A. Slana ová hrají
tém stabiln , V. Svoboda a J. Chochola naskakují podle možností.
V posledním zápase se povedlo dokonce J. Chocholovi vst elit
vyrovnávací branku Polep m a zajistit nám alespo bod. Celkov tak
žák m pat í po podzimu tvrtá p í ka. Nejlepším st elcem je

Start jarních kol v okrese je naplánován na poslední b eznový
víkend, á ko v kraji za íná již 10.3. v Jílovém. Záv rem bych cht l
všechny pozvat na maškarní karneval, který se koná 17.3.2012
v sokolovn .
Ing. Pavel Pospíšil
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Pan Jan Matoušek si pro svou pot ebu sestavil sumá jízdního ádu hromadné dopravy do ervených Pe ek. S jeho svolením ho zve ej ujeme i
pro Vaše využití. P ehledn jší barevná varianta je ke stažení na stránkách kulturní komise m styse – http://www.cervenepecky.cz, odkaz Kulturní
komise.
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