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Systém, uplatňovaný zde hejtmanem a jeho kamarády (na našem
okrese byl hlavním „ kamarádem“ a šedou eminencí starosta Cerhenic
Marek Semerád), nemohu nazvat jinak, než politickou korupcí. Mnozí
v kuloárech hovoří i o korupci finanční, ale na to nemám důkazy,
nenahrávám hovory. Dotace se dávaly do obcí podle stranické
příslušnosti a kamarádům. Občas zbyl nějaký drobek i na ostatní. A na
některé (Červené Pečky, Nebovidy …) se nedostalo nic. A přitom šlo
o velké peníze, ročně se dělilo systémem „ Loupežníci a Petrovští„
téměř 500 mil. Kč.
Takže: Mateřská škola Červené Pečky - 4 mil. Kč - ze svého
rozpočtu; rekonstrukce interiérů radnice - 4 mil. Kč - ze svého;
chodník Nebovidy - Červ. Pečky - 1,8 mil. Kč - ze svého;
rekonstrukce veřejného osvětlení Dolany, Čertovka a Malá Vysoká - 2
mil. Kč - opět zamítnuto, bude postaveno z našeho rozpočtu.
Tolik malý přehled. Přitom se Marek Semerád holedbá v MF Dnes,
že získal za 4 roky pro Cerhenice 140 mil. Kč na dotacích!! A na
otázku redaktora, co ostatní starostové, odpoví, že asi nejsou
dostatečně schopní, což on je. Hluboce mě tato drzost urazila. Přitom
tento pán vlastnil až do r. 2011 firmu, specializovanou na získávání
dotací, která se jmenovala Cui bono a tak na dotacích nestydatě
vydělával. Když zjistil, že to začíná budit pozornost, převedl ji na
svého kamaráda p. Nymburského (zastupitele za ČSSD) a
p. Nymburský na dotacích dále vydělával. Firmu přejmenovali tito
povedení kumpáni na Folbeset plus a na to, jak vydělávali, mám i
důkazy. Je pozoruhodné, že jméno pana Semeráda najdete opět na
kandidátní listině za ČSSD do krajských voleb. Proto prosím všechny
občany naší obce, aby si dobře rozmysleli, koho budou volit.
Volitelných stran je dost a než volit korupci, lépe nevolit.

Slovo starosty: Čím žije nás městys
Vážení spoluobčané,
čas běží a přináší spousty novinek a já
vás s některými z nich seznámím. S potěšením
konstatuji, že se zlepšila finanční situace
městyse. Konečně se po mimořádně špatném
roce 2011 začaly naše daňové příjmy naplňovat
podle rozpočtových předpokladů. To nám umožní
splnit tento rok vše, co jsme plánovali, a očekávám i určitý rozpočtový
přebytek, který převedeme do příštího roku.
Díky tomu konečně opravíme severní stranu fasády ZŠ. Je to
poslední nedodělek, který byl již několikrát z důvodů nedostatku
financí odložen. Ve výběrovém řízení nabídla ze sedmi zúčastněných
firem nejnižší cenu (518.000,- Kč) firma Stavmika Velim. Práce se
uskuteční během září a října t.r. a budou zahrnovat kromě kompletní
rekonstrukce pláště budovy i výměnu oken.
Do finále dospěla i stavba vodovodu v Bohouňovicích.
Kolaudace vodovodních řadů proběhne v září. Během podzimu se
uskuteční informační akce, ve které seznámíme vlastníky nemovitostí
s dalším postupem při budování domovních přípojek. Firma Vodos
Kolín připraví projekty, projedná s vlastníky nemovitostí technické
detaily a celá přípravná akce by měla být hotova do května 2013.
Následně budou moci vlastníci nemovitostí začít s budováním
přípojek. Upozorňuji, že náklady na vybudování přípojky nese občanuživatel přípojky včetně nákladů na projektovou dokumentaci. Obec
mu poskytne poradenskou službu a pomůže s administrativou.
Během zimních měsíců bychom chtěli uskutečnit navíc jednu
neplánovanou akci - odbahnění Bořetického potoka při jeho vstupu
do rybníka, kde vytvoříme prohloubené místo pro usazování
naplaveného bahna. Tím zamýšlíme zlepšit odtokové možnosti při
přívalových srážkách a zamezit tak případné povodni. Ideální by
samozřejmě bylo odbahnit celý rybník, ale toto je jednoznačně nad
naše finanční možnosti i nad možnosti spolumajitele rybníka.
Vyčištěním a prohloubením koryta potoka od mostu až do plochy
rybníka tak daleko, jak to bude technicky možné, se na několik let
situace s odtokem vod výrazně vylepší.
Úspěšně pokračuje i rekonstrukce interiérů radnice. Během
stavby (zejména díky dobré práci stavebního dozoru prováděného
p. Romanem Langem), byly nalezeny rezervy v nacenění i objemu
prací. To nám umožní za původní částku opravit navíc schodiště a
zřídit v kadeřnictví plynové vytápění. Plánovaný termín dokončení
prací (listopad) by měl být dodržen.
V říjnu nás čekají krajské volby. Do této doby jsem se v našem
čtvrtletníku vyhýbal politickým tématům, ale nyní nechám výjimečně
zaznít svůj názor a své poznatky ohledně této tématiky. Vede mě
k tomu situace, kdy Rathova klika ovládající rozdělování krajských
dotací nás po celé 4 roky jako obec diskriminovala a z programu Fond
rozvoje obcí a měst jsme nedostali ani korunu. Každý rok jsme
zpracovávali projekty, psali žádosti a čtyřikráte po sobě jsme neuspěli.

Jan Dvořák, starosta

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 7.6.2012
Přítomni: Mgr. Dvořák, Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků,
p. Tomáš Dvořák, Mgr. Bartůněk, Mgr. Hanzlová,
Mgr. Istenčin, pí. Procházková, pí. Slanařová, Ing. Šanc,
Ing. Pospíšil
Hosté:

p. Kopecký, p. Růžička, p. Horáček

Zpráva o činnosti ÚM za období 15.3. - 7.6.2012:
- pokračuje akce Vodovod Bohouňovice I.
- proběhla jednání ohledně oprav místní komunikace Opatovice
- jednáno o záruční opravě víceúčelového hřiště
- jednáno s předsedou bytového družstva Kolín p. Krčmářem
ohledně převedení pozemku u bytovek nad p. Sosnovcem do
majetku městyse
- řešena porucha na výtlaku vodovodu na Bojišti
- připravuje se otevření cyklostezky Pod Vysokou (23.6.2012)
- dokončena rekonstrukce křížku na Jelínkových zahradách
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-

připravena rekonstrukce osvětlení v mateřské škole
připraveno vybudování dětského hřiště v areálu základní školy
jednání ohledně výstavby chodníku Č. Pečky - Nebovidy
řešeny problémy kolem rybníku Čert
odeslány monitorovací zprávy na hřiště a náměstí
připravena rekonstrukce úřadu městyse a jeho stěhování do základní školy
- zámek byl prodán f. Bennet s.r.o

1.

2.

3.

4.

Z důvodu rekonstrukce úřadu městyse se prodává
nepotřebný nábytek a vybavení úřadu městyse. Zájmovým a
sportovním organizacím, základní škole a mateřské škole
Červené Pečky se nepotřebný majetek převede bezúplatně dle
seznamu č. 1. Ostatním zájemcům se prodá za ceny uvedené
v seznamu č. 2.

Projednání prodeje části pozemku p.č. 718/10 k.ú. Červené
Pečky
Manželé Věra a Luboš Horáčkovi z Červených Peček žádají
o znovuprojednání žádosti o odkoupení části obecního
pozemku, který se nachází Na Obci (slepá cesta) a vede
k nemovitosti pana Jaroše. V první žádosti o pozemek
opomenuli uvést důvod odkoupení a při projednávání byl
uveden nedopatřením záměr parkování služebního automobilu.
Skutečný záměr je rozšíření nádvoří a postavení přístřešku pro
zahradní nářadí. Průjezd zůstane zachován v šíři 4,2 m. Záměr
byl zveřejněn. Zastupitelstvo schválilo prodej žádané části
pozemku za cenu 40,-Kč/m2 s tím, že náklady spojené
s oddělením pozemku a vkladem do KN hradí kupující.
Projednání prodeje částí pozemku p.č. 76/1, 76/17 a
pozemku p.č. 76/16 k.ú. Dolany
Pan Václav Mazanec z Čelákovic žádá o prodej části
pozemku v k.ú. Dolany p.č. 76/17 o výměře cca 17 m2, který se
nachází za jeho domem na Čertovce č.p. 51. Dále žádá o prodej
části obecních pozemků v k.ú. Dolany p.č. 76/1 o výměře cca
170 m2 a 5 m2 a pozemek p.č. 17/16 o výměře 8 m2. Jedná se
o pozemky přilehlé k jeho nemovitosti ve svahu (k bývalé
skládce). Zde chce vybudovat okrasnou zahradu. Jižní část
hranice bude upravena tak, že bude umožněn přístup na
pozemek p.č. 76/12 pana Krause. Záměr byl zveřejněn.
Zastupitelstvo doporučilo prodat za cenu 30,-Kč/m2 s tím, že
náklady spojené s oddělením pozemků a vkladem do KN hradí
kupující.
Projednání Darovací smlouvy mezi TJ Sokol a Městysem
Červené Pečky na pozemek p.č. 137/178 k.ú. Červené Pečky
Jedná se o pozemek, který se nachází v areálu základní
školy. Pro Tělovýchovnou jednotu Červené Pečky je to
nepotřebný pozemek, proto ho darují Městysi Červené Pečky za
účelem narovnání majetkových vztahů.
Projednání Smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými
účinky mezi TJ Sokol Červené Pečky a městysem na
nemovitosti: pozemky p.č. st. 22/2, st. 646, 30/3, objekt
budovy č.p. 37 na st. 22/2 a objekt jiné stavby na st. 646 vše
k.ú. Červené Pečky.
O zřízení předkupního práva k nemovitému majetku ve
vlastnictví Tělovýchovné jednoty Sokol Červené Pečky se
jednalo na předchozích zasedáních. Na jejich základě proběhlo
jednání s Českou obcí sokolskou. Ta zřízení předkupního práva
k nemovitému majetku odsouhlasila na svém zasedání dne
23.3.2012.

5.

Projednání koupě pozemků p.č. 42/3, 42/4, 477/15 a 477/16
vše k.ú. Bohouňovice I od Jednoty družstvo Kolín
Z jednání mezi starostou městyse a předsedou družstva
Jednoty Kolín vyplynulo, že pozemky ve vlastnictví Jednoty
Kolín, které se částečně nacházejí pod dětským hřištěm
v Bohouňovicích a částečně jsou součástí veřejného
prostranství, prodá Jednota městysi za cenu 20,-Kč/m2. Celková
cena za pozemek je 8.640,-Kč.

6.

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení
kabelu nn do pozemku p.č. 244/6 k.ú. Bořetice
Smlouva se týká zřízení věcného břemene o uložení kabelu
nn na pozemek p.č. 144/6 k.ú. Bořetice za jednorázovou
finanční náhradu 500,-Kč.

7.

Projednání prodeje a převodu nepotřebného majetku
městyse z prostor úřadu městyse
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8.

Projednání zprávy komise o výběru dodavatele na
přestavbu prostor úřadu Městyse Červené Pečky
Tajemník seznámil zastupitele s průběhem výběrového řízení
na nejvhodnější nabídku na přestavbu úřadu. Bylo osloveno
sedm firem. Nabídku odevzdalo šest firem. Nejnižší cenu
nabídla firma Prostav s.r.o. Poděbrady.

9.

Projednání zprávy komise o výběru dodavatele na výměnu
osvětlení v MŠ Červené Pečky
Na opravu osvětlení v mateřské škole Červené Pečky byly
osloveny tři firmy. Nabídku odevzdaly dvě firmy. Nejnižší cenu
nabídla firma Raisa spol. s r.o. Kolín.

10.

Projednání návrhu Smlouvy o zajištění monitorování
projektu Úprava ploch náměstí 1. máje Červené Pečky
Po dobu 5-ti let je třeba vypracovávat monitorovací zprávy
(každý rok jednu) o zajištění udržitelnosti projektu Úprava
ploch Náměstí 1. máje. Nabídka od firmy Výstavba
inženýrských sítí Kolín s.r.o. na přípravu těchto zpráv je za cenu
včetně DPH 12.600,- Kč.
Vypracování monitorovací zprávy je složité, zpracování je
nutné provádět ve speciálním programu, cena je odpovídající,
zastupitelé souhlasí se zadáním firmě.

11.

Projednání závěrečného účtu VHS Kolín za rok 2011
Místostarosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem a se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Vodohospodářského sdružení Kolín za rok 2011.

12.

Projednání Smlouvy o vstupu obce Veletov do
Dobrovolného svazku VHS Kolín
Všechny členové svazku obcí Vodohospodářského sdružení
Kolín musí odsouhlasit vstup nového člena. Je to pouze
formální záležitost.

13.

Projednání výběru dodavatele na vybavení dětského hřiště
v areálu ZŠ
Na vybavení dětského hřiště byly předloženy tři nabídky.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od firmy Herold
Kutná Hora v ceně 199.507,-Kč. Dětské hřiště bude umístěno
vedle altánu v areálu základní školy.

14.

Projednání studie zástavby v lokalitě Červené Pečky - Na
Obci
Starosta seznámil poslance s předloženým návrhem na dělení
pozemků zastavitelné plochy v jižní části Červených Peček. Je
zde navrženo 67 pozemků pro rodinné domy a uprostřed je
vyhrazena jedna parcela pro malé dětské hřiště.
Další informace uvedl Ing. Růžička: lokalita se nachází při
jižním okraji Červených Peček u výjezdu do části obce Bojiště.
Dotčené pozemky jsou v současné době využívány jako
zemědělské plochy. K výstavbě byla tato lokalita navržena
platným územním plánem, změna č. 2. Všechny pozemky jsou
v majetku soukromých vlastníků a budou postupně odkoupeny
investorem. Lokalita je rozdělena příčnými ulicemi na pět celků
(bloků). Toto řešení umožní etapizaci výstavby. Předpokládá se,
že stavba začne od severního konce (od stávající zástavby).
Všechny trubní a kabelové sítě technické infrastruktury budou
uloženy v uličních profilech a řešení jejich uložení bude
předmětem dalších stupňů dokumentace.

15.

Projednání bezúplatného převodu komunikace kolem
bytových domů č.p. 389-391 v Červených Pečkách a zřízení
věcného břemene na kanalizaci provedenou přes pozemek
100/1 k.ú. Červené Pečky
Uvedenou komunikaci městys Červené Pečky již delší dobu
opravuje. Je ve vlastnictví Bytového družstva Kolín. Po
vzájemné dohodě odsouhlasilo bytové družstvo oddělení
pozemku pod cestou a část pozemku s uloženými kabely

stavbou u domu na p.č. st. 66. Jeho vlastník, p. Holeček, a také
vlastník protilehlého domu na st.1/1 tak získají odkoupením
přístup ke svým nemovitostem z obecní komunikace.
Pan Hrubý s odprodejem pozemku o celkové výměře cca 100
m2 za cenu 20,- Kč/m2 souhlasí za předpokladu zachování
přístupu lesní mechanizace do Obory.

veřejného osvětlení a vodovodními rozvody. Na pozemek, ve
kterém je uložena kanalizace, bude zřízeno věcné břemeno ve
prospěch městyse. Na převod pozemku je vyhotoven
geometrický plán. Převod odděleného pozemku je navržen
kupní smlouvou za symbolickou cenu 1,-Kč. Náklady na
vyhotovení geometrického plánu budou hrazeny oběma
stranami rovným dílem. Celkem se jedná o převod 757 m2
pozemku. Smlouvu o převodu pozemku a vkladu věcného
břemene na vedení kanalizace zpracuje bytové družstvo a
předloží městysi k podpisu.
16.

Projednání rozpočtového opatření č. 2/2012
Rozpočtové opatření upřesňuje příjmy a výdaje k dnešnímu
datu. Tajemník seznámil zastupitele s jednotlivými položkami,
u kterých dochází ke změně jednak na straně příjmů, tak i na
straně výdajů.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 12.7.2012

5.

Projednání žádosti o prodej pozemku p.č. 457/15 k.ú.
Bohouňovice I
P. Musil nabízí k prodeji část cesty, která se nachází
v Bohouňovicích I., směrem na Bořetice za cenu 200,- Kč/m2.
Jedná se o nezpevněnou komunikaci s nezřetelnou hranicí, po
okrajích zarostlou keři. Situaci by měly vyřešit komplexní
pozemkové úpravy, navrhujeme v tomto smyslu vyrozumět
p. Musila. Jeho nabídku na odkup zatím nebudeme akceptovat.

6.

Projednání pronájmu části pozemku městyse p.č. 1000/17
k.ú. Červené Pečky
Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn. Zájem o něj má
firma Šaravec a Ruč, která ho využívá ke zpracování odpadního
dřeva a nabízí cenu 4 tis. za rok.

7.

Projednání pronájmu pozemku městyse p.č. 183 k.ú.
Červené Pečky
Byl zveřejněn záměr pronájmu pozemku do 30.6.2013 za
účelem odstranění stavby bývalého koupaliště, provedení
konečných terénních úprav a ozelenění dle rozhodnutí o
odstranění stavby, vydaného odborem životního prostředí MěÚ
Kolín.
Zájemci jsou firma Steho Dolany, která nabízí 163 tis. Kč a
firma V.P. Procházka, která navrhuje pronájem pozemku
uzavřít jako bezplatný - kompenzovaný demolicí a ozeleněním
ploch.
Většina zastupitelů vyjádřila názor, že firma Steho
nezaručuje solventnost ani kvalitu provedených prací.
Navrhujeme, aby byla ve smlouvě s firmou Steho zakotvena
celá platba za pronájem předem a to nejpozději do 31.7.2012.
Pokud nebude tato podmínka splněna, bude pozemek pronajat
firmě V.P. Procházka.

8.

Odvodnění víceúčelového hřiště
V souvislosti s probíhajícími pracemi firmy Březina na
odvodnění víceúčelového hřiště došlo k poškození zámkové
dlažby na přístupové komunikaci v rozsahu cca 43m2.
Navrhujeme na úřad svolat jednání s p. Březinou, který by
měl zničenou dlažbu na své náklady opravit.

9.

Rozpočtové opatření 3/2012
Tajemník seznámil zastupitele s jednotlivými položkami, u
kterých dochází ke změně jednak na straně příjmů, tak i na
straně výdajů.
Dále seznámil zastupitele s vývojem daňových příjmů
v letošním roce a porovnal je s lety minulými.

Přítomni: Mgr. Dvořák, Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků,
Mgr. Bartůněk, Mgr. Istenčin, pí. Procházková, pí. Slanařová, Ing. Šanc
Omluveni: Mgr. Hanzlová, Ing. Pospíšil, p. Tomáš Dvořák
Hosté:

p. Kopecký, Ing. Kašpar, p. Beránek

Zpráva o činnosti ÚM za období 7.6. – 12.7. 2012:
- úřad funguje bez problémů v budově základní školy
- proběhlo jednání ohledně výstavby chodníku Nebovidy - Červené
Pečky
- probíhají opravy místních komunikací v Opatovicích
- vodovod Bohouňovice I. je prakticky hotov
- opravy komunikací v Bohouňovicích I. proběhnou letos
- vytvořena monitorovací zpráva na výměnu oken Sokolovny
- práce na rekonstrukci interiérů radnice pokračují
- otevřena cyklostezka Pod Vysokou (23.6.)
- zahájeny práce na odvodnění víceúčelového hřiště
- ČOV zkolaudována a předána do zkušebního provozu
- obec Nebovidy má zájem o vstup do VHS Kolín
- 12.7. proběhlo ošetření památné lípy v Bořeticích (nadace
Partnerství)
1.

Projednání spoluúčasti městyse na financování stavby
chodníku do Nebovid
Stavbu lze finančně rozdělit na tři části. Část stavby od
Nebovid ke hřbitovu uhradí obec Nebovidy, náklady na úsek
podél hřbitova k panelové cestě bude rozdělena stejným dílem
mezi obce Nebovidy a Červené Pečky a 3. část od panelové
cesty k nemovitosti p. Arnože zaplatí městys. Po započítání
našeho podílu včetně DPH a přičtení 50% podílu na dopravním
značení, stavebním dozoru a zaměření by činil příspěvek na
chodník celkem cca 764 tis. Kč.

2.

Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na uložení kabelu
nn do pozemku městyse p.č. 1590 a 1195/1 k.ú. Červené
Pečky
Smlouva se týká zřízení věcného břemene na uložení kabelu
nn k parcele p. Matouška na Jelínkových zahradách za
jednorázovou finanční náhradu 1000,- Kč.

3.

4.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 23.7.2012
Přítomni: Mgr. Dvořák, Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků,
Mgr. Bartůněk, Mgr. Istenčin, Ing. Pospíšil, pí. Slanařová, Mgr. Hanzlová
Omluveni: pí. Procházková, p. Tomáš Dvořák

Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na uložení kabelu
nn do pozemku městyse p.č. 944/12 a 1630 k.ú. Červené
Pečky
Smlouva se týká zřízení věcného břemene na uložení kabelu
nn k parcele na novostavbu p. Žídka v Dobešovicích za
jednorázovou finanční náhradu 1.000,- Kč.

Hosté:
1.

Projednání koupě části pozemku p.č. 513 a pozemku p.č.
509/5 k.ú. Opatovice od p. Hrubého
Pozemek je ve vlastnictví p. Hrubého, nachází se v Opatovicích
v prostoru cesty do Obory. Jednalo se o něm v souvislosti se
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p. Kopecký

Projednání opravy severní strany fasády školy včetně
výměny oken
Tomuto bodu předcházela informace pana Kopeckého, že
v posledních dnech došly na účet městyse peníze z daňových
výnosů, které vyrovnaly dosavadní propad v příjmech. Je tedy
možné provést plánovanou opravu ještě v tomto roce a je třeba
upřesnit zadání. Následovala diskuse o rozsahu výměny oken
v aule nad tělocvičnou.

Ředitelka školy pí Hanzlová doporučuje vyměnit stará okna i ze
západní strany z důvodu jejich špatného stavu.
2.

5.

Projednání pronájmu pozemku městyse p.č. 183 k.ú.
Červené Pečky
Starosta seznámil přítomné s průběhem jednání s panem
Novákem ve smyslu usnesení z minulého jednání ZM. Pan
Novák se cítí diskriminován a zpochybnil změnu zadání
požadovanou platbou předem. Pan starosta proto navrhl, aby se
revokovalo usnesení z posledního jednání a přijalo nové
v některé ze dvou variant. Buď pronajmout panu Novákovi po
částečných splátkách, nebo vypsat záměr pronájmu znovu
s upřesněnými podmínkami.
Zastupitelé doporučují vypsat nový výběr s upřesněnými
podmínkami. Mezi podmínkami by mělo být prokázání
bezdlužnosti zájemce vůči státu.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 13.8.2012

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Přítomni: Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků, Mgr. Bartůněk, Ing. Šanc, Ing. Pospíšil, pí. Procházková,
Mgr. Hanzlová

Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v podzimních
měsících, tedy v září, říjnu a listopadu dožívají významného životního
jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, životní optimismus a
pohodu.

Omluveni: pí. Slanařová, p. Tomáš Dvořák, Mgr. Istenčin
Hosté:
1.

2.

p. Kopecký

Projednání pronájmu pozemku městyse p.č. 183 k.ú.
Červené Pečky
Místostarosta seznámil zastupitele se zprávou opakovaného
výběru nájemce pozemku p.č. 183 k.ú. Červené Pečky
spojeného s likvidací bývalého koupaliště. Byly podány čtyři
nabídky, které jsou zapsány v hodnotící tabulce. Jako
nejvýhodnější byla komisí vybrána nabídka firmy V. P.
Procházka Nebovidy. Tato nabídka vyhověla všem požadavkům
a nabídla nejvyšší cenu pronájmu pozemku ve výši 50.000,- Kč.

75 let
Paní Emilie Víznerová

80 let
Paní Libuše Hrbková

85 let
let
Pan Stanislav Zicha
Paní Jarmila Škarková

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení
kabelu nn do pozemku městyse p.č.137/156 k.ú. Č. Pečky
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene se týká uložení
kabelu nn do pozemku městyse p.č.137/156 k.ú. Č.Pečky.
Zastupitelstvo již odsouhlasilo Smlouvu o smlouvě budoucí na
toto břemeno. Jedná se o uložení kabelu do zeleného pásu v
ulici Školní pro stavbu nového RD p. Babáka. Za zřízení
věcného břemene je navržena jednorázová náhrada 500,- Kč.

3.

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení
kabelů nn do pozemků městyse p.č. 259/1 a 1102/4 k.ú.
Č. Pečky
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene se týká uložení
kabelů nn do pozemků městyse p.č. 259/1 a 1102/4 k.ú.
Č.Pečky. Zastupitelstvo již odsouhlasilo Smlouvu o smlouvě
budoucí na toto břemeno. Jedná se o uložení kabelů do
pozemků pod komunikacemi v ulici Hořanská pro 6 stavebních
parcel na levé straně na konci městyse směrem na M.Vysokou.
Za zřízení věcného břemene je navržena jednorázová náhrada
1000,- Kč.

4.

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene na přeložku
vedení nn z konzolí na budově č.p.6 na sloupy na pozemcích
městyse p.č. 252/1, 62, st.5/3 a st.5/5 vše k.ú. Bořetice
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene se týká přeložky
vedení nn z konzolí na budově č.p.6 na nové sloupy na
pozemcích městyse p.č. 252/1, 62, st.5/3 a st.5/5 vše k.ú.
Bořetice. Zastupitelstvo již odsouhlasilo Smlouvu o smlouvě
budoucí na toto břemeno. Jedná se o přeložení vrchního vedení
nízkého napětí z konzolí dnes již zbouraného statku na nové
sloupy v linii přeložky části silnice kolem hráze rybníka
v Bořeticích. Tuto akci vyvolal městys a částečně i financoval.
Za zřízení věcného břemene je navržena jednorázová náhrada
500,- Kč.

Projednání zprávy komise pro výběr nejvhodnější nabídky
na stavbu "Oprava severní strany fasády budovy školy
Č. Pečky"
Místostarosta seznámil zastupitele se zprávou komise pro
výběr nejvhodnější nabídky na stavbu Oprava severní strany
fasády budovy školy Č. Pečky. Zadávací lhůta pro nabídky byla
dnes do 17.00 hodin. Bezprostředně po jejím vypršení bylo
svoláno jednání komise, otevřeny obálky a posouzeny nabídky.
Stavebním firmám bylo vydáno celkem 10 zadávacích
dokumentací. 5 firem bylo navržených zadavatelem a dalších 5
se přihlásilo na základě zveřejnění nabídky na úředních
deskách. V průběhu zadávací lhůty bylo odevzdáno 7 nabídek.
Všechny nabídky vyhověly požadavkům zadavatele. Jako
nejvhodnější nabídka s nejnižší cenou byla vybrána nabídka
firmy STAVMIKA Velim s cenou 516.172,- Kč vč. DPH. Na
druhém místě se umístila firma Zdeněk Kučeva Kolín s cenou
581.238 vč. DPH.

Odešel pan Jaromír Hrubý
Dne 18. 7. 2012 zemřel náhle ve věku 89 let pan Jaromír Hrubý Gelenj. Poslední období života pobýval na zámku v Moránech,
přestože osudy rodu Hrubých - Gelenj jsou více než 200 let spojeny se
životem městyse Červené Pečky. Díky těmto podnikavým a
pracovitým lidem zaznamenal městys nebývalý rozkvět. Jejich sídlo zámek s parkem a pivovarem - bylo udržované a prosperující.
Významný byl hospodářský dvůr Amálka. I za hranicemi byly známy
kvalitní výrobky jejich cihelny. Rozvíjeli sadovnictví a lesnictví.
Nedaleko od zámku postavil J. K. Hrubý, významný člen společnosti
matematiků a fyziků, hvězdárnu. Ve sklenících se pěstovaly a
šlechtily orchideje. Rodina Hrubých podporovala vědu i umění.
Významným činem v podpoře hospodářského rozvoje regionu byla
stavba trati Kolín -Ledečko, na které se rodina Hrubých finančně
podílela.
Pan Jaromír Hrubý prožil v Červených Pečkách šťastné dětství a
roky mládí. Konec tohoto krásného období přinesla léta okupace a
zejména komunistický převrat r. 1948. Ten znamenal pro rodinu
Hrubých počátek strádání a nemilosrdné persekuce. Toho nebyl ani
v nejmenším ušetřen pan Jaromír Hrubý. Zkušeností je ověřeno, že
síla osobnosti se pozná nejlépe v těžkých životních zkouškách. Těm
byl pan Jaromír vystaven v míře vrchovaté. Prošel tím obdobím
nezlomen, nezatrpkl a svůj vřelý vztah k Červeným Pečkám si
uchoval až do svých posledních dnů.
Zádušní mše svatá a poslední rozloučení se zesnulým se konalo
27.července v kostele sv. Petra a Pavla v Čestíně. Mši sloužil biskup
Lobkowicz, koncelebrovali uhlířskojanovický farář a kolínský děkan.
Kromě zarmoucené rodiny se přišlo rozloučit mnoho potomků
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historické české šlechty i občanů z Čestína, Uhlířských Janovic a
Červených Peček. Výjimečnost chvíle podtrhlo obrovské množství
květů i velmi kvalitní zpěv pěveckého sboru. Tělesná schránka
zesnulého byla převezena do Červených Peček 28.7. a za účasti členů
rodiny uložena do rodinné hrobky.
Náš městys měl v panu baronovi velkorysého příznivce a přítele.
Udržoval s námi neustálý kontakt, zajímal se o dění v obci a ochotně
vycházel vstříc při řešení společných problémů. Odešla velká
osobnost, člověk vstřícný a hluboce lidský, odešla s ním i část naší
historie.
D. Dvořáková

6.6.2012 - Divadlo Bez Zábradlí
Cyklus zájezdů do známých pražských divadel pokračoval ve
středu 6.6. Měli jsme příležitost navštívit divadlo Bez Zábradlí a
shlédnout představení s názvem Jakub a jeho pán. Na představení
vyrazil 21 zájemce a těžko říci, co bylo jejich hlavním motivem.
Někoho jistě zlákal děj hry, která patří mezi to nejvydařenější, co
program divadla nabízí, a dokladem toho je její třísté opakování, které
jsme shlédli. Jiní se nechali zlákat jmény herců, kteří se ve hře
objevují. Magnetem jistě bylo obsazení hlavních postav Jiřím
Bartoškou a Karlem Heřmánkem. Pozadu však nezůstali ani další z
herců, kteří ve hře účinkují - Josef Carda, Dana Morávková, Veronika
Freimanová, Zdeněk Žák, Petr Pospíchal, Kateřina Janečková a
Martin Kubačák. Upoutávka na představení hovořila o vtipné, hravé a
moudré komedii a je třeba říci, že tato charakteristika rozhodně
nelhala. Ostrých slov, která z jeviště zaznívala především v první půli,
mohlo být možná méně, ale na kvalitě představení jistě neubrala.
Střídání dějových linií a živé hrané vyprávění příběhu hlavních postav
dalo celé hře dynamiku a divák se tak ani chvíli nenudil.
Pro všechny zúčastněné se jednalo o příjemný večer, ke kterému
přispěla i pohodlná společná doprava mikrobusem. Představení to jistě
nebylo poslední. O dalším budete včas informováni na stránkách
Červenopečeckého čtvrtletníku a především na webu kulturní komise.
(http://www.cervenepecky.cz - odkaz Kulturní komise).

Odešla osobnost
K nedožitým devadesátinám Jaromíra svobodného pána
Hrubého z Gelenj
Těžko se píší takovéto řádky, ale nic naplat, i to je jedna
z nedílných stránek lidského života.
Na sklonku měsíce července, přesně osmnáctého dne, náhle
dotlouklo srdce zdejšího rodáka Jaromíra barona Hrubého z Gelenj,
příslušníka rodu, jehož osudy jsou spojeny s obcí již více než dvě
století. Nebylo mu souzeno oslavit své devadesátiny, které by připadly
na svátek dušiček.
Nechci a nebudu na tomto místě opakovat to, co si může každý
zájemce vyhledat ve třetím čísle ročníku 2007 Červenopečeckého
čtvrtletníku, kde byl otištěn jemu věnovaný obsáhlý životopisný
článek.
Měl jsem možnost, a jsem tomu rád, že jsem mohl poznat muže,
který to neměl v životě lehké. Za řadu věcí, které nemůžeme ovlivnit,
jsme trestáni. A v jeho případě osud neskrblil. Přesto zůstal tím, který
nezatrpkl, a vendeta mu byla cizí. Inu pravý rytíř v tom nejlepším
slova smyslu.
Měl oproti většině lidí tu výhodu, že byl až do svých posledních
dnů neobyčejně duševně svěží, s lehkým smyslem pro humor
posuzoval jak dění minulé, tak i to současné.
Byl velkorysý, tolerantní, ale vždy šel neohroženě co nejpříměji za
cíli, které si vytknul. Neobyčejný přehled, velké penzum životních
zkušeností a myšlení v několika jazycích mu to umožňovalo.
Kromě záležitostí osobních, rodinných, správy vráceného majetku
a zajišťování živobytí se až do posledních dní zajímal o všeobecné
dění, které také výstižně komentoval.
Byl doyenem (nejstarším příslušníkem) zdejší nobility, čestným a
devočním rytířem řádu Maltézských rytířů dekorovaný velkokřížem.
Po smutečních obřadech byl uložen ke svým blízkým v sobotu 28.
července. Přejme mu tedy to, čím končí smuteční oznámení: R.I.P..
Jak říkali staří latiníci - Requiescat in pace, což je po našem
Odpočívej v pokoji.
Čest jeho památce.
Ing. Heřman Kraml

23.6.2012 - Pod Vysokou pěšky i na kole
V sobotu 23.6. byla v Červených Pečkách slavnostně otevřena
cyklostezka "Pod Vysokou pěšky i na kole", která byla finančně
podpořena z grantového projektu TPCA - Partnerství pro Kolínsko
2011. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo krátce po desáté hodině
za účasti představitelů jednotlivých obcí ležících na trase cyklostezky.
Následovala společná projížďka po trase cyklostezky spojená s
několika zastaveními v místech, kde byl pro cyklisty připraven
doprovodný program. Komentovaná prohlídka kostela v Červených
Pečkách a na Gruntě, prohlídka tvrze a něco "na zub" v Libenicích,
výklad o historii Opatovic, Bohouňovic a Bořetic, prohlídka kapličky
v Polepech, pohádkové postavy na Čertovce a spousta dalších akcí to vše zpříjemnilo všem cyklistům sobotní den. Těch se na náměstí v
Červených Pečkách sešlo okolo stovky a jejich počet byl pro
organizátory jistě příjemným překvapením. Celá tato premiéra byla
zakončena v Nebovidech, kde se odpoledne konala akce s názvem
Středověk na tvrzi. Více informací naleznete v archivu akcí na webu
kulturní komise. (http://www.cervenepecky.cz - odkaz Kulturní
komise).

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 upoutávky na
veškeré chystané akce. (http://www.cervenepecky.cz – odkaz Kulturní
komise)

Co nás čeká v nejbližším období?
Na neděli 30.9. je připraven další zájezd na divadelní představení
Naši furianti. Změna žánru a sázka na "klasiku" nás vedla k tomu, že
jsme tentokrát zvolili Divadlo v Dlouhé. Zájemci o představení se
mohli na představení hlásit během letních prázdnin, ale šanci přidat se
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k účastníkům máte i nyní. Přihlášky a platby "na poslední chvíli" jsou
možné v knihovně v Červených Pečkách u paní Hurtové. Podrobné
informace o akci naleznete na internetových stránkách kulturní komise
a stále ještě také na informačních vývěskách.
Oblíbené se staly také Toulky historií a poměrně hodně hlasů volá
po jejich dalším pokračování. Snad se podaří najít místa, na která jsme
během našich vycházek ještě nezavítali. Pokud ano, budete o termínu
další vycházky informováni prostřednictvím webu a letáků
v dostatečném předstihu.

většina ze sto šedesáti diváků. Příjemný večer pak dále pokračoval
muzicírováním přítomných muzikantů okolo "kulatého stolu" a spát se
šlo až ráno.

Kulturní komise připravuje...
Prohlídku Prahy s průvodcem,
která naváže na komentovanou prohlídku Vyšehradu realizovanou
v květnu. Akce se setkala s velkým ohlasem a v plných přípravách je
další putování po pražských památkách. Tentokrát bychom se měli
vydat do centra hlavního města, podívat se na místa, která přitahují
turisty z celého světa a poslechnout si komentář profesionálního
průvodce. Podobně jako v květnu bude i tentokrát omezen maximální
počet účastníků číslem 20. Proto sledujte informace na webu kulturní
komise a informační panely městyse, kde se v nejbližších dnech
objeví informace o termínu a způsobu přihlášení. Klíč pro obsazení
volných míst bude v tomto případě jednoduchý. "Kdo dřív přijde, ten
jede."

Hosté letošní pecky Žalman a hosté, autor Zdeněk Hejduk
Sedmadvacátá Pecka je minulostí, ale určitě se zařadí mezi ročníky
úspěšné.
Sosák

Krásy našeho kraje
Asi Žáci 8. a 9. třídy ZŠ a MŠ Červené Pečky se zúčastnili
výtvarné soutěže Krásy našeho kraje, kde měli ztvárnit oblíbená místa
ze svého okolí. Soutěž byla pod záštitou hejtmanství Středočeského
kraje. Výkres jedné z žákyň 9.třídy, Terezy Hurtové, byl zařazen mezi
deset nejlepších prací v dané věkové kategorii. Tereza se umístila na
5.místě. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo 4.9.2012
v galerii GASK v Kutné Hoře.
Ing. Šárka Jeřábková

Besedu s plk. Judr. Michalem Dlouhým,
jehož jméno známe především díky seriálu Četnické humoresky,
pod kterými je podepsán. Malé přiblížení si můžete přečíst zde:
"Československé četnictvo ho zaujalo natolik, že pojal myšlenku
rehabilitovat neprávem zapomenutý četnický sbor v očích široké
veřejnosti. S touto myšlenkou oslovil režiséra Antonína Moskalyka. Po
několika letech příprav vznikl divácky úspěšný televizní seriál
"Četnické humoresky". Za svůj největší úspěch považuje to, že je
označován jako "duchovní otec", autor námětů deseti dílů z první
série a odborný poradce při přípravě a natáčení seriálu. V březnu
2006 spolu se scénáristkou a režisérkou Pavlínou Moskalykovou Solo
a dramaturgem Josefem Souchopem spolupřebíral 1. cenu "TÝTÝ" za
nejúspěšnější televizní seriál roku 2005."
Pro další zajímavé informace si můžete přijít na besedu, která
proběhne na přelomu října a listopadu v místní základní škole. Přesný
termín naleznete v dostatečném předstihu na webu kulturní komise a
na plakátovacích místech.

Ukázky prací soutěžících:

Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Pecka v pohodě
Poslední červnový pátek se zahrada za
kuželnou pozvolna plnila posluchači a na podiu
večer zahájila skupina Trampoty. Pepa Voda s
vtipem a nadhledem představoval jednotlivá
seskupení, počasí přálo, paní Jitka nabízela
klobásy, kluci kuželkářský zase pivo a výborné publikum jenom
pomohlo dotvořit klidnou a příjemnou atmosféru.
Z Chlumce nad Cidlinou dorazivší čtveřice pod názvem WC song
zahrála známé písničky Greenhornů a jiných stálic countryové scény.
Klukovské duo Mimo tón přijelo z Chomutova a jejich vystoupení
nepostrádalo nápad, lehkost a široký žánrový záběr.Při jejich
závěrečné „Alence v říši divů" mnozí zavzpomínali na jednoho z
minulých hostů, Karla Zicha.
Bluegrass v podání skoro domácích Brzdařů z Kutné Hory padl do
noty posluchačům a znalcům tohoto žánru a trampská "Askalóna" v
jejich podání pobavila všechny přítomné.
Žalman a hosté. Pod tímto názvem se skrývá kvartet výborných
muzikantů z Jižních Čech, kteří neúčinkují tak často, ale jejich
vystoupení naladilo přítomné do trošku melancholické nálady. Právě
písničky Pavla Žalmana Lohonky, které už zlidověly, si broukala
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Hodina pravdy v Opatovicích

Martin: Po identifikaci vajec se mi ulevilo, protože představa, že se
týden učím státní vlajky, zvuky ptáků a podobně mne vůbec
netěšila… A když se k nám nahrnul štáb čítající asi osm lidí
(scénárista, režisér, kameraman, osvětlovač, zvukař, řidič, asistentka a
pan Svoboda), takové to největší napětí z nás spadlo. Všichni byli
sympatičtí, příjemní a chystání na natáčení proběhlo vskutku
v rodinné atmosféře. Shodli jsme se, že pan Svoboda je neskutečný
sympaťák a profík. Když s námi natáčel rozhovor, panu scénáristovi
se něco nelíbilo, tak že to natočí ještě jednou, a pan Svoboda prostě
automaticky začal mluvit tam, kde skončil cca před 3-mi minutami
jako by se nechumelilo…

V sobotu 5.5.2012 jsme zasedli k televizi
a fandili Jitce, Martinovi, Natálce a Martínkovi
Bartůňkovým z Opatovic v soutěži s vajíčky
a všichni drželi palce.
V. Miškovská: „Jitko, Martine, jak jste se do soutěže přihlásili a
proč?“
Jitka: Tak tahle akce byla moje aktivita už před třemi lety. A byla
to akce utajená. Tento pořad jsme rádi sledovali už dlouhou dobu,
rodinám fandili, a mne vždycky strašně zajímalo, co by pro nás asi
štáb vymyslel za úkol a zda bychom byli schopni týden podřídit úplně
jinému rytmu a něco nového se naučit. Ani ve snu mne nenapadlo, že
by nás mohli vybrat. Proto, když se mi začátkem listopadu 2011
ozvalo v telefonu: „Dobrý den, tady Michal Najbrt z Pořadu hodina
pravdy…“ málem to se mnou seklo a přiznám se, že nejdřív jsem si
myslela, že si ze mne někdo z kamarádů dělá legraci. Nicméně legrace
to nebyla a v pátek 11.11. se k nám pan scénárista prvně přijel
podívat, poznat nás, popovídat si s námi, aby zjistil, jestli bychom byli
pro jejich pořad dost zajímaví, zábavní…
Martin: Já jsem se o této utajené akci mé drahé dozvěděl pár
sekund po prvním telefonátu s panem Najbrtem, kdy mi Jitka
oznamovala celá rozklepaná, že měla telefonát z televize a že nás
chtějí vidět. Poté, co mi sdělila, o který pořad se jedná, jsem jí
oznámil, že do toho nejdu, tam ať si jde sama a basta. Nicméně doma
jsme to probrali a shodli se, že vlastně o nic nejde, ještě vybraní
nejsme a kdyby nás NÁHODOU vybrali, tak nemáme co ztratit,
maximálně můžeme získat řídíce se heslem „Kdo nehraje, nevyhraje“.
Jitka: Ani ceny nejsou zanedbatelné – v době přihlašování byla
hodnota cen na rodinu cca 450 000,- Kč nyní „již“ jen 250 000,- Kč,
ale i tak to je lákavá nabídka. Takže my jsme si vybrali věci praktické
a to byly kuchyňské spotřebiče, zámková dlažba, Martínek Xbox a
Natálka si přála notebook. Pokud by se zadařilo, tyto ceny by nám
udělaly každému velikou radost. V lednu začalo vše nabírat konkrétní
podobu, když se nám opět ozval pan Najbrt, že jsme se jim líbili a
vybrali nás na natáčení, a ihned se zeptal, zda-li můžeme od 22.2.
trénovat a 3. 3. přijet na natáčení.

Jitka: Po natočení úvodního rozhovoru nás odveleli do pokojíčku,
abychom neviděli přípravu soutěžního úkolu pro nás a natočili pokus
s panem kouzelníkem nanečisto - kdyby se mu před námi náhodou
pokus nepovedl. Když nás pak přivedli zpět do obýváku, již běžely
kamery, prvně jsme spatřili naši náplň na nadcházející týden. Zhruba
tři metry před námi stál sympatický pan kouzelník Vláďa Babka a
před ním šest sklenic, na nich šest trubiček na plexiskle a na
trubičkách šest syrových vajec… Než jsme se stihli vzpamatovat a
rozkoukat, pan kouzelník vyrazil destičku, vejce šuply do sklenic a
bylo po parádě…
Martin: Teď už jen zbývalo, aby nám prozradili, na koho to
padne… A když pan Svoboda určil Jitku, byl jsem rád, že mám týden
klid a nemusím se nervovat.
Jitka: Mně v tu chvíli proběhlo hlavou, že JE TO TADY, mám co
jsem chtěla, ale že úkol padl na mne, mi nevadilo. Brala jsem to jako
takové „pokání“ za to, že když jsem si to všechno vymyslela, tak si to
taky dotáhnu do konce. Musela jsem si to na kameru samozřejmě
prvně zkusit, a jak se předpokládalo, vejce se mi rozlítla na všechny
strany, jen ne tam kam měla. Štáb se bavil, já už méně, protože mi
došlo, že za ten okamžik jsme si nemohli vůbec nic prohlídnout postavení sklenic, vajec, trubiček, jaká byla rána… no prostě se mi
nevybavilo nic a jak jsem zanedlouho zjistila, Martin na tom byl
podobně. Zeptala jsem se pana Babky, co jsem tedy udělala špatně a
on mi se smíchem odpověděl, že všechno. Tato informace mi opravdu
pomohla. Taky nám bylo sděleno, že si smíme najít jakoukoliv
pomoc, odkudkoliv, ale jediné koho nesmíme kontaktovat, je pan
Babka. On nám každopádně nemohl říci také nic, neboť by mu hrozila
pokuta.“

V. Miškovská: „Jak probíhalo natáčení u Vás doma? Kolik lidí
k Vám přijelo?“
Jitka: V tu středu jsem si už vzala dovolenou, abych stihla dát do
kupy byt i sebe. Přeci jen, televize k nám každý den nejezdí. V jednu
hodinu jsme se doma všichni sešli a nervózně očekávali příjezd
televize. Mezitím jsme odpovídali na zvídavé emaily a smsky
kamarádů, co netrpělivě očekávali úkol s námi. Štáb měl přijet ve dvě
hodiny, ale když u nás ani v 14.15 nebyli, trnuli jsme s Martinem
hrůzou, že někde něco staví, chystají nějaké šílené nářadí někde
v tělocvičně. No, kolem půl třetí štáb dorazil, k naší velké úlevě začali
vynášet spoustu věcí z auta (asi by se to nemělo říkat, ale zvědavost
nám nedala a tak jsme šmírovali z okna, co se venku chystá… ) a když
jsme viděli 5 plat vajec, trošinku nám spadl kámen ze srdce - za prvé:
nic nikde nacvičovat nebudeme, za druhé: namáhat týden mozkové
závity také ne.

V. Miškovská: „Co se dělo po odjezdu štábu? Šli jste hned
trénovat?“
Martin:Trénovat je možná silné slovo. Prostě jsme si šli všichni
bouchnout do vajec. Ale když jsme viděli, jakou rychlostí by vejce
mizela, tak jsme museli urychleně vymyslet nějakou taktiku. První
nápad byl vejce uvařit, aby déle vydržela. Což byl dobrý nápad
z poloviny – vejce sice vydržela několik úderů, ale chovala se úplně
jinak než vejce syrová. Další problém byl, že při každé ráně vejce
letěla všude možně a bylo hned po nich, takže jsem vymyslel „lože
pro trénink“. Snesl jsem z půdy starou zabíjačkovou lísku na maso,
vyložili jsme ji molitanem a bylo vystaráno. Vajíčka padala do
měkkého a i syrová vydržela několik ran.
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Jitka: Musím potvrdit, že úterý bylo skutečně zlomové. Na mne
padla trošku depka, že to prostě je stále o náhodě a nevím, co mám
trénovat, a je to marný, nemám šanci to tam dát, nevím, na co se
soustředit a přiznám se, že nebýt taťky, tak by mne asi veškerý
optimismus přešel a nervy by se rozjely na plné obrátky. Tím, že se mi
zapojil do tréninku, začal mne koučovat a viděli jsme úspěchy, se to
všechno začalo zdát veselejší. Trénink mi přišel smysluplnější a
zábavnější.Musela jsem natrénovat ránu - takže přišel na řadu tzv.
suchý trénink - jen jsem sestřelovala destičku ze sklenic. Dokud jen
nezasvištěla. Musela jsem dát ránu akorát ostrou, na střed destičky a
netrefit ji shora ani zespodu. Ve středu mi sice odvezli veškeré náčiní,
ale jelikož mám bezvadné rodiče, kteří nelenili a v týdnu sehnali
nejen stejné sklenice, ale táta mi vyrobil i stejné trubičky a
plexisklovou destičku, takže jsem se mohla věnovat tréninku defakto
až do soboty, kdy se natáčelo. S tréninkem jsem začínala ráno kolem
deváté, končila denně kolem desáté hodiny večer. Dá se říct, že
skutečně průběžně celý den jsem mlátila vajíčka.

Jitka: Po prvním platu rozmlácených vajíček jsem propadla lehce
panice, že takhle to nepůjde a pokud nezjistíme alespoň přibližně jak
na to, druhý den je po vejcích a je po tréninku. 150 vajec bylo opravdu
málo pro poctivý trénink.Takže hned večer, kdy se přijeli naši podívat,
máma obvolala známé a sháněli jsme vejce a nějakou drůbežárnu, kde
by se případně dal natočit i nějaký klip na domácí video. Čtvrtek jsem
strávila především na internetu a hledala nějaký tip jak na to, dokonce
jsem kontaktovala pana kouzelníka Kožíška, zda by mi s tímto trikem
dokázal pomoci, ale bohužel, tento trik nebyl jeho parketa. Takže jsem
brouzdání vzdala a jala se věnovat tréninku, co to šlo. Tréninkové lože
jsem měla celé dny na stole, gruntovalo se večer a kdykoliv jsem šla
kolem, tak jsem do toho mlátila. Celý týden byl úplně úžasný, střídaly
se u nás návštěvy jak na běžícím pásu a všichni přišli na návštěvu
s vajíčky. Já jsem jim je během návštěvy „rozmlátila“, naskládala zpět
do krabičky a odnesli si vejce zpět. Každý si zkusil prásknout do
vajíček a s každým jsme pořešili teorii, statiku, kinetiku, dynamiku.
Ale všechno bylo marné. Vejce tam někdy spadla, někdy ne a já
nevěděla proč. Takže jsme byli smíření s tím, že to je prostě o náhodě
a máme smůlu.
Podařilo se nám naštěstí sehnat úžasnou zásilku 300 vajec od tety
z Moravy z fi Integra Žabčice za výbornou cenu. Tento úžasný dárek
mi dorazil v neděli a já byla blahem bez sebe. Moje máma sice byla
ráda za mne, ale na druhou stranu ji jímala hrůza při představě, že je
všechny roztluču. Ona byla vrchní zpracovávač vajec (2x denně ode
mne odebírala nádoby s rozbitými vejci a dělala nudle, nudle, nudle a
zase nudle a prokládala to vaječnými jídly).

V. Miškovská: „Jak probíhalo samotné natáčení v Ostravě?“
Jitka: Sice se natáčelo až v sobotu, ale my jsme museli do Ostravy
již v pátek, neboť jsme měli navečer zkoušku ve studiu. Zde jsme se
sešly tři rodiny, navzájem si dělali publikum a postupně si vyzkoušeli
každý svůj úkol. Bylo to strašně zajímavé a zábavné. Ukázali nám,
odkud půjdeme, kde budeme sedět, kde budou kamery, kdy bude asi
střih a podobně. Jelikož naše děti byly nejmladší, tak při naší zkoušce
pustili i „vítězný ohňostroj“, abychom se případně na ostro nevyděsili.
Paradoxem je, že se mi páteční zkouška podařila úplně nejčistěji a
napoprvé, což si myslím, způsobilo zviklání producenta, že to je
velice lehký úkol, tudíž je potřeba nás trošku nahlodat. A tak mi
oznámili, že pokud se mi pokus na ostro podaří, budou zkoumat, jak
moc jsou vajíčka prasklá, aby to byl divák ochoten akceptovat. Přitom
v podmínkách bylo, že vejce se nesmí rozbít tj. vytéct. Vejce
popraskala vždy! Což nám moc na optimismu nepřidalo, ale byli jsme
rozhodnutí si to všechno maximálně užít a nenechat se ničím moc
rozhodit. Nějak to prostě dopadne.
Martin: V sobotu jsme měli natáčet kolem druhé hodiny. Těsně
před druhou přijel autobus s našimi kamarády do publika. Všichni
vylezli značně rozjaření a přijelo jich víc, než jsme čekali, takže nám
udělali obrovskou radost.
Jitka: Končily jarní prázdniny, takže to nebyl zrovna ideální
termín, ale o to víc nás potěšilo, že se dostavili v takovém počtu, a
dokonce kvůli nám přijeli dříve i z hor (Díky Alí). Před samotným
natáčením nás čekaly skvělé chvíle v maskérně, což jsme si užili
všichni, no možná já asi nejvíce. Pak měla následovat příprava
rozhovoru, abychom věděli, na co se nás bude pan Svoboda ptát, a
nevznikala tak hluchá místa, že nebudeme vědět, co říci. Na tuto
přípravu nakonec vůbec nedošlo, neboť za námi opět přišel pan
producent a potřeboval s námi pořešit, že stavím vejce úplně jinak,
než kouzelník u nás doma, a nenechal si vysvětlit, že za těch cca 5
sekund, kdy jsme měli možnost se seznámit s úkolem a než pan
kouzelník do vajec praštil, nebyla šance si cokoliv zapamatovat natož
prozkoumat. No a pak už to šlo ráz naráz… Poslední úpravy,
mikrofony… A hurá na scénu.
Martin: Je zajímavé, že jsme při natáčení nebyli prakticky
nervózní… možná určitý respekt z těch lidí a kamer, ale žádná velká
tréma se nekonala ani u nás, ani u dětí… I když se přiznám, že jsem se
orosil, když se pan Svoboda hned na úvod zeptal Jitky, co to pro něj
má v rukou… a blesklo mi hlavou, že to bude trapas, co mu na to hned
odpoví, že s námi nic nepřipravili, neřekli nám, na co se nás bude ptát,
ale ona nezaváhala a hned vystřelila odpověď formou otázky. A už to
tak nějak jelo pak samo. No, a jak jsme dopadli, víte. Paradoxem je,
že chvíli před ostrým pokusem měla Jitka možnost si dát zkoušku,
které jsme využili - a dopadla dobře. Všech šest vajec do sklenice
padlo. Pokus na ostro byl proveden dobře, správně, vejce šla, tak jak
měla, ale bohužel sehrála roli ta náhoda - vypadlo zrovna to vejce,
které při zkouškách moc nevypadávalo.
Jitka: Musím potvrdit, že průběh ve studiu byl opravdu skvělý.
Celý štáb byl příjemný a naše publikum úžasné. Tímto bychom jim
všem ještě jednou rádi a veřejně moc poděkovali, že nám drželi pěsti,

Martin: V úterý byl předposlední den tréninku, než nám seberou
veškeré náčiní, a když jsem viděl tu bídu a že je to stále o náhodě,
jmenoval jsem se vrchním trenérem a vložil se naplno do nácviku.
Začal jsem Jitce každou její ránu natáčet na naši kameru a následně
jsme zpomalovali záběry po krocích, abychom viděli, odkud šla rána,
a co dělají vejce, trubičky… Nápad se ukázal jako nejlepší okamžik
z celého týdne a brzo jsme dokázali rozšifrovat, kde dělá mamka
chybu, a od té doby se nám, dá se říci, dařilo. Rozhodně ne na 100%,
ale padalo to tam čím dál častěji a ve čtvrtek jsme věděli, že do
Ostravy se nepojedeme jen zúčastnit, ale pojedeme regulérně bojovat.
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a šli do toho s námi. Bez nich by to nebylo ono. Samozřejmě díky
patří i všem kamarádům, kteří se s námi natáčení nemohli zúčastnit,
ale drželi pěsti a fandili nám. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že je
máme.

Papež Inocenc XII. rozšířil tyto odpustky na všechny dny v roce,
papež Řehoř XV. na všechny františkánské kláštery a Odpustková
kongregace pak r.1847 stanovila, že se jim dostane každému, kdo
vstoupí do tohoto či jiného chrámu či kaple františkánské.
Františkáni tak oslavují 2. srpen slavností zvanou porcinkuli.
Tak k těmto slavnostem dochází např. v Zásmukách, kde býval
františkánský klášter s kostelem, ve kterém má náhrobek Jaroslav ze
Šternberka, jenž sem byl přenesen z kláštera sv. Anežky na Starém
městě pražském.
V Zásmukách se slaví porcinkuli o první srpnové neděli, ale ne,
když ta připadne na 1. srpen.
Ing. Heřman Kraml

V. Miškovská: „Poslední otázka, kterou Vám položím - natáčeli
jste v originálních tričkách, kdo Vám je vyrobil?“
Jitka: Ano, to byla trička originální - vyrobená na zakázku mojí
kamarádkou Míšou Rejtharovou, které tímto také děkuji za rychlost a
akčnost. Hned po odjezdu štábu jsem jí volala a dohodly jsme se, co
by mělo na tričkách být, a Míša tomu už dala formu a detaily.
Postavičky se jmenují Hroudy a jsou její vlastní nápad.

KAM NA VÝLET
Na Kmochově ostrově je otevřen nový areál DiscGolfPark a
můžete si zahrát FRISBEE – DISCGOLF.
Hra má podobná pravidla jako golf. Hráč musí projít hřiště na co
nejmenší počet hodů. Místo holí a míčků hráč používá létající disky talíře, kterými se trefuje do speciálních košů .
Také procházka po ostrově okolo Labe je příjemná.

Děkuji Vám za rozhovor a ještě jednou gratuluji k účinkování a
odvaze.
Ptala se Věra Miškovská

VÍTE, CO JSOU PORCINKULI?
Často slýchávám zvídavou otázku po významu
tohoto slova, a co se za ním skrývá. A tak pro ty,
co je to zajímá, uvádím následující.
Začnu poněkud odtažitě.
Na počátku byl Jan z Assisi. Jak napovídá přídomek, pocházel z
Assisi, což je italské město, ležící ve vnitrozemí střední Itálie v kraji
Umbria.
Byl synem obchodníka s látkami a již jako dítě, buď podle legendy,
či opravdu skutečně, se naučil záhy francouzsky. Otec ho proto podle
toho oslovoval Francesco, což je doslovný ekvivalent slova
„francouzský“. A tak se ponenáhle z Jana stal Francesco, nebo-li po
našem František.
Po roztržce s otcem odešel z domova. Zasnoubil se s chudobou a
od roku 1208 se stal kazatelem. Postupně kolem sebe soustředil
jedenáct druhů, s nimiž zakládá tzv. řád bratří menších, později zvaný
františkánský, který již o dva roky později dostal od papeže Inocence
III. souhlas k misijní činnosti. František se poté vydal na misijní cestu
do Egypta a po návratu se vzdal vedení řádu. Je o něm známo, že jako
první r. 1223 postavil vánoční betlém s jesličkami.
Stal se patronem chudoby a roku 1226 byl prohlášen za svatého.
Jmeniny má František z Assisi podle našeho kalendáře 4. října.
A teď k vlastnímu slovu, které mělo v původní podobě tvar
„portiuncule“ a v počeštělé podobě jde již o zmíněné porcinkuli.
Porcinkuli, aby bylo po našem, je slavnost posvěcení chrámu
Panny Marie, jinak zvaného Portiuncula u Assisi, ke kterému došlo
2.srpna. Chrám byl vystavěn roku 1569 nad modlitebnou
sv. Františka, kterému se zde prý při noční pobožnosti zjevil Ježíš a
Marie a on si vyprosil, aby se od nich dostalo odpustků všem, kteří se
tam budou káti.
Tak také bylo stanoveno, že „odpustky sv. Františka“ byly
odměnou pro ty, kteří se zde zpovídali od večera 1. srpna do večera
následujícího dne v tomto chrámu.

VÝSTAVY
Regionální muzeum Kolín
Keramické setkání 6. 9. - 6. 10. 2012
p. Mazuch 11.10. - 25.10.2012
Hudba v adventu 1. 12. - leden 2013

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
14. října - Svatohavelské císařské posvícení
2. a 16. Prosince - Vánoce
Miškovská Věra

Důležitý chodník
Letos v září se splní jeden ze záměrů, který jsem začal prosazovat
spolu s bývalým starostou Nebovid p. Kolářem již před šesti lety.
Dobře jsme si uvědomovali důležitost propojení obou obcí chodníkem
s parkovištěm u hřbitova. Situace však nebyla jednoduchá. Pozemek
podél vozovky v katastru obce Nebovidy byl ve vlastnictví
Římskokatolické církve a na pozemku podél lesíka v katastru Č.
Peček byla stavba vázána na souhlas Lesů ČR. Po více než ročních
jednáních jsme získali jak potřebný souhlas, tak se zdařilo za
přiměřenou cenu zakoupit potřebný díl podél silnice od církve. O
náklady na vypracování projektu se obě obce dělily rovným dílem.
Jelikož větší část stavby leží v katastru Nebovid, byla investorem obec
Nebovidy. Ta také žádala o stavební povolení a zajišťovala finanční
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prostředky na provedení stavby. Městys Červené Pečky přislíbil
přiměřený finanční příspěvek.
Úsilí obce Nebovidy získat dotaci na stavbu chodníku však bylo
neúspěšné. Středočeský kraj vytrvale odmítal žádosti o dotaci,
přestože pro Cerhenice a jiné spřátelené obce bylo peněz dost. Proto
jsem velice uvítal rozhodnutí zastupitelstva obce Nebovidy z jara
2012 postavit chodník z vlastních prostředků. V květnu proběhlo
výběrové řízení na dodavatele. V něm zvítězila firma M- stavby
Liberec, která nabídla nejnižší cenu a to 1 713 000 Kč. Městys
Červené Pečky přispěje částkou 746 000 Kč. Tím uhradí část
chodníku na svém katastru a polovinu nákladů na stavbu chodníku
s parkovištěm podél hřbitova. Práce pokračují zatím podle
předpokladů. Finanční náklady budou navýšeny o osvětlení podél
celého chodníku, se kterým původní projekt nepočítal. Po dokončení
stavby v měsíci září vznikne pro chodce bezpečné propojení obou
sousedních obcí. Současně bude po celé délce hřbitova možno
parkovat, což jistě ocení návštěvníci hřbitova zejména během svátků,
kdy možnost bezpečného zaparkování zde velice chyběla.
Závěrem ještě jednou děkuji zastupitelstvu obce Nebovidy a panu
starostovi ing. Kašparovi za moudré rozhodnutí a věřím, že spolupráce
našich obcí bude i nadále pokračovat v podobném duchu.

JÁ JSEM HASIČ, KDO JE VÍC
- DVA HASIČI
Touto parafrází zahájíme dnešní náš společný
příspěvek s p. Věrou Miškovskou, který věnujeme
135 výročí založení místního sboru dobrovolných
hasičů.
V obci byl sbor založen z podnětu ředitele
velkostatku Jana Hienkenikla 11.10.1877. Po
schválení stanov zemským úřadem zahájil činnost se 40 členy.
Velitelem se stal J. Hinkenikl. Hasiči se pravidelně scházeli,
nacvičovali a 15.12. měli již první veřejné vystoupení. V r. 1888
z podnětu Kolínské župy navštívili Národní divadlo v Praze.
V roce 1883 se v Pečkách konal župní sjezd. Od svého založení do
roku 1905 se sbor zúčastnil na likvidaci 53 požárů.
R. 1900 byl ustanoven dozorcem V. okrsku stavitel a pozdější
starosta Antonín Dajbych. Do jeho působnosti tehdy spadaly
Č. Pečky, Bohouňovice, Dolany, Opatovice, Nebovidy, Libenice a
Starý Kolín.
V roce 1905 se stal velitelem Alois Jahoda, rolník z čp. 11. V roce
1923 byla zakoupena motorová stříkačka. Do té doby vlastnili ruční
stříkačku, která byla po dlouhé roky předváděna při veřejných
vystoupeních.
Na tomto místě si připomeňme zásahy, kterých se místní aktivně
zúčastnili a to za poměrně dlouhé období, které je ohraničeno roky
1921-35.

Jan Dvořák, starosta

Ještě koupaliště

19.03.1921
25.05.1923
27.12.1923
26.10.1924
31.03.1926
09.12.1927
28.01.1931

V minulém čísle čtvrtletníku jsem Vážené čtenáře informoval o
historii a konci bývalého koupaliště. Protože pronájem společnosti
Prostav v souvislosti se stavbou nové čistírny odpadních vod skončil,
vypsal úřad městyse záměr pronájmu tohoto prostoru za účelem jeho
zavezení a ozelenění. Podmínkou bylo odstranění stavby dle
rozhodnutí stavebního úřadu.
Do stanoveného termínu byly doručeny dvě nabídky. V první
nabídce od firmy Steho s.r.o. nabídl jednatel pan Novák částku 150
tis. Kč. Druhá nabídka byla od firmy V.P. Procházka a obsahovala
odstranění stavby, úpravu a výsadbu i v okolním prostoru namísto
nájemného. Pro výběr bylo svoláno zastupitelstvo městyse (ZM).
Většina zastupitelů byla překvapena nečekaně vysokou nabídkou
firmy Steho. Taková nabídka a zkušenosti s firmou vyvolala obavy, že
firma během několika dnů či týdnů zaveze (nebo nechá zavézt) celý
prostor nevhodným, nebo dokonce nebezpečným materiálem, za který
by se na skládce musely platit vysoké částky. Zastupitelé si ale
zároveň byli vědomi, že nemohou vyloučit nabídku s vyšší cenou,
proto rozhodli, aby městys připravil pro pana Novákova smlouvu,
podle které nájemce uhradí městysi celou nabízenou částku předem.
Městys by tak měl prostředky na odstranění případných škod. Pan
Novák ale takovou smlouvu odmítl podepsat, proto pan starosta svolal
zastupitele znovu. Na tomto zasedání zastupitelé rozhodli, že původní
výběrové řízení bude zrušeno a bude vypsáno nové s částečně
upřesněným zadáním. Do druhého výběru se přihlásily celkem 4 firmy
s následujícími nabídkami:
Silnice Čáslav s.r.o. s nabídkou 27 tis. Kč, Steho s.r.o. s nabídkou
33tis. Kč, Agro Novák s.r.o. s nabídkou 25tis. Kč. Všechny tři firmy
mají sídlo v Dolanech č.p.4, jednatelem je pan Novák. Čtvrtá nabídka
je od firmy V. P.Procházka s.r.o. s nabídkou 50tis. Kč.
Ještě jednou pak jednalo zastupitelstvo v této věci a rozhodlo
uzavřít smlouvu o pronájmu s firmou V.P. Procházka.
V současné době je smlouva o pronájmu již podepsána a podle ní
bude do 30. 6. 2013 pozemek rekultivován a ozeleněn. Nájemné bude
hrazeno v pěti pravidelných splátkách po 10 tis. Kč.
Věřím, že vybraná firma provede úpravu spolehlivě a zajistí
pořádek v okolí bývalého koupaliště i v průběhu zavážení. K zavezení
bude pravděpodobně použita zemina ze základů nedaleké stavby pro
Stachemu v areálu bývalé cihelny.

20.04.1931
28.05.1933
01.06.1934
02.11.1934
04.11.1934

12.03.1935

zasahovalo v Dobešovicích 10 členů;
v Opatovicích bylo 15 členů;
v místě hasilo 15 členů;
v Nebovidech bylo nasazeno 13 členů;
v Dobešovicích bylo 18 členů;
v obci hasilo 10 členů;
v místě 22 členů a na pomoc přijelo ještě 10
bohouňovických členů;
opět v obci 10 členů;
v Dolanech zasahovalo 8 členů;
v Libenicích hasilo 6 členů;
v Nebovidech bylo 6 členů;
na Malé Vysoké zmáhalo hořící hostinec Josefa
Doubravy „Na rozhledně“ 8 členů. Hostinec však lehl
popelem a již nebyl obnoven.
v místě bylo v akci 8 členů.

Statisticky se ve sledovaném období do „ostré“ akce dostali místní
se svojí stříkačkou prakticky průměrně jedenkrát ročně a to většinou
mimo samotnou obec.
Zajímavé je, že v tomto období, tedy r. 1929 vyhořel malý domek
čp. 4, který stával vedle Kaislerova hostince (dnes Truhlárna Kroupa),
ale není zmínky o tom, že by místní při požáru byli. Zvládli jej
samotní obyvatelé.
V roce 1938 byl náčelníkem zvolen Adolf Dudek, místní sedlář,
který vedl sbor řadu let a funkci předal J. Havlíčkovi.
V roce 1955 byla na obecním dvoře postavena nová zbrojnice. Od
r. 1956 byl velitelem Smrček Antonín st., po něm pak jeho syn
Antonín.
6. června 1958 zemřel na následky popálenin z Benziny jejich
předseda František Kodýtek.
Starostou místního sboru byli:
Jan Hienckenikl, ředitel velkostatku 1877-1905; Alois Jahoda,
rolník 1905-1925; Jaroslav Cikán, zednický mistr a stavitel 19251938; Adolf Dudek, sedlář a předseda Živnostenského společenstva
1938-1948; Josef Havlíček, truhlář 1948-1956. Pak následovali
Ludvík Černý, soustružník Václav Procházka, automechanik Jiří
Lahoda. Posledním je Jiří Suchánek, který vystřídal zemřelého
školníka Josefa Krále (+1997).
Původní ruční stříkačka byla od Václava Smekala, který měl
výrobnu v Čechách pod Kosířem.

Miloslav Kubín, místostarosta
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Těsně před začátkem druhé světové války roku 1938 zakoupil
obecní úřad pro hasičský sbor novou dvoukolovou požární stříkačku
na pneumatikách, vyráběnou továrnou Bohumila Máry v Poděbradech. Vysokotlaké čerpadlo s vývěvou bylo poháněno čtyřválcovým
čtyřtaktním motorem Mára o výkonu 35HP. K soupravě bylo
zakoupeno 200m konopných hadic. Dosavadní zmotorizovanou ruční
stříkačku dala obec dodavateli protiúčtem v ceně 9 tis. Kč a za novou
stříkačku doplatila 25,5 tis. Kč.

Chtěl bych prostřednictvím Červenopečeckého čtvrtletníku
mnohokrát poděkovat poctivému nálezci, který můj fotoaparát našel a
odevzdal jej pořadatelům ve skautské klubovně.
Josef Koláčný, Červené Pečky

Prázdninové informace ze školy
Mohlo by se zdát, že život ze školy a školky
odešel s posledním žáčkem, který si domů odnášel
závěrečné vysvědčení. Ale to je omyl! Právě
prázdninový čas je pravou dobou pro plánované
úpravy, rekonstrukce a opravy.
V budově MŠ proběhla výměna osvětlení.
Stará a nevyhovující svítidla vystřídaly ve všech
třídách a šatnách moderní úsporné zářivkové systémy.
V ZŠ během dvou prázdninových měsíců došlo k opravě podlahy
ve školní kuchyni a WC v druhém patře. Dokončuje se nová moderní
počítačová učebna a síťové propojení celé školy se serverem.
V přípravné fázi je výběrové řízení na nové PC stanice.
Z iniciativy zastupitelstva městyse Červené Pečky bude
v nejbližších dnech doplněno venkovní hřiště o hrací prvky pro větší
děti. Budou je jistě využívat především předškoláci z MŠ a školní
družina, ale v odpoledních hodinách bude hřiště k dispozici veřejnosti
dle pravidel Provozního řádu. Doufám, že nové houpačky, prolézací
stěny, kladina a řetězový mostek nezůstanou dlouho nevyužity a
přijdete si je s dětmi vyzkoušet.
V měsíci září se konečně chystá úprava severního traktu školy.
Vymění se všechna okna na tělocvičně a aule. Škola ze severu dostane
nový kabát v podobě fasády. Tato akce byla dlouho odkládána a tak
jsme rádi, že se v rozpočtu městyse našlo více jak půl miliónu korun
na náročnou opravu. Všichni se moc těšíme, že škola i z této strany
bude dokončena.
V době rekonstrukce bude zamezen strávníkům z řad veřejnosti
vstup do školní jídelny od školního hřiště. Včasné seznámení
s přechodnou úpravou provozu obdržíte letákem nebo rozhlasovou
zprávou.
V době, kdy píši tento příspěvek, spějí k závěru přípravy na nový
školní rok. Netrpělivě očekáváme, až poprvé zazvoní a otevřou se
dveře pro nové prvňáčky a ostatní žáky.Přeji všem, ať je tento rok pro
všechny úspěšný a radostný.

Historická hasičská stříkačka v akci
Pro úplnost připomeňme, že za patrona hasičů je od 16. století
považován sv. Florián, který byl utopen v řece Enži (Enns) s
kamenem na šíji r. 304 poblíž hornorakouského městečka St. Florian.
Je patronem nejen hasičů a kominíků, jak je u nás všeobecně
známo, ale také sládků, tesařů, bednářů, kovářů i mydlářů.
Poznámka:
Boj člověka s ohněm je starý téměř jako lidstvo, jen postup
zmáhání ohně se pomalu zdokonaloval. Dříve, pokud byla stavení
dřevěná, krytá slámou či později šindelem, nebylo o požáry nouze.
Užívaný oheň měl většinou nechráněný plamen a při menší
nepozornosti bylo o červeného kohouta postaráno.
Povinnost upozorňovat na vznikající požár měl hlásný, jinak zvaný
ponocný. Ale ten, i když dobře hlídal, přece zpozoroval obyčejně oheň
až tehdy, když už šlehaly plameny.
Při požáru byla obecná povinnost všech pomáhat při jeho likvidaci.
Dlouho panovala pověra, že oheň způsobený bleskem se nedá hasit
vodou. Proto se hasilo hlínou, popelem, blátem i pokládáním syrových
kůží, a pokud k požářišti bezprostředně přiléhaly další domy, pak se
otloukaly.
První požární řád byl vydán za Marie Terezie a první dobrovolné
hasičské sbory se začaly zakládat až v šedesátých letech 19. století. Po
Praze následovaly Zákupy, Liberec, Chrudim a Slaný.
První stálý český sbor dobrovolných hasičů byl po Praze ustaven
r.1864 ve Velvarech. Za nimi následovala Roudnice, Nepomuk, Kolín,
Kutná Hora, Plaňany a Tábor.
R. 1876 vydal zemský sněm "Řád policie v příčině ohně pro
království české". Starým, ale dlouho platným zákonem bylo nařízeno,
že v každé osadě, kde je padesát obytných stavení, má býti zřízen
dobrovolný hasičský sbor. Podle řádu policie musel mít každý sbor
ruční i vozovou stříkačku. V době založení byl místní sbor jedním ze
stopadesáti, které působily na správním území Čech.

Mgr. Štěpánka Hanzlová, ředitelka

Výměna osvětlení
V době letních prázdnin proběhla ve třídách budovy mateřské
školy výměna osvětlení. Stávající lustry se žárovkami byly nahrazeny
výkonnějšími a úspornějšími zářivkami.
Z důvodu výměny byl provoz mateřské školy přemístěn do třídy
v budově ZŠ, jejíž kapacita 25 míst byla plně využita.
V novém školním roce budou opět, jako již několik předešlých let,
v provozu všechny třídy v mateřské škole i třída v budově základní
školy. Celý personál mateřské školy se již těší na nový školní rok a
doufá, že bude neméně úspěšný jako rok minulý.
Hana Beňovská

SEZNAMTE SE

Ing. Heřman Kraml

Božena Zelinková maturovala na Gymnáziu Jiřího Ortena
v Kutné Hoře a pokračovala na Univerzitě Hradec Králové studiem
Speciální pedagogiky. Bakalářskou prací na téma Volnočasové
aktivity osob se sluchovým postižením ukončila po třech letech
studium s titulem bakalář. Nyní pokračuje druhým rokem na Karlově
univerzitě v Praze, kde studuje obor Čeština v komunikaci neslyšících.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. června jsem v zámeckém parku, kde probíhal turnaj
v plážovém volejbalu, ztratil svůj malý digitální fotoaparát.
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Boženko, co konkrétně jsi studovala na hradecké univerzitě?
Studovala jsem obor s názvem Sociálně výchovná péče o smyslově
postižené, který spadá pod program Speciální pedagogika. Ta se
obecně zaměřuje na péči o osoby se zdravotním postižením, v našem
oboru jsme se specializovali na postižení zraku a sluchu.
Jak tě napadlo jít studovat takový obor, máš ve svém okolí
někoho takto postiženého?
Ne, nikdo v mém okolí nemá vážnější postižení zraku nebo sluchu.
Byla to vlastně náhoda. Ve třetím ročníku na gymnáziu jsem začala
jen tak ze zvědavosti chodit v Kolíně do DDM na kurzy znakového
jazyka a moc mě to bavilo. Tak jsem začala hledat, kde bych se tomu
mohla věnovat dál na škole, a objevila jsem hradecký obor. Bohužel
jsme se ale znakovému jazyku nevěnovali tolik, kolik by bylo potřeba.
Skautský tábor - 6. oddíl
Děkuji za rozhovor a přeji úspěchy a štěstí v osobním životě.
Ptala se Věra Miškovská

SERIÁL: „VÝZNAMNÉ STAVBY
V NAŠEM OKOLÍ“
Dnešním číslem přinášíme osmý 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. 4 V ULIČCE býval, ale už dlouho není

Praxe v MŠ pro sluchově postižené, Hradec Králové

Stavení se přimykalo z východní strany přímo na sousední budovu
čp.3 (dnes Truhlárna Kroupa). Bývalo vrchnostenské a jako takové se
pronajímalo až do roku 1735, kdy byla velká část Bredova majetku
v rámci konkursu rozprodána.
Před prodejem v domku bydlela pomalu k padesátce se blížící
Anna, vdova po Janu Krčíkovi se svými čtyřmi dětmi. Vdávala se jako
mladičká, neboť v té době nejstarší dceři Kateřině bylo třicet,
nejmladší Anně jedenáct. Jan byl na prahu dospělosti a o dva roky
mladšímu Jiřímu bylo rovných dvacet.
Domek byl zapsán 27.září 1735 Jiřímu /*1715/, neboť starší Jan
byl již ženatý a bydlel na jiném místě. K domku patřily 3 strychy polí
a zahrádka (0,8 ha), povinnost platit ročně vrchnosti úrok 5 zlatých a
30 krejcarů, 8 dní roboty a vyřizovat posílky. Jeho kupní cena byla
stanovena na 70 kop grošů míšeňských, ale vzhledem k jeho
nedobrému stavu mu bylo sleveno 6 kop grošů. Jelikož byl mladý a
neměl potřebnou hotovost, složil závdavkem 2 kopy s tím, že zbytek
bude splácet.
V polovině sedmdesátých let byl Jiří mrtev a v domku bydlela
ovdovělá Kateřina se svými dvěma syny – dvacetiletým Jakubem a
devítiletým nevidomým Josefem. Domek měla zaknihovaný v ceně 64
kop grošů nebo 74 zlatých a 40 krejcarů.
Po ní živnost spadla na staršího Jakuba /*1755/ roku 1779. Na
základě svědectví sousedů Karla Syrového a učitele Jana Loukotského
mu byla připsána až 12.března 1803 ve stejné ceně.
V průběhu času se jméno Krčík začalo psát jako Křižík. Pět let
před koncem století měl tkadlec Jakub s o rok mladší manželkou
Magdalenou pět dětí. Prvá na svět přišla dvojčata Anna a Josef, pak
Jan, Kateřina a František. Spolu s nimi v té době bydlela jeho
sedmdesátiletá matka a třicetiletý nevidomý bratr. Na přelomu století
byla matka již na pravdě Boží, malého Františka nahradila malá Marie
a v prvním roce století ještě Václav.
Po Magdalenině smrti se Jakub znovu oženil. Vzal si ovdovělou, o
osm let mladší Barboru, rozenou Vyskočilovou, která do rodiny
přivedla ještě své tři děti.
Jakub zemřel roku 1818 a podle pozůstalostního řízení živnost
přešla na syna Jana /*1785/, který se jí ujal 30.dubna 1818. V té době
k domku pařilo pole o výměře přes 1 jitro (0,6 ha) a malá zahrádka.

Kde ses tedy znakový jazyk naučila, když ne ve škole?
No naučila, to je silné slovo. Netvrdím, že znakový jazyk umím,
ale s neslyšícími se domluvím. A nejlepší je, když znakový jazyk učí
právě sami neslyšící. Při škole jsem chodila na soukromé kurzy
znakového jazyka v organizaci, kterou si neslyšící sami založili a
vyučují tam pouze neslyšící lektoři. A samozřejmě mi hodně pomáhá
být ve společnosti neslyšících kamarádů. Je to jako s každým jiným
cizím jazykem – můžete chodit roky na kurzy, ale pokud nemáte
kontakt s rodilým mluvčím, nikdy se jazyk pořádně nenaučíte.
Znakový jazyk má tu výhodu, že za rodilými mluvčími nemusím
cestovat do zahraničí.
Proč ses po ukončení bakalářského studia rozhodla změnit
školu a studovat znovu od prvního ročníku bakalářský obor,
nechtělas pokračovat navazujícím magisterským studiem?
Navazující magisterský obor, který nabízí hradecká univerzita, se
zaměřuje na management speciálních zařízení. To znamená více
úřednické práce a méně kontaktu s klienty a to mě opravdu neláká.
Co studuješ teď?
Teď jsem ve druhém ročníku oboru Čeština v komunikaci
neslyšících. Studuji obecnou lingvistiku, znakový jazyk a kulturu
neslyšících. Letos si navíc budeme vybírat jednu ze tří specializací a
já se chystám přihlásit na tlumočnickou.
Bude z tebe tedy tlumočník?
Ano, pokud vše půjde podle plánu, ráda bych pracovala jako
tlumočník znakového jazyka.
Čemu se věnuješ v době mimo školu?
Je pravda, že škola mi zabírá hodně času, a i mimo ni se věnuji
činnostem souvisejícím s neslyšícími. Dvakrát týdně chodím na kurz
znakového jazyka a jako dobrovolník pomáhám v jedné organizaci
s přípravou akcí pro neslyšící děti. Nesmím taky zapomenout na
červenopečecký skaut - vloni jsme do oddílu nabraly nováčky, takže
tam je také spousta práce. No a samozřejmě trávím volný čas také se
svým přítelem.
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K další změně ve vlastnických vztazích došlo 8.prosince 1826, kdy
domek koupila za 400 zlatých Kateřina Mašínová. Ta domek držela
poměrně krátce a se svolením vrchnosti ho prodala 29.března 1830
bez pole za 348 zlatých téměř třicetiletým manželům Františkovi a
Karolině Skalickým.
Domkář a truhlář František /*1800/ měl s manželkou pět dětí. Po
třech dcerách přišli dva synové, Josef a Jan.
Jan /*1845/ se oženil s Alžbětou Hárovníkovou a domek jim byl
zapsán 22.října 1867 v ceně 348 zlatých. Po čtyřech letech jej prodali
Alžbětě Krupičkové se ziskem za 680 zlatých.
Ale ani Alžběta Krupičková jej dlouho nepodržela a podle svatební
smlouvy domek přešel roku 1871 na novomanžele sadaře Františka
Jelínka a její nezletilou a samodruhou dceru Annu.
František, narozený v revolučním roce 1848, musel být neobyčejně
produktivní, stejně jako Anna. Ta stihla ještě jako neplnoletá během
tří let povít tři dcerky.
Josef zemřel, zřejmě vyčerpán, nedlouho po padesátce, prvního
roku století. Domek podědila ovdovělá Anna.
Od ní jej koupili roku 1910 manželé František a Josefa
Jandejskovi, kteří v té době bydleli na městečku v domku čp.25 Aloise
Jahody. V domku za nich zde bydlely v nájmu dvě vdovy, sama Anna
Králová a o patnáct let mladší Josefa Železná se svými třemi dětmi.
O tři léta později došlo ke směně mezi Hanouskovými a
Jandejskovými. Domek koupili manželé Alois a Barbora Hanouskovi.
Ale Alois zemřel téhož roku (1913) a domek podědila ovdovělá
Barbora. Ta svého muže následovala po šesti letech a domek zdědili
tři nezletilí synové Josef, Ladislav a Jaroslav. Jejich zástupcem byl
Josef Maryška, který jej od sourozenců roku 1928 (6.června)
odkoupil. Byla to zřejmě spekulace, neboť již 18.července ho
odprodal obci.
V prvorepublikovém období zde bydlely tři rodiny. Pětičlenná
Bedřicha Mašína, dělníka z kolínského lihovaru, jeho starší bratr
Antonín, dělník velkostatku, s družkou Annou Ivačkynovou a její
roční stejnojmennou dcerkou a rozvedená dělnice Marie Kuklová
s dvanáctiletou dcerou Boženou.
Domek byl zřejmě ve špatném stavu a roku 1929 byl po požáru
odstraněn.

V září myslivci začínají přikrmovat také bažanty. To se provádí
doplňováním přiměřeného množství jadrných krmiv a obilních
odpadů do "zásypů", což jsou zastřešené plochy dva krát dva metry,
ve kterých je předkládané krmivo chráněno před zaplísněním. Je
nutno krmit tak, aby bažanti nalézali potravu na více místech. Pokud
bažanti nenaleznou ve svém okolí dostatek potravy, vydávají se
potravu hledat, což pro myslivce není žádoucí, neboť dochází k
rozprchávání bažantů do volné krajiny, kde jsou ohroženi hlavně
predátory a vlivy civilizace. V tomto měsíci se začínají rozpadávat
rodinná hejnka a hlavně bažantí kohouti odcházejí hledat nová
stanoviště. Je nutno doplnit také všechna slaniska kusovou krmnou
solí. Detailní informace o přikrmování lze čerpat z publikací, které
soustřeďuje odborné knihkupectví myslivosti v Seifertově ulici v
Praze.
V září je možné vidět spárkatou zvěř, která se paství na zvěřních
políčkách, "biopásech", plodinách na "zelené hnojení" a ozimých
plodinách. Velmi pozitivní roli v zajištění potravy pro zvěř sehrávají
tzv. "biopásy". Myslivci propagují pro umístění biopásů přednostní
využití nepravidelných okrajů velkých lánů, které jsou obtížně
využitelné pro mechanizaci a nebo části polí v blízkosti lesa. Biopásy
jsou osety speciální směsí plodin (proso, pohanka, jarní pšenice,
krmná kapusta, oves), která tvoří potravní doplněk k sousední
velkoplošně pěstované zemědělské plodině (pšenice, řepka, ječmen).
Po dozrání a sklizni zemědělské plodiny má možnost zvěř najít
potravu na nesklizeném "biopásu".
Pro založení biopásu mohou zemědělci čerpat dotaci na nákup
osiva. Po sklizni obilovin z polí je vhodné zasít co nejdříve plodiny na
tzv. "zelené hnojení" (hořčici, svazenku) - tyto plodiny mohou sloužit
i jako potrava a kryt pro zvěř. Na políčkách pro zvěř by měly být co
nejdříve zasety podzimní směsky. Nejčastěji se používá žito ozimé,
žito trsnaté či speciální směsi plodin. Směsku bychom měli volit podle
půdy a stanoviště. Po sklizni zemědělských plodin se rychle provádí
podmítka a následné setí ozimých obilovin.
V průběhu letních měsíců se někteří členové našeho sdružení
snažili dokončit vnější vzhled nové „Myslivny“ v Opatovicích. Na
konci měsíce června jsme uspořádali tradiční akci „Den otevřených
dveří“ za velké účasti veřejnosti. Všichni se určitě dobře pobavili.
Jednotliví členové našeho sdružení v průběhu léta zajišťovali
přikrmování vypuštěných divokých kachen v týdenních službách.
Dále se zaměřili na získání krmení pro zvěř pro nadcházející
nepříznivé zimní období, kdy se musí o zvěř starat za jakéhokoliv
počasí, aby nestrádala a byla i v dobré kondici. Koncem měsíce září
začínají v naší honitbě i v okolních honitbách hony na drobnou zvěř,
které končí až posledním prosincem.
Na konec bych touto cestou chtěl poděkovat aktivním neznámým
spoluobčanům, kterým vadila letitá vývěska našeho sdružení před
úřadem městyse, kterou vyvrátili a poničili. Jak je vidět, někteří lidé
se nezastaví před ničím a musí stále něco ničit, což není v naší obci a
okolí poslední dobou ojedinělý jev.
Pavel Balvín

Ing. Heřman Kraml

Z myslivosti
V září myslivci již musí začít s přikrmováním zvěře. Jak tvrdí stará
myslivecká zásada "poslední snop z pole, první zrno do zásypů", tedy
s přikrmováním začít hned po sklizni obilnin. Kombajny rychle sklidí
obilní pole s malými ztrátami, sláma je na kombajnu drcena a
okamžitě následuje podmítka či orba. Pole se tak z vysoce úživného
prostředí před sklizní rychle promění na suchou potravní poušť, kde
zvěř nemá prakticky žádný zdroj potravy, krytu ani vody. Po žních je
nutno začít s přikrmováním srnčí zvěře jadrnými krmivy, zejména v
polních honitbách. Současně probíhá kontrola technického stavu
přikrmovacích zařízení a rovněž je nutné zkontrolovat umístění
krmelců v návaznosti na plochy oseté ozimými obilovinami a hlavně
ozimou řepkou. O novém umístění krmného zařízení se musí uživatel
honitby dohodnout s majitelem pozemku, což je nejenom slušnost, ale
i povinnost vycházející ze Zákona o myslivosti, který garantuje v
tomto směru práva majiteli pozemku. Je nutno dbát na to, aby byl v
honitbě nejméně 1 krmelec na pět až deset kusů spárkaté zvěře a 1
krmné zařízení pro drobnou zvěř na deset až patnáct kusů.
Pro srnčí zvěř, která je teritoriální, by měla být krmná zařízení
rozmístěna pravidelně po honitbě. Pro tlupní druhy zvěře se vyplatí
vybudovat soustředěná krmeliště. Krmné zařízení by mělo být
umístěno na suchém místě; s dobrým rozhledem pro zvěř (aby
dokázala včas zjistit nebezpečí a v klidu uniknout); v klidové zóně (v
dostatečné vzdálenosti od hlavních silnic a železnic - odlákání zvěře
pro snížení střetů s dopravními prostředky); nejméně 100 až 200
metrů od mladých lesních porostů (snížení škod na mladých
porostech). Pak se zvěř cítí bezpečněji a častěji navštěvuje krmná
zařízení.

JUNÁK ČERVENÉ PEČKY
Junáci přibírají nováčky
Junácké středisko Červené Pečky zve jako každoročně do svých
řad všechny děti, které letos nastupují do první třídy. Každým rokem
v září jdou zpravidla všichni nováčci do jednoho dívčího a do jednoho
chlapeckého oddílu. Není tedy potřeba mít obavy, když tu vaše dítě
nebude nikoho znát. Bude mezi stejně starými dětmi a brzy se všichni
seznámí. Vstup do tohoto oddílu opět není žádné pevně dané pravidlo,
spíše jen doporučení. Výběr je jinak samozřejmě na každém z vás.
Tentokrát posiluje své řady 12. oddíl (chlapci) a 8. oddíl (dívky).
Přijďte společně kterýkoli pátekv září v 16 hodin na schůzky oddílů
do zámeckého parku. Může to být okamžik, který vašim dětem
přichystá do života nespočet zážitků, spoustu zábavy a ukáže ten
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V neděli nás čekala cesta podstatně kratší, takže jsme se nikam
nehnali, skoro při každé příležitosti se spojili do soulodí a Filda
dokonce vytáhl i kytaru – zkrátka jsme si užívali sluníčka, vody a
přírody všude kolem. Po 10 km jsme dopluli do Chocerad, kde naše
vodácké dobrodružství končilo.
AHÓÓÓJ!
Kíťa Langová

správný směr. Kontakty na vedoucí a další užitečné informace
naleznete na stránkách střediska http://junak.cervenepecky.cz. Těšíme
se na vás!
Tým vedoucích

Vodácké putování Sedmičky
s Jedenáctkou

Skauti a’la Byl jednou jeden život

Prvý zářiový pátek evokuje v každé skautské duši první poprázdninovou schůzku. To my jsme pro změnu probudili tu druhou – duši
vodáckou. S baťohem na zádech jsme vyrazili směr nádraží a
odtamtud vláčkem do Ledečka, kde nás čekalo nepříjemné zjištění –
voda není! Neklesáme na mysli, neb horní úsek alespoň trochu sjízdný
je. Proto měníme plány a stany rozbíjíme pod hradem Šternberkem.
Před spánkem zapějeme pár tematických písní a je přečteno Háčkovo
desatero, jež obsahuje 23 bodů (to jistě vymýšleli nějací zadáci..).

Pamatujete si na dětský animovaný seriál Byl jednou jeden život?
A na geniální scénky, při nichž se kreslená postavička neuronu
bleskovým sprintem přesouvá z nohy do mozku, aby předala
informaci o nutném pohybu lidského těla při chůzi? Anebo jak
červené krvinky putují tepnou s kyslíkovou bublinou na zádech?
Tak přesně takhle se bavili na letním prázdninovém táboře skauti
z Červených Peček. V letošním roce šlo v pořadí již o 45. tábor
v historii našeho střediska. Proslavenou francouzskou sérii z 80. let
minulého století, která má dětem vysvětlit, jak funguje lidské tělo, si
vzali jako námět pro celotáborovou hru.
A v pestrobarevných a skvěle provedených kostýmech si tak hráli
na kladné i záporné postavy - nejen na nervy, krvinky, vitaminy, ale
také na škůdce v podobě virů či bakterií.
„Tentokrát jsme při určování celotáborovky chtěli, aby děti
pochopily různé funkce lidského těla. A seriál Byl jednou jeden život
je skvělou předlohou,“ říká Jirka Váňa přezdívaný Jeremi, člen party
vedoucích, která se podílí na vymýšlení táborových her.

Vodáci ze sedmičky a jedenáctky
K půjčovně lodí jsme přišli kolem 9. hodiny ranní a vyfasovali
vesty, pádla, barely a lodě. Do barelů jsme sbalili vše potřebné a
pečlivě přivázali k lodím, neb jak praví vodácký Murphyho zákon Když pečlivě nepřivážeš bagáž, uděláš se. Po pár zkušebních tempech
a po prvním jezu, jenž všichni zvládli bez ztráty květinky, jsme mohli
konečně vyplout na naši 21 km cestu do města Sázavy. Cesta
příjemně ubíhala, až na některé úseky, kde voda připomínala spíš olej.
Za zmínku stojí i Kumstikovo nešťastné přistání na oběd, které si
vysloužilo titul „čochta“. Kolem 17. hodiny jsme přistáli v kempu,
kde jsme přečkali další noc.

Táborové „buňky“ na jedné hromadě
Už žádná expedice
V posledních letech se červenopečečtí skauti soustředili především
na historii či vymyšlený sci-fi svět. Bili se jako rytíři, nebo v roli
Avatarů zachraňovali mimozemskou civilizaci. Teď to chtělo změnu.
Už žádná expedice.
„Letos neženeme děti za nějakým konkrétním cílem, který by měl
například změnit svět. Chceme jim spíše ukázat něco z reálného
života,“ říká Jeremiho sestra Jana Váňová zvaná Vikuň.
Děti se tak postupně během her seznamovaly s tím, jak funguje
jejich tělo, a během poznání sbíraly body. „Hry jsou super, moc mě
baví. Těším se na další,“ hlásí táborový nováček Honza Papcun alias
Bejby.
Adéle Vokáčkové zvané Anděl se nejvíc líbila hra s podtextem fair
play Ano - Ne, při které musela projít kolem osmi tyčí a u každé
z nich napřed odhadnout, co je napsáno či zakresleno z druhé strany.
Přípustné byly jen tři omyly. Ve finále nešlo tak ani o náhodu jako
o zkoušku poctivé hry dětí, které ve skrytu lesního porostu kontroloval
„skrytý kamerový systém“ neboli vedoucí „Bylo to hodně o štěstí,
málem jsem zvládla celou trasu, ale u sedmé tyče jsem se spletla
potřetí a vypadla ze hry,“ postěžovala si Anděl. Vítězi v této etapovce
pak nebyli ti, kteří došli až do cíle, ale právě ti, kteří trasou prošli
v duchu fair play.

Soulodí na klidné vodě
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nezažili, aby se voda na naší louce takhle držela,“ řekl vedoucí
střediska a hlavní vedoucí tábora Lubomír Jirků.
Táborový život běžel na plné obrátky. Samozřejmě ani tentokrát
nechyběly tradiční skautské nástupy, ranní buzení trubkou, stejně tak
jako služby v kuchyni, noční hlídky, plnění bobříků a zkoušek Tří
orlích per a když dovolilo počasí, tak i večerní táborové ohně a dětmi
tolik oblíbená táborová kapela Jouda band.…

Kdo se stane nejlepší buňkou?
V doprovodném programu děti soutěžily o nejlepší buňku tábora.
Každý den si losovaly barevné náramky a podle nich se poznalo,
jakou roli ten den hraje a má přesně určeno, jak může sbírat body.
„Například modrý bacil škodí, takže se kvůli zisku bodů snaží třeba
povalit vedoucího a sundat mu boty. Naopak bílá krvinka, když to
uvidí, dostane bod za to, když dotykem vyřadí bacil ze hry. Bakterie
pak v ten den už nemůže škodit,“ vysvětluje vedoucí Hermi neboli
Jana Matoušková.
Své náramky si kromě dětí losovali i vedoucí a také oni měli danou
konkrétní roli. Třeba při rozcvičce. Pokud ji měla dělat tuková buňka,
bylo cvičení hodně líné. Komu byla naopak přisouzena role svalu,
předcvičoval dynamicky a v rytmu.
„Děti to bavilo, protože právě tyhle hry dodávají celému táboru tu
správnou šťávu,“ podotkl Honza Herčík zvaný Ovčák, další z autorů
nepřeberného množství her, které kromě výše jmenovaných vymýšlejí
ještě Honza Váňa alias Hadžim a Filip „Filda“ Nehasil.

Vítězky táborové olympiády - starší dívky
Domů se naši skauti vrátili po třítýdenním táboření u Štěpánovského potoka v sobotu 21. července.
Za středisko Junák Červené Pečky
Jaroslava Jirků
Herní zápal

ČERVENOPEČECKÁ VLASTIVĚDA
DOKONČENA

Návrat do svého
Zázemí letos našli červenopečečtí skauti na staronovém místě. Po
dvou letech u Vepříkova na Vysočině se vrátili na svou louku v lesích
mezi Souticemi a Trhovým Štěpánovem na Benešovsku.
„Na Vysočinu jsme šli kvůli změně prostředí. A dva roky tam
stačily. Tohle je naše stálé místo,“ konstatoval Jeremi. „Navíc jsme
měli na táboře spoustu mladších dětí, které tábořiště v Trhovém
Štěpánově vůbec neznaly. Takže i pro ně to byla vlastně změna,“
dodala Míša Jirušová, další z týmu vedoucích.

Právě tolik školních let, kolik musí dnes a
převážně i v minulosti musel absolvovat student,
než mohl složit zkoušku z dospělosti na gymnáziu,
jinak označovanou jako maturita, tolik let jsem
musel i já prosedět nad prameny či u počítače (víc než psát na něm
jsem se ani nesnažil naučit), než se mně podařilo podle mých představ
dokončit poměrně rozsáhlou práci, kterou označuji jako místní
vlastivědu.
Teprve po šesti letech od odchodu do výsluhy, kdy jsem se
začal touto problematikou zaobírat, jsem se odvážil předložit laskavé
veřejnosti drobný spisek, který jsem označil Červené Pečky, kdy, kde,
kdo, jak a co od A do Z. Tento encyklopedický název totiž plně
odpovídá zvolené formě. V době, kdy lidé trpí nedostatkem času, volí
raději tuto formu, neboť tam nacházejí informace ke zvolenému
tématu ve zhutnělé formě a na malém prostoru.
V roce 2005 byly na padesáti stranách přineseny základní
informace z regionu městyse ve 130. heslech, dále chronologický
přehled událostí, medailonky význačnějších osob (93), pojednání
o rodech, které držely zdejší panství (12) a o starých selských rodech.
Texty byly doplněny o 14 barevných vedut obce, které nakreslil místní
učitel Vladimír Punčochář.
Na začátku tohoročních prázdnin jsem se totiž domníval, že jsem
u konce svého snažení a nedočkavě jsem čekal, jak veřejnost přijme
tento počin... Zda to bude propadák, či se mně vůbec podaří najít sto
zájemců, kteří budou mít dost odvahy za něj „vyhodit“ 225 korun. Leč
stal se zázrak a nový domov našlo nakonec více než čtvrt tisícovky
exemplářů.

Tábor na naší louce
Pryč s vodou
Pohodovou náladu letos občas kazilo jen počasí. Vedro střídaly
bouřky a jedna z nich dokonce donutila vedoucí, aby urychleně
vykopali kolem tábořiště odvodňovací kanály. „Ještě nikdy jsme tady
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zápasům, které spolu jednotlivé týmy svádějí ve skupinách a snaží se
vydobýt co nejlepší výchozí pozici pro nasazení do pavouka, který je
další části turnaje.

Povzbuzen a zbaven pesimistických výhledů jsem pak pokračoval
v rozdělané práci, která se mně za tu dobu značně rozrostla.
Až do roku 2009 každoročně vycházely další části, které již
obsahovaly řadu příloh, jak fotografických, tak dokumentačních. Po
páté části jsem byl rozhodnut dílo uzavřít. Leč zajímavých témat a
doplňků bylo stále dost a tak po roční odmlce v letech 2011 a 2012
přišly na svět další dvě části, které cyklus uzavřely.
Ač se náklad postupně snižoval, hlavně pro úbytek starších
odběratelů, počet výtisků posledních tří částí již zůstal stejný a
stabilizoval se na 130. Znamená to tedy, že pokud v době loňského
sčítání lidu v samotné obci žilo 1352 obyvatel, připadá jeden komplet
na zhruba 10 osob a nachází se zhruba v každé třetí rodině. Pokud
záběr rozšíříme na celý region obce, který měl v té době 1750
obyvatel, pak by komplet byl u každého třináctého. A to je podle
mého mínění velmi slušný výsledek. Ovšem přespolních odběratelů je
pouhá desetina.
Co tedy lze v sedmi částech najít.
Texty mimo rejstříky zaplňují více než 620 stran a na nich své
místo našlo 398 abecedně řazených věcných hesel.
Fotografická příloha obsahuje 300 převážně historických snímků.
Dokumentační přílohu na 177 stranách zaplňují různé materiály od
vysvědčení, domovských listů, diplomů, dekretů, řádů a vyznamenání,
znaků rodů a osob, schématických plánů budov (zámek, pivovar, …),
mapy, razítka, seznamy řemeslníků a živnostníků a další.
Medailonky významnějších zdejších či zmiňovaných osob,
životopisné statě o třinácti nejvýznamnějších osobnostech, chronologický přehled událostí, přehledy o majetkové držbě a jejím vývoji,
popis osudů domů ve vyhlášené chráněné zóně, či těch, které byly
zachyceny r.1770 při číslování domů, a mnoho dalších informací,
které jsou dotaženy do konce roku 2011.
Od druhé části pak se součástí staly i nezbytné rejstříky osob, bez
kterých by bylo dílo poloviční. Postupně se zde objevilo okrouhle pět
tisíc jmen, včetně nezbytných dat a reálií, doplněné i portréty
význačnějších osob, pokud se je podařilo získat (rejstříky obsahují 128
stran po 50 řádcích).
To vše o celkové váze 3,75kg. Pořizovací cena za kilogram
informací je tak srovnatelná s časovou cenou kilogramu svíčkové.
Chtěl bych poděkovat nejen široké veřejnosti za přízeň, ale i
zdejším podnikatelům, z nichž i ti, co zde nebydlí, tento počin
podpořili. A sluší se alespoň v abecedním pořadí vyjmenovat ty, kteří
vydrželi s podporou až do samého konce: Aujeský Petr, Cajthamlová
Štěpánka, Dvořáková Zuzana, Fiala Martin,
Hejduk Jaroslav,
Hetfleisch Petr, Hofman Robert, Hrbek Vladímírst.a ml., Kodýtek
Zdeněk, Kohout Josef, Kolovecký Jan, Konvalinka Jindřich a Tomáš,
Körbl Zdeněk, Kubera Jiří, Loudát Miroslav, Novák Václav, Pochman
Jan, Převrátil Petr, Šťastný Radek, Tyll Alexandr a Urban Roman.
Ovšem zdaleka největším odběratelem a rozšiřovatelem byl Úřad
městyse. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl a pokud ano, tak se
omlouvám.
Ing. Heřman Kraml

Pravidlo těchto zápasů a jejich výsledku je však nesmlouvavé.
Jistou vstupenkou do jeho další fáze jsou dva vyhrané zápasy.
Zápasům ve skupinách patří tradičně sobotní odpoledne, resp. večer a
sobotní dopoledne. Volejbalové klání tradičně v páteční večer
doprovází hudba v rytmu diska spojená s videoprojekcí. Nejinak tomu
bylo i letos s tím, že sportovní část dne byla ukončena přibližně ve 24
hodin a diskotékové rytmy utichly cca 7 200 sekund poté.
Brzké sobotní ráno v zámeckém parku při konání turnaje je už
tradičně spojeno i s vůní moravských koláčů. I to je tradice našeho
turnaje. Čerstvé koláče a buchty. A tak ještě před roztočením další
porce zápasů, které směřují k naplnění již zmíněného pavouka, je
možno posnídat vskutku královsky.
K polednímu je již jasné, kdo bude v turnaji pokračovat a kdo se o
své místo na slunci popere příště. Úderem poledne již vládu přebírá
několikrát zmíněný pavouk, jehož pravidlo je jasně dané: Jedna prohra
znamená konec nadějí. Nástrahami všech částí turnaje se letos nejlépe
„probili“ týmy „Máňa“, „Maurakoira“ a „Zhawa Iba“. Hráči pak
početné skupině diváků převedli beach volejbal té nejvyšší
výkonnostní úrovně a právem potvrdili svoji příslušnost k absolutní
špičce na turnaji. K lítosti místních diváků a početného tábora
fanoušků však na stupeň nejvyšší nevystoupili hráči domácího
družstva „Zhawa Iba“, kteří by tak obhájili první místo z roku 2011.
Bohužel ve finálové trojce se nad jejich síly sportovním umem
pasovali hráči z kutnohorské „Maurakoiri“, kteří obsadili první místo ,
druhá skončila již zmíněna domácí sestava pod názvem Zhawa Iba“ a
třetím teamem letošního turnaje byla „Máňa“ z Kutné Hory.
Po vyhlášení výsledků a pozvánce na turnaj s pořadovým číslem 18
v roce 2013 došlo na vyvrcholení turnaje, kterým je závěrečná after
party, letos spojená s hudebními výkony kapel Medvěd 009, Alžbětiny
Sosny a Blue Bucks. A jelikož počasí letos opravdu přálo, odrazilo se
to i na počtu návštěvníků této párty, jejichž počet překonal očekávání
pořadatelů a zastavil se na magické čtyřstovce.

SPORT
Sedmnácté ohlédnutí
Čím více se blíží termín každoročního
volejbalového klání v Červených Pečkách, tím
víc jeho organizátoři sledují předpověď počasí.
A letošní předpověď dávala tušit, že se boje pod
vysokou sítí odehrají v pekelné výhni. A
skutečnost předčila všechna očekávání a předpovědi. Tak to za plného
slunka o páteční 15. hodině vše odstartovalo.
Zápas střídal zápas, park se pomalu zaplňoval diváky, fanoušky
jednotlivých týmů nebo prostě jen těmi, kteří se přišli podívat, dali si
něco dobrého k jídlu a pití a zase odešli. To vše tvořilo kulisu
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Až do svého konce v roce 1990 byl turnaj představován jako
"Turnaj, který muže vyhrát každý, kdo chce". Ironií je, že teprve
v tomto roce byl uspořádán i ženský turnaj. V roce 1996/97 byl turnaj
ještě jednou jednorázově díky TV SkySports a redakci News of the
World obnoven.
Celý turnaj byl hrán jen na dva vítězné legy. Pořadí na začátku a
při případném třetím legu se losovalo mincí! Musel to být hrozný
masakr. Říká se, že hospodští hráči tento turnaj milovali a hvězdy ho
nesnášely.
Vzdálenost čáry byla původně 9'', tj. 274 cm, po II. světové válce
byla redukována na 8'', tj. 244 cm. Dnes se hází po celém světě ze
vzdálenosti 7' 9 1/4'', tj. 237 cm.

Na závěr se sluší poděkovat. Hráčům za sportovní výkony, fandům
za bezva atmosféru při zápasech, návštěvníkům doprovodných akci za
jejich bezproblémový průběh, pořadatelům za bezchybné zajištění
turnaje.
A příští roku bude turnaji již 18. A tak………... ale o tom až příště.
P.S. A ještě díky tomu nahoře, že na nás teplem nešetřil.
Aleš Šibrava

Šipky

Radek Šťastný
(redakčně kráceno)

Prázdniny končí a to je znamení pro všechny šipkaře, že se blíží
nová sezóna. Ta letošní začíná již 9. září a účastní se jí opět kvarteto
červenopečeckých týmů.
Ještě bych se ale rád vrátil ke skončené sezóně. Áčko ve svém
posledním kole zavítalo na terče nejhoršího týmu soutěže, kde
zakončilo sezónu prohrou. Celkově patří A-týmu 3. místo v první
lize. Druhý prvoligový tým, Céčko, už svůj sestup nemohlo ovlivnit.
Se soutěží se rozloučilo prohrou.
Ve druhé lize nastupovalo naše Béčko. V posledním kole bojovalo
o celkově třetí příčku. Bohužel na domácím hřišti utrpělo debakl a
celkově mu patří čtvrtá pozice.
V nejnižší soutěži se Déčko umístilo na posledním místě.
Nová sezóna bude plná změn. Soutěže prodělaly reorganizaci, kdy
zanikla 3.liga a vzniklo několik nových skupin 2.ligy. Ve druhé lize
nás letos budou reprezentovat týmy D a C. První liga byla rozšířena o
dva týmy. Nastupovat v ní budou týmy A a B, které postoupily díky
novému rozdělení soutěží. Další změny nastaly ve složení
jednotlivých týmů. Největší změny nastaly v Áčku, kde nezůstal
kámen na kameni. Citelným oslabením je odchod Z. Pomichálka.
Nezbývá než doufat, že budou mít šipkaři pevnou ruku a podaří se jim
splnit hlavní cíl a to je záchrana prvoligové příslušnosti.

ZPRÁVY Z FOTBALU
Fotbalový ročník 2012/2013 je již v plném proudu,
pojďme si shrnout, co se změnilo během letní
přestávky.
A mužstvo v tabulce 1. A třídy ročníku 2011/2012
obsadilo konečné osmé místo zejména zásluhou dobrých výsledků
v jarní části soutěže. Před novou sezónou se na trenérský post k Atýmu od dorostu přesunul J. Půža, M. Malina dál působí u mužstva
jako sportovní manager. V kádru došlo také k několika změnám,
skončilo hostováníSlezáka, Novotného, Holuba a Vaňkáta, nově
v našem oddíle působí Zelený a Bareš. Z dorostenců se v našem
prvním týmu zapojili Svoboda, Hervert a Jelínek. V novém ročníku
doznalo změn i složení naší soutěžní skupiny, a tak jsme hned první
utkání hráli sousedské derby s na jaře ještě divizními Polepy. Hned na
úvod sezóny se hrál velmi dobrý fotbal, z bodů se nakonec radovali
polepští hráči. Ani ve druhém zápase jsme na body nedosáhli, tým
brzdí dost velká marodka. V dalším domácím utkání se tým semkl a
po velmi dobrém výkonu přehrál Benešov a připsal si první tři body
do tabulky.

Třetí červencovou sobotu se v hospodě na hřišti konal již devátý
ročník šipkového turnaje pod širým nebem. I přes nepřízeň počasí se
turnaje zúčastnilo 55 mužů, 13 žen a 31 párů. Mezi muži zvítězil
Zdeněk Tomáš z Kutné Hory. Nejlepší ženou se stala Tereza Nová
z Prahy a ve dvojicích zvítězila dvojice Josef Štulajter a Jiří Moravec
z Cerhenic.
Radek Šťastný

Seriál na pokračování

Historie šipek díl 5.
NEWS OF THE WORLD

Horní řada zleva:
Jiří Přiklopil - vedoucí mužstva, Matěj Janovský, Ondřej Holub,
Tomáš Vlasák, Josef Krátký, Michal Novotný, Jakub Kulhánek, Adam
Kubát, Petr Malý, Ondřej Vaňkát, Miloš Malina - trenér

Mistrovství "News of the World" nebyl turnaj WDF/BDO. Později
byl ale BDO organizován. Hlavní zásluhu ale má redakce novin, podle
níž byl turnaj pojmenován. Byl spuštěn v roce 1927 jak londýnská
soutěž, postupně se rozšiřoval až k největšímu šipkovému turnaji na
světě.
Již prvního ročníku se zúčastnilo 1.000 šipkařů, vrchol přišel
v sezóně 1938/39 - 280.000 přihlášených šipkařů! Divácký rekord
drží finále mezi Jim Pikem a Marmaduk Breconem z téhož roku 14.534 diváků, kdy se hrálo v Royal Agricultural Hall. Poté byl turnaj
na II. světovou válku přerušen.
Zajímavostí turnaje: V roce 1937 turnaj otvírala královna. Od roku
1970 byl turnaj představován v TV. Finále News of the World v roce
1974 v Londýně v Alexandra Palace sledovalo 12.000 diváků

Dolní řada zleva:
Michal Rejthárek - kapitán, Jaroslav Svoboda, Lukáš Slezák, Jakub
Hradílek, Roman Hačka, Michal Kesner, Lukáš Vohnický
B-tým v soutěži na hřišti nepoznal hořkost porážky a zaslouženě
s velkým náskokem III. třídu ročník 2011/2012 vyhrál. Příprava po
postupu do okresního přeboru tak začala nezvykle brzy už v polovině
července a trenér Mezsároš kromě dorostenců a několika navrátilců do
přípravy zapojil i M. Jelínka z Polep. V prvním zápase jsme trochu se
štěstím brankou v 92. min zdolali Radim B a i do nového ročníku jsme
tak vkročili vítězně.
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V nedělním semifinále na nás čekal druhý celek ze skupiny B, další
z německých týmů, JFG Team Holledau. Motivovat hráče v tomto
utkání nebylo nijak složité, protože všichni si chtěli zahrát finále na
hlavním stadionu v Sušici. Prvních pět minut bylo oboustranně
opatrných, pak se nám ale v páté minutě povedl rychlý výpad a šli
jsme do vedení. Do poločasu jsme pak po krásných akcích přidali
další dva góly. Ve druhém poločase tempo přeci jen trochu opadlo,
německý tým už rezignoval a naši dorostenci šetřili trochu síly na
odpolední finále. Přesto jsme přidali další gól a vítězství 4:0 nás
posunulo do finále proti domácí Sušici, která po boji udolala
Chanovice 2:0.
Na finále nastupovala obě družstva za doprovodu znělky ligy
mistrů a očekával se vyrovnaný boj. Sušičtí byli přeci jen trochu ve
výhodě, hráli před domácím publikem a na domácím stadionu, ale
finále mezinárodního turnaje nehrajete zase tak často, takže naši hráči
rozhodně nehodlali svou kůži prodat lacino. Oba týmy se prezentovaly
v průběhu turnaje výbornou obranou, a tak to měli útočící hráči těžké.
První gól se podařilo vstřelit našemu týmu. Hervert zatáhl míč po
levém křídle, přihrávkou po zemi našel Svobodu, který z prvního
doteku levou nohou poslal míč za záda bezmocného brankáře. Z
vedení jsme se však neradovali dlouho. O pět minut později přišel ze
strany centr, na který si naskočil sušický útočník a hlavou nedal
Hanzlovi v naší brance šanci. I ve druhém poločase byla hra
vyrovnaná, obrany obou celků hrály pozorně. Osm minut před
koncem se kolem obránce prosmýkl Hervert, jeho střelu tečoval
sušický obránce a brankář byl opět bez šance. V posledních minutách
jsme se sice dostávali pod tlak, ale naše obrana v čele s T.
Charouzdem všechny situace zvládla a náš celek tak zaslouženě
vyhrál celý turnaj. Na slavnostním vyhlášení tým převzal medaile a
pohár, jako nejlepší hráč turnaje byl vybrán Ruda Hervert.

Horní řada zleva:
Janovský, Procházka, Kosík, Dušek, Podnecký, Mezsároš - trenér,
T. Charouzd, Bílek, Krátký, Svoboda, Hradílek, Rauch, Podnecký, Šanc
Dolní řada zleva:
Kubelka, Bílý, Koubský, Bulíř, Hošek, M. Charouzd, Zuza vedoucí mužstva, Pokorný - kapitán, Hervert, Vohnický
Vpředu ležící: Kratochvíl, Hanzl
Dorostenci před koncem jarní části sezóny odjeli na mezinárodní
turnaj do Sušice, který vyhráli a o kterém je zmínka v jiném článku.
V tabulce 1. A třídy po zaváhání v posledních kolech skončil nakonec
dorost třetí. V létě pak v týmu skončilo deset hráčů, kteří přešli mezi
dospělé a také trenér. V nové sezóně vede tým Z. Trumpus, do kádru
přišli dva naši žáci, dva žáci ze Štítar a jeden z Polep a brankář z
Veltrub. Osa týmu vytvořená v loňském roce zůstala pohromadě a
v prvním zápase si dorostenci poradili s Teplýšovicemi a výsledkem
6:1 tak položili dobrý základ do dalších bojů.
Žáci skončili v okresním přeboru čtvrtí a urželi tak postavení mezi
nejlepšími týmy okresu. I v ročníku 2012/2013 budeme bojovat
v okresním přeboru, kádr opustili Pospíšil a Přiklopil, kteří přešli do
dorostu, Matoušek odešel na hostování do Kolína, přišel M. Zelenka
z Nebovid a do zápasů se budou více zapojovat hráči z přípravky.
Přípravka po nejasnostech se systémem soutěží bude hrát systémem
turnajů, do kterých chceme zapojovat co nejvíce hráčů. Dále budeme
hrát i několik přátelských zápasů tak, aby všichni malí adepti fotbalu
mohli vyzkoušet své dovednosti v konfrontaci s jinými týmy. Dále
pokračujeme s tréninkem předškolních dětí. Hlavním trenérem
mládeže je P. Pospíšil.
Další informace o chodu našeho klubu naleznete na webu
www.cervene-pecky.webnode.cz.

FK Červené Pečky - TSV EintrachtWolfshagen 3 : 1 ( 3 : 0 )
Branky: Svoboda 2, Hervert
FK Červené Pečky - SprinnkhanenNieuw - Dijk 5 : 0 ( 3 : 0 )
Branky: Svoboda 2, Hervert, Novák, Hradílek
FK Červené Pečky - ChanosChanovice 1 : 1 ( 0 : 1 )
Branka: Bílek
FK Červené Pečky - JFG Team Holledau 4 : 0 ( 3 : 0 )
Branky: Svoboda 2, Hradílek, Hervert
FK Červené Pečky - TJ Sušice 2 : 1 ( 1 : 1 )
Branky: Svoboda, Hervert

Pavel Pospíšil

Dorostenci Červených Peček vítězem
Otava Cupu
Poslední květnový víkend se dorost zúčastnil mezinárodního
mládežnického turnaje OTAVA CUP v Sušici. Pro většinu týmu to
byla první zkušenost s mezinárodním fotbalem, a tak byl začátek
utkání s německým týmem TSV EintrachtWolfshagen opatrný a na
hráčích byla znát nervozita. Když jsme ale v osmé minutě vstřelili
první gól, nervozita z hráčů spadla a utkání v pohodě dovedli do
vítězného konce. Ve druhém zápase byl naším soupeřem holandský
tým SprinnkhanenNieuw - Dijk. I v tomto utkání nám výborně vyšel
vstup do utkání a po pěti minutách už jsme vedli o dva góly. Celkově
pak v holandské síti skončilo pět míčů a čekal nás souboj o první
místo ve skupině. V něm jsme narazili na český celek Chanos
Chanovice. V tomto utkání jsme poprvé na turnaji prohrávali. To ale
tým nezlomilo, naopak jsme vystupňovali tlak a zaslouženě vyrovnali.
Na remíze už se do konce utkání nic nezměnilo a do druhého dne jsme
tak vstoupili jako vítěz skupiny A.
V sobotní podvečer se konal slavnostní průvod městem, který byl
zakončen slavnostním nástupem na stadionu.

Horní řada zleva:
Panic, Svoboda, Charouzd - kapitán, Bílek, Horáček, Krátký,
Novák, Pospíšil - vedoucí mužstva, Hanzl
Dolní řada zleva:
Ladýř, Málek, Hervert, Půža - trenér, Adamec, Bláha, Podnecký
Vpředu ležící: Pešek, Hradílek
Další informace o tomto turnaji můžete nalézt na stránkách
www.otava-cup.cz
Pavel Pospíšil
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