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V sobotu 16. 4. 2011 prob hne v sokolovn v ervených Pe kách
1. ples m styse ervené Pe ky. Ples bude zahájen ve 20:00 hod.
T šit se m žete na tane ní orchestr Peklo, který je zárukou nejen
kvalitní produkce, ale i "lákadlem" pro všechny v kové generace. V
pr b hu ve era uvidíte p edtan ení s ukázkou standardních i latinskoamerických tanc . Cena vstupenky s místenkou je 120 K . Ples je
chystán jako neku ácký ve všech prostorách a pevn doufáme, že
p eváží pozitivní hodnocení této skute nosti. Vstup do sálu bude
možný pouze ve spole enském oble ení. Vstupenky na tuto akci
budou v prodeji od pond lí 21. 3. a o místech p edprodeje budete
informováni prost ednictvím webových stránek m styse (kulturní
komise), prost ednictvím plakát a pozvánek na tuto akci. O p ípadné
další informace m žete psát také na e-mail: istencin@post.cz (Lukáš
Isten in).

Vážení spoluob ané,
zastupitelstvo St edo eského kraje rozhodlo omezit finan ní
prost edky na zajišt ní dopravní obslužnosti území St edo eského
kraje autobusovou dopravou. Nás postihlo zejména rušení sobotních a
ned lních spoj , které byly málo vytížené, a doplatek kraje zde byl
rozhodující. Výsledkem je nový jízdní ád pro autobusovou dopravu
s platností od 1.2.2011.
Dne 28. 12. 2010 nám zaslal odbor dopravy Krajského ú adu dopis,
ve kterém oznámil navrhovaná omezení autobusové dopravy a vyzval
nás, abychom své p ipomínky a vyjád ení k tomuto opat ení dali do
12. 1. 2011, což byl termín vpravd šibeni ní. P i jednání se
zástupcem Okresní autobusové dopravy Kolín nám bylo navrženo
p evzít platby St edo eského kraje a umožnit tak zachování
autobusové dopravy v dosavadním rozsahu. To by znamenalo pro
rozpo et m styse každoro n výdaj 711 000 K navíc. V sou asné
dob platíme na zajišt ní dopravní obslužnosti p ísp vek 280 000 K a
takto by naše spoluú ast vzrostla na tém 1 mil. K . P ebírat tímto
zp sobem povinnosti St edo eského kraje je pro nás finan n
neúnosné a nep ijatelné. Abychom alespo áste n udrželi víkendové
spoje, dohodli jsme se s Okresní autobusovou dopravou Kolín na
zvýšení p ísp vku m styse z 280 000 na 315 000 K . I tak p edstavuje
rušení ady spoj pro naše ob any problém, se kterým se mnozí budou
jen t žce vyrovnávat.
Osobn jsem p esv d en, že by od St edo eského kraje bylo
zodpov dn jší zajiš ovat lépe dopravní obslužnost a opravovat silnice,
než hradit poplatky u léka e nebo žákovské jízdné a tím si kupovat
hlasy voli .
Jan Dvo ák, starosta

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 16.12.2010
P ítomni: Mgr. Dvo ák, Ing. Kubín, p. Lang, p. Jirk , p. Tomáš
Dvo ák, Mgr. Bart n k, Mgr. Hanzlová, Mgr. Isten in,
p. Procházková, p. Slana ová, Ing. Šanc
Omluveni: p. Kulhánek, Ing. Pospíšil
Hosté:
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p. Kopecký, p. Beránek

1.

Projednání rozpo tu m styse na rok 2011
Pan Kopecký informoval zastupitele o jednotlivých
p íjmových a výdajových položkách. ZM schvaluje rozpo et
m styse na rok 2011 jako schodkový. Schodek rozpo tu ve výši
472.689,-K bude kryt p ebytky z minulých let.

2.

Ustanovení inventariza ní komise majetku m styse za rok
2010
ZM schvaluje inventariza ní komisi k provedení inventury
majetku m styse za rok 2010 ve složení Ing. Pospíšil, Ing. Šanc,
p. Smr ek, p. Šeborová, p. Šimková.

3.

Projednání návrhu dodatku .1/2011 ke smlouv o likvidaci
odpadu s firmou NYKOS a.s. Ždánice
Pan Kopecký seznámil zastupitele s návrhem dodatku . 1 ke
smlouv o likvidaci domovního odpadu s firmou NYKOS. Po
objasn ní n kolika d vod vedoucích ke zdražení služeb navrhl
dodatek s firmou NYKOS podepsat a v pr b hu roku 2011
získat ceny srovnatelných služeb od dalších firem. ZM
schvaluje Dodatek . 1/2011 ke smlouv na zabezpe ení
odpadového hospodá ství s firmou NYKOS a.s.

4.

Projednání návrhu obecn závazné vyhlášky . 1/2010 o
místních poplatcích a p ílohy o rozú tování náklad za rok
2010 a stanovení výše poplatk na rok 2011

Návrh na vklad uhradí kupující. Da z pozemku bude uhrazena
dle platných p edpis .

Z d vodu zm ny da ových zákon je nutné p ijmout novou
obecn závaznou vyhlášku o poplatcích. Návrh vyhlášky byl
p ed jejím projednáním po dobu 15 dn zve ejn n na ú ední
desce. ZM schvaluje obecn závaznou vyhlášku . 1/2010 o
místních poplatcích. Dále schvaluje p ílohu . 11/2010 této
vyhlášky. Rozú tování náklad na sb r a svoz net íd ného
komunálního odpadu na osobu na rok 2011.
5.

Seznámení se zápisem z díl ího p ezkoumání hospoda ení
m styse za rok 2010
Pan starosta seznámil zastupitele s výsledkem kontroly
hospoda ení za rok 2010, která prob hla dne 11. 11. 2010.
Žádné podstatné závady nebyly zjišt ny. ZM bere na v domí
Zápis z díl ího p ezkoumání hospoda ení m styse za rok 2010.

6.

Seznámení s rozpo tem na rok 2011 a rozpo tovým
výhledem Vodohospodá ského sdružení Kolín na rok 2012
až 2013
Pan starosta seznámil zastupitele s vyrovnaným rozpo tem
VHS Kolín, který byl ádn vyv šen na ú ední desce. Dále
seznámil poslance s plánem rekonstrukcí, modernizací a
rozší ením majetku VHS Kolín na rok 2011 a další roky, který
byl také vyv šen na ú ední desce. ZM bere na v domí návrh
rozpo tu Vodohospodá ského sdružení Kolín na rok 2011 a dále
bere na v domí Rozpo tový výhled VHS na rok 2012 a 2013.

7.

Projednání žádosti o dotaci z programu FROM
St edo eského kraje na stavbu ve ejného osv tlení v ástech
m styse Malá Vysoká, Dolany a ertovka
Pan starosta p edstavil program FROM St edo eského kraje,
který umož uje podávat žádosti o dotace do ástky 10 mil. K .
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z programu FROM
St edo eského kraje na stavbu Ve ejného osv tlení v ástech
m styse Dolany, Malá Vysoká a ertovka a zavazuje se ke
spolufinancování této akce z rozpo tu m styse na rok 2011 v
minimální výši 120.000,- K .

8.

Zpráva p edsed komisí a výbor o složení a plánu práce
t chto orgán
Ing. Pospíšil p edloží složení finan ního výboru na p íštím
zasedání.
Pí. Slana ová – složení kontrolního výboru – p. Eva
Procházková, p. Lang
P. Beránek – složení technické komise: p. Lang, p. Barták,
ing. Kubín, p. Hanzl, p. Dvo ák
P. Kopecký – složení komise ekologie a ve ejného po ádku:
p. Petránek, Mgr. Bart n k, p. Lupták, p. Habich
Mgr. Isten in – složení komise školské, kulturní a sociální:
p. Sadilová, p. Petrusová, p. Hurtová, p. Jirk
P. Jirk – složení redak ní rady tvrtletníku: p. Miškovská,
Mgr. Dvo áková
ZM bere na v domí zprávy p edsed výbor a komisí a
schvaluje jejich personální složení dle p edložených návrh .

9.

10.

11. Projednání smlouvy o z ízení v cného b emene na uložení
kabelového vedení do pozemk m styse p. . 139/33 a 58,
148/3 a 4, 159/7, 10 a 26 v k.ú. ervené Pe ky
Ing. Kubín seznámil poslance se smlouvou o z ízení v cného
b emene na uložení kabelového vedení nízkého nap tí do
pozemk m styse pro 3 nové rodinné domy Na Pazdern . ZM
schvaluje smlouvu o z ízení v cného b emene na uložení
kabelového vedení nízkého nap tí do pozemk m styse p. .
139/33 a 58, 148/3 a 4, 159/7, 10 a 26 vše v k.ú. ervené Pe ky
za jednorázovou finan ní náhradu 500,- K .

Seznámení s žádostí o odkoupení ásti pozemku p. . 773/12
k.ú. ervené Pe ky manžel Hurtových
Ing. Kubín: žadatelé provád li úpravu zatrubn ní svodnice
Amálka na základ schválené projektové dokumentace a
platného vodoprávního rozhodnutí. Nyní žádají o odkoupení
této plochy od m styse. M stys vy ešil obdobné žádosti v tomto
území zamítnutím prodeje, nedoporu il prodej ani této ásti a
navrhl dlouhodobý pronájem za p íznivých podmínek. ZM
nesouhlasí se zám rem manžel Hurtových o odkoupení ásti
pozemku m styse p. . 773/12 k.ú. ervené Pe ky a navrhuje
dlouhodobý pronájem tohoto pozemku.
Projednání kupní smlouvy na pozemky p. . 476/6 k.ú.
Opatovice od manžel Svobodových
Ing. Kubín o této v ci podával podrobnou informaci na
minulém zasedání. Jedná se o ást pozemku pod silnicí mezi
Opatovicemi a Bohou ovicemi, kterou by m l m stys odkoupit
od manžel Svobodových za 70,-K za 1m2. ZM schvaluje
p edloženou kupní smlouvu na odkup pozemku manžel
Svobodových p. . 476/6 k.ú. Opatovice o vým e 325 m2 za
cenu 70,-K /m2. Náklady spojené s odd lením pozemku cesty
budou uhrazeny ob ma ú astníky smlouvy rovným dílem.
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12.

Projednání smlouvy o smlouv budoucí na z ízení v cného
b emene za ú elem uložení kabel nízkého nap tí na
pozemcích p. . 7/8 a 244/6 k.ú. Bo etice.
Ing. Kubín seznámil poslance se smlouvou o uzav ení
budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene na uložení
kabelového vedení nízkého nap tí do pozemk m styse pro
nový rodinný d m v Bo eticích. ZM schvaluje smlouvu o
uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene na
uložení kabelového vedení nízkého nap tí do pozemk m styse
p. . 7/8 a 244/6 k.ú. Bo etice za jednorázovou finan ní náhradu
1.000,- K .

13.

Projednání smlouvy o smlouv budoucí na z ízení v cného
b emene za ú elem uložení plynárenského za ízení na
pozemku 1081/2 k.ú. ervené Pe ky
Ing. Kubín seznámil poslance se smlouvou o budoucí
smlouv o z ízení v cného b emene a souhlasu se z ízením
stavby na uložení plynovodního za ízení do pozemku m styse
pro budovu na Parkán .p. 65. ZM schvaluje smlouvu o
budoucí smlouv o z ízení v cného b emene na uložení
plynovodního za ízení do pozemku m styse 1081/2 k.ú.
ervené Pe ky za jednorázovou finan ní náhradu ve výši
1.000,- K .

14.

Projednání žádosti Mate ského centra ePe ky o finan ní
p ísp vek na innost
Pan starosta seznámil poslance se žádostí o finan ní p ísp vek
nov vzniklého Mate ského centra
ePe ky. V budov
mate ské školy se schází asi 30 maminek. ZM schvaluje
p ísp vek na rok 2011 ve výši 10.000,- K na innost
Ob anského sdružení Mate ského centra ePe ky.

15.

Projednání rozpo tového opat ení . 7/2010 a pov ení
starosty k provedení pot ebných rozpo tových opat ení
v období od 16. do 31. 12. 2010
Pan Kopecký seznámil zastupitele s jednotlivými položkami,
u kterých dochází ke zm n . ZM schvaluje rozpo tové opat ení
. 7/2010 a pov uje starostu k provedení pot ebných
rozpo tových opat ení v období od 16. do 31. 12. 2010.

16.

Ukon ení innosti Svazku obcí Pod Vysokou
Vstupem obcí do MAS Podlipansko ztratil Svazek obcí pod
Vysokou sv j význam, nebo obce v profesionálním aparátu
MAS získaly kvalitního partnera p i podávání r zných žádostí o
dotace a ešení svých problém . Sn m starost dne 6. 12. 2010
schválil ukon ení innosti svazku k 31. 12. 2010 s likvidací.
ZM bere na v domí usnesení sn mu starost Svazku obcí Pod
Vysokou o zrušení této organizace k 31. 12. 2010.

17.

Projednání zakoupení pozemku p. .st. 75 o vým e 811 m2
na nám stí 1. máje
Jedná se o proluku na nám stí, kterou se neda í již delší dobu
zastav t. Naposledy byl tento zám r uplat ován prost ednictvím
firmy Flipperstav, se kterou obec uzav ela smlouvu o prodeji
pozemku se závazkem výstavby bytového domu. První ást
smlouvy prodeje pozemku se uskute nila. Prodal se za 486 tisíc
K . Druhá ást smlouvy byla dotažena do stádia stavebního
povolení na stavbu domu a v této fázi firma zanikla. Pozemek
byl v dalším období p evád n z ejm jako pohledávka na další
firmy a organizace. V sou asné dob je vlastník firma Rubilis
Plze . ZM schvaluje zám r odkoupení pozemku p. . st. 75 v
k.ú. ervené Pe ky a pov uje starostu jednáním v této
záležitosti.

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 3.2.2011

prodej tohoto pozemku žádali, ale OZ s prodejem nesouhlasilo.
ZM schvaluje dlouhodobý pronájem pozemku m styse 773/13
k.ú. ervené Pe ky o vým e 399 m2 za cenu 25,- K /rok
Marcele a Stanislavu Zápotockým, Bojišt 8.

P ítomni: Mgr. Dvo ák, Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirk ,
Mgr. Bart n k, Mgr. Hanzlová, Mgr. Isten in,
p. Procházková, p. Slana ová, Ing. Šanc, Ing. Pospíšil

8.

Projednání prodeje pozemku pod budovou .p. 6, st. 66 k.ú.
Opatovice o vým e 438 m2 paní Mgr. Ivet Charvátové
z Kolína
Zájem o prodej pozemku projevila p. Charvátová, jako
dražitelka budovy (bývalá prodejna) stojící na tomto pozemku.
Protože budova bude dražena, doporu uje se p ijmout usnesení,
ze kterého vyplyne, že ZM souhlasí s prodejem pozemku
budoucímu vydražiteli. ZM schvaluje prodej pozemku p. . st.
66 pod budovou .p. 6, k.ú. Opatovice, o vým e 438 m2
budoucímu vydražiteli této nemovitosti za cenu 200,- K /m2.
Náklady spojené se vkladem nemovitosti do KN hradí kupující.

9.

Projednání pronájmu nebytového prostoru v dom m styse
.p. 9 ervené Pe ky o vým e cca 20m2
Zájem p vodn projevil p. Hole ek z Opatovic se zám rem
z ídit obchod s kv tinami. Od svého zám ru v letošním roce
odstoupil, proto byl prostor znovu nabídnut k pronájmu.
P ihlásil se p. B íza, nyn jší nájemce p ilehlého prostoru cukrárny s tím, že by zde z ídil výrobnu cukrá ských výrobk a
p. Vnuková, která by zde cht la provozovat pedikúru, manikúru
a nehtovou modeláž. Oba zájemci jsou ochotni provést
rekonstrukci prostor na vlastní náklady. ZM schvaluje pronájem
nebytového prostoru v dom .p. 9, nám stí ervené Pe ky,
žadateli p. B ízovi. Vzniklé náklady nájemce vložené do úpravy
prostor budou umo ovány v nájmu ve výši 250,- K /m2/rok.

10.

Projednání SOD na vypracování PD p estavby ú adu
m styse
Byly osloveny 2 firmy – ing. Outlý a ing. Kadle ková. O
výb ru rozhodovala cena. Ing. Outlý zpracoval nabídku s cenou
78 tis. K a ing. Kadle ková 107 tis. K . ZM schvaluje SOD .
N217-2011 s firmou ing. Outlý O-pro Servis Kolín na
zpracování PD pro p estavbu vnit ních prostor ú adu m styse.

11.

Projednání smlouvy o financování stavby Vým na oken a
oprava dve í Sokolovny v ervených Pe kách mezi TJ
Sokol a m stysem
Ve smlouv je ur ena spoluú ast TJ Sokol ve výši 72.000,K , dotace je p iznána ve výši 704.357,- K . Zbývající ástka
ve výši 323.643,- K bude poskytnuta TJ Sokol jako p ísp vek
na údržbu budovy. ZM schvaluje dohodu o finan ním
partnerství mezi m stysem ervené Pe ky a TJ Sokol ervené
Pe ky, která up es uje financování stavby Vým na oken a
oprava vstupních dve í Sokolovny v ervených Pe kách.

12.

Projednání priorit Žádostí o dotace z programu Leader+ na
rok 2012
Je t eba rozhodnout, zda podat do 25. 4. žádost o dotaci na
rekonstrukci ú adu, nebo žádost na vybudování d tského h išt .
ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rok 2012 z programu
obnovy venkova Leader+ na zajišt ní financování úprav
vnit ních prostor ú adu m styse.

13.

Projednání žádosti o dotaci z programu MMR R-Podpora
rozvoje a obnovy venkova
Do 21. 2. 2011 je nutné podat žádost o dotaci na MMR –
podpora obnovy a rozvoje venkova na vybudování d tského
h išt ve sportovním areálu se spoluú astí obce 30%. ZM
souhlasí s vybudováním stavby d tského h išt na pozemku p. .
180/1 k.ú. ervené Pe ky a podáním žádosti o dotaci na
zajišt ní financování této stavby z programu MMR R Podpora
obnovy a rozvoje venkova (dot. titul . 2). Souhlasí se
spolufinancováním m styse ve výši minimáln
30%
uznatelných náklad .

14.

Projednání rozpo tového opat ení . 1/2011
Zm ny nastaly v p íjmech v p evodu z statku z minulého
roku, zvýšení dotace na školu a správu, ve výdajích zvýšení
náklad na dopravní obslužnost, áste né pokrácení dotace
z MZe na OV a navýšení výdaj v kapitole ve ejná zele .
Rezerva iní 1.653.109,- K . ZM schvaluje rozpo tové opat ení
. 1/2011.

Omluveni: p. Tomáš Dvo ák
Hosté:

p. Kopecký

1.

Projednání ceny vodného na rok 2011
Pan Kulhánek seznámil zastupitele s p edpokládaným
nár stem ceny o 3,8%, což zatíží každého odb ratele
s pr m rnou spot ebou vody o 4,8 K za jeden m síc. ZM
schvaluje kalkulaci vodného na rok 2011 p edloženou firmou
Vodos Kolín.

2.

Projednání smlouvy o smlouv budoucí s firmou RUBILIS
s.r.o. a m stysem ohledn koup pozemku p. . st. 75 k.ú.
ervené Pe ky
Pan starosta seznámil zastupitele s p edloženým návrhem
smlouvy firmy Rubilis s.r.o. na pozemek p. . st. 75 o vým e
818 m2 v proluce na nám stí v ervených Pe kách za cenu
1.063.400,- K . ZM schvaluje smlouvu o smlouv budoucí mezi
f. Rubilis s.r.o. Martinice a M stysem ervené Pe ky ohledn
koup pozemku p. . st. 75 k.ú. ervené Pe ky a pov uje
starostu jejím podpisem.

3.

Projednání NV . 37/2003 Sb., ohledn snížení odm n
zastupitel o 5% s ú inností od 1. 1. 2011
Pan starosta seznámil zastupitele s novelou NV . 37/2003,
která stanovuje snížení odm n všem neuvoln ným
funkcioná m a zastupitel m. ZM na základ NV . 37/2003
Sb. v platném zn ní snižuje s platností od 1. 1. 2011 odm nu
starostovi a zastupitel m m styse o 5%.

4.

5.

6.

7.

Projednání redukce jízdního ádu autobus na základ
Rozhodnutí zastupitelstva St edo eského kraje o snížení
finan ních prost edk na zajišt ní základní dopravní
obslužnosti
St edo eský kraj schválil zrušení n kterých spoj . Jedná se
celkem o 17 linek (p edevším sobotní a ned lní spoje), které
kraj p estal financovat, protože jsou neekonomické. Na jednání
s místostarosty bylo navrženo financování sobotního spoje
z Opatovic do Kolína a zp t. ástka vynaložená m stysem na
dopravní obslužnost tím stoupne na 315 tis. K . ZM schvaluje
z d vodu udržení základní dopravní obslužnosti p i zm n
jízdního ádu autobus od 1. 2. 2011 zvýšení ástky za tuto
službu z 280 tis K na 315.476,- K .
Projednání prodeje ásti pozemku m styse p. . 628 (d íve
193/7) k.ú. Dolany o vým e cca 56m2 panu Václavu
Ryšánkovi Malá Vysoká
Zám r prodeje pozemku byl schválen v minulém roce, ale
z d vodu probíhajících komplexních pozemkových úprav a
následné zm n operátu byl jeho prodej odsunut. ZM schvaluje
prodej ásti pozemku m styse p. . 628 (d íve 193/7) k.ú.
Dolany panu Václavu Ryšánkovi, Malá Vysoká 28, za cenu 30,K /m2. Náklady spojené s odd lením pozemku a vkladem do
KN hradí kupující.
Projednání dlouhodobého pronájmu ásti pozemku m styse
p. . 773/12 o vým e cca 140 m2 v k.ú. ervené Pe ky
manžel m Hurtovým z Bojišt
Zám r pronájmu byl ádn zve ejn n, pozemek si p vodn
cht li manželé Hurtovi koupit, ale podobné žádosti u pozemku
s potokem byly v minulosti zamítnuty, proto jim byl nabídnut
dlouhodobý pronájem. ZM schvaluje dlouhodobý pronájem
ásti pozemku m styse p. . 773/12 k.ú. ervené Pe ky o
vým e cca 140 m2 manžel m Hurtovým, Bojišt .p. 9, za
cenu 10,- K /rok.
Projednání dlouhodobého pronájmu pozemk p. . 773/13
k.ú. ervené Pe ky o vým e 399 m2 paní Marcele a
Stanislavu Zápotockým, Bojišt 15
Jedná se o pozemek sousedící s pozemkem 773/12, tedy
obdobný p ípad jako v bod p edchozím. Zápotockovi již o
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krajinou. Dvoudenní obleva, která pochodu p edcházela, však
vykonala své a místo nenáro né procházky p ichystala pravý
turistický výšlap. Led a bláto naší skupinu zten ily tak, že z odbo ky
na P ítoky nás dále pokra ovalo 19.
Cesta do Bylan a následn kolem kostela sv. Trojice do Kutné Hory
p edstavovala p íjemn jší ást trasy. Zpest ením byla nejen prohlídka
kostela, ale i samotní Kašpar, Melichar a Baltazar v d tském podání, s
kterými jsme se cestou potkali hned n kolikrát. Procházka podél
Vrchlice bývá v letních m sících pohodovou záležitostí, tentokráte
však p edstavovala spíše kluzišt . 3 z nás dali p ednost zpevn nému
terénu a zamí ili do nejbližší restaurace. Ostatní pokra ovali dále a po
10,5 km "dobruslili" do plánovaného cíle, kterým byla restaurace U
Kata. Kat v šleh se ukázal být vydatným zdrojem energie a u
mnohých z nás byl p í inou zm ny zpáte ní cesty. Plánovaný návrat
autobusem nakonec využili jen n kte í. Ostatní se po obnov
energetických zásob v t le rozhodli k návratu "po svých". "Cestou
necestou, polem nepolem" - pro cestu zp t byl zvolen p ímý sm r. Po
16,5 km doputovalo zp t do ervených Pe ek 12 nejvytrvalejších.
Velký dík však pat í všem, kte í se ráno postavili na pomyslný
"start". Cíl pro p íští akci je už v tuto chvíli jasný - dále zvyšovat
po et ú astník . Pomoci by tomu m l i p esn jší popis terénu a
charakteru cesty, který by dal jasnou informaci t m, kte í ekají
turistický výšlap a stejn tak i t m, kte í preferují pohodovou
procházku.
Za komisi kulturní, školskou a sociální

M stys ervené Pe ky vstoupil do roku 2011
s výrazn
obm n ným
zastupitelstvem
a
množstvím nových zám r a p edsevzetí. Jak
jsem již napsal v minulém roce, v zásad skon ily
velké stavební akce, znep íjem ující život ob an
a komplikující dopravu. Centrum m styse je
zrekonstruováno a pro budoucí roky zbývá pouze získat zp t a
smyslupln využít proluku na nám stí, která svým hrazením hyzdí
vzhled jinak p kn upraveného centra obce.
Hlavní stavební ruch bude letos probíhat na istírn odpadních
vod. Zde se buduje prakticky nová isti ka, podstatn modern jší a
výkonn jší, s kapacitou 1500 p ipojených obyvatel, která bude
vybavena v sou asnosti nejmodern jším systémem išt ní. Výhodou
bude i to, že isti ka bude vybavena nádrží pro vypoušt ní kal
z fekálních voz , což dosavadní isti ka neumož ovala. Celá stavba
má být dokon ena do íjna 2011, dodavatelem je firma Prostav a
z náklad ve výši 18 mil. K je 65% hrazeno z dotace Ministerstva
zem d lství R.
Poklid našeho nám stí letos naruší pouze obnova fasády domu .p.
6 ( bývalá Kampeli ka), kde jsou již vym n na okna, opraveny dve e
a výloha drogerie. Letos bude celá akce završena obnovou fasády.
Jedná se o pom rn složitou záležitost, nebo budova se nachází
v památkov chrán ném pásmu. Pláš budovy musí být obnoven
v p vodním stylu se všemi p vodními štukatérskými prvky.
Naše zdravotní st edisko se kone n do ká zm ny topného
systému. V letních m sících bude p ebudováno na vytáp ní plynem,
které je projektováno tak, aby každá ordinace, kancelá e, byt i
knihovna m ly samostatné a nezávislé vytáp ní. Sou asn se uvolní
celý suterén budovy, který bude komer n využit. Výsledkem bude
úspora na vytáp ní budovy, v tší tepelná pohoda a získání nových
využitelných nebytových prostor.
B hem letních m síc se rovn ž uskute ní rekonstrukce severní
strany fasády ZŠ v etn vým ny oken. Tato dlouho odkládaná akce
završí postupnou rekonstrukci budovy ZŠ, probíhající po etapách od
po átku devadesátých let.
Nezapomínáme ani na ostatní ásti m styse. Na Malé Vysoké,
v Dolanech a ertovce bude nákladem cca 1,4 mil. K vybudováno
nové ve ejné osv tlení.
V Bo eticích bude s p lro ním zpožd ním dokon ena demolice
bývalého Vikova statku a upravena prostora takto vytvo ená.
V Opatovicích budou (po vybudování vodovodních p ípojek)
dokon eny opravy místních komunikací v etn chodníku.
Pro Bohou ovice je zpracováván projekt výstavby vodovodu.
Realizace stavby je plánována na rok 2012, investorem bude stejn
jako v Opatovicích VHS Kolín.
A kone n , na Ministerstvu místního rozvoje je podána žádost o
dotaci na z ízení d tského h išt , které by m lo být vybudováno
v ervenope eckém sportovním areálu. Na p íprav tohoto projektu
jsme spolupracovali s FK ervené Pe ky a ob anským sdružením
Mate ské centrum epe ky. Pokud bude naše žádost úsp šná, stavba
prob hne v letních a podzimních m sících a finan ní náklad p esáhne
700 000 K .
O údržb a další výsadb zelen , údržb a opravách místních
komunikací a dalších drobných akcích se nebudu rozepisovat.
P edstavují každodenní b žnou práci, na kterou jsou v rozpo tu
m styse vy len ny pot ebné finan ní prost edky.

Lukáš Isten in
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Obnovu nám stí v ervených Pe kách považuji za
velký úsp ch minulého volebního období a výrazný
vklad do budoucnosti našeho m styse. Pozitivní
dojem z celého ešení ploch nám stí však narušuje
n kolik drobností, podle mého názoru zbyte ných.
Jedná se pouze o v tší vzájemnou ohleduplnost a
respektování platného právního ádu. Ale nyní konkrétn :
Nejsem ur it sám, koho zlobí suverénní bezohlednost n kterých
našich spoluob an , kte í odstavují svá vozidla v zálivech, ur ených
jako autobusové zastávky. Toto porušování dopravních p edpis by se
dalo tolerovat výjime n u lidí se sníženou pohyblivostí. Je však
zarážející, že v tšina z t chto suverén jsou lidé mladí a pohybliví.
P esto je pro n obtížné zajet na parkovišt a ujít 20 až 30 krok
navíc. Pak se stane i to, že autobus nezajede k zastávce, ale z stane
stát v jízdní dráze se všemi riziky, které to pro cestující p ináší.
Dalším problémem za íná být po et parkovacích míst na nám stí.
Jsem p esv d en, že jich je dostatek, pouze zde trvale stojí vozy, které
by zde stát nem ly. N kte í naši ob ané, bydlící na nám stí, zde
parkují trvale i t i vozidla. Asi jim iní obtíž otev ít vrata a zaparkovat
si na svém dvorku nebo ve své garáži. Ú ad m styse bude muset tento
problém brzy ešit a hledat taková opat ení, která by zajistila
parkovací místa pro ob any, p ijížd jící za nákupem, k léka i a
podobn . Trvalé obsazování míst na t chto parkovištích je pro nás
nep ijatelné.
A kone n ješt jeden problém, který trápí ást ob an , bydlících
práv na jižní stran nám stí. Nechápou dosti dob e (a já také ne),
pro mnozí projížd jí z jednoho parkovišt na druhé místní
komunikací, ur enou pro dopravní obsluhu zde bydlících ob an .
K pr jezdu nám stím má sloužit silnice 3. t ídy, která má pro tuto
funkci veškeré parametry.
Možná je problém ješt více, ale nastínil jsem jen ty, které vidím
jako nejpal iv jší. Pokud nepom že domluva, musí nastoupit represe.
Jelikož m stys nemá místní policii a její z ízení je nesmírn drahé,
za al jsem jednat se starostou Kolína p. Vítem Rakušanem o možnosti
uzav ít smlouvu využívání služeb kolínské m stské policie p i
umrav ování neukázn ných idi
a dalších pachatel p estupk .
Pokud bude toto jednání úsp šné, p inese nám možnost i k m ení
rychlosti v obci, po které ada našich spoluob an v Pe kách a na
Malé Vysoké již dlouho volá.
Jan Dvo ák, starosta

Jan Dvo ák, starosta

T íkrálový pochod se stal již tradicí, na kterou jsme
navázali v sobotu 8. 1. výšlapem z ervených Pe ek
do Kutné Hory. V 9:00 hodin se u zdravotního
st ediska sešlo 23 p íznivc p ší turistiky. U rybní ku
Na Obci nás v cest pokra ovalo 25, ale dále už po et
ú astník pouze klesal. P í inou byla zm na po así, která se
podepsala na naplánované trase.
"Cvi ná procházka", která prob hla v týdenním p edstihu, slibovala
pohodovou procházku prošlapanou a umrzlou cestou a zasn ženou
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Komise školská, kulturní a sociální si Vás dovoluje
pozvat na výlet spojený s prohlídkou pivovaru
Nymburk, který se koná v sobotu 14. kv tna 2011.
Sraz bude u zdravotního st ediska v 8.45 a odtud se
p esuneme vlakem do Nymburka. Po prohlídce
„Post ižinského“ pivovaru se vydáme podél Labe do Pod brad.
V Pod bradech m žeme navštívit zámek, projít se po kolonád , zajít
na ob d i si protáhnout procházku až k soutoku. Z Pod brad se
p esuneme vlakem dom .
Bližší informace budou uve ejn ny na webových stránkách a
plakátech p ed konáním akce.

Blahop ání jubilant m
Blahop ejeme všem našim spoluob an m, kte í se v jarních
m sících, tedy v b eznu, dubnu a kv tnu, dožívají významného
životního jubilea. Do dalších let jim p ejeme pevné zdraví, životní
optimismus a pohodu.

75 let

Paní Kv toslava Kroupová

80 let

Paní Božena Linhartová

*% %'

85 let

Komise školská, kulturní a sociální ve spolupráci se
ZŠ ervené Pe ky si Vás dovoluje pozvat na
plánovanou besedu s kolínským místostarostou a
zapáleným cestovatelem ing. Janem Pospíšilem,
která prob hne po átkem m síce ervna v aule
základní školy. P ij te si poslechnout zajímavé vypráv ní z cesty po
exotických zemích jako Srí Lanka, Papua - Nová Guinea, Ke a,
Etiopie, Madagaskar, Venezuela aj. dopln ný množstvím fotografií a
videonahrávek. Bližší informace budou uve ejn ny na webových
stránkách a plakátech p ed konáním akce.

Pan Vlastislav Procházka

Zveme vás…
ervinkovský d m (muzeum, Brandlova 27)
Otakar Štorch Marien - Tv r í duch a jeho m sto Kolín
od 12. prosince - 20. b ezna
Kolín ve výtvarném um ní od 31. b ezna - 19. ervna 2011

Skanzen Kou im
Velikonoce ve skanzenu v Kou imi od 10. dubna 2011

!

Ráda bych vám p edstavila naši spoluob anku, všem velmi dob e
známou, paní Annu Gallistlovou. A v letošním roce oslavila své
91. narozeniny, ješt p ed dv ma lety prodávala, ve svém domku na
m ste ku, plyn.
Narodila se v ervených Pe kách
29. února a asi proto, že slaví
narozeniny jen jednou za ty i roky, je
neustále tak sv ží a ilá. Tatínek paní
Gallistlové, když si ho maminka brala,
byl již vdovec s dcerou z prvního
manželství. Spolu m li další hol i ku,
Ani ku
ížkovou,
dnešní paní
Gallistlovou. Pan ížek pracoval jako
strojník, ale bohužel zem el, když bylo
Ann šest let. Maminka šila a tak se
starala o živobytí. V dom kde bydleli, byla strojírna a žili tam
v nájmu. Proto po smrti otce maminka zakoupila domek na m ste ku,
kde paní Gallistlová žila až do své nemoci na podzim roku 2009.
Do první t ídy Ani ka za ala chodit ješt do staré školy, dob e si
pamatuje na slavnostní otev ení školy nové, kam chodila od druhé
t ídy.
V šestnácti letech odešla do Pod brad u it se v eznictví a
uzená ství. Vždy po zavírací dob , když d v ata stahovala rolety,
chodili okolo t i mladí kožešníci. S jedním za ala chodit na procházky
ast ji, až se pan Gallistl odst hoval do ervených Pe ek a ze sle ny
ížkové se stala paní Gallistlová.
Po svatb jeden rok pracovala v Tesle Kolín a po narození prvního
syna Tomáše z stala v domácnosti. Po Tomášovi se narodil Luboš a
pak Mirek. Pro nezkusit hol i ku? A tak se narodil Zden k. Všechny
ty i syny vychovávali s manželem ve skromnosti a šetrnosti, která
jim byla vlastní. Když kluci odrostli a v ervených Pe kách založili
nový podnik Benzinu, paní Gallistlová tam nastoupila nejprve do
laborato e, pozd ji do provozu. Po dvaceti letech odešla do d chodu,
ale ne z Benziny, tam ješt patnáct let vedla kantýnu a starala se o
plné žaludky zam stnanc .
Ovdov la. S manželem vychovala ty i syny. Nyní má osm
dosp lých vnou at a p t pravnou at. Neplete si jejich jména, o všech
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V sobotu 19. 3. 2011 prob hne první z
tematických vycházek po ervených Pe kách,
jejichž cílem je p iblížit n které momenty z
historie našeho m styse spojené s konkrétními
místy, budovami, stavbami, osobami atd. Tato
vycházka je zárove prvním testem zájmu o takováto tématická
setkání, na který mohou navázat další vycházky i výlety do blízkého
okolí. Sraz všech zájemc je ve 14:00 hod na místní vlakové
zastávce. P ibližn dvouhodinová procházka spojená s výkladem
povede sm rem do ervených Pe ek.
P edm tem našeho povídání bude jist areál bývalé cihelny a
okolních prostor; odnesete si podrobn jší informace o místním
nádraží; málo kdo ví, že v blízkosti m styse bývalo letišt atd. T šit se
m žete nejen na tyto informace, ale i na další zajímavosti. Pr vodcem
nám bude p. Kraml. Vliv na pr b h akce m že mít jist po así i jiné
ne ekané události a proto sledujte aktuální informace na webu
m styse http://www.cervenepecky.cz
P ekážkou by mohla být také p íliš velká skupina ú astník . Sv j
zájem proto prosíme, oznamte p edem e-mailem na adresu
lubomir.jirku@gmail.com; nebo zasláním sms na telefon 724 055 419
(Lubomír Jirk ) nebo vhozením vzkazu do schránky m styse, která je
umíst na na zdravotním st edisku v ervených Pe kách. Vždy uve te
své jméno, po et osob, který se hodlá akce ú astnit a váš kontaktní email, p ípadn telefon. V p ípad v tšího po tu zájemc bude
vycházka zopakována v dalším dohodnutém termínu.
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Komise školská, kulturní, sociální a d tský
klub Pecka Vás zve 10. dubna 2011 na
vynášení Moreny a lou ení se zimou. Sraz je
v 15 hodin u Ú adu m styse v ervených
Pe kách. P ineste si barevnou tužku, ehta ku,
vu ty na opékání. T šíme se.
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existence školy na Vyšším reálném
gymnáziu v Kolín roku 1885.
Byl c.k. komo í a nadporu ík
v záloze prestižního dragounského
pluku .8, který nesl název Hrab
Montecuccoli a byl založen již roku
1618. Byl sou ástí 9. jízdní brigády,
tvo ené ješt 1. plukem dragoun a
11. plukem husar , oba dopl ované
v Terezín . Sídlo posádky a štáb byly
v Pardubicích.
Velmi dob e teoreticky i prakticky
p ipraven se stal v necelých t iceti
letech pokra ovatelem d di ného úd lu.
Ten ukládal svému nositeli spravovat a
pokud možno rozmnožovat podstatu sv eného majetku, který na
konci své cesty p edá svému následovníku. Hned poté, co mu otec
Theodor roku 1895 p edal správu majetku, se objevila nová akvizice,
r. 1894 koupené bývalé skelné hut Morány. Na rozdíl od svých
p edch dc nemínil obnovovat výrobu, ale na míst obytného stavení
nechal postavit p kný patrový záme ek, který byl využíván jako letní
sídlo, a kolem n ho založil park.
Jako po ádkumilovný lov k a znamenitý organizátor si byl v dom
toho, že p esnost má být nejen výsadou král , ale všech. Tomu m ly
napomoci hodiny, instalované na pivovarské v ži, které od sklonku
devatenáctého století nejen za aly odm ovat as, ale i sjednocovat
krok zde žijícího obyvatelstva. Bití se neslo krajem každých 15 minut.
tvrt byly zvukov položeny výše, celé hodiny pak logicky níže, ale
až po odbití tvrté tvrt .
V d l, že budoucnost pat í pokroku a ten že m že být
pomocníkem, jen když je v dosahu a k dispozici. Od osmdesátých let,
po zahájení provozu na trati z Pe ek do Kou imi a Zásmuk (1882), se
dostala do pop edí snaha o z ízení trat z Kolína na Uhlí ské Janovice
a Lede ko, která by zp ístupnila i ást Sázavska. Hlavními iniciátory
byl majitel zásmuckého velkostatku generál Leopold hrab Sternberg
a majitel sázavských skláren Schwarz. V devadesátých letech, když se
poda ilo odvrátit nebovidskou variantu, stal se Josef Karel spolu s
ratbo ským velkostatká em a majitelem zdejšího cukrovaru
Bernardem Mandelíkem tichými spole níky a upsali také pot ebné
pozemky, pot ebné pro stavbu trat .
Když 10. kv tna 1899 získal tajný rada Leopold hrab Sternberg
koncesi na výstavu dráhy, bylo rozhodnuto i o dalším osudu
dobešovické cihelny. Již 30. srpna byla stavba trat zadána firm
Podnikatelství staveb Ing. Otakara Životského. 15. prosince 1900 po
hotové ásti projel první vlak.
Od roku 1900 jako první Josef Karel stanovuje eštinu jako ú ední
e p i správ velkostatku. Rok nato jsou zahájeny stavitelem Josefem
Dvo á kem z Kolína práce na stavební ásti cihelny a již p íští rok v
lét byla zahájena výroba v moderní parostrojní ciheln , jejíž
technologickou ást vedl zkušený odborník ing. C.Czerný. Zárove
byla ukon ena ru ní výroba cihel v Dobešovicích.
Ješt roku 1901 byla postavena budova hostince p. 130, o rok
pozd ji správní budova p. 131. Roku 1903 byla postavena železni ní
vle ka, která významným zp sobem usnadnila expedici výrobk .
Kone n r. 1905 došlo k výstavb deputátních domk p. 82 a ke
zvýšení hostince p. 130 o patro. Hostinec prosperoval, ale p íjmy z
piva šly do kapsy nájemce pivovaru. Posledním pachtý em pivovaru
byl místní stavitel a dlouholetý starosta obce Antonín Dajbych, který
jej m l v nájmu v letech 1884-1907. Nyní Josef Karel rozhodl, že
bude provedena jeho rozsáhlá úprava, bude zmodernizován a nadále
provozován jen ve vlastní režii. P ebudován byl na parostrojní a
výroba obnovena hned následujícího roku. Pakliže byl výstav do r.
1907 zhruba kolem 4 tis. hl, po modernizaci se výroba plynule
zvyšovala a p ed první válkou dosáhla 12 tis. hl. Válka p inesla útlum,
výroba klesla na 2,5 tis. hl. Po stabilizaci pom r v republice a
zv tšení varny na 60 hl došlo op t k trvalému r stu a r. 1929 výstav
p ekro il hranici 14 tis. hl. Za druhé války i po omezeních, než došlo k
úplnému zastavení provozu v r. 1942, se vyráb lo 5,5 tis. hl.

ví, jak jsou sta í, co d lají a kde bydlí. Její pam , vitalitu a p irozenou
pé i o sebe by jí mohli závid t o dvacet let mladší.
V sou asné dob žije v Domov d chodc v Kolín . Kluci by ji
rádi m li doma, ale ona nechce být nikomu na „obtíž“. Díky svému
ko ínku a velké v li žít se, jak sama íká „ ze všeho vylízala“.
Pohybuje se pomocí chodítka, ale když se rozejde, je t žké ji dohonit.
Ze židle vysko í jako rybi ka. Po pokoji se pohybuje sama a obslouží
ješt své dv spolubydlící. Je to stále upravená, milá, usm vavá a
hovorná paní, na kterou si všichni pamatujeme z lavi ky na m ste ku.
Nevím o nikom, kdo by ji nem l rád a komu by v život ublížila. Moc
a moc jí p eji pevné zdraví a pohodu.
Alena Petrusová

Pomalu rozhrnula v tve a vstoupila do lesa.
Milovala tu v ni, napl ovala ji energií a radostí.
Slune ní paprsky si hledaly cestu mezi korunami
strom . Zalévaly les zlatavým sv tlem. A ona se
posadila na mýtinu, kam chodila p emýšlet a kde
nechávala utichat všechny myšlenky a starosti.
Mýtina byla posetá bílými kvítky. Dívka se opatrn položila a
zav ela o i. Naslouchala zvuk m lesa. Ptáci zpívali, v dáli bylo slyšet
hu ení potoka a vánek si pohrával s listy. Tahle píse byla blaho pro
její uši, uklid ovala ji a pomohla zapomenout na sv t mimo les.
Hlu ný, plný závisti, násilí a nenávisti mnoha lidí.
Najednou se prudce posadila. Srdce jí splašen bušilo. Jakoby
zaslechla dusot ko ských kopyt. Nebo se jí to jen zdálo? Neodvážila
se ohlédnout, a tak jen sed la a naslouchala. Napínala uši, ale
nezaslechla nic.
Když se však cht la vrátit do svých myšlenek a odpo ívat,
zaslechla tichounké ržání. Postavila se, pomalu se oto ila. V její tvá i
bylo vid t obrovské p ekvapení. P ed ní stál jednorožec. Jeho st íb itá
srst se leskla, p ímo zá ila, jak na ni dopadaly slune ní paprsky. Roh
hrál barvami duhy. Byl to nádherný pohled. Jako ze snu. Ta zá ji
osl ovala. Nedokázala se pohnout, jen ekala, co se bude dít. Díval se
na ni svýma modrýma, chápajícíma, skoro až lidskýma o ima.
Jiskra v jeho o ích nebyla zlá, vyza ovala pouze p átelství a lásku.
A tak dívka pomalu zvedla ruku sm rem k jeho ch ípí. Jednorožec
sám vtiskl svou hlavu do její dlan . Byla ohromená. Mírn se usmála a
p estala být nejistá. P istoupila blíž, objala jeho statný krk, tvá
zabo ila do jeho dlouhé h ívy a jen tak tam stáli.
Slunce však klesalo za obzor, ale roh jednorožce stále zá il. Dívka
odstoupila od bájného stvo ení a zašeptala: „Dnes už musím jít, p ijdu
zase zítra.“ Jednorožec jakoby rozum l, pohodil hlavou ke svému
h betu.
Zatajila dech, na chvíli zaváhala, ale když jednorožec znovu
nedo kav pohodil hlavou, nasedla.
Musela se pevn chytit jeho h ívy. Jednorožec se odrážel silnýma
nohama. Bylo to jakoby let li. Jeho krok se nedal p irovnat k ni emu,
co kdy zažila. Odvezl ji na kraj lesa. Hlasit za ehtal, oto il se a
odcválal. Dívka za ním chvíli hled la, potom se vydala dom .
Každý den pak chodila na mýtinu a ekala.
ekala ovšem marn . T žko íct, co se tehdy v lese stalo.
Jednorožec už se nikdy neukázal. Od té doby v ila na zázraky.
Tereza Hurtová – 8. t ída

OSOBNOSTI NAŠÍ HISTORIE
Josef Karel baron Hrubý (1866-1943)
P ed 145 lety se Josef Karel narodil jako druhý syn Theodora a
jeho manželky Karoliny, roz. hrab nky Ledebur-Wicheln, 22. dubna
1866 v Pe kách. Na jeho vzd lání se výrazn podílel rodinný
vychovatel, pozd jší editel Zemského archivu v Praze, PhDr. Vojt ch
Jaromír Nová ek. Maturoval jako jeden ze t í privatist za celou dobu
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V období 1923-26 nechává provést v zámeckém parku poslední
závažn jší zásahy a zm ny podle návrh L. Ba ka. V roce 1924 se stal
také lenem nov založené eskoslovenské akademie zem d lské.
Jako astronom nechává na po átku t icátých let na Parkán za
Amálkou postavit i ve ejnosti p ístupnou hv zdárnu.
R. 1937 v noval h bitovu d ev ný k íž, který stával proti
pe eckému vchodu a nesl nápis: Pán dal jim mír, kterého nedá sv t.
Téhož roku nechal z ídit v dolní ásti zámeckého parku sm rem k
Amálce první tenisový kurt v obci. P isp l 12 tisíci korunami na
financování nové fasády kostela, kterou zajistil pe ecký stavitel Jan
Petránek v roce 1940 za zhruba 30 tis. K . Téhož roku v lét p ijal
herce Jaroslava Marvana v souvislosti s natá ením filmu To byl eský
muzikant o Františku Kmochovi.
V zá í 1939, tedy p l roku po z ízení Protektorátu echy a Morava,
p íslušníci 34 rod podepsali prohlášení eské a moravské šlechty, ve
kterém uvád jí svoji v li a odhodlání se vždy a za všech okolností
hlásit k eskému národu. Toto v té dob jist odvážné prohlášení
p edané presidentu republiky Emilu Háchovi také podepsal. Roku
1942 odmítl n meckou p íslušnost. Stalo se tak p i osobním jednání s
oberlandratem na zámku. Vyslechl argumentaci druhé strany a pak
zástupci n mecké strany odpov d l, že by byl rád, aby si uv domil, že
baron Hrubý nem ní svou národnost jako špinavou košili. K tomu
p ipojil, že se jako ech narodil a také že echem z stane. Po
upozorn ní, co m že v p ípad odmítnutí následovat, vstal a návšt vu
vykázal. Odvetou byla totální konfiskace majetku a na velkostatek
byla následn uvalena nucená správa, kterou zajiš ovala n mecká
správa z Ratbo e.
Celý sv j dlouhý aktivní život v noval zefektivn ní velkostatku a
vytvo il bezesporu stabilní dob e organizovanou hospodá skou
jednotku s minimálním správním aparátem.
Opravdový ech zem el 14. ledna 1943 v ervených Pe kách a je
poh ben p ed hrobkou spolu se svoji manželkou, která opustila tento
sv t 2. íjna 1952. Tyto skute nosti jsou uvedeny na svislé kamenné
desce, opat ené k ížem.
Na po átku roku 2007 rozhodlo zastupitelstvo, že na jeho po est
nazve novou ulici v jižní ásti obce jeho jménem a ponese název J. K.
Hrubého.
Ing. He man Kraml

Prosperující vlastní hospodá ství našlo i na druhé stran sv j odraz
ve vstoupení do politiky. Ve volbách r. 1908 byl zvolen poslancem
zemského sn mu království eského v jeho poslední XI. sn movní
period , která skon ila roku 1913. Stal se jedním z 242 poslanc .
Zasedal v I. kurii, kterou tvo ilo 70 zástupc velkostatk , z toho 21
konzervativc . Tato funkce mu dávala nárok na diety a bezplatnou
jízdenku na vlaky 1. t ídy. To byl celkový profit.
Když byla roku 1912 transformována Jednota eských matematik ,
založená r. 1869, v Jednotu eských (od r. 1921 eskoslovenských)
matematik a fyzik , stal se jejím zakládajícím lenem.
Rok 1914 byl rokem zlým. 26. ervence byla vyhlášena v
Rakousko-Uhersku áste ná mobilizace, o dva dny pozd ji
vypov zena válka Srbsku jako p ímé pokra ování sarajevského
atentátu na následníka tr nu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este.
Jsou mobilizováni všichni schopní plnoletí muži od 21 do 40 let. Roku
1915 se odvád jí hoši od 18 let a v lednu 1916 i padesátiletí muži.
Doma prakticky z stávají jen ženy, d ti a starci. Provoz v ciheln byl
zastaven a poda ilo se ho obnovit až r. 1920. Výroba v pivova e, by
s omezením, se zachovala.
Koncem zá í 1914 za aly p ijížd t do ech první transporty
uprchlých hali ských žid . P evážnou ást ze t iceti, kte í sem p ijeli,
nechal ubytovat na pile, která v té dob již byla mimo provoz.
16. íjna 1914 umírá jeho otec Theodor. A protože špatného není
nikdy dost, 27. íjna, n kolik dn po poh bu, vypukl v podst eší
pivovaru požár, p i n mž sho elo velké množství uskladn ného
sladovnického je mene. Je až s podivem, že se poda ilo v krátké dob
opravit krov a st echu. I tak na zhotovení dvojitého krovu padlo kolem
tisíce strom .
V lét 1915 byla p id lena na práci ve velkostatku skupina 30
ruských zajatc , z nichž n kte í si zde po skon ení války založili
rodiny.
V roce 1916 byl také povolán do armády.
Byl též lenem r. 1917 založené Astronomické spole nosti v Praze,
která v letech 1925-32 postavila z p ísp vk a dar Lidovou
Štefánikovu hv zdárnu na pražském Pet ín .
R. 1918 skon ila sv tová válka a z trosek Rakouska-Uherska se
zrodila republika. Vzhledem k tomu, že charakterem to byl p evážn
agrární stát, bylo nutno v rámci získaných svobod ešit i vztah k p d .
Výkonná moc se p idržela hesla - p du t m, kdož na ni pracují - a
p ipravila záborový zákon. Podle n ho provedená pozemková reforma
r. 1922 znamenala áste nou konfiskaci majetku. Velkostatek p i ní
p išel o 727 ha z p vodní vým ry 2.326 hektar . Nejhorší na tom
bylo, že zábor se týkal výhradn orné p dy, jejíž vým ra se snížila z
900 ha na 240 ha. Tento zásah znamenal na jedné stran zvýšení
rentability, na druhé stran zmenšil množství finan ních prost edk .
Dopady bylo nutné kompenzovat zvyšováním výroby, což se b hem
nedlouhé doby také povedlo.
27. dubna 1921 se oženil v p tapadesáti letech ve Valašském
Mezi í í s Karlou hrab nkou Buk wkovou z Buk wky, narozenou 3.
ervna 1889 v uherském Hortu. Její matka Marie byla rozená sv. paní
Stillfriedová z Ratenic, otec Jaromír hrab Buk wka z Buk wky.
Buk wkové z Buk wky byla stará p vodn vladycká rodina
pocházející z Pardubicka. Její leny nacházíme již ve 14. století.
Rozd lila se na eskou /vyhaslou v 15. stol./ a moravskou v tev.
Drželi T emešek u Šumperka a Ivanovice na Hané. 19. 2. 1719 byli
povýšeni do panského stavu. Jan Zikmund, nejvyšší sudí a pozd jší
prezident zemského soudu na Morav byl r. 1800 povýšen do
hrab cího stavu d di n pro všechny potomky. Rod vym el po me i
r. 1953.
Z manželského svazku se narodilo šest d tí. Jaromír (*1922),
Marie Josefa (1924-1996), která se provdala za Maxmiliána hrab te
Thurn-Valsassina, Anna (*1926), Bed ich (*1927) se oženil s Terezií
hrab nkou Sternbergovou, Alžb ta (*1929) provdaná za Zdenka
hrab te Sternberga a nejmladší Karolina (*1931).
Roku 1921 dal souhlas k tomu, aby v dom p. 130 m la sídlo
Obec legioná ská, kterou v té dob po založení skupiny vedl zdejší
hostinský a ruský legioná Josef Moravec. Rovn ž poskytl materiál na
postavení zdí kolem rozší eného h bitova.

Tým pedagog ZŠ ervené Pe ky práv
podal žádost o podporu grantového projektu
IMPLEMENTACE NOVÝCH VZD LÁVACÍCH A EVALUA NÍCH METOD V ŠVP.
Umožnila nám to 3. výzva Opera ního
programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost
a zvyšování kvality ve vzd lávání ve St edo eském kraji.
Projekt, s velmi složitým a nesrozumitelným názvem v sob zahrnuje
celou adu aktivit, které sm ují ke zvýšení konkurenceschopnosti
našich žák v oblasti jazykových dovedností v rámci anglického
jazyka.
V p ípad , že budeme úsp šní a dotaci p esahující sumu 2 mil. K
obdržíme, vznikne nová moderní jazyková studovna s nezbytným
technickým zázemím (PC, poslechová CD, jazykové langmastery,
elektronické slovníky, knižní fond…), která bude voln k dispozici
žák m i ve ejnosti. Dv t ídy budou vybaveny novou audiovizuální
technikou s interaktivními tabulemi, elektronickým hlasovacím
za ízením, notebooky a áste n bychom z tohoto grantu hradili
lektorskou innost rodilého mluv ího z agentury Whattsenglish Ltd.
pro ty i t ídy.
P ejte nám št stí, a jsme úsp šní a naši žáci a se díky této dotaci
lépe prosadí na trhu práce.
Mgr. Š. Hanzlová
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vody aj.
Ti nejmladší z 1. - 3. t ídy ešili r zné úkoly, hádanky a kvízy na
interaktivní tabuli a vytvo ili velký obrázek s mo skými živo ichy.
Starší žáci se seznamovali s možnostmi išt ní vody a její
p em nou na pitnou. Vytvá eli také plakáty s ekosystémy a museli
správn za adit a nalepit jednotlivé živo ichy a rostliny. Inspiroval je i
dokumentární film, který byl natá en pod vodou.
Dáte si pudink? Jakpak hospoda í rodina Šplouchalova a Šet ilova
s vodou p i va ení, mytí nádobí - to byl úkol pro d ti, navíc praktický,
protože uva it dobrý pudink a uvést kuchy do po ádku není snadné.
Žáci vymýšleli zp soby, jak nau it tyto dv rodiny šetrn zacházet
s vodou v domácnosti. Nápad bylo plno.
Nakonec usp ly všechny d ti. Myslíme, že d tem není lhostejné,
co se d je kolem nich, jen se jim musí otev ít ta správná vrátka. A
v bec - nekape vám doma kohoutek?

Dne 31.1 2011 se konal na naší škole Den módy.
Každá t ída si vylosovala ur ité období a na toto
téma m la zpracovat prezentaci a n kte í žáci se
oblékli podle zvyklostí dané doby.
Odpoledne probíhaly prezentace jednotlivých t íd,
které sledovali ostatní žáci. Sou ástí prezentace
bylo i p edvád ní kostým – n které byly velmi
vyda ené. Dívky ze 6. t ídy se oblékly jako bohyn z období
starov kého ecka, chlapci ze 7. t ídy se prom nili v prav ké lovce, 8.
t ída do st edov kých šat a 9. t ída se nechala oslovit dobou hippie.
Pro zbytek odpoledne jsme shlédli dokument o výrob bavlny v Indii,
kde se nedodržují bezpe nostní normy a kde lidé umírají kv li otrav
pescitidy, které používají na post ik bavlníku.
Celé projektové odpoledne bylo pou né a zábavné, p edvád ní
oble ení bylo p íjemným zpest ením dne.

Kolektiv 7. t ídy

Touto cestou d kuje ZŠ ervené Pe ky všem
spoluob an m, kte í se zú astnili dobré v ci.
Co se ale s Vaší autolékárni kou stalo? Po
shromážd ní je žáci 2. t ídy p ebrali na „užite ný“
materiál, což je obvazový, v etn náplastí, rukavic
a trojcípých šátk , a tzv. neužite ný zbytek, který jsme museli
zlikvidovat.
Dále už tento materiál putoval do nákupního centra Futurum v
Kolín , kde m la nadace Adra sb rné místo v Datartu. Na konci února
se p edal do centrálního skladu Adry. Kontejner se zdravotnickým
materiálem pro nemocnici v Itibo zdarma do Keni p eveze spole nost
Lagermax a KLM Air France.

Vyu ující 1. stupn ZŠ p.u . Kopecká, Bendová,
Chmelíková, Keltnerová, Vejtrubová, Hošek

&'+
Dne 17. 1. 2011 prob hl zápis do 1. t ídy
základní školy. P edškoláci se dokázali u itelkám
p edstavit, zarecitovali i zazpívali písni ku,
dokreslili obrázek, ukázali, že jsou šikovní i
v oblasti matematiky. Ur ovali geometrické tvary,
barvy, velikost, po et prvk , po ítali do deseti.
Zapsáno bylo dvacet t i d tí, p t rodi bude žádat pro své dít o
odklad školní docházky a t i d ti ze zdejší MŠ byly zapsány na jiné
škole. Na zápis navázala s inovovaným programem Škola nane isto,
která se bude konat každý m síc v prostorách školy. Podrobný rozpis
naleznete na www. zscp.cz

D KUJEME.
J. Nováková
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Vodník
esílko by m l radost z toho, jak
si po ínaly d ti z 1. - 5. ro níku naší školy
v projektovém dnu na téma „voda“. Na r zných
stanovištích se dovídaly o kolob hu vody v p írod ,
o rostlinách a živo iších, kte í se vyskytují v okolí
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Paní u itelka Keltnerová, která povede budoucí prv á ky, i celý
kolektiv pedagog se na nové žáky už t ší.
A. Bendová, u itelka ZŠ

-
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D ti ze školní družiny prožily jeden únorový týden
ve vesmíru. etli jsme si z knížek o planetách,
kosmonautech, kosmických lodích. Hol i ky
malovaly „Miss Ufonku“, kluci vyráb li rakety
z PET lahví a alobalu, planety, které ješt nikdo
neobjevil, a stav li rakety z kostek.
Už jste n kdy chodili do školy kosmonaut ? Ne? Tak to my ano!
Dv posádky (dv družstva) se vydaly sout žit p ímo do vesmíru.
Sestavit skafandr – to byla pro nás hra ka, ale pohybovat se po
rozpálené planet plnou sopek, to už chce šikovnost. Na jedné planet
jsme nasbírali mnoho vzork k bádání.
Vyluštili jsme také tajný vzkaz z planety Bombonela. Na Zemi
jsme se vrátili všichni v po ádku.
V. Vejtrubová, S. erná

,Již druhý projektový den v kouzelné zemi Turo
prožily d ti ze 3. - 5. ro níku, tentokrát na téma
zem d lství. Celoro ní hra je zam ena na ochranu
p írody, poznávání okolí svého bydlišt a vymýšlení
zp sob jak zlepšovat a šet it s tím, co nám dává
p íroda. Své zkušenosti pak d ti mohou uplatnit p i stavb zem Turo
a podle toho, jak se jim to da í, tolik žije v jejich m stech obyvatel.
Obyvatel, Tur , p ibylo, a tak d ti dostaly za úkol vyp stovat ovoce,
zeleninu a obilí. Svou práci si nejd íve naplánovaly na modelu
velkého pole a pak mohly sázet a sít. A že to není jednoduché se
poznalo hned za chvíli. Kdy sázet, zda použít hnojiva, jak p ipravit
pole, kdy sklidit…
I když to byla jen hra, d ti ji zvládly a obyvatelé ur it hladov t
nebudou. Je to ur it také tím, že naši žáci bydlí v hospodá ské krajin
a denn mohou vid t práci zem d lc .
Pochvalu si zaslouží i za vzájemnou pomoc a spolupráci, proto
další obyvatelé zem Turo na sebe nenechají dlouho ekat.

OSOBNOSTI NAŠÍ HISTORIE
Antonín Dvo ák (1841 - 1908)

Narodil se p ed 170 lety, 20. kv tna 1841
v Dobrušce v po etné rodin , kde také chodil do
obecné školy. Byl bratrem zdejšího praktického
léka e MUDr. Františka Dvo áka a strýcem jeho
syna, který se stal nástupcem svého otce.
Vystudoval t i ro níky piaristického gymnázia v Rychnov nad
Kn žnou a pak dalších p t v Hradci Králové. Zde také absolvoval
t íletý kn žský seminá , který zde byl z ízen r. 1802. P vodn byl jako
sou ást pražského seminá e, ale r. 1830 byl osamostatn n. Po
ukon ení studia byl 15. ervence 1867 vysv cen na kn ze. Po
vysv cení nastoupil na své první a zárove poslední místo v
Nebovidech. Byl ustanoven na místo kaplana a na n m setrval až do
odchodu fará e Josefa Berana na odpo inek v íjnu 1878.
Za svého kaplanování roku 1868 zavedl r žencovou slavnost, která
se konala první íjnovou ned li a pro školní mládež poprvé svaté
p ijímání. Ješt za p sobení ídícího u itele Františka Josefa v pe ecké
škole podn coval obyvatele v Nebovidech, Polepech a Hlubokém
Dole, aby se odškolili a postavili vlastní školu v Nebovidech. Toto
jeho p ání se nakonec vyplnilo. Škola byla dostav na koncem
prázdnin r. 1879 a po prázdninách bylo zahájeno vyu ování.
25. února 1878 neznámý pachatel srazil sochu sv. Jana
Nepomuckého z mostku u Pazderny, kterou po ídila r. 1817 Josefa
baronka Hrubá, a ta se rozbila. Zde op t projevil své organiza ní
schopnosti. Nechal provést sbírku na novou sochu, kterou zajistil u
brat í Ji ík v Ho icích za 400 zlatých. Akce prob hla tak rychle, že k
posv cení nové sochy na mostku došlo již 16. kv tna, tedy necelé t i
m síce po jejím zni ení.
Po odchodu Josefa Berana byl ustanoven administrátorem a
posléze 26. prosince 1878 jmenován nebovidským fará em.
Slavnostn byl instalován 10. b ezna 1879. Od té doby až do své smrti
byl z titulu duchovního správce nejdéle p sobícím stálým lenem
místní školní rady.
Roku 1882 byl ustaven v obci okrašlovací spolek. Ten nechal
kolem sochy Panny Marie na m ste ku pokácet mohutné letité
kaštany a nechal ji oplotit. V rámci této akce zajistil na své náklady
zatím poslední opravu sochy.
Když místní stavitel Antonín Dajbych nechal za své opravit
mohylu pruských voják na rozcestí silnic do Dolan a Nebovid roku
1884, zajistil pro ni ty i na plechu malované obrázky.
Rád vodil farníky na pout . Každoro n ke sv. Prokopu do
m ste ka Sázavy. Sv. Prokop zde žil jako poustevník, na b ehu
Sázavy vyoral tzv. ertovu brázdu a s podporou knížete Old icha
vystav l klášter a kostel Panny Marie. V tomto klášte e se stal r. 1032
prvním opatem. Zem el kolem roku 1053. Z p vodního kostela se
zachovala jen vedlejší pravá lo , portál z erveného pískovce a v ž.

V ra Vejtrubová
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Druhé pololetí školního roku bylo zahájeno
karnevalem v MŠ. Celý jeden únorový týden
byl v nován p íprav , tj. výrob masek a
výzdob MŠ a nakonec uskute n ní karnevalu.
Samotný karneval prob hl v t locvi n ZŠ,
kde byl p ipraven u itelkami MŠ zábavný
program pro d ti - p ehlídka karnevalových kostým d tí, sout že od
nejmladších až po nejstarší d ti. Celá akce byla zakon ena sladkou
odm nou všech d tských ú astník . Touto úsp šnou akcí však
kulturní d ní v MŠ nekon í.
Mate skou školu v 2. pololetí eká:
návšt va kolínského divadla, další divadelní p edstavení v MŠ,
besídka ke Dni matek, p edvedení profesionálního výcviku ps ,
dopravní den, výlet na zámek Lou e (nejstarší d ti), výlet do ZOO
(mladší d ti), d tský den – organizovaný spole n se ZŠ a slavnostní
rozlou ení s „p edškoláky“.
Nejbližší významná akce, která MŠ eká, je ZÁPIS DO MŠ, který
prob hne 16. 3. 2011 v budov MŠ – 1. patro. Je nutné p inést s sebou
rodný list dít te a ob anský pr kaz.
Bližší informace o p ipravovaných akcích budou zve ej ovány na
webových stránkách MŠ (www.zscp.cz/ms)
Be ovská Hana
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V elka Mája nelení, roztáhne k ídla a vyletí z úlu vst íc všem
povinnostem.
D ti mají rády sladké bonbóny, a proto mí í rovnou do ovocného
sadu. Míjí jablon , hrušn , švestku i broskvo . Za chvilku má Mája co
d lat, aby unesla košík se vším tím ovocem. Ale to jí už letí naproti
Vilík, který jí pom že dopravit ovoce zp t do úlu, kde z n j ostatní
v eli ky nad lají sla ou ké bonbóny pro d ti.
„Vilíku, dohlédni na bonbóny a neujídej“, pov ila prací Mája
Vilíka. Sama má nelehký úkol. Octomilky odmítají d lat na karnevale
výzdobu. T ch mi byl ert dlužen, pomyslí si roz ílená Mája.
Roztáhne k ídla a je pry .
Rozhlíží se kolem, ale octomilky Mája nikde nevidí. Zoufalá
usedne na slune nici, div se nerozplá e. Vtom p iská e Hop. „Copak
se d je, Májo?“ ptá se Hop. „Octomilky odmítají d lat výzdobu na
d tském karnevale. Nevíš, kde bych je mohla najít, Hope?“ obrací se
Mája s prosbou na Hopa. „Ty budou jist na smetišti poletovat kolem
zbytk jídla“, ekl Hop. Mája vyhrkne rychlé pod kování a sp chá ke
smetišti. A opravdu. Jsou tu octomilky. Mája se do nich hned pustí,
jak si to p edstavují, že odmítají d lat d tem výzdobu. V octomilkách
se hnulo sv domí a nakonec se nechaly p emluvit. Pod jedinou
podmínkou. Budou si moct pochutnat na cukrové vat . A tak jim
v elka Mája slíbila cukrovou vatu – tu d lají v elky rády.
Sluní ko už p kn pálí. Bude již po poledni, napadlo v elku Máju,
a tak se rychle vrací k úlu, kde na ni eká Vilík s bonbóny, Hop
s bublifuky, Ferda Mravenec s Beruškou a Broukem Pytlíkem, co
p ipravili hry d tem, paní Moucha, sle inka Housenka, mazaný Šnek,
sli ný Motýl, strašlivý Pavouk, laskavá Janinka a neposedy octomilky.
Všichni naráz vypijí kouzelné lektvary a p enesou se z íše hmyzu do
íše lidské. A dál už to znáte… z reje masek a odpoledního dovád ní a
sout ží, které po ádalo 12. 2. st edisko Junák ervené Pe ky.

Pou na toto posvátné a uctívané místo se koná v den jeho svátku 4.
ervence.
N kolikrát b hem svého p sobení putovali do Vambe ic v Kladsku
(dnes leží v Polsku) a na Svatou Horu u P íbrami. Poutní místo tu
tvo í kostel Panny Marie Bolestné a redemptoristická kolej. Sem se
chodí 7. ervence, ve výro ní den prvního slavnostního korunování
zázra ného Mariánského obrazu, jež se konalo roku 1732.
Ze sbírek po ídil pro nebovidský kostel nové oltá e, kazatelnu,
n které sochy a monstranci. Pomýšlel i na novostavbu kostela v
ervených Pe kách a získal k tomu ú elu ze sbírek 40 tisíc korun.
V roce 1897 se stal iniciátorem založení místní Kampeli ky.
Ustavující valná hromada se konala ješt 26. prosince a na ní byl
zvolen p edsedou. Starostou se stal místní stavitel Antonín Dajbych a
jeho nám stkem rolník Antonín Uher.
Za zásluhy byl jmenován již roku 1877 osobním d kanem, pak
biskupským notá em a tajemníkem vikariátu v Kutné Ho e.
Vykonával pravideln funkci komisa e p i zkouškách ze sv.
náboženství p i klášterním u itelském ústavu v Kutné Ho e.
Byl estným ob anem Nebovid, ervených Pe ek a Polep.
Po dobu, kdy byl ve funkci fará e, se zde vyst ídali dva kaplani.
Prvním byl Jan Záruba (1882-97), který se pozd ji stal fará em v
Grunt , kde na založení farnosti m l hlavní zásluhu sám Antonín
Dvo ák. Druhým pak byl pozd jší poslední zdejší fará a jeho
nástupce Josef Prudi (1897-1908).
Zem el v Nebovidech po 41 letech služby 28. února 1908.
Poh ben byl 2. b ezna 1908 na nebovidském h bitov jako t etí do
kn žského hrobu, který se nachází u zadní zdi proti pe ecké brán a
má eviden ní íslo 268. Dnes s ním zde odpo ívají fará i Antonín
Procházka (1787-1854), Josef Beran (1804-1883) a administrátor
Josef Václavík (1919-1974).
Ing. He man Kraml

Klub d chodc
Naši klubovou innost r. 2010 jsme uzav eli 28. 12. 2010
v restauraci „Na R žku“. Bilancovali jsme. Dohodli jsme se, že
v innosti budeme pokra ovat. Scházet se budeme každé první pond lí
v m síci na ÚM.
Z výlet , o kterých vás pr b žn informujeme, jsme se vraceli
spokojeni a rádi na n vzpomínáme.
D kuji všem len m za zájem a pomoc a hlavn d kuji len m
výboru za celoro ní práci.
A jako každý rok jsme posezení ukon ili vesele s písni kou p i
harmonice pana Vlka a vozembouchu pana Smr ka. D kujeme. A
d kujeme i panu Kohoutovi za milé p ijetí, výborné jídlo a vzornou
obsluhu. Bylo to hezké odpoledne.
Rozešli jsme se s p áním zdraví a radosti ze života.
První sch zka bude 7. 3. 2011 na ÚM v 15.30 hod. P ij te mezi
nás. T šíme se na jaro a další innost.
Kv ta urdová, Klub d chodc
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Slunko je již nad obzorem. Je as
Proklepat k idélka, krapet medového
vzbudit toho lenocha Vilíka.
„Vilíku! Vilíku. Je as vstávat!“
Ale kdepak. Vilík spí a spí. Ten
nepom že. Budu muset ten karneval
z ervených Pe ek za ídit sama.

.
vstávat.
moku a

mi tedy
pro d ti

Kí a Langová
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V sobotu 11. 12. jsme se my velcí sešli v
klubovnách, abychom spole n p ivítali 3.
adventní svátek. Je to každoro ní akce
kolínských i nekolínských skaut a lidi ek z
tábornické unie.
Opravdu každý advent se snažíme sejít, zahrát si a zazpívat,
pokaždé však na jiném míst , pokaždé u n koho jiného v klubovnách
i na srubu.
Ve er u nás v Pe kách byl váno n kouzelný. Svit sví ek, žár
kamen, výborní kytaristé, líbezné housli ky a basová kytara nás
doprovázeli. Byli jsme i sv dky dech-beroucího hudebního výkonu
hry na kokosový o ech. Ve erem zn li Rédlovky, echomo i,
Hoptropáci, Javory, došlo i na romantické Kameloty. Díky za to
setkání a chvíle s písni kou.

Na hodinách ubíhají poslední vte iny padesáté
deváté minuty hodiny sedmé ve erní. V tu samou
chvíli proudí do prostor ervenope ecké sokolovny
slušný po et návšt vník , kte í tu jsou za jediným
ú elem – poslechnout si p knou muziku a
protáhnou t la ve víru tance. A to vše netradi n
bez mlhoviny z ho ících cigaret.
Jak je již dobrým zvykem, k tanci hrála skupina Trampoty.
Tombola byla letos opravdu bohatá (bohatší než loni), nebylo tedy
divu, že n kterým se pod tíhou výhry podlamovaly kolena. Nebo to
bylo spíš ze sle en pod taktovkou Pavlíny Beranové, co rozhýbala
(nejen) svá t la do rytm rock’n’rollu? To už se nedovíme. Co ale
mohu íct p esn je, že p edtan ení sv tlušek z Junáka v ervených
Pe kách nezklamalo a op t vehnalo pár slz do o í maminek, babi ek i
muž citliv jších povah. Jako každý rok byl bál stylizován v duchu
country. Muži v kloboucích, flanelové košile, k že i džínovina
k tomu tedy neodmysliteln pat ili. Avšak jediným pravým kovbojem
v celém sále byl Pavel Zelinka, který p edvedl, že v lasování je
vskutku t ída. V ím, že by ulovil nejen krávu, ale že i okouzlil
leckterou z p ítomných dam. Skute ným h ebem ve era byla
brusla ská exhibice vedoucích chlapeckých oddíl – spo e od ných
v d tských plenkách – kte í p edvedli nezapomenutelnou show na inline bruslích.
A už kdokoli skon il ráno jakkoli, ve er jsme si bez rozdíl p kn
zajuchali.

Zuzka
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P edváno ní turnaj pro všechny p íznivce ping-pongu se podruhé
uskute nil ve školní t locvi n . Kluci a pouze dv zástupkyn z ad
dívek byli rozd leni do skupin, jejichž vít zové se do kali zasloužené
sladké odm ny. Zasoupe ili si i vedoucí. Napínavé souboje byly asto
prokládány silnými emocemi, vít z ale musí mít jak pevnou ruku, tak i
nervy. Nezbývá než trénovat na odvetu v p íštím roce.
Výsledková listina:
D ti
1. místo Petr Saulich - 11. oddíl
2. místo Kuba Hradílek - 13. oddíl
3. místo Fanda Berka - 12. oddíl
Dosp lí
1. místo Michaela Martínková - 9. oddíl
2. místo Filip Nehasil - 11. oddíl
3. místo Jan Beránek - správce t locvi ny

Vendy

Za st edisko Junák ervené Pe ky Kí a Langová
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Startovalo se na Malé Stran . Každá hlídka obdržela mapu a blo ek
plný šifer. Ty jsme musely nejprve vyluštit, abychom dostaly názvy
ulic, kde se strašidla skrývala. A mohlo se vyrazit. Úkolem bylo
posbírat nejvíce karti ek strašidel v daném asovém limitu. Holky si
vedly vskutku dob e. Kamenem úrazu byl onen asový limit. Jelikož
jsme se tohoto závodu ú astnily poprvé, špatn jsme si prostudovaly
pravidla týkající se asu, a tak jsme nasbíraly p knou ádku
minusových bod . P íšt budeme ur it chyt ejší…
P estože jsme neobsadily první p í ky, závod jsme si opravdu
užily. V ervených Pe kách prost Itala z kuchyn nepotkáte…
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Cílem naší cesty se stalo Divadlo kouzel Pavla Kožíška
v Líbeznicích u Prahy. Z prvních ad jsme shlédli originální
p edstavení iluzionisty Pavla Kožíška. Nechyb lo ani spole né
arování.
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...
letos
se
zodpov dného úkolu
(p ivézt
Betlémské
sv tlo) zhostily Tam a
s Knoflíkem.
Na
kolínském vlakovém
nádraží ho p evzaly od
brn nských
skaut .
Mezitím ostatní lenky
oddílu
nachystaly
v klubovn
9
vše
pot ebné pro pln ní
váno ních zvyk
a
výrobu dekorací. Pod
rukama
Kopretin
vznikaly
barevné
kulíšky
z
papíru,
p ání ka se sobem i
rybi ky z proutk
a
vlny. „Návšt vníci“,
kte í p išli pop át
hezké svátky a p ipálit
si sv týlko, mohli
hledat zlaté prasátko, zkusit hrní kové v št ní i jiné váno ní zvyky.
Samoz ejm pro každého bylo místo i u stolu s „tvo ením“.

za 7. oddíl Kí a Langová
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Paní inženýrko, jak jste se k taekwondu ITF dostala a co tomu
p edcházelo?
Hrála jsem od šesti do patnácti let závodn tenis. V patnácti letech
jsem se rozhodla tenis vym nit za spole enský tanec a protancovala se
b hem studia na pr myslovce až k t íd A. P i studiu na VŠ stavební
v Praze jsem objevila bojové um ní taekwondo. Nadchlo mne a už
jsem ho neopustila.
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V minulém ísle tvrtletníku
jsme si se zájmem etli o Vašem
manželovi Marcelovi, který je
mistr
sv ta
v
technických
sestavách. Vy jste se, paní
inženýrko, stala v roce 1994
mistryní sv ta ve sportovním boji a
dev tkrát získala zlatou medaili i
na mistrovství Evropy. Váš
obývací pokoj je obývák slávy – je
výstavou pohár , medailí a
diplom .
Jsme rádi, že tak slavný
sportovní manželský pár bydlí
v ervených Pe kách.

# % & $ $ - jsme si zatím užívaly na „st ediskových akcích“; as
oddílových výjezd teprve p ijde.
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Abychom po Vánocích, b hem kterých jsme jen jedly nebo
sledovaly pohádky v televizi, nevyšly ze cviku, vydaly jsme se 8.
ledna do Prahy, kde jsme se zú astnily orienta ního závodu Prahou
plnou strašidel. Tuto akci zaštituje Junák – svaz skaut a skautek
s podporou Prahy 1. Celý závod se odehrává v malebných uli kách
Starého M sta a Malé Strany.

Vaše za átky v taekwondo?
Trénovala jsem 4x týdn . P i tréninku mi p išly vhod sportovní
zkušenosti z tenisu i ze závodního tancování. První vít zství s
modrým páskem bylo na jedn ch z prvních závod po ádaných v R
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Jak probíhají tréninky ve škole Silla?
Za ínáme rozcvi kou, protahovacími cviky a nácviky bojových
technik. Cvi í se v bílém oble ení podobném kimonu, kterému se íká
„dobok“. Za áte níci mají pásek bílý a další barvy postupn jsou
žlutá, zelená, modrá, ervená a erná. erný pásek smí nosit držitel
mistrovských technických stup – „dan“. Pilní žáci již po p l roce
cvi ení mohou jezdit na závody. Ve srovnání s jinými sporty je
taekwondo finan n nenáro ný sport.
Tréninky probíhají v Kolín v t locvi n II. ZŠ Kmochova,
v t locvi n SPŠ elektrotechnické v Kutné Ho e, v Týnci nad
Sázavou a v Kolovratech. V sou asnosti mne hlavn t ší mezinárodní
úsp chy mých žák . A stejn velkou radost mám, když se dovím od
bývalých žák , jak moc jim cvi ení v jejich životech pomohlo
t eba tím, že získali sebed v ru a fyzickou kondici. Pravidelný
intenzivní pohyb a protahování je jedna z v cí, která mladým
lidem chybí.
Tak snad pro naší dvouletou dceru Pe ulku, kterou na
tréninky bereme sebou a které
se tam zatím moc líbí, bude
sportování
také
dobrým
základem do života jako je
pro nás!
A plány? Spíše eknu p ání
- v ervnu p ivést na sv t
Pe ulce zdravého sourozence,
rychle se dostat do co nejlepší
kondice a ješt si zazávodit na
velkých závodech v
R.
A také spole n s manželem
si zazávodit na ME a MS ve
veteránské kategorii.

na za átku devadesátých let. Trénovala jsem více s chlapci než s
d v aty a to výrazn p isp lo k mým úsp ch m. Po skon ení studia v
roce 1993 jsem dostala nabídku do státní reprezentace. ekla jsem si,
„Práce stavebního inženýra na mne rok nebo dva po ká a ona eká
dodnes!“

Kam jste se díky závod m taekwondo podívala?
Vý et zemí, kam jsem se díky závod m podívala, by byl hodn
dlouhý. Nejrad ji vzpomínám na Malajsii a také na Argentinu. V
Malajsii v roce 1994 hned na mém prvním mistrovství sv ta jsem
získala nejcenn jší úsp ch – titul mistra sv ta ve sportovním boji,
když p l roku p edtím jsem v Polsku zvít zila na mistrovství Evropy
v technických sestavách. Pamatuji se p edevším na výbornou
sportovní atmosféru v hale m sta Kuala Terengganu a na asijské
tržišt . V Argentin mne zase ohromila trnáctiproudá silnice
uprost ed Buenos Aires.

Bleskový dotazník:
Oblíbená hudba - hudba Daniela Landy
Oblíbené knížky - v tšinou od Dicka Francise
Oblíbené jídlo - pala inky s tvarohem
T i v ci na pustý ostrov - zavírací n ž Victorinox, plastová lahev,
ma eta
Ing. Radka Heydušková, IV. Dan., silla@czbmi.cz
P edseda ob anského sdružení a hlavní trenér školy taekwondo ITF
SILLA
D kuji paní inženýrce za zajímavé povídání. Škoda jen, že se do
našich novin nevešlo v plném zn ní... V íme, že o úsp ších paní
inženýrky a jejího manžela ješt uslyšíme. P ejeme Vám hodn zdaru
ve sportovním a osobním život .
V ra Miškovská

Vaše nejt žší sportovní zápasy?
Hodn náro ná byla tréninková soust ed ní státní reprezentace v
p íprav na moje první mistrovství sv ta v Malajsii. Tvrdá p íprava se
mne osobn vyplatila podle hesla „T žko na cvi išti, lehko v boji“ a
„Co t nezabije, to t posílí“. Na mistrovství sv ta v Malajsii jsem
musela porazit 5 výborných soupe ek pro získání titulu. Špi ka
závodnic už tehdy byla velmi vyrovnaná, asto záleží i na
mali kostech v etn výkonu rozhod ích.

Pravidelné setkávání aneb „Herna pro naše nejmenší“ se od ledna
2011 koná každé úterý od 16 do 18 hod. v budov MŠ . Pe ky.
Krom toho po ádáme i jednorázové akce pro širokou ve ejnost.
Informace o tom, co se chystá, najdete na nást nce ve vchodu do
MŠ i na nám stí ve výv sní sk í ce knihovny; no a nebo – a to
hlavn – vždy „nej erstv jší zprávy“ – na našich webových stránkách:
http://www.zscp.cz/bk.

Jak jste si založila školu Taekwondo ITF Silla?
Po vystudování stavební fakulty VUT se mi poda ilo jako první z
eských taekwondist dokon it trenérské studium na FTVS se
zam ením na taekwondo. V té dob jsem již m la vlastní docela
bohaté trenérské zkušenosti a tak jsem se v lednu 2001 rozhodla
založit vlastní školu taekwondo. V Praze bylo tou dobou škol
taekwondo pom rn dost. Poohlížela jsem se po menším m st a moje
volba padla na Týnec nad Sázavou. Krátce nato jsem se seznámila se
svým budoucím manželem, který je všestranný sportovec. Ve 44
letech získal titul mistr sv ta v technických sestavách a podruhé také
3. místo ve sportovním boji.

Rozhodli jsme se, že obnovíme v našem m stysi tradici „T í král “.
Tedy jen v malé ásti „horních Pe ek“. Ne, že bychom na zbytek obce
zanev eli, ale máme malé noži ky a v poledne máme rádi plné b íško
a troši ku si odpo inout. Tak jsme obešli jen to, co jsme stihli.
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Je to dlouhé období, které souviselo s oslavou kon ícího zimního
období a nad jí na p íští úrodu, plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt.
Veselí, tanec a zp v, jídlo a pití, spousta legrácek, to vše provázelo
masopust.
V roce 2011 p ipadá termín masopustního úterý na 8. b ezna.

Ráno 6. ledna bylo ješt moc práce. St íhali jsme, lepili a malovali
koruny.

Masopustní dny:
Tu ný tvrtek – poslední tvrtek p ed masopustní ned lí. „Kdo
v tento den hodn jí a pije, tomu v p íštím roce nebude chyb t síla a
zdraví.“ Proto se zabíjelo, pekly husy a vše se zapíjelo pivem.
Tane ní ned le – „Obilí a len budou tak vysoké, jak vysoko budou
tane níci vyskakovat.“ A proto se n kdy tan ilo od soboty až do
pond lí v noci.
Masopustní pond lí – „Mužovský bál“ – tane ní zábava, kam
nemohli svobodní, pouze ženatí a vdané.
Maškarní úterý – pr vod masek obcházel d m od domu se
zp vem a tancem. Masky, které v pr vodu nesm ly chyb t: medv d,
kobyla, bába, žid, smrt, kominík, hrachovec a mnoho dalších.
Popele ní st eda – za íná období p edvelikono ního p stu.
Bývalo zvykem, že po domech chodil sm šn oble ený muž a hledal
Masopusta. Prohlížel kouty, sk ín a vykoledoval si zbytky
z masopustních hod .

Posva ili jsme a vyrazili. Byli jsme ty i, ale v bec to nevadilo.
Všude jsme zazvonili, zazpívali: „ My T i králové jdeme k vám…“,
na dve e napsali (tedy teta napsala, nám to ješt tak dob e nejde)
K+M+B+2011, rozlou ili se a šli dál. Ale p edstavte si. Lidé nám, za
tuto naši zábavu dávali mandarinky, jablí ka a dokonce i bombí ka.
Všem jim moc d kujeme a slibujeme, že za rok p ijdeme zase. A
vyrazíme již p ed sva inou, abychom Vás stihli pot šit víc.

Pranostika: „Masopust na slunci, pomlázka u kamen“

/
Tradi ní oslava jara, nejvýznamn jší svátky k es anské církve,
spojené s památkou umu ení a vzk íšení Krista. Slaví se vždy po jarní
rovnodennosti, první ned li po jarním úpl ku. M žou být mezi 22. 3.
a 25. 4.
V roce 2011 p ipadá termín Velikono ní ned le na 24. dubna.
P t ned l do Velikonoc:
V celém období až do Božího hodu velikono ního se omezovalo
v jídle, ale i spole enském život . D íve byly zakázané svatby, zp v a
zábavy.
erná ned le (první ned le po Popele ní st ed ), také Pu álka,
Liš í, erná, podle oble ení žen v období p stu. Pu álka – dle pokrmu
z namo eného a usmaženého hrachu. Liš í – maminky tajn pekly
preclíky, které navlékaly na vrbové proutky a svazovaly ervenou
mašlí a zav šovaly na stromy s tím, že je nad lila liška.
Pražná ned le (druhá ned le po Popele ní st ed ) podle pražmy –
staroslovanského pokrmu z praženého nedozrálého obilí. Nebo také
„sazometná“. V tento den se d lal po ádek a vymetaly se komíny.
Kýchavá ned le (t etí ned le po Popele ní st ed ) – „kolikrát
lov k v tento den kýchne, tolik bude ješt živ.“
Družebná ned le ( tvrtá ned le po Popele ní st ed ). V tento den
bylo povoleno svobodné „chase“ sejít se a poveselit, p i této
p íležitosti se pekly kolá e „družince“.
Smrtná ned le (pátá ned le po Popele ní st ed ) – vynášení
Moreny (vyhán ní zimy). Je to slam ný panák s pomalovaným
obli ejem, na krku korále z vyfouklých vajec. Je slavnostn vynášena
ze vsi, zapálená a vhozená do vody.

D tský klub PECKA
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V ervených Pe kách budeme vynášet Morenu 10. dubna v 15:00.
Kv tná ned le (šestá ned le po Popele ní st ed ) – sv tily se
v tvi ky jívy, kterým se p isuzovala zázra ná moc, m ly pomáhat
proti pohromám i nemocem. Zastrkovaly se za rám svatých obraz , za
domácí k íže nebo se zapichovaly na kraj pole, aby chránily úrodu.

;

.

Po Kv tné ned li za íná Pašijový týden, což je poslední týden p ed
Velikonocemi, na památku Kristova utrpení. Jak vlastn název pašije
vznikl? Na Kv tnou ned li totiž Kristus se svými u edníky do
Jeruzaléma p ijel proto, aby spolu se židovským národem oslavil

je p ed lem mezi zimou a probouzejícím se jarem. Jeho délka je
daná Velikonocemi. Za íná vždy po svátcích T í král a kon í v úterý
p ed Popele ní st edou, po níž nastává ty icetidenní p edvelikono ní
p st.
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sv tili pokrmy, které do kostela sebou p inesly hospodyn . Kousek
z posv ceného jídla dostala i každá návšt va, zv , voda, sad.
Nesm ly se vykonávat i n které práce – nap . zametat, stlát, vynášet
hn j, mýt nádobí, šít nebo istit boty.
Pranostika: Na Boží-li hody prší, sucho úrodu vysuší.

nejd ležit jší svátek jejich roku – Paschu. Tento svátek pochází
z pradávných dob, kdy pastevci ob tovali s p íchodem jara mladého
beránka. Krví pot eli k ly stan na ochranu p ed zlými duchy, maso
p ipravili na otev eném ohni a spole n sn dli. Dnešní interpretace
svátku souvisí s odchodem Izraelit z Egypta; and l pobil prvorozené
syny Egyp an , ale pominul práv domy Hebrejc ozna ené krví
beránka.

Pond lí velikono ní je dnem uvoln ní a veselí, dnem vzývajícím
nový život a zajiš ujícím zdraví. Tradi ní vyplácení pomlázkami
(slovo pomlázka pochází od pomladit) má ženám symbolicky p edat
posilující životadárnou mízu strom . Chlapci chodí d m od domu za
d v aty s pomlázkami, šlehají je a vinšují. Za to dostanou malovaná
vají ka.

Pašijový týden
Modré pond lí a Žluté úterý – ve všech domech se uklízelo.
Škaredá st eda, nazývaná také Sazometná. Je prvním den ze
svatého - pašijového týdne. Název Škaredá pochází od toho, že tento
den Jidáš zradil Krista. Sazometná zase podle toho, že se v tento den
obzvláš doporu uje vymetání komín . Pozor - prý není dob e se ten
den mra it, jinak se budete mra it po všechny st edy v roce.

Pranostika: Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo.
Sestavila Alena Petrusová

Velikono ní T ídení - vrcholem a st edem k es anské liturgie je
„slavnost t í velikono ních dn utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Pán “.
Toto t ídení za íná ve erní eucharistií na Zelený tvrtek a kon í
modlitbou ve erních chval o Velikono ní ned li. Svátek Velikonoc je
tedy tvo en Zeleným tvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou,
Velikono ní nocí a Ned lí zmrtvýchvstání.

(
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Je jaro a já Vás zvu do Polepského údolí s
pr vodcem po p írodních lokalitách Kolínska. Jedná
se o údolí s meandrujícím potokem POLEPKOU.
Najdeme tu vysoké skalní st ny, mok iny s t n mi i
slunné strán . Toto území bylo již osídleno v neolitu
- mladší dob kamenné 5700 – 4200 p .n. letopo tem.
V údolí Polepky byly t i TVRZE - Ratbo , Pašinka a Hranice. O
tvrzi Hranice je první zmínka v roce 1383, pozd ji sloužila jako
hospodá ská budova – dnes jsou zbytky tvrze zbourány.
Na polepském potoku bychom v minulosti napo ítali 11mlýn . O
erveném mlýn - Hranickém už psal kroniká Mikuláš Da ický z
Heslova. Popsal událost, kdy zabil mlyná ský chasník mlyná ku,
ukradl jí peníze a utekl. Najdeme tu Kohout v mlýn, Kard v,
Hannich v (byl postaven až koncem 17 století.), dva pašinecké a dva
polepské mlýny. V horním polepském mlýnu Rajských se narodil
Jakub Kr ín – zakladatel jiho eských rybník . Mlýn je již zbouraný.
Na konci Polep je mlýn Hole k v.
V roce 1750 se za íná v údolí potoka s t žbou eského granátu –
pyropu - pro šperka ské ú ely v lokalit Granátnice. Dodnes jsou znát
šachtice a valy št rku. T žily se také hv zdnaté k emeny zelené
barvy. Granáty byly rýžovány z rozpadlé horniny v rybní ku
Granátník. S t žbou granátu se v okolí Kolína usazují brusi i granát ,
v roce 1774 si zakládají i vlastní cech. T žba kon í na konci 18.
století.
U rybní ku roste p esli ka nejv tší, je to vzácná a ohrožená
rostlina. Obdivujeme kamenný viadukt s podélnou osou ve tvaru
písmene S dlouhou 109 m. Má 7 oblouk , maximální výška nad
terénem je 31 metr . Celá stavba trvala 5 m síc a byli p izváni
odborníci z jižních Tyrol.
Skála u Kohoutova mlýna je využívaná pro sportovní lezení. O
údržbu a správu skály se starají lenové horolezeckého oddílu
„Potkali se u Kolína“. Nadmo ská výška údolí je od 230 m do 300 m.
ervené Pe ky leží v n.v. 280 m. Území pat í do lokality Kutnohorská
plošina.
P es Polepy, okolo Hole kova mlýna, vede cyklostezka až ke
kovošrotu. P es polepské údolí se staví nový most, který by m l být
hotový do t í m síc . Obchvat Kolína pokra uje pod nový železni ní
most na Lede ko a pod silnicí na Hluboký D l. Je to obrovské dílo,
které stojí za prohlídku.
Ob anské sdružení Polepy si dalo za cíl zvelebit údolí Polepky. Na
cest údolím jsou dv informa ní tabule u Polep a u Pašinky.
Území je porostlé lípou srd itou, habrem, javorem, borovicí a
k ovinami. V okolí potoka bylo zjišt no 114 druh pavouk . Nejlépe
prozkoumanou skupinou brouk jsou st evlíci – bylo zjišt no 106
druh . N které rostliny pat í mezi vzácné a ohrožené druhy.

Na Zelený tvrtek se odehrály tyto události: Ježíšova ve e e na
rozlou enou, p i níž ustanovil tajemství eucharistie (dnes mše svaté) a
myl apoštol m nohy; následovala Ježíšova modlitba a jeho zajetí. Má
se držet p ísný p st; je povoleno jediné syté bezmasé jídlo. Z tohoto
p stu pochází název Zelený tvrtek. Nebo též podle barvy Olivové
hory, kde za alo Kristovo utrpení. Hlas zvon , které tento den
utichají až do soboty (odlétají do íma), nahrazují ehta ky. P i
posledním zvuku zvon se cinkalo pen zi, aby se držely celý rok.
N kde se zvonilo pali kou o hmoždí , aby stavení opustil hmyz a
myši. Tento den se pe ou Jidáše, zvláštn tvarované ob adní pe ivo z
kynutého t sta, které se pro zdraví mají jíst pot ené medem.
Pranostika: Je-li Zelený tvrtek bílý, tak je teplé léto.
Velký pátek je p ipomínkou dne smrti Ježíše Krista. Ten den byl
odsouzen, popraven na k íži i poh ben. Velký pátek je vzpomínkou na
uk ižování, a proto je prožíván jako den postu ve znamení smutku,
ticha a rozjímání. Výzdoba kostela je chudá, žádné kv tiny ani svíce
na oltá i, písn se zpívají bez doprovodu varhan a zvony ml í. V ilo
se, že se zem otvírá a vydává poklady. Lidé se omývali rosou, aby
byli chrán ni p ed nemocemi. Nem lo se hýbat zemí, tudíž ani
pracovat v poli nebo v sadu. Nesm lo se ani prát prádlo. V ilo se
také, že vycházejí na souš vodníci a otvírá se hora Blaník a lze se
setkat s Blanickými rytí i.
Pranostika: Velký pátek deštivý – d lá rok žíznivý. Když na Velký
pátek h mí, na poli se urodí.
Na Bílou sobotu se v modlitb a postu o ekává vzk íšení. Na
Bílou sobotu se zásadn neslaví mše svatá a další svátosti, krom
pomazání nemocných a svátosti smí ení. ty icetidenní p st kon í.
Nosilo se bílé roucho - je možné, že název Bílá sobota pochází odtud.
Bílé roucho symbolizuje istotu a p ipomíná smytí h ích k tem.
Hospodyn m la doma uhasit všechny ohn a s sebou ke kostelu vzít
poleno, aby jej zapálila v posv ceném ohni a doma jím op t ohe
rozd lala.
Na Bílou sobotu se pe ou mazance i velikono ní beránci, pletou se
pomlázky z vrbového proutí nebo b ezové metli ky a zdobí se vají ka.
Zvony se vrací z íma a op t se rozezní.
Pranostika: Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v lét nouze o
vodu.
V noci ze soboty na ned li se odehrál zázrak Kristova
zmrtvýchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí.
V ned li, na Boží hod velikono ní, Kristus vstal z mrtvých. Stalo
se tak za svítání '
prvního dne v týdnu'
, neboli '
prvního dne po sobot '
(která byla podle židovského kalendá e posledním dnem týdne). Kn ží

Krásnou procházku do blízké p írody p eje
Miškovská V ra
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Anabáze - aneb cesta za svobodou dlouhá
25.000 kilometr (1. ást)

tuláky v Budapešti, aby ned lali ostudu. V pond lí nebo po svátku je
zase pustili.
Spali jsme na holém betonu s jednou p ikrývkou, okna u stropu byla
vytlu ená. Dali jsme si s Panešem p ikrývky pod sebe a p ikrývali
jsme se mým koženým kabátem. Strava byla dietní, k snídani
nahn dlá vlažná voda, které íkali káva a kousek pr hledného chleba
velikosti d tské dlan . K ob du op t vlažná voda neur ité barvy, ve
které jeden š astlivec našel dva kmíny. Ob as byl též hrách nebo
fazole, správn ji kaménky s hrachem nebo fazolemi a ve er op t ta
výborná káva pro zm nu bez chleba. Aby nám lépe chutnalo, chodili
jsme každý den ráno na vycházku, kde se provád l vým nný obchod s
Ma ary. Mnohý vym nil poslední košili za chleba.
Dlouhý as jsme si krátili r znými sporty, nap íklad chytáním vší.
Jeden p eborník jich v jedné košili nachytal 56 kus . Vypravovaly se
r zné anekdoty a rýmova ky. Jedním z nej ilejších, kte í se starali o
zábavu, byl nyn jší ministr výživy Václav Majer. Zajímavé byly též
ranní léka ské prohlídky, které konali dva fel a i /na delší dobu
ubytovaní ve v znici/. Jeden m l v rukou sk ínku s aspirinem a druhý
ze vzdálenosti dvou metr házel aspirin do otev ených úst nemocného.
P i t žších nemocech dal dva, ale aspirin to byl v každém p ípad .
10. dubna 1940 jsem byl s Panešem za azen do skupiny dvaceti lidí,
vybraných na „šup“, zp t na Slovensko. P edtím nás navštívily lady‘s
z anglického konzulátu a každý, kdo nem l prádlo nebo obuv, dostal
nové a k tomu 20 pengö.
V doprovodu stráže nás dopravili vlakem do Sence a v noci
pohrani ní ma arská stráž se slovy „do rána zmizte“ nás doslova
vykopala z Ma arska.
S Panešem jsme se odtrhli od skupiny, obešli stráže a p šky ješt
téže noci jsme došli do Galanty a odtud ráno vlakem znovu do
Budapešti. Na p edem ur ené adrese se nás sešlo asi 40. Ve er jsme se
vytratili za Budapeš a odtud nákladním autem jsme odjeli až na
jugoslávské hranice. Jugoslávci nás již o ekávali a starali se o nás
opravdu bratrsky. V B lehrad jsme si s Panešem ekli, že navštívíme
tam jší Slávii. Byli jsme srde n p ijati a p es ujišt ní, že nic
nepot ebujeme, nám bylo vnuceno každému 100 dinár .
18. dubna 1940 jsme s transportem 120 ech a Slovák odjeli z
B lehradu p es Solu , Istanbul, Skutari a Alepo do Bejrútu, kam jsme
p ijeli po 7 dnech jízdy vlakem. Byli jsme ubytováni ve stanovém
tábo e za m stem. P ekvapilo nás, jak mnoho Arab mluví esky. Byli
to odchovanci Ba ovy školy ve Zlín .
Jedli jsme v tšinou banány a pomeran e, protože dvakrát denn
skopové, které na oleji p ipravovali Senegalci, bylo na naše žaludky
p íliš silné.
Po deseti dnech ekání jsme 7. kv tna 1940 odjeli lodí Mariete
Pacha se zastávkou v Haif a Alexandrii do Marseille. Plavba trvala 7
dní, mo e bylo klidné a p íšerné horko.
V Marseille jsme byli ubytováni v pevnosti cizinecké legie Fort
St.Jean s krásnou vyhlídkou na p ístav. Spali jsme na dvo e, protože
všechen prostor v obytných místnostech zabraly št nice. Po dvou
dnech jsme odjeli do Agde, kde bylo st edisko sl. jednotek. Tam jsme
se kone n setkali se Slav tínským. Zahálka byl v jiném m st u
S.P.O. Ubytováni jsme byli ve d ev ných barácích a na p ikrytí každý
dostal p l vojenského plášt . Po odvodu jsme dostali uniformy, m želi se tomu tak íkat. Byly to plát né montérky, kdysi bílé, kalhoty jsem
m l do p l lýtek a dole jako od psa utržené.
Byl jsem p id len k p šímu pluku . 1 v Montagnacku, Paneš k
d lost eleckému pluku do Lanuvell a Slav tínskýž z stal v Adge. S
ním jsem se sešel až pozd ji v Anglii.
U své roty jsem dostal prádlo, zašpekované snad ješt z minulé
války. P i praní v ece jsem je pustil po vod . Zbran byly snad ješt z
doby napoleonských válek. Dlouhé pušky na jednu ránu. U roty jich
bylo n kolik druh .
Obyvatelstvo se k nám chovalo zdrženliv . Byli jsme pro n jen
„sale etranger“, pro které musí Francie do války.
Také morálka v našem vojsku byla špatná, zásluhou ve Francii
usazených Slovák , kte í íkali, že nemají pro co bojovat, protože mají
sv j „slobodný štát“.
8. ervna jsme kone n odjeli na frontu. Vlakem a pozd ji auty až
na 30 km od Pa íže a pak p šky. Cestou jsme potkávali francouzské
vojáky jdoucí sm rem od fronty, beze zbran , ale t eba se t emi
bidony vína na opasku. Smáli se nám, kam to ješt jdeme. Z
odhozených zbraní jsme si vybírali lepší pušky a sbírali st elivo.

P i postupném zpracovávání jednotlivých hesel místní vlastiv dy se
ob as poda í, díky navázaným a mnohdy i zprost edkovaným
kontakt m, získat velmi zajímavé materiály, které umož ují i jiné
pohledy na lí ené události. A n kdy jsou to skute nosti zcela odlišné
i p ímo si odporující s tím, co již bylo napsáno v novinách,
asopisech i knihách.
Jedním takovým dílkem je i autentická výpov
zdejšího rodáka
Josefa Cikána /1914-1985/, ú astníka zahrani ního odboje za druhé
sv tové války. Díky laskavosti a se souhlasem jeho dcery, paní Evy
Kubálkové z Prahy, se do ní m žete za íst a ur it nebudete litovat
asu, který jste na to vynaložili. Ostatn posu te sami:
Do služeb banky Slavie jsem nastoupil 1. listopadu 1935 v
Bratislav . Pozd ji jsem byl p eložen do její kancelá e v Košicích, po
záboru Košic jsem p ešel do Prešova a v roce 1939 jsem se vrátil op t
do Bratislavy.
Na podzim 1939 jsem jako mnoho jiných ech dostal vyrozum ní,
že jsem p eložen do Brna. Protože se mi do tzv. Protektorátu necht lo,
rozhodl jsem se, že odejdu za hranice, kde se tvo ily eskoslovenské
jednotky.
Domluvil jsem se s kolegou Rudolfem Panešem a Václavem
Zahálkou, že p jdeme spole n . Kolega Slav tínský odešel d íve a
slíbil, že nám podá zprávu, ale na ni jsme ekali marn . Shán li jsme
informace a od pana Mráze, vedoucího bratislavské organizace, který
byl též zapojen do p evád ní uprchlík , jsme se dozv d li, že tzv.
linky všechny popraskaly. Rozhodli jsme se proto, že nebudeme na
jejich obnovení ekat a p jdeme sami.
28. února 1940 jsem v bance oznámil, že odjíždím do Brna, a spolu
s Panešem a Zahálkou jsme odjeli do Trnavy k našemu zástupci p.
Škodovi. Ten nám umožnil spojení s pašerákem, s jehož pomocí a za
300 Ks za muže jsme p ekro ili slovensko-ma arské hranice. Sn hu v
té dob bylo místy po pás. Promo ení jsme p išli do vesnice Vagovce
(tehdy ma arské), kde jsme se trochu osušili a asn ráno jsme odjeli
ze Šaly n. Váhom do Budapešti. Od p. Škody jsme m li adresu jeho
manželky, která již byla v Budapešti, a ta nás zavedla na francouzský
konzulát.
Uniformovaní strážníci, kte í stáli p ed konzulátem, si nás ani
nevšimli, bohužel si nás nikdo nevšiml ani uvnit a ma arský vrátný
nás vyhodil s od vodn ním, že se dnes pro echy neú aduje. Jakmile
jsme opustili budovu, zastavili nás dva lenové civilní policie a žádali
na nás legitimace. Pon vadž jsem šel s Panešem vp edu, Zahálka s pí.
Škodovou se rychle obrátili a odešli, aniž by policie m la možnost je
zadržet.
Odvedli m s Panešem na strážnici, kam se Paneš zdráhal jít.
Strážník Paneše nakopnul a od Paneše dostal pár facek. Po p evezení
na policejní editelství byl s námi sepsán protokol (v plynné eštin ).
Paneš m l být za uhození strážníka p edán p ímo N mc m. Ale
dopadlo to tak, že postižený strážník Panešovi t ch pár facek zase
vrátil (až mu rozbil brýle), podali si ruce a protokol o p edání byl
roztrhán.
Potom nás zav eli do místnosti velké cca 20m2, kde nás bylo asi 35
lidí všech národností, nejvíce ovšem ech . T etí den nás „zeleným
antonem“ odvezli do v znice Toloncshász. P i cest sbírali po
stanicích zadržené tuláky a prostitutky, až byl v z doslova našlapán.
V Toloncsházu se dojemn starali, abychom nem li vši. Prohlíželi
nám šaty tak dlouho, až v nich nezbylo nic, co nebylo p išito.
Mezitím, co nás nahnali pod sprchy, dali nám šaty a prádlo do
odvšivovacího kotle. Ale m l jsem dojem, že to byla um lá líhe ,
protože šaty nám doslova samy p išly naproti. Aby nám ušet ili
starost, ím se budeme esat, ost íhali nás dohola.
Takto ošet ené a upravené nás str ili do místnosti mezi Ma ary
( eské odd lení bylo v té dob v karantén ). Spole nost byla opravdu
vybraná, hodná názvu „uzav ená“. V 80-ti lenném osazenstvu byli
zastoupeni tuláci, zlod ji, kasa i, rumunští zb hové, homosexuálové a
nevím co ješt .
V tomto milém prost edí jsme s Panešem pobyli 14 dní a pak nás
p evedli do eského odd lení, kde nás bylo na sv tnici p es sto.
Takové tam byly sv tnice dv . Za pobytu v ma arské sv tnici jsme
zjistili, že vždy v sobotu nebo den p ed svátkem pozavírali všechny

16

13. ervna jsme zaujali první obranné postavení na ece Marn .
Vykopali jsme zákopy a pozorovali, jak se fronta pohybuje mimo nás
v místech, kde Francouzi nekladli žádný odpor. asn ráno byl dán
rozkaz k ústupu a odpoledne jsme zaujali druhé postavení. Místo
odpo inku jsme stav li protitankové zátarasy. Ješt jsme nebyli ani
hotoví, když byl na ízen další ústup. Díky Francouz m byla totiž
fronta asi 130 km za námi. Ustupovali jsme nep etržit dva dny a dv
noci sm rem k m stu Montro, kde byl jediný most, po kterém se dala
p ekro it eka Seina. Most byl plný rozbitých voz , mrtvol a na
mnoha místech byl proražen od leteckých bomb.
Po p ejití mostu a projití m sta jsem se únavou zhroutil a spal až do
pozdního odpoledne. Dlouho mn trvalo, než jsem našel svoji
jednotku, ze které zbyly jen žalostné trosky. Ve er nás naložili do
kamión a odvezli na n jakou stanici, odkud jsme odjeli vlakem
sm rem na Gien, ležící na ece Loi e. Most p es eku byl stejn
zatarasen jako Montro a byla ho jen polovi ka, našt stí polovi ka po
celé délce.
Za ekou jsme 17. ervna zaujali obranné postavení. Vykopali jsme
zákopy a p e kali klidnou noc. Druhý den ráno jsme na druhém b ehu
eky spat ili N mce a nastala pravidelná p est elka z lehkých zbraní. Z
naší strany jen z pušek, protože kulomety nám nest ílely. Odpoledne
za ala st ílet francouzská d la, ale brzo umlkla. K ve eru se ozvali
N mci s t žkým d lost electvem a vyp j ili si nás na t i hodiny tak, že
jsme nemohli zvednout ani hlavu. Poté N mci p ekro ili eku a
skon ili hezky daleko za námi. Náš úsek jsme drželi až do noci, kdy
byl dán rozkaz k ústupu. Pon vadž byla tma, st ílela jedna naše
jednotka do druhé, avšak díky zbraním, kterými jsme byli vybaveni,
se nikomu nic nestalo. M l jsem sice prost elenou botu, ale netroufám
si tvrdit, že by naše „moderní zbran “ m ly takovou ú innost. Ráno za
svítání jsme se dali trochu dohromady a nastal op t nekone ný ústup
bez cíle.
Dne 21. ervna 1940 bylo vyhlášeno p ím í. Nasedli jsme do vlaku
a jeli sm rem na Bordeaux. To však již bylo obsazeno N mci a tak
jsme se museli vrátit zase na jižní pob eží. V Narbonu jsme vystoupili
z vlaku. Ze dvou pluk zbyly jen dva prapory. Lo nebyla žádná k
dispozici a tak jsme se m li rozhodnouti, zda p jdeme jako jednotka i
jednotlivci se zbran mi do Špan lska, i a si d lá každý, co chce.
Mezitím byl navázán styk s Londýnem, odkud jsme se dozv d li, že
pro nás jede do p ístavu Setee egyptská lo Rod el Farag.
Francouzi nás na lo pustili pod podmínkou odevzdání zbraní. Zde
se op t našli lidé, kte í odmítli pokra ovat v boji a byli to zase
Slováci, ale i eši, usazení ve Francii.
27. ervna jsme kone n opustili b ehy Francie, která nás tolik
zklamala. Plavba do Gibraltaru trvala 4 dny. Cestou jsme m li n kolik
ponorkových poplach , ale nic se nestalo.
2. ervence jsme se za adili do velkého konvoje a vypluli do
Atlantiku. Ihned jsme na sob poznali rozdíl, jaký je mezi
St edozemním mo em a Atlantikem. Hlavn to pocítil žaludek, který
d razn odmítal cokoliv p ijmout, ale zato se snažil vydat ven i to, co
v n m nebylo. Rod el Farag byla nákladní lo . Spali jsme v podpalubí
i na palub a p i stálém kymácení jsme se kouleli sem a tam jeden
p ed druhého. Nežli si naše žaludky zvykly, nikdo neprojevil zájem o
záchody, provizorn postavené na palub , a tak netušil jejich
záludnost. P i stálém kymácení lodi bylo zcela snadné, že si ulevující
muž sedící na kbelíku po pádu vylil celý obsah za krk. Bylo z toho
trochu klení, hodn smíchu, ale pon vadž bylo mo ské vody dost, bylo
vše brzo v po ádku.
Náš konvoj plul až k Azorám a odtamtud teprve vzal kurs na
Anglii, kde jsme 13. ervence p irazili k m stku v p ístavu Liverpool.
Z p ístavu jsme šli p es m sto na nádraží. Všude byl klid a po ádek,
nebýt ve m st protitankových p ekážek, nikdo by nepoznal, že je
válka. Angli ané se na nás usmívali, n který mrkl okem neb zvedl
palec. Naložili nás do osobních vagon s potahovanými sedadly, ani
jsme necht li tomu v it, že je to t etí t ída. Z malé stani ky, asi dv
hodiny jízdy z Liverpoolu, jsme odešli do rozsáhlého parku pod
hradem Cholmondeley, kde již byly p ipraveny stany. Tam již byly
n které jednotky, které m ly ješt as odjet z Bordeaux. Setkal jsem
se tam op t se svými spolupracovníky Panešem, Zahálkou,
Slav tínským a Škodou.
Mimo stan jsme dostali polní uniformy, p ikrývky, plášt nky do
dešt , zkrátka vše, co voják pot ebuje.
Okolní obyvatelstvo k nám bylo úžasn dobré, m lo o nás veliký
zájem. Zvali nás na pov stný „cap of tea“ (šálek aje). Každý z nás
jim nechal n jaký suvenýr – lví ka, knoflík apod…

Jednou se stalo, že jedna mladá Angli anka loudila na našem
vojákovi n jaký ten suvenýr. Pon vadž vojá ek anglicky neum l a
samoz ejm , že ona esky také ne, pomocí rukou znázor ovala, co
chce. Palec a ukazová ek uzav ela v kroužek a ukazová ek druhé ruky
strkala do vzniklého kroužku a zase vytahovala. Toto stále provád la a
doprovázela to prosebnými pohledy. Náš milý lov k hned pochopil,
mladou lady objal a provedl prakticky to, co podle svého vyrozum l z
tak v rného znázor ování rukama. Samoz ejm z toho byl pr švih a
vyšet ování. Nakonec se zjistilo, že Angli anka cht la památku v
podob francouzské mince s dírkou uprost ed. To co cht la, nedostala,
ale památku na našeho vojáka rozhodn m la.
V tomto tábo e jsme z stali až do pozdního podzimu a pak jsme se
p est hovali do barákového tábora v Midlandu, nedaleko m sta
Leamingtonu. V tomto tábo e byl 1. p ší prapor, u kterého jsem byl
spole n se Zahálkou a Slav tínským. Paneš a Škoda byli u
d lost eleckého pluku asi 1,5km od nás.
Nyní nám nastal tvrdý výcvik a po jeho skon ení jsme m li astá
n kolikadenní cvi ení s anglickými jednotkami. Všechny anglické
jednotky odcházející na africkou frontu m ly poslední záv re né
cvi ení s námi snad proto, že náš výcvik byl podobný n meckému.
Angli ané nemohli pochopit, že tak dob í vojáci nejsou oholeni, když
oni se holí každý den. Jednou anglický d stojník, len mise na našem
velitelství, domlouval našemu vojáku, který byl siln podnapilý, pro
není oholen. Zkoušel to anglicky, francouzsky, rusky, a když náš
voják mu stále nerozum l, spustil na n ho n mecky. A to bylo zle,
nebo ten ho na míst ztrestal. Po vyst ízliv ní m l výmluvu, že jak
slyší n mecky, tak že nezná bratra. Angli an to pochopil a ješt se
omluvil, že nem l mluvit n mecky.
Když už jsme se nau ili tolik, že jsme se mohli domluvit, setkávali
jsme se s lidmi, kte í nem li o kontinentu ani pon tí, tím mén o
eskoslovensku.
V zá í 1941 jsem byl zavolán na velitelství praporu, kde byli vysocí
d stojníci MNO z Londýna. Po povšechné debat o situaci doma,
jsem byl tázán, zda-li bych se odvážil seskoku na naše okupované
území. ekli, že je to úkol t žký a nebezpe ný, vhodný jedin pro
dobrovolníky a ty že eká z 90% jistá smrt. Prohlásil jsem, že jsem
ochoten k návratu dom touto cestou.
Odjel jsem potom se skupinou vybraných muž do kurzu pro
výcvik parašutist , který byl ve Skotsku, blízko p ístavního m ste ka
Maleig, poslední železni ní stanici z Glasgowa na sever.
Výcvik trval ty i týdny. U ili jsme se zacházet s trhavinami,
st elb ze všech druh zbraní, boji zblízka, morseovce, šifrování, tení
map apod. Za instruktory jsme m li skotské d stojníky v sukních,
kte í jako kamzíci skákali po skalách, až jim bylo vid t – zkrátka pod
t mi sukn mi nic nenosili.
Na ukon ení kurzu byl „finále super“, který trval do asných
ranních hodin. Major, velitel školy, nám vyhrával na dudy, až nám
vstávaly vlasy na hlav . Nyní chápu, pro Skotové p i útocích hrají na
dudy. Monotónní zvuky tohoto nástroje p ivedou lov ka až do
nep í etného stavu.
Po ukon ení kurzu jsme odjeli do Manchesteru, kde se provád ly
seskoky padákem. P i výdeji padáku nám bylo vydávajícím docela
vážn e eno, že v p ípad , že se padák neotev e, máme si p ijít pro
jiný. Teprve po chvilce si uv domil, co íká.
První seskok padákem, ne nejleh í, se provádí z v tší výše a není
as na n jaké pocity. N kolik vte in jsem m l dojem, že jsem sko il
do prudkého proudu vody a než jsem se vzpamatoval, již jsem se
klidn houpal na otev eném padáku. ím více seskok , tím je více
asu sledovat postup otevírání padáku a doba otev ení se zdá ím dál
tím delší. Nejhorší jsou seskoky z balónu, protože se padák otevírá tíží
volného pádu a ne jako u letadel proudem vzduchu od motor . P i
seskoku z letadla vynese proud vzduchu padák skoro nad letadlo, z
balonu parašutista padá polovinu výšky volným pádem, než se padák
otev e (ská e se z výšky 180-240 m).
Po skon ení t chto kurz jsme se každý vrátili ke svému útvaru s
upozorn ním, že v p ípad pot eby budeme zavoláni.
M li jsme p id leny obranné úseky na pob eží. Po rotách jsme se
st ídali na stráži u pana presidenta, který bydlel v malém záme ku
nedaleko Londýna. Provád li jsme jen no ní poch zky kolem
vesni ky. Osobní stráž presidenta tvo ili sta í vysloužilí vojáci. Pan
president k nám do stan chodil ob as na aj a vykládal o situaci.
Procházel se sám po okolí, rozmlouval s vesni any, kte í ho m li
up ímn rádi.

pokra ování p íšt
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On, tak jako tisíce dalších, musel nastoupit vojenskou službu. Po
ro ním výcviku narukoval na ruskou frontu a tam se také ú astnil boj
u Kovelu, Cholmu a Perezienky. Pomáhal, vzhledem ke své p edchozí
civilní p íprav , jako samaritán na obvazišti. Pozd ji jako kadet
aspirant byl p eložen na italskou frontu a zú astnil se také památné a
asto vzpomínané bitvy na Piav .
V posledním roce sv tové války dostal t ím sí ní studijní
dovolenou, kterou ukon il v Praze složením magisterské zkoušky a
promován byl 16. ervence 1918. Na záv r války se musel vrátit zp t
na italskou frontu.
Po válce p sobil n jakou dobu v armád ve vojenských lékárnách,
po odchodu do zálohy i jako civilní zam stnanec a nakonec skon il
jako kapitán lékárnictva v záloze.
Po odchodu z armády si vyhlédl jako možné p sobišt práv
ervené Pe ky. Zde se mu poda ilo, na základ své d ív jší známosti
z armády, dohodnout s vlastníkem domu p. 10 Václavem
Kade ábkem, rodákem z nedalekých Ho an, že mu p enechá prostory
v p ízemí domu d íve sloužící obchodní innosti, aby zde mohl z ídit
lékárnu.
A tak, když žádal o koncesi pro pe eckou lékárnu, mohl svoji
zp sobilost dokladovat praxí v 15 lékárnách, ímž se jen tak n kdo
nemohl pochlubit.
Z ízení lékárny, její za ízení, vybavení a prvotní zásobení stálo jist
nemalé prost edky. Proto také po áte ní období bylo poznamenáno
potížemi, finan ní nedostate ností a své zde jist sehrála i neznalost
místních pom r . Brzy se díky své pružnosti aklimatizoval a vžil se do
pom r malého provincionálního m ste ka. Obyvatel m místním i z
nedalekého okolí sloužil ob tav a nep etržit až do roku 1957, kdy
odešel do výsluhy ve svých 68 letech a následn se odst hoval do
rodného Záb ezí, kde také 11. dubna 1973 zem el v požehnaném v ku
84 let.
Lékárník Št pán Šec, tak jak to mohou se mnou potvrdit i další
pam tníci, byla figura svérázná, jako by byla vyst ižena z Nerudových
Malostranských povídek.
Když se zde etabloval, neúprosn
se pomalu blížil k
Abrahámovinám. Proto je již možné ho v té dob ozna it jako starého
mládence. Byl však rozvážný, rozšafný a s lidmi to um l. Svých
zkušeností a dovedností, získaných jak v dobách vále ných tak i
mírových, um l dokonale využít. Proto se jeho pov st pom rn rychle
ší ila a netrvalo dlouho a m l širokou klientelu, která se rekrutovala ze
všech vrstev obyvatel.
Za t ch více než dvacet let, kdy zá il jako stálice, se zde vyst ídali
t i prakti tí léka i. František Dvo ák mladší do r. 1941, pak Josef
Nepraš a od r. 1942 Stanislav Pato ka, který zde skon il ve stejném
roce jako náš protagonista. Všichni rad ji šli žádat o radu a pomoc
lékárníka, než obhroublého a mnohdy i vulgárního a pozd ji i
zakládajícího lena místního JZD, Stanislava Pato ku.
Lékárník každého ú astn vyslechl, nechal si vylí it potíže a poté
doporu il zp sob lé ení, které doprovodil pot ebnou medicínou,
kterou m l již hotovou i ji následn p ipravil. Míchal masti, bylinné
aje a když bylo t eba, tak i ošet il r zné úrazy.
Bydlel v p ízemních místnostech za lékárnou jako sám voják v poli
na vart . Službu držel nep etržit i když byl na to jen sám. Pokud ho
n kdo vzbudil v dob no ního klidu, m l možnost jej spat it v r žové
dámské no ní košili se slušivým no ním epcem téže barvy.
Ob adem byla údržba jeho osobního automobilu zna ky Škoda,
který m l zaparkovaný v garážovém p ístavku za domem. To s ním
vyjel, o istil a zase zajel.
Každé ned lní odpoledne, pokud to bylo možné, se místní vybraná
spole nost scházela ve skleníku Kaislerova hostince, který byl v rohu
vpravo od vý epu. Na sch dcích, vedoucích do vý epu je vítal
hostinský František Kaisler. Jeho statná postava, vp edu krytá bílou
„vikslajvantovou“ zást rou, kožené erné holínky, na krku kulatá
hlava s mohutným knírem, na hlav fez s visící bambulkou a v ústech
neodmyslitelná p novka. To obraz toho, jenž byl sou ástí koloritu
obce.

Dnešním íslem bychom cht li zahájit pravidelnou sérii lánk ,
která si klade za cíl p inášet na stránky tvrtletníku n co z bohaté
historie dom v našem m stysi a jejich majitel . A tak se tedy
seznamte s prvním z nich – Lékárna „U Zámku“, .p. 10:

Reminiscence aneb ohlédnutí za minulostí.
Jak název napovídá, lékárna v ervených Pe kách oslaví 75 let své
existence. V historii farmacie to není nijak omra ující výro í. Na
našem území jsou známy daleko starší lékárny, nap . v Litom icích
(z ízena 1320), na Malém nám stí v Praze (r. 1353), v Litomyšli
(1383).
Nejstarší zmínky o lékárnících jako profesi pocházejí ze starého
Egypta a nutno íci, že už tehdy toto povolání podléhalo ur itým
pravidl m. V pr b hu st edov ku vždy museli své znalosti a
dovednosti prokazovat p ed p ísnými komisemi složenými p evážn z
léka .
Pravidla pro provozování lékáren byla pevn daná. Za RakouskaUherska byly ceny lék stanoveny ministrem vnitra, léky byly
vydávány na p edpis ve dne i v noci, v ned li i ve svátek. Dohled
p íslušel okresnímu léka i a okresním ú ad m, o z izování
rozhodovalo Grémium – sdružení samotných lékárník .
Na za átku 20. století existovaly dv možnosti, jak vystudovat
farmacii. Bu absolvovat 6 let gymnázia nebo reálného gymnázia a
složit zkoušku z latinského jazyka a pak vystudovat farmacii na
univerzit , nebo se vyu it v lékárn po dobu 3 let (tyrocinium),
podrobit se zkoušce z odborných praktických a p írodov dných
znalostí a ješt v témže roce nastoupit na studia na univerzit v délce 4
semestr . Vést lékárnu tak mohl v uplynulých desetiletích magistr
farmacie nebo doktor p írodních v d.
Sou ástí každé lékárny musela být alespo výdejna medikament ,
pracovna lékárníka, sklad lé iv a laborato nebo-li p ípravna lék , kde
se p ipravovaly lektvary, masti, odvary, maceráty a pilulky.
Jen v nepatrném množství lékáren se až do dnešních dn zachovalo
jejich p vodní vybavení. Dochované nápisy na zásuvkách a stojatkách
(nádobách) nazna ují, že sortiment a surovinové zásoby lékáren byly
velmi bohaté.
Po tomto všeobecném úvodu zam íme svoji pozornost na to, co je
nám v této v ci nejblíže, tedy na místní lékárnu.
Lékárnu otev el magistr farmacie Št pán Šec práv p ed sedmdesáti
p ti lety 1. dubna 1936. I když to bylo na apríla, apríl to nebyl a toto
datum je pro m d vodem, abych za vydatné pomoci „naší paní
lékárnice Zuzany“ vám p iblížil ve stru nosti d je, které jsou s tímto
fenoménem spojeny.
Samoz ejm , že naši pozornost budeme z osob v novat nejd íve
jejímu zakladateli.
Št pán Šec se narodil 16. ervna 1889 v Záb ezí v rodin rolníka.
Obecnou školu vychodil v Trorín , pak následovala studia na
gymnáziu ve Dvo e Králové, které ukon il v sext . V té dob už m l o
svém dalším putování životem jasné p edstavy. Cht l být lékárníkem,
a proto také musel splnit v té dob stanovené p edpoklady, tak jak
jsme se o nich v p edchozím již zmínili.
Lékárnickou pr pravu zahájil v B lohrad a pokra oval v ní v
lékárnách ve Volyni a Velké Byst ici. T íletou u ební dobu ukon il
úsp šným složením tyrociální zkoušky 9. zá í 1913 v Olomouci a
mohl nastoupit a také nastoupil bezprost edn k dalšímu studiu na
Karlovu univerzitu v Praze. Ovšem áru p es rozpo et mu v jeho
plánech ud lal 28. ervenec 1914, kdy byla v Rakousko-Uhersku
vyhlášena všeobecná mobilizace a vypov zena válka Srbsku jako
následek sarajevského atentátu na následníka tr nu Františka
Ferdinanda dÉste a jeho manželku Sofii roz. Chotkovou. Mobilizace
se týkala všech schopných muž ve v ku od 18 do 50 let.
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snadná. Vše zajiš ují vlastními auty nebo traktory. Už n kolikrát bylo
t eba vyjet s traktorem a vytáhnout myslivce, když p i cest do revíru
autem n kde zapadli. Proto v tšinou jezdí ti, kte í mají terénní auta a
mají v tší šanci, že nezapadnou. P ikrmování zv e ale má i odvrácené
stránky. Zv , která se stahuje ke krmelc m, se stává snadnou ko istí
dravc a škodné.
Vyzýváme návšt vníky les , luk, polí a sad , aby se v nadcházející
dob chovali mimo ádn ohledupln a dodržovali v t chto lokalitách
klid. Práv v jarních m sících vrcholí období kladení mlá at. Dále
žádáme motorká e a jezdce na ty kolkách o shovívavost k p írod a
zv i. ty kolky jsou doslova pohromou pro voln žijící zv a jejich
mlá ata. Jezdci se po okolí obcí velice asto pohybují mimo zna ené
cesty, ímž samoz ejm porušují zákon. Obrana je velice složitá,
pokud se poda í zjistit poznávací zna ku takovéto ty kolky nebo
motorky, budeme nuceni toto hlásit na policii. Nebezpe í tyto stroje
p edstavují nejen v tom, že zv ruší, ale p edevším tím, že mlá ata
mnohdy kon í pod koly rychlých ty kolek a motorek, kterým
nemohou uniknout. Myslivci sou asn upozor ují na nutnost mít
svého pejska p i procházce p írodou pod kontrolou tak, aby nenahán l
nap íklad srn í zv . Bezohledné rušení zv e a volné pobíhání ps je
v tomto období pro zv velmi škodlivé. Ohroženy nejsou jenom
dosp lé matky, ale zejména mlá at m hrozí bezprost ední nebezpe í
zadávením. Psi dále ruší na zemi hnízdící ptáky, kterým se ast jším
opoušt ním hnízda snižuje líhnivost sn šky i hnízdo zcela opoušt jí.
Dále radíme, jak se zachovat p i nálezu opušt ného mlád te. Pokud
n kdo nalezne opušt né mlád na louce, v sad i v blízkosti lesa, je
nutno jej ponechat na p vodním míst a co nejd íve nejkratší cestou se
vzdálit od tohoto místa, aby nezanechal pachovou stopu v blízkosti
mlád te. Pokud bychom se mlá at dotýkali, m žeme je svým
chováním odsoudit na smrt, protože je matka již nemusí p ijmout".
Velkým nebezpe ím je pro zv také velkozáb rová zem d lská
mechanizace tažená silnými a rychlými traktory. Tyto stroje nej ast ji
ohrožují a masakrují zajíce a srn í zv , kte í se pohybují po polích a
nemají tém žádnou šanci stroj m v as uniknout. Proto žádáme
zem d lce, aby v dob senose í na loukách a p i pracích na polích
v novali tomuto problému velkou pozornost.
No a co se d lo v našem MS „OBORA“ od za átku tohoto roku?
Mimo vlastní práci se starostí o zv naše sdružení uspo ádalo
v m síci lednu již tradi ní „Myslivecký ples“ za velké ú asti a
spokojenosti návšt vník . V m síci únoru prob hla „Výro ní lenská
sch ze“, na které jsme zhodnotili naší práci v minulém roce a
odsouhlasili plán na rok letošní. Na záv r této sch ze byly provedeny
volby nového výboru mysliveckého sdružení na další období.
BP

Vybranou spole nost tvo ili pan doktor, pan lékárník, pan ídící
(pozd ji editel školy) a úzká skupina úsp šných jedinc z ad
obchodník a podnikatel .
A nyní se zase vra me k meritu v ci.
T i roky po odchodu Št pána Šece byl d m, do té doby pat ící
Kade ábkov rodin , zkonfiskován roku 1960 podle zákona 88/59Sb.
a zapsán novému nabyvateli. Omylem administrativy došlo k tomu, že
místo Okresního národního výboru v Kolín se stal adresátem
Obvodní národní výbor pro Prahu 5. Tento krok p edb hl chod d jin.
O ty i roky pozd ji by byl býval d m jako odúmr po Václavovi
Kade ábkovi /+1964/ stejn p ešel na stát, ale stalo by se to mnohem
d stojn jším zp sobem.
Až do roku 1960, než nastoupil lékárník Jan Van ura z Kutné Hory,
se zde krátkodob vyst ídala v záskoku celá ada osob, nejdéle však
doktorka p írodních v d a magistra farmacie Zde ka Zemanová
/1910-1997/ z Kutné Hory. Jan Van ura /1916-1994/, magistr
farmacie, zde sloužil plných 23 let, od roku 1980 jako d chodce, až do
konce r. 1982. První ty i m síce roku 1983 zde op t pohostinsky
vystupovala Z. Zemanová, kterou v kv tnu téhož roku vyst ídala
doktorka farmacie Zuzana Dvo áková.
Ta zde p sobila až do ervna 1985, kdy odešla na mate skou
dovolenou. Po dobu její nep ítomnosti ji zastupovala d chodkyn ze
Sedlce u K. Hory magistra farmacie Vlasta Štrausová.
Zuzana Dvo áková se vrátila na místo inu na podzim 1989.
Po zjednání nápravy pak byl d m v r. 1993 p eveden z rozhodnutí
finan ního odboru ONV v Kolín na Nemocnici Kolín s tím, že jeho
uživatelem byla Lékárenská služba Kolín.
A poslední zm na nastala v roce 1999, kdy se nabyvateli domu p.
10 stali dokto i farmacie Zuzana a Jaroslav Dvo ákovi.
Nikdo si nedovede p edstavit lékárnu bez rozvážné a ob tavé
Blanky Procházkové, zdejší roda ky, stálé laborantky od roku 1990.
Je stejného kalibru jako byl Št pán Šec. A to je ta nejv tší poklona,
jakou jí m žeme my pam tníci zašlých as složit, a doufám, že i
mladší generace má dost d vod se k nám p ipojit.
A co je nutné nakonec p ipomenout a zd raznit, že se vlastník m
domu poda ilo za zna ných finan ních ob tí a tém ve vzpomínaný
výro ní den dokon it ozdravnou kúru objektu, který si ji vyžadoval již
dlouhé desítky let. Vždy d m v této patrové podob je zde dv st let
a nová fasáda kopíruje tu, kterou objekt dostal p ed zhruba sto lety.
Sou asn s celkovou opravou došlo i na restaurování secesního
mobiliá e v oficín , který pochází z p elomu 19. a 20. století.
Možno konstatovat, že tato vzk íšená ást památkov chrán né
zóny obec zkrášluje a plní funkci kulturního a spole enského centra
našeho m styse.
Ing. He man Kraml

Zpráva skoro jediná, zato ale úžasná. Od 31. 1. 2011 je v odd lení
pro d ti nový po íta !!! D kuji tímto všem, kte í se o to zasloužili.
Jmenovit panu Kopeckému, který nasadil takové tempo, že jsem
málem nestihla pod tento po íta po ídit stolek.
Doufám milí mladí tená i, že vaše kroky op t zamí í sm r
knihovna a nebude to jen kv li po íta i. ekají zde na vás totiž samé
p kné knížky.
Ješt bych cht la upozornit tená e, kte í nemají zaplacené
p ísp vky na rok 2011, aby tak u inili co nejd íve. Výše p ísp vk je
stejná jako v lo ském roce.
A ješt jedno d ležité upozorn ní pro d tské tená e. Je op t
vyhlášena anketa o nejlepší knihu vydanou v roce 2010.
Kdo se chce zú astnit, vyzvedne si v naší knihovn anketní lístek,
který vyplní a odevzdá nejdéle do 10. 3. 2011. Ve st edu 13. 4. 2011
pak pojedeme op t do Prahy do Památníku národního písemnictví na
slavnostní vyhlášení.
Skon ila sout ž v malování, odm ny budou rozdány b hem
b ezna a obrázky budou vystaveny v knihovn .
M. Hurtová

Dlouhá zima nevyprázdnila jen sklady soli silni á , ale také
zásobárny myslivc , vyrážejících do svých revír p ikrmovat zv . Ta
by bez jejich pomoci dlouhou zimu nejspíš nep ežila. Myslivci tráví
nemálo asu obcházením, objížd ním revír a p ikrmováním. A to už
jsme obilí museli dokupovat. Kupujeme zv i istý je men, a že nás to
stálo nemalé peníze, snad nemusím ani p ipomínat. Jenže práv tento
p ístup, kdy se lenové sdružení starají o zv po celý rok, dává
poznat, kdo je myslivec t lem i duší. Uznávám ty opravdové
myslivce, kte í se o zv starají po celý rok. Zbytek jsou jen st elci,
protože je zv zajímá jen v dob hon , které lo ský rok prakticky
nebyly. Dokrmování zv e je nutností, p irozená potrava byla adu dní
ukryta pod ledovou krustou, která je pro zv nep ekonatelnou
p ekážkou. Vyhladov lá zv v zim požírá i to, co by za normálních
podmínek minula bez povšimnutí. Ohryzané ke e a stromky v p írod
nejlépe vypovídají o nouzi, ovládající živo išnou íši polí a les .
P ikrmování má obrovský význam pro po etní stavy. Hladová zv
nem že mít dostate n silné potomstvo. Pokud jí dáme potravu, aby
zimu v po ádku p ežila, odvd í se zdravými a silnými mlá aty. Cesta
do revíru, kde myslivci týdn zásobují bezpo et míst pro krmení, není
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Historie šipek sahá až k dob , kdy se po naší zemi prohán la dnes
již vyhynulá zví ata. Jist si všichni pamatujete z dob svého d tství
ilustrace (nap . Burianovy) v knihách o dávných dobách (spisovatelé
Augusta nebo Štorch). Na t chto obrazech je vid t (a je to podloženo
v deckým výzkumem a vykopávkami) jak naši p edkové loví (nap .
jelena, mamuta i jiné) pomocí ošt p . A tady bychom m li ud lat
první zastávku na naší šipkové cest asem. Možná že to je jen
odbo ka, ale nikdo nám nevymluví, že tehdy se zrodil p edch dce
dnešních moderních sportovních ná iní, tedy ošt p (Železný,
Zátopková,…).
P estože nejstarší ošt py, nalezeny v n meckém Schöningenu, jsou
staré jen asi 400.000 let, americký antropolog R. C. Kelly se domnívá,
že ošt p lidé používají už milion let. No a ošt p je vlastn (p i troše
dobré v le) taková v tší šipka. P vod šipek je opravdu odvozován od
ošt p , kuší i luk . Sice má t lo d ev né a ne z wolframu a hroty
nejsou z plastu, ale z kamene. Letky nevidno. Nyní si dovolím ud lat
odbo ku k pravidl m šipkového sportu.

7

Letošní sezóna se nám p ehoupla do své druhé poloviny.
A – tým: Situace se od minulého lánku rapidn zm nila.
Po rozpa ité první t etin sout že (8 zápas – 3 výhry, 5 proher) jsme
do druhé vstoupili tou správnou nohou. Další porce osmi zápas se
nám poda ila náramn . Postupn jsme získali skalpy nejlepších tým
sout že. Obzvláš výhra nad vedoucím týmem sout že, ATK
Kounice, který do té doby neztratil ani jeden bod, nás hodn
povzbudila do dalších boj . Nejen že se nám po šesti výhrách a dvou
remízách poda ilo uniknout z boj o udržení, ale dokonce m žeme
op t snít sen o p edních p í kách.
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B – tým: I náš druhý tým si v další ásti sout že udržel svoji
výkonnost a drží si druhou postupovou p í ku s náskokem ty bod
na t etího.
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Tabulka turnaje
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1. Sokol Zásmuky

5

3

2

0

15:06

11

2. FK ervené Pe ky

5

2

2

1

17:12

8

3. Viktoria Radim

5

2

2

1

11:09

8

4. Polaban Nymburk

5

2

1

2

12:13

7

5. FC Bílé Podolí

5

1

1

3

11:20

4

6. Bohemia Pod brady

5

1

0

4

10:16

3

Aktuální program a výsledky turnaj
stránkách www.cervene-pecky.webnode.cz.
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V pravidlech steel ( ŠO) je totéž (jen šipka m že mít 50 g).
Navíc je ur ena maximální délka šipky na 12'
'(30,48 cm).

Stejn jako v lo ském roce i letos po ádá náš oddíl t i zimní turnaje.
Jeden pro A-tým, další pak pro B-tým a dorost. Á ko má turnajové
zápasy již za sebou a v konkurenci p ti dalších tým skon il celkov
druhý, když v posledním zápase o celkové prvenství podlehl
Zásmukám.
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V pravidlech soft (UŠO) je ur ena pouze minimální délka a
maximální hmotnost šipky (musí být delší než 60 mm a mít
hmotnost maximáln 20 g).

)

D – tým: I náš dív í tým nám v rámci možností d lá radost. A
nebýt prohraného zápasu s posledním týmem, který získal jediné dva
body práv s d v aty, mohly holky p i vyrovnanosti sout že pomýšlet
i na vyšší p í ky.
+

•

Radek Š astný

C – tým: Nejv tší radost nám ale ud lali mládežníci z cé ka.
Chlapci sice smoln prohráli poslední zápas lo ského roku, ale letošní
ty i výhry jim zajistily historický postup do druhé ligy. Te už jen
t ešni ku na dortu v podob prvního místa. Gratulujeme a držíme
palce.
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najdete na webových

Start jarních kol v okrese je naplánován na poslední b eznový
víkend, á ko v kraji za íná již 12. 3. domácím zápasem s Uhlí skými
Janovicemi. Oproti podzimu došlo ke zm n hracích dn . V jarní ásti
bude A-tým hrát své domácí zápasy v sobotu a B-tým v ned li. Hrací
dny ostatních tým z stávají nezm n ny (žáci – sobota dopoledne,
dorost – ned le dopoledne, p ípravka – pond lí odpoledne).
Záv rem bych cht l všechny pozvat na maškarní karneval, který se
koná 19.3 2011 v sokolovn .
Pavel Pospíšil

Také byly v únoru zahájeny další sout že. Odstartovala ligová
sout ž dvojic a 7. b ezna odstartoval další ro ník seriál turnaj
MEGA TOUR 2011. Hrací den je každé úterý od 18:30 v hospod na
h išti. Tímto zveme každého, kdo si chce s námi zahrát šipky.

Oznámení ob an m:
Svoz biologického odpadu bude zahájen 1.4.2011 op t v pravidelném trnáctidenním cyklu.

Radek Š astný
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