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sjednávat stavební firmu (nap . kapli ka v Bo eticích, Opatovicích,
mohyla pruských voják na výjezdu z . Pe ek k Dolan m apod.).
A kone n , byly zahájeny opravy místních komunikací technologií
Turbo ve všech ástech obce.
A na záv r pod kování.

Vážení spoluob ané,
Po ilém stavebním ruchu a nepo ádku z let minulých, kdy
probíhaly velké stavební akce p ímo v centru m styse, nás eká
klidn jší rok. P esto se stavební innost v našem m stysi nezastaví.
B hem letních m síc se zásadn prom ní vzhled domu .p. 6
(bývalá Kampeli ka). Dostane novou fasádu a bude opravena i
ohradní ze kolem dvorku. Tuto náro nou práci vykoná pod
dohledem památká stavební firma Trend z Kolína, která zvít zila
díky nejnižší nabídkové cen ve výb rovém ízení.
Zásadní prom na eká i naše zdravotní st edisko, p edevším
pokud se týká jeho vnit ního vybavení. B hem letních m síc bude
zastaralé a provozn drahé elektro topení nahrazeno vytáp ním
plynovým. Ze suterénu budovy budou odstran na nepot ebná
technická za ízení a vznikne zde komer n využitelný nebytový
prostor. Soub žn bude rekonstruováno m ení a rozjišt ní
elektrického proudu a vym n na okna. Cílem t chto opat ení je
snížení provozních náklad díky uspo ené energii a v tší tepelná
pohoda v ordinacích a kancelá ích.
Dostane se kone n i na fasádu budovy Základní školy. Na
severní stran bude dokon ena oprava fasády a vym n na všechna
okna. V bývalé kreslírn bude z ízena další t ída mate ské školy
s kapacitou 25 žák . Na tuto náro nou akci finan n p isp je obec
Nebovidy, nebo bude realizována na základ žádosti nebovidského
zastupitelstva a umožní p ijmout do mate ské školy všechny zájemce
z jejich obce.
Stranou zájmu ob an probíhá naše nejv tší investi ní akce rozší ení a modernizace istírny odpadních vod. Ta má být
dokon ena do podzimu t.r. nákladem 18 mil. K , z ehož 65 % tvo í
dotace Ministerstva zem d lství R.

D kuji všem spoluob an m, kte í udržují a uklízejí pozemky p ilehlé
ke svým nemovitostem a p ispívají tak významným zp sobem ke
zlepšení vzhledu našeho m styse. Jen vás chci poprosit, nechávejte
trávu a další bioodpad z obecních pozemk na dohodnutých místech,
odkud bude svezen našimi pracovníky.
Jan Dvo ák, starosta

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 31.3.2011
P ítomni: Mgr. Dvo ák, Ing. Kubín, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirk ,
p. Tomáš Dvo ák, Mgr. Bart n k, Mgr. Hanzlová, Mgr.
Isten in, p. Procházková, p. Slana ová, Ing. Šanc
Hosté:
1.

Projednání záv re ného ú tu m styse za rok 2010
Pan Kopecký seznámil poslance s jednotlivými položkami
záv re ného ú tu a se zprávou o výsledku p ezkoumání
hospoda ení za rok 2010

2.

Projednání žádosti o dotaci k MAS Podlipansko na úpravu
vnit ních prostor ú adu m styse
Na úpravu vnit ních prostor ú adu m styse, které by se
realizovaly v roce 2012, je možné v rámci programu Leader
fiche 3 získat dotaci. K podání žádosti je nutný souhlas
zastupitelstva. Tento projekt je t eba p edfinancovat
z prost edk m styse v roce 2012. Pot ebná ástka je
v rozpo tovém výhledu m styse na tento rok.

3.

Projednání žádosti manžel
umových o zklidn ní dopravy
na nám stí 1. máje
Pan Kulhánek seznámil poslance se žádostí manžel
umových a dalších spoluob an , kte í bydlí v jižní ásti
nám stí. St žují si na velkou pr jezdnost aut a prašnost. Tuto
problematiku ešil s dopravním inženýrem. Dopravní zna ku
pr jezd zakázán není možné umístit z d vodu umíst ní t í
parkoviš . Nám stí se nechalo 1x p emést, b hem roku se ješt
p emete a tím se prašnost sníží. Zastupitelstvo pov uje
místostarostu p. Kulhánka p ípravou detailn jších návrh na
p íští zastupitelstvo.

Jaké další práce probíhají nebo budou v nejbližší dob zahájeny?
Kone n bude dokon ena úprava prostoru po demolovaném
Vikov statku v Bo eticích. Po dokon ení terénních úprav zde bude
vysázena okrasná zele a vznikne prostor pro p emíst ní místní
komunikace dále od hráze rybníka.
V Opatovicích se p ipravuje vybudování vodovodních p ípojek,
které by m lo prob hnout v letních m sících tak, aby opravy
komunikací po stavb vodovodu mohly být uskute n ny nejpozd ji
v zá í.
V Dolanech jsme v jarních m sících pro istili ást odvod ovacích
p íkop , které z obce odvád jí vodu, a hodláme v tom ješt
pokra ovat.
M stys uzav el dohodu o provedení práce se zedníkem p. Liškou,
který postupn opravuje drobné stavby, na které se nevyplácí
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p. Kopecký, p. Beránek, p. Vlach, p. Kraml, p. Beneš,
p. uma, p. umová, p. Blechová, p. Suchánek

4.

Projednání výše p ísp vk
zájmovým a sportovním
organizacím na rok 2011
V rozpo tu je na innost mládeže vy len no 150 tis. K pro
zájmové organizace a 190 tis. K sportovním organizacím. P i
výpo tu se vychází z po tu organizovaných d tí (do 18 let) a
úrovn sout ží, kterou hrají. Na základ koeficient z minulých
let jsou p ísp vky rozd leny takto:
Junák 144.400,- K ; JK Dolany 5.600,- K ; Fotbalový klub
128.500,- K ; TJ Sokol 61.500,- K

5.

Projednání žádosti o koupi pozemk m styse p. . 1214 a
1215 k.ú. ervené Pe ky
Žádost o koupi podala paní Machá ková a paní Smyková.
Protože by mohlo dojít ke zhoršení sousedských vztah ,
doporu ilo zastupitelstvo žádné žádosti nevyhov t. V zadní
ásti pozemku je vybudována op rná ze , která zabezpe uje
svah, proto byl navržen pronájem pozemk . Zám r bude
zve ejn n.

6.

Projednání žádosti o pronájem pozemk m styse p. . 459,
460, 470, 491, 509, 512, 545, 573, 574, 619, 653, 655, 668, 694,
695 a 699 k.ú. Dolany
Žádostí spole nosti Poline s.r.o., Nebovidy o pronájem
pozemk v k.ú. Dolany. Jedná se o pozemky, které vznikly po
pozemkové úprav a jsou ur eny pro navržená spole ná
za ízení. Pozemky se pronajmou jen do doby, než dojde k
realizaci plánu spole ných za ízení (cesty, meze, biokoridory).

7.

Projednání rozší ení separace domovního odpadu o komoditu papír
Firma NYKOS nabídla zkušební svoz papíru na dobu t í
m síc . Po tuto dobu bude obec platit pouze pronájem nádob a
manipulace bude zdarma na náklady firmy. Po tuto zkušební
dobu bude pronajato 7 ks kontejner .

8.

Projednání zadání pro zjišt ní cenové úrovn služeb p i
likvidaci odpadu
Z d vodu zjišt ní aktuálních cen služeb v odpadovém
hospodá ství zpracovala komise KVP poptávku po aktuálních
cenách na základ osnovy, kterou m la ve smlouv firma
NYKOS. Navrhuje ji zaslat firmám MVE PLUS,s.r.o., áslav,
AVE Kolín s.r.o., A.S.A. HP. spol. s r.o. Uhlí ské Janovice.

9.

Projednání dohody o vytvo ení spole ného školského
obvodu a smlouv o spolupráci
Projedná se návrh smlouvy o spolupráci mezi m stysem
ervené Pe ky a obcí Nebovidy. Ve smlouv se m stys
zavazuje vyhradit pro d ti s trvalým pobytem v obci Nebovidy
p t míst p i každoro ním zápisu do mate ské školy. Za každé
místo v mate ské škole obsazené dít tem s trvalým pobytem v
obci Nebovidy zaplatí obec Nebovidy 4.000,-K ro n . Druhá
dohoda se týká vytvo ení spole ného školského obvodu
základní školy. Obec Nebovidy žádá, aby byla za len na do
školských obvod Základní školy ervené Pe ky. Tato dohoda
by byla nutná jen v p ípad , že by nebylo možné uspokojit
žádost obce Nebovidy o umíst ní d tí do základní školy.
Starosta je pov en zjišt ním dalších nutných náležitostí
ohledn školského obvodu.

10.

Projednání „Chlumecké výzvy“
M sto Chlumec nad Cidlinou vyzvalo obce, které mají od
1.000 do 10.000 obyvatel, aby se p ipojily k jejich výzv za
spravedliv jší
rozd lování
da ových
p íjm
obcím.
Zastupitelstvo tuto výzvu podporuje.

11.

Projednání záv re ného ú tu VHS Kolín
Seznámení zastupitel se záv re ným ú tem a se zprávou o
výsledku p ezkoumání hospoda ení VHS Kolín za rok 2010.

12.

Projednání žádosti oddílu šipka
ervené Pe ky
Oddíl šipka
ervené Pe ky požádal o finan ní p ísp vek
10.000,-K k 10. výro í založení oddílu. Zastupitelstvo
požaduje doložit, na co finan ní p ísp vek použijí.

13.

Projednání rozpo tového opat ení . 2/2011
Zm ny nastaly v n kolika p íjmových položkách.

N kolik let vypisuje Nadace Partnerství anketu
Strom roku a vybírá 12 finalist - strom
krásných, starých i neobvyklých se zajímavým
p íb hem. Všichni, kdo se p ihlásí do sout že,
vlastn poukazují na krásu p írody a pomáhají ji
objevit ostatním.
P íb h našich buk je p íb hem rodiny Hrubých z Jelení, jejich
zámku, panství i parku. Práv tam stojí asi 120 let buk lesní,
ervenolistá odr da, vysoký 27 m s obvodem kmene 5,5 m. Sázel ho
d de ek dnešního majitele parku pana Jaromíra Hrubého. Upoutá
pozornost všech, kdo do parku zabloudí. Stojí už sám. Ze dvou dalších
podobných velikán z stala jen torza. Jeden padl za orkánu Kyril a
druhý skolila d evokazná houba.
Stejn zajímavý a krásný je i druhý buk lesní ervenolistý, který
roste podivn umíst n v poli proti montovaným domk m bývalého
JZD nedaleko Parkánu. Z stal sám se dv ma b ízami v obilí, ale
pam tníci v dí, že v t chto místech bývalo zahradnictví, ovocné
školky, košíkárna (Japan) a vedla tudy cesta ke hv zdárn .
Tento buk je mladší (asi 90 let), menší, ale také krásn rostlý. Má
3m obvodu kmene a výšku a rozp tí v tví asi 20 m.
Jist je správné na tyto krásné stromy upozornit. A i kdyby nebyly
vybrány do užšího výb ru sout že, z stávají ozdobou ervených
Pe ek a p ipomínkou minulých dob. Kdyby ale p ece byly zvoleny,
v ím, že ob ané našeho m styse by svým podpisem jejich
kandidaturu na titul Strom roku podpo ili.
Po uzáv rce: Buky byly vybrány mezi 12 finalist .

D. Dvo áková, kroniká ka

Rozvoj každé obce je podmín n novou
výstavbou. Zatímco výstavba pro bytové ú ely je
považována za samoz ejmou a žádoucí, u staveb
pro jiné ú ely se asto vyskytují protesty obyvatel.
Nejinak je tomu v souvislosti s plánovanou
výstavbou v areálu bývalé cihelny v ervených
Pe kách, kterou tam p ipravuje sou asný majitel nemovitosti spole nost Stachema Kolín.
Oznámení zám ru stavby výroby suchých sana ních materiál
p edložila Stachema spolu s projektem již v ervnu roku 2010. Jako
reakce na to bylo p ijato n kolik p ipomínek a na ú ad bylo doru eno
n kolik arch s podpisy ob an nesouhlasících ze zám rem plánované
výstavby. V d sledku p ipomínek musel investor nechat zpracovat
dokumentaci EIA podle zákona .100/2001 Sb. o posuzování vliv na
životní prost edí. Výsledná dokumentace je v sou asné dob
k dispozici na ú adu m styse v . Pe kách. Obsahuje více než 100
stran textu formátu A4 a 20 p íloh v rozsahu n kolika set stran A4.
P ílohy tvo í v tšinou studie a expertizy, zpracované renomovanými
odborníky a reagují p edevším na vznesené p ipomínky.
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Tento p ísp vek nepíši jako obhajobu uvedeného zám ru, ani jako
shrnutí údaj z dokumentace EIA. (To by se ostatn ani do
tvrtletníku nevešlo.) Chci jen sd lit možnosti postupu investora,
ú ad i ob an . Investor koupil nemovitost proto, že je podle platného
územního plánu sou ástí pr myslové zóny a je tedy vhodná
k uvedenému zám ru. V jedné z posledních zm n územního plánu
bylo rozhodnutím zastupitelstva m styse území s bývalou
administrativní budovou cihelny (je ve vlastnictví jiného majitele)
p evedeno do obytné zóny a tím byly výrazn zp ísn ny podmínky
jakékoli pr myslové výstavby v jejím okolí. K této skute nosti musí
každý projekt výstavby p ihlížet a ú ady, které projekt posuzují a
povolují, to nekompromisn sledují. Z toho vyplývá, že pokud nová
výroba nebude ohrožovat nejbližší obydlí, nem la by nep ízniv
ovlivnit ani obydlí vzdálen jší. Nejvíce p ipomínek se týkalo dopravy.
V d sledku toho by ješt v letošním roce m lo dojít ke stavebním
úpravám mostu p es potok v Polepech. Vlastní výstavba výrobního
závodu by m la prob hnout v roce 2012. Zájemc m o podrobn jší
informace mohu doporu it, aby se p išli s dokumentací blíže seznámit.
M j názor na plánovanou výstavbu jsem již ve ejn vyjád il.
Nedomnívám se, že by provoz nep ípustn zhoršil životní prost edí a
v tomto p ípad v ím ú ad m, institucím a odborník m, kte í se
projektem zabývali v rámci schvalovacího procesu. Krom zápor
p ináší investi ní výstavba pro obce také klady: da ové p íjmy a nová
pracovní místa. Pokud bychom se ke každé podnikatelské výstavb
chovali odmítav , možná bychom ješt lezli po stromech.

MOTOSPORT BENZ vedený mým d dou, Old ichem Bo kem. O
motorky se mi stará m j ta ka a šikovný mechanik Tomáš Krupka.
Pat í jim velký dík.

Sezóna za ala v b eznu, mám odjeto 6 závod a cht l bych se
pokusit úsp šn obstát v Mistrovství republiky junior , jehož první
závod se mi nevyda il, ale
nevzdávám to. Mistrák má
6 závod
a pokra uje
koncem kv tna v Jinín .
V p eboru Východo eského
kraje, kterého se také
ú astním, jsem po t ech
odjetých
závodech
pr b žn na 4. míst . Cht l
bych to vylepšit, ale bude to
maka ka,
protože
konkurence je silná. Mám
odjeto i pár oblastních
závod , které beru jako
p ípravu
na
závody
republikové, kde bych se
cht l celkov umístit do 15.
místa. Takže sezona za ala
a doufám, že bude úsp šná
a bez zran ní.

Miloslav Kubín
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P iznám se, že jsem p íliš nev il v úsp ch,
když se kulturní komise v únoru tohoto roku
rozhodla uspo ádat 1. ples m styse ervené
Pe ky. Veškeré termíny „plesové sezóny“ byly
vy erpány a datum 16. 4. mi p ipadalo jako
nouzové ešení. O to p íjemn jším p ekvapením
byl samotný ples.
U vchodu ekalo všechny ú astníky milé p ivítání (dámy obdržely
r ži, pánové sklenku na povzbuzení). Výkon kapely „Peklo“ lze
ohodnotit jako p esv d ivý a profesionální, repertoár univerzální – pro
všechny v kové kategorie. Snad jen mén decibel by neškodilo!
P íjemné prost edí pomohlo vytvo it i to, že ples byl neku ácký a
ú astníci dodrželi výzvu po adatel , aby p išli ve spole enském
oble ení. Vítaným zpest ením bylo i p edtan ení. Všechny uchvátil
výkon Ji ího Váchy a jeho partnerky Elišky Semrádové. Jejich
profesionalita a chu , s jakou tan ili, si podmanila všechny diváky.
Nezbývá než pod kovat p edsedovi kulturní komise Lukáši
Isten inovi a všem len m komise za tuto zda ilou akci a doufat, že se
p íští rok poda í tento úsp ch zopakovat.
Jan Dvo ák

Tomáše Bo ka se ptala V ra Miškovská
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N která spojení prost pat í k sob . Kutná
Hora = Chrám sv. Barbory; Kolín = Kmoch v
Kolín; Pod brady = lázn a ervené Pe ky =
Turnaj v plážovém volejbale. Ano, tato rovnice
platí již 16 let.
Pokud bychom samotný turnaj m li p irovnat k lidskému životu, tak
v sou asné dob máme za sebou mate skou školku, úsp šn jsme
absolvovali základní školu a v letošním roce se rozkoukáváme prvním
rokem na st ední škole. Své místo na slunci jsme si již vydobyli. Stálo
nás to však hodn sil. Mate skou školku a první stupe základní školy
jsme zvládli bez v tších problém a neskromn si dovolíme tvrdit, že
jsme pat ili k premiant m na beach volejbalovém poli. Na druhém
stupni jsme však potkali silné konkurenty v podob beach
volejbalových turnaj v blízkém a vzdáleném okolí. Stále si však
dovolíme tvrdit, že ten, kdo hledá kvalitu a pohodov strávený víkend,
ten musí cht necht skon it u nás.
A co jsme p ipravili pro všechny, kte í se zú astní naší
narozeninové párty u p íležitosti 16 let našeho, ale i Vašeho turnaje?
Oslava to bude v ru dlouhá. Jak již velí zažité pravidlo, vše vypukne
v pátek 17.6.2011 t i hodiny po poledni. Oslava bude zahájena boji
gratulant v základních skupinách, které se protáhnou až do sobotní
p lnoci. Tyto boje budou od 9 hodiny ve erní doprovázeny hudbou

Na letošní sezónu jsem se moc t šil, zima
byla dlouhá a nep ála trénování. Udržoval
jsem si fyzi ku cvi ením a posilováním, tak
se to snad pozitivn projeví p i závodech.
Pokud to bylo možné, trénoval jsem i na
motorce, protože to je nejlepší p íprava - jezdit, jezdit a jezdit…
Pro letošní sezonu jsem zm nil zna ku motocyklu, kubatura 80 ccm
z stala stejná, ale od japonské zna ky Kawasaki jsem p ešel
k rakouské zna ce KTM, která je v mé t íd asi ten nejlepší stroj.
Jezdí na ní p evážná v tšina mých kamarád a soupe . K nim pat í
zejména teprve desetiletý Mat j Zelenka z Hlubokého Dolu. Je nejen
m j kamarád, ale i velký talent a zdatný soupe .
Pro tento rok mám dva motocykly, jeden na tréninky, druhý na
závody. Za možnost mít tyto dva stroje bych cht l pod kovat
sponzorovi, kterým je, jak jsem uvedl v minulém rozhovoru,
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r zných firem. Druhý zp sob je ast jší a pravd podobn také
úsp šn jší. Žadatel o dotace je totiž vždy víc, než prost edk
v p íslušném dota ním titulu a nem že se dostat na všechny. Po et
neuspokojených žadatel se zvyšuje se zvyšujícím se procentem
dotace z celkové ástky. U n kterých dota ních titul je poskytnutá
ástka 90 i více procent a spoluú ast tedy iní jen 10% i mén . (Nízká
spoluú ast vede k tomu, že se nešet í - „vždy to bude zaplaceno
z dotací“.) Jednotlivé žádosti jsou pak d sledn kontrolovány a to
nejen p ed p id lením, ale i n kolik let po dokon ení díla. Ve
St edo eském kraji byl za tímto ú elem z ízen celý mohutný ú ad,
který se zabývá dotacemi poskytovanými St edo eským krajem nebo
jsou jeho prost ednictvím poskytovány peníze z regionálních
opera ních program (ROP), tedy prost edk z EU. V Praze na
Karlov nám stí je velká budova plná lidí, v tšinou mladých a
vysokoškolsky vzd laných, p edpokládám, že také dob e placených.
Podobné je to i v dalších krajích, na ministerstvech i v EU. Tito lidé
kontrolují, (n kolikrát vrací) a v tšinou i bodují všechny podané
žádosti. Vytvá í se tak um lá zam stnanost, protože krom ú edník
vzniklo mnoho firem, které se zabývají poskytováním služeb
žadatel m, jak bylo výše uvedeno. Na konci celého procesu je
hodnotící komise, která rozhoduje, kterým žádostem bude vyhov no.
Kriteria hodnotící komise jsou „nepr hledná“ a mám pocit, že
rozhodnutí tak mohou být všelijak ovlivn na, minimáln politickou
p íslušností i taktikou.
Z výše uvedeného je z ejmé, že financování dotacemi je velmi
neekonomické. Z celkových pen z na dotace se tak na vlastní
investice dostane jen 50 – 75%!
Tento lánek nepíši proto, abych si post žoval, že ervené Pe ky
nedostaly dotace. Každý vnímavý spoluob an ví, že v nedávné dob
náš m stys obdržel nemalé
ástky formou dotací. Mezi
nejvýznamn jší pat ily dotace na stavbu vodovodu (60% z celkových
náklad ), na rekonstrukci nám stí (70%) a na víceú elové h išt
(92%). V sou asné dob probíhá stavba intenzifikace istírny
odpadních vod a její financování by m lo být zajišt no z 50% jako
dotace od min. zem d lství a ze 14% od kraje.
Ani nemalá obdržená ástka naším m stysem mne ale nem že
zviklat z výše uvedeného názoru o nesprávnosti p erozd lování pen z
formou dotací. Krom nehospodárnosti a bujení administrativy
s sebou nese tento systém mnoho dalších obtíží. Nap íklad neustále
zm ny v rozpo tech a v investi ních zám rech obcí v závislosti na
tom, zda jim požadovaná dotace bude i nebude p id lena nebo
nemožnost zm ny projektu v pr b hu výstavby bez rizika ztráty
nároku na dotaci, neuznání n kterých ástí investice, n kdy neúm rný
tlak na termíny dodávky a ada dalších potíží a komplikací. Proto mne
velmi povzbudilo nedávné vystoupení pana poslance Petra Gazdíka
v po adu Hyde park. Pan Gazdík je bývalý starosta obce Suchá Loz
a sou asný p edseda poslaneckého klubu TOP 09 a ve zmín ném
po adu uvedl, že je p ipraven návrh nového zákona o rozpo tovém
ur ení daní, který by už v lét m l být p edložen do parlamentu.
V návrhu je výrazné posílení p íjm malých a menších obcí a peníze
na to by m ly být získány p edevším snížením ástek rozd lovaných
dotacemi. Budu velmi rád, jestli se poda í uvedený zákon schválit a
naplnit tak jeden z bod programu, pro který jsem naposledy volil
TOP09 i já. M l by to být jeden z nejd ležit jších krok k omezení
korupce i zbyte né administrativy!
Miloslav Kubín

v diskotékovém rytmu. Sobotní dopoledne dá pak definitivní odpov
na otázku, kte í z gratulant budou p izváni v rámci oslav k hlavnímu
stolu spolu s oslavencem. Odpoledne téhož dne se pak ur í zasedací
po ádek u hlavního stolu, o který postoupivší gratulanti svedou boje
pod vysokou sítí v rámci narozeninového pavouka. A podle zástupu
gratulant , kte í již potvrdili svoji ú ast, je jasné, že nikdo neprodá
svoji k ži lacino. Až pozdní sobotní odpoledne dá pak definitivní
odpov na to, kdo kam na narozeninové párty pat í.
A co by to bylo za oslavu bez dobrého jídla a chutného pití. Vše
bude p ipraveno v množství nikoliv malém a v sortimentu veskrze
tradi ním. A k tomu všemu p ijde v sobotním ve eru oslavenci zahrát
Blue Bucks a Alžb tiny Sosny.
Tak už jenom pro úplnost. 16. narozeniny turnaje v plážovém
volejbalu se slaví od 17.6.2011 a to od 3. hodiny odpolední do
brzkých ranních hodin 19.6.2011 v areálu zámeckého parku
v ervených Pe kách.
Z pov ení oslavence srde n zve Aleš Šibrava, Junák ervené
Pe ky
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Na pojem dotace narazil ur it každý lov k, i
ten, který se o politiku a d ní kolem sebe moc
nezajímá. Na dotace je mnoho názor . Nemalá
skupina lidí tento zp sob p erozd lování a
p id lování pen z jist podporuje. Jsou to ti, kte í
peníze tímto zp sobem bu p ímo erpají, nebo si ve složitém
zp sobu jejich erpání našli uplatn ní a práci. Existuje ur it také
nemalý po et ob an , kterým je to jedno, tak jako mnoho jiných v cí
kolem sebe. Já pat ím do t etí skupiny, která systém dotací
dlouhodob kritizuje, a mám proto mnoho d vod . Je to systém, který
je živným prost edím pro korupci - o mnoha velkých kauzách jsme se
dozv d li ze sd lovacích prost edk . Ale i kdyby dotace byly zcela
bez korupce, stejn by to podle mého názoru byl nejmén vhodný
zp sob p erozd lování ve ejných pen z, který by m l být použit jen
ve výjime ných p ípadech, nap íklad p i živelných pohromách. Jinak
je to zp sob, který se mi ob as jeví jako velmi nespravedlivý zejména
v souvislosti s inností obcí. Formou dotací je totiž rozd lován tak
velký podíl p íjm obcí, že bez dotace nemají malé obce šanci
financovat žádné v tší investice. Zastánci dotací mimo jiné tvrdí, že
dotace mohou zabezpe it rovnom rný rozvoj jednotlivých území nebo
dokonce umožní vyrovnávání existujících rozdíl , ale já mám pocit,
že je tomu práv naopak. N které obce erpají dlouhodob výrazn
víc pen z z dotací než jiné a není to jen tím, že by m ly lépe
p ipravené žádosti a projekty.
Kdo se dotacemi více zabýval, jist mi dá zapravdu, že
zpracování žádostí je v tšinou velmi složité a asov náro né. Obce
tuto komplikaci v tšinou eší tím, že si bu p ímo z ídí pracovní
útvar, který se zabývá sledováním vypisovaných dota ních titul ,
zpracováním projekt a žádostí, nebo si tyto služby objednávají u

SPOLE ENSKÁ RUBRIKA
Blahop ání jubilant m
Blahop ejeme všem našim spoluob an m, kte í se v letních
m sících, tedy v ervnu, ervenci a srpnu, dožívají významného
životního jubilea. Do dalších let jim p ejeme pevné zdraví, životní
optimismus a pohodu.
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75 let

z rodiny Werner , tentokrát syn Emil (*1860), který éru „Blahobytu“
p ed první sv tovou válkou uzav el.
Zde se sluší p ipomenout, že r. 1898 došlo k úpravám sklep a byla
zhotovena nová velmi p kná fasáda, jejíž torzo se zachovalo do
dnešních dn .
Po Antonínu Dajbychovi d m d dí jeho manželka Karolina, rozená
Kumžaková, se kterou se oženil roku 1886. Její otec byl šafá em na
zdejším velkostatku. B hem první sv tové války, ani po ní, se suterén
nevyužíval k obchodním ú el m. Až roku 1926 zde v nájmu otev el
papírnictví a prodej cukrovinek fotbalový nadšenec Josef Beránek, na
jehož popud byl založen r. 1921 fotbalový klub SK ervené Pe ky.
Ten roku 1927 ješt získal koncesi na prodávání školních knih.
P sobil zde do roku 1932, kdy se etabloval ve vlastním dom v dnešní
Školní ulici p. 190. V té dob také zem ela Karolina Dajbychová. Po
ní se d dictví rozd lilo na t i díly. Jeden dostala její dcera Františka,
provdaná Blehová, která zde roku 1935 otev ela podle povolení
kramá ství a prodávala z valné ásti potraviny až do roku 1948.
Druhou ást dostala Karolínina svobodná sestra Helena, poslední
t etinu pak její vdaná sestra Božena provdaná Josefyová.
Ve dvo e pak v nájmu otev el obchod uhlím a palivovým d ívím
Ladislav Hloušek, který do té doby m l své stanovišt v Benešov
stodole naproti bývalému hostinci u Kaisler (dnes D evovýroba
Kroupa). Po jeho smrti pak oprávn ní získala jeho manželka Ludmila
roku 1937.
V roce 1941 od podílnic d m koupil Hloušk v bratr Stanislav, který
m l shodou okolností za manželku ženu stejného jména.
Po roce 1948 byly suterénní prostory vzhledem k dispozici dlouhou
dobu prázdné. Po roce 1989, po zm n pom r , se sem život zase na
ur itou dobu vrátil. Od r. 1992 zde prodávala potraviny a zeleninu
Jana Svobodová. Po ní tu otev el kutnohorský fotograf Josef esal
trafiku, p i které byla i dob e vybavená p j ovna videokazet. Obchod
uzav el r. 1998. Bezprost edn po n m jej vyst ídala Eva Švormová se
stejným sortimentem. Po ní prostory využívali manželé Formánkovi
se svým Minimarketem v letech 2000 – 2002. Zatím posledním
uživatelem byla Martina Gargulová, která zde m la kv tiná ství a
prodej dárkových p edm t , které uzav ela na samém po átku roku
2006. Od té doby je suterén op t prázdný.
V ásti domu m l Stanislav Hloušek opravnu a prodej obuvi. V roce
1948 postavil stávající p edsunutou garáž, která pak byla po úprav
využívána jako obchod. Vyst ídala se zde celá ada aktivit. Postupn
obchody Galanterie, Prádlo, Od vy, Obuv, která skon ila r. 1991.
V letech 1992-97 zde m li Josef a Zdenka Vy ichlovi kožešnictví.
Pak zde byla prodejna Textilu Dagmar Bílé 1999-2003. Po ní zde
v kv tnu 2007 otev ela pobo ku uherskohradištská firma Montplast,
která se zabývá výrobou a prodejem plastových oken a dve í.
Po Hlouškových d m vlastnili manželé Preisnerovi, následovala
polovi ní držba s Batelkovými, které posléze vyst ídali Gargulovi.
Na záv r je možné zcela oprávn n tvrdit, že je to d m s velmi
bohatou a zajímavou historií, který nemá s jiným soukromým domem
v obci srovnání.

Paní Apolonie Zimová
Paní Zde ka Vladyková
Pan Bohuslav Moravec

85 let

Pan Bohuslav Rytina

90 let

Paní And la Hejduková

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

!
Psát o historii domu p. 108 v dnešní ulici Dr. Dvo áka znamená
sou asn psát i o historii komunity Izraelit v našem m ste ku.
Ve druhé polovin 19. a v první tvrtin 20. století komunitu tvo ilo
pouze šest rodin. Pro úplnost je uve me v po adí podle stá í jejich
hlav. Všichni byli obchodníky v dnešním slova smyslu. Nejstarší byl
David Friedländer (*1808), který získal roku 1869 koncesi na šenk
ko alky. Stejný p edm t innosti m l Albert Veisberger (*1814), který
však tuto innost provád l ješt p ed zavedením živnostenského
zákona, který za al platit roku 1859. T etí Josef Krása (*1820) byl
nájemcem panské vinopalny a po baronu Hrubém, jako vlastníku
panství i pozd ji po r. 1848 velkostatku, nejmajetn jším ob anem
obce v polovin 19. století. Šalamoun Werner (*1828) a jeho potomci
m li rovn ž co init s prodejem lihovin a nejen jich. Od nich se lišil
p edm tem innosti jen Josef Tausig (*1831), který obchodoval od
roku 1867 s obilím. Nejmladší z nich byl Šalamoun Zemánek (*1842),
který krom obchodu byl od roku 1874 po z ízení pošty i prvním
poštmistrem a byl jím až do své smrti.
Z této šestice je plná polovina, tak jak uvidíme dále, spojena s tímto
domem.
Jeho stavebníky byl Josef Krása a jeho o dev t let mladší manželka
Karolina. D m byl dostav n roku 1852 a jeho zvláštností byl suterénní
lokál, který byl využíván až do první sv tové války jako ko alna.
Pro zajímavost uve me, že Josef Krása jako obratný obchodník
koupil od vrchnosti 4. ledna 1847 v dražb objekt p. 10 na m ste ku,
kde až do roku 1845 byla p vodní škola, založená zde r. 1663. Aby
získal pot ebné finan ní prost edky pro zamýšlenou investici, prodal
tento d m po dvou letech a z ejm následující rok byla zahájena
stavba domu.
Sám jako nájemce vinopalny, která m la p. 38 jako pozd ji
postavený Obecní d m, zde také bydlel až do jejího vyho ení r. 1860.
D m od postavení až do roku 1860 obýval nájemce Albert
Veisberger a provozoval v suterénu ko alnu, lidov zvanou
„Blahobyt“, kde se prodávala ko alka vypálená ve vinopaln Josefa
Krásy.
Po požáru, kdy objekt vinopalny zcela zanikl, se do domu
p est hovala rodina jeho vlastníka. Ten ko alnu dál provozoval ve
vlastní režii až do roku 1873, kdy se odst hoval.
Novým nájemcem se stal Šalamoun Werner, který zde živnost za al
provozovat ješt téhož roku jen s tou výjimkou, že ke ko aln p ibylo
hokyná ství, které o šest let pozd ji vyst ídal obchod.
Roku 1881 d m kupuje Theodor baron Hrubý z Gelenj, který jej r.
1894 prodal Antonínu Dajbychovi. Nebovidský rodák Antonín
Dajbych byl stavitelem, posledním nájemcem místního pivovaru
v letech 1884-1907 a starostou obce 1902-1910, kdy zem el.
Šalamouna Wernera v nájmu r. 1884 vyst ídal Antonín Dajbych, za
jehož režie p ibyl vinný šenk. Od roku 1891 lokál provozuje další

Blíží se konec školního roku a s ním i lou ení se základní školou.
Rádi bychom t mito ádky vyjád ili, co pro nás dev t let strávených
na naší škole znamenalo.
Na první t ídu nejde zapomenout, nejen pro to, že je to d ležitý
mezník v život každého lov ka, ale také díky paní u itelce Alen
Bendové, která k nám byla velmi otev ená a p átelská a mnoho nás
toho nau ila.
Celý první stupe uplynul jako voda. Když jsme se po prázdninách
vrátili do šestého ro níku, bylo nás ve t íd o mnoho mén , protože
spolužáci p estoupili na jiné školy.
Na druhém stupni jsme poznali nové u itele a jiný u ební systém.
Naší t ídní se stala paní u itelka Šárka Je ábková, kterou jsme si
rychle oblíbili.
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O termínu budete v as informováni na webových stránkách
m styse a prost ednictvím plakát .
Lukáš Isten in

Postupem asu jsme se ve t íd líp poznali a nau ili jsme se držet
pohromad a pomáhat si. Hodn k tomu dopomohl t ídenní výlet do
Zbraslavic, kde jsme se ješt více sblížili a zažili spoustu legrace,
dob e tam také va ili, ale na naše skv lé kucha ky ve škole nikdo
nemá.
Ješt bychom tímto cht li pod kovat všem u itel m, hlavn naší
t ídní za ochotu a zájem o nás. Do dalších let bychom jí cht li pop át
mnoho št stí a hodných žák .
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V ned li 10.4.11 prob hlo již tradi ní Vynášení Morany. V 15:00
hodin se u ú adu m styse sešly nejen d ti, ale i jejich rodi e a další
p íznivci této akce. By se po adatel m zdál po et ú astník ve
srovnání s p edešlými lety malý, vyrazilo na cestu k rybníku Pazderna
30 hlav a hlavi ek + jedna Morana. A zde ohlédnutí za akcí o ima
samotných po adatel :
A sluní ko svítilo, co mohlo, nesešlo se nás p ed ú adem m styse
tolik, jak jsme zvyklí. Ješt jsme chvilinku ekali, zda nedorazí n jací
opozdilci a pak vyrazili za hromového k iku " Smrt nesem ze vsi, nové
jaro, kde jsi" provázeném boucháním do bubínku, pískáním na
píš alky, (prost s velikým rachotem a v ele s Moranou - Zimou) na
pr vod obcí. Cestou se k nám ješt malinko vynaše p idalo a
netrvalo dlouho, stáli jsme p ed Pazdernou. Jak je zvykem, zapálili
jsme Zimu, pohrozili jí, aby se už nevracela a vhodili do rybníku.
Zavolali na ni, "plav, plav, víc se nenavra " a b želi opékat bu tíky.
Když byla všechna b icha k prasknutí nacpaná, museli jsme se trochu
rozhýbat a to jak jinak, než spole nými hrami. V tšinou kluci a mamky
proti holkám a ta k m. Dopadlo to nerozhodn . A to již bylo u íznuté
nové Jaro (Líto). Ozdobili jsme si ho mašli kami a vyrazili zpátky do
m styse. Kdo s námi nebyl, a si drbe hlavu, bylo to prima!

Za celou devátou t ídu Pavla Hannichová a Michaela Kurková

Alena Petrusová
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1. ples m styse je minulostí a je tedy na míst provést malé
ohlédnutí za touto akcí. Organizáto i plesu vnímali ples jako
"testovací akci", která dá odpov
na otázku, zda po ísle 1 m že
následovat íslo 2 a zda se z plesu m že stát tradice a jeho po ádání
pravidlem pro léta p íští. 16. duben rozhodn není termínem
spadajícím do "rozjeté plesové sezóny". Do poslední chvíle tak bylo
otázkou, kolik návšt vník po adatelé v sále sokolovny p ivítají.
Kv tina pro dámy a p ípitek na p ivítanou byly p ipraveny pro 150
návšt vník . Ukázalo se, že odhad byl správný, by byla p vodní
o ekávání organizátor v tší. Tane ní orchestr Peklo za adil do svého
programu skladby r zného žánru a tak si své jist našli poslucha i
r zného v ku a poslucha i preferující r zné hudební styly. Sou ástí
ve era bylo i skupinové p edtan ení lenek Sokola Kolín a ukázka
latinskoamerických tanc v podání Ji ího Váchy a Elišky Semrádové.
Vystoupení sklidilo zasloužený potlesk a pro mnohé z návšt vník
p edstavovalo opravdu velký zážitek. Pozitivní ohlasy se sešly nejen
na adresu tane ního páru, ale i na uspo ádání plesu jako takového.
Drobné organiza ní nedostatky jsou výzvou pro ples p íští a zárove
p íležitostí k tomu, aby se pomyslná la ka kvality zvedla ješt výše.
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Stalo se již pravidlem, že kulturní komise zve ob any m styse na
akce, které po ádá
i spolupo ádá, prost ednictvím plakát
vyv šených na r zných místech v ervených Pe kách a okolních
obcích. Dále také prost ednictvím lánk a upoutávek ve tvrtletníku.
To v p ípad , že jsou jednotlivé akce plánovány v dostate ném
p edstihu. Nov k t mto zmín ným formám za azujeme další a tou je
rozesílání automatických zpráv do vašich e-mailových schránek.
K dispozici tak budete mít vždy aktuální informace a jistotu, že vám
žádná ze zpráv a upoutávek neunikne. Pokud máte zájem o tuto
službu, napište na e-mail: istencin@post.cz a váš e-mail bude za azen
do databáze kontakt .
Lukáš Isten in
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Lukáš Isten in

V sobotu 19.3.11 prob hla první z historicky/vlastiv dn /turisticky
lad ných procházek po ervených Pe kách. Ve 14:00 hodin se na
místním vlakovém nádraží sešlo 32 zájemc o výklad p. Kramla.
P vodn o ekávaný po et ú astník byl polovi ní. S p ihlédnutím
k páte ní chumelenici a sobotnímu chladnému po así se tak jednalo
o akci více než úsp šnou. By slyšeli všichni stejný výklad a stejná
slova, odnesl si každý z ú astník trochu odlišné poznání. N komu
utkv ly informace o významných a možná už zapomenutých lidech,
kte í žili v ervených Pe kách, jinému významná data, dalším
p vodní podoba n kterých míst a staveb atd. Všichni se však mohli
spole n utvrdit v tom, že výlet do historie nemusí být pouhým
souhrnem letopo t
a faktických informací, ale zajímavým
vypráv ním p íb h o osudech konkrétních lidí a konkrétních míst
z našeho okolí. Našemu pr vodci pat í velký dík za spoustu
zajímavých informací a všem, kte í se této akce nemohli z r zných
d vod ú astnit, pat í pozvání na další Výlety do historie.
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V sobotu 30.4.2011 prob hl další díl Toulek historií. První výlet
byl provázen silným v trem, tento zase dešt m. I p es nep íze po así
se sešlo tolik zájemc , že jejich po et p ekvapil všechny - od
organizátor až po samotné ú astníky. Pozvánky na tuto akci p itom
byly dány k dispozici na poslední chvíli a vše ukazovalo spíše na
komorn jší akci. Cesta po ervených Pe kách odstartovala prohlídkou
areálu bývalých kasáren a povídáním o historii pivovaru, zámku a
p ilehlých míst. Brány areálu se otev ely po delším ase, nemalý po et
ob an m styse vzpomíná na toto místo jako na své bývalé pracovišt
a hodn z nás si jist asto položí otázku, v jakém stavu vlastn jsou
léta chátrající budovy. Nejen tyto d vody zp sobily, že po et zájemc
p ekro il p edpoklady více než osmkrát. Pr vodcem nám byl op t pan
Kraml a všichni se mohli znovu p esv d it o tom, že jeho znalosti
historie našeho m styse snad nemají hranic. Po prohlídce zámku
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D jiny kaple mají t i významné etapy:
1. P edb lohorské období
2. Období správy jezuit od roku 1626
3. Zrušení jezuitského ádu do nedávné minulosti

pokra ovala dále do zámeckého parku 25 lenná (dešti odolná)
skupina. Všichni se shodli na tom, že i p es nep íze po así se jednalo
o vyda enou akci, na kterou by bylo dobré navázat. V po adí t etí
Toulky historií nás tak zavedou k místnímu kostelu a do horní ásti
ervených Pe ek. Znovu nás eká zajímavé vypráv ní s t mito místy
spojené.
Lukáš Isten in

/"

Po zrušení ádu roku 1773 byla kaple prodána soukromým
majitel m. V roce 1886 kapli koupil Jan Tu ek a z ídil zde
varhaná skou dílnu, která po 2. sv tové válce zanikla. V 90. letech
minulého století byla kaple na seznamu nejohrožen jších památek na
sv t .
Díky úsilí m sta Kutné Hory a Ministerstva kultury se poda ilo v
letech 1997 - 2000 provést náro nou rekonstrukci za 20 milion a
kapli zachránit.
Kaple je dnes p ístupná ve ejnosti ve st edov ké podob vrcholné
gotiky. Zajímavá rarita je vestav ný komín, který postavili varhaná i.
Z terasy nedostav né gotické stavby je krásná vyhlídka na m sto.
D jiny kaple jsou spojeny s osudy chrámu sv. Barbory. V kapli
Božího T la jsou od jara do podzimu po ádány koncerty vážné hudby.
V kapli je výborná akustika.
Miškovská V ra
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Výlet do Nymburka spojený s exkurzí do Post ižinského pivovaru
se uskute nil 14.5.2011. P esto, že byly informace v as vyv šeny,
sešlo se pouze 7 ú astník . I když nás m lo být minimáln deset,
pivovar jsme si prohlédli. Pán, který nás provázel, byl moc fajn, podal
nám podrobný výklad a p ipravil nám korbel vývozního piva, které
bylo také moc fajn. Potom jsme se rozd lili, n kdo jel z Nymburka
rovnou dom , n kdo šel p šky do Pod brad a další šli p šky do
Kostomlat. Po así bylo výborné a je škoda, že ú ast byla tak malá.
P edb žn se hlásilo kolem šestnácti lidí. Tak snad p íšt !
M. Hurtová

($ ) "&* "
.

+
%

&* $
/ -

-'&*

V po adí již t etí díl Toulek historií nás zavede/zavedl do horní
ásti ervených Pe ek. Nep ehlédnutelný je jist místní kostel, který
bude/byl jednou z našich hlavních zastávek. A pro dvojí as ve
v tách? P ísp vek je psán ve chvíli, kdy se jedná o akci plánovanou a
na míst by tedy bylo formulovat text jako pozvánku. Samotný tisk
tvrtletníku však n jaký as trvá a z "plánované akce" se b hem t chto
dn stává akce "minulá". Nezbývá než doufat, že se v ned li 5.6 ve
14:00 hodin sejde/sešel dostate ný po et zájemc a akci si budou
pamatovat/pamatují jako vyda enou.

Tak se za íná nové tvrtstoletí trampského,
folkového a countryového muzicírování na
tradi ním festiválku na zahrad
kuželny.
Šestadvacátý ro ník vypukne v pátek 24. 6. v 19
hodin a domácí Trampoty se pokusí navodit tu
správnou atmosféru, pop ípad zahnat déš pro pozvané hosty.
Z M lníka p ijede Trativod s tradi ním bluegrassovým repertoárem
a ov n ený vav íny postup v sout ži rozhlasu Ústí nad Labem. Se
svou kytarou se znovu objeví nejúsp šn jší zp va ka Kladenska
Simona Klímová. Pražský Veget dorazí již pot etí a ur it plný dojm
ze svých zahrani ních zájezd . Milým p ekvapením bude ur it
vystoupení editele, jediného herce divadla Harmonika a úsp šného
ú astníka Porty Marka Vojt cha, který sklízí se svým akordeonem
jedno uznání za druhým.
Pro fajnšmekry je p ipraven host vskutku zvu ného jména.
eskobud jovi tí Nezma i jsou dlouholetou stálicí tohoto žánru a
myslím, že je opravdu na co se t šit.
Letošní Pecka dále žije hlavn díky finan ní podpo e vedení
m styse, a tak p ij te podpo it tuto tradici.
sos

($ ) "&* " 0 + ' 4&*
Nejen osoby, ale i budovy mají své pestré osudy. P esv d it se o
tom budeme moci v ned li 26.6. Další díl Toulek historií se bude
odehrávat p edevším v centru našeho m styse a bude spojen s
vypráv ním o historii místního nám stí. Dozvíme se spoustu
zajímavých informací o budovách, které na n m stojí, i stávaly a o
lidech, na které jsme možná už dávno zapomn li. Sraz všech zájemc
o vypráv ní pana Kramla je ve 14:00 hodin p ed vchodem do
bývalých kasáren (bývalá vrátnice).

8 7 6&* '
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N kte í ze tená
tvrtletníku již zaregistrovali nový vzhled a
nové rubriky webových stránek m styse a "proklikali se" až na
stránky kulturní komise. By jsou trochu ukryté v hlavní navigaci
webu, naleznete na nich vždy aktuální informace o chystaných
akcích. A jak se k nim dostat? Na hlavní stránce webu
http://www.cervenepecky.cz zvolte odkaz "Události v obci", dále
odkaz "Kam za kulturou" a nakonec odkaz "Kulturní komise".

! "

# $%
&&%
'(&&

Novou nabídkou kulturní komise a zárove testem
zájmu o divadelní akce je nabídka zájezdu na divadelní
p edstavení Sluha dvou pán v Národním divadle v
Praze. Na tuto akci by v budoucnu mohly navázat další
tak, aby byly uspokojeny r zné nároky, které jsou dány
nejen v kem, zájmy, ale i charakterem nabízených akcí.
V plánu je nejen návšt va inohry, ale i n kterého ze
známých muzikál . Uvažujeme i nad jinými žánry s tím, že mnohé
napoví úsp ch/neúsp ch prvé z akcí daný p edevším
zájmem/nezájmem a po tem ú astník .

Kutnohorští m š ané a horníci se koncem 14.
století cht li vymanit se závislosti na Sedleckém
klášte e a za ali stav t dvoupodlažní h bitovní kapli
s kostnicí ke cti Božího T la a svaté Panny Barbory.
Stavba kostnic byla ve 14. století v oblib .
Jednalo se o dvoupodlažní budovy, spodní ást sloužila k ukládání
kostí zem elých a v horním podlaží byla postavena kaple pro konání
mší.

Sluha dvou pán - Národní divadlo Praha
P edstavení prob hne v úterý 8. listopadu 2011 a jeho za átek je
plánován na 19:00 hod. Podrobné informace o p edstavení naleznete
na webových stránkách Národního dovadla http://www.narodnidivadlo.cz a stru né p iblížení také zde:
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Sluha dvou pán je zralým plodem commedie dell'arte – má
tradi ní postavy a situace. Odehrává se v úzkém rodinném rámci, kde
jsou hlavní událostí zásnuby, které komplikuje sluha Truffaldino,
mazaný a p ihlouplý zárove . Rozehrává komedii zám n a
nedorozum ní, pohán n svým v ným hladem, skrze ne ekané
peripetie až ke š astnému konci. Obklopují ho tradi ní postavy –
masky commedie dell'arte – ustaraný tatík Pantalone, p emoud elý
doktor a jejich zamilované d ti, dobrodružný pár milenc , hostinský
Brighella, služka Smeraldina. Truffaldina u nás hraje Miroslav
Donutil, který rozvíjí tradici hereckých improvizací k velké radosti
mnoha divák . Inscenace je na repertoáru už více než patnáct let let, v
ervnu 2010 oslavila neuv itelnou 450. reprízu a stále si nachází své
po etné publikum, které zcela zapl uje hledišt Národního divadla.

- aneb „Herna pro naše nejmenší“
- v ervnu se budeme setkávat 1x za 14dní /liché týdny/ - vždy v úterý
od 16 do 18hod. V p ípad nep íznivého po así obsadíme budovu;
jinak budeme okupovat d tské h išt u MŠ. T šíme se na d ti ky /ve
v ku 0-5let/ a jejich „dosp lácký doprovod“. Vstupné: 20,-K za
celou rodinnou výpravu.
! - ...u p íležitosti Dne d tí Vás a
p edevším Vaši ratolest zveme na divadelní p edstavení „ arovná
kv tina“, které se uskute ní ve tvrtek 2.6.2011 v budov ZŠ
v ervených Pe kách (aula); od 17hod.

Zájemci o návšt vu tohoto p edstavení se mohou p ihlásit v
knihovn v ervených Pe kách (paní Hurtová), nebo v místní
základní škole (paní editelka Hanzlová). Spole n s p ihlášením
je t eba zaplatit ástku 800 K . P ípadný p eplatek bude vrácen
na základ ceny dostupných vstupenek. P ihlašování je možné
b hem m síce ervna. Posledním možným termínem pro
p ihlášení je tvrtek 30.6.2011. Po tomto termínu budou objednány a
zakoupeny vstupenky. Dopravu na p edstavení je možné volit
individuální i spole nou s využitím ve ejné dopravy (místa a asy
budou p ihlášeným ú astník m v as oznámeny). V p ípad
dostate ného po tu p ihlášených ú astník bude nabídnuta doprava
speciálním autobusem p ímo z ervených Pe ek.

" #
- o letních prázdninách / ervenec, srpen/ se
scházet nebudeme. Zahájení provozu v novém školním roce se pak
do tete na našich internetových stránkách nebo na výv skách / na
nám stí, v budov MŠ/.

$
= zábava pro naše nejmenší se
uskute nila 1. b ezna v budov
MŠ. Bylo opravdu veselo.

Aktuální informace naleznete na webových stránkách Kulturní
komise. P ípadn pište na e-mail istencin@post.cz.
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= se konal první dubnovou
sobotu v budov ZŠ . Pe ky.
Ú astníci si mohli na výukovém
modelu
vyzkoušet
/-nacvi it/
resuscitaci
i
vyndání cizího t lesa z
dýchacích cest. Nechyb lo ani
nespo etn praktických rad jak d tem poskytnou ú innou
první pomoc.

)*
Komise školská, kulturní a sociální ve spolupráci
se ZŠ ervené Pe ky si Vás dovoluje pozvat na
besedu s kolínským místostarostou a zapáleným
cestovatelem ing. Janem Pospíšilem, která
prob hne 22. ervna v 17 hodin 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.
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Lukáš Isten in
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29. 6. 2011 od 15.00 hod. v t locvi n ZŠ a MŠ ervené Pe ky
prob hne slavnostní vy azení p edškolá k a jejich pasování na
školáky. Zárove se rozlou íme s našimi devá áky a zhodnotíme
uplynulý školní rok. Všichni jste srde n zváni.

.
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„Nej erstv jší zprávy“ o tom, co se chystá - naleznete na:
) # *++, , , % '# %' +

Jaromír Funke od 23. ervna - 28. srpna - soubor fotografií
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Královské st íb ení 25. a 26. ervna - p ivítejte krále Václava IV.
s chotí a družinou a oslavte panovníkovy padesátiny. Vrátíte se do
st edov ku, 600 let zpátky.
Kutnohorské hudební léto - erven až zá í

0 #.
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!. Dostudovala Pedagogickou
fakultu v Ústí nad Labem obor U itelství pro 2. st. ZŠ výtvarná
výchova a biologie. Dnes pracuje na základní škole T.G.Masaryka
v Kutné Ho e, kde u í VV, P a další p edm ty, je koordinátorem
environmentální výchovy vzd lávání a osv ty, spolupracuje
s GASKem v Kutné Ho e atd.

1 3"

Další pokra ování publikace ervené Pe ky od A do Z - 6. ást
bude od ervence op t v prodeji v lékárn i dom p. 156 na nám stí
za 250 K . Obsahuje p edevším události minulého století.
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Lucko, od d tství se u vás mluvilo o škole, d tech, skautu,
maminka Jana je zástupkyní editelky na 2. ZŠ v Kolín …a bylo
tedy jasné, že budete také u itelka? Byl to váš sen?
Ne, nebylo. M j sen byl dlouhá léta stát se pilotem. Ale ada
okolností a nakonec asi geny ud laly své (smích).

závodím i na silnici (závod, asovky do vrchu, sprinty). Loni to bylo
p l na p l MTB a silnice. Letos se uvidí, ale nejspíš bude více
horských závod .

Litujete, že se sen nesplnil?
Nelituji. Létala bych ráda, ale nelituji. lov k by svých rozhodnutí
ani litovat nem l. Rozhodla jsem se sama - pro práci, která má ur it
velký význam i smysl. Utopistka nejsem, ale v ím, že když lov k
d lá svou práci, jak nejlépe dovede, že smysl má. A hovo it o
významu u itele pro spole nost, by vydalo na celé vydání tvrtletníku :).
U íte na velké m stské škole? Vidíte rozdíl oproti menším
školám, i školám na venkov ? M nila byste?
Rozdíly ur it jsou. Je však obtížné ur it, které z nich jsou
z jakého pohledu pozitivní i negativní. Naše škola má 550 žák ,
takže velká je, ale znám i v tší. Na „vesnické škole“ by se mi líbilo,
hl. v p ípad , že by z stala vidina školní zahrady, blízkosti p írody,
sep tí s místními lidmi, podnikateli, menšího po tu žák ve t íd , …
v tom je asi úskalí m stské školy, která má kolem sebe beton a asfalt,
spolupráce s ve ejností se navazuje obtížn ji apod., ale má dostupnou
galerii, kino, divadlo, sportovišt a další výuková centra… Prozatím
bych nem nila, kope-li lov k za jeden tým se spole ným cílem,
neute e ze h išt p i první ani páté bou ce…Vždy je to jen prudký
výkyv po así, po n mž je istý vzduch :). Hodn d lá kolektiv. A na
ten jsem m la št stí.

A co již zmín ný první závod? Jezdíte tedy závody stále stejné?
Každý rok?
Na to vzpomínám ráda. Obecn platí, že bu vás cyklistika pohltí,
nebo ne. N co mezi není. Mezi je stav, který asem vyprchá. První
závod jsem jela „na erno“, bez zaplaceného startovného, bez ísla …
jsem se zamíchala do startovního pole a vyrazila na tra . Byla to
50 eským Rájem… dnes tomu íkám sprint v písku …p ijela jsem do
cíle z ízená, špinavá…ale dávka vyplavených endorfin byla
bohatá…byla jsem nadšená a ješt ten den jsem p ihlásila další 2
závody. A tak za ala moje závislost (smích).
Už n kolik let tenhle závod nejezdím…celkov se skladba závod
zm nila. Ráda jezdím zajímavé závody, terénn zajímavé, jetelné, ne
rychlé, ale pestré, zábavné, takové, kde se projeví, co v kom
je…Lázn B lohrad, Jest ebí Hory do letošní verze, Malevil...
Nemám ráda masovky, závody pro širokou ve ejnost, kde trpí trat
tím, že má být jezdivá pro velkou škálu cyklist …jsou pak stále více
o asfaltu…Já zase trpím tím, že jsem z nížiny :).
Mám oblíbenou sérii Marathon Man Europe, složenou ze závod
po Evrop , jeden se jede i u nás. Pak mám pár srde ních
záležitostí…jako Oderskou mlýnici …

Co znamená, že jste koordinátor EVVO?
Do pojmu Environmetnální Výchova Vzd lávání a Osv ta se vejde
mnoho. Hodn zjednodušen je to taková „nabobtnalá“ ekologická
výchova. Ale nejde jen o d ti, jde o vzd lávání kompletn všech
pracovník školy, o provoz školy, osv tu ve ejnosti, spolupráce
s rodinami d tí na téma šetrného zp sobu života: šet ení energiemi,
t íd ní odpadu, zmenšování ekologické stopy, ekologického
zem d lství, ochrany p írody, ohrožených druh …a asi tak další dv
A4 pojm :)…A já mám u nás ve škole na starost všechno kolem
toho.
Z druhé strany u íte výtvarnou výchovu (VV). Jde to k sob ?
Jsou d ti tvo ivé?
Nev ím tomu, že z druhé strany. Už na VŠ jsem vid la velkou
výhodu spojení Bio a VV. A dnes víc než d ív nejsou p edm ty
separované, a proto se s jedním tématem žáci setkávají v n kolika
r zných p edm tech z r zných úhl pohledu…nehled na to, že
výtvarná kultura je každodenn obklopuje ze všech stran. Vždy se
t ším na VV v devátých ro nících, kde pracujeme se sou asným
um ním, ký em, a proto jsem moc ráda za spolupráci s Gaskem…
Tvo ivé jsou, ale leniv jší a hodn netrp livé. Jak není práce
hotová frk-frk, nezajímá je a klidn ji odloží. Takže se cílem stane
dotažení práce do konce místo hodnotného výsledku. To až po delší
dob .

Na tolik závod asi musíte hodn trénovat. Stíháte to kloubit
s prací a soukromým životem?
Ráda bych ekla, že ano. Ale mám pocit, že den by m l mít
48hodin, že noc je krátká, když zvoní budík…kdo to tak nemá? Celý
den, celý týden musím d kladn plánovat.
Cyklistický trénink je nejnáro n jší práv na as. Je pot eba
trénovat denn x hodin, stejn jako odpo ívat. Ale zkuste to íct
v práci (velký smích). Já si ale nem žu st žovat, vedení naší školy je
se mnou velmi shovívavé a trpí mi i zahrani ní soust ed ní apod.
(d kuji).
Moje rodina je mojí nejv tší podporou, funclubem i oporou a bez
nich by to rozhodn nešlo!

Nyní vaše zájmy. Vím, že jezdíte na kole. Kdy jste s cyklistikou
za ala…?
Sport jsem m la ráda vždycky, v podstat jakýkoli pohyb. Na kole
m jako malinkou nau il jezdit ta ka, a ani nev d l, že se na to ení
pedál stanu závislá (smích). Jak íká m j trenér: „Cyklistika je
diagnóza…psychiatrická.“
Trénovat pro svou kondici jsem za ala n kdy na konci gymnázia,
ale po nástupu na VŠ jsem na kole jezdila pouze o zkouškovém a
prázdninách, s sebou jsem kolo nem la, plavala jsem a posilovala…
Na konci VŠ už jsem trénovala systemati t ji a zažila první závod. A
pak už mi trénink za al p er stat p es hlavu…musela jsem si najít
odbornou pomoc. Prvním trenérem byl Tomáš Kone ný (profi silni ní
cyklista, vít z etapy na Vuelt …), ale po roce si m pod k ídla vzal
MUDr. Ond ej Vojt chovský. A nedám na n j dopustit.
V jaké cyklistické disciplín závodíte?
Za ala jsem jezdit MTB p lmaratony (tedy závody horských kol
na trati okolo 50km), ale zkusila jsem i n kolik XC tratí a nakonec

9

Jezdíte za n jaký klub?
Ano, za královéhradecký tým mtb.TOPESTO.com…bez t chto
p átel by to také nešlo.

kamna pokojová, koupelnová i plynová. Každý exponát byl um lecký
kus. A tak jsme si p ipomn li fortel a perfektní práci našich p edk .
A ješt jedna krátká zastávka v Zahradním centru Parkon v Libici
nad Cidlinou. Op t plno kv t , v n a zelen . Pastva pro o i a
katastrofa pro pen ženku. V ím, že se tam mnozí budeme vracet.
Na druhé sch zce 2. kv tna jsme se sešli s panem starostou
Dvo ákem, který nás seznámil s programem prací a úprav v naší obci
a zodpov d l adu dotaz . Na této sch zce jsme podepsali
„partnerskou smlouvu“. P edm tem a ú elem této smlouvy je podpora
p i realizaci projektu „Bezbariérový p ístup ú adu m styse ervené
Pe ky“.
Kv ta urdová, Klub d chodc

Více na www.lucie-mikeskova.estranky.cz
Budou prázdniny, budete cestovat?
Budu cestovat v rámci tréninku tady po širokém okolí, po
republice za závody a do zahrani í za dalšími závody…
Kam vmá knete dovolenou, nebo ji neplánujete?
Plánujeme. Ješt se rozmýšlíme, zda vyrazit na Maltu i rad j na
Zlaté písky.
Te vážn : na oblíbený závod v Rakousku jezdíme celý tým
s rodinami o n kolik dní d ív a trávíme tam celý cyklistický festival,
bydlíme u ledovcového jezera, je tam nádhern …to bude letos asi
naše dovolená.
Takže váš p ítel je také cyklista?
Ne, není cyklista, ale na sport nadání má, takže kdejaký zvládá
výte n rekrea n . Je muzikant – to je jeho hlavním koní kem.

V dubnu se uskute nily dv akce. Do
knihovny p išli p edškoláci, povídali jsme si, etli
a sout žili. S v tšími d tmi /samé dívky/ jsme se
zú astnily slavnostního vyhlášení výsledk ankety
teme všichni, které se konalo v Památníku
národního písemnictví v Praze. Pak jsme byly v Muzeu pov stí a
strašidel, a protože nám nep álo po así, vrátily jsme se d íve, než bylo
plánováno.
V dubnu a kv tnu probíhá jarní kvíz pro d tské tená e od 10 let.
V dohledné dob /kv ten nebo erven/ budou nové vým nné soubory
z Kutné Hory a Kolína. Také z knihovny v Kladn p ivezou nový
soubor knih. Seznam nových knih zakoupených pro naši knihovnu je
vždy uve ejn n na webových stránkách knihovny.

A Váš bratr studuje…je také sportovec, cyklista?
Studuje poctiv , k tomu pracuje a sport mu slouží, jako v tšin
lidí, jako relaxace…má rád squash, volejbal, plavání, lyžování …
Máte i vy jiné zájmy?
Sport a kupodivu nejen kolo, ráda b žkuji, lyžuji, b hám, plavu,
jezdím na bruslích, chodím do posilovny, … Mám ráda výtvarné
um ní (hl. 20. století a kousek sou asného). Ráda va ím, tu, …a jsme
u toho, že den by m l mít minimáln 48hodin.
Jaké jsou vaše další plány?
Ne nijak originální, však velké a možná i neskromné. Velká
š astná a zdravá rodina! Cht la bych, aby až se jednou budou s ítat
ú ty, abych se sebou byla spokojná. Cht la bych se nakonec poplácat
po ramenou a íct si: „Šikovná holka!“

Provoz knihovny o prázdninách:
pond lí a st eda 8-12 a 13-18 hodin
Kdy bude knihovna zav ena z d vodu dovolené up esním pozd ji.

Bleskový dotazník:

Všem tená m p eji krásné léto a stejn krásnou dovolenou.

Oblíbená hudba: rádio, od všeho trochu - Chinaski, Pink, Lucie,
Macy Gray, A.Morissete, Cranberries, G.Muller…
Oblíbená kniha: Hannah (Sulitzer), z posledních p e tených
Sklen ný pokoj (Mawer)
Oblíbené jídlo: italská kuchyn
Zem , kterou byste ráda procestovala: severské státy, Island,
Aljaška
T i v ci na pustý ostrov: m j p ítel (ale není v cí), n ž, odpuzova had

M. Hurtová - knihovnice
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V rámci projektu Dny proti rasismu a xenofobii jsme p ipravili pro
žáky 2. stupn besedu s panem Thomasem Graumannem.
P ed vypuknutím 2. sv tové války p ijel do Prahy z Velké Británie
Nicholas Winton. Když vid l, co se v eskoslovensku d je, rozhodl
se, že se pokusí pomoci židovským d tem. Vypravil do Anglie n kolik
vlak , v kterých d ti odjely, a zachránil je tak p ed smrtí
v koncentra ních táborech.
Panu Wintonovi se poda ilo zachránit 669 židovských d tí, které
adoptovaly rodiny v Anglii. Dnes mu je již sto dva let.
Thomas Graumann je jedním ze zachrán ných d tí. V dob , kdy
odjížd l do Anglie, mu bylo osm let.
Jsme moc rádi, že p ijal naše pozvání a že naši žáci m li možnost
se osobn setkat s ním a jeho manželkou Caroline. Tímto bych jim
ješt jednou cht la moc pod kovat, že jsme m li možnost sdílet s nimi
jejich životní p íb h.
Tématu Wintonových d tí se velmi v nuje režisér Mat j Miná ,
který nato il filmy Síla lidskosti, Všichni moji blízcí a nejnov jší film
Nickyho rodina, který d ti uvidí v ervnu. Tyto filmy jist stojí za
zhlédnutí.
V rámci projektových dní jsme také navštívili Památník Terezín.
Pro všechny, kte í do Terezína jeli, to byl emotivní zážitek. Žáci
sedmé, osmé a deváté t ídy se s Vámi pod lí o svá hodnocení.

Lucko, p eji vám úsp ch, hodn št stí, a se vám splní každé
p ání…
D kuji vám za rozhovor.
Ptala se V ra Miškovská

Klub d chodc
Sešli jsme se op t 7. b ezna na ÚM a zahájili tak innost r. 2011.
Potvrdili jsme novou volbou starý výbor, uzav eli hospoda ení za r.
2010 a p ipravili program dalších akcí a výlet .
Jaro jsme p ivítali prvním výletem do Lysé nad Labem, kde byla
výstava módy, obuvi a koženého zboží, výstava narcis , tulipán a
dalších cibulovin a výstava – volný as, dovolená, sport, zdravý
životní styl. A to vše pod názvem „Jarní a zahradnické trhy 2011“.
Vše jsme si se zájmem prohlédli a n kte í i pro zkrášlení svých
domov i koupili. Bylo opravdu co prohlížet, všude plno zelen a
kv t .
Cestou zp t jsme se zastavili v Ostré v muzeu kamen. ekne se
kamna, ale všichni jsme byli p ekvapeni, jaké skvosty tak malé
muzeum má. Obdivovali jsme od oby ejných kamen kuchy ských,

Mgr. Barbora Pokorná
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Dne 16. 5. jsme navštívili židovské ghetto
(v zení) Terezín. Už z parkovišt jsme vid li
mnoho hrob , nedaly se ani spo ítat. V Terezín
jsme m li pr vodce, který nám o tom všem
vypráv l. Prohlíželi jsme si chodby, sprchy a
místnosti, kde lidé spali. Když jsem slyšel, že tam
utýrali 35 tisíc lidí, p evážn žid , byl jsem z toho smutný.
Když jsem ve er ležel v posteli, myslel jsem na to, že ležím
v teple, mám se dob e, jsem najedený, ležím na m kké matraci a oni?
Oni spali vestoje, zima, málo vzduchu.
Skoro jsem z toho nemohl
usnout.
Filip Záborec 7. t ída

&
)

Ve st edu 11. 5. se celý druhý stupe zú astnil besedy o eských a
slovenských židovských d tech, které zachránil p ed smrtí
v koncentra ních táborech Nicholas Winton.
Beseda byla s panem Thomasem Graumannem a jeho manželkou
Caroline. Pan Graumann je jedním z „Wintonových“ d tí. Nicholas
Winton zachránil 669 židovských d tí. Nyní se již jejich rodiny
rozrostly na po et kolem p ti tisíc.
Pan Graumann nám vypráv l sv j životní p íb h o jeho záchran a
št stí, které ho potkalo.
Jako malé dít m l spokojené d tství, žil s rodi i na malém
záme ku u Brna a zdálo se mu, že to tak bude napo ád. V srpnu 1939,
kdy mu bylo osm let, ho babi ka s maminkou p ivezly do Prahy, kde
ho p ipravily na odjezd do Anglie.
Thomas se na cestu t šil, protože se domníval, že jede na výlet, ze
kterého se brzy vrátí, a pak zase všechno bude tak, jak má být.
Náhradní rodinu mu našli ve Skotsku, kde byl spokojen, ale stále
doufal ve sv j návrat do eskoslovenska.
Pan Graumann si na besedu p ipravil prezentaci jak o 2. sv tové
válce, tak i o koncentra ních táborech a své rodin .
Také nám vypráv l, jak jel pomáhat na Filipíny, kde se seznámil a
oženil s paní Caroline. Na Filipínách žili osm let a pak se odst hovali
do Ameriky a adoptovali si dv d ti, poté se jim ješt narodily dv
další.
Po besed nám pan Graumann pustil dokument o d tech, které
m ly spole ný osud jako on.
Beseda byla velice pou ná a zajímavá. Všem se moc líbila a
všichni byli rádi, že mohli slyšet tento neuv itelný p íb h.

Návšt va Terezína ve mn vzbudila spoustu pocit . Celé místo na
m p sobilo velice emotivn . Donutí vás se zamyslet nad osudy lidí,
kte í v Terezín skon ili. Nad osudy lidí, kte í se od nás nijak nelišili,
jen vyznávali židovskou víru. Nebyli ni ím špatní, „akorát“
nespl ovali Hitlerovy ideály. Jeden jediný lov k rozhodl o jejich
životech. Židy v Terezín za ali zavírat do cel, které jsou sotva pro
dvacet lidí. N mci do nich zav eli i sedmdesát muž . Dostali jen slabé
pyžamo, ráno naplnili vodou malé umyvadlo pro všechny muže,
denn jedli polévku, spíše jen vodu se zkaženou zeleninou, záchod byl
ucpaný, postele d ev né a bez matrací. Muži i ženy ztratili v Terezín
polovinu své váhy. Každý den pracovali, obd lávali pole nebo d lali
jiné práce, které jim p ikázali. Koupali se jednou týdn , pak už v bec.
Každou sobotu jim namo ili oble ení, aby z n j dostali blechy, vši a
r zný hmyz. Mokré oble ení si museli obléknout a vrátit se do cely.
Bylo to týrání.
Nechci už dál vypisovat, jaké hrozné v ci se tam d ly. Terezínem
prošly desetitisíce židovských lidí, jak skon ily jejich životy, jist víte.
Jen pár lidí p ežilo.
Díky návšt v Terezína jsem si uv domila pár v cí o svém život .
I p es všechnu tu hr zu jsem se exkurze ráda zú astnila.
Tereza Hurtová 8. t ída
Když jsme uvid li h bitov p ed Malou terezínskou pevností, tak
jsme si zprvu neuv domili, co se d íve za vysokou zdí skrývalo.
Potom nám za al pr vodce vypráv t, co se tam d lo a všichni byli
zasko ení, ba p ímo ohromení. Že to m li v zni tak t žké, to ale nikdo
netušil. Židovští v zni byli po ty iceti až padesáti zavíráni do malých
místností, kde museli v tšinu noci stát. Ve všech místnostech
v Terezín to bylo velice depresivní. Dohromady prošlo Terezínem asi
sto t icet p t tisíc lidí. Z transportovaných osmdesáti sedmi tisíc žid
p ežilo n co málo p es t i a p l tisíce lidí.
Navštívili jsme také Muzeum ghetta, tam jsme vid li obrázky d tí,
které v Terezín kreslily. V jedné místnosti byly všechny ty i st ny
popsány jmény d tí, které v Terezín a transportech na Východ
zem ely.
Když si to všechno uv domím, je to strašné.
Ond ej Pospíšil 8. t ída

Míša Kurková, Pavla Hannichová 9. t ída

Dne 16. 5. se sedmá, osmá a devátá t ída zú astnila návšt vy
bývalého židovského ghetta a v zení v Terezín .
Hned po p íjezdu nás zamrazilo, když jsme uvid li židovský
h bitov p ed Malou terezínskou pevností. Pro nás všechny to by
nepopsatelný pocit, který si zapamatujeme navždy.
V Terezín nás provedl pr vodce a vysv tloval nám situaci žid
v tábo e. Také vypráv l kruté p íb hy o nespravedlnosti a o týrání
žid . Nikdo z nás ne ekal, že nás tato návšt va natolik ovlivní.
Mohli jsme si prohlédnout pokoje pro židy a politické v zn , také
samotky a koupelny. V pokojích pro židy byly velké d ev né palandy
pro sto lidí, ale v místnosti spalo až šest set lidí. V samotce nebyla
okna ani záchod, jen holé st ny. N kolik z nás m lo možnost
vyzkoušet si dvou minutový segment v této komo e.
Když skon ila prohlídka, šli jsme se podívat na krátký film o
propagand kolem Terezína.
To, co se ve filmu ukazovalo, se
ohromn lišilo od reality.
Na úplný záv r jsme se šli podívat do Krematoria, kde spalovali
utýrané lidi.
Bylo až neuv itelné, jak hodnota lov ka klesla na nulu. Všichni
jsme cítili úctu a lítost.
Všem bychom doporu ili návšt vu v Terezín , protože by si m l
každý uv domit, ím si tam lidé museli projít.
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V pátek 29. 4. jsme od rána ekali, zda nebude pršet. Nepršelo – a
my jsme se sbalení a nat šení sešli v 18:30 na školním h išti.
Rozd lali jsme ohe a s chutí si opekli svého bu tíka. Posed li
jsme u ohn a zazpívali pár písni ek s kytarou. Když se za alo stmívat
– nastal ten správný as na upálení arod jnice. Ješt jsme si stihli na
h išti zahrát pár her, ale tma nás vyhnala do družiny p ipravit si svoje
míste ko na spaní.
Ješt se musíme jít podívat ven, zda-li neuvidíme let t n jakou
arod jnici. Žádnou jsme nevid li, ale p išli jsme p ímo ke stezce
odvahy. Všichni jí p ešli na výbornou.
Byli jsme plni nových zážitk a nic nás ned lilo od p ipravených
spacák . Rádi jsme se do nich zachumlali a s pohádkou na dobrou noc
se nám krásn usínalo.
Ráno nás probudily první slune ní paprsky – vstávali jsme opravdu
brzy. Sbalili jsme si spacáky a nasnídali jsme se.
A už se nem žeme do kat, až p ijdou maminky. Nebo se ony
nem žou do kat nás?
Simona erná

Pavla Hannichová, Míša Kurková 9. t ída
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Dne 24. 5. 2011 se uskute nil na naší ZŠ a MŠ
ervené Pe ky za podpory TPCA velký Dopravní
den. Celou akci zahájili p íslušníci M stské policie
Kolín p ednáškou a ukázkou policejního vozu a
vybavení. V p ilehlých ulicích si d ti ov ily své
dovednosti a znalosti z dopravní tematiky a jízdu
zru nosti na kole i kolob žce. Pod vedením zkušeného zdravotníka
byly prov eny jejich znalosti ze zdravov dy. Mohly si také nechat
zm it rychlost jízdy radarem.

Vychovatelky ŠD

-( *
Žáci 2. stupn se zú astnili exkurze do Informa ního vzd lávacího
centra L R Lesní správy K ivoklát.
Pro práv tato lokalita?
Protože je to chrán ná krajinná oblast s biosférickou rezervací
UNESCO a v porovnání s podobnými krajinami v Evrop zvláštnost.
Rozkládá se uprost ed ech a tém dv t etiny rozlohy území
pokrývají listnaté a smíšené lesy.
Co jsme všechno za jeden den stihli? Prohlídku za ízení se stálou
expozicí „Lesy kolem nás“ v budov st ediska s interaktivními prvky
expozice, které žáky aktivn zapojily do prohlídky. Dále jsme se
setkali s pracovníky st ediska, kte í pro nás p ipravili zajímavou a
pou nou besedu. Nakonec nás ekala krátká vycházka v lesním parku
Amalín s adou atrakcí pro d ti. Z ekologického hlediska je rok 2011
Mezinárodním rokem les .
J. Nováková

Všichni úkoly zdárn zvládli a dom odcházeli s p knou cenou a
dobrou náladou.
Dopoledne bylo ur eno školák m a odpoledne d tem z MŠ.
Pod kování pat í devá ák m, kte í pomohli s organizací, paní
Mádlové, která se postarala o úkoly ze zdravov dy a p íslušník m
policie.

OSOBNOSTI NAŠÍ HISTORIE
Alois Martin Vik (6.11.1877 - 22.5.1966)
Alois Martin se narodil ve zdejší obci 6. listopadu 1877.
Otec Josef (1842-1916) byl truhlá em a vlastnil d m p. 134, kde
m l prosperující dílnu. O tom, že byl schopný a pr bojný, sv d í
skute nost, že se již ve svých šestadvaceti letech jako truhlá ský mistr
stal starostou a byl jím až do voleb r. 1870. Od té doby byl nep etržit
lenem obecního zastupitelstva až do svých šedesáti let a stal se t etím
nejdéle p sobícím zastupitelem (33 let). V období 1878-83 se stal
starostou podruhé a sou asn , vzhledem ke své funkci, i virilistou v
místní školní rad . Na po átku devadesátých let získal lépe položený
d m p. 59 u kostela, který r. 1896 p estav l. Zem el uprost ed
vále ného d ní 1. b ezna 1916.
Matka Antonie se jmenovala za svobodna Žatecká (1847-1935).
Pat il do odvodního ro níku 1899, p íslušel k 36. p šímu pluku
jménem íšský hrab Brovne, který byl založen r. 1683 v Mladé
Boleslavi.
Od otce p evzal rozvíjející se živnost na konci devadesátých let a
na prahu nového 20. století již nacházíme v pr elí tehdy ješt
p ízemního domu p. 59 firemní štít: Alois M. Vik - Stavební a
nábytkové truhlá ství.
Byl stejn schopný a pokrokový jako jeho otec. Z izuje
konsigna ní sklad stavebního eziva. Jakmile byla obec spojena se
sv tem železnicí, ihned rozší il své aktivity o prodej uhlí a palivového
d eva a již r. 1901 postavil u nádraží kolnu na uhlí. Krom rakví, které
vyráb l, za al od roku 1905 zajiš ovat i poh ební službu. U domu
p istavuje další objekty pro dynamicky se rozvíjející firmu.
Oženil se s Marií (1882-1961), dcerou Josefa Fialy a Marie, rozené
Nešporové, s nimiž bydleli ve stejném dom .
Z jeho manželství s Marií se v roce 1906 narodil syn Alois
(+1987), pokra ovatel rodinné tradice. Ten se r. 1938 oženil s

Alena Bendová

67*
D ti ze školní družiny se ve tvrtek 21.4.2011 vydaly na výlet za
zví átky a velikono ními tradicemi. Malým autobusem s idi em
panem Lhotákem jsme nejd íve navštívili ZOO Chleby. Všechna
zví átka se nám líbila, hlavn ocho ený gepard nebo neposedné
opi ky. Než jsme odjeli na ob d do Nymburka, zbyla i chvíle na
sportování na minih išti.
Po dobrém ob d jsme se vypravili do skanzenu v P erov nad
Labem, kde nám paní pr vodkyn vypráv la o Velikonocích,
ukazovala spoustu zajímavých p edm t z dob našich prababi ek.
Stihli jsme i utratit korunky za dáre ky a suvenýry – a pak honem
dom .
Po celou dobu nás provázela dobrá nálada a p álo nám slune né
po así…
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kutnohorskou roda kou Jarmilou (*1912) za svobodna Pe inovou. M l
s ní t i dcery - Jarmilu (*1941), Marcelu (*1945) a Moniku (*1954).
Alois byl posledním mužským lenem rodiny.
P i volbách r. 1905 byl zvolen poprvé do obecního zastupitelstva
za starosty Antonína Dajbycha.
Zdejší sládek Vojt ch Emler p išel roku 1907 s myšlenkou, že by
bylo vhodné a prosp šné v obci založit, tak jako na jiných místech,
místní oddíl Sokola. Zám r padl na úrodnou p du a tak byl na za átku
roku ustaven p ípravný výbor. V n m byli mimo iniciátora ješt u itel
Josef Vaní ek a obecní zastupitelé krej í Václav Skokan, podnikatel
A. M. Vik a obchodník en k Vondrá ek. P edsedou p ípravného
výboru a p edsedajícím ustavující sch ze byl ídící u itel Josef Žilka.
Po dobu p íprav byl Alois Martin místop edsedou, Václav Skokan
pokladníkem a jednatele d lal en k Vondrá ek. K ustavení oddílu
došlo 28. zá í 1907 v hostinci u Kucha a prvním ádným starostou
Sokola se stal obecní starosta Antonín Dajbych.
V roce 1906 zem el velký mecenáš, zdejší rodák Vilém Fukner.
Víme o n m, že pro obec i její obyvatele vykonal hodn dobrého a to
jak za svého života, tak i ve svém odkazu. Proto z podn tu n kolika
jednotlivc nechalo obecní zastupitelstvo svému zasloužilému rodáku
zhotovit pam tní desku, která byla slavnostn odhalena na jeho
rodném dom p. 10 dne 29.kv tna 1910. Byla to první pam tní deska
v obci.
Jelikož byl v té dob starosta Antonín Dajbych nemocen,
slavnostní akt zahájil Alois Martin jako jeho zástupce. Slavnosti se
zú astnilo velké množství lidu a projevy zde pronesli ídící u itel
Josef Žilka a zástupce Úst ední matice školské, pražský u itel Š astný.
Starosta Antonín Dajbych zem el 12. ervna 1910. Jeho nástupcem
v ú adu starosty se stal Alois Martin a byl v n m potvrzen i ve
volbách, které se konaly v témže roce. Po celou dobu ve funkci
starosty byl i lenem místní školní rady.
Ješt p ed první sv tovou válkou kupuje od Bergman d m p.107,
bývalou faru. Tu získal od senátora Rudolfa (*1876), jehož otec Alois
(1851-1912) byl osobním myslivcem Theodora barona Hrubého. V
tomto dom byli ubytováni jak n kte í pracovníci, tak i u edníci. V té
dob již zam stnával kolem dvaceti pracovník .
Byl zastáncem pokroku. Kolem roku 1910 je z ízena v obci první
telefonní linka s íslem 1 práv v jeho dom p. 59. Rovn ž v tomto
období kupuje jako první v obci motocykl (zn. Orion). Byl to rovn ž
on, kdo m l zde první kolo (1894), ale pozd ji, po sv tové válce i
první osobní automobil.
V rozjit eném roce 1914, ve dnech 18. - 22. kv tna zavítal na
vizitaci nebovidské farnosti královéhradecký biskup Dr. Josef
Doubrava. Byl slavnostn uvítán u brány, která byla k tomuto ú elu
postavena u domu p. 18 (dnes eznictví Hrbek). P ivítali ho Josef
baron Hrubý, Alois Martin jako starosta a ídící u itel Josef Žilka. V
dob návšt vy byl prelát ubytován na zámku.
Vypjatá atmosféra v mezinárodních vztazích a nové po adí priorit
zp sobilo, že nové obecní volby se nekonaly a zastupitelstvo z stalo
ve svých funkcích až do voleb po vzniku republiky r. 1919.
Dva m síce po návšt v Dr. Josefa Doubravy 26. ervence 1914
byla v Rakousko-Uhersku vyhlášena áste ná mobilizace. Dva dny
nato, jako reakce na atentát na následníka tr nu arcivévodu Františka
Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii, rozenou hrab nku
Chotkovou v Sarajev , byla vyhlášena válka Srbsku. Následovala
všeobecná mobilizace a za ala první sv tová válka.
Do vále ného mumraje postupn odešli tém všichni schopní
muži. Ale co jsou platní vojáci bez munice. Proto jsou na ízeny
rekvizice barevných kov a mezi nejsnadn ji získatelné pat í kostelní
zvony. Jen ty nejstarší, po ízené p ed rokem 1550, byly chrán ny
svým v kem. Menší a mladší zvon, po ízený Pavlem Hrabán m z
P erubenic r. 1581 m l být s at a odevzdán. Jen díky pohotovosti
Aloise Martina byl zachrán n. Z jeho popudu a za p isp ní správce
cihelny Karla Schucha a vrchního správce velkostatku Antonína
Chloupka byl letopo et p emodelován a snímky obou zvon zaslány
do Hradce Králové odd lení pro rekvizici kov .
Vále né roky se vlekly, problém bylo více než dost. Nedostatek,
bída, nemoci. Na Duši ky, ani p i jiných p íležitostech se nesm ly
zapalovat ani sví ky. A tak všichni s úlevou p ijali zprávy o konci
války.

28. íjna 1918 po kapitulaci vznikla eskoslovenská republika a
Alois Martin se stal prvním starostou v novém samostatném státu, i
když jen ze setrva nosti, nebo první volby za nových podmínek
prob hly až v následujícím roce.
3. listopadu byly všechny domy na m ste ku vyzdobeny prapory v
národních barvách. Dopoledne byla v místním kostele sloužena
d kovná mše, které se zú astnila obecní zastupitelstva okolních obcí,
spolky a etné obecenstvo. Odpoledne se po ádal na m ste ku pr vod
a p ed Sokolovnou se odbýval tábor lidu. Na srazu promluvili Alois
Martin jako starosta, vrchní správce velkostatku Antonín Chloupek,
ídící u itel Josef Žilka a nebovidský fará Josef Prudi . Shromážd ní
bylo ukon eno hymnami a vlasteneckými písn mi. 22. listopadu pak
byly slavnostn vysázeny "lípy svobody", jedna v k ižovatce p ed
pivovarem, dv p ed Sokolovnou (dnes již žádná z nich nestojí).
V zastupitelstvu, které vzešlo z voleb roku 1919, již jeho jméno
nenacházíme. Ale po dohod se svým nástupcem v ú ad starosty
Jaroslavem Bendou se za al jako hlavní referent starat o více než
dvacet let starou problematiku výstavby nové školy. Soust ed ným
úsilím zastupitelstva, ale hlavn Jaroslava Bendy, ale i jeho výrazným
p i in ním se nakonec po r zných peripetiích poda ilo úkol splnit a
nová škola byla slavnostn otev ena v zá í 1927.
Ve t icátých letech došlo ke zvýšení p. 59 o patro a k dalším
p ístavbám n kterých objekt . Tou dobou zde nachází práci 20-30
pracovník . Ješt p ed vypuknutím druhé sv t. války postupn
p edává vedení firmy synovi Aloisovi.
Sklonek života mu nep inesl nic dobrého. Sv tovou válku, krátké
období konjuktury následovalo znárodn ní r. 1948, které je dokonale
osvobodilo od majetku. Své jediné bydlišt v obci v p. 134 opustil až
v zá í 1965, kdy byl umíst n do domova d chodc v erveném
Hrádku.
Tam také nedlouho potom, smí en se vším, zem el ve v ku
nedožitých devadesátin roku 1966 a pochován je na místním h bitov
v rodinné hrobce ev. ísla 495 p i západní zdi proti kapli Svaté rodiny,
v t sné blízkosti místa posledního odpo inku Dajbych , Žilk a
Mrázk .
Ing. He man Kraml
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Den d tí se slaví již n kolik desítek let. Tento
kosmopolitní svátek p ipadá na datum 1.6.
Nicmén d ti z ervených Pe ek a blízkého okolí
m ly tu možnost slavit již v ned li 29.5. O program
s nep eberným a velice pestrým množstvím
sout žních disciplín se tradi n postarali skauti ze
st ediska Junáka v ervených Pe kách. Nov se k nim p ipojil Klub
vojenské historické techniky ervené Pe ky a Sbor dobrovolných
hasi
P, za což jim pat í naše pod kování. D ti se tak mohly
podrobn seznámit s historickou bojovou technikou a na vlastní k ži
si vyzkoušet t eba i pumpování vody, které bylo d íve nezbytné
k hašení požár , a že to byla práce nelehká.
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Komu se povedlo za celé odpoledne absolvovat všechny disciplíny
a nasbírat tak všechna razítka do své pr vodní karti ky, na toho už
v cíli ekaly sladké odm ny, diplom a malé ob erstvení v podob
malinové limonády a párk v rohlíku. A že takových šikul nebylo
málo, dokazuje více než osmdesát rozdaných diplom .
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Cílem naší cesty se
stala ZOO Chleby a
nedaleká
rozhledna
Romanka. Ale nep edbíhejme.. - takže zp t
do
ZOO.
Díky
domluvené
prohlídce
s pr vodcem jsme m ly
možnost vid t, nakrmit
i si „pohladit“ nejedno
zví e; a mimo to – se
také dozv d t spoustu
zajímavých informací o
jednotlivých zví atech a
jejich život . (V d li
jste t eba, že páv má
mozek menší než oko?).
Ze ZOO vedla naše
trasa za rozhledem - na

Kí a Langová
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již
zmi ovanou
rozhlednu.
/Na
nejvyšší plato ve
výšce 26m vede 116
schod /. Poté, co
jsme se pokochaly
krajinou, jsme se
nasytily sva inou.
Cestou dom jsme
ješt
„p ibrzdily“
v
Pod bradech,
koupily si oplatky a
p i procházce kolem
Labe jsme se s
kachnami rozd lily
o poslední zbytky
svá i.

! (( ) (*++

Letos poprvé jsme se my, d v ata ze 7. oddílu,
rozhodly zapojit do sbírky Velikono ní skautské
ku átko. Vyráb ní jsme již s p edstihem zapojily
do mnoha sch zek, takže se nám sešla opravdu
povedená parti ka ku átek. Na nám stí
v ervených Pe kách jsme se mohly pochlubit jak
t mi klasickými vatovými, tak i nap íklad
pe enými sladkými ku átky. A jak to vid ly
n které z nás?
Bavilo m vyráb ní a prodávání ku átek. M la jsem p i tom dobrý
pocit, protože jsem v d la, že to d lám pro dobrou v c.
NATY
Mn se líbilo, jak jsme je vyráb ly a prodávaly. Paní si kupovaly
hodn ku at a nám se hromadily penízky pro d ti.
VAL A

$ ! " ##

$
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O Velikonocích jsme prodávaly ku ata a lidi nám dali hodn pen z,
abychom mohly pomoct d tem. Natálka vymyslela, že n která ku ata
ve sko ápce m žeme dát i do vany místo kachni ky.
KA ER
Zú astnily jsme se opravdu rády sbírky Pomozte d tem, bavilo nás
to a p íští rok bychom se na ní cht ly podílet znovu. Doufáme, že jsme
vybraly dost pen z, abychom pomohly dobré v ci.
TÉRA a BÁRA
Musím uznat, že se d v ata v prodeji inila. Nejen, že jsme se
všechny na sluní ku krásn opálily, ale navíc jsme vzhledem
k velikosti našeho m ste ka vybraly úctyhodnou sumu 5466,- korun,
která byla odeslána na konto nadace Pomozte d tem. V pr m ru tedy
p isp l každý ob an našeho m styse celé t i koruny. Tak p íští rok,
naše milé Ku e, zase nashledanou!

Tentokrát jsme usedly do vlaku a nechaly se „popovézt“ do Kolína.
Z vlakového nádraží jsme už „p šmo“ vykro ily do Psího útulku..
Cestu jsme si zp íjem ovaly r znými hrami a povídáním; /stihly jsme
nakrmit i kachny :o)/. A když jsme došly... = p edaly jsme „psí
dobr tky“, absolvovaly prohlídku všech hafan a vyven ily psa
Bar u. as utekl dost rychle. Nezbývalo než se vydat na vlak...a
nechat se odvézt zp t do ervených Pe ek.

Za 7. oddíl Anka (Aneta Linhartová)
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Na Lou e jsme vyrazily, sluní ko nám svítilo. V bludištích si
za ádily, dom se nám necht lo. Na zámku nás vítal sluha, otázky
nám rozdával, na nás si však p išel ztuha, každý výkon podával. Když
nám v b íšku zakru elo, sva inku jsme vyndaly. K autobusu
dopajdaly, moc jsme si to užili.

Ve tvrtek ráno
jsme usedly do
vlaku a vyjely do
Trutnova, samého
srdce eského ráje.
Ubytované
jsme
byly na skautském
ostrov . Po así bylo
p epychové. Užívaly
jsme si turistiku
/cesta na Valdštejn/
i „povalování“ a
slun ní. Druhý den
byl v plánu celodenní
výlet
na
z ícenu
hradu
Rotštejn. Cesta to byla krásná. A krásné to bylo i na hrad , kde zrovna
probíhal „velikono ní program“. Vyzkoušely jsme nejen zdobení
perní k , ale t eba také hru na dudy. Ve er nás ekalo posezení u
ohýnku se „skauty - návšt vníky“. Bylo to p íjemné - kytara, prskající
d evo a zima od vody. T etí a poslední den jsme navštívily slavnosti,
které se konaly na nedalekém statku. M ly jsme tak možnost upéct
jidáše, vytvo it dekorace do kv tiná e, uplést pomlázku a nakoupit
dáre ky dom . Vid ly jsme tradi ní lidové kroje, tance, zú astnily se
vynášení moreny. Takže když to shrneme - m ly jsme se prost
báje n .
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Když se v našem parku sejde pomalu 180 skaut a
skautek ze všech kout okresu Kolín a dokonce
i zástupci Nymburska, m že to znamenat jediné ervené Pe ky po ádají okresní kolo Svojsíkova
závodu pro skauty a skautky. Tato konstelace nastala
v sobotu 14. kv tna a zhostili jsme se jí opravdu se ctí.
Hlavním organizátor m závodu, Filipovi a Romanovi, se poda ilo
perfektn skloubit r znorodé požadavky pravidel a naplno využít
možnosti umístit jednotlivé disciplíny nejenom po r zných koutech
parku, ale i na osv d ené trase po okolí – Dobešovice, Pazderna,
h išt , dolní Pe ky. A tak si všichni ú astníci mohli m rou vrchovatou
vychutnat nejenom krásné prost edí našich kluboven uprost ed zelen ,
ale i „omrknout“ blízké okolí. A že bylo na co koukat, to jsme slýchali
pomalu od všech hlídek po jejich návratu ze závodu.
Do obsazení jednotlivých stanoviš se zapojili tém všichni
vedoucí a rove i, kte í v našem st edisku aktivn pracují. A kdo nebyl
na trati, ten pomáhal se zajišt ním zázemí. Prost „makali“ všichni
podle svých možností a schopností. Ono p ipravit takovou
zdravov du, aby z ní nebyla jenom suchá teorie, to chce své. A tak se
na rohu u školy zinscenovala nehoda automobilu, ve kterém z staly
dv zran né osoby. A te se snažte, když jejich fingovaná zran ní
jsou natolik realistická, že na první pohled opravdu v íte, že ta krev
je opravdová… A kdo nikdy nedýchal do trenažéru „Andula“, ten také
netuší, kolik sil stojí ji p efouknout. A tak to šlo stanovišt za
stanovišt m. Lanové p ekážky otestují fyzickou sílu a obratnost,
st elba z luku a vzduchovky zase p esnou mušku a jistou ruku,
v domostní kvíz prov í vaše znalosti, rozd lat ohe jenom z velké
klády bez papíru a roští taky nesvede každý. Správný táborník musí
um t sbalit na výpravu a postavit p íst ešek, správný kluk nebo holka
zase ví, jak se t ídí odpad a kam co pat í. Naplánovat celodenní výlet a
sehnat si informace kdy a kam mi co jede, jak mají otev eno na
zámku, v kolik vlastn za íná prohlídková trasa a v neposlední ad
kolik m to celé bude vlastn stát, to v dnešní dob internetu zvládne
každé dít . A k tomu všemu být stále ve st ehu, všímat si svého okolí
a do pam ti si ukládat všechny zvláštnosti, které po cest uvidíte.
Nikdy totiž nevíte, kdy a která se vám bude na p íští disciplín
proklat hodit. O podivných potulných poutnících a jejich
roztodivných rozmarech ani nemluvím. A na konci celé trasy to
najednou všechno do sebe zapadne a te už najednou víte, pro t eba
Téra, která je jinak pov stná svým vyt íbeným vkusem, m la po celou
dobu na krku p íšerný obrovský a v bec strašlivý náhrdelník a ješt si
s ním stále „jakoby“ nenápadn hrála. Prost všechno souviselo se
vším a všímavým št stí p eje.
Velký dík pat í také kucha kám ze školní jídelny, které nám na
zakázku vyrobily skv lý ob d pro 180 hladových krk . A takový
ku ecí íze ek s bramborem podávaný po skv lém nudlovém vývaru,
ten po náro né trase opravdu p ijde k chuti. Prost organizace
nezask ípala, klaplo všechno v etn po así a celý den se tak stal
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Je 1:30 hod. ráno a
práv
vyrážíme
za
nevšedním
zážitkem...
Cesta to byla dlouhá, ale
rozhodn
stálo za to
ji vydržet. V areálu
Legolandu nás
ekala
spousta zajímavostí – jako
t eba: ob í lochneska,
starodávný hrad, nejedna
„horská dráha“, jízda
džunglí terénním autem,
projíž ka na lo ce, sjezd
bárkou, ocitli jsme se také
v podmo ském muzeu.
No, prost bylo toho
tam úpln mega moc.
Chcete-li – mrkn te na
naše stránky do sekce
fotky..; v tšinu máme
zdokumentovanou.
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Potom jsme byli rozd leni do skupin po t ech nebo ty ech a
posláni, každá skupina zvláš , do vy kávacích stanic, kde se ekalo na
operaci. V té dob jsem dostal dopis od Paneše, že jede do Ruska a od
Zahálky oznámení, že se žení.
Protože v poslední dob byla dv letadla s výsadkovými skupinami
sest elena nad N meckem, byl od Angli an vydán zákaz létání
opera ních skupin p es N mecko.
Odjeli jsme proto 2. kv tna 1944 lodí z Liverpoolu a po 14 dnech
plavby jsme p istáli v Neapoli. Lo se jmenovala Empres of Australia
a mimo naší skupiny bylo na ní asi 10 tisíc kanadských voják ,
ur ených pro italskou frontu, která byla v dob našeho p istání
vzdálená asi 30 km od m sta. Lo byla osobní, upravená pro p epravu
vojska a p epychov vybavená. Mimo alkoholu se dalo zde koupit vše.
O zábavu bylo postaráno, každý den n jaký program, box, zp vy,
hudba a mimo to poplachy, cvi né i opravdové.
Nevím, kdo p išel na r ení „uvid t Neapol a zem ít“. Já bych to
ur it nebyl. Jediný p kný pohled na Neapol s Vesuvem je z mo e.
Když už jsme byli v Neapoli, podívali jsme se i do Pompejí. Na
ulicích Neapole nás zastavovaly d ti od ty do deseti let a mimo jiné
nám nabízely „senoritu for jamp“, tedy doslovn „pro skok“.
Z Neapole jsme odjeli nákladním autem na pob eží Jadranu a po 18
hodinách jsme p ijeli do Fasana, které leží mezi Brindisi a Bari.
Dne 3. ervence 1944 jsem kone n ve skupin o ty ech mužích
odjel na letišt v Brindisi a v p l osmé ve er letadlem Halifax sm rem
eskoslovensko. Nad Jugoslávií shodilo letadlo na osv tlené letišt
Titovy armády zásobníky se zbran mi. Cestou jsme se stali cílem pro
n kolik flak (palba protiletadlového d lost electva), ale nic se
nestalo.
Vybaveni jsme byli civilním oblekem, dv soupravy vysíla ek a
p ijíma ek, každý po dvou pistolích, dýku, okoládu, tabák, masové
tabletky, n jaký ten jed, falešné doklady a adresy lidí, na které jsme se
m li obrátit. Adresy jen v hlav , stejn jako šifrovací klí e, kódy,
volací zna ky a celý spojovací plán. Hlava tedy byla t žká v každém
p ípad .
V jednu hodinu po p lnoci jsme vysko ili z letadla. Místo seskoku
bylo již p edem ur eno, ale posádka letounu byla kanadská a
navigátor si spletl Lužnici s Vltavou a místo v prostoru Tábor nás
vyklopil v prostoru eských Bud jovic. Spadli jsme do lesa a z stali
viset na vysokých stromech. Sešplhal jsem po strom dol a byl jsem
doma. Jako zázrakem se nikdo z nás nenapíchl na v tev a ani jinak se
nezranil. Jedna souprava vysíla ky se n jakým zp sobem vysmekla z
vázání a spadla z výše asi 200 metr na cestu a rozbila se na prach.
Druhá souprava z stala viset na stromech. Do devíti ráno jsme se
pokoušeli soupravu n jakým zp sobem sundat. Porazili jsme malou
pilkou ty i stromy, ale protože padák byl zachycen asi na osmi
stromech a lidé za ali chodit po blízké cest , museli jsme místo
seskoku opustit. Mimo to jeden padák vlál jako prapor p ímo nad
cestou.
Vydali jsme se sm rem na Tábor, kde jsme m li adresy našich lidí.
T etí den nás rozehnala n jaká hlídka na b ehu Vltavy. Velitel
skupiny, a koliv jsme na n j ekali celý den, se k nám nevrátil a jak
jsme se pozd ji dozv d li, byl zat en. Pokra ovali jsme v cest na
adresy, ale tam jsme zjistili, že tito lidé byli již p ed dv ma léty
popraveni.
Nemajíce spojovací materiál, který jsme nutn pot ebovali pro
spln ní úkol , rozhodli jsme se k cest na Slovensko a odtamtud že se
pokusíme dostat z republiky znovu ven.
Se zásobami jsme vysta ili jen n kolik dní. Masové tabletky,
velikosti malého knoflíku, koncentrovaný výtažek masa, vydala jedna
za 20 dkg masa. Tablety byly ale odporné klihové chuti a navíc
prázdný žaludek se stejn kroutil.
Vydávali jsme se za m š áky, shán jící na venkov jídlo a platili
jsme každou ástku za n co, co se dalo jíst. Peníze však lidé cht li
málokdy a tak jsme jim za jídlo dávali rezervní prádlo. S tím jsme
však byli brzo hotoví.
N kolikrát jsme se pokoušeli íci skute n kdo jsme, n kdo nám
pomoc p islíbil, ale nep išel, jiný nás udal. Snad jsme m li na lidi
sm lu, ale mám velmi špatné mín ní o odvaze a odbojové innosti
našich lidí za války. A koliv jsme strávili v tšinu asu v lesích a
pokud to bylo možné, šli jsme jen lesem, nespat ili jsme ani jediného
partyzána, kterých se po válce tolik vyrojilo.
Asi po t ech ned lích blízko T ebí e na Morav jsme ztratili dalšího
lena skupiny. Odešel do vesnice, kde m l známé, a již se k nám
nevrátil, protože byl zat en protektorátními etníky.

velkou p ehlídkou dovedností a umu sout žících. A také navazování
nových p átelství, t eba p i zápase v pin esu v ase, než p jde na start
moje hlídka.

A jak jsme z celého dne vyšli my, ervenope e áci? Podle m se
ctí. A te nemyslím jenom jako po adatelé. Dívky ve složení Iveta
Zvoníková, Zuzka He mánková, Terka Jirk , Bára Jan rková a Bára
Papcunová obsadily krásné t etí místo v konkurenci deseti hlídek.
Kluci to m li t žší, hlídek bylo jedenáct. Ale poprali se s tím opravdu
famózn – vyhráli. Zásluhu na tom má Tomáš Toms, Ondra
Matoušek, Marek Horá ek, Honza Kolovecký, Marek Toms a Honza
Petránek. Š astné hlídky m žete vid t na fotkách u lánku. A aby toho
nebylo málo, ob party nás pojedou reprezentovat na krajské kolo do
áslavi, kde to bude zase o n co t žší. Tak jim držme palce a
doufejme v dobré umíst ní.

Za všechny po adatele Lubomír Jirk

Anabáze - aneb cesta za svobodou dlouhá
25.000 kilometr (2. ást)
V srpnu 1942 jsem byl op t zavolán na prapor, že by byl as
uvažovat o seskoku dom a zda jsem si to ješt nerozmyslel. Po
ujišt ní, že se na to t ším, jsem byl poslán do Londýna a odtud do
speciálních kurz v r zných ástech Anglie a Skotska. Byl jsem
celkem ve 12 kurzech.
Výcvik se soust edil na zbran , nože, jedy, asované bomby,
šifrovací kódy, tajné inkousty, morseovku, vysíla ky, jízdy autem,
motocyklem, lokomotivou, konspira ní cvi ení, organizaci n mecké
armády, ostrá cvi ení v civilním šat ve dne i v noci. Nacvi ovalo se
p epadání pošt, železni ních stanic, vlak , letiš , vnikání do
soukromých byt atd. Pro uklidn ní sd luji, že od skon ení války se
tímto emeslem již nezabývám.
Tyto kurzy trvaly až do podzimu 1943. M li jsme tyto ztráty: jeden
utržený palec od rozbušky, utržená ruka od granátu, p eražená noha od
jízdy na motocyklu v terénu a ty i mrtví.
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Vzhledem k tomu, že se N mci brzo dozv d li o naší p ítomnosti
podle padák , které z staly viset na stromech a podle n kolika malér
po cest a udáním, poznali náš p ibližný sm r postupu a sledovali nás.
Kritickým byl úsek p echodu eky Moravy v Uherském Hradišti.
Unaveni a umo eni hore kami jsme byli již úpln apati tí. A tak 5.
srpna 1944 v sobotu dopoledne p i p echodu mostu jsme byli podle
popisu, který N mci m li k dispozici, poznáni. Nechali nás p ejít
m sto a p ed Kunovicemi nás zatkli. Zp sob, jak k tomu došlo, byl
následující. Dva civilisté nás na kolech p edjížd li, a jeden druhého
žádal, aby mu p j il pumpi ku. T sn p ed námi zastavili, položili
kola a s pistolemi v rukou se na nás obrátili s výzvou „ruce vzh ru“.
Pomalu jsme zvedali ruce a snažili se k nim dostat co nejblíže, protože
na pistole v t esoucích se rukách se jen tak rychle neumírá a jim se
ruce t ásli opravdu hodn . P i tom jsem se poohlédl a za námi stálo
dalších p t gestapák , ale už s puškami a automaty, p ipravených
st ílet. To již bylo horší a tak jsme ruce nechali naho e.
Sebemenší pohyb by znamenal nejmén jednu dávku z automatu.
Být zast elen a nemít možnost vzít alespo jednoho gestapáka sebou a
ušet it jim práci s námi jsme nepovažovali za hrdinství. Naším
odzbrojením byla jejich odvaha okamžit posílena. P kn nás se ezali,
naložili na nákladní auto, položili na b icho, dali železa, stoupli si nám
na krk a odvezli nás do Uherského Hradišt .
Odtud osobním autem do Brna do Kounicových kolejí, kde za aly
první výslechy. Že si dávali záležet, to nemusím íkat.
Asi za týden nás p evezli vlakem do Prahy. Spoutáni na rukou a
ješt jeden k druhému v doprovodu ty gestapák .
Na Pankráci jsem byl v samovazb a vozili m na výslechy do
Pe kárny. Musím p iznat, že v Praze to bylo mírn jší nebo jsem si na
to už zvykl.
M li jsme jednu výhodu, a sice že jsme po ítali s pov šením a tak
n jak ty vyhr žky na nás neplatily. Naprosto nechápali, že jsem šel do
toho dobrovoln a že krom žoldu za to nic nemám.
Asi po trnácti dnech m p evezli na Jenerálku, kde jsem se setkal s
parašutisty z Anglie a Ruska. K našim celám byl p ístup p es místnost,
kde byl stále jeden p íslušník gestapa v civilu. Místnost m l p kn
za ízenou, m l tam rádio a ve sk íni zakázané eské knížky, které
jsme etli. asto byl odvolán, aby vyhledával v ci v kartotéce, a v té
dob jsme m li možnost poslechnout zprávy ze zahrani í. Tak jsme
byli informováni o tom, co bylo ve sv t .
Jednou p ijel na Jenerálku K.H.Frank. Nechal si nás jednotliv
p edvád t. Byl jsem toho dne druhý a zárove poslední. Byl jsem
p edveden jen v kalhotách a košili, bos a v železech, snad abych mu
neublížil. Byla mi nabídnuta cigareta a byl jsem tázán, jakou jsem
shledal situaci v Protektorátu. Po krátkém rozhovoru jsem byl
odveden.
V samém konci války za alo snižování denních dávek jídla, pokud
to z té trochy bylo v bec možné a bylo nám nadhazováno, jak bychom
se m li dob e, kdybychom se dali k SS. Když nepomáhaly sliby ani
hrozby, byli jsme v železech odvezeni zp t na Pankrác.
Na Pankráci jsem byl až do 5. kv tna 1945, tedy do za átku
pražského povstání. Za povstání jsem byl na barikádách na Pankráci.
Poté jsem sloužil ve strážním oddíle v Motole, kde se soust e ovali
lidé ur ení k odsunu. Jako voják jsem byl na Ministerstvu národní
obrany až do 31. b ezna 1946. Setkal jsem se op t se svými kolegy a
spolubojovníky Slav tínským, Zahálkou a Škodou. O Panešovi jsem
se dozv d l, že padl v bojích o Duklu.
1. dubna 1946 jsem kone n nastoupil do banky Slávie v Praze.
M j p echod z Bratislavy do Prahy se protáhl na šest a p l roku a za tu
dobu jsem urazil plných 25 tisíc kilometr .

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
hlavn zem d lce, aby v dob senose í na loukách a p i pracích na
polích v novali tomuto problému velkou pozornost.
Nyní bych cht l ve ejnost seznámit stru n s vlastní prací myslivc
v MS „OBORA“ ervené Pe ky v minulém tvrtletí.
V m síci dubnu jsme zahájili pravidelné sobotní brigády na
dokon ení stavby nové myslivny v Opatovicích. Mimo tyto brigády
jsme se v novali výstavb , opravám a asanacím mysliveckých
za ízení, taktéž úpravám a osev m mysliveckých polí ek. V m síci
kv tnu již za íná lovecká sezóna a to odst elem srnc v první v kové
t íd , takže se m že stát, že ve ve erních a brzkých ranních hodinách
potkáte myslivce v p írod , aniž to budete ekat.
V poslední ad , bych cht l pozvat ve ejnost na již tradi ní
setkání na Myslivn v Opatovicích v sobotu 25. 6. 2011 od 16
hodin, spojené s kvalitním ob erstvením.
Pavel Balvín

Další rok cvi ení v sokolovn utekl jako voda. Je
konec kv tna. Sedíme s d tmi u ohýnku s bu tíky,
kterým se pro tento školní rok se cvi ením lou íme.
Sluní ko láká k výlet m do p írody a tak se op t
sejdeme v polovin zá í.
V letošním školním roce se každé pond lí
v sokolovn scházelo 12 – 24 d tí ve v ku od 3 do
12 let, aby si pod vedením cvi itelek Evy
Pospíšilové a V ry Zuzové Šimkové protáhly svá t lí ka a nau ily se
n co nového. Co jsme spole n d lali? Cvi ili jsme v rytmu d tských
íkanek a písni ek, nau ili jsme se ovládat svá t lí ka p i cvi ení na
ná adí (trampolína, žeb iny, žín nka, švédská bedna, …) a vždy na
konci hodiny jsme si zadovád li p i hrách a sout žích.
Kdo si cht l vyzkoušet svou rychlost a „sílu“, mohl se zú astnit
Ve ejných atletických závod , které se konaly na atletickém stadionu
M. Tu ka v Kolín v Borkách 14. kv tna 2011. Zde jsou výsledky dle
kategorií:
Nejmenší d ti (rok nar. 2006-07) 40m b h, hod mí kem, skok do
dálky z místa:
13. místo: Leontýnka Losmanová
14. místo: Helenka Zuzová
P edškolní chlapci (rok nar. 2004-05) 40m b h, hod mí kem, skok
do dálky z rozb hu:
7. místo: Míša Zuza
Starší žákyn III. (rok nar. 1998-99) 60m b h, hod, skok do dálky:
3. místo: Bar a Podnecká

Z autentických zápisk p evzal Ing. He man Kraml

P ejeme všem d tem krásné prázdniny. Na vid nou op t v zá í.
V ra Zuzová Šimková

Myslivci vyzývají návšt vníky les , luk, polí a sad , aby se v
sou asné dob chovali mimo ádn ohledupln a dodržovali v lesích
klid. Práv nyní totiž vrcholí období kladení mlá at. Dále žádáme
motorká e a jezdce na ty kolkách o shovívavost k p írod a zv i.
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

Z TENISOVÉHO ODDÍLU
Pro v tšinu tenist za íná p íjemn jší ást
letní - venkovní tenisové sezóny úpravou
antukových dvorc po zim . V ervených
Pe kách jsme v asnou jarní brigádou
s vysokou ú astí umožnili hraní již od 3.
dubna, což bylo nejd íve v okolí. Hrajeme
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s nasazením a na body, ale jen v rámci oddílového žeb í ku, nebo jen
rekrea n . V sobotu 21. 5. prob hl oddílový turnaj, kterého se
zú astnilo 10 len . Za krásného letního po así si vít zství vybojoval
Otto Novák – ješt jednou gratuluji.
Od kv tna probíhá každé úterý od 16hod. tenisová p íprava pro
d ti, zatím chodí 5-7 d tí a mohlo by to být zábavn jší, kdyby jich
bylo víc. Zájemci ve v ku 6-10 let budou vítáni. Vytíženost kurt
není vysoká a je spíše nárazová. Nejv tší zájem je o podve erní
hodiny. Stále tu je tedy prostor pro další zájemce, které tímto srde n
zvu.
Miloslav Kubín
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B – tým
První velká radost v našem oddíle. Po lo ském sestupu z první ligy
chlapci vybojovali návrat zp t. Od za átku sezóny se bé ko (Weisser,
Kupr T., Kupr L., Chroust a Douša) pohybovalo na postupových
místech a až na jednu slabší chvilku prošlo sezónou bez v tších
problém a nakonec obsadilo druhou p í ku znamenající postup do
první ligy. Doufáme, že se nám poda í tento tým do nové sezóny
posílit alespo jedním hrá em, aby sehrál v p íští sezón d stojnou
roli ve vyšší sout ži.
* ( + ,

Šipky používali už Assy ané i ímané. Názvy Parthian i Pilum,
v p ekladu šipky, byly známy už p ed naším letopo tem. Ovšem
nem lo to souvislost se šipkovým sportem, jak ho známe dnes, ale se
zbraní, která byla používána lu ištníky p i boji zblízka. V Anglii se
používají asi od 12. století. Jako turnajová zábava od 16. století. První
zmínka o slovu Darts (angl. šipky) je z Oxfordského slovníku z roku
1314.
Další zmínka o šipkách je z roku 1415. Angli tí lu ištníci prý p ed
svým vít zstvím nad Francouzi v bitv o Azincourt (d . Agincourt severofr. místo u m sta Arras) pod vedením Jind icha V. hráli n jakou
formu šipek.
První sadu šipek, o kterých je zmínka v d jinách, dostal král
Jind ich VIII. od své manželky Anny Boleynové v roce 1532. O
turnajích z této doby není žádná zmínka, snad jen, že král Jind ich
VIII. jimi bavil své milenky v Hampton Court - velkém královském
zámku na JZ Londýna.
Další zmínka o šipkách se dochovala z roku 1620, kdy lo
Mayflower plula z Anglie do Ameriky s prvními usedlíky, kte í na její
palub hráli hru zvanou Darts - šipky. Legenda íká, že „Pilgrim
Fathers - otcové poutníci", kte í p ijeli na této lodi, hráli šipky i
pozd ji po založení Plymouthu (Massachusetts).
Nejv tší rozvoj šipek nastal ve st edov ku a to p edevším v Anglii.
Angli tí lu ištníci vyráb li ze svých dlouhých klasických šíp asi 30
cm dlouhé šípy, používané k ochran i p i p epadech pocestných.
Tyto šípy se házely jako n ž nebo sekery. Posléze se za aly používat
v anglických hospodách (pubech). Tam se zákazníci bavili sout žením
ve vrhání t chto zkrácených šíp do špalk z (prý) jilmového d eva
nebo do ter , kterými bylo hospodské za ízení anebo dna sud s
vínem. Vysušením špalky praskaly a vznikly tak první sekce (dnes
íslované).
Šipky tedy vznikly jako hospodská zábava. Z anglických hospod se
zásluhou kolonizace dostávají do celého sv ta a stávají se jedním z
nestarších sport .
Radek Š astný
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3. liga

C a D – tým
Další velkou radost nám p ichystali chlapci z cé ka (Š astný M.,
Hrbek, Hanuš, Zima, Kuhn, Petrus, Kobr). Celou sezónou prošli
stylem „start – cíl“ a dosáhli svého nejlepšího výsledku. Z první
p í ky poprvé v historii postoupili do vyšší sout že. Díky tomuto
umíst ní nás mládenci budou 12. 6. 2011 reprezentovat na Mistrovství
republiky družstev kategorie D.
I druhý náš zástupce v této sout ži dé ko (Kalinová, Svozil,
Svozilová, Bernardová, Myslive ek, Urbánek, Štejmová a Venturová),
dosáhl svého nejlepšího bodového zisku v historii.
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V plném proudu je i seriál turnaj Megatour, bohužel ú ast je
oproti lo sku nízká.
Jedinou ligovou sout ží, které nemá letní pauzu, je sout ž dvojic
(DTL), kde svoji roli favorita plní pár Š astný Radek a Pomichálek
Zden k, který prochází sout ží bez ztráty bodu. Trochu za
o ekáváním je další z favorit , dvojice Cajthaml Jakub a Š astný
Martin, která se kr í zatím na p edposledním míst se ziskem pouhého
bodu.
V ervenci náš oddíl po ádá již 7. ro ník turnaje házení pod širým
nebem již tradi n i s reprezentanty R a p i této p íležitosti oslavíme
10. výro í založení oddílu „ÚPLN JINÝ ŠIPKA I ERVENÉ
PE KY“.
Do dalších let p eji všem stávajícím i novým len m hodn
sportovních úsp ch a pevnou ruku na ter i. A VÁM TO LÍTÁ!

(

Š astný Radek – p edseda oddílu

+

Šipka ská sezóna 2010 – 2011 je již minulostí. Na za átku kv tna
skon ila ligová sout ž šipka pro naše ty i družstva.

2

2
,

1. liga

3

)0 04 1 ) !0"
5
#6 *
78(
) 9
5 : 04 ;
0 $0 / " ;
< ";

A-tým
Po špatném za átku sezóny obsadil náš zástupce v první lize
nakonec šestou p í ku, což je o jeden stupínek lepší než v lo ském
roce. Na za átku jsme sice pomýšleli na umíst ní mezi nejlepšími
t emi, ale nevyrovnané výsledky nám p isoudily umíst ní v polovin
tabulky. V pr b hu ro níku jsme si dokázali, že p i tomto složení
týmu (Š astný R., Pomichálek, Šanc, Cajthaml a Bleha) m žeme hrát
s každým. Nezbývá, než po prázdninách za ít piln trénovat, p ipravit
se na novou sezónu a doufat, že se nám poda í vylepšit letošní
umíst ní.
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