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Ješt jednou se vracím k problému, který
p inesla revitalizace našeho nám stí a
vybudování p íslušných parkovacích ploch. I p ed rekonstrukcí
nám stí se zde parkovalo, povrchy parkoviš byly áste n
vyasfaltovány, áste n v prašné úprav nebo zpevn né silni ními
panely. Prašnost, vznikající pojížd ním vozidel, byla nesrovnateln
v tší než nyní, obt žovalo i bláto a další ne istoty. Jedinou „výhodou“
bylo to, že vzhledem k nerovnostem a výmol m se zde nedalo jezdit
rychle.
Po provedené rekonstrukci se situace výrazn zm nila. Prašnost je
v sou asné dob minimální a vzhledem k postupujícímu vymývání
povrchu dlažby bude dále klesat. Zele se rozr stá, trávníky budou
letos ošet eny proti plevel m a p ihnojeny. Nám stí jako centrum
m styse se vybavuje službami i obchody a stává se živým st ediskem
obce.
Bohužel, upravené místní komunikace a parkovací plochy svád jí
neukázn né idi e k rychlé jízd a asto ke zbyte nému pojížd ní.
Tím jsou zbyte n obt žováni zde žijící ob ané a vznikají zbyte né
spory a šarvátky.
Apeluji proto na všechny idi e užívající naše nám stí. Bu te
ohleduplní, jezd te pomaleji a nepojížd jte po nám stí zbyte n . I
tak stále rostoucí po et automobil - a tomu nelze zabránit- nám nutn
zhoršuje životní prost edí.
A ješt jedna p ipomínka. asem nebude kapacita parkoviš na
nám stí sta it. ešením není zastavit v zálivech pro autobusy, ale zajet
do vedlejších ulic, kde je místa dost. Zastavení a stání v zálivech pro
autobusy bude postihováno a neukázn ní idi i to pocítí.
Jan Dvo ák, starosta

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 26.5. 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. Slana ová, Ing. Šanc
1.

Projednání zakoupení pozemku p. . st. 75 v k.ú.
Pe ky
Výsledkem jednání p. starosty a sou asného
pozemku f. Rubilis s.r.o. je návrh kupní smlouvy a
vklad do katastru nemovitostí. Smlouva akceptuje
úhrady do dvou splátek, 600 tis. K v letošním roce,
ást ceny do konce ledna 2012.

ervené
vlastníka
návrh na
rozložení
zbývající

1

2.

Projednání z ízení další t ídy mate ské školy v objektu
Základní školy ervené Pe ky
S obcí Nebovidy bylo jednáno o možnosti rozší ení mate ské
školy. V budov stávající mate ské školy to není možné, proto
byl nalezen prostor v základní škole. Náklady podle zpracované
studie na z ízení jedné t ídy mate ské školy by byly asi 800 tis.
K . Obsahuje z ízení sociálního za ízení, p ivedení vody a
odpad , zateplení stropu, p ed lující p í ky, položení nové
podlahy, zbudování únikového schodišt . Stavební úpravy by
hradila obec Nebovidy, náklady na provoz t ídy, p ípadn i
mzdové náklady, rozší ení herních ploch ve venkovním
prostoru a vybavení herními prvky by hradil m stys.
Pan starosta navrhuje svolat sch zku zástupc obcí
Nebovidy, ervené Pe ky a Základní a mate ské školy s tím, že
by obec Nebovidy dodala seznam d tí, které skute n do
mate ské školy nastoupí a spole n by vy íslily náklady (v etn
mzdových) na z ízení i provoz t ídy.
Ing. Kubín by se rád choval k obci Nebovidy vst ícn .
Zárove by nerad souhlasem se z ízením nové t ídy MŠ
zp sobil provozní problémy v chodu ZaMŠ. Podklady pro tak
závažné rozhodnutí nejsou dostate né, proto doporu uje je
up esnit a tuto v c projednat na mimo ádném zasedání, jehož
obsahem by byl tento jediný bod. Plus vidí v tom, že by se
zvýšením po tu d tí v MŠ mohla následn zvýšit napln nost i
v základní škole.

3.

Zpráva k výb ru nejvhodn jší nabídky na opravu fasády do
.p. 6 ervené Pe ky
Výb r prob hl, je podepsána smlouva s firmou Ku eva
Kolín, která p edložila nejlevn jší nabídku.

4.

Zpráva o výb ru nejvhodn jší nabídky na stavbu STL
plynovodu a t í p ípojek k objekt m m styse .p. 6, 9 a 12
Bylo vypsáno ádné výb rové ízení, osloveny 3 firmy,
nejnižší cenu nabídla firma Gasko Kolín.

5.

Projednání vým ny oken a rozd lení m ení elektrické
energie v objektu zdravotního st ediska ervené Pe ky
Na zdravotním st edisku za ala p íprava na zm nu topení
z elekt iny na plyn. Rozd lení kotelen bude do 6 sekcí – byt,
ordinace a nebytové prostory. Zbývá vybudovat pro každého
uživatele samostatný elektrom r a vodom r. M ení vody bylo
zapracováno do výkazu vým r, na elekt inu bude zpracován
projekt. MUDr. Rakušanová zárove požádala o vým nu oken
v ordinaci z d vodu odhlu n ní a zateplení. Bylo by vhodné
vym nit všechna okna, která dosud vym n na nejsou. (V byt ,
kde bydleli Rakušanovi, nechali vym nit v tšinu oken na své
náklady.) P i realizaci nejlevn jší varianty by vým na oken
v celé budov stála asi 350 tis. K , rozd lení energií 70-80 tis.
K a 500 tis. bude stát vým na systému vytáp ní.

6.

7.

Projednání pronájmu pozemku m styse p. . 1214 k.ú.
ervené Pe ky paní Marii Machá kové, ervené Pe ky 56
O pozemku se jednalo v souvislosti se žádostmi o jeho
prodej, který nebyl doporu en, na minulém zasedání. Byl
navržen dlouhodobý pronájem. Žádost o n j podala pí.
Machá ková.
Pozemek bude pronajmut za podmínky, že nebude oplocen,
nebude na n m žádná stavba, nájemce bude pozemek udržovat a
zárove bude stanoveno nízké nájemné.
Projednání pronájmu nebytových prostor v p ízemí domu
p. 11 v ervených Pe kách
Jednotlivé došlé žádosti o pronájem nebytových prostor:
- pí. Cajthamlová - prodej a výroba textilního zboží,
zakázkové krej ovství a oprava od v
- p. P evrátil - sklad drahých kamen a vzorkovna, zárove
uvolní místnost ve zdravotním st edisku
- pí. Zemanová - z ízení provozovny pro zakázkové
krej ovství a opravy od v
- pí. Vnuková - provozování pedikúry, manikúry a nehtová
modeláž
Z jednání s p. P evrátilem vyplynulo, že by mu vyhovoval
menší prostor technicky dob e zabezpe ený. Po zm n topení
na zdravotním st edisku budou vyklizeny suterénní prostory,
které by mu vyhovovaly. Uvolní tedy místnost na zdravotním
st edisku (11m2), která sousedí s ekárnou a s místností, kterou
má pronajatou MUDr. Rakušanová, ale nevyužívá ji. Tyto dv
místnosti by se tedy mohly pronajmout pí. Vnukové. Pí.
Zemanová požaduje prostor malý.
Zastupitelstvo doporu uje nebytové prostory v .p. 11
pronajmout p. Cajthamlové.

12.

Projednání záv re ného ú tu Vodohospodá ského sdružení
Kolín za rok 2010
Jedná se o formální záležitost, bylo projednáno na minulém
jednání. Je t eba schválit správnou formulaci usnesení.

13.

Projednání žádosti Šipka
ervené Pe ky o p ísp vek k 10.
výro í založení oddílu
Na minulém zasedání bylo projednávání odloženo s tím, že
je t eba up esnit ú el využití p ísp vku. Ve své dopln né
žádosti šipka i uvád jí, že bude p ísp vek využit na uspo ádání
šipkového turnaje za ú asti reprezentant
R, zlepšení zázemí
turnaje, zast ešení, ter e.

14.

Projednání žádosti o sm nu pozemk v k.ú. Bohou ovice
Pan Mina ík žádá o sm nu ásti pozemku p. . 477/17 p ed
svou nemovitostí .p. 10 v Bohou ovicích I., který vlastní
m stys, za sv j pozemek . 42/5, ležící pod místním
sportovišt m a budovou bývalé klubovny. Návrh je p ijatelný a
bude zve ejn n zám r sm ny.

15.

Rozpo tové opat ení . 3/2011
Pan Kopecký seznámil poslance s jednotlivými položkami.
Rezerva se sníží na 552 tis. K .
Dále seznámil zastupitele s propadem da ových p íjm .
Rozhodující p íjmy by m ly p ijít v ervnu a ervenci. Pokud
tomu tak nebude, navrhuje, aby se neuskute nila stavba
ve ejného osv tlení v osadách a fasáda severní st ny základní
školy, vym nila by se pouze okna. Dále by mohlo dojít ke
snižování náklad na opravy, odloží se nap . rozsáhlejší oprava
komunikací.
Musí být dokon eny rozpracované akce, tedy OV, oprava
fasády p. 6 a stavební úpravy zdravotního st ediska.

8.

Projednání žádosti o p ísp vek na D OV na parcele 192/2
k.ú. ervené Pe ky (u Pazderny)
Žadatelé mají parcelu v ervených Pe kách za rybníkem. O
p ísp vek žádají z d vodu neekonomické stavby kanaliza ní
p ípojky. Zastupitelstvo p ed mnoha lety schválilo p ispívání na
domovní istírny odpadních vod pouze ob an m žijícím
v ostatních ástech obce, kde není možné napojení na
kanalizaci. Navrhuje p ísp vek neposkytnout s tím, že je možné
p ipojení na místní kanalizaci tlakovou p ípojkou.

16.

Projednání smluv s firmou Galileo Corporation s.r.o.
ohledn dalšího rozší ení webových stránek m styse
Firma nabízí rozší ení webových stránek o další moduly. Dle
zákona . 159/2006 musí vést obec registr oznámení o st etu
zájm . Dále nabízí modul provozu mapového systému a jako
bonus modul katalog firem a institucí. Sou ástí rozší ení je
umíst ni dvou panoramatických fotografií.
Zastupitelstvo doporu uje rozší ení pouze o povinný modul
registru oznámení o st etu zájm .

9.

Projednání
ešení dopravního opat ení na nám stí
v ervených Pe kách v souvislosti se žádostí manžel
umových
Pan Kulhánek p e etl dopis manžel
umových a zárove
informoval o jednání s dopravním inženýrem. Podle n j by se
nem lo d lat žádné opat ení, a pokud, tak nejlépe zpomalovací
pruh. D ležitým argumentem je ale skute nost, že stavba byla
spolufinancována dotací z ROP a v podmínkách smlouvy o
dotaci je, že pod dobu 5-ti let nesmí být provád ny žádné
p edem neschválené úpravy díla. Navrhuje proto žádost
zamítnout.

17.

Diskuze
Pan starosta bude na rad M sta Kolína jednat o možnosti
zajistit pro m stys pravidelné kontroly m stské policie, která by
m la suplovat státní policii – m ení rychlosti, vyšet ování
p estupk . M stys by hradil mzdové náklady strážník , provoz
služebního vozidla, paušální ástku a vstupní jednorázový
p ísp vek.

10.

11.

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 19.7. 2011

Projednání návrh na zklidn ní dopravy ve sm ru od Malé
Vysoké
P íjezd od Malé Vysoké je rizikovým místem. Pan starosta
požádal o studii, zda by bylo možné vybudovat zpomalovací
ostr vek a zpracovat projekt p echodu pro chodce od
Jelínkových zahrad sm rem ke škole. Náklady na ostr vek by
byly asi 900 tis. K bez DPH, proto navrhuje nechat zatím
zpracovat pouze projekt. P echod pro chodce by m l být u
k ižovatky. Náklady by byly asi 90 tis. O umíst ní p echodu by
m la rozhodnout technická komise.

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,
Ing. Pospíšil
1.

Projednání návrhu servisní smlouvy na údržbu um lého
trávníku v areálu FK ervené Pe ky
V souvislosti
s provozováním
víceú elového
h išt
s um lým povrchem je t eba provád t pravidelný servis –
vyfoukání a vy išt ní um lého povrchu. Pan Kulhánek
p edkládá smlouvu o údržb s firmou, která um lý povrch
pokládala. Pan starosta navrhuje odložit definitivní rozhodnutí o
podepsání smlouvy na p íští jednání zastupitelstva po
p edložení dalších nabídek.

2

Projednání možnosti rozší ení kapacity MŠ
Pan starosta seznámil zastupitele se sou asnou situací
ohledn rozší ení kapacity mate ské školy. Projekt na rozší ení
MŠ je hotov. Stavební povolení je vydáno, zatím nenabylo
právní moci. Po stránce technické nic nebrání tomu, aby se
v dohledné dob rozší ení uskute nilo. Doporu il však jeho
realizaci až v letních m sících roku 2012 s ohledem na to, že
po et neumíst ných žák do MŠ zdaleka nezaru uje napln ní
nové t ídy. Dalším vážným problémem je to, že v d sledku
propadu da ových p íjm musí m stys odložit realizaci vým ny
oken v budoucí t íd mate ské školy. Považuje za vhodné, aby
rozší ení korespondovalo se za átkem školního roku 20122013.

2.

3.

Projednání pronájmu nebytových prostor v suterénu a
p ízemí domu m styse .p. 12
Jedná se o nebytové prostory v suterénu zdravotního
st ediska o vým e cca 24 m2, o které požádal pan P evrátil za
firmu Marwest. Cenu pronájmu navrhuje ve stejné výši jako
u srovnatelných nebytových prostor tj. 90,-K /m2/rok. Pronájem
t chto prostor je spojen s výstavbou lehké d lící p í ky se
vstupními dve mi v prostoru bývalé elektrokotelny. Dalším
prostorem ur eným k novému pronájmu je místnost v p ízemí
této budovy se vstupem z ekárny praktického léka e. Tento
prostor v sou asné dob využívá firma Marwest. Bude uvoln n
pro žadatelku paní Vnukovou po vytvo ení nebytových prostor
v suterénu. Paní Vnuková bude v tomto prostoru provozovat
kosmetické služby – pedikúru, manikúru a nehtovou modeláž.
Nebytový
prostor
navrhuje
pronajmout
za
cenu
250,-K /m2/rok. K tomuto prostoru bude užívat po dohod
s MUDr. Rakušanovou ješt p ilehlý sklad. Celý prostor
o velikosti cca 15m2 je t eba pro užívání služeb upravit (p ivést
vodu, odpady, elektroinstalaci p es podružný elektrom r
z odb ru m styse a plyn pro vytáp ní pomocí podokeních
plynových kamen s odb rem z instalace pro knihovnu p es
podružný plynom r). Vnit ní vybavení a za ízení provede
žadatelka na své náklady.

Pan Kopecký seznámil s pr b hem výb rového ízení na
nejvhodn jší nabídku stavby plynofikace stavby budovy .p. 12.
Podala ji firma Prostav s.r.o. Pod brady.
Dále seznámil s výb rem nejvhodn jší nabídky na stavbu
vým na oken v budov
.p. 12. Podala ji firma Window
Holding a.s. Praha.

Projednání sm ny pozemk p. . 477/12 a 42/ 5, k.ú.
Bohou ovice I.
Zám r sm ny pozemku byl ádn vyv šen. Jedná se o sm nu
ásti pozemku ve vlastnictví m styse p. . 477/17, který má p ed
svou nemovitostí pan Mina ík za jeho pozemek p. . 42/5 ležící
pod místním sportovišt m a budovou bývalé klubovny. Náklady
spojené s odd lením ásti pozemku p. . 477/17 a s vkladem do
KN uhradí pan Mina ík.

4.

Projednání ve ejnoprávní smlouvy mezi m stysem . Pe ky
a m stem Kolín o spolupráci p i využívání služeb m stské
policie
Pan starosta seznámil poslance s Ve ejnoprávní smlouvou
uzav enou mezi m stem Kolín a m stysem ervené Pe ky o
zajiš ování výkonu innosti podle zákona o obecní policii.
Zastupitelstvo m sta Kolína ji odsouhlasilo dne 27. 6. 2011.
Pokud dnes zastupitelstvo m styse smlouvu schválí, bude
odeslána se žádostí o souhlas s jejím uzav ením Krajskému
ú adu St edo eského kraje. Na základ smlouvy bude m stys
m sí n hradit paušální ástku 400,-K , 300,-K za jednu
hodinu za innost strážníka, 10,-K za 1 km jízdy služebního
automobilu a jednorázový p ísp vek ve výši 120.000,-K na
úhradu náklad spojených s materiálním vybavením.

5.

Projednání dodatku ke smlouv o dílo na opravu fasády
domu .p. 6 s firmou Trend Kolín
Pan Lang seznámil poslance s Dodatkem . 1 ke Smlouv o
dílo na opravu fasády .p. 6 ze dne 16.5. 2011, ve kterém se
p vodní ástka navyšuje o 146.971,-K v etn DPH 10%.
K navýšení ceny došlo z t chto d vod : místo vápenné omítky
bude vápenocementová, místo vápenného nát ru bude nát r
silikátový. Klempí ské prvky, vým na oken v koln a okapový
chodník nebyly obsaženy v p vodní smlouv o dílo.

6.

Posouzení cenových nabídek na svoz odpadu
Rozhodnutím zastupitel provedl ú ad m styse oslovení
dalších dvou firem provád jících svoz komunálního odpadu.
Cílem bylo zjistit aktuální ceny t chto služeb. Firmy dostaly
stejné zadání. Cenovou nabídku zaslala zp t firma AVE Kolín a
A.S.A. Uhlí ské Janovice. Tyto nabídky byly porovnány
s cenou firmy Nykos Ždánice. Z nabídek byla vy azena firma
A.S.A., která nezajiš uje svoz biologického odpadu. Firma
AVE Kolín nabídla srovnatelné služby s firmou Nykos Ždánice.
Je levn jší o 368.000,-K . Doporu eno zahájit jednání s firmou
Nykos Ždánice o snížení ceny této služby pro období roku
2012. Pokud by nedošlo ke snížení náklad , bude vyhlášeno
ádné koncesní ízení na zjišt ní nového poskytovatele.

7.

Informace o výb ru dodavatele na stavbu plynofikace
objektu .p. 12 a dodavatele na nová okna této budovy

8.

Projednání návrhu servisní smlouvy na údržbu um lého
trávníku v areálu FK ervené Pe ky
Na údržbu um lého trávníku v areálu FK ervené Pe ky
byly obeslány t i firmy Linhart spol. s r.o., Stará Boleslav a
StavoSport. s r.o., Fryšták a VYSSPA Sport Plze . Nejlevn jší
firma je Linhart spol. s r.o., která trávník také pokládala.

9.

Projednání žádosti FK ervené Pe ky o finan ní p ísp vek
u p íležitosti 90. výro í klubu
FK
ervené Pe ky žádá o poskytnutí mimo ádného
p ísp vku ve výši 30.000,-K u p íležitosti 90. výro í založení
klubu. P ísp vek bude použit na vydání almanachu, po ízení
upomínkových klubových p edm t a úhradu startovného týmu
internacionál R.

10.

Projednání rozpo tového opat ení 4/2011
Pan Kopecký seznámil s rozpo tovým opat ením . 4/2011.
Na stran p íjm se jedná o snížení o 1.134.000,-K z d vodu
propadu da ových p íjm . Na stran výdaj se jedná o snížení
ve výši 1.476.000,-K . Zde byly odloženy stavby ve ejného
osv tlení v Dolanech, Malé Vysoké a na ertovce a oprava
fasády spojená s vým nou oken v základní škole.

11.

Diskuze
Pan Kraml: po uvedení nové obslužné dlážd né komunikace
do provozu se zhoršily životní podmínky obyvatel bydlících
v její blízkosti. Projíždí po ní velký po et automobil a v tšinou
nep im enou rychlostí. Ví í prach, který je pak v byt . Dle
sd lení dopravních odborník záleží jen na zastupitelstvu
m styse, jak se svou komunikací naloží. Pokud ze strany
m styse nebudou podniknuty pot ebné kroky, obrátí se s touto
problematikou na hygienu a životní prost edí.
Ing. Kubín: po posledním jednání na zastupitelstvu m styse
prob hlo jednání na DI Policie R v Kolín na základ
stížnosti, kterou tam podali st žovatelé. Za m stys se zú astnili
oba místostarostové, za ob any manželé umovi a ing. Kraml.
Z pohledu dopravního inženýra není nutná žádná zm na,
p ipustil by zpomalovací pruh. P ed stavbou nám stí byl projekt
ádn schválen. Vzniklo více parkovacích míst, proto jezdí i
více aut.

Vážení spoluob ané, po celou dobu svého
p sobení ve funkci starosty jsem d sledn zastával
zásadu, kterou se ídili i mí p edch dci. Je to
zásada vyrovnaného rozpo tu m styse a jeho
nezadlužování. Zdravé finance rodiny, obce nebo
státu nemohou trvale stát na dluzích. Porušení
t chto zásad vede d íve nebo pozd ji ke krachu.
Jsem hrdý na to, že náš m stys hospoda í odpov dn a není zadlužen.
Podstatnou ást p íjm obce tvo í podíl na da ovém výnosu, který
je nám p evád n finan ním ú adem. Proti minulému roku došlo
k výraznému poklesu da ových p íjm od podnikatel , vedených jako
fyzické osoby a propad iní tém 3 mil. K . Pokud si nechceme
p j it, musíme hledat úspory ve výdajích a to nás vede k odložení
realizace n kterých investi ních akcí.
Již zahájené práce budou dokon eny. Zamýšlíme však odložit na
p íští rok opravu fasády t locvi ny ZŠ spojenou s vým nou oken.
Tato akce bude letos p ipravena tak, aby mohla být uskute n na o
prázdninách p íštího roku. Odložena bude i p ipravená rekonstrukce
ve ejného osv tlení v ástech m styse Malá Vysoká, Dolany a
ertovka. O dalším pokra ování v investi ních akcích rozhodne
prosincové jednání zastupitelstva. V té dob již bude z ejmé, jak
vypadají p íjmy m styse a kolik si budeme moci dovolit p íští rok
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proinvestovat. Tato úsporná opat ení se v žádném p ípad nedotknou
základních funkcí m styse a služeb ob an m, tj. svozu odpadu,
ve ejného osv tlení, oprav místních komunikací a jejich zimní údržby,
údržby ve ejné zelen , chodu školy, knihovny a dalších zajiš ovaných
služeb. Doufejme, že p íští rok p inese zlepšení situace a letošní
výpadek p íjm je pouze do asnou záležitostí.
Jan Dvo ák, starosta
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Další z procházek po našem m stysi nás zavede do východní ásti
ervených Pe ek. Sraz všech zájemc o povídání pana Kramla je v
ned li 25.9. ve 14:00 hod u budovy eznictví. Odtud se p esuneme
sm rem na Nebovidy, postupn až k místnímu h bitovu, kde by m la
cca 90 minut dlouhá procházka kon it. Aktuáln budete o této akci
informováni prost ednictvím pozvánek/plakát týden p ed konáním
akce.
Za komisi školskou, kulturní a sociální Lukáš Isten in

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

Asi to sami znáte, možná i za vámi p išel váš
potomek a ekl: „Táto a mámo, já chci
zví átko“. I u nás to bylo velice podobné a náš
první i druhý kocourek bezdomovec si nás
vlastn vybral sám, když jsme ješt bydleli
v Kolín a tady v ervených Pe kách jsme teprve stav li d m. Do
nového domu jsme si zatím nemohli po ídit pejska, a tak p ibyl
zanedlouho ješt jeden, t etí, nejv tší mazel a milá ek d tí, mainský
kocourek Bertík. Všichni t i kocou i byli už vykastrovaní, pravideln
o kovaní, nosili obojky a byli velice dob e krmeni, vždy to byli
mazlí ci d tí. Jedinou obavu, kterou jsme m li a máme dodnes, jsou
auta, která stále ješt projížd jí naší ulicí Ho anská n kdy i
stokilometrovou rychlostí k nám stí ku. Ale to se snad brzy zlepší.
Bohužel se zr dnou povahou zlého lov ka jsme jaksi nepo ítali.
Když se nevrátil cca p ed m sícem dom náš nejstarší kocour, bylo mi
to sice divné, ale nedalo se nic d lat. Syn m jsem rad ji ekl, že se asi
zatoulal a n kdy se vrátí. Netrvalo to dlouho a po dvou týdnech jsem
našel našeho dalšího kocoura, mazlíka všech d tí z okolí, mrtvého jen
kousí ek od našeho domu. Už chudák nem l sílu, aby p išel až dom
do bezpe í a náru e t ch, kte í ho m li tak rádi.
Tohle už se nedalo d tem zatajit a tak jsme kocoura všichni
oplakali. Stále jsem nev il, že by mohl být n kdo tak bezcitný a zlý,
ale veteriná mi bohužel potvrdil krutou pravdu. Zví e bylo otráveno a
nebyla to n jaká otrávená myška, ale po ádná porce jedu v n em
velice dobrém, vysloven p ipraveném se zr dnou promyšleností
práv pro ko ku.
To nebohé zví e ten jed mohlo mít v sob n kolik dní a muselo
trp t velkými bolestmi, než zem elo na vnit ní vykrvácení. Chudák to
na sob do poslední chvíle nedal nijak znát a snažil se být dobrým
spole níkem k d tským hrám. Byla to pro nás ledová sprcha a tak
jsem se za al ptát kolem sebe soused a známých a najednou jsem
za al zjiš ovat, že opravdu tady v okolí mizí nebo záhadn umírají
ko ky. Že tady mezi námi v nejbližším okolí žije necitelný vrah, který
v n jaké zvrácené touze i pomst celému okolí vraždí vše živé kolem
sebe.
Cht l bych se toho lov ka zeptat pro ? Cht l bych se toho lov ka
zeptat, co mám íci svému šestiletému synovi, který se m ve své
d tské naivit ptal: „Pro nám ho, táto, n kdo otrávil, když byl tak
hodný?“. Jak ho mám utišit, když se dá do plá e pokaždé, když si na
n j vzpomene? Našt stí nám zbyl ješt jeden kocour Filip, který
z ejm jenom zázrakem otrávené návnad zatím unikl. Ale bude mít
skute n to št stí i dál? Já doufám, že ano a každé ráno, když se vrací
ze své no ní procházky, mi vždy spadne kámen ze srdce, že ješt žije.
Je zvyklý chodit ven, nem žeme ho najednou zav ít doma.
Abychom žal d tí rychleji utišili, po ídili jsme jim nového Bertíka,
velice podobného tomu, co tak smutn skon il. Zatím je to ješt kot a
je zav ený doma a já doufám, že i on bude moci jednou ven beze
strachu, že mu n kdo p edhodí n jakou otrávenou „dobrotu“.
Chovatelé zví at, rodi e, bu te opatrní na svoje mazlí ky, protože ten
zlý lov k tady stále n kde poblíž naší ulice nebo nám stí ka je a
s ním i jeho otrávené návnady, které možná roznáší i po okolí. Tak a
vám nezbude jenom opušt ná miska a d tský plá jako nám. Tento
smutný p íb h se m že stát i vám…
Josef Horálek

75 let

Paní Ludmila Sadilová
Pan Ladislav Bašus
Paní Libuše Sosnovcová
Pan Milan Pet ek
Pan Stanislav Šimek

80 let

Paní Helena Aujeská

85 let

Pan Jaroslav Zeman
Paní Bohumila Zemanová
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Ve st edu 22.6.2011 prob hla v prostorách ZŠ ervené Pe ky
beseda s kolínským místostarostou a zapáleným cestovatelem
ing. Janem Pospíšilem. Poutavé vypráv ní dopln né promítáním
autentických film zavedlo všechny ú astníky besedy p edevším do
Etiopie. V druhé ásti besedy se pak stala cílem virtuální cesty Papua Nová Guinea. Dvaceti lenné publikum dostalo p íležitost nahlédnout
do míst, do kterých se nejspíše nikdo z nás nikdy nevydá. T žko
odhadovat, co se "honilo v hlavách" poslucha
b hem více než
hodinu a p l dlouhého vypráv ní. N kdo srovnával nesrovnatelné,
když konfrontoval život náš a život na místech vzdálených tisíce
kilometr . N kdo se možná pozastavil nad tím, že v dnešní dob
satelit a družic existují na Zemi místa, která nám stále z stávají
utajena. Mezi ú astníky byly i d ti školou povinné a beseda se tak
stala jist zajímavým dopl kem školního d ní a výuky. Po úvodním
"rozkoukání se" za aly padat i dotazy z publika, kterých postupn
p ibývalo. Zodpov zeny byly podrobn a v cn zárove . Záv re ný
potlesk byl jist na míst a velké množství materiál , které se do
programu nedostaly možná p íslibem, že tato beseda nebyla poslední.

#)(*+,' -#.'% /
26.6.2011 prob hly v po adí již tvrté Toulky historií. Trasa
procházky nás zavedla na nám stí v ervených Pe kách. 15 ú astník
si poslechlo vypráv ní o jeho prom nách v dobách dávno minulých i v
nedávných letech. Touto ástí m styse prochází každý z nás tém
denn a je tak t žší uv domit si, jakými zm nami prošlo. Na všechny
úpravy a novinky si p irozen zvykáme a v tší asový odstup, který
by umožnil zm ny vnímat, schází. O to více byly zajímav jší
informace, které jsme si v ned li vyslechli.
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Tak takto vypadal náš týden strávený bez rodi . Nebyl as na
nudu, prožili jsme spoustu dobrodružství, legrace a vid li mnoho
zajímavého.
Na Václavském nám stí v
Kutné Ho e stojí Kamenný
d m,
který
pat í
k
nejvýznamn jším památkám
pozdn gotické architektury.
Byl postaven na p edhusických
základech. V letech 1487 –
1515 nechal d m p estav t
hofmistr Prokop Kroupa, který
pozval do Kutné Hory v té
dob uznávaného kameníka
mistra Brikcího z Vratislavi,
který vytvo il reliéfní výzdobu
štítu domu a pr elí. Na štít je
hrn í ský znak – Adam a Eva
pod stromem poznání – zde v
horní
ásti nám stí býval
hrn í ský trh. D m byl
honosný k bydlení se sálem a
kaplí.
Od roku 1487 byl sou ástí Kamenného domu i p iléhající d m
zvaný „Pus ak“ s novorenesan ním štítem.
Dnes je v Kamenném dom stálá expozice eského muzea st íbra s
názvem: 1. okruh – Královské horní m sto – m š anská kultura a
život v 17. - 19. století; 2. okruh – Lapidárium v gotickém sklepení.
Pohled na Kamenný d m je tak krásný a náleží k tomu nejlepšímu,
co v pozdní gotice vzniklo.
V ra Miškovská

Kluci a d v ata t. . ze 3. t ídy

Na první sch zky v novém školním roce zveme krom všech
našich d tí také nová ky z prvních t íd!
Pokud by se k nám cht l p idat i n kdo starší, budeme také rádi.
Nemáte-li p ání za adit se do konkrétního oddílu, v tšina nová k
p jde letos do 6. oddílu (dívky) a do 14. oddílu (chlapci). Sta í p ijít v
pátek v 16:00 do zámeckého parku a zamí it k t m správným
klubovnám.
Kontakty a další podrobnosti naleznete na stránkách st ediska
Junák junak.cervenepecky.cz.

Vážení tená i,
prázdniny utekly jako voda a p ed námi je nový
školní rok. V krátkosti si však ješt zavzpomínáme
na naší školu v p írod , která se konala druhý
týden v ervnu. Paní u itelka Chmelíková s paní
vychovatelkou Novákovou ji naplánovaly do Lou ovic pod Blaníkem.
Tentokrát nám po así p álo, takže jsme celý týden strávili venku
v nádherné p írod . V okolí chatky se konaly r zné sout že a hry,
v lese jsme stav li dome ky pro sk ítky a dokonce prob hlo i koupání
v ece Blanici. Jeden ve er se konala pyžamová p ehlídka.
Denn jsme podnikali túry za poznáváním okolí. Návšt va
nedaleké kozí farmy nás p ekvapila ochutnávkou chutného kozího
mléka a sýru. Procházení mezi zví átky a jejich hlazení se nám moc
líbilo. Jen jsme museli dávat pozor, aby nám nerozkousali tri ko jako
Adélce.
Další den cestou na Malý Blaník nás p ekvapilo množství bor vek.
Hned jsme se do nich pustili a sout žili, kdo bude mít nejvíce
zabarvený jazyk. Také nás Bertík u il rozeznávat stopy zví átek,
kterých bylo po cest jak naseto. Trasu dlouhou skoro 8 km jsme
hrav zvládli a pak nám zbyly ješt síly na dovád ní s mí em.
Uprost ed týdne jsme se hned ráno zajeli podívat linkovým
autobusem do nedalekého m sta Tábor. Tady nás ekala prohlídka
starého m sta, hraní na husity v nádherném parku s d tskými
proléza kami, procházení podzemními chodbami, návšt va husitského
muzea a samoz ejm nákupy r zných suvenýr . Zbyl nám as i na
cukrárnu a hra ká ství. Do Lou ovic jsme se vrátili docela unavení,
ale plni skv lých zážitk . Ve er nám ješt Martin, Jára a Pavlík
p edvedli kouzelnické p edstavení.
Zpáte ní cesta dom
se trochu prodloužila o návšt vu
Chýnovských jeskyní. V tšina z nás tuto nádheru vid la poprvé. Zdálo
se nám, že jsme v pohádce. Sice nám byla trochu zima, ale to
nevadilo. A pak už nás ekalo jen putování dom .

Dnešním íslem p inášíme t etí 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 .
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Na nám stí, na východní stran od dnešní budovy zdravotního
st ediska, stál již r. 1682 domek, který pat il Ji ímu Hanouskovi, který
ho ale nem l zapsaný ve vrchnostenských knihách.
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Jan /*1893/, vnuk Josef /*1903/, peka ský u e Vincenc Švejka a
ovdov la švadlena Marie Mašínová se svými ty mi malými d tmi.
Prvá garnitura Zelených zde p e kala i t žké období první sv tové
války a roku 1921 byla živnost p epsána podle svatební smlouvy na
jejich stejnojmenného syna, který v živnosti pokra oval a jeho
manželku Annu.
Podle s ítání obyvatel, které prob hlo v tomto roce, zde krom
zástupc t í generací Zelených bydleli v podnájmu dva muži st edních
let – Jan a Václav Vojtíškovi, kte í pracovali jako d lníci v místní
ciheln .
Po padesáti letech skon ila éra Zelených a roku 1934 zde otev el
nový majitel Vilém Trpišovský moderní parostrojní pekárnu. Od roku
1940 do 1963 byl domek s krámem psaný na Františka Trpišovského.
Od r. 1963 se majiteli op t stali manželé Vilém a Antonie, rozená
ábelová.
Znárodn ní ukon ilo r. 1950 innost tvrtého a posledního peka e
Viléma Trpišovského, který z stává v myslích pam tník zapsán jako
elegán a spole enský lov k se sob vlastním humorem.
V krám se však prodávalo dál. Vzpome me jen mlékárnu,
provozovanou Jednotou. Po ur ité dob , kdy byl obchod uzav en, byla
p ední ást domku p ed lána na byt.
Od d di ek domek r. 1999 koupili obchodníci brat i Jan a Michal
Koloveckých, kte í po rekonstrukci a nástavb v letech 2007-09
otev eli na konci ervna 2009 výpravnou prodejnu p evážn nabízející
potraviná ské zboží s dopl kovým sortimentem (drogistické,
papírnické a další výrobky).
Ing. He man Kraml

Ji í /*1654/ byl synem Urbana Hanouska, který za panování
Trauttmannsdorff koupil roku 1668 na m ste ku p vodní Bílkovský
grunt, pozd ji ozna ovaný podle posledních držitel
jako
Procházkovský a na jeho míst otev el nejstarší zdejší hostinec U
zlatého slunce (dnes proluka). Hostinec po Ji ím v rod pokra oval
Ji ího synem Václavem a Václavovým synem Františkem.
Ji í byl ženatý dvakrát. S první ženou Annou, která byla o t i roky
mladší, m l šest d tí. V roce 1709, kdy se ženil podruhé, mu bylo
p tapadesát a vzal si op t Annu, ale ta byla o t icet p t let mladší a
jejich manželství z stalo bezd tné. V té dob jeho nejmladší syn
Václav byl tém stejn starý jako jeho macecha.
Václav /*1692/, nadále gruntovník a hostinský m l s manželkou
sedm d tí, z nichž p edposlední Barbora zem ela jako dvouletá a
nahradil ji syn Bernard.
Václav v bratr Ji í se oženil také s Annou a postavil si stavení
rovn ž na m ste ku, ale o n kolik parcel dál. Když Ji í zem el, k jeho
vdov se p iženil Josef Kudrna, který si se souhlasem vrchnosti
postavil domek v sousedství. Zapsán mu byl místo Ji íkova stavení 12.
ervna 1737. Za tuto transakci zaplatil 30 kop groš eských, ale
domek mu byl zapsán v dvojnásobné cen .
Vlastník domku byl povinen platit ro ní úrok vrchnosti 6 zlatých,
p šky robotovat 8 dní a vykonávat posílky ( ili stal se malým
poš ákem).
21. b ezna 1744 p ešel domek na Kudrnova nevlastního syna
Josefa Hanouska. 4. listopadu 1777 žádala tém šedesátiletá Anna
/*1720/ z d vodu své nemoci o p evedení domku na svého druhého
syna Jana /*1752/, emuž vrchnost vyhov la a zapsala mu ho v cen
66 kop groš . V domku pak žila s mladými až do své smrti. R. 1770
domek dostal p. 14.
Sklená Jan se oženil s o dvacet let mladší Annou Holníkovou a
m li spolu dev t d tí. Zem el r. 1823 jako sedmdesátiletý a domek byl
p epsán na staršího syna Františka 25. íjna téhož roku v cen 862
zlatých a 30 krejcar . Povinnosti s držbou z staly stejné, jen místo
posílky byla povinnost platit kaplanovi 30 krejcar , p iplácet
školnímu pomocníkovi a p i honech nadhán t zv .
14. b ezna 1836 p epustil domek František /*1799/, prostý vojín
1.c.k. zemského pluku arcivévody Rainera, domek mladšímu bratrovi
Janovi /*1801/ a jeho manželce Františce za 474 zlatých a 24 krejcar .
Roku 1854 zem el peka Jan, otec sedmi d tí, t i léta po padesátinách
a domek si nechala Františka zapsat celý. Stalo se tomu 19. b ezna
1854.
Dva roky poté v domku bydlela ovdov lá Františka ješt se šesti
d tmi. Marie byla nejstarší (22 let), nejmladší Josef bylo dev t.
Tchýni Ann se blížila p taosmdesátka. V nájmu zde žila t í lenná
rodina Dominika Syta e.
Roku 1865 byla tchýn již mrtvá. S Františkou ale stále doma
z stávaly ty i d ti. Nejstarší Alois již p ekro il t icítku, nejmladší
Josefa se pomalu ale jist blížila ke dvacetinám. V nájmu k Syta ov m
p ibyla mladá rodina pokrýva e Josefa Jandejska se t emi malými
syny.
Po Františ in smrti poz stalí synové prodali rodný domek 4.
února 1874 manžel m Antonínovi a Františce Krchovým. Dva starší
ze t í syn Alois a Jan byli tak jako jejich otec sklená i.
Za Krch se stavení ádn naplnilo. Sami m li t i vlastní d ti, ale
navíc se starali o p t Doušových d tí.
Sklená Alois Hanousek zde z stal v nájmu s manželkou a t emi
d tmi. Krom nich pak st echu nad hlavou sdílely v nájmu ješt další
t i rodiny. František a Marie Dajcmanovi m li p t d tí, Antonín a
Barbora Janotovi syna a Josef a Josefa Kyrelovi vnu ku. Tedy suma
sumarum 28 duší. Tam muselo být takové teplo, že snad ani v zim
nemuseli topit.
Krchovi si domek neponechali dlouho a již roku 1880 jej prodali
peka i Josefu Rebhanovi a jeho manželce Ann . Josef jako peka
získal r. 1880 živnostenské oprávn ní a byl první, který v dom
otev el pekárnu.
O ty i roky pozd ji se m ní majitelé. Peka e Rebhana st ídá peka
Jan Zelený /*1857/, paní domu se stává jeho žena Emanuela. Na
po átku nového století v domku krom manžel Zelených bydlel syn

- provoz zahájíme v íjnu 2011;
op t v prostorách místní Mate ské školky
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- v tuto vymezenou dobu m žete p ijít se svou ratolestí do istého a
p íjemného prost edí;
- Vaše d ti m žou strávit n jaký as mezi jinými d tmi
- Vy se zde m žete sejít s dalšími maminkami
- posed t u kávy i aje
- vym nit si zkušenosti o svých d tech
- není nutné se hlásit p edem
T šíme se na d ti ky ve v ku 0-5let a jejich „dosp lácký doprovod“;
vstupné: 20,- K za celou rodinnou výpravu
1

23

4

- praktický seminá ŠÁTKOVÁNÍ
- informa ní sch zku o ZNAKOVÁNÍ
- ukázkové hodiny hudební školi ky Yamaha Class
- seminá BEZPLENKOVÁ METODA V PRAXI
- výtvarné dílny = všemožné tvo ení ko
- aj.
Sledujte naše www stránky nebo se zaregistrujte a informace
o po ádaných akcích Vám budou chodit p ímo na Váš email.
5
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Letošní, již šestadvacátá
ervenope ecká
pecka, se za adila k t m n kolika velmi zda ilým.
Po así trošku hrozilo, ú inkující se sjížd li na
etapy, spíkr dorazil jen taktak, ale Trampoty
za aly sv j blok p esn a dle mín ní znalc se
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V prosinci jsme se pe liv p ipravovali na Váno ní trh. Také se za
námi p išel do družiny podívat ert, Mikuláš i and l a ani Ježíšek na
nás nezapomn l. P inesl nám spoustu hra ek.
V lednu jsme si užívali hrátek na sn hu - peká ovali, bobovali a
stav li sn huláky.
V únoru se celá družina vypravila na týden do vesmíru. Hráli jsme
si na kosmonauty, malovali kosmické lod , sbírali kosmický prach,
stav li r zné létací talí e a modelovali mimozemš any.
V b eznu jsme jeli na každoro ní výlet na hory. D ti bobovaly a
n které i lyžovaly.
Hned za týden se družina ocitla v reji
karnevalových masek – b išní tane nice, v elka, piráti, indiáni,
modelky, princezny, kovbojové….
V dubnu jsme vyrazili na výlet do Zoo Chleby a do skanzenu
v P erov n. L. Výlet byl fajn.
29. dubna jsme spole n p espávali ve družin . D ti opekly bu tíky
a upálily arod jnici.
V kv tnu se za námi p ijela podívat moc milá paní s pejskem,
která nám vysv tlila, jak se k pejsk m chovat, nezlobit je a jak se
máme chovat, když nás n jaký pes chce kousnout.
28. ervna jsme se lou ili se školní družinou na h išti sout žemi a
s pomocí rodi . Nakonec jsme dostali sladkou odm nu. A už hurá na
prázdniny.
Všichni už se t šíme na nový školní rok 2011/2012. Doufáme, že si
ho ve družin užijeme ješt více než ten p edchozí.

jim jejich vystoupení zda ilo. M lnický Trativod p edvedl tradi n
tradi ní bluegrass, který oživila kapela dobovým oble ením.
Harmoniká a herec divadla Harmonika Marek Vojt ch se trochu
žánrov lišil, ale úsm vné texty nebyly v bec špatné. astý
návšt vník Pecky, pražský Veget, musel necht n zkrátit své
vystoupení, ale i t ch dvacet minut sta ilo, aby p esv d il o svých
kvalitách. Pr švihá em letošního ro níku se stala Simona Klímová,
která p ijela pozd . Zpívá jí to parádn , ale také musela sv j as na
podiu zkrátit.
Kapitolou samostatnou a jedine nou se stali bud jovi tí Nezma i.
tve ice hv zd nenechala nikoho na pochybách, že pat í mezi v bec
to nejlepší v této muzice u nás.
Vícehlasné vokály, silné texty, zkrátka muzikantské pohlazení se
sympatickým pr vodním slovem nadchlo snad všechny p ítomné.
Záv r ve era pat il veselé zábav v útrobách kuželny, kde kytary,
banja i kontrabas zn ly, za podpory veselých kalíšk , do asných
ranních hodin.
Sosák

Je to již rok, co došlo ke slou ení základní a
mate ské školy. Tento krok se ukázal prosp šný pro
ob bývalé instituce, což vyplynulo i z anonymních
dotazník
pro rodi e. P edevším se zlepšila
spolupráce MŠ se ZŠ, což pocítily hlavn d ti
nejstarší v kové skupiny mající t ídu v ZŠ. Bylo zorganizováno
n kolik spole ných akcí, kterých se mohli zú astnit i rodi e d tí z MŠ.
P estože v lo ském roce došlo k výrazné p em n kabátu MŠ
(vým n oken a dve í, zateplení fasády), rekonstrukci sociálního
za ízení a topného systému, vnit ní vybavení MŠ již velmi zastarává a
p estává vyhovovat požadavk m doby. Proto bychom se cht li
v tomto roce i letech následujících ve spolupráci s M stysem . Pe ky
zam it na zm ny v interiéru, p edevším na vybavení novým
nábytkem a herními prvky, což bude záviset na finan ní situaci
m styse.
Rovn ž bychom dále cht li prohlubovat spolupráci MŠ s rodi i
organizováním v tšího po tu spole ných akcí.
V letošním školním roce m žeme zkonstatovat, že stejn jako vloni
poptávka po umíst ní d tí v MŠ p evýšila nabídku volných míst. I
p es tento nedostatek míst se vedení ZŠ a MŠ snažilo uspokojit co
nejv tší po et uchaze (všech 85 míst v MŠ je zcela obsazeno).
P es tento vysoký po et d tí se MŠ zam í na další zlepšování své
pedagogické práce, nebo našim cílem je spokojené dít i rodi .

Za ŠD Simona erná
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Gatete, Paavan, Kahelemek, Mandisa. Co že to znamená? Jakési
africké kmeny? Ne, ne, samá voda. Úpln vedle. Šlo totiž o unikátní
jména d tí a vedoucích na letním tábo e, který pravideln v prvních
t ech ervencových týdnech po ádají skauti z ervených Pe ek.
Už podruhé za sebou rozbalili své stanové tábo išt na louce mezi
obcemi Jilem a Vep íkov nedaleko Chot bo e na Havlí kobrodsku a
tentokrát se v rámci celotáborové hry všech 56 d tí ze sedmi oddíl
p eneslo do íše sci-fi. Hrály si na pozemš any, kte í cht li proniknout
mezi obyvatele planety Pandora.

Vedoucí u itelka Hana Be ovská

Ani jsme se nenadáli a školní rok 2010/2011 utekl jako voda.
Z prv á k jsou už druháci a do družiny p išli prv á ci noví.
Ale poj me se podívat, jak fungovala školní družina v lo ském
školním roce.
Do družiny chodilo 82 d tí z 1. – 5. t ídy a 3 paní vychovatelky –
s. erná, p. Nováková a p. Vejtrubová.
Do „malé“ družiny jsme dostali nový nábytek, hned se nám tam víc
líbí. Na h išti vyrostl nový altánek.
Hned v zá í jsme se s d tmi vypravili na výlet do pohádkového
Ji ína – potkali jsme Rumcajse, Ve erní ka a spoustu jiných
pohádkových postav. Výlet se nám líbil, a koli nebylo zrovna
slune né po así.
Na podzim jsme malovali podzimní stromy, jablí ka, houby,
zví átka a spoustu dalších krásných v cí. Také jsme si užívali babího
léta na h išti.

P edlohou se jim stal úsp šný film Avatar režiséra Jamese
Camerona. Tedy t íhodinový snímek z konce roku 2009, který v
kinech zpopularizovalo p edevším dokonalé provedení v prostorové
3D technologii.
Šestice autor celotáborové hry si s myšlenkou sci-fi tradi n
geniáln pohrála. A výsledek? Tak ka dokonalý.
D tem prost ednictvím po íta ových animací vytvo ili nejen
„avata í“ jména práv ve form Anouk, Ninat i Paliuki, ale také
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pak mohl kohokoliv z tábora požádat o vymytí ešusu. „Už se stalo, že
d ti požádali i vedoucí,“ smál se Filda.
Jednotlivé oddíly zárove plnily i povinné kvarteto zkoušek.
Musely si samy mimo tábo išt p ipravit po celý den jídlo (surovinami
byly zásobeny z táborové kuchyn ), dále musely strávit noc v p írod
a samy si tedy nachystat p íst ešek. T etí zkouškou bylo proniknutí do
p írody skrz fotografie. Oddíl musel p inést snímky co nejv tšího
po tu živo ich z místní fauny. tvrtá povinnost byla rozdílná podle
pohlaví.
„Dívky m ly za úkol vyrobit z p írodních materiál nádobu, v níž
p es noc vydrží jeden litr vody a chlapci vy ezávali luk a u ili se z n j
st ílet,“ doplnila Jana neboli Viku .
ervenope etí skauti, kte í se dom vrátili v sobotu 23. ervence,
se krom her na Avatary v novali i dalším tradi ním táborovýcm
innostem. Nechyb la olympiáda, koupání v rybníce i zp v a scénky
jednotlivých oddíl u táboráku, ale také tradi ní tane ní dovád ní
v rytmu táborové hudební skupiny Jouda band, služby v kuchyni nebo
no ní hlídky.
Tábor byl prost vyvrcholením naší celoro ní innosti v letních
m sících… Prázdniny a dny volna byly v plném proudu a my si to
všichni ve Vep íkov pat i n užili.
Jarka a Luboš Jirk

jedine né fotografie s „avata í“ podobou – hlavy s modrým obli ejem,
kterému dominovaly žlutozelené o i.
„Máme vždycky v zásob více nám t na celotáborovku, ale
tentokrát jsme sáhli k pom rn erstvému motivu. Pro naše ú ely se
totiž dá skv le držet celého p íb hu a pro nás coby skauty je d ležité,
že film vychází ze soužití živé bytosti s p írodou. Vždy práv my po
d tech chceme, aby si p írody vážili a u ili se ji znát,“ komentoval
motiv hry Filip Nehasil zvaný Filda, jeden z hlavních táborových
vedoucích a spoluautor hry, která provázela d ti celým pobytem na
Vyso in .

Zápletka filmu je jednoduchá: lidé se snaží kolonizovat planetu,
kterou obývají Avata i, bytosti kmene Navi. Cht jí totiž t žit tamní
vzácnou surovinu. Proto vyvíjejí mutanty s lidskou i avata í DNA. A
jejich prost ednictvím planetu hodlají ovládnout. Nakonec ale Pandoru
zachrání od kolonizátor lov k, který se v t le jednoho z mutant
zamiluje do dcery ná elníka kmene Navi.
„Cílem d tí tedy bylo, aby se stali leny kmene Navi,“ podotkl
Filda.
On i jeho kolegové z vedení letos museli na tábo e instalovat více
techniky než je na takových pobytech obvyklé. Ale p ineslo to své
ovoce. T eba speciální sv telné efekty p i no ním zahájení
celotáborové hry d ti nesmírn nadchly.
„A o to nám šlo. Já si také z d tských let pamatuji ty nejsiln jší
chvíle a to byl v tšinou t eba práv za átek tábora a zahájení hry,“
potvrdil Filda. Dnes vedoucí, v d ív jších letech len a odchovanec
jednoho z oddíl .
Šéfové tábora p ipravili letos i další vychytávku - na provizorní
plátno d tem promítali vždy ur itou sest íhanou ást filmu a podle této
sekvence se pak odvíjel i táborový život v následujících n kolika
dnech.
„Vždy získáme ur itý nám t a d tem to p inese pat i nou motivaci.
Dokáží si p edstavit, co budou d lat a co bude jejich cílem p i hrách,“
popisovala Jana Vá ová alias Viku , další z týmu vedoucích, který
p ipravoval celotáborovku.
„Hry se mi moc líbí. Každá m baví,“ pochvalovala si sedmiletá
Nina, v bec nejmladší ú astnice tábora, která s ervenope eckými
skauty stanovala poprvé.
„Jo, je to tady super,“ dodal další nová ek Jirka Chochola s
p ezdívkou Kaštan. Ten je oproti Nin o rok starší, po prázdninách šel
do t etí t ídy. Ale to ho v té chvíli netrápilo a b žel získat další kredity
na seminá i takzvané Univerzity Pandora. Šlo o dopl kovou innost k
celotáborové h e, která byla spíše pro zábavu. Ale m la sv j smysl a
zapadala do celkové mozaiky táborového života.
„Do mise na planetu Pandora k Avatar m mohou let t jen ti lidé,
kte í jsou vzd laní. A proto tato dopl ková hra,“ popsala Viku .
V rámci univerzity se mohly d ti p ihlásit do nejr zn jších
seminá , kde se u ily t eba znakovou e , souhv zdí, skládat origami
a podobn . Tím získávaly kredity a mohly postoupit na r zné úrovn
v táborové hierarchii. Když dosáhly nap íklad na první stupe a
získaly konkrétní titul, m ly právo jít v rámci svého oddílu první na
ob d. Díky zisku dalšího titulu si pak mohly t eba nechat vynést koš
od spolubydlícího ze stanu a kdo získal t etí, nejvyšší úrove znalostí,

!
U Jakuba v pokojí ku jsou ve sk í kách a na poli kách vystaveny
medaile a diplomy, které si vyplaval na závodech. Maminka Iveta je
také sportovkyn a syna vede ke sportu už od d tství. Je zdravotní
sestra – záchraná a nyní studuje fakultu t lesné výchovy v Praze.
Kubo, kdy jsi za al plavat?
Ješt ve 4 letech jsem se bál vody. Strachu mne zbavila až trenérka
p ípravky Dana Brandejská, která odhalila m j talent. Díky ní m
plavání za alo bavit a od 5 let jsem trénoval pravideln . Od 6 let se mi
da ilo kvalifikovat na všechny závody v etn mistrovství republiky
v mé kategorii.
Trénuješ v Kolín pod vedením svého trenéra?
Trénoval jsem v Kolín cca 5x týdn pod vedením trenéra
Miloslava Lhotky, který má doposud výborné výsledky.
Jakou disciplínu plaveš?
Z d vod astmatu jsem se specializoval na krátké trat (sprinty) na
volný zp sob a znak. Na M R se mi v t chto plaveckých zp sobech
n kolikrát poda ilo zaplavat do 10. místa. Celkem mám asi 26
medailí.
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Jaké sporty ješt d láš?
V sou asnosti jsem s plaváním skon il a za al se v novat volejbalu
v kolínském volejbalovém klubu, kde jsem zaregistrován.

povinnosti moc nestaral, protože mu byl po p ti letech v knihách
obnoven zápis, ale již jen v cen 87 kop.
Roku 1737 koupil Adam panskou hospodu (dnes p. 37) s 10
strychy polí za 300 kop groš eských, ovšem s tím, že masný krám a
byt si vrchnost ponechala pro p ípadného nového držitele. Složil
hotov 30 kop a zbytek platil po 6 kopách ro n . Krom toho na
živnosti byla povinnost platit dvakrát ro n o sv. Ji í a sv.Havlu nájem
po 24 zlatých, kaplanovi 1 zl.30 krejcar a o žních robotovat 8 dní.
Z uvedeného vyplývá, že v dob jeho smrti zde byl ješt dluh ve výši
40%, tj. 120 zlatých.
S o jedenáct let mladší manželkou Ludmilou m l, stejn jako jeho
otec, sedm d tí.
Nejstarší syn Adam /*1717/ dostal od otce, nedlouho p ed jeho
smrtí, d m p. 41, který mu byl zapsán v p vodní cen 98 kop groš
eských. Byl dvakrát ženat, z obou manželství m l po dvou d tech.
Mladší syn Václav /*1718/ byl rovn ž ezníkem a od ustavení cech
Ignácem sv.panem Kochem r.1760, p i povýšení obce na m ste ko, i
prvním eznickým cechmistrem. Bydlel v nájmu v p.38.
Nejmladší syn Mat j /*1720/ pod dil r. 1762 po otci hospodu a ta
mu byla zapsána za stejných podmínek, jako jeho otci, v cen 300 kop
groš . Po dvaceti letech, tedy r. 1782, splatil kupní cenu a spadl na n j
tedy krom hospody i byt a masný krám. Sám se v noval šenku až do
r. 1773, na dalších dvacet let jej propachtoval rovn ž ezníkovi Pavlu
Vojtíškovi. R. 1793 prodal celou hostinskou živnost místnímu
podnikavému u iteli Janu Loukotskému, který tak na deset let ovládl
zdejší pohostinství, když téhož roku koupil i druhý hostinec p. 7 U
zlatého slunce i od jeho syna Mat je.
Adam v syn Jan /1743-1821/ d dil po otci p. 41 s více než 5 jitry
polí, ale z ejm v záv ru velmi špatn hospoda il, nebo po n m zbyl
zna ný dluh, který p esáhl 604 zlatých. To i p esto, že se mu poda il
husarský kousek, když r. 1808 koupil za 1050 zlatých od dolanského
Josefa Stopky d m p. 61, který tém obratem po roce prodal za 2200
zlatých ko enickému Janu Kalašovi. S manželkou Annou, dcerou
opatovického hostinského Jana P evrátila, m l, jak jinak, sedm d tí.
Zadlužený majetek, z podn tu v itele Antonína Schichta, byl dán do
konkurzu a prodán v dražb . Za nejvyšší podání 501 zlatých v
bankocetlích živnost získal Jan v syn Václav /*1782/, ímž ušet il
více než 100 zlatých. Inu chytrost nejsou žádné áry.
Nejstarší Jan v syn Václav /1782-1824/ z stal svobodný.
Vydražené p. 41 mu bylo zapsáno až 28. února 1824 a on krátce nato
zem el. D m p ešel na jeho nejmladšího bratra Karla /*1807/, který jej
vlastnil dalších dvacet let. Po jeho smrti jej koupil zdejší poslední
rychtá František Zejda.
Nejstarší Mat j v /*1720/ syn Jakub /*1753/, který nejd íve sloužil
u gruntovníka Pavla Jelínka, si zvolil vojenskou dráhu. Sloužil u
elitního dragounského pluku . 1 Jeho Milosti císa e Františka
v Praze, který byl založen r. 1768 a plukovní e í v n m byla jak
n m ina, tak eština. Po návratu z vojenské služby bydlel v p. 80
v letech 1798-1806. Byl dvakrát ženatý, ale zanechal zde jen t i dcery.
Mladší bratr Jan /*1757/ byl ezník. Od obce koupil r. 1773 za 4 kopy
groš pozemek a na n m postavil domek, ze kterého pak platil 2 zlaté
nájmu ro n . R. 1800 domek nesoucí p. 87 postoupil synu Václavovi
/*1782/.
tvrtý z bratr , Mat j /*1762/ se narodil ve stejném roce, co jeho
d de ek Adam zem el. Roku 1790 koupil za 560 zlatých druhý zdejší
hostinec p. 7 U zlatého slunce od Vojt cha Kropá ka. Po krátkou
dobu až do r. 1793 drželi se svým otcem Mat jem oba hostince v obci.
Ale již po t ech létech 30. ledna 1793 jej prodal za 1000 zlatých
podnikavému u iteli Janu Loukotskému.
Ten nechal r. 1801 živnost ošacovat (odhadnout), a tak máme
k dispozici její pom rn podrobný popis. Z n ho se dozvídáme, že
v p ízemí byly dva zd né klenuté sklepy, velká sí , velká šenkovna,
kuchy , malý pokojík, dv komory. Do patra vedly d ev né schody.
V pat e byla p edsí , velký sál a malý pokojík, který byl p ístupný ze
sálu. Stropy byly d ev né, podbité rákosem, podlahy dlážd né
cihlami. Nová st echa pokrytá z poloviny šindelem, z poloviny
došková. Ve dvo e byly dva chlívky a stodola. Byl to první
nevrchnostenský patrový d m v obci.
V roce 1803, tedy po deseti letech, Mat j koupil hostinec zp t.
Nedostávalo se mu financí, a proto prodal domek p. 94 s masným

Máš ješt as na další zájmy a koní ky?
Ve volném ase mám rád flatland kolo s kamarády a sociální sít
na PC.
P est hovali jste se z Malé Vysoké do ervených Pe ek, budeš to
mít blízko do školy. Jsi už v 9. t íd , dob e se u íš. Už sis vybral
st ední školu, kam za rok?
Po íta e a mobily mne baví a cht l bych se jim v novat p i dalším
studiu na St ední pr myslové škole v Kutné Ho e.
Oblíbená hudba: elektro disko
Oblíbená kniha: nemám
Oblíbené jídlo: ku ecí ízek
Kterou zemi bys si rád procestoval?
Rád bych procestoval Ameriku.
Které 3 v ci by sis vzal na pustý ostrov?
Na pustý ostrov bych si vzal t i v ci - mobil, po íta a kolo.

Mašínovi - rod ezník a hostinských
Než p istoupíme k lí ení osud této rodiny,
p iblížíme si historické pozadí doby, která
p edcházela jejich vstupu do d ní v obci.
T icetiletá válka, tento nejdelší ozbrojený
konflikt na našem území v celé novov ké historii,
za ala povstáním stav a pražskou defenestrací místodržících
Jaroslava z Martinic, Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka a
písa e Filipa Fabricia 23. 5. 1618. Po porážce stav v bitv na Bílé
Ho e 8. 11. 1620 následovala tvrdá exekuce, jež vyvrcholila 21.
ervna 1621 popravou 27 eských pán na pražském Starom stském
nám stí. R. 1627 vydal císa Ferdinand II. Obnovené z ízení zemské,
stanovující d di nou posloupnost Habsburk na eském tr n . Po
válkách falcké, dánské, švédské a švédsko-francouzské byl nakonec
24. 10. 1648 sjednán Vestfálský mír, podepsaný v Münsteru (s
Francouzi) a Osnabrücku (se Švédy). Císa ovým plnomocníkem na
t chto jednáních nebyl nikdo jiný, než otec pozd jšího zdejšího
majitele Hanuše Bed icha, Maxmilián hrab Trauttmannsdorff.
Trauttmannsdorffové, kte í se zna n obohatili na pob lohorských
konfiskacích, tak získali nejen hmotné a finan ní prost edky, ale i
vysoké ú ady.
Druhý Maxmilián v syn Hanuš Bed ich koupil sedm let poté, r.
1755, za 40 tisíc zlatých zdejší poni ené panství. Z titulu svého ú adu
nejvyššího komorníka království (1658-96) však tady nikdy trvale
nebydlel, ale za jeho p sobení zde došlo k nebývalému rozkv tu.
Hned v prvním roce byla zbo ena poni ená tvrz a na jejím míst r.
1663 dokon en nový pivovar. Téhož roku založena škola a po deseti
letech r. 1670 dokon ena zámecká budova.
Dá se o ekávat, že po dokon ení pivovaru byla otev ena kr ma,
kde bylo uva ené panské pivo šenkováno. Jak je nám známo, a v té
dob to bylo obvyklé i žádoucí, byl šenk vždy spojen s masným
krámem.
Prvním známým ezníkem v panském dom zvaném Wursthaus,
který se nacházel p ímo proti dnešní zámecké fortn , byl pachtý em
Václav Mašín, který se narodil osm let p ed koncem t icetileté války r.
1640. Z jeho dvou manželství vzešlo sedm d tí, jen druhorozená byla
dcera. Nejstarší syn Rudolf skon il jako voják, druhý syn Adam (oba
z prvního manželství) se stal otcovým následovníkem, jak co do
emesla, tak i p sobišt . Ješt p i vizitaci pro Karolinský katastr r.
1713 byl starý pán veden jako pachtý . Kdy p esn skon il se
z kusých dochovaných materiál nepoda ilo zjistit, jedno je však jisté,
že v nájmu obého pokra oval syn.
Adam /1684-1762/ nejd íve bydlel doma. Jak se jeho rodina
postupn rozr stala, prostory nesta ily a tak v dubnu r. 1720 koupil od
Mat je Pšeni ky za 98 kop groš eských d m (dnes p.41). U n ho
bylo 9 strych polí a zahrada. O hospodá ství se asi pro jiné
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krámkem Janovi a Rosálii echkovým za 978 zlatých, který jim
postoupil ale až r. 1819. Šenk v jeho rukou z stává p t let.
Posledním hostinským z Mašín ve vlastní živnosti byl Mat j v
prvorozený syn a nejstarší z jeho sedmi d tí, ezník Václav /*1781/.
Ten na hospod vydržel od r. 1808 až do r.1830, kdy ji prodal Václavu
Neibertovi. V letech 1818-22 hospodu pachtoval Václav v bratranec
Jan /*1787/. Rokem 1830 kon í v páté generaci dlouhá éra
„hostinských“ Mašín .
Nyní obrátíme pozornost k tradi ní profesi Mašín , k ezni in a
za neme tam, kde jsme skon ili, tedy pátou generací.
Jan v /*1757/ mladší syn Jan /*1787/ bydlel v p. 41 a byl od r.
1817 p edposledním obecním rychtá em.
Dále tradice pokra ovala pouze ve Václavov
/*1781/
posloupnosti.
Jeho nejstarší syn a poslední ze t í d tí Josef (1809-1867) držel p.
102 (1843-52) a pak až do své smrti p. 41. Živnost m l v p. 93,
který jeho manželka Barbora, rozená Sýkorová z P eštic, koupila po
jeho smrti a vlastnila ho až do r. 1874.
Jejich prvorozený syn, rovn ž Josef (1837-1912), vlastnil p. 112
(1870-1895) a živnost m l po celý život v p. 93, které mu matka
p enechala r. 1874. Více než dvacet let byl obecním zastupitelem,
v letech 1889-1904 byl starostou zdejšího živnostenského
spole enstva a 1907-08 cechmistrem ezník . Byl dvakrát ženatý.
Z prvého manželství v tradici pokra oval druhorozený syn Karel
(1866-1903), který ale v obci nem l živnostenské oprávn ní. Jím i
tento druhý fenomén vzal za své. Ale i tak je obdivuhodná dlouhodobá
v rnost emeslu, která vydržela více než dv století v osmi generacích.
Na samý záv r musíme p ipomenout n které dnes již mén známé
skute nosti. Samoz ejm , že všichni nejsou ze stejného t sta, a tak se,
i když v menšin vyskytla i jiná emesla. ada Mašín byla jen
domká i i chalupníky.
Josef /*1830/, který se oženil se zdejší Annou Petránkovou, byl
p vodn zedník, ale nakonec skon il jako cestá na místním panství.
Jeho bratranec, rovn ž Josef /*1834/ byl u Hrubých zámeckým
vrátným.
Václav (1873-1937) byl krej ím a vlastnil d m p. 14, kde m l od
r. 1905 po t icet let živnost. Jeho manželka Marie (1875-1927) byla
dámská krej ová od r. 1912.
Jaroslav /1862-1930/ byl prvním z obce, který absolvoval pražskou
konzervato . Byl regenschorim v místním kostele a poté u itelem
hudby v Kolín . Na stará kolena se ani nem l kam vrátit a tak skon il
v kolínském chorobinci, což byl ústav pro staré lidi. Jeho sestra a
nejmladší z p ti sourozenc Ludmila se r. 1909 provdala za prvního
lokaje Theodora barona Hrubého, Františka Pa ízka, se kterým se
následn z obce odst hovali.
Nejmladší a poslední z celého rozrodu byla R žena /*1909/, dcera
krej ího Václava. Ta se provdala za truhlá e Františka Blehu a bydleli
v p. 102.
Tím se osudy rodu Mašín , ezník a hostinských, uzav ely.
Jediné, co nám je krom h bitova p ipomíná, se vešlo jen do n kolika
mála odstavc . Není to mnoho, ale nakonec ani málo. Musíme si, a
neradi p ipustit, že na v tšinu z nás si nikdo po tak dlouhé dob ani
nevzpomene.

v ervených Pe kách. Její myšlenky zab hnou do zámku k baronu
Hrubému a jeho d tem. ervené Pe ky opustila jen krátce, a to když
její tatínek p ebíral cihelnu v Brn – Líšni. Ovšem srdí ko ji táhlo
zpátky „dom “. I když na asy ve m st ráda vzpomíná a má tam
velkou ást rodiny, vrátila se zpátky. Provdala se za Aloise Pospíšila a
m la s ním dv d ti. Málokdo ví, že má ty i vnou ata a dokonce dv
pravnou ata. Je to vlastn prababi ka, která se tak v bec nechová. Má
ráda zahrádku, moderní hudbu, ale také internet (youtube.com),
rychlou jízdu autem, techniku a po íta ové hry. Hodn te, mluví
plynn n mecky a v sou asné dob se seznamuje s angli tinou.
Odmítá vypadat jako hlupák, když se baví s mladými lidmi (tím
myslím zejména kamarády jejích vnou at).

Takovouhle „babi ku“ znát a rozmlouvat s ní, je rozhodn
p íjemné. Nabíjí lidi kolem sebe dobrou náladou, optimismem a
úsm vy. Proto jí p eji ješt spoustu hezkých let.
V ra Miškovská

V zá í myslivci již musí za ít s p ikrmováním zv e. Jak tvrdí stará
myslivecká zásada "poslední snop z pole, první zrno do zásyp ", tedy
s p ikrmováním za ít hned po sklizni obilnin. Kombajny rychle sklidí
obilní pole s malými ztrátami, sláma je na kombajnu drcena a
okamžit následuje podmítka i orba. Pole se tak z vysoce úživného
prost edí p ed sklizní rychle prom ní na suchou potravní pouš , kde
zv nemá prakticky žádný zdroj potravy, krytu ani vody. Po žních je
nutno za ít s p ikrmováním srn í zv e jadrnými krmivy, zejména v
polních honitbách. Sou asn probíhá kontrola technického stavu
p ikrmovacích za ízení a rovn ž je nutné zkontrolovat umíst ní
krmelc v návaznosti na plochy oseté ozimými obilovinami a hlavn
ozimou epkou. O novém umíst ní krmného za ízení se musí uživatel
honitby dohodnout s majitelem pozemku, což je nejenom slušnost, ale
i povinnost vycházející ze zákona o myslivosti, který garantuje v
tomto sm ru práva majiteli pozemku. Je nutno dbát na to, aby byl v
honitb nejmén 1 krmelec na p t až deset kus spárkaté zv e a 1
krmné za ízení pro drobnou zv na deset až patnáct kus . Pro srn í
zv , která je teritoriální, by m la být krmná za ízení rozmíst na
pravideln po honitb . Pro tlupní druhy zv e se vyplatí vybudovat
soust ed ná krmelišt . Krmné za ízení by m lo být umíst no na
suchém míst ; s dobrým rozhledem pro zv (aby dokázala v as zjistit
nebezpe í a v klidu uniknout); v klidové zón (v dostate né
vzdálenosti od hlavních silnic a železnic - odlákání zv e pro snížení
st et s dopravními prost edky); nejmén 100 až 200 metr od
mladých lesních porost (snížení škod na mladých porostech). Pak se
zv cítí bezpe n ji a ast ji navšt vuje krmná za ízení. V zá í
myslivci za ínají p ikrmovat také bažanty. To se provádí
dopl ováním p im eného množství jadrných krmiv a obilních
odpad do "zásyp ", což jsou zast ešené plochy dva krát dva metry,
ve kterých je p edkládané krmivo chrán no p ed zaplísn ním. Je
nutno krmit tak, aby bažanti nalézali potravu na více místech. Pokud
bažanti nenaleznou ve svém okolí dostatek potravy, vydávají se
potravu hledat, což pro myslivce není žádoucí, nebo dochází k
rozprchávání bažant do volné krajiny, kde jsou ohroženi hlavn
predátory a vlivy civilizace. V tomto m síci se za ínají rozpadávat

Douška:
V letech 1911-28 byl v Zámeckém hostinci za Sojk jako nájemce
Josef, který ovšem již do rozrodu zdejší v tve nepat í. Stejn tak jako
další stejnojmenné rodiny, které sem p išly po roce 1900 za prací.
Ing. He man Kraml

Potkávám ji každý den, vidím, co d lá na zahrad . Vlastn ji znám
celý život. Vid la m vyr stat, znala mé rodi e. Když o tom
p emýšlím, je mi jasné, že ona pat í k erveným Pe kám. Je to paní
! "
# $
.
Narodila se tady v ervených Pe kách v ciheln , v rodin
tehdejšího správce Jana Katovského p ed 83 lety. V ciheln vyrostla,
takže hezky vypráví o život d lník , o kamarádech a škole
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daleké okolí a turnajovému klání p ihlížela jen hrstka nadšenc ,
zpravidla z ad hrá , kte í ješt byli ú astni v turnaji. Bohužel i
teploty za aly atakovat hodnoty, za které bychom byli vd ni možná
tak na konci babího léta, nikoliv však na prahu léta astronomického. A
tak mezi kapkami dešt bojovali všichni ti, kte í z kvalifika ních
skupin postoupili do vy azovacího pavouka. A a jim nebyli soupe i
jenom ti na druhé p lce h išt , ale i po así, výkony p edvád li
znamenité. Za to jim bezesporu pat í velké uznání. Jak se turnaj blížil
ke svému vyvrcholení (myšleno vyhlášení kone ných výsledk ), tak i
ti naho e se usnesli, že dešt bylo dost, p ísun kapek zastavili a sv te
div se, ke spokojenosti všech nadobro. Toliko ást MOKRÁ. A kdo,
že proplul mezi kapkami dešt na mety nejvyšší? Lo ské prvenství
obhájilo družstvo Zhawa Iba z ervených Pe ek, kterému neprodalo
k ži zadarmo druhé družstvo v po adí, kterým byli kutnohorští Jajak.
Oproti ro níku 2010 si o jedno místo polepšili kolínští Outisti, kte í
obsadili celkové t etí místo.

rodinná hejnka a hlavn bažantí kohouti odcházejí hledat nová
stanovišt . Je nutno doplnit také všechna slaniska kusovou krmnou
solí. Detailní informace o p ikrmování lze erpat z publikací, které
soust e uje odborné knihkupectví myslivosti v Seifertov ulici v
Praze. Zv hledá pastvu. V zá í je možné vid t spárkatou zv , která
se paství na zv ních polí kách, "biopásech", plodinách na "zelené
hnojení" a ozimých plodinách. Velmi pozitivní roli v zajišt ní potravy
pro zv sehrávají tzv. "biopásy". Myslivci propagují pro umíst ní
biopás p ednostní využití nepravidelných okraj velkých lán , které
jsou obtížn využitelné pro mechanizaci anebo ásti polí v blízkosti
lesa. Biopásy jsou osety speciální sm sí plodin (proso, pohanka, jarní
pšenice, krmná kapusta, oves), která tvo í potravní dopln k k sousední
velkoplošn p stované zem d lské plodin (pšenice, epka, je men).
Po dozrání a sklizni zem d lské plodiny má možnost zv najít
potravu na nesklizeném "biopásu". Pro založení biopásu mohou
zem d lci erpat dotaci na nákup osiva. Po sklizni obilovin z polí je
vhodné zasít co nejd íve plodiny na tzv. "zelené hnojení" (ho ici,
svazenku) - tyto plodiny mohou sloužit i jako potrava a kryt pro zv .
Na polí kách pro zv by m ly být co nejd íve zasety podzimní
sm sky. Nej ast ji se používá žito ozimé, žito trsnaté i speciální
sm si plodin. Sm sku bychom m li volit podle p dy a stanovišt . Po
sklizni zem d lských plodin se rychle provádí podmítka a následné
setí ozimých obilovin.
V pr b hu letních m síc se n kte í lenové našeho sdružení
snažili dokon it vn jší vzhled nové „Myslivny“ v Opatovicích a její
vnit ní vybavení. Dále se zam ili na získání krmení pro zv pro
nadcházející nep íznivé zimní období, kdy se musí o zv starat za
jakéhokoliv po así, aby nestrádala a byla i v dobré kondici. Koncem
m síce zá í za ínají v naší honitb i v okolních honitbách hony na
drobnou zv , které kon í až posledním prosincem.
- BP -

A jak se s nep ízní po así vypo ádala záv re né After Party? Po
svém a s grácií. Návšt vnici se malinko více p ioblékli a tak jako
v letech minulých dorazili a nenechali si ujít muziku kapel Alžb tiny
Sosny a znovuzrozených Blue Bucks.
A tak mohl náš hodinový stroj nad ránem 19. 6. 2011 pomalu za ít
odpo ívat s tím, že za al p emýšlet, ím vším by oko enil ro ník
2012.
Za st edisko Junák Aleš Šibrava

Rozpis cvi ení pro ve ejnost v t locvi n ZŠ
Úterý 1800 – 1900: Zumba s Týnkou, vstupné 50,- K
tvrtek 1800 – 1900: Pilates, Fit studio Alex Kolín, vstupné 45,- K
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Ve dnech 17. 6. 2011 až 19. 6. 2011 se zámecký park v ervených
Pe kách stal sv dkem již 16. ro níku turnaje v plážovém volejbale.
Pozvánka na tuto akci byla prezentována na stránkách posledního
ervenope eckého tvrtletníku jako oslava jeho 16. narozenin. A jaká
že oslava byla? Dv ma slovy VYDA ENÁ A MOKRÁ.

- cvi ení všestrannosti, pohybové hry, cvi ení na ná adí
- pro d ti od 2 let, p edškolní, mladší a starší žactvo
Pond lí 17-18 hod., cvi itelky Pospíšilová, Zuzová, za ínáme od
26. zá í

ást vyda ená
Turnaj již dávno vychytal d tské nemoci a jeho p íprava je
vícemén
podobná hodinovému strojku švýcarské výroby.
S nadsázkou by se dalo íci, že každý z organizátor turnaje je
takovým malým kole kem ve velkém soukolí. A tak, když p ijde den
D a hodina H, kole ka se vzájemn propojí a soukolí turnaje se
pomalu rozbíhá. Na obrátkách mu pak p idává jak každá další sme
nebo vyda ená volejbalová akce na h išti, tak i spokojený divák, jenž
si najde cestu do parku. Nejinak tomu bylo i letos. A tak úder 3.
hodiny odpolední 17. 6. 2011 byl tím okamžikem, kdy se vše dalo do
pohybu. Oficiální zahájení turnaje, jeho rozlosování, první zápas.
Prost vše, jak má být a jak velí 16-letá tradice turnaje. Páte ní
odpoledne pomalu p edávalo žezlo své moci ve eru a noci a park se
pomalu plnil všemi t mi, kte í p išli posed t, poklábosit, n co malého
sníst a n co dobrého vypít. To vše za stále probíhajících zápas
kvalifika ních skupin, které pomalu, ale jist ur ovaly ty, kte í budou
v rámci turnaje usilovat o mety nejvyšší.
Sobotní ráno ve spojení s p edpov dí po así dávalo tušit, že a je
vše naplánováno do nejmenšího detailu, p ece jen se do cesty postaví
n co, emu ve zdejších kon inách nedovedeme poru it: po así. To
bylo to slovo, které se v zázemí turnaje sklo ovalo nejvíce. Bohužel
právem. Po poledni, kdy turnaj za íná nabírat na obrátkách a není již
slabých soupe , p evzalo pevn vládu nad celým turnajem. Obloha se
zatáhla, provazy dešt za aly skráp t celé ervené Pe ky a široké

- cvi ení s hudbou (vítáni jsou i muži a dorostenky)
Pond lí 18.30 - 19.30 hod cvi itelka Pospíšilová od 5. zá í
Úterý 19.30 - 20.30 hod cvi itelka Nádvorníková od 6. zá í
St eda19.30 - 20.30 hod cvi itelka Procházková od 7. zá í
tvrtek 19.30 - 20.30 hod cvi itelka Nádvorníková od 8. zá í

!"#$ % &'()*
Na startu nového ro níku fotbalových sout ží se
vra me krátce k hodnocení uplynulého ro níku. A-tým
se ve své druhé sezón v 1. A t íd od za átku
pohyboval ve spodních patrech tabulky, po podzimní
ásti mu pat ila p edposlední, patnáctá p í ka. Ani v jarních zápasech
se neda ilo pravideln získávat body, zejména ztráty v domácích
zápasech velmi mrzely. V konfrontaci s týmy ze spodu tabulky jsme
však byli úsp šní, a tak se o tom, zda z staneme v této sout ži i pro
p íští sezónu, rozhodovalo v p ímém souboji se Zelen í v posledním
zápase. Ten jsme po dobrém výkonu vyhráli 4:1 a udrželi si tak 1. A
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t ídu i pro následující ro ník. S koncem sezóny opustil trenérský post
Radek Kulhánek a na jeho místo nastoupil Miloš Malina. Rovn ž kádr
týmu doznal podstatných zm n. V mužstvu skon il dlouholetý kapitán
R. Her ík, dále T. Nádvorník, hostování skon ilo M. Kutilovi a svoje
p sobení v . Pe kách zakon il branká M. Jón. Na hostování naopak
p išlo hned osm hrá . Do branky P. Malý, do pole pak L. Slezák (oba
z AFK Kolín), O. Holub (z Be vár), P. Kesner, M. Kesner (oba z FK
Kolín), T. Vlasák (z Veltrub), M. Kedršt (z Býchor), T. Šváb
(z Kutné Hory). Letní p íprava za ala v polovin ervence, protože
start nového ro níku byl naplánován již na 13. srpna. Hned první
mistrovský zápas však našemu týmu nevyšel podle p edstav. I když
svého soupe e v tšinu asu p ehrával, doplatil na ned raznou
koncovku, a když soupe dokázal dvakrát potrestat ned slednost
v obran , odvezl si nakonec všechny body. Ani v následujících dvou
zápasech jsme ale nedokázali získat ani bod. V ím však, že mužstvo
svou kvalitu prokáže a v kone ném ú tování podzimu se posune do
vyšších pater tabulky.

v krajské sout ži i v p íštím ro níku. V lét trenéra P. Pospíšila
vyst ídal J. P ža. Spole n s ním kádr doplnilo sedm hrá , kte í do té
doby hráli v Polepech. P íprava dorostu na novou sezónu za ala
nezvykle brzy už v polovin ervence. První p ípravný zápas odehrál
tým proti Dukle Praha a i v dalších zápasech hrál proti tým m
z vyšších sout ží. V prvním zápase nového ro níku tým v nervózním
utkání pak celkem jednozna ným výsledkem p ehrál Kou im a
vykro il velmi dob e do nového ro níku.

#"#* !"# $%&&
Žáci p edvád li v podzimní ásti sout že dobré výkony a
p edevším zásluhou D. Teplého dokázali nast ílet hodn gól a držet
se na špici tabulky. Po podzimu tak byli o skóre druzí. V zimní
p estávce odešel na hostování do Kolína D. Teplý a druhý starší žák
v týmu P. Bílek hrál hlavn za dorost. V týmu tak ležela v tší
zodpov dnost na mladších hrá ích, kte í tak museli spoléhat více sami
na sebe. Nejv tším problémem se ukázala koncovka, a tak i když hráli
vyrovnané zápasy tém se všemi týmy, nedokázali získat tolik bod
jako na podzim. Výsledkem byl propad v tabulce na celkové páté
místo. V letní p estávce odešli t i hrá i na st ídavý start do Kolína, kde
budou hrát ve vyšších sout žích. Budeme muset zapojit do hry více
hrá z p ípravky, kte í tak už v raném v ku okusí hru proti starším
fotbalist m. Trenéry žák jsou P. Matoušek, P. Pospíšil a K. Jane ek.
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B-tým po špatném startu velmi brzo vyšplhal do vrchních pater
tabulky a p ezimoval na tvrtém míst . V jarní ásti se ale velmi asto
m nila sestava, n kte í hrá i naskakovali do á ka a hodn p íležitostí
dostávali dorostenci. Z toho pak plynul menší bodový zisk ve druhé
ásti sezóny a celkový pokles na deváté místo. V lét se k týmu
p ipojili dva hrá i, kte í skon ili v dorostu, na hostování odešel J.
Hnili ka. První mistrovský zápas sehrálo bé ko ve druhé polovin
srpna na p d Starého Kolína a vybojovalo hned v prvním zápase t i
body. V následujícím kole získal tým body trochu š astn i
v domácím utkání se T emi Dvory a vstup do nové sezóny tak vyšel
našim hrá m náramn .
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V kategorii p ípravky jsme vloni p ihlásili mladší p ípravku
namísto starší. V zápasech dostali postupn šanci všichni, kte í chodili
trénovat. V pr b hu sezóny vyhrála p ípravka dva zápasy a skon ila
celkov osmá. Kluci a dívky v této kategorii ale teprve za ínají
s fotbalem, a tak výsledky nejsou d ležité. Mnohem d ležit jší je chu
d tí sportovat a trávit as pohybem. Do nového ro níku jsme p ihlásili
tentokrát starší p ípravku, mladší p ípravka bude hrát pouze p ípravné
zápasy a turnaje. Trenérem p ípravky je P. Pospíšil.
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V lo ském roce se po delší odmlce vrátil dorost do 1. A t ídy.
V podzimní ásti se dorostenci seznamovali s úrovní sout že a hlavn
díky nezkušenosti vyrobili spoustu chyb, které soupe i dokázali
trestat. Po polovin sout že tak figurovali na jedenáctém míst ze
trnácti ú astník . P es zimu jsme m li trochu problémy s docházkou
na tréninky, a tak zimní p íprava neprob hla p esn podle trenérových
p edstav. Výsledky v p ípravných zápasech také nenapovídaly
n jakému vzestupu formy. Ješt p ed prvním sout žním utkáním
za ali dorostenci p ece jen trénovat tém v plném po tu a to se potom
pozitivn projevilo i na p edvád né h e. V zápasech s týmy z pop edí
tabulky nám sice ve druhých polo asech díky tréninkovému manku
trochu docházel dech, ale da ilo se vyhrávat s týmy ze spodku tabulky.
S postupující sezónou šla kvalita hry nahoru, i když jsme se stále
nedokázali vyvarovat zbyte ných chyb v obran . N kte í hrá i
pravideln dopl ovali B-tým i A-tým. Celkov tak dorost posko il na
deváté místo v tabulce a bez v tších problém si tak zajistil ú ast
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Další informace a podrobnosti najdete na webu
www.cervene-pecky.webnode.cz
Pavel Pospíšil
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