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Odložena byla i plánovaná rekonstrukce ve ejného osv tlení
v ástech obce Malá Vysoká, Dolany a ertovka. Jako velký dluh
ob an m vidím neuskute n ný chodník Nebovidy- ervené Pe ky,
spojený s vybudováním parkovišt u h bitova. Tato stavba je
p ipravena po všech stránkách a její uskute n ní je vázáno na získání
finan ních prost edk ze strany obce Nebovidy. My jsme p ipraveni
se na realizaci naší ásti projektu finan n podílet.

Rok 2011 se nezadržiteln blíží ke svému
konci a p išel as bilancovat, co se nám zda ilo
a kde jsme neusp li.
Po letech hektické stavební aktivity v centru m styse jsem sliboval
ob an m klidn jší rok, kdy nebudou obt žováni stavebním ruchem a
nepo ádkem, nutn p i t chto innostech vznikajícím. K uklidn ní
skute n došlo. Naše nejv tší stavba- rekonstruovaná istírna
odpadních vod - je budována mimo pozornost ve ejnosti a bude od
konce listopadu ve zkušebním provozu. Po jejím definitivním
dokon ení v lét 2012 bude snad na dalších 20 let vy ešen problém
išt ní splaškových vod.
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1. P edevším musíme dokon it rekonstrukci istírny odpadních vod a
do ervna 2012 ji uvést do plného provozu.
2. Prob hne celková rekonstrukce vnit ních prostor radnice s cílem
zlepšit služby ob an m, uspo it na vytáp ní a vytvo it
bezbariérový p ístup k ú edním místnostem.
3. Pokud budeme úsp šní v získání dotace, provedeme rekonstrukci
sociálního zázemí sportovišt a vybudujeme zde d tské h išt , po
kterém ve ejnost již delší dobu volá.
4. Dále žádáme o dotaci na vybudování kanalizace v ulici
Dr. Dvo áka (od Ú adu m styse k hornímu konci obce) a v ulici
Bendova. Ta nahradí stávající historickou kanalizaci, která se
nachází v havarijním stavu.
5. V Dolanech plánujeme pro istit a prohloubit vodote e, odvád jící
srážkové vody, v Bohou ovicích hodláme ve spolupráci
s Vodohospodá ským sdružením Kolín pokra ovat v budování
vodovodu tak, aby do konce p íštího roku mohl být zkolaudován.

Úsp šn byla završena áste ná rekonstrukce zdravotního
st ediska, která zahrnovala nové plynové vytáp ní celé budovy, nová
okna, rekonstrukci elektroinstalace a rozvodu vody a úpravy suterénu.
Došlo i ke zm nám ve využití vnit ních prostor. Firma Marwest
uvolnila místnost se vstupem z ekárny praktického léka e. V této
místnosti bude od ledna p íštího roku provozovat pedikúru a manikúru
pí. Alena Vnuková z Hlubokého Dolu.
Pozornosti ob an jist neunikla prom na domu .p. 6
(kampeli ka) v rohu nám stí, kde firma Trend z Kolína rekonstruovala
fasádu budovy a provedla úpravy dvorku, kde krom dlažeb vy ešila i
odvod srážkových vod. Tato historická budova tím velice získala a
stala se jednou z ozdob našeho nám stí.
Za úsp ch považuji i prodej budovy Parkánu, které hrozil
definitivní zánik. Ruský výtvarník a návrhá Alexander Tod uk, který
Parkán koupil, jej citliv rekonstruuje (d m je v památkové ochranné
pé i) a jsem velmi rád, že se tato historicky cenná budova nezm ní
v ruiny.
Jedním z našich p edvolebních slib
byla i voda pro
Bohou ovice I. Tato akce nabývá v sou asné dob reálnou podobu.
Do konce roku bude dokon en vodovodní p ivad z Opatovic, první
etapa celého díla.
V život bude uvedena i Ve ejnoprávní smlouva o využívání služeb
M stské policie Kolín, která byla kone n schválena Krajským
ú adem St edo eského kraje a za ne v listopadu prakticky fungovat.
Strážníci MP si p edevším za nou všímat nedovoleného parkování a
budou m it rychlost ve vybraných úsecích.

D kuji všem ob an m za spolupráci p i údržb obecních pozemk ,
p iléhajících k jejich nemovitostem a doufám, že spole n zvládneme
nástrahy nastupující zimy. Žádám všechny automobilisty, aby
odstavovali svá vozidla mimo komunikace a umožnili tak našim
pracovník m nerušený úklid sn hu. Je to v zájmu nás všech.
Všem spoluob an m p eji klidné a p íjemné vánoce a mnoho
št stí, zdraví a pohody v blížícím se roce 2012. T ším se na dobrou
spolupráci ob an s ú adem m styse
Jan Dvo ák, starosta

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 15.9.2011
P ítomni: Mgr. Dvo ák, p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirk , p. Tomáš
Dvo ák, Mgr. Bart n k, Mgr. Hanzlová, Mgr. Isten in,
p. Slana ová, Ing. Šanc
Hosté:

N které plánované akce jsme museli odsunout na p íští rok.
Donutil nás k tomu pokles p íjm m styse. Jedná se p edevším
o opravu severní strany budovy ZŠ spojenou s vým nou oken. Tato
oprava (již t ikrát odložená) definitivn prob hne v první polovin
roku 2012.

1.

1

p. Kopecký, Ing. Jindra

Projednání a vyhodnocení cenových nabídek na svoz TDO
v dalším období
Problematikou se zabývalo minulé zastupitelstvo. Na jeho
doporu ení bylo zahájeno jednání s firmou Nykos, jejíž

p edpokládaná cena do 4 mil. K v etn DPH. Akce je
p ipravená. Nabízí se tedy zažádat o dotaci z programu FROM
na rekonstrukci radnice a peníze ur ené na p estavbu ú adu
p esunout na zbudování d tského h išt a sociálního za ízení na
sportovištích. Pokud dotace bude p id lena, mohly by ob tyto
akce prob hnout v p íštím roce.

zástupce Ing. Jindra, obchodní editel spole nosti, p edložil
novou nabídku s nižší cenou, která byla dosažena úsporou
v doprav z ízením jednoho stání v blízkosti Kolína o 251.280,K . Bez navýšení ceny separace budou navíc sváženy
kontejnery na papír. Cenová nabídka platí pro rok 2012.
2.

3.

Projednání Smlouvy o z ízení v cného b emene na uložení
kabelu nízkého nap tí pro objekt lékárny v ervených
Pe kách
Kabel byl p eložen p i oprav fasády lékárny. Za uložení
kabelu nn do pozemku m styse zaplatí EZ jednorázové
odstupné 1.500,- K .
Projednání žádosti o koupi pozemku m styse p. . st. 28/2
k.ú. Opatovice
Na pozemku má p. Procházková postavenou ást budovy.
Situace vznikla p i zm n operátu, jde o 64 m2. Pozemek bude
prodán za cenu 20 K /m2.

4.

Projednání žádosti p. Horá ka o koupi ásti pozemku
m styse p. . 718/10 k.ú. ervené Pe ky
Jde o pozemek (22 m2) v ulici Na obci - slepá cesta, která
vede také k nemovitosti p. Jaroše. Po odd lení by z stal pr jezd
v ší i 3,83 m. Pozemek chce p. Horá ek využívat k parkování
služebního vozidla. Prodej byl zamítnut, bude navržen
dlouhodobý pronájem.

5.

Projednání žádosti o pronájem pozemk v k.ú. ervené
Pe ky ur ených pro realizaci plánu spole ných za ízení
Spole nost Poline žádá o pronájem pozemk , vzniklých
komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. ervené Pe ky. Pokud
se budou v pr b hu let na pozemcích budovat stavby
spole ných za ízení – cesty, biokoridory apod., budou pozemky
vy azovány z nájmu. Pronájem bude za cenu 1.300,- K /ha.

6.

Zpráva o výb ru nejvhodn jší nabídky na dodavatele stavby
p echodu pro chodce v ul. Kutnohorská, ervené Pe ky
Z oslovených t í firem Raisa Kolín, Elektro Martínek Kolín,
Steho Dolany zvít zila nabídka firmy Raisa za 119.876,- K .

7.

Projednání zám ru dovybavení d tského h išt u Mate ské
školy ervené Pe ky dalšími herními prvky
Kalkulace herních prvk od spole nosti Antoš je za cenu
97.030,- K , od firmy Trewiko systems za 88.366,- K .
Z rozpo tu školy se nedá h išt financovat. Pokud bude
otev ena další t ída mate ské školy, bude sou asné h išt
nedosta ující a investice do areálu bude muset být o hodn
v tší.

8.

Projednání žádosti o dotaci na stavbu m styse „Jednotná
kanalizace ul. Dr. Dvo áka a Bendova, ervené Pe ky“
Projektování této kanalizace je skon eno, stavební povolení
bude vydáno do konce íjna. Nyní je ale už šestinásobný p evis
žadatel o dotaci a p ijdou ješt další žádosti, které se bodují
podle r zných kritérií. Náš m stys v tšinu požadovaných
kritérií nespl uje, proto není doporu eno žádat o tuto dotaci.
Rozpo et na stavbu kanalizace je asi 10 mil. K s DPH. I tak
bude prov ena možnost získání dotace z jiných program . Bez
dotace není možné akci v p íštím roce uskute nit.

9.

10.

11.

Projednání smlouvy o vstupu obce Konárovice do VHS
Kolín
Všichni lenové svazku obcí VHS Kolín musí odsouhlasit
vstup nového lena. Je to pouze formální záležitost.

12.

Projednání žádosti Adama Kav íka o finan ní p ísp vek
Pan Kav ík žádá o finan ní p ísp vek na mistrovství Evropy
senior ve vodním záchranném sportu ve Špan lsku. S ohledem
na postup ve všech p edchozích žádostech byla tato zamítnuta.

13.

Projednání zám ru výsadby lípy na památku Sv. Anežky
eské na pozemku m styse pod kostelem v ervených
Pe kách
Akce je organizovaná eskou radou d tí a mládeže, která
p ipravuje projekt Stromy Anežky eské. Zdarma poskytnou
organizacím jako je Junák stromy lípy srd ité a na po est 800
let od narození Svaté Anežky eské se o víkendu 5.- 6.11. 2011
vysadí po celé republice. Vše nutné by vy ídila organizace
Junáka, ale nevlastní vhodný pozemek k vysazení stromu.
Starosta navrhuje vysadit jeden strom na pozemek p ed
kostelem.

14.

Projednání žádostí o zm ny ÚP
Poslední zm na . 4 byla schválena v zá í 2010, nyní jsou na
ú ad další 4 žádosti o zm nu ÚP. Je nutné stanovit termín
aktualizace ÚP, ze zákona to má být nejpozd ji do konce roku
2015. Cena se pohybuje okolo 250 tis. K a musí se dostat do
rozpo tu. Žádosti podal p. Bohá , pí. Teplá, p. Pešout a
p. Henych. P. Bohá žádá o zm nu z plochy ve ejné zelen na
zahradu a ostatní je zm na z orné p dy na plochu ur enou
k zástavb . Žadatelé by si m li zaplatit n jaký podíl, je to jejich
iniciativa.

15.

Projednání smlouvy o smlouv budoucí o z ízení v cného
b emene na uložení kabelu n.n. na pozemku m styse p. .
137/156 k.ú. ervené Pe ky
P. Babák požádal o p ivedení elektrické energie z ul. Školní
ke své nemovitosti, EZ zpracoval projekt, napojení se
realizuje od k ižovatky. Za uložení kabelu do pozemku je
b emeno ve výši 500,- K v etn DPH.

16.

Projednání smlouvy o z ízení v cného b emene na uložení
plynového za ízení na pozemcích m styse p. . 159/4,159/8,
180/1, 180/11,1093/2,a 115/6 dle KN, k.ú. . Pe ky
Smlouva se týká z ízení v cného b emene na plynovod,
který vede do Stachemy, jednorázové v cné b emeno bude ve
výši 500,- K v etn DPH.

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky dne 10.10.2011

Projednání Smlouvy o financování rozší ení Mate ské školy
ervené Pe ky mezi obcí Nebovidy a m stysem ervené
Pe ky
Smlouva o poskytnutí investi ního transferu eší úhradu
faktury za projektovou dokumentaci, kterou zaplatí obec
Nebovidy.

P ítomni: 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, Ing. Pospíšil, p. Procházková
Hosté:

p. Kopecký

Omluven: Mgr. Dvo ák

Projednání žádosti o dotaci z programu FROM ur enou
k vybudování d tského h išt ve sportovním areálu a
k rekonstrukci zde stojících sociálních za ízení
Je zde možnost pokusit se získat dotaci ve výši 4 mil. K
z programu FROM na z ízení d tského h išt a rekonstrukci
sociálního za ízení ve sportovním areálu. Problémem je, že
klubovny a sociální za ízení nejsou ve vlastnictví m styse. P íští
rok je nutné provést rekonstrukci budovy ú adu m styse,

1.

2

Projednání smlouvy o budoucí smlouv o z ízení v cného
b emene na umíst ní a provoz kanalizace v ul. Dr. Dvo áka
a Bendova ervené Pe ky mezi St edo eským krajem KSUS
a m stysem ervené Pe ky
Smlouva upravuje podmínky KSUS ve svém vyjád ení ke
stavebnímu ízení a zp sobu výpo tu ceny za užívání t lesa
silnice k uložení kanalizace.

2.

Projednání rozpo tového opat ení . 5/2011
P. Kopecký seznámil s navrhovanými zm nami v rozpo tu
v oblasti p íjm a výdaj .

3.

Projednání mandátní smlouvy o zabezpe ení p ípravy na
získání dotace na stavbu „Rekonstrukce ú adu m styse
ervené Pe ky“ mezi m stysem a f. Folbest plus s.r.o. Praha
Byl projednán návrh mandátní smlouvy a stanovisko
p. starosty k tomuto návrhu. Ze smlouvy byl vypušt n
z kapitoly III bod 2d) tzn. náklady na TDI.

4.

Projednání nabídky na úpravu dvora a odvedení deš ových
vod domu .p. 6 ervené Pe ky
Zastupitelé se seznámili s d vodem provedení co
nejrychlejšího odvedení deš ových vod a provedení terénních
úprav u domu p. 6. Deš ová voda z jednoho ze svod je
svedena pod ohradní ze a tuto zvlh uje. Pokud se neprovede
zm na, je ohrožena trvanlivost nové omítky.

5.

Projednání žádosti o zve ejn ní prodeje ásti pozemku p. .
509/4 k.ú. Opatovice
Jedná se o žádost p. Hole ka z Polep o koupi ásti pozemku
p. . 509/4 k.ú. Opatovice a pozemku p. . st. 66 pod domem .p.
6 v Opatovicích. Pozemek p. . st. 66 je dle usnesení . 1/2011
již k prodeji schválen za cenu 200,- K /m2. Požadavek na
odkoupení ásti pozemku p. . 509/4 je zamítnut, nebo sousedí
se štítem sousední stodoly a tato by se stala nep ístupnou
z pozemku m styse.

6.

Projednání op tovné nabídky f. Galileo Corporation
o vytvo ení a pronájmu elektronického mapového systému
jako dopln k www. stánek m styse.
Upravená nabídka na vytvo ení a pronájem elektronického
mapového systému jako dopln k k webovým stránkám m styse
byla snížena z 10-ti tisíc na 8 tisíc K za vytvo ení a pronájem
z 3.900,- na 3.600,- K za rok. Nabídka byla zamítnuta, nebo
vyžaduje enormní nasazení p i aktualizaci údaj v odkazech,
což není v silách pracovník ú adu m styse.

Ú ad m styse zažádal práv u nadace Partnerství o grant ve výši
20 000 K na posouzení jejího stavu a nutné odborné ošet ení tak, aby
ješt mnoho let byla ozdobou Bo etic. Je krásné, že ob ané milují
tento strom a pe ují o n j.
Akce Strom roku jist mnohým otev ela o i k obdivu p írody a
vzbudila chu chránit ji. Díky všem, zvlášt t m, kte í v tomto smyslu
pracují s d tmi.

Danuše Dvo áková, kroniká ka

Pro tená e tvrtletníku není žádnou novinkou,
že areál bývalé cihelny v ervených Pe kách
vlastní spole nost STACHEMA, ani zám r postavit
v areálu nový výrobní závod. O tomto zám ru byly
uvedeny údaje již v n kolika láncích v minulých
íslech. Nemá tedy smysl opakovat informace,
které jsou dostupné i z jiných zdroj . Tentokrát chci tená e seznámit
s tím, že dne 15. 11. 2011 prob hlo Ve ejné projednání
dokumentace, posudku k dokumentaci a vyjád ení k zám ru
Projekt výroby suchých sana ních materiál – lokalita ervené
Pe ky.
Akce prob hla v t locvi n ervenope ecké školy od 16.30 hod.,
protože se o ekával velký zájem a ú ast ve ejnosti. Proto mne docela
p ekvapilo, že z ervených Pe ek se dostavilo jen asi 5 ob an .
V tšinu z p ítomných tvo ili ob ané sousedních Polep a Nebovid.
Spolu se všemi ostatními bylo dle presen ní listiny p ítomno 35
ú astník . Organizátorem ve ejného jednání byl Krajský ú ad
St edo eského kraje a na podiu byli zástupci investora, auto i projektu
a n kterých studií k projektu a autor posudku k projektu. Podrobné
informace o pr b hu jednání otiskl Kolínský deník již dne 19. 11.
2011 s pon kud zavád jícím titulkem „Chemi ku za humny
nechceme,…“ (Zavád jící je v tom, že v ervených Pe kách by
nem la probíhat klasická chemická výroba – komponenty pro výrobu
sm sí jsou inertní a mají být dováženy.) Nem lo by smysl na tomto
míst uvád t podrobnou a obsáhlou reportáž. Omezím se proto jen na
stru nou informaci.
V první ásti jednání p edstavil ing. Novák spole nost Stachema a
její zám r výroby v ervených Pe kách. Dále vystoupili zástupci obcí
ervené Pe ky, Polepy a Nebovidy se stanovisky svých zastupitelstev
k plánované výstavb . Zastupitelé
ervených Pe ek neshledali
d vody, pro se k uvedenému zám ru stav t negativn (d vody jsem
uvedl již v jarním ísle letošního tvrtletníku). Zastupitelé sousedních
obcí ale vydali záporná stanoviska z n kolika d vod . Tím hlavním
d vodem Polepských je obava ze zvýšení dopravy p es jejich obec.
Sousedé z Nebovid mají obavy p edevším ze zhoršení životního
prost edí z d vodu prašnosti, hlu nosti i krajinotvorného. (Sou ástí
provozu totiž mají být vysoká sila, jako zásobníky surovin.
Nebovidští mají se vzhledem podobné stavby sil zkušenosti z vlastní

N kolik m síc probíhala celostátní akce
„Strom roku“ a náš kandidát, ervenolistý buk, byl
jako finalista v centru pozornosti. Cílem nadace
Partnerství je získat zájem ob an a hlavn d tí o
ve ejnou zele , o p írodu a o ekologii.
Historie jednotlivých strom je svázaná s historií míst a jejich
obyvateli. A my jsme prost ednictvím buku z parku Hrubých z Jelení
m li možnost upozornit na náš m stys, jeho historii i sou asnost.
Vysílala se relace v rádiu Region, fotografie po ídila nejen nadace
z Brna, ale i Mladá fronta Dnes. O stromu v ervených Pe kách psala
MF Dnes i Kolínský Press.
Hlasy formou DMS posílali i lidé ze vzdálených míst. Hlavní slovo
ale m li ervenope e tí spoluob ané, kte í podepisovali hlasovací
archy. Chci nyní velice pod kovat všem za zájem. Zvláštní dík pat í
zastupitel m obce, kte í s osobním nasazením shán li podpisy, paní
editelce Hanzlové, u itel m a d tem ZŠ ervené Pe ky, p. Jirk ,
který organizoval sbírání hlas v Junáku. Stejn pak i paní urdové a
len m Klubu d chodc , kte í p ipojili sv j podpis na pravidelné
íjnové sch zce. Strom dostal plaketu finalisty, kterou bude brzy
ozna en.
Vím, že hlasování v Bo eticích vyvolalo u n kterých ob an
nelibost, nebo podle nich m la být kandidátem na Strom roku spíše
jejich lípa od kapli ky. Avšak podmínkou k p ihlášení stromu bylo
uvést p íb h stromu a místa, kde je vysazen. Zde byl problém, nebo
kronika obce Bo etic (Pam tní kniha obecní), která byla založena
v roce 1924, obsahuje hned v úvodu v popisu obce tato slova „ … Pak
jest zde jedna mohutná lípa za kapli kou p i silnici b žící sm rem
k západu p i pravé stran . Lípa ta jest asi 100 let stará neb žádný ji
nepamatuje sázeti …“. Tak napsal 1. kroniká p. Prokop Mašín. Dnes
je tato lípa ozna ena tabulkou Památný strom a odborníci odhadují její
stá í na 250 let.
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obce. O její p íprav se tehdy ale tém nikdo nedozv d l, p itom v že
sil jsou vyšší než ty, které by m ly stát v ervených Pe kách.)
Poté vystoupili auto i projektu, posudku i zástupci investora a
vyjad ovali se p edevším k vysloveným obavám, p ipomínkám
a dotaz m. Mimo jiné zazn la d ležitá informace v tom smyslu, že
podobná stavba musí vyhovovat všem zákonným p edpis m a
hygienickým normám a pokud tomu tak je, nemají p íslušné ú ady
d vod stavbu nepovolit. Na tomto míst uvedu alespo konkrétní údaj
k obávanému zvýšení dopravy v souvislosti s novou výrobou. Dle
provedeného s ítání stávajícího automobilového provozu na p ilehlé
silnici by se nár st dopravy p i plné výrob (23 tis. tun/rok) zvýšil
o 0,1-0,2%, což je podle odborník hodnota lidskými orgány
nezaznamenatelná. Podobn je to se zvýšením hluku a prašnosti.
Nejproblemati t jší je asi vliv krajinotvorný, protože ten se nedá nijak
zm it a je to záležitost velmi subjektivní. Nicmén ani v tomto sm ru
není stanovisko renomovaného odborníka negativní. K tomu bych rád
uvedl, že investor dosud jedná velmi vst ícn a v sou asné dob
probíhá p íprava pro výsadbu vzrostlých strom na pozemku m styse
ve sm ru k Polep m i na vlastním pozemku Stachemy, ímž by se
pohled do tohoto území m l výrazn zm nit k lepšímu. V diskusi se
pak p ihlásilo mnoho ú astník ze sousedních obcí a všichni uvád li
d vody, pro se stavbou nesouhlasí.
N která vystoupení byla plná emocí, ale celkov bych hodnotil
jednání jako docela slušné a ú elné. Na jednání nemohlo padnout
žádné kone né rozhodnutí – k tomu nebylo ur eno. Krajský ú ad musí
p ijmout a vy ídit všechny p ipomínky a teprve pak rozhodne. Podle
uvedených argument bych si ale troufl p edpokládat, že stavba bude
povolena.
Miloslav Kubín, místostarosta
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Východní ást ervených Pe ek byla místem, kam sm ovaly
v tomto roce poslední Toulky historií. Babí léto a nejspíše i pozitivní
zkušenost z minulých akcí p ilákaly na pe ecké nám stí 22 zájemc
o povídání pana Kramla. Byli mezi nimi jak "tradi ní ú astníci", tak
i nov p íchozí. Jelínkova zahrada, východní ást nám stí, škola,
kaple, h bitov… p edstavují pouze ást z vý tu konkrétních míst,
která byla navštívena, komentována a zasazena do historických
souvislostí. Pro n které z ú astník (sám se mezi n po ítám) možná
byly zmi ované souvislosti "p íliš velkým soustem", protože naše
znalosti jsou r zné a historie je pro n koho menší, pro jiného v tší
neznámou. Ti si pak mohli do své pam ti uložit alespo r zné
zajímavosti, historické výseky, zajímavé osudy a st ípky informací
spojené s konkrétními místy, budovami a osobami. Nejen díky po así
se jednalo o vyda enou te ku za cyklem procházek po ervených
Pe kách. Ohlasy ú astník byly veskrze kladné a je tedy možné, že se
navazujících akcí a aktivit do káme i v p íštím roce. Fotografie z akce
naleznete na webu komise školské, kulturní a sociální.
Lukáš Isten in
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Divadelní p edstavení Sluha dvou pán a jméno herce Miroslava
Donutila jsou spolu nerozlu n spojeny. P edstavení pat í do
repertoáru Národního divadla již n jaký as a p ímo na webových
stránkách Národního divadla naleznete formulace typu "legendární
inscenace" a "fenomén". S p ípadnou alternací Miroslava Donutila se
ani nepo ítá a p edstavení tak stojí p edevším na jeho hereckém
výkonu. Vstupenky na toto p edstavení mizí z p edprodeje d íve, než
lidé v bec zaregistrují, že byl spušt n.
V úterý 8.11. odstartovala další série akcí kulturní komise, kterou
tvo í zájezdy do známých pražských divadel. Jak jinak, než výše
popisovaným p edstavením. Volba optimální vzhledem k tomu, že
úsp ch/neúsp ch první akce bývá asto vnímán jako m ítko pro ú ast
na t ch dalších. Otázkou je, zda práv toto p edstavení nenasadilo
pomyslnou la ku p íliš vysoko a další o ekávání nebudou p íliš
vysoká. Vše totiž klaplo na výbornou. Po ínaje po tem zájemc a
kon e samotným p edstavením, které nez stalo nic dlužné své pov sti.
V hledišti se nakonec sešlo 53 divák z ervených Pe ek, což je íslo
pom rn vysoké. V tšina dala p ednost spole né doprav a s tím
spojenému pohodlí. Možná i to byl jeden z aspekt , díky kterým byl
celý ve er hodnocen jako pohodový a p íjemný.
Tém celé Národní divadlo bylo vyprodáno hned první den a
b hem prvních dvou hodin od zahájení p edprodeje a tak je t eba
dodat, že organizáto i zájezdu m li i notnou dávku št stí. Vzhledem
k nesmyslnému opat ení, které zakazuje jednomu zákazníku koupit
v p edprodeji více než deset vstupenek najednou se jednalo i o test
pevných nerv . Nepomohly žádosti, dopisy, telefonáty a ani slova
o absurdním opat ení. Koup vstupenek tedy v réalu spo ívala v tom,
že bylo t eba n kolikrát vystát frontu a po deseti lístcích se dopracovat
k pot ebnému po tu. Nepochopitelné a nesmyslné zvlášt ve spojení
s Národním divadlem. O to p íjemn jší je pak každé pozitivní
hodnocení, které dají samotní ú astníci. Na webových stránkách
kulturní komise mezi tím probíhalo hlasování o preferovaném žánru a
sou asn s tím byly sbírány tipy na konkrétní p edstavení.
V pomyslné sout ži vyhrál "muzikál" a pozvánku na muzikálové
p edstavení tedy naleznete níže…
Lukáš Isten in

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

75 let
Pan Adolf Krupi ka

80 let
Pan František Pospíšil
Pan Miroslav Hubený
Pan Vladimír Novák
Pan Stanislav Smola
Paní Jana Moravcová

85 let
Pan Antonín Kv to
Pan Jaroslav Král
Pan Jind ich Ku era
Pan Ladislav Mikeska
Paní Marie Hejduková

90 let
Paní Miloslava Hellerová
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Na sobotu 7.1.2012 je op t plánován již tradi ní
T íkrálový pochod. Tentokrát se vydáme z ervených Pe ek kolem muni áku, p es Miskovice,
Mezholezy, Vysokou do Suchdola, kde si dáme
zasloužený ob d a vrátíme se do tepla svých domov
p es Bo etice a Bohou ovice. Plakátky budou v as uve ejn ny, start je
plánován na 9.00 hod. od zdravotního st ediska v ervených Pe kách.
Snad nám bude p át po así, objednat ho prý tak daleko dop edu nelze!

tená m p inášíme pravidelné ohlédnutí za akcemi komise
kulturní, školské a sociální a zárove informace o akcích
plánovaných.
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Vážení ob ané,
Jsme rádi, že nám redakce tvrtletníku dala
možnost a prostor k tomu, p iblížit Vám naše
pohnutky, které jsou spojeny s uvedením do provozu
tzv. obslužné komunikace na jižní stran Nám stí.
Než jsme se do obce p ist hovali, navštívili jsme zdejší vedení
obce, které nás seznámilo s tehdejší variantou ešení revitalizace
nám stí, která byla plná zelen a m la daleko mén parkoviš . Toto
ešení nám pln vyhovovalo, zvlášt s ohledem k mému zdravotnímu
stavu.
Po našem nast hování a k našemu p ekvapení jsme p i realizaci
pozd jších úprav zjistili, že to není to, s ímž jsme byli seznámeni.
Byli jsme ale ujišt ni, že „obslužná“ komunikace bude sloužit
p evážn zde bydlícím ob an m. Že tomu tak není, je nabíledni.
Je zcela evidentní, že mnozí idi i komunikaci chápou jako novou
silnici. Na zastupitelstvu jsme nejen my, ale i ostatní zde bydlící,
žádali pouze o ur itá opat ení, která by m la situaci zlepšit. Nestalo se
tak, a zástupci dopravní policie ešení doporu ili.
Není nám jasné a pro nás pochopitelné, pro v ad ulic po celé
obci, a v dolní ásti zvláš , i tam kde je minimální provoz, je jejich
užívání omezeno (snížení rychlosti, retardéry, zákaz vjezdu
nákladních vozidel a traktor atd.).
Nem žeme si srovnat v hlavách, že ješt dnes není zajišt n rovný
p ístup i k ostatním. i mezi rovnými jsou ješt rovn jší? Za zvláš
pikantní považujeme tu skute nost, že v zastupitelstvu ti, kterých se ta
opat ení dotýkají, hlasují pro to, aby je ti druzí nem li. A pak že zde
není kastovnictví.
Na záv r chceme pod kovat t m idi m, kte í jezdí na zvolené
parkovišt p ímo z hlavní ulice a naopak. T ch však je minimum. Ti
ostatní parkovišt projížd jí a silnici mají spíše jako korzo.
P ikládáme dopis v této v ci adresovaný zastupitelstvu s podpisy
ostatních obyvatel (k nahlédnutí na Ú adu m styse – pozn. redakce).
Jsme p esv d eni o tom, že každý z Vás, který by tu bydlel místo nás,
by nejednal jinak.

Komise kulturní, školská a sociální po ádá zájezd na muzikál
Carmen do Hudebního divadla Karlín. V hlavní roli se p edstaví Lucie
Bílá a vám se tak nabízí možnost shlédnout muzikál známý svým
hv zdným obsazením, velkolepou divadelní podívanou a odvážnými
cirkusovými ísly. Vstupenky budou zakoupeny a p edány tak, aby
se mohly stát váno ním dárkem pro vaše blízké, známé,
kamarády. P edstavení prob hne v ned li 18. 3. 2012 od 15:00 hod a
využít m žete i spole nou autobusovou dopravu z ervených Pe ek.
V roli Carmen vystupuje výhradn Lucie Bílá a také díky tomu
vstupenky na p edstavení už nyní rychle mizí z p edprodeje.
Vstupenky tedy objednávejte co nejd íve. Využít m žete jeden z níže
uvedených zp sob :
Informace o p edstavení:
Muzikál Carmen v hlavní roli s Lucií Bílou
Ned le 18. 3. 2012 od 1500 hod.
Cena vstupenky: 700 K (p i zakoupení vstupenek nižší cenové
kategorie bude p eplatek vrácen)
Cena za autobusovou dopravu: 150 K
Pro objednávku vstupenek m žete volit z níže uvedených
možností:
1) Vypln ní elektronické p ihlášky a bezhotovostní platba. Odkaz na
p íslušný formulá
naleznete na webu kulturní komise
(http://www.cervenepecky.cz). Vstupenky budou zakoupeny
obratem po p ipsání vaší platby na ú et po adatele.
2) Vypln ní p ihlášky a platba v hotovosti u paní Marie Hurtové
v knihovn v ervených Pe kách.
3) Vypln ní p ihlášky a platba v hotovosti u paní Št pánky Hanzlové
v základní škole v ervených Pe kách.
Vstupenky je možné objednávat do konce prosince. Pokud bude
prodej vstupenek ukon en d íve (z d vodu brzkého vyprodání
vstupenek) budete o této skute nosti informováni prost ednictvím
webových stránek kulturní komise.

D kujeme za pochopení.
V . Pe kách 23. 10. 2011
manželé umovi
Rok ub hl a op t se hlásí zp v váno ních písní
a koled…
… a to zase v kostele Narození Panny Marie
v ervených Pe kách. Již tradi n na Št drý den se
koná ve 22 hodin P lno ní mše. P ed mší ve 21.40
zazpívají p ed jesli kami d ti pod vedením paní
u itelky Kopecké a pak za ne z k ru zp v koled
k bohoslužb . Budete-li je znát, m žete zpívat také.
Na k r jsou zváni op t zp váci - lenové bývalých p veckých
sbor a budou vítáni.
T šíme se na Vás.
D ti, zp váci ZŠ i ti ostatní

V kutnohorském Sankturinovském dom na nám stí
je znovu otev ené tajemné
sklepení muzea alchymie.
Uvidíte voskové figuríny
alchymist , kte í se zabývali
výrobou
zlata,
hledali
recept na kámen mudrc
a elixír v ného mládí,
dále pracovnu, knihovnu
a observato .

Jaroslav Kv to

ZŠ a MŠ ervené Pe ky po ádá tradi ní
Váno ní trh.
Uskute ní se 12.12.2011 od 15 hodin
v prostorách Základní školy ervené Pe ky.
Tradi n si pro Vás p ipravil p vecký sbor
váno ní p vecké vystoupení plné koled. Žáci a
paní u itelky ud lali spoustu krásných výrobk a
eká na Vás i p ekvapení v podob malé kavárny, která se jist stane
místem oddechu a odpo inku v hektickém adventním ase.

U vchodu stojí t ímetrový
golem, který k historkám
o alchymii pat í. Ve sklepení
je zajímavé ob í kaleidoskopické kino, kde uvidíte
záb ry z architektonických
památek Kutné Hory.

P ij te a podpo te nás.
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Všem tená m p eje paní Pánková v novém roce 2012 zdraví,
št stí, pohodu a radost z každé práce.

Skanzen Kou im
Krásné Vánoce

Paní Pánková, a Vám zdraví stále slouží.
V ra Miškovská

Muzeum Kolín - ervinkovský d m
Divadelní osobnosti Kolínska
17. ledna - 25. b ezna 2012
V ra Miškovská

Již po sedmé usedám p ed koncem roku ke
stolu, abych Vám, vážení tená i místního
tvrtletníku, p ipomenul osoby a události, které v
p íštím roce budou hodné vzpomenutí. A musím
podotknout, že jich není málo.

Po tém dvoum sí ní nucené p estávce je
knihovna op t od íjna otev ena. Prosím proto
všechny tená e, kte í mají doma knihy ješt od
léta, aby je urychlen vrátili.
V knihovn je nový soubor knih z Kolína a
v listopadu nebo prosinci p ibude soubor
z Kutné Hory.
Pro d ti probíhají dv sout že: Podzimní literární sout ž pro starší
tená e a pro ty malé Vlá ek plný dárk . Kdo se ješt nezapojil, tak
klidn m že. Sout že budou kon it p ed Vánoci.
P ipomínám webové stránky knihovny:
www.knihovnacervenepecky.webk.cz.
Od ledna 2012 bude zm na ve výp j ní dob , aby školní d ti,
které mají p es poledne volno, mohly navštívit knihovnu.
Pond lí: 10 - 14 a 15 - 18 hod.; st eda 10 - 14 a 15 - 18 hod.;
tvrtek 13 - 17 hod.
Jak bude otev eno v prosinci se v as do tete na webových
stránkách, ve výv sce a na dve ích knihovny.
S malým p edstihem p eji všem tená m krásné a pohodové
Vánoce a v roce 2012 jen to nejlepší.

5 let

- bylo dokon eno restaurování sochy P. Marie na Nám stí;
- m žeme voln cestovat podle schengenského protokolu
po valné ásti Evropy (2007);

10 let

- 12. ervna byla slavnostn odhalena na budov bývalé
školy
.p. 6 (dnes Minimarket) pam tní deska
významnému kapelníkovi a hudebnímu skladateli
Františku Kmochovi, který zde u il;
v noci z 11. na 12. íjna vyho ela v dolní ásti zámeckého
parku skautská klubovna;
- 12. kv tna zem el dlouholetý editel školy 1954-76,
nebovidský rodák František Vlach (2002);

15 let

- 19. íjna navštívil obec 35. pražský arcibiskup a primas
eský Miloslav kardinál Vlk (1997);

20 let

- na pomník TGM op t p ipevn na plaketa s portrétem
prvního eskoslovenského presidenta a desky Ob tem
sv tových válek p eneseny na d m p. 6;
- po t iceti letech bylo ukon eno vysílání rozhlasu po
drát ;
- byla obnovena platnost církevních s atk ;
- trvají obchodní aktivity brat í Jana a Michala
Koloveckých. Za tu dobu vyst ídali t i štace. Za ínali na
Nám stí v p. 9, pak soub žn v p. 78 a nyní op t na
Nám stí v p. 14 (1992);

25 let

- po šedesáti letech skon ilo Kino v sále hostince u
Kaisler (dnes truhlá ství Kroupa), (1987);

30 let

-

otev ena nová budova Mate ské školy;
Alena Bendová je v místní škole již t icet let a adí se již
mezi deset nejdéle zde p sobících pedagog ;
- 17. íjna zem el u itel a editel obecné školy 1945-53
František Slejška (1982);

35 let

- v prostoru bývalé pískovny u rybníka Pazderny byl
vyhlášen Chrán ný p írodní výtvor, který je poz statkem
k ídového mo e, které zde bylo p ed 90 milióny let
(1977);

40 let

- zem el první editel místní M š anské školy 1927-29
Rudolf Vokoun (1972);

M. Hurtová, knihovnice

Naši rodáci
Mám ráda paní Marušku Pánkovou
z ervených Pe ek. Pochodovaly jsme spolu
Bránou borc na Strahov p i cvi ení žen na
spartakiád . Je stále stejná - štíhlá, veselá, milá,
plná optimismu.
U paní Pánkové se zastavil as a já chci znát to tajemství. U kávy
jsme si povídaly.
Paní Pánková s bratrem Josefem se narodila do muzikantské
rodiny v ervených Pe kách. Otec byl muzikant a kapelník pan Josef
Pithart, maminka se starala o malé hospodá ství. U rodinného alba
vzpomínala paní Pánková na školu, u itele, na d tství.
Po ukon ení ervenope ecké školy nastoupila do Rodinné školy
v Kolín , která byla v nyn jší budov zdravotní školy. Brzy se
vdávala, v 18ti letech, a dob e vychovala 3 d ti - Ivanu, Aleše a Vítka.
Má z d tí radost, jsou pracovití, estní, chyt í, šikovní, asto se
spole n setkávají. Je v nich sourozenecká láska, jak je maminka
vychovala.
Paní Pánková se raduje z šesti již dosp lých vnou at Kristýnky,
Žanety, Davida, Kamila, Št pánky, Nikoly a dvou pravnou átek
Vanesky a Jakoubka.
40 let pracovala v Tat e v Kolín . Vzpomínala na dojížd ní ráno
v 5 hodin a odpoledne ve vleku autobusu v 15 hod., na pracovní
soboty a co se vše muselo stihnout.
Paní Pánková bydlí v nov upraveném domku v horních
ervených Pe kách, který stále se synem Alešem vylepšují. Ráda
pracuje, má radost a pot šení z toho, co za den zvládla doma nebo na
zahrad .
A to tajemství zní: být stále v pohybu, mít dobrou náladu, um t se
radovat a nena íkat.
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50 let

- zahájeno vysílání rozhlasu po drát (1962);

55 let

- zem el zdejší rodák, bibliofil a syn Vojt cha Nová ka,
Josef (1957);

65 let

- Mate ská škola byla otev ena v p ízemí školní budovy;
- 11. kv tna byly odhaleny pam tní desky Ob tem 2. sv t.
války u pomníku TGM a MUDr. Frant. Dvo ákovi na
jeho rodném dom na Nám stí p. 36;
- 20. dubna se v Kolín narodil léka a senátor Jan
Rakušan;
- 10. prosince zem ela p edstavená kláštera Voršilek
v K. Ho e Aloisie Petránková (1947);

70 let

- 25. b ezna sneseny malé kostelní zvony „umírá ek“ a
„poledník“;
- 13. dubna na majetek rodiny Hrubých uvalena nucená
n mecká správa (2. konfiskace);

- 3. ervna byl snesen mladší kostelní zvon z r. 1581 a
ukon en provoz v pivovaru;
- do zámeckého areálu se nast hovala n mecká vojenská
posádka;
- 16. ervence zahájen provoz obecního rozhlasu
- 10. prosince zahynul zdejší rodák, odbojá a letec RAF
František Vaní ek (1942);

225 let

- 25.11. se narodil v Žamberku 11. nebovidský fará
(1824-54) Antonín Procházka;
- 26. 11. se narodil v B lohradu místní u itel a 1. ídící
u itel Josef Fukner (1787);

230 let

- nebovidská farnost byla p i len na ke královéhradecké
diecézi;
- na vizitaci zde byl 14. královéhradecký biskup Jan
Leopold rytí Hay (1782);

75 let

- 11. února zem el chotusický rodák a p edposlední ídící
u itel 1905-19 Josef Žilka (1937);

240 let

80 let

- 22. dubna projel obcí první linkový autobus K. Hora Kolín - Pod brady (1932);

- na budov bývalé školy p. 10 (dnes lékárna) p istav no
patro (1772);

250 let

85 let

- 4. zá í byla v nové školní budov odhalena pam tní deska
a 5. zá í bylo zahájeno vyu ování. Prvním editelem byl
Rudolf Vokoun;
- kino zahájilo innost v sále Sokolovny. Po t iceti letech
se r. 1957 p est hovalo do hostince ke Kaisler m;
- 3. února se narodil v Lede ku místní p edseda MNV
Alois Pospíšil (1927);

- zem el držitel panství 1696-1713 František Adam hrab
Trauttmannsdorff (1762);

255 let

- 18. ervna došlo ke krvavé bitv u K e ho e, ve které
císa ské vojsko porazilo pruské. Na pam bitvy byla na
rozcestí silnic do Nebovid a Dolan u školy postavena
Mohyla, na níž je uveden rok bitvy, ozna ované jako
bitva u Kolína (1757);

270 let

- na h bitov Na St elov (dnes je tam kaple rodiny
Hrubých) byla z ízena kostnice (1742);

305 let

- narodil se držitel místního panství v dob 1754-63 Ignác
sv. pán Koch (1707);

385 let

-

- 30. dubna zem el v Kolín zdejší u itel, sv toznámý
kapelník a skladatel František Kmoch (1912);
- 18. zá í se narodil v eské Rybné editel zdejší školy
(1952-54) Josef Novotný (1912);

445 let

- uplynulo od smrti vlastníka panství 1538-67 Pavla
Hrabán z P erubenic (1567);

515 let

- klasický filolog Zikmund Hrubý se narodil v Praze
(1497);

- pro muže starší 24 let (mimo ozbrojené síly) bylo
zavedeno všeobecné volební právo;
- 22. srpna byl založen v obci Sokol a starostou byl zvolen
u itel Josef Žilka (1907);

660 let

- poprvé se písemn p ipomíná fara p i místním kostele
P. Marie (1352);

870 let

- 25. dubna byla v prostoru dnešní obce Bojišt svedena
bitva mezi vojskem eského knížete Vladislava II. a
odbojnými moravskými knížaty, které vedl Konrád
Znojemský (1142).
He man Kraml

90 let

100 let

105 let

- uplynulo od první pozemkové reformy a 1. konfiskace
majetku rodiny Hrubých, p i níž se pozemkový fond
snížil o 30%;
- 7. b ezna zem el starosta v letech 1897-1902 František
Durchánek;
- 2. listopadu se zde narodil poslední držitel panství
Jaromír baron Hrubý (1922);

110 let

- zahájena výroba cihel a tašek v ciheln u nádraží;
- 11. dubna se narodil protektorátní p edstavitel obce Karel
Doubrava (1902);

115 let

- z podn tu nebovidského d kana Ant. Dvo áka byla
založena Kampeli ka;
- 26. b ezna se v kutnohorských Kopaninách narodil
p edseda MNV 1945-46 Josef Rejhon, v ze
koncentra ního tábora Buchenwald (1897);

135 let

!"
#$

145 let - 11. íjna se v Chocenicích narodil 5. ídící u itel (191927) Jan Mrázek (1867);
- v echách bylo zrušeno krajské z ízení a vznikla Okresní
hejtmanství;
- 13. 11. se v Dobrušce narodil místní léka František
Dvo ák st. (1862);

160 let

- 1. ervna se narodil v sedmihradské Sibin vychovatel a
pozd jší editel Zemského archivu Vojt ch Jaromír
Nová ek (1852);

170 let

- 15. zá í se narodil otec A. M. Vika, truhlá a starosta
(1868-70 a 1878-83) Josef Vik (1842);

175 let

- 10. b ezna zem el 3. ídící u itel v letech 1877-1905
Viktor Bernard (1837);

195 let

- na kamenný m stek u rybníka Pazderny byla postavena
socha sv. Jana Nepomuckého, kterou po ídila Josefa
baronka Hrubá. Socha zni ena r. 1878. (1817);

210 let

%&'
$ ()

Kristýna Kubínová chodí do 9. t ídy ZŠ v ervených Pe kách,
dob e se u í. Rodi e i starší bratr Petr mají rádi sport, proto i ona je
stále v pohybu. Jejím nejv tším koní kem je sportovní aerobik, ráda
hraje tenis, projede se na kole kových bruslích a v zim nejrad ji
lyžuje. Pokud to as dovolí, chodí v pátek do skauta. Má ráda legraci
a hodn kamarád .

- poprvé zde byl 2. ervna 18. královéhradecký biskup
Josef Jan Hais;
- 11. íjna byl založen Sbor dobrovolných hasi ;
- 6. listopadu se zde narodil podnikatel a starosta v letech
1910-19 Alois Martin Vik (1877);

150 let

ímsko - n mecký císa a eský král Ferdinand II.
Habsburský vydal Obnovené z ízení zemské, kterým
omezil pravomoc sn mu a nastolil absolutismus (1627);

Kristýnko, kdy jsi za ala jezdit do Kolína cvi it aerobik?
Za ala jsem cvi it, když mi bylo 5 let, ješt ve školce. Do Kolína
m doprovázeli rodi e nebo babi ky. Po prvním soust ed ní m
trenérka vybrala do týmu pro skupinové sout že. Od té doby trénuji
minimáln 3x týdn .
Jak se jmenuje oddíl a trenérka?
Chodím do Fit studia Arena Kolín, cvi ím pod vedením Jany
Je ábkové a Veroniky Cimburkové. Ob byly velice úsp šné. Jana je
vicemistryn sv ta ve step aerobiku a Ver a mistryn republiky také
ve step aerobiku.
P i jaké hudb cvi íte?
Každý rok máme jinou hudbu. V tšinou nám n jakou navrhne
trenérka a my si vybereme. Letos máme na stepy písní ku od QeenDon´t stop me now a na spor ák Danza Kuduro.
V jakém oble ení cvi íte?
Celý tým má stejné dresy, které si vymýšlíme s pomocí Ver i a
Jany. Bývají barevné a t pytivé, aby vynikly.

- 4. kv tna byla zrušena doživotní vojenská služba (1802);
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Co Ti aerobik dává?
Ur it mi dal hodn kamarádek a hezkých zážitk . Díky astým
trénink m fyzickou zdatnost a pružnost, bez které se aerobik
neobejde. Také mi dal hodn d iny i zklamání, ale to k tomu pat í.

ozna ována jako trestná innost páchaná na seniorech. K trestné
innosti dochází tak, že pachatelé kontaktují starší osobu (na ulici,
p ed místem bydlišt , nemocnicí nebo jinými institucemi) a pod
r znými legendami, jejichž popis uvedu níže, si získají d v ru
poškozených a p i následné návšt v v byt poškozeného podvodn
vylákají finan ní hotovost, zjistí místo uložení finan ní hotovosti,
odvedou pozornost poškozeného a v nest eženém okamžiku veškerou
finan ní hotovost odcizí.
Ve vysoké mí e se uvedené trestné innosti dopoušt jí
organizované skupiny pachatel z rodinných klan . Trestná innost je
organizována do detailu, každý len skupiny má p esn danou roli.
Pachatelé mohou používat nejr zn jší maskování, st ídají r zné
pokrývky hlavy, paruky, chodí slušn oble eni, používají drahá
motorová vozidla, z jednoho rodinného klanu m že provád t trestnou
innost sou asn n kolik skupin pachatel , lenové skupin si m ní
místa mezi sebou, st ídají si vozidla a místa páchání trestné innosti.

Jakých závod jste se zú astnily a jaký je Váš nejv tší úsp ch?
Každý rok se ú astníme mnoha závod . Párkrát jsme byly i na
mistrovství republiky. Nejv tším úsp chem asi bylo 7. místo na
mistrovství republiky. A letošní vít zství republikové ligy.
Jaké závody Vás ekají?
eká nás spousta závod od b ezna do ervna, kdy je hlavní
závodní sezóna. Jezdíme i na závody, které po ádají bývalí mist i
republiky i sv ta nap . Jakub Strakoš, Olga Šípková. Ale
nejd ležit jší bude samoz ejm liga, na které chceme obhájit
vít zství.

Pro získání d v ry pachatelé v
legendy:

i poškozeným používají r zné

- nejrozší en jší legenda je vydávání se za pracovníky r zných
služeb, a sice energetických spole ností, plyna , vodohospodá , a
to za ú elem vrácení p eplatku apod.
- nabídka prodeje vln ných dek
- dotaz na spolubydlící, prosba o zap j ení tužky, dotazy cizinc na
cestu
- pachatelé pod záminkou havárie kamionu hledají nemocnici a
pot ebují zaplatit operaci idi e, kamaráda apod.
- kontroly z místních ú ad (životní úrove , stížnosti soused ,
doklady pojišt ní)
- nabídka pomoci poškozenému (uklidit sníh, odnést nákup do bytu)
- pachatel p edstírá, že je p íbuzný poškozeného nebo vy izuje
finan ní záležitost p íbuzného, asto s užitím mobilního telefonu
- pachatel apeluje na soucit poškozeného (hlad, bolesti, nemoc, p ání
k Vánoc m, finan ní nouze, hledání zam stnání)
- vnucování nevyžádaného zboží mimo byt, pak odcizení finan ní
hotovosti
- pachatel má žíze , pot ebuje vodu na zapití prášk , žádá vodu do
chladi e vozidla, pot ebuje na WC
- zájem o výkup starožitností, kožek, pe í, starých elektrospot ebi ,
dr beže
- kontrola p edepsaných lék , zdravotní pojišt ní, záloha na zaslání
lék , výb r finan ní hotovosti pro místního léka e
- rozm n ní finan ní hotovosti, pachatel p i rozm ování bankovky
vyšší nominální hodnoty (5000 K ) zjistí, kde má poškozený
úspory
- nabídka broušení nož atd.

Do skauta chodíš od mali ka, co pro tebe znamená?
Skaut pro m znamená hodn . Hlavn kamarády a zábavu. Mrzí
m , že na sch zky nechodím každý pátek, kv li trénink m. Baví m
práce s d tmi, a proto doufám, že se n jaký as na sch zky a akce
vždy najde. Hlavn nechci p ijít o tábory, které jsou asi nejlepší akcí.
A doufám, že na n budu moct jezdit i jako vedoucí.
Chodíš do 9. t ídy a kon íš základní školní docházku, která bude
Tvoje další st ední škola?
Ješt po ádn nevím, co bych cht la d lat. Takže pokud to vyjde,
cht la bych jít na gympl do Kolína.
Bude chodit Ježíšek, co si p eje velká holka po strome ek?
Nejvíc si p eju lyže a nové aerobikové boty. Potom asi tašku na
v ci na trénink a ur it n jaké oble ení.

Dále jsou rozší eny p ípady, kdy pachatel zavolá na pevnou linku
senior , íslo zjistí v telefonním seznamu podle jmen užívaných
v minulosti, p edstaví se jako vnuk s tím, že pot ebuje p j it peníze na
auto, p i emž seniora upozorní, že koup auta je p ekvapením pro
rodi e a tak jim to nemá íkat. Následn sd lí, že je v sou asné dob
mimo m sto a pro peníze pošle svého kamaráda. Jedná se o ástky
kolem 50.000 K a pachatelé neváhají, pokud senior nemá finan ní
hotovost doma, poslat pro n ho taxi, aby peníze vybral ze svého ú tu.
Popsaný vý et legend však není kone ný, pokud pachatelé
v n kterém ohledu vynikají, pak práv ve flexibilit , s jakou reagují na
aktuální d ní ve spole nosti. Zá ným p ípadem nech je nová legenda,
která se objevila na za átku letošního roku, kdy každý ob an v rámci
s ítání lidu sd loval všechny možné a snad i nemožné údaje o své
osob ve s ítacích formulá ích. Na sv t tak byla nová finta, když
d v ru u senior si získávali pachatelé jako s ítací komisa i.
V rámci St edo eského kraje je okres Kolín z hlediska nápadu
trestné innosti na seniorech nejrizikov jší, když v letošním roce je
z celkového po tu 127 p ípad evidováno 18 p ípad práv na
Kolínsku. Pro zajímavost uvedu další statistické údaje z roku 2009, ve
kterém na úseku trestné innosti páchané na seniorech bylo v rámci
republiky zaznamenáno více než 700 p ípad se zp sobenou škodou
p esahující 26 milion K .

Oblíbená hudba: Rihanna, Lady Gaga, Black eyed peas
Oblíbená knížka: Vampýrská akademie
Oblíbené jídlo: rýže s ku ecím masem
Které 3 v ci by sis vzala na pustý ostrov? Mobil, sirky, nafukovací
lun.
Ptala se V ra Miškovská

V m síci únor letošního roku se náš M stys
do kal z hlediska policejní problematiky
„významné“ události. Jeden z ob an M styse byl
osloven dv ma ženami romské národnosti, které se
ho dotazovaly na prodej slepic. Zatímco se bavil
se starší ženou, mladší vnikla do jeho domu,
odkud mu odcizila finan ní ástku 11.000,-K .
Poté ob ženy nasedly do osobního vozidla ízené mužem op t romské
národnosti a spole n z místa odjeli.
S ohledem na v k okradených osob, kdy z drtivé v tšiny se jedná
o osoby staršího v ku, je v policejní praxi daná problematika
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Za celý den jsme se vy ádili dost, ale co by to bylo za výlet bez
diskotéky, takže jsme si ve er jednu uspo ádali. Druhý den ráno jsme
se už t šili na další nevyzkoušené atrakce. Nejvíce adrenalinu všem
p inesl skok do neznáma. Další skupiny šly pro zm nu vyzkoušet
atrakce, na které se p edešlý den nedostaly. Sm r domov jsme vyrazili
kolem tvrté odpolední hodiny, i když musím íct, že se v tšin z nás
necht lo. V autobuse jsme si vypráv li, co se nám nejvíce líbilo a jak
se krásn vyda ilo po así. Na n které dokonce padl spánek. Z výletu
máme také mnoho fotek, které m žete vid t na webových stránkách
st ediska.
Míša Jirušová

Tímto apeluji zejména na starší ob any, aby do svého domu
poušt li pouze osoby, které dob e znají, byli více než obez etní ve
styku s cizími osobami, pokud mají pochybnosti, nech komunikují se
svými p íbuznými, poradí se s nimi, spole n ov í nap . telefonicky
na dané instituci, zda probíhá v jejich lokalit p edm tná služba a
pokud jejich pochybnost p eroste v podez ení, je na míst informovat
Policii R.
Martin Bart n k

! "! # " $ % "! # " % # ! !
V sobotu 1.10.2011 jsme se veselí a plní elánu vydali do lanového
centra B ezová. Po p íjezdu jsme si b hem chvíle vybalili to
nejd ležit jší a poté jsme se rozd lili do n kolika skupin dle v ku a
byl nám p id len instruktor. I když každá skupina m la na programu
n co jiného, všichni jsme se šli nejd íve seznámit s areálem.

Hola, hola školka volá a spolu s ní i akce a zájmové kroužky pro
d ti navšt vující mate skou školu. Cílem t chto aktivit je dát dít ti
možnost zajistit jeho individuální, harmonický a všestranný rozvoj.
D ti tak m ly možnost zhlédnout jak divadelní tak i filmové
p edstavení.
Z divadelních p edstavení mohu jmenovat pohádku O state ném
vojá kovi, dále nás již po n kolikáté navštívilo d tmi velmi oblíbené
divadélko K zle s pohádkou O princezn , která cht la všechno hned,
p ed Vánocemi nás ješt
eká váno ní pásmo Vánoce, vánoce
p icházejí a v lednu Karkul ino dobrodružství. Jist zajímavou
kulturní akcí byla i návšt va Kina Kolín s pásmem ve erní kových
p íb h pod názvem S krtkem do pohádky.
V tento podzimní as se rodi m spolu s jejich ratolestmi naskytla
možnost strávit netradi ní podve er na tzv. Lampionovém pr vodu.
Tomuto pr vodu p edcházela výstava ozdobených dýní a jiných
p írodnin, které vytvo ila v tšina d tí z MŠ spolu s jejich rodi i.
Všichni se dostavili v hojném po tu a nikomu tak po slavnostním
odm ování za p ekrásné výtvory nestálo nic v cest k tomu, aby se
mohl vydat na stezku odvahy mezi osv tlenými dýn mi. Ty se d tem
tak povedly, že se na n p ilet la podívat i strašidla, kv li kterým i ti
nejv tší odvážlivci a možná i leckterý rodi málem brali nohy na
ramena.
Tento m síc pat il návšt v Štítar u Kolína nejstarší v kovou
skupinou d tí. Jednalo se o Výstavu drobného hospodá ského
zví ectva, kde d ti byly jedním z chovatel seznámeny, s jakými
jednotlivými druhy králík , slepic, ale i r zných pták a drobných
hlodavc se mohou na výstav setkat. Poté se zde mohly více
porozhlédnout a n které d ti využily p íležitosti a n jaké zví átko si i
pohladily. Na cestu dostalo každé z d tí jako dárek Farmá ský asopis
a plni dojm se všichni autobusem vraceli po p íjemn stráveném
dopoledni zp t do školky.
Co se týká zájmových aktivit d tí, byla rodi m, stejn jako
v lo ském roce, nabídnuta ada kroužk . D ti tak mají možnost
navšt vovat kroužek flétny pod vedením paní Vejtrubové, kde poznají
základy hry na tento nástroj, ale dozv dí se n co i o flétn samotné.
Tito malí hudebníci, ale i ostatní d ti z MŠ si poté mohou pod
vedením paní u itelek Pu álkové a Potm šilové zatan it ale i se
pobavit p i nácviku r zných pohybových improvizací.
Nechybí zde ani kroužek keramiky, kde se d ti u í zacházet
s hlínou a vytvá í tak spolu s paní u itelkou Kopeckou první
keramické výrobky.
Malí angli tiná i navšt vují kroužek pod názvem What´s English,
který má na starosti rodilý mluv í, jenž pomocí her a svého
divadelního nadání p edává d tem první pov domí o anglickém
jazyce. Ve školce nechybí ani pomoc logopedické asistentky paní
Vejtrubové, která si jednou týdn bere na starost špatné vyslovování
d tí a individuáln s nimi nacvi uje.
Ti, kte í nenavšt vují žádný kroužek, nemusí být v bec smutní,
nebo je letos op t k dispozici t locvi na, ale tentokrát i pro mladší
d ti. Zde si tak každý m že vyzkoušet cvi ení na jednotlivém ná adí,
ale i pohyb na v tším prostoru, než na jaký jsou d ti ve cvi ebn ve
svých t ídách zvyklé.
Mezi další plánované akce pat í nap . Váno ní jarmark, na kterém
se budou prodávat i výrobky d tí, dále pak Mikulášská a Váno ní

Do ob da jsme hráli kolektivní hry, které si užívaly jak menší d ti,
tak ty starší a dokonce i vedoucí. Dopoledne se zda ilo a po ob d
následovalo trochu více náro né odpoledne. Bylo na výb r n kolik
možností, takže si každá skupina p išla na své. N kdo hned zpo átku
šel vyzkoušet vysoko-lanové p ekážky, kde se nachází volné lano,
splachovadla, girlandy, barmanský most a mnoho dalších. Dále d ti
velmi zaujala lezecká st na, ta pro n byla velikou výzvou a každý
cht l vylézt až nahoru. Bohužel ne každému se to poda ilo. Náladu si
mohly zlepšit t eba na raftech, bungee-trampolínách, a na ostatních
zábavných atrakcích jako je rambodráha, která je složená z nízkolanových p ekážek a p ekážek p evzatých z výcvikových drah
armády. Konstrukcí umož uje sou asný b h dvou lidí, takže jsme
mohli zm it své síly s kamarádem. P i zdolávání rambodráhy se nám
do cesty postavily p ekážky jako: malá a velká st na, kladina,
vodorovná sí , zav šené klády, pneumatiky, st íšky, zav šené sít ,
žeb íky a další.

9

besídka, kde rodi e budou moci zhlédnout pásmo tane k , íkanek a
písni ek, ze kterých bude sálat p edváno ní atmosféra a jež jim jejich
d ti na jednotlivých kmenových t ídách p edvedou. Všichni jsou tak
srde n zváni na tato vystoupení svých d tí a v lednu rodi e
budoucích prv á k i na zápis a návšt vu 1. t ídy ZŠ.
Pu álková Tereza

!

- na informa ní sch zce, která se konala 19.10. se nám dostalo
odpov di - co je to znakování, jaký má p ínos pro dít , co
znakováním získají rodi e a co dít , kdy je nejlepší s metodou
za ít, jak „znakovat“, atd. Nechyb ly ani vlastní zkušenosti
lektorky a možnost nahlédnout do materiál , které k tomuto tématu
vyšly…
"

V „muzicírování“ jsme pokra ovali i 11.11. - tentokrát šlo o
%

- k bubn m usedli na r zn dlouho všichni návšt vníci, d ti i rodi e.
Nechyb lo ani „tane ní skota ení“ do rytmu…

#" $

- hudební školy YAMAHA p sobí po celém sv t a pat í se svými
700.000 žáky a 20.000 u iteli k nejv tším organizacím svého
druhu. Vznikly v Japonsku v roce 1954, od roku 1994 p sobí
v eské a Slovenské republice. Zásada Hudební školy YAMAHA
zní: "Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!"
- u nás v baby klubu prob hla 21. 10. ukázková hodina programu
„První kr ky k hudb “. A o em to bylo? Obsahem jednotlivých
lekcí jsou jednoduché písn , hudebn pohybové a rytmické hry,
poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje /v etn
dopl ujících výtvarných a pracovních inností/. No, a tohle
všechno – v „malém množství“ jsme si spole n vyzkoušeli…

Tvo ení pro d ti i dosp lé…

$

& "

$

'

- „pidi-tvo ení“ - 9.11. si naši „mr ousové“ za asistence svého
rodi e mohli namalovat sádrový odlitek s váno ním motivem dle
své fantazie; vznikla opravdu „um lecká díla“

10

(

(

Na ásti pozemku o celkové vým e 180 m2 byl se souhlasem
vrchnosti postaven nový domek s podmínkou, že bude vystav n
z kamene a pokryt taškami.
Z pozemku platil nový majitel Prokopu Hrbkovi ro ní nájem ve
výši 1 zlatého, vrchnosti pak byl povinen 13 dny p ší roboty
s odm nou 1,5 libry chleba denn a p i honech nadhán t zv beze vší
úplaty. Nový domek byl zapsán v cen 44 zlatých.
Jan pocházel z pom rn zna n rozv tveného rodu, který je v obci
poprvé uvád n ve druhé dekád 18. století. Jeho d de ek Pavel
/*1737/ pachtoval hostinec „U bílé labut “ (dnes Na R žku) v letech
1773-93, Pavl v syn a Jan v otec Václav /*1762/, p lsedlák v pachtu
pokra oval až do r. 1815, kdy hostinec koupil Josef Sojka. Václav byl
po více než dv desetiletí soub žn i obecním rychtá em.
Jan /*1793/ jako prvorozené dít se nechal zlákat uniformou.
V císa ských službách se ú astnil boj s Napoleonským vojskem a p i
nich byl také zran n. Zran ní m lo trvalé následky, ovšem ne takové,
které by z n ho ud laly invalidu, který by m l nárok na umíst ní
v invalidovn , která byla již v té dob z ízena v Praze – Karlín .
Vále ný poškozenec, pokud byl ješt použitelný pro pomocnou
službu v zázemí, byl do ní za azen. Do výsluhy byl vy azen po
uplynutí presen ní služby, která byla v jeho p ípad deset, ale pozd ji
byla prodloužena na 14 let. Odvád ni byli chlapci ve v ku 21-23 let,
presen ní službu nastupovali po dovršení plnoletosti, tedy dvaceti
ty letí. Výjimku tvo ili ti, kte í se nechali naverbovat dobrovoln .
Tam bylo podmínkou dovršení sedmnácti let a výška alespo 153 cm.
Jan se z vojny vrátil ve svých 38 letech, tedy r. 1831. Do civilu
odcházel s jednorázovým odškodn ním, které bylo minimáln n co
p es 40 zlatých, což mu umožnilo si postavit domek. Krom toho m l
také nárok na doživotní výslužné, které bylo adovým voják m a až
strážmistr m vypláceno denn ve výši 5 krejcar v míst jejich
bydlišt .
Jako vále ný invalida si pak mohl za výsluhu otev ít trafiku. Tak se
tomu také stalo a v novém domku ji za al provozovat od r. 1836.
Jelikož jeho manželství s Josefou bylo bezd tné, vzali si na vychování
schovanku Josefu.
Trafiku m l až do své smrti r. 1866, kdy domek zd dila jeho
manželka. Ta obchod pronajala peka i a krupa i a v letech 1850-55 a
1866-68 starostovi Františku Hruškovi, který bydlel v p. 87 nedaleko
odsud. Ten zde m l obchod plných t ináct let mezi léty 1866-79.
R. 1878 domek koupil František Kalaš, syn Jana, který vlastnil
blízké p. 59 a který od jeho ovdov lé manželky a Františkovy matky
Terezie koupil truhlá , starosta (1868-70 a 1878-83) a první
z podnikatel Josef Vik. Ten domek držel šestnáct let až do r. 1894,
kdy ho prodal ovdov lé Marii Masopustové z p. 39 (dnes
Kodýtkovi).
Za Kalašova vlastnictví zde m l peka ství František Masopust,
manžel Marie. Bylo to v období 1879-88, kdy jej na p t let vyst ídal
ezník Josef Mašín z p. 93, který je v té dob p estavoval a kde m l
vlastní obchod. Jeho první manželkou byla Anna, dcera starosty
Františka Hrušky. Od r. 1893 zde po t i roky, nejd íve v nájmu a
potom ve svém, prodávala pe ivo Marie Masopustová.
Pak obchod pronajala ezníkovi Josefu Mašínovi, který zde již
krám d íve pachtoval. Josef byl starostou místního Živnostenského
spole enstva (1889-1904) a v letech 1907-08 cechmistrem ezník . Po
eznictví zde m l peka ství a obchod smíšeným zbožím en k
Lejhanec.
Prvý rok minulého století znamenal dvojí zm nu vlastník . 8. ledna
domek koupili manželé Jan a Františka Vorlí kovi, ale obratem ruky
jej již 23. února prodali.
Pak v krátkém sledu se zde vyst ídali dva synové sedláka a starosty
v letech 1870-78 Prokopa Hrbka z p. 57. Oba byli peka i.
R. 1901 domek nejd íve koupil mladší Karel /*1872/. Ten jej po
t ech letech prodal svému staršímu bratrovi Bohuslavovi
(Bohumilovi), který jej vlastnil až do r. 1918, kdy vznikla republika.
Karel zde m l nejd íve ve svém a potom v bratrov dom peka ství
v letech 1901-10, pak stejný sortiment zde krátkou dobu prodával Jan
Hovorka a n kolik m síc zde v roce 1911 m l obchod smíšeným
zbožím Antonín Pavlis. Po n m zde m l peka ství Karl v starší bratr
Bohuslav až do vypuknutí 1. sv tové války.

)

* +,-

- každou st edu od 16 do 18 hod. v budov MŠ . Pe ky. Ur eno
pro d ti ve v ku 0-5 let a jejich „dosp lácký doprovod“; vstupné je
20,- K za celou rodinnou výpravu
. / 0 12 34 2 , - 5 61 -
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- 7.12. od 16:30 hod. v budov MŠ . Pe ky
PS: balí ky pro svou ratolest s sebou
$
naše webové stránky : : : ;
; <
- dozvíte se „co se chystá“, zda a jaké jsou zm ny v plánovaném
programu a m žete si prohlédnout i naši aktualizovanou
fotogalerii.
(

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

!"# $%& '(%')$*+% !"# $&,
Tento p ízemní domek proti kostelu se štítem do ulice
Dr. Dvo áka, stával na rohu dnešní Sadové ulice a p imykal se
k Hrbkovu domu p. 57. Tak tomu bylo až do roku 1972, kdy byl
zbo en.
Jeho historie se zapo ala roku 1835. 7. b ezna, dva týdny p ed
prvním jarním dnem, prodal Prokop Hrbek, vlastník p vodního
gruntu, ozna ovaného za D dovský, manžel m Janovi a Josef
Vojtíškovým kus zahrady, ležící na p lno ní (severní) stran p ed
domem o vým e 50 tvere ních sáh .
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Ve vále ných letech a potom až do r. 1924 zde prodával v nájmu
Hynek Fuchs, jinak obchodník s pe ím a k žemi z p. 80, potraviny a
cukrovinky.
Domek na rok získala Marie Finková, která jej již r. 1919 prodala
železni á ovi Josefu Železnému.
Pak se v držb domku v krátkých obdobích vyst ídali Václav
Chobodides (1924-28), ezník, který m l stálé potíže s Živnostenským
ú adem pro šizení na váze i jakost masa a kolínský cukrá en k
Englic (1928-31).
P ist hovalý ezník Antonín Kreisinger koupil domek r. 1931 a po
nutných opravách po roce otev el obchod s masem a uzeninami. Po
dvou letech ho v obchod vyst ídal jeho syn, rovn ž ezník Karel, na
kterého byl domek p epsán r. 1936. Když se Karel r. 1939 oženil, byl
domek knihován polovinou na jeho manželku Marii.
Karel v obchod skon il roku 1950, kdy živnost p ešla na lidové
spot ební družstvo Jednota, které zde m lo prodejnu s masem až do
roku 1970.
Na základ rozhodnutí finan ního odboru Okresního národního
výboru v Kolín z roku 1960 p ešel domek do vlastnictví Jednoty,
lidového a spot ebního družstva v Kolín .
Na záv r možno konstatovat, že domek za svých 125 let m l 15
vlastník a vyst ídalo se v n m 17 obchod . 7x zde bylo peka ství, 6x
eznictví, 2x smíšené zboží, 1x cukrárna a trafika.
R. 1970 bylo rozhodnuto o likvidaci domku a tak p. 98 bylo
p eneseno na nový d m postavený na bývalém Slejškov grunt ,
východn od kostela, který dnes pat í rodin Teplých.
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...vlakem jsme se nechaly dovézt do Dobšic. Ve vesni ce jsme
úpln náhodou objevily dopis pro Knoflíka /naší lenku/, ve kterém
malý Dobeš sliboval výlet plný dobrodružství. Stany jsme rozbalily na
fotbalovém h išti, ubytovaly se, naplnily b íška; a pak vyrazily
„otestovat“ parádní d tské h išt a navštívit výb h s kozlíky. Ve er
nás ekala zábava u ohýnku, bu ty, spousta písni ek, skota ení a
nakonec spánek :o) Druhý den dopoledne jsme se prošly u Cidliny,
navštívily keltské muzeum /umlely mouku, zhlédly video a dozv d ly
se plno zajímavých informací/. Po obídku krátká siesta, a pak už nic
nebránilo vyrazit na stezku malého Dobše. Vypl ovaly jsme pracovní
listy, lezly po lanových p ekážkách, vyzkoušely jezdící kládu, atd. =
zkrátka jsme si užívaly. Po návratu jsme naposledy zasko ily na
d tské h išt , a pak už neodkladné balení a cesta dom …

He man Kraml

!"

#

Dovolte mi, abych zde vyjád ila pod kování
našemu z izovateli za finan ní podporu na
dovybavení h išt u MŠ. Dík pat í jmenovit panu
starostovi Mgr. Dvo ákovi a zastupitelce paní
Slana ové. Z jejich iniciativy byly na h išt
mate ské školy instalovány t i herní prvky pro naše nejmenší za více
než 100 000,- K . Maminky nejmladších d tí jist ocení d ev nou
v ži ku s klouza kou a kreslící tabulí, prolézací tunel a pružinovou
trojhoupa ku. Vše na klí zhotovila firma TEWIKO s.r.o. Doufám, že
všichni p ijdou vyzkoušet nové atrakce ihned, jak po así dovolí.
Návšt va h išt je možná dle provozního ádu sedm dní v týdnu.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Hanzlová

!"#

$

... pro lenky oddílu jsme si od zá í p ipravily celoro ní hru na
téma Šmoulové. Formou scének a p evlek se jim snažíme zp íjemnit
tématické sch zky a jejich nápl . Sbíráme modré šmoulí body,
Gargamelovi nez staneme dlužné jediný žertík a všechno si pat i n
užíváme. Krom šmoul jsme po lo ském zakon ení Nová ka na aly
stezky pro sv tlušky – Kouzelné Lucerny, které by jim m ly zábavnou
formou p iblížit skautské dovednosti a myšlenky.
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... jak jsme v ervnu kon ily – tak v zá í za ínáme = „pravým
stanováním“.
A u jedné akce samoz ejm nez stalo. Stihly jsme jich již n kolik.
Do konce roku nás eká ješt p evzetí a ší ení Betlémského sv tla,
výroba p ání ek, váno ní besídka a i v novém roce se máme na co
t šit. Poprvé se chystáme s d tmi zú astnit T íkrálové sbírky, tak snad
se nám to poda í.

… letošní výlet jsme si (stejn jako v lo ském roce) užily v hojném
po tu. Náš oddíl „reprezentovala“ dvaceti lenná skupina. Lákadla
(bungee-trampolíny, rafty, horolezecká st na, lanové p ekážky,
rambodráha, skok do neznáma atd.) lanového centra B ezová jsme si
užívaly plnými doušky…

12

34 5

4 26

.

*/ ./**

;<
= ' (4

…
poslední
íjnovou
sobotu jsme si zp íjemnily
spole n
stráveným odpolednem plném nejr zn jších
sout ží. Místem konání byl
park. A ú astníci – holky
z 9. oddílu a jejich rodi e,
sourozenci a blízké p íbuzenstvo.
Rozd leni do t ech tým
(Šmoulové, Koumáci, Siláci)
jsme postupn plnili p ipravené disciplíny, vzájemn si
fandili, ob as dopl ovali síly
p inesenými pochoutkami a
hlavn se dob e bavili…

(

>'

V sobotu 17. prosince p ivezeme z Kolína Betlémské sv tlo –
plamínek zažehnutý v Betlém . Jeho ší ení je symbolem nad je,
p átelství a nadcházejících Vánoc. P ij te si pro n j v sobotu
dopoledne (cca od 10:00) do klubovny 9. oddílu a užijte si s námi
p ípravu na svátky. Budeme tvo it, plnit váno ní zvyky a uvítáme
všechny p íchozí! Vezm te s sebou sví ku a velkou sklenici, aby Vám
plamínek po cest nezhasl. T šíme se na Vás!
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Ve školní družin se školní rok rozb hl – ani
nevíme jak. Nedávno šli prv á ci poprvé rozechv le
do družiny a už tu budou Vánoce.
My se ale nenudíme. U íme se správnému
chování ve škole, na h išti proháníme mí . Malujeme krásné obrázky
– vodovkami, pastelkami, prstovými barvami, vyrábíme koláže.
Zpíváme s klavírem.
Paní vychovatelky Simona a Jana pro nás také p ipravily krásný
program. 25. 11. jsme se ve družin sešli v 15:00 vyzbrojeni dýní,
listy, šípkem a nedo kaví jsme ekali, co bude dál. Rozd lili jsme se
do dvou skupin – jedna skupina dlabala dýn a druhá vyráb la
arod jnické klobouky. Také jsme se dozv d li, že se družina zapojila
do projektu „ Zlepšování sociálního klimatu na školách“, kterému se
budeme v novat celý školní rok. Dozv d li jsme se, co je to
agresivita, rasismus a xenofobie. Plni dojm jsme v 18:00 odcházeli
dom a t šili se na nadcházející podzimní prázdniny.
Dne 16. 11. op t nastalo naše odpoledne. Tentokrát s bramborami.
Vyrobili jsme si korále z brambor, strašidélko z brambor a balicí papír
potiskaný bramborovými tiskátky. Také jsme se v novali našemu
projektu – zahráli jsme si scénku na téma agresivita, vysv tlili jsme si,
jak se chovají rasisté, a že strach z neznámých lidí (xenofobie) je
úpln zbyte ný. Dom jsme op t odcházeli p íjemn unaveni.
V tuto chvíli už se ve družin v nujeme výrob váno ních dekorací
a váno ním tradicím. Také vyrábíme váno ní ozdoby na již tradi ní
Váno ní trh, na který Vás srde n zveme.
Za ŠD S. erná

0 4 ! 2 7 ** ./**
…tento keltský svátek jsme oslavili spole n s rodi i a s holkama
ze 7. oddílu. Prošli jsme si keltskou stezku v
libenickém
„Sherwoodu“, kde nás ekalo spoustu p ekvapení. (Nap . prohrabání
se v mozku dý ového strašidla). Nechyb lo posezení u ohn , opékání
jablka a teplý ajík… O program se tentokrát postaraly „naše“ dv
maminy (Suky a Ruru), kterým za tento nevšední zážitek pat í velké
díky!

8 954 ,

%

2 : ** ** ./**

… v páte ní podve er jsme spole n „rozdun ly“ st ny místní
Mate ské školy. Krom skupinového bubnování jsme si užily i
r zného „poskakování“ do rytmu…
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Máme za sebou první tvrtletí školního roku 2011/2012. Druhým
rokem fungujeme jako spole ný subjekt mate ské a
základní školy. Snažíme se, abychom i na ve ejnosti
tak vystupovali. Jak se nám to da í, posu te prosím
Vy…
Ráda bych Vás seznámila blíže s d ním ve škole
a o mate ské školce se do tete v dalším lánku.
V první dekád školního roku jsme toho stihli opravdu hodn .
Poda ilo se nám do dlouhodobého projektu primární prevence za lenit
i šestou t ídu, tudíž odborn lektorovaných besed a seminá se
v dalších dvou letech budou ú astnit všichni žáci druhého stupn . Vše
je po ádáno pracovníky o.s. Prostor z projektu ESF. Zapojili jsme se
naplno i do sportovních akcí. Naši žáci nás reprezentovali v
p espolním b hu, košíkové, florbalu i kopané. Vašík Trpišovský ze 4.
t ídy postoupil z prvního místa do celostátního kola Logické
olympiády. Všichni mu gratulujeme a držíme palce v dalším klání.
Podrobné výsledky a úsp chy hledejte na www.zscp.cz sekce ZŠ.
Žáci na erpali nové znalosti a osvojili si další dovednosti
v celoškolních projektech Recyklace a my, Bramboriáda a Výchova
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demokratického ob ana. Prob hla celá ada besed, exkurzí a
kulturních p edstavení. Podrobnosti op t naleznete na webu.
Devátá t ída si tradi n napsala SCIO testy, které každému umožní
ohodnotit úrove svých znalostí v matematice, eském jazyce,
zmapují i studijní p edpoklady. Celý druhý stupe a pátý ro ník na
p elomu listopadu a prosince testoval své schopnosti elektronickou
cestou testem ESCALATOR.
Tradi n jsme uspo ádali dv sb rové akce. Starý papír i kaštany se
žaludy zam stnaly nejen d ti, ale i rodi e s panem školníkem. Všem
tu pat í dík.
Ráda bych pod kovala i paní u . Kopecké, p veckému sboru,
kolektivu u itelek MŠ a nejmladším d ti kám za nácvik vystoupení
pod váno ním stromkem na nám stí.
Škola již není prázdná ani o víkendu. Uskute nila se rukod lná
dílna, kterou po ádal Baby klub epe ky. Malovalo se na sádrové
odlitky. Dvakrát zazn la i angli tina v rámci intenzivního kurzu
Mgr. Sládkové a prob hla beseda o Severním Irsku a Walesu.
Dovolte mi, abych ješt pop ála všem tená m tvrtletníku,
rodi m, koleg m, žák m i d tem klidné a spokojené prožití
váno ních svátk , mnoho zdraví a úsp ch v novém roce.

Autor fotografií: Jan Strnad
P.S. Tane ní klub Crossdance Vás srde n zve své vystoupení,
které se bude konat 14. 12. v divadle v Kutné Ho e nebo 20. 12.
v kolínském divadle. Také neustále hledá do svých ad pohybov
nadané dívky a chlapce a shání sponzory. Ú ast na MS stála totiž p l
milionu korun a velká ást byla hrazena z vlastních zdroj .

PF 2012 Mgr. Š. Hanzlová
editelka ZŠ a MŠ ervené Pe ky

!%
I letos MŠ stejn jako v lo ském roce
uspo ádala lampiónový pr vod d tí m stysem,
který byl rozší en o stezku odvahy.
Tato akce si kladla za cíl prohloubit spolupráci
MŠ a ve ejnosti. P íhodné podmínky duši kového
období, které jsou atraktivní pro d ti i dosp lé, tak
umož ují vytvo it zajímavé a netradi ní d tské odpoledne.
Americký Halloween byl tak upraven na eské pom ry s cílem
zajistit co nejhez í zážitky pro d ti i všechny zú astn né. Snahou MŠ
však nebylo kopírování cizích amerických zvyk , ale vytvo ení
p íjemného a zajímavého setkání rodi a d tí v podve erní dob
u netradi ní akce.
Lampiónovému pr vodu p edcházela výstava ozdobených dýní a
jiných p írodnin vytvo ených rodi i a d tmi z MŠ. Ozdobených
p írodnin se sešlo velké množství, zapojila se v tšina rodi i d tí
z MŠ. Exponáty byly vystaveny v mate ské i základní škole a za jejich
originální výtvarné zpracování všem rodi m MŠ ješt jednou d kuje.
V p edváno ním ase se v MŠ uskute ní váno ní besídky, které
prob hnou v jednotlivých t ídách. D ti pod vedením svých u itelek
p edstaví zajímavá vystoupení pro své blízké. Všichni jsou srde n
zváni. Další akce MŠ jsou zve ejn ny na nást nkách anebo na
webových stránkách MŠ.
V p edváno ním ase bych cht la všem tená m pop át touto
cestou p íjemné váno ní svátky a mnoho št stí do nového roku, ve
kterém Vás bude MŠ nadále informovat o svých akcích a významných
událostech.
vedoucí u itelka Hana Be ovská

V ervnu se konala ve zdejší t locvi n školní
akademie. Jednalo se vlastn o slavnostní
rozlou ení se žáky 9. t ídy a ,,pasování´´
budoucích prv á k . Vystoupilo mnoho d tí
s r znými spole n secvi enými programy, ale i
n kolik jednotlivc . Barbora Žembová nádhern zazpívala píse od
zp va ky Verony a Natálie Romportlová zpest ila program
tane ním vystoupením ,,Malá škola ka´´. A práv o této malé sle n
bych se ráda trochu rozepsala.
Natálka chodí v naší
škole do 3. t ídy. Krom
toho, že je výbornou
žákyní, je také veselá,
temperamentní a pohybov nadaná. Od íjna
2010 navšt vuje Tane ní
klub Crossdance v Kolín . Spole n s ostatními
d v aty a chlapci (ve
v ku 8 – 10 let) trénuje
latinoshow a speciální
párové tance. V ervnu
náro ným
trénink m
ob tovala
i
školu
v p írod se t ídou. Byla
z toho smutná, ale
vyplatilo se to. Získala se
svou
tane ní
kamarádkou Valerií Mat jkovou krásné 7. místo na
Mistrovství republiky v Liberci. Spole n s tane ním klubem se
postupn probojovala až na mistrovství sv ta, které se konalo 3. - 6.
listopadu 2011 v Liberci. Celkem se zú astnilo 3 000 tane ník z 24
zemí.
Trenér Vladimír Vidner a vedoucí klubu Na a Eretová mají jist
ze svých sv enc velkou radost a oni ur it nelitují ob tovaných
prázdnin, víkend a tém
veškerého volného asu. Vždy si
z mistrovství sv ta dom všichni spole n p ivezli tituly 2x mistr
sv ta, 3x vicemistr sv ta a ješt k tomu 4. a 5. místo v latinoshow!
A Natálka? V párových formacích se stala mistryní a
vicemistryní sv ta a v latinoshow se s Valerií umístily na 11. míst !
Myslím, že m žeme být právem pyšní na ervenope eckou
dívenku, která možná v budoucnu ješt ud lá ,,díru do sv ta”.

Pro myslivce nastalo jedno z nejd ležit jších období jejich
celoro ní innosti. S poklesem teplot se totiž za íná lesní zv potýkat
s obdobím zimního strádání. Myslivci se proto v t chto dnech
soust e ují na pravidelné dopl ování zásob v krmelcích a zásypech.
K t m už se totiž za íná ím dál více stahovat zv , aby si ud lala
tukové zásoby na zimu, která má být podle prognóz tužší než
v p edcházejících letech. Když dojde k poklesu teplot, napadne sníh i
zamrzne, nastává takzvané období nouze. To v našich podmínkách
trvá zhruba devadesát až sto dn . Po celé toto období je zv závislá
na krmivu, které jim povinn ze zákona musejí p edkládat uživatelé
honiteb. Myslivci už tak mají krmelce vybaveny senem, ale
i obilninami i dužnatým krmivem. Chyb t však nesmí ani s l s lé ivy
a stopovými prvky. Je patrné, že poté, co došlo k ochlazení a napadl
sníh, zejména spárkatá zv za ala více vyhledávat krmivo. Je to pro
ni snazší, než kdyby m la po potrav pátrat v p írod .
Mnozí návšt vníci p írody využívají adventní období

Z. Chmelíková, t ídní u itelka
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Sázavou. P ál bych si, aby byla zima krátká a aby se mohlo co nejvíce
trénovat. Musím také usilovn pracovat na své fyzi ce, protože bez té
se nedá jezdit.

k procházkám zimní krajinou se zastávkou u krmeliš , která zásobují
r znými potravinami. Myslivci tento zájem ze strany ve ejnosti vítají,
ale podle nich by lidé m li v novat zvýšenou pozornost tomu, co
cht jí zv i p edložit. Nemáme nic proti, když t eba o váno ních
svátcích rodi e s d tmi do krmelišt donesou jablka, mrkev i epu,
ale toto krmení nesmí být samoz ejm shnilé i jinak závadné.
Naopak v žádném p ípad by sem lidé nem li vkládat pe ivo, které
velmi rychle zvlhne a následn zplesniví. Taková potrava by mohla
nad lat více škody než užitku. Zv by mohla velmi snadno vážn
onemocn t.
Podle myslivc se n kte í turisté dopoušt jí velkého proh ešku tím,
že se zbyte n p ibližují ke krmným za ízením. Zv tak zbyte n ruší
a plaší. Myslíme si však, že daleko horší jsou voln pobíhající psi
v blízkosti krmelc . Pes dokáže srn í zv zbyte n prohnat, což má
pak za následek nadm rný výdej energie, který asto vede k tomu, že
zimní období tato zv nep ežije. Proto žádáme vás spoluob any o
v tší ohleduplnost p i svých zimních procházkách v okolí našich obcí.
Na letošní podzim a zimu jsme naplánovali pouze dva hony na
drobnou zv . Od m síce zá í jsme uspo ádali pouze hony na kachny.
Z d vod nedostatku drobné zv e v naší honitb jsme nuceni
k omezení odlovu drobné zv e. P i svých procházkách do p írody
sem tam narazíte na nezasypané zásypy nebo nezaložené jesle.
V tomto p ípad nejde o to, že se myslivci nestarají o zv , ale
bohužel se nám nevyplatí zakrmovat v místech, kde se zv prakticky
nezdržuje. Zam ujeme se hlavn na lokality, kde výskyt a pohyb
zv e je viditelný a má to smysl jak ekonomický, tak praktický.

Kon í rok, budou Vánoce. Co si p eje velký kluk pod strome ek?
Moc p ání nemám, ale taková dv nejv tší p ání jsou nové
motokrosové boty a p edevším, aby byli všichni z rodiny zdraví,
protože to je nejd ležit jší!
eká t v p íštím roce i konec základní školní docházky na ZŠ v
ervených Pe kách. Jaké bude tvoje další studium?
P emýšlím o tom, co by m bavilo a emu bych se cht l v novat.
Vybral jsem si St ední pr myslovou školu strojírenskou v Kolín .

Vážení spoluob ané jménem Mysliveckého sdružení “Obora”
ervené Pe ky bych Vám cht l pop át š astné a veselé vánoce,
mnoho zdraví a úsp ch v nadcházejícím roce 2012. Sou asn
bych Vás cht l pozvat na náš pravidelný “Myslivecký ples”, který se
bude konat 14. 1. 2012 v sokolovn v ervených Pe kách. Informace
k této akci budou na plakátech.
Pavel Balvín

Tomáši, a se ti splní každé p ání.
Ptala se V ra Miškovská

*+ (
Po více než p l roce se vracíme s krátkým
pokra ováním
rozhovoru
s
nad jným
motokrosovým závodníkem,
,) ,
- , - žákem 9. t ídy.

Spole nost LCC domácí pé e se zam ením nejen na seniory
vstupuje od listopadu 2011 na trh poskytování sociálních služeb
na území okresu Kutná Hora.
„Našim klient m chceme nabídnout široký sortiment kvalitních a
dostupných služeb, které jim uleh í a zp íjemní život,“ uvádí
regionální manažerka LCC domácí pé e Sv tlana Benešová a dodává:
„Cílem naší spole nosti je pomoci senior m a dalším pot ebným
lidem žít plnohodnotný život v domácím prost edí, na které jsou zvyklí,
a poskytovat služby i v místech, kde dosud nebyly dostupné.“
LCC domácí pé e poskytuje od listopadu 2011 pe ovatelské služby
a osobní asistenci senior m a osobám se zdravotním postižením nebo
chronicky nemocným, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc druhé
osoby. Na p ání klienta a jeho rodiny je možné tyto služby poskytovat
24 hodin denn , 7 dní v týdnu. T m, kte í se ocitli ve svízelné životní
situaci, je ur eno odborné sociální poradenství, které mimo jiné
pom že získat i p ísp vek na pé i, pokud na n j má klient nárok.
LCC domácí pé e má dv kontaktní místa, v areálu Nemocnice
Kutná Hora a v prodejn a p j ovn zdravotních pom cek a pot eb
v Uhlí ských Janovicích. Sociální služby poskytuje na celém území
Kutnohorska v rámci terénní služby. Klient m tak sta í, aby si službu
objednali telefonem (224 810 809) nebo prost ednictvím
internetových stránek www.lccdp.cz. Informace by m ly být dostupné
i u praktických léka
i na obecních ú adech.
Od p íštího roku se LCC domácí pé e chystá rozší it nabídku
služeb o poskytování zdravotní domácí pé e a dalších dopl kových
služeb poskytujících pomoc v domácnostech. P j ovna a prodejna
zdravotních pom cek a pot eb bude pro klienty fungovat v etn
dovážky pom cek do domácností.
„Chceme nabídnout naše služby i v místech, kde to není obvyklé.
Neomezujeme se proto jen na velká m sta, ale cílen budujeme naši
innost v menších m stech a ve vesnicích, kde lidé také pot ebují
pomoc, ale nabídka t chto služeb je asto velmi malá nebo žádná,“
uzavírá paní Benešová.

Tomáši, kon í závodní rok
2011, m žeš shrnout letošní
sezónu? Na jaké motorce jsi
jezdil, jak ses umístil na
závodech a na mistrovství R?
Sezóna 2011 skon ila, za al
bych proto krátkým ohlédnutím
a zhodnocením. Odjel jsem asi
25 závod , seriál Mistrovství R
junior , p ebor Východo eského
kraje a n kolik oblastních
závod , a to se st ídavými
úsp chy. V závodech Mistrovství R se mi nepoda il p íliš
dobrý výsledek. Pouze v jednom
závod v Netolicích jsem dojel
na celkovém 6. míst , což
v konkurenci 40 jezdc
je
celkem uspokojivý výsledek.
Škoda, že jsem podobné
umíst ní nedokázal zopakovat.
Celkov jsem v seriálu skon il n kde v polovin startovního pole.
O dost lépe se mi da ilo v p eboru Východních ech, kde jsem
absolvoval všech 12 závod a skon il celkov na 2. míst . Jsem rád,
že sezóna prob hla bez vážn jších zran ní. N kdy zlobila technika,
ale to k tomu pat í. Byl to m j poslední rok v kubatu e 85 ccm.
P íští rok nastane nová závodní sezóna, budeš trénovat i p es zimu?
Nyní jsem již zahájil p ípravu na nadcházející sezónu, kterou odjedu
v kubatu e 125 ccm. Budu startovat op t na stroji zna ky KTM. Na
p echod do vyšší t ídy jsem se t šil a nyní se již s novým strojem
seznamuji v rámci trénink . Podle po así a podmínek trénuji
v Suchdole, v Dob ichov , ve Velkém Oseku a ob as i v Led i nad
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V lét šipka i oslavili 10. výro í založení oddílu v ervených
Pe kách. P i této p íležitosti se v hospod na fotbalovém h išti konal
již 7. ro ník Házení pod širým nebem. Turnaje se zú astnilo 64 hrá
a hrá ek. Mezi muži zvít zil Michal Ondo z týmu KIX Jind ich v
Hradec, v ženách Petra Šebková z DC Máchalové Kladno, turnaj
dvojic ovládli hrá i Michal Ondo spole n Pavlem Kordou z týmu
Žraloci Cerhenice a turnaj ve splitu vyhrál Josef Štulajter od Žralok
z Cerhenic. Nejlepší z ervenope eckých
hrá
byl Zden k
Pomichálek, který skon il sedmý mezi muži, pátý ve dvojicích spolu
s Radkem Š astným a t etí v turnaji ve splitu. Mezi ženami Venturová
Lucie.
V ligové sout ži dvojic si postup na M R, které se koná 26.11.11
v Praze, zajistil pár Zden k Pomichálek – Radek Š astný jako vít z
skupiny a ze t etího místa pár Martin Š astný – Jakub Cajthaml.
I seriál turnaj MEGA TOUR ovládli ervenope e tí hrá i. První
t i místa obsadili v po adí Pomichálek Zden k, Cajthaml Jakub,
Š astný Radek.
ervené Pe ky v nové sezón reprezentují dv družstva v první
lize. Nová ek v první lize, C – tým si prozatím vybírá nová kovskou
da . V tšin kluk chybí zkušenosti z vyšších sout ží, což je znát ve
vyrovnaných zápasech v rozhodujících chvílích. A – tým prožívá
naprosto jiný za átek sezóny než loni. V prvním kole prohrál
neš astn s Viktorii Radim, která sestoupila z extraligy, na jejich
ter ích 11:7. Od té doby šest kol neztratil ani bod a krom derby
s cé kem má za sebou zápasy s týmy na 1. až 6. míst . Obzvlášt
výhra v Kutné Ho e hodn pot šila.
1. liga
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A co ter ? Již roku 1896 jej (systém íslování) vynalezl 44 letý
tesa Brian Gamlin ze severoanglického m sta Bury (Lancashire).
D íve než sta il tento vynález patentovat, v roce 1903 zem el. Když
pozd ji p išel asopis Dart World (Sv t šipek) s výzvou, aby jeho
tená i zkusili vymyslet lepší systém íslování, došlo do redakce
mnoho návrh , žádný z nich však nebyl lepší, než p vodní Gamlin v
model, který byl pak v sedmdesátých letech uznán jako oficiální
norma. Existuje prý 121.645.100.408.832.000 možných variant
umíst ní ísel.
Yorkshireman si v roce 1906 nechal patentovat celokovové telí ko.
První registrovaná 180 byla hozena na ter i roku 1902 Johnem
Readerem (Highbbury Tavern, Sussex) p ed hosty místní hospody.
Druhá padla o 7 m síc pozd ji. Hodil jí Paul Adams (Portland).
V Anglii se vedl spor, zda jsou šipky um ní nebo náhoda. Podle
anglického zákona se v hospodách nesm la hrát hra náhody. První,
kdo byl postaven p ed soud, byl roku 1908 Jim Garside, hospodský z
Adelphi Inn (Leeds). Ten byl p edvolán p ed místní soudce, aby
reagoval na to, že ve svých prostorách dovolil sázení na hru náhody šipky. On požádal o pomoc místního šampiona William "Bigfoot"
Anakina. Ten k obhajob , že šipky nejsou hra o náhod , ale um ní,
nechal do soudní sín p inést ter a vyzval kohokoli ze soudc nebo
p ísedících, aby si hodil na ter , poté hodil on sám t i dvacítky. Po
n kolika pokusech soudc a p ísedících Anakin znova opakoval své
hody - 3 x 20. Soudce musel uznat, že tato hra je um ní, Anakina,
resp. Garsida osvobodil a hra šipky se mohla provozovat po celé
Anglii.
V pr b hu 19. století se hra vícemén standardizuje. Hází se asi
deseticentimetrovým vále kem ze d eva, zakon eným ostrým,
kovovým hrotem a na stran druhé jsou p ipevn ny letky z pta ího
pe í. Obdobn se ustaluje i ter . Až do za átku dvacátého století, šipky
existovaly v r zných formách po celé Anglii a zápasy probíhaly bu
mezi návšt vníky hospod, nebo v p átelských utkání mezi hospodami,
které byly nedaleko od sebe. V pr b hu století dvacátého vznikají
první turnaje a pravidla šipkového sportu. Po první sv tové válce byly
ustavovány první pivovarské ligy a v roce 1927 za íná první velký
turnaj - News of the World.
Ma arský obchodník Frank Lowy za íná prodávat šipky a pozd ji
v roce 1937 zakládá firmu Unicorn - dnes jednoho z nejv tších
výrobc šipek na sv t .
Standardizuje se i vzdálenost odhozu. V roce 1908 byla vzdálenost
áry ustanovena použitím t ech vysokých pivních sud za sebou, což
inilo 9''. (Mimochodem: tyto sudy vyráb la firma S. Hockey & Sons
- odhozové á e se v angli tin íká Line, Oche nebo Hockey.)
V 12/1977 doporu ila WDF vzdálenost 7' 9 1/4" - 237 cm (p vodn to
bylo jen 7' a 9'' ale tato vzdálenost se špatn p evád la do metrické
míry). Do té doby bylo mnoho r zných pravidel: Turnaj News of the
World do II. sv tové války - 9'', poté 8'', NDA(GB) 7' 6", JAR 8' - 244
cm (asi chybn se uvádí 9'), Nottingham 6', Norfolk 6' 6", Newcastle
7' 3", Stoke 7' 1", Norfolkská liga 6' 11.9" (9' diagonála do st edu),
nebo dodnes v n kterých anglických pubech používaná 8' 6'' (2.59 m).
Pokud jde o výšku st edu 5' 8'', tj. 173 cm, odpovídala ve
dvacátých letech (kdy byla ustanovena) pr m rné výšce muže.
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Ve druhé lize potvrzuje roli favorita náš B – tým, který byl až do
posledního zápasu 100%. Neú ast kapitána na zápase se ukázala jako
rozhodující. První prohra byla na sv t .
2. liga
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Ve t etí lize bojuje náš tvrtý zástupce. Dé ko, které je z v tší ásti
složeno z d v at, má letos skv lý rozjezd. Po osmi kolech má tolik
bod co loni za celou sezónu.
3. liga
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Záv rem bych cht l pop át jménem celého našeho oddílu krásné
prožití Váno ních svátk a hodn zdraví, št stí a optimismu v novém
roce 2012.
Radek Š astný, p edseda oddílu

Radek Š astný
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Šipka i v ervených Pe kách mají za sebou již t etinu nové
sezóny. Ve zkratce se však ješt vrátíme k minulé sezón a
nejd ležit jším událostem, které se odehrály p es léto do této chvíle.
Lo ská sezóna se dá hodnotit jako úsp šná. Náš první tým
nakonec obsadil v první lize šestou p í ku s velkým náskokem na
zbytek tabulky a jen zpackaný za átek sout že kluky p ipravil o lepší
pozici.
Ve druhé lize bojoval náš druhý zástupce dlouho o první místo.
Nakonec bé ko skon ilo na druhém míst a zajistilo pro náš oddíl
postup do vyšší ligy. Nejv tším zklamáním sezóny byla nechu kluk
z B-týmu hrát od nového ro níku vyšší sout ž. Uvoln né místo
nakonec zaplnil náš t etí zástupce. C-tým vybojoval s p ehledem první
místo ve t etí lize a vybojoval si postup o patro výše. Nakonec z toho
byla patra dv . Poslední zástupce, dé ko, prožilo nejúsp šn jší ro ník
ve své historii, co se zisk bod tý e.

P íjemné prožití svátk
váno ních plných
pohody, klidu, zdraví a lásky. Do nového roku
nezapome te vstoupit tou správnou nohou.
To vše a ješt víc Vám v nadcházejícím roce
2012 p eje redak ní rada.
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