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Dopravní opatření
Během letních měsíců budou konečně vybudována loni odložená
dopravní opatření, zahrnující dva zpomalovací radary, přechod pro
chodce u Železných vrat a jeden retardér v ulici Nad hřištěm.

Také se stalo
Všechno se zelená, všechno tu pučí,
banky se předhání, která jak půjčí.

Z. S.

Další stavební práce
V současnosti probíhá plynofikace domu č.p. 6 - kampelička a
obnova části zdi zámeckého parku. Rekonstrukce zdi se stala
neodkladnou v okamžiku, kdy se její část nachýlila směrem
k chodníku a hrozila zřícením. Oprava zdi je pod kontrolou
památkového úřadu a již začala. Podotýkám, že havarijní stav zavinil
odpad - hlína, popel, různý komunální odpad, který zde od padesátých
let vršila posádka i občané.

Vážení spoluobčané,
blíží se polovina roku, řada akcí na letošek
plánovaných se posunula vpřed a některé
problémy se vyjasnily. Nepochybně nejen řidiče,
ale i obyvatele horní části Červených Peček, obtěžuje rekonstrukce
kanalizace v ulici Dr. Dvořáka a na ni vázaná objížďka. Mohu
s potěšením konstatovat, že práce se chýlí ke konci. Ulice a chodník
od kostela nahoru budou hotovy v prvním červnovém týdnu a
k tomuto datu zmizí i nepříjemná objížďka. Musím vyslovit uznání
firmě Strabag za kvalitně provedenou práci a za zkrácení termínu
uzavírky o cca 3 týdny.

Vodovodní přípojky v Bohouňovicích I.
Vodovodní přípojky v Bohouňovicích I. zaslouží samostatný
odstavec. Je nutno si uvědomit, že přípojka je vlastnictvím odběratele
a ten ji buduje sám a na své náklady. Obec mu v tomto pomůže
administrativně a poradí, bude- li třeba. Letos situaci kolem přípojek
zkomplikovala i aplikace nového Občanského zákoníku, jehož výklad
pány právníky situaci spíše zatemnil, než vysvětlil. Úřad městyse se
rozhodl poskytovat právo stavby na pozemcích městyse jako dosud
tím nejjednodušším způsobem a bude tak postupovat až do doby, než
se situace definitivně vyjasní. Rozhodně nechceme jakýmikoliv
administrativními úkony stavbu přípojek brzdit. Rád bych, aby
veškeré vodovodní přípojky v Bohouňovicích I. byly zbudovány letos
a pro příští rok se zde otevřel prostor k celkové opravě místních
komunikací.

K urnám se neženem, v městě i na vsi,
stejně si v Bruselu namastí kapsy.
Rvali se, snažili, osudu navzdory,
z mistrovství na ledě vezou jen brambory.

Slovo starosty

Další práce v ulici Dr. Dvořáka
Během letních měsíců bude rekonstruován i chodník do Hrbků
směrem k Bojišti a s touto zakázkou bude spojena rekonstrukce
veřejného osvětlení podél celé ulice Dr. Dvořáka a doplněno osvětlení
v Dobešovicích. Výběr dodavatele na tuto stavbu v současné době
probíhá a dosud není ukončen. V téže době firma Strabag
zrekonstruuje kanalizaci v úseku od Úřadu městyse ke kostelu a
v části ulice Bendova. Tím definitivně skončí rekonstrukce
nevyhovujících částí kanalizace v městysi. Termín ukončení prací
bude upřesněn, předpokládám, že bude hotovo do září t.r.

Změny na sportovišti
Velkých změn se naši občané dočkají letos i na sportovišti.
Především chceme ve spolupráci s Fotbalovým klubem přebudovat
sociální zařízení a rozšířit kabiny. Nově postavená WC budou sloužit
nejen restauraci, ale i veřejnosti a měla by být na úrovni 21. století.
Novými herními prvky bude dovybaveno také dětské hřiště. Největší
stavbou by měla být in- line dráha kolem celého areálu a kurty na
plážový volejbal se zázemím. V této záležitosti jsme požádali o dotaci
a čekáme, zda bude naše žádost úspěšná.
Zámecký park patří městysi
A nyní se zmíním o záležitosti, kterou považuji za mimořádně
významnou a její úspěšné završení mě velice potěšilo. Jedná se o
převzetí zámeckého parku městysem výměnou za obecní pozemky na
Opatovickém vrchu - především lesní pozemky a část louky. Co
všechno tím městys získal?
Především jsme zajistili nerušenou budoucnost místní velice
aktivní skautské organizaci, která zde využívala na „dobré slovo“ pana
Jaromíra Hrubého svou základnu. Současně tím městys získal důležitý
pozemek prakticky v centru obce a může tak sám rozhodovat o jeho
budoucnosti. Starobylý anglický park tak nebude ohrožen případnými
tlaky dealerů na jeho zastavění či jiné využití. K parku, který je

Opravy ulic
Během letních měsíců bude dokončena část ulice Flosova spojnice ulice Na Trubech s ulicí V Háji. Ve výběrovém řízení na tuto
stavbu se prosadila firma Březina. Dále bychom v rámci údržby
místních komunikací chtěli opravit uličku od Hrbků do ul. Zámecká a
zpevnit slepou část ulice Flosova - z ulice Husova směrem k ul. Dr.
Dvořáka. Opravy místních komunikací budou letos soustředěny
především na Bojiště a Dolany. V Bohouňovicích I. a Dolanech bude
též podle požadavků místních obyvatel doplněno veřejné osvětlení.
Větší opravy místních komunikací v Bohouňovicích I. plánujeme na
rok příští, po dokončení vodovodních přípojek.
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předělen plechovou ohradou z dob dávno minulých, náleží městysi
ještě velký pozemek za touto ohradou, tvořící nedílnou část původního
parku - cca 2/3 pozemku stávající park; 1/3 za ohradou patří k parku.
Jak se s tím vypořádá vlastník zámku firma Bennet bude předmětem
dalšího jednání a městys zde rozhodně neprodělá.
Při jednání s firmou Bennet budeme prosazovat odvedení
balastních vod od kostela přes pozemek zámku a park, tedy z větší
části původní a nejkratší trasou, kterou tyto vody napájely jezírko v
parku. Kromě nižších nákladů to přinese i možnost obnovy jezírka
v parku v letech budoucích.
A konečně – městys a jeho občané získají přímo v centru krásnou
odpočinkovou zónu. Každý může samozřejmě namítnout, že park je
zanedbaný a jeho obnova bude vyžadovat značné investice. Městys
bude muset připravit projekt jeho revitalizace a pokusit se o získání
vhodné dotace. Troufám si tvrdit, že jeho vlastnictví městysem přinese
současně nemalé úspory, jejichž vyčíslení je v řádech jednotek
milionů - nemusí se budovat nové skautské klubovny, odvod
balastních vod kratší trasou bez narušení místních komunikací a další.
Věřím, že v dohledné době občané městyse získání parku kladně ocení
a budou jej rádi využívat.

p. Kopecký seznámil zastupitele se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013, které proběhlo dne 24. 2.
2014. Byly zjištěny drobné chyby a nedostatky v účtování
odhadů nákladů na energie a opravné položky k pohledávkám.
ZM schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2013 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření městyse s výhradami a ukládá
účetní při roční uzávěrce roku 2014 účtovat o dohadných
položkách v souladu se směrnicí.
2.

Účetní uzávěrka obsahuje účetní výkazy za rok 2013 a zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření. ZM schvaluje účetní
uzávěrku městyse za rok 2013 bez výhrad.
3.

4.

Projednání Rozhodnutí č. 1/2014 – stanovení místních
komunikací v Červených Pečkách a na Bojišti
Rozhodnutí řeší určení místních komunikací, rozsah a způsob
jejich údržby na území Červených Peček a Bojiště. Toto
rozhodnutí je doplněno o pozemky, které přešly ze zaniklého
podniku Pražské cihelny na úřad pro zastupování státu. Pozemek
p.č. 1044/9 je asfaltová plocha přilehlá k silnici III. třídy, která se
užívá jako přístup do nemovitosti na pozemku p.č.st. 198/1
s číslem popisným 130 a pozemek je užíván jako parkoviště
osobních automobilů. Ke stejnému účelu bude sloužit i nadále.
Pozemek p.č. 1095/5 je využíván z části jako přístupová
komunikace k objektu čistírny odpadních vod v Červených
Pečkách – účelová komunikace IV. třídy, plocha zpevněná
silničními panely, a z části jako zatravněná polní cesta, která
slouží jako přístup k objektu čistírny odpadních vod městyse. Ke
stejnému účelu bude pozemek užíván i nadále.
ZM schvaluje Rozhodnutí č. 1/2014 o stanovení místních
komunikací, rozsahu a způsobu jejich údržby na územní části
Červené Pečky a Bojiště, k.ú. Červené Pečky.

Poděkování a postesknutí
Závěrem chci poděkovat a současně si i postěžovat. Děkuji všem
těm občanům, kteří pomáhají s údržbou veřejné zeleně kolem svých
nemovitostí a udržují veřejný pořádek. Současně se táži rodičů
skupiny obecně známých nezletilců: Jak své děti vychováváte a jak na
ně dozíráte v jejich volném čase? Stačí se podívat na čekárnu na
náměstí, na lavičku na konci lipové aleje, případně do našeho parku.
Všichni víme, kdo se tam zdržuje, znečišťuje veřejné prostranství a
zanechává kolem sebe nevýslovný nepořádek. Proto důrazně žádám
rodiče těchto dětí o včasný zásah. Až bude muset zasahovat policie,
bude pozdě.

5.

Projednání bezúplatného převodu pozemků p.č. 1044/9 a
1095/5 k.ú. Červené Pečky od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Pozemky, které byly popsány v předešlém bodu, je možné jako
místní komunikace bezúplatně převést od Úřadu pro zastupování
státu na městys.
ZM schvaluje bezúplatný převod předmětných pozemků.

Krásné léto všem přeje
Jan Dvořák, starosta
6.

Projednání doplnění zadání změny č. 5 územního plánu obce
Pan Zdeněk Kodytek podal žádost o rozšíření zadání 5. změny
územního plánu v obci Červené Pečky o pozemky proti objektu
bývalého zemědělského družstva Amálka. V platném územním
plánu je do zóny výroba a sklady zahrnut původní pozemek
myčky. Pan Kodytek pozemek rozšířil odkupem od pana
Hrubého a později od pana Sternberga. Rozšíření zóny výroba a
sklady je v rozsahu 1.100 m2 a jedná se o pozemky 867/6, 1246/2
a 1247/2, na kterých se nachází ve schváleném územním plánu
zóna zemědělské produkce. Důvodem žádosti o změnu je
vybudování zázemí pro stroje určené k podnikání.
ZM schvaluje doplnění pořízení změny č. 5 územního plánu.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 18.3.2014
Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín, p. Lang,
p. Jirků, p. Tomáš Dvořák, Mgr. Istenčin, p. Procházková,
p. Slanařová, Ing. Šanc
Omluveni: Mgr. Hanzlová, Ing. Pospíšil, Mgr. Bartůněk

1.

Projednání účetní uzávěrky Základní školy a Mateřské školy
v Červených Pečkách za rok 2013
Základní škola hospodařila s hospodářským výsledkem
68.524,22 Kč; z toho vedlejší hospodářská činnost - prodej
obědů ve školní jídelně pro veřejnost - činí 15.006,- Kč, zůstatek
finančních prostředků na běžném účtu je 1.728.360,16 Kč.
Základní škola jako příspěvková organizace má zřízený fond
rezervní, na kterém je v současné době 314 625,10 Kč; z toho
účelově vázaných je 245.635,- Kč a na fondu reprodukce majetku
je částka 55.301,- Kč.
ZM schvaluje účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy
Červené Pečky bez výhrad.

Komunální volby
Letos na podzim nás čekají komunální volby. Nadešel čas
hodnocení práce současného zastupitelstva a vy, občané, budete mít
rozhodující slovo ve věci směřování městyse po další čtyři roky.
Vyzývám proto všechny občany k aktivnímu sledování dění v naší
obci. Sledujte úřední desku a naše internetové stránky, zajímejte se o
práci zastupitelů a nebojte se zeptat. Podstatné je, že jsme
samosprávný celek a podle toho se musíme chovat. Nepůjčujeme si,
netvoříme deficity ani dluhy, opravujeme a obnovujeme majetek obce
a snažíme se být transparentní a občanům vstřícný úřad. Věřím, že to
bude platit i po podzimních volbách. Nastal čas sestavovat kandidátky
a hledat budoucí zastupitele. Prohlašuji, že všem, kteří chtějí
kandidovat, bude příští číslo Čtvrtletníku k dispozici. Mohou zde
otisknout své volební programy, představit své kandidátky a další
předvolební materiály. Musí však respektovat uzávěrku zářijového
čísla, která bude kolem 30. 9. a rozsah zveřejňovaných tiskovin
jednou volební stranou by neměl přesáhnout cca 1,5 stránky A4. Všem
stranám a volebním uskupením současně nabízím možnost využití
zasedací místnosti ÚM ke schůzkám kandidátů. Rovněž plakátovací
plochy a vývěsky městyse jsou všem kandidujícím k dispozici.

Hosté:

Projednání účetní uzávěrky městyse Červené Pečky za rok
2013

p. Kopecký

Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2013 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok
2013

7.
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Projednání pronájmu pozemků p.č. 230/13, 230/14 a 230/15,
vše k.ú. Bohouňovice I.

O pronájem žádá pan Pavel Matoušek z Červených Peček.
Pozemky se nacházejí ve Štírovci – zarostlý sad v údolí. Bude
dobré, když se pozemky budou udržovat.
ZM schvaluje pronájem pozemků městyse p.č. 230/13, 230/14
a 230/15 k.ú. Bohouňovice I. o celkové výměře 1.654 m2 panu
Pavlu Matouškovi Červené Pečky jako pastvinu za cenu 220,-Kč
a rok.
8.

ZM souhlasí se zařazením svého správního území do územní
působnosti MAS Podlipansko o.p.s. na období 2014 – 2020.
13. Projednání doplnění usnesení č. 7/2013 bod č. 19
Jedná se o doplnění usnesení na základě konstatování auditora,
že finanční dar musí být zdůvodněný.
ZM schvaluje doplnění usnesení ZM č. 7/2013 ze dne
17.12.2013, bod 19 takto: … za činnost nad rámec funkce
související se získáváním dotací.

Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení
plynového zařízení do pozemku městyse p.č. 159/8, 159/9 a
1093/2 k.ú. Červené Pečky

14. Projednání rozdělení příspěvků z rozpočtu městyse
zájmovým a sportovním organizacím pečujícím o mládež na
rok 2014

V ulici Nad Hřištěm prodal městys 6 ks plynovodních přípojek
za cenu 66.000,-Kč společnosti RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad
Labem. S tím souvisí smlouva o zřízení věcného břemene mezi
městysem Červené Pečky a touto společností. Smluvní strany se
dohodly na šíři věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu
plynárenského zařízení, což na jednotlivých pozemcích činí
u p.č. 159/8 – 4,8 m2 , u p.č. 159/9 – 9,14 m2 , u č.p. 1093/2 –
46,54 m2. Jednorázová náhrada bude ve výši 1.000,-Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Městyse Červené Pečky a společností RWE GasNet s.r.o. Ústí
nad Labem o uložení plynárenského zařízení do pozemků
městyse za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč.
9.

Ve schváleném rozpočtu je pro sportovní organizace určena
částka 190.000,-Kč a 150.000,-Kč pro zájmové organizace.
K výpočtu byl použit stejný postup jako v minulých letech,
změnil se pouze počet organizovaných dětí.
ZM schvaluje příspěvky zájmovým a sportovním organizacím
pracujícím s mládeží z rozpočtu městyse za rok 2014.
15. Projednání podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na
rozšíření sportovišť a zařízení dětského hřiště v Červených
Pečkách
Záměr realizace víceúčelového sportoviště občanským
sdružením ČePečky sportovní byl z důvodu následné
udržitelnosti projektu přehodnocen s tím, že žadatelem o dotaci
by měl být městys Červené Pečky. Ten je vlastníkem většiny
pozemků pod zamýšlenými stavbami nebo má pozemky od FK
Červené Pečky dlouhodobě pronajaty. Hřiště na plážový volejbal
po jeho realizaci by provozovalo občanské sdružení ČePečky
sportovní, ostatní sportoviště (in-line dráha, dětské hřiště,
eventuálně parkovací plochy a zeleň) by zůstala městysi.
ZM souhlasí s podáním žádosti do ROP Střední Čechy NUTS-2
na projekt Víceúčelové sportoviště v městysi Červené Pečky a
souhlasí s finanční spoluúčastí městyse ve výši minimálně 15%
ceny stavby.

Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení
kabelu NN do pozemků městyse p.č. 944/12 a 1630 k.ú.
Červené Pečky
Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného
břemene mezi městysem Červené Pečky a ČEZ Distribuce a.s na
uložení kabelu nízkého napětí do pozemků městyse. Jedná se
o novou přípojku kabelu nízkého napětí k pozemku pana Romana
Žídka v Dobešovicích.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
městysem Červené Pečky a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
v Děčíně na uložení kabelu nízkého napětí do pozemků městyse
za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč.

10. Projednání Smlouvy o zřízení práva stavby vodovodní
a kanalizační přípojky na pozemcích městyse p.č. 1079/2
a 789/2 k.ú. Červené Pečky

16. Projednání prodeje pozemků městyse v k.ú. Bohouňovice I
panu Březinovi v rozsahu dle soupisu v příloze
Jedná se o pozemky v k.ú. Bohouňovice I. v části Hranice
uvnitř území, které vlastní pan Jan Březina a tři příjezdové
komunikace do tohoto prostoru. Podobný bod se v zastupitelstvu
před časem již projednával, ale nebyl dotažen do konce. Záměr
prodeje pozemků dle soupisu o celkové výměře 5.568 m2 musí
být nově po stanovenou dobu zveřejněn na úředních deskách a
opět projednán v zastupitelstvu se stanovením podmínek.
Pozemky jsou jednak příjezdová cesta na Červený mlýn, slepé
části cest uvnitř pozemků pana Jana Březiny a pozemky vzniklé
při digitalizaci kolem vodoteče. Geometrickým plánem je nutné
oddělit část pozemků navazujících na silnici III. třídy, které
zůstanou ve vlastnictví městyse a umožňují přístup do
nemovitosti č. p. 27 a č.p. 24.
ZM souhlasí se záměrem prodeje pozemků městyse v k.ú.
Bohouňovice I. na Hranicích v rozsahu dle přílohy o celkové
výměře 5.568 m2.

Jedná se o stavbu vodovodní a kanalizační přípojky pro
nemovitost na p.č. 789/1 dle projektové dokumentace zpracované
firmou VODOS Kolín. Stavebníkem je pan Petr Bogáň,
Na Trubech 162, Červené Pečky, který provede stavbu nejpozději
do 5 let od podpisu této smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby kanalizační a
vodovodní přípojky pro nemovitost na p.č. 789/1 za jednorázovou úplatu 500,-Kč.
11. Projednání Dodatku smlouvy k zajištění dopravní obslužnosti
na rok 2014
Pro rok 2014 se výše prokazatelné ztráty, vzniklé plněním
závazku veřejné služby, určí jako rozdíl ceny dopravních výkonů
a tržeb, předložených dopravcem v předběžném odborném
odhadu. Prokazatelná ztráta pro rok 2014 se stanovuje ve výši
323.200,-Kč. Sjednaný počet ujetých kilometrů dle schválených
jízdních řádů za rok 2014 je 12.920 km.
ZM schvaluje Dodatek č. VI ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě mezi městysem
Červené Pečky a Okresní autobusovou dopravou Kolín s.r.o. na
rok 2014.

17. Projednání Smlouvy o zabezpečení podání žádosti o dotaci na
akci víceúčelového sportoviště v městysi Červené Pečky
Starosta seznámil zastupitele s příkazní smlouvou na
zabezpečení přípravy podání žádosti o dotaci na akci
„Víceúčelové sportoviště v městysi Červené Pečky“ mezi
městysem a WITERO s.r.o., Praha. V rámci přípravy na získání
dotace zhotovitel zabezpečuje: přípravu podkladů potřebných pro
podání žádosti z ROP, podání žádosti o dotaci, sledování
schválené dotace, přípravu a koordinaci společných jednání
s generálním projektantem stavby a výběrové řízení na
dodavatele stavby.
ZM schvaluje Smlouvu o zabezpečení podání žádosti o dotaci
na akci víceúčelového sportoviště v městysi Červené Pečky mezi
městysem Červeném Pečky a firmou WITERO s.r.o. Praha.

12. Projednání smlouvy se zařazením správního území městyse
do územní působnosti MAS Podlipansko na období 2014 až
2020
Dne 20. ledna přišla žádost od ing. Markéty Pošíkové, ředitelky
MAS Podlipansko, o zařazení našeho správního území do územní
působnosti MAS Podlipansko pro období 2014 – 2020. Tímto
krokem může městys, ale i ostatní spolky a podnikatelé, které
působí na našem území, čerpat finanční prostředky v rámci
Strategie MAS.
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18. Projednání souhlasného prohlášení k budově Trafostanice na
pozemku p.č.st. 93 v k.ú. Bohouňovice I.
p. Kopecký: městys se stal vlastníkem budovy na základě výzvy
katastrálního úřadu, který při kontrole operátu v k.ú.
Bohouňovice zjistil, že se na pozemku městyse p.č. st.93 nachází
stavba, která není zapsána v katastru nemovitostí. Městys nechal
zpracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, požádal
stavební úřad o její potvrzení a nechal stavbu zapsat do katastru
nemovitostí. Nyní ČEZ a.s. toto vlastnictví zpochybnil
předložením privatizačního projektu, kterým se stal vlastníkem
celé rozvodné sítě včetně všech trafostanic. Doporučil
zastupitelům souhlasné prohlášení schválit. Záměr prodeje
pozemku pod stavbou je zveřejněn a na příštím zasedání lze
schválit jeho prodej ČEZ a.s. za dohodnutých podmínek 1000,Kč/m2.
ZM schvaluje souhlasné prohlášení, ve kterém uznává, že
vlastníkem stavby Trafostanice v Bohouňovicích I. na pozemku
p.č.st. 93, je ČEZ a.s. Praha.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 22.5.2014
Přítomni: p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků, p. Tomáš Dvořák,
Mgr. Bartůněk, Mgr. Hanzlová, Mgr. Istenčin,
p. Slanařová, Ing. Šanc, Mgr. Jan Dvořák
Omluveni: Ing. Kubín, Ing. Pospíšil, p. Procházková
Hosté:
1.

ZM Je možnost zpětně požádat o dotaci na zateplení budovy
mateřské školy, která proběhla v roce 2010. Poskytování
poradenských služeb a administrativní činnosti v rámci projektu
nám nabídla firma grantEXs.r.o., Praha.
ZM schvaluje účast městyse jakožto žadatele v rámci LX.
Výzvy pro podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a to konkrétně
pro Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití
odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Jedná se o podporu
akce „Zateplení budovy MŠ v Červených Pečkách“.
ZM současně schvaluje výběr dodavatele pro poradenské
služby při přípravě žádosti o podporu v rámci Operačního
programu Životní prostředí a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí poradenských a administrativních činností
s firmou grantEX s.r.o. Praha.

2.

Projednání zprávy hodnotící komise na výběr dodavatele
stavby Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení ul. Dr.
Dvořáka, Červené Pečky, nové veřejné osvětlení Dobešovice
Celkem doručeno 8 nabídek, z toho 3 nejlevnější firmy byly
vyzvány k doplnění položek ve výkazu výměr. Vyzvané firmy
požadované položky doplnily. Nejnižší nabídkovou cenu podala
firma Jan Březina.
ZM schvaluje zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek
na stavbu Oprava chodníku a veřejného osvětlení ul. Dr. Dvořáka
a nové veřejné osvětlení Dobešovice. Dodavatelem stavby bude
firma Jan Březina, Bohouňovice I, č.p. 28 s cenovou nabídkou
1.949.389,- Kč včetně DPH 21%.

3.

Projednání zprávy hodnotící komise na výběr dodavatele
stavby Plynofikace a topení č.p. 6 Červené Pečky
Komise vybírala ze dvou uchazečů, nabídku nejnižší ceny měla
firma Dohnal Josef, Velký Osek.
ZM schvaluje zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek
na stavbu Plynofikace a topení budovy č.p. 6 Červené Pečky.
Dodavatelem bude firma Josef Dohnal, Velký Osek s cenovou
nabídkou 566.124,- Kč včetně DPH 21%.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 7.4.2014
Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, Ing. Kubín, p. Lang, p. Jirků,
Mgr. Istenčin, p. Procházková, p. Slanařová, Ing. Šanc,
Mgr. Hanzlová, Ing. Pospíšil

4.

Projednání zprávy hodnotící komise na výběr dodavatele
stavby Oprava zámecké zdi Červené Pečky
Ze čtyř uchazečů vybrala komise nejnižší nabídku, kterou
podala firma Sixta David, Sendražice.
ZM bere na vědomí zprávu vedení úřadu o cenových nabídkách
na stavbu Rekonstrukce části cihelného plotu zámecké zahrady
Červené Pečky. Dodavatelem bude firma David Sixta,
Sendražice, za cenu 119.887,- Kč včetně DPH 21%.

Omluveni: Mgr. Bartůněk, p. Kulhánek, p. Dvořák Tomáš
Hosté: p. Kopecký
Projednání požadavků na uzavření smluv o právu provést
stavbu na cizím pozemku a smluv o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodní přípojky
v k.ú. Bohouňovice I.

5.

Starosta seznámil zastupitele s rozsahem navržených smluv a
důvodem jejich uzavření. Navrhl, aby služebnost eventuálně
břemeno byly zřízeny bezúplatně.
Ing. Kubín doplnil nejnovější poznatky z realizace takovýchto
smluv u Katastrálního úřadu a doporučil uvést ve smlouvách i
všechny spoluvlastníky nemovitosti, které se přípojka týká.
2.

Projednání zprávy hodnotící komise na výběr dodavatele
stavby Oprava části ul. Flosova Červené Pečky
Do výběru se přihlásily 4 firmy – Halko stav. spol. s r.o., Jan
Březina, Silmex s.r.o. a Silnice Čáslav. Hodnotícím kritériem
byla nabídková cena, nejlevnější nabídku podala firma Jan
Březina.
ZM schvaluje zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek
na stavbu Oprava části ulice Flosova, Červené Pečky.
Dodavatelem bude firma Jan Březina, Bohouňovice I, č.p. 28
s cenovou nabídkou 526.622,- Kč včetně DPH 21%.

19. Projednání žádosti o dotaci na zateplení Mateřské školy
Červené Pečky

1.

p. Kopecký, p. Protiva, p. Protivová

Projednání počtu členů zastupitelstva Městyse Červené Pečky
ve volebním období 2014-2018
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je třeba stanovit
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí počet
členů zastupitelstva.
ZM schvaluje pro volební období 2014 – 2018 počet zastupitelů
na 13, stejně jako v současném volebním období.

Projednání Smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku pro pozemky městyse p.č. 1457 a p.č. 1629 k.ú.
Červené Pečky na stavbu odtokového potrubí od domovní
čistírny odpadních vod do vodoteče

6.

Projednání prodeje pozemku městyse p.č. 1214 k.ú. Červené
Pečky
Záměr prodeje byl řádně zveřejněn. Paní Macháčková svou
žádost odůvodňuje tím, že má na pozemku zřízenu kanalizační
přípojku a vodoměrnou šachtu pro přípojku vodovodu.
V současné době má pozemek dlouhodobě pronajatý.
Před časem prodej tohoto pozemku zastupitelstvo neschválilo
z důvodu zachování přístupu k opěrné zdi v případě nutnosti její
opravy.

Starosta seznámil zastupitele s důvodem uzavření smlouvy.
P. Janda realizuje odtokové potrubí z domovní čistírny odpadních
vod z jedné z nemovitostí, které v Dobešovicích vlastní. Navrhl,
aby břemeno bylo zřízeno bezúplatně. Potrubí přetíná dva obecní
pozemky a je zaústěno do vodoteče.
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ZM neschvaluje prodej pozemku městyse p.č. 1214 k.ú.
Červené Pečky o výměře 38m2 za cenu 50,- Kč/m2.
7.

Projednání pronájmu části pozemku městyse p.č. st. 75 k.ú.
Červené Pečky
Paní Beranová by chtěla na pozemku vybudovat letní posezení
pro provozovanou cukrárnu.
ZM schvaluje pronájem části pozemku městyse p.č. st. 75
o výměře cca 35m2 paní Aleně Beranové, Červené Pečky, za
cenu 100,- Kč a rok.

8.

Projednání pronájmu pozemku městyse p.č. 180/2 k.ú.
Červené Pečky

13. Projednání smlouvy o provádění hlavních ročních kontrol
dětského hřiště
Obec má povinnost provést 1x ročně roční revizi dětského
hřiště. Předmětem smlouvy je celková kontrola dětského hřiště,
obsahuje cenu ročních kontrol v letech 2014-2018 a cenu
dopravy.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o provádění hlavních ročních
kontrol dětského hřiště na pozemku městyse p.č. 180/1 k.ú.
Červené Pečky.
14. Projednání záměru prodloužení balastní stoky
Prodloužením stoky o 24 m by bude zachycena většina
srážkových vod, které přitékají z jižní strany po ulici Na Obci.
ZM schvaluje záměr prodloužení kanalizace pro odvod balastní
vody v lokalitě Na Obci Červené Pečky v délce cca 24 m za cenu
20.551,- Kč včetně DPH.

Fotbalový klub žádá o dlouhodobý pronájem pozemku p.č.
180/2, k.ú. Červené Pečky – zelená plocha hřiště - z důvodu
čerpání dotace na zavlažování trávníku. Zároveň předkládá
nájemní smlouvu na dobu určitou a to od 17.3.2014 do
31.12.2024.
ZM schvaluje pronájem pozemku městyse p.č. 180/2 k.ú.
Červené Pečky o výměře 8100 m2 FK Červené Pečky bezúplatně.
Jedná se o plochu fotbalového hřiště. Záměrem je umožnění
čerpání dotace na zavlažování trávníku.
9.

Projednání záměru prodeje pozemku
trafostanicí p.č. st. 93 k.ú. Bohouňovice I

městyse

15. Žádost o příspěvek na účast na závodech dračích lodí v Týnci
nad Labem
Závodů dračích lodí se zúčastní družstvo ČePečky letos
podruhé, žádá o příspěvek pro závodníky na startovné.
ZM schvaluje příspěvek na závod dračích lodí v Týnci nad
Labem dne 31.5.2014 ve výši 1.000,- Kč.

pod

ČEZ Distribuce a.s. žádá v rámci vypořádání majetkoprávních
vztahů o odprodej pozemku p.č. st. 93 o výměře 7 m2.
ZM schvaluje prodej pozemku městyse p.č. st. 93 o výměře 7m2
k.ú. Bohouňovice I firmě ČEZ Distribuce a.s. za cenu 1.000,Kč/m2.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v letních
měsících roku 2014, tedy v červnu, červenci a srpnu, dožívají
významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví, životní pohodu a optimismus.

10. Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů s firmou EKO-KOM
Smlouva je upravena podle nového občanského zákoníku.
Odměna a její části se skládají vždy ze základní a bonusových
složek. Celkový rozsah a finanční objem odměn zůstává
zachován. Upravený Dodatek č. 1 umožňuje pověřit svozovou
firmu NYKOS a.s. výkaznictvím, případně i fakturací jménem
obce.
ZM schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. včetně dodatku ke
smlouvě č. 1 a přílohy č. 1, kterou zplnomocňuje firmu NYKOS
a.s. Ždánice k vykonávání závazků vyplývajících z této smlouvy.

75 let
Pan Josef Hejduk
Pan Stanislav Miškovský

85 let
Paní Květoslava Kolejová
Paní Pavla Kahovcová
Paní Lidmila Radoměřská
Paní Elsa Černá

11. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě „kabelu VO Dobešovice“ na pozemcích p.č.
1150/7, 930/2, 1064/2, 1150/6, 1062/10 a 970/4 k.ú. Červené
Pečky

OKÉNKO KOMISE KULTURNÍ,
ŠKOLSKÉ A SOCIÁLNÍ

Smlouva souvisí s výstavbou nového veřejného osvětlení do
Dobešovic. V trase je vodoteč, která má více majitelů. Jednou
z podmínek stavebního řízení je smlouva o zřízení služebnosti se
všemi vlastníky. Smlouvy jim byly odeslány. Pokud se nepodaří
je uzavřít, nabízí se řešení vést kabel až k mostku z Červených
Peček a další světlo napojit z druhé strany z Dobešovic.
ZM schvaluje Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě „kabelu veřejného osvětlení Dobešovice“.

Stalo se již pravidlem, že vás prostřednictvím stránek Červenopečeckého čtvrtletníku informujeme o akcích kulturní komise za
uplynulé 3 měsíce. Pokud je to možné, nacházíte zde i pozvánky na
akce plánované. Těch však v posledních měsících přibývá a frekvence
vydávání Červenopečeckého čtvrtletníku neumožňuje, abychom vás
mohli pozvat na vše, co se chystá. Proto čas od času navštivte
internetové stránky kulturní komise, kde naleznete aktuální upoutávky
na veškeré chystané akce - http://www.cervenepecky.cz – odkaz
Kulturní komise.

12. Projednání prací nutných k opravě komunikace v ulici Dr.
Dvořáka Červené Pečky
Před dokončením povrchu komunikace je nutné vyměnit obruby
na levé i pravé straně silnice. Na levé straně je výměna obrub
součástí nového chodníku, který bude vybudován firmou Strabag
po dokončení kanalizace na balastní vodu.
Z projektu opravy chodníku na pravé straně a rekonstrukce
veřejného osvětlení byly vyjmuty položky rozpočtu na výměnu
obrub a toto objednáno rovněž u firmy Strabag. Tím se zajistí, že
při rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení již nebude nutné
zasahovat do nově položeného povrchu komunikace.
ZM schvaluje soubor prací nutných k dokončení oprav
komunikací v ulici Dr. Dvořáka firmou Strabag a.s. v celkové
výši 564.133,- Kč bez DPH 21%.

18.5.2014 - Lipno
Stezka korunami stromů
Čas od času se v nabídce akcí pořádaných Kulturní komisí objeví
i turisticky laděná akce. Tak tomu bylo i v neděli 18.5., kdy byl
pořádán zájezd na Lipno a hlavním cílem se stala Stezka v korunách
stromů. Tuto stezku je možné označit slovem "unikátní". V naší
republice je tato stavba zatím jediná, a pokud bychom sčítali obdobné
stavby v evropských zemích, dostaneme se k číslu 3, což také není
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mnoho. Stezka byla otevřena v červnu 2012 a nabízí nejen
adrenalinový zážitek, ale díky různým interaktivním koutkům,
informačním tabulím, herním prvkům, proškoleným zaměstnancům,
návštěvnických soutěží… plní také funkci vzdělávací. A také další
zařízení a služby v těsné blízkosti nabízí vyžití pro celou rodinu, pro
všechny generace. Osobně jsem byl velmi překvapen, jak moc se
Lipno nad Vltavou změnilo v posledních dvou letech a kam až se
rozšířila nabídka služeb turistům.
Plánovat takovouto akci je celkem složité. Pro některé z účastníků
je hlavním cílem turistika a těší se na svou "porci kilometrů" a
samotná Stezka v korunách stromů je pro ně nezajímavá. Jiní se
zájezdu účastní pouze s cílem navštívit Stezku a pěší turistika je příliš
neláká. Další chtějí navštívit Lipno nad Vltavou a podívat se, jak
změnilo svou tvář po mohutné vlně především zahraničních investic.
Proto bylo připraveno několik doporučených variant programu a
z nich si každý mohl zcela individuálně poskládat program svého dne.
Snad se to podařilo a pomohlo tomu také počasí. V tomto směru
jsme měli vcelku velké
štěstí. Ještě den před
akcí (celodenní déšť a
zima) se přihlášení
účastníci dotazovali,
zda nebude zájezd
rušen a zda vůbec
proběhne. Sám jsem
celkem s obavami
čekal, kolik se nás
v den odjezdu sejde a
kolik lidí oželí své
zaplacené místo a
zůstane doma. To
nakonec
neudělal
nikdo a do Lipna
nad Vltavou odjela
kompletní 41 členná
skupina. Tam na nás
čekalo vcelku solidní
počasí, které nám
umožnilo absolvovat
program bez omezení.

že ze záznamu je pouštěn i zpěv.
Již nyní si můžete ve svých diářích vyznačit termín 11.4.2015, kdy
by měl proběhnout v pořadí 5. ples městyse. V tu dobu bude mít náš
městys jiné složení zastupitelstva a jiné složení kulturní komise, která
ples pořádá. Doufejme, že ples zůstane v kalendáři akcí zachován a na
tradici jeho pořádání bude navázáno.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

27.6. na Pecku po devětadvacáté
Znovu, jako každý rok poslední pátek
v červnu, rozezní prostory zahrady za kuželnou
písně hrané ve stylu country, folku a trampské
písně.
Pár skladeb na začátek obstarají pořádající
Trampoty a potom už pozvaní kamarádi a přátelé přidají něco za své
tvorby.
Nawostro je seskupení, které jako svou stáj uvádí také Červené
Pečky, procestovalo a odehrálo spoustu festivalů, výročních ohňů a
country bálů.
Duo Džemini tvoří klávesák a výborný houslista Pavel Ptáček a
zpěvačka s kytarou Renata, která už kdysi dávno, jako členka dua
R+H, Červenopečeckou pecku vyhrálo.
Z Mladé Boleslavi přijedou vyznavači bluegrassu Barbecue.
Členové této formace prošli řadou jiných skupin, stejně jako kolínský
Roman Zajíček, který zde hraje na dobro.
Petr Kocman je jedním z nejlepších českých country hudebníků,
který hrál s Greenhorny, Věrou Martinovou, Františkem Nedvědem a
uplatnil se jako studiový hráč při natáčení význačných hudebních
projektů. Se svým PK Bandem se ujme role hlavní hvězdy. Zazpívá
písně vlastní tvorby, ale také hity z jiných hudebních odvětví. Tak
hlavně doražte a držte palce, ať neprší.
Sosák

Kam na výlet
V našem okolí Červených Peček je líbezná obec Libenice, původně
Ljubenice. První doložená zmínka pochází z roku 1142, kdy ves se
dvorem patřila k Sedleckému klášteru. V roce 1396 byl dvůr i ves
prodány králi Václavovi IV, v té době již byla postavena TVRZ.
Za císaře Rudolfa II roku 1437 byly Libenice připojeny k panství
Kolínskému. V roce 1778 císařská správa zrušila dvůr Libenice a
pozemky rozprodala lidem - tím se Libenice rozrostly.
LIBENICKÁ TVRZ byla postavena asi v roce 1396 králem
Václavem IV. Tato stavba se stářím může rovnat chrámu sv. Barbory zal. 1388 nebo Karlovu mostu, který byl dostaven byl v roce 1402.
Libenický okrašlovací spolek vyhlásil dlouhodobou akci „Pojďte
s námi na tvrz“, která má za cíl tuto památku chránit, renovovat a
oživit. Spolek se rozhodl TVRZ připojit ke „Dnům evropského
dědictví“ a v září 2012 už byla tvrz otevřena pro návštěvníky.
Při druhém ročníku „Dny evropského dědictví“ v září 2013 již
návštěvníci vstoupili do sálu a na jevišti shlédli divadelní představení.
V letošním září 2014 si již potřetí můžete prohlédnout tvrz od sklepů
až ke střeše a zamyslet se nad dlouhou historií budovy.

12.4.2014 - 4. ples městyse
Již tradičně druhou dubnovou sobotu proběhl 4. ples městyse
Červené Pečky. Tato akce si již našla stabilní příznivce. O tom svědčí
210 návštěvníků plesu, protože toto číslo je v podstatě totožné s
počtem loňským. Za 4 roky existence se vykrystalizovala organizace
plesu a také nabízený doprovodný program. Taneční orchestr Peklo
nabízí skladby pro posluchače různých věkových kategorií a různého
stylu a o zábavu se staral zatím pokaždé. A pokud se nestane nic
neočekávaného, tak jistě bude i v budoucnu. Přesto nemálo
posluchačů konstatovalo, že zvuk byl letos daleko kvalitnější než v
letech předchozích. Pravidelnými body v programu jsou i předtančení.
Jiří Vácha a Eliška Semrádová se společenskému tanci věnují léta. Na
jejich vystoupení je to vždy vidět a kromě vysoké kvality mohou
pravidelní návštěvníci plesu sledovat i pokroky a vývoj, kterými pár
prochází. Půlnoční předtančení skautských vedoucích bylo i letos
divácky atraktivní a sklidilo zasloužený potlesk.
Hlavní novinkou plesu bylo vystoupení Vládi Lichnovského, který
se svou show, imitující vystoupení Elvise Presleyho, sklízí úspěchy po
celém světě. Jeho vystoupení bylo domlouváno už v letech
předchozích, ale až nyní jsme nalezli společné volné místo
v kalendáři. Jeho vystoupení proběhlo jako tzv. "halfplayback".
Až po plese si organizátoři uvědomili, že toto slovo bylo možné
návštěvníkům podrobněji vysvětlit. Jedná se o vystoupení,
kde si umělec pouští z CD nosiče muziku, do které vlastním
hlasem zpívá. Vystoupení Vládi Lichnovského bylo natolik
kvalitní a věrné, až se někteří z návštěvníků plesu domnívali,

MENHIRY v LIBENICÍCH
Libenický menhir je lidskou rukou hrubě tvarovaný kámen ze
světle šedé ruly a byl nalezený v roce 1959 na poli u Libenic.
Je vystavený na nádvoří budovy Archeologického ústavu v Praze na
Malé Straně, váží 2,5 tuny, vysoký je 2 m. Ležel v keltském objektu a
byl datován do mladší doby železné, čtvrté století před naším
letopočtem. Do Libenic byly dovezeny dva nové menhiry z červené
žuly, jejich umístění na návsi proběhlo 26. 5. 2013. Jsou zajímavým
turistickým zastavením.
V Libenicích stojí významný EVANGELICKÝ KOSTELÍK
se hřbitovem.
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Z Libenic do Grunty je to jen 3 km a tam si můžete prohlédnout
kostel Panny Marie, který letos slaví 100 let. Věžičky kostela jsou
vidět v celém okolí.

to hodně naivní. Chápu, že v naší společnosti je velké znechucení
z politiky díky mnoha kauzám, o kterých nás media intenzivně
informují. Nedělám si ale iluze, že ve vyspělých demokratických
zemích podobné případy nejsou. Jenom je jich méně a u nás se o tom
málokdy dozvíme. To neznamená, že souhlasím s hamižným a lživým
jednáním politiků. Jen jsem si vědom, že zatím není lepší způsob
státního zřízení, než demokracie na základě soutěže politických stran a
svobodných voleb. O takový systém je ale nutné pečovat – buď přímo
činností v některé politické straně, nebo alespoň sledováním činnosti
politiků a účastí ve volbách. Pokud by se totiž k volbám dostavilo tak
málo voličů, že by zvítězila některá extrémní strana, mohlo by se stát,
že po dlouhou dobu nebude z koho volit! Taková doba tu byla před
nedávnem a trvala dlouhá desetiletí – neměli bychom tak rychle
zapomínat! Volební právo je možnost, o kterou naši předkové dlouho
usilovali a je třeba chápat ho jako občanskou povinnost. Pozoruhodné
je, že v zemích na západ od našich hranic to tak chápe mnohem více
obyvatel, přestože většinou nemají zkušenost s totalitním režimem.

Výlet do Libenic pěšky nebo na kole vás seznámí se zajímavostmi
v okolí Červených Peček.
V. Miškovská

VÝSTAVY
Červinkovský dům, Brandlova 27
BROUCI - od 15. května do 24. srpna 2014
IDEÁLNÍ CHRÁM - od 4. září do 30. listopadu 2014
Dvořákovo muzeum
Poklady starého Egypta - od 12. září 2014

Miloslav Kubín

Zprávy z knihovny

A trocha statistických dat pro dokreslení (zdroj: Český statistický
úřad):

V Kolínském deníku duben 2014 byly uvedeny
nesprávné údaje týkající se naší knihovny.
Knihovna má svůj vlastní fond knih, jak všichni
čtenáři vědí, pouze na doplnění a zpestření se
půjčuje výměnný soubor z Kutné Hory. Informaci,
že knihovna nemá svůj fond nesprávně uvedl
redaktor Deníku, nikoliv pan starosta J. Dvořák,
který naopak práci knihovny pochválil.
Jako každý rok jsme se v dubnu zúčastnily vyhlášení výsledků
ankety SUK - čteme všichni, které se koná v Památníku národního
písemnictví v Praze. Naše dívky Denisa Chlupáčková, Natálka
Bartůňková a Kristýna Poláčková byly vybrány, aby předaly Cenu dětí
autorům, ilustrátorům a zástupcům nakladatelství. Tohoto úkolu se
zhostily na výbornou.
V knihovně jsou opět nové knihy z Kladna a výměnný soubor
z Kutné Hory.
Nově vyřazené knihy jsou tentokrát vystaveny v knihovně. Kdo
ještě nemá zaplaceny příspěvky na tento rok, tak prosím urychleně
napravit.
V naší knihovně proběhla ve dnech 23. - 25. 4. 2014 revize
knihovního fondu.

Oba volební okrsky sumárně:
Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební Odevzdané
účast v %
obálky

1

756

104

13,76

2

711

128

18,00

Celkem

1467

232

15,81

Platné
hlasy

% platných
hlasů

104

104

100,00

128

128

100,00

232

232

100,00

Přehled hlasů, které jsme rozdělili jednotlivým kandidátkám:
Strana
č.

Dovolená a výpůjční doba v knihovně o prázdninách:
Otevřeno bude: pondělí a středa od 9 do 18 hodin
Dovolená: 2. - 3. 7. 2014
7. - 18. 7. 2014
4. - 8. 8. 2014
25. - 29. 8. 2014
M. Hurtová, knihovnice

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
Hlasy

Strana
č.

název

Platné hlasy
celkem

v%

Předn.
Hlasy

1 SNK Evropští demokraté

0

0,00

21 VIZE 2014

0

0,00

2 Koalice SP a NO!

0

0,00

22 Úsvit přímé demokr. T. Okamury

16

6,89

x

3 Klub angažovaných nestraníků

0

0,00

23 Strana zelených

8

3,44

x
x

4 NE Bruselu - Národní demokracie

0

0,00

24 Strana svobodných občanů

14

6,03

5 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

15

6,46

x

25 Romská demokratická strana

0

0,00

6 Str.zdr.rozumu - NECHCEME EURO

6

2,58

x

26 Komunistická str. Českosloven.

1

0,43

7 Koalice TOP 09 a STAN

45

19,39

x

27 Volte Pr. Blok www.cibulka.net

0

0,00

8 Liberálně ekologická strana

0

0,00

28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!

0

0,00

9 LEV 21 - Národní socialisté

0

0,00

29 Koalice DSSS a SPE

4

1,72

10 Komunistická str. Čech a Moravy

38

16,37

30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

0

0,00

x

11 evropani.cz

0

0,00

31 Republika

0

0,00

12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ.

0

0,00

32 Česká pirátská strana

9

3,87

13 Fair Play - HNPD

0

0,00

33 Česká Suverenita

0

0,00

14 Česká str. sociálně demokrat.

15

6,46

x

34 Koruna Česká (monarch. strana)

0

0,00

16 ANO 2011

41

17,67

x

35 Aktiv nezávislých občanů

0

0,00

17 "Strana rovných příležitostí"

0

0,00

36 Česká strana národně sociální

0

0,00
0,00

18 Moravané

1

0,43

x

37 Občanská konzervativní strana

0

19 Česká strana regionů

1

0,43

x

38 Věci veřejné

1

0,43

20 Občanská demokratická strana

17

7,32

x

39 OBČANÉ 2011

0

0,00

x

x

x

x

Baby klub
SLABÁ VOLEBNÍ ÚČAST

… od zahájení naší činnosti uplynuly již
4 roky. Jsme rády, že si k nám nacházejí
cestu „nové rodiny“, že máme „pravidelné
návštěvníky“ a že na akce přicházejí rodiny,
co byly „u zrodu“ našeho centra a děti již
mají školkou či školou povinné - prostě se rozrůstáme.

V týdnu do 25.5.2014 proběhly v členských
zemích Evropské unie volby do Evropského
parlamentu. Vyznačovaly se nízkou volební účastí
ve všech zemích, přitom v České republice byla
jedna z nejnižších – hlasovalo pouhých 18,2%
oprávněných voličů. V naší obci to bylo ještě
méně – volilo jen 232 oprávněných voličů, to je necelých 16%!
Tento příspěvek píši krátce po vyhlášení výsledků proto, že mne
znepokojuje nezájem občanů o volby. Podobnou účast jsem
zaznamenal ve volbách do senátu. Politici a novináři pro to mají různá
vysvětlení a svalují vinu jedni na druhé. Nikde jsem ale
nezaregistroval důvod, který mi říkal jeden známý již před několika
roky. On nechodí volit proto, aby politikům dal najevo, že instituce,
do které se volilo, je zbytečná. Tvrdí, že kdyby nešel volit nikdo,
museli by s tím ti politici přeci něco udělat!
Překvapivé je, že tento neobvyklý názor mi sdělil dlouholetý
středoškolský pedagog! Možná takto uvažuje více lidí, ale připadá mi
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skořápek, kteří měli místo vlasů pažitku či petrželku kudrnku. Třetí
stanoviště bylo také velmi oblíbené. Děti dostaly vyfouklé vajíčko,
pomazaly jej lepidlem a posypaly barevnými písky. Vznikala tak
velmi hezká duhová vajíčka. Na čtvrtém stanovišti si děti vyzkoušely
různé techniky zdobení papírových kraslic. Asi nejoblíbenější byla
„zmizíková“ metoda, při které děti vajíčko natřené inkoustem zdobily
zmizíkem.

A co že se to u nás děje? Tak
tedy - kromě toho pravidelného
scházení se v herně si tu a tam
uspořádáme akci pro děti a
dospěláky a nebo akcičku určenou
pouze dospělákům - odreagování
má blahodárné účinky.
Letos jsme u nás zrealizovaly
představení pro děti (Divadélko
Kůzle, Maňáskové divadélko, Čarodějnická škola), vyzkoušely si
keramické tvoření a techniku zvanou Enkaustika. Nechyběly ani již
tradiční akce – Mikulášská a Karneval a maminám umožnily levně
nakoupit či prodat oblečky na děti při tradičním bazárku.

Pletení pomlázky

Zdobení vajíček pískovou technikou

Velikonoční tvoření 29.3.2014

Děti si od vyrábění odpočinuly při soutěžích, které pro ně tentokrát
připravila skupina kamarádek pod vedením Simony Králové. Soutěže
byly zase s velikonočními a jarními motivy – děti hledaly ukryté
lístečky s květinami, nosily vajíčko na lžíci apod. Všechny děti byly
šikovné a zasloužily si malou sladkou odměnu.

Letošní velikonoční tvoření probíhalo ve
stejném duchu jako vánoční tvoření. Příchozí
čekalo šest „vyráběcích“ stanovišť, pohybové
hrátky, soutěže a pro doplnění energie kavárnička
s milou obsluhou.
Aby se děti brzy osmělily, dostaly hned na
začátku „za účast“ čokoládové kuře. Na stanoviště nám tedy
přicházely sladce naladěné a usměvavé…
Největším hitem nejen pro děti, ale i pro dospělé, bylo pletení
velikonočních pomlázek. I nejmenší děti si ji s menší pomocí zvládly
uplést a hned si ji také všechny zkoušely… Některé děti ani nebyly
poznat, protože si na dalším stanovišti vyrobily papírovou masku a
stala se z nich velikonoční zvířátka.
Další stanoviště byla zaměřená na výrobu nejrůznějších
velikonočních dekorací. Na prvním se vyráběla papírová velikonoční
zvířátka, slepička, zajíček, beránek, každé trochu jinou technikou.
Hotové zvířátko se buď dalo pověsit nebo zapíchnout na špejli např.
do květináče. Na druhém stanovišti se vyráběli panáčci z vaječných

Zvířátka z papíru

Petra Kubelková
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Po večeři přišli milí hosté, aby dětem přečetli svou oblíbenou
pohádku či dětský příběh. Nejprve četla paní ředitelka naší školy a
školky, pak pan starosta našeho městyse. Děti ležely na koberci, brady
zabořené ve svých polštářcích a ani nedutaly, všem se čtení moc
líbilo. Na oplátku jsme pak s dětmi sehráli hostům a rodičům pohádku
O veliké řepě. Děti pohádku dobře znaly, stačilo jim jen mých pár
úvodních vět a pak už dobře věděly samy, co mají dělat.

Soutěž v hodu vajíčkem
Tradičně využívám tuto cestu k poděkování všem, kteří se přípravy
a průběhu akce účastnili. Všem tedy moc díky, sponzorům i všem,
kteří věnovali „jen“ svůj volný čas. Jmenovitě si tentokrát neodpustím
poděkovat paním kuchařkám ze školní jídelny, které nám daly několik
plat vyfouklých vajíček.
Radka Šancová

Pohádka paní ředitelky

Noc s Andersenem 4.4.2014
4.4.2014
Letošní Noc s Andersenem začala na školní
zahradě, kde jsme společně
s dětmi
zasadili
první
pohádkový strom. Děti si
na lístečky napsaly svá
tajná přání a hodily je ke
kořenům. Uvidíme, zda
jim pohádkovník přáníčka
splní. Podle očekávání byly
děti při sázení velice samostatné, statečně hrnuly
zeminu malými lopatičkami
a hrabičkami, některé si
dokonce troufly i na velkou
lopatu…
Ve školce jsme pak s dětmi utvořili jednu velkou partu a společně
jsme putovali z jednoho pohádkového příběhu do druhého a v každém
jsme něco nového poznali. Postřeh jsme s dětmi cvičili u několika
pohádkových pexetrií, znalosti svátků a ročních období jsme si
zopakovali společně s medvídkem Pú. Astrid Lidgrenová a její
postavy nás čekaly u nejrůznějších pohybových úkolů a nakonec jsme
si vyrobili papírové origami - Pejska a Kočičku z pohádek bratří
Čapků a hrdinu moderních pohádek pro malé děti - autíčko
BleskaMcQueena.

Pohádka O veliké řepě
Po večerní hygieně čekal děti ještě loutkový Večerníček, tentokrát
na motivy pohádky O neposlušných kůzlátkách. A pak nastal
okamžik, na který se všechny děti celé odpoledne těšily možná
nejvíce, a to hromadné zalehnutí do spacáků. Asi hodinu trvalo, než se
všechny děti opravdu uvelebily v tom velkém pytli, lehly si co
nejblíže ke svým kamarádům, došly se hromadně vyčůrat a pak ještě
napít… Ke ztišení pomohla ještě pohádka z knížky, kterou jsme dětem
přečetly, a dobrodružství dětí z Bullerbynu, které poslouchaly z CD.
Dospělí si pak oddychli, ale než jsme zalehli k dětem, zahráli jsme si
hru, která se tematicky vázala k Noci s Andersenem – řešili jsme
záhady podle krátkých detektivních příběhů, prodávané jako
společenská hra Černé historky.
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Když mám volno, tak se snažím věnovat přítelkyni. Zajdeme si do
kina, na dobrou večeři nebo na nějaký výlet. Když je hezky, tak rádi
jezdíme na kole.
Mám rád sport, takže záliby jsou většinou ty sportovní. Velice rád
lyžuju, hraju tenis a fotbal. Když to jde, tak vyjedu na kolo. Ale také
rád spím. Když už jsem někdy dost unavený, tak si lehnu a spím.

Ráno děti vstávaly jako sluníčka, některé tvrdily, že ve školce „se
spí nejlíp“. Kdo chtěl a měl už ranní hygienu za sebou, mohl si
malovat, vymalovávat či plnit různé pohádkové úkoly. Po rozcvičce
jsme se nasnídali a nastal čas udělování odměn. Každý dostal medaili
a diplom za statečného spáče, sladkou odměnu a nějaký dárek od
našich sponzorů.
Děkuji všem, kteří se na Noci s Andersenem podíleli. Finanční
příspěvek nám tentokrát poskytly: Městys Červené Pečky,
STACHEMA CZ s.r.o. - odměny pro děti a Starkl zahradník spol.
s r.o.- strom.

Co letní dovolená, bude na ni čas?
Budu mít 3 týdny volno a nějakou dovolenou určitě plánujeme.
Ještě nevím, jestli k nám nebo do zahraničí. Nevydržím týden jen
ležet, takže pojedeme někam, kde bude i sportovní vyžití.

Radka Šancová

Když jsme u oblíbených činností, co třeba vaše nejoblíbenější jídlo?
Do nejoblíbenějších jídel bych zařadil nějaký dobrý steak s
grilovanou zeleninou nebo něco z grilu. V létě grilujeme skoro pořád.

SEZNAMTE SE

A hudba?
Rád poslouchám rock a hip hop. Mám rád kapelu IneKafe a z hip
hopu bych asi zmínil zpěváka Marpa. Ale jinak mi v autě stačí puštěné
rádio.

s Janem Hanzlem, letošním nejproduktivnějším obráncem hokejového
A-týmu SC Kolín s aktuální statistikou
24 bodů (10 gólů + 14 asistencí).

Poslední, tradiční otázka na závěr. Co byste si s sebou vzal na pustý
ostrov?
Na pustý ostrov si vezmu: Nůž, Ženu a Oheň

Jak vzpomínáte na své začátky?
Jako každý malý kluk jsem začínal
bruslit na rybníku. Tak mě to bavilo, že mě
táta přivedl ve 4 letech na zimák v Kolíně a
už jsem v podstatě z ledu neslezl. Mladým
klukům bych poradil hlavně, ať si užívají
hru a pokud je to bude bavit, tak se hokeji
věnovat na 100% a obětovat třeba i svůj volný čas.

Ptala se Věra Miškovská

ODEŠEL NEJSTARŠÍ Z NEJSTARŠÍCH
Miloslav Matějka (1919 - 2014)

Co řadíte mezi své největší úspěchy?
Mezi největší úspěchy řadím bronzovou medaili v extralize juniorů
se Spartou a letošní postup do baráže o 1. ligu v Kolíně.

2. května jeho srdce tiše dotlouklo a klesly ruce pracovité.
A ač to zní neuvěřitelně, byl starý téměř jako republika sama.
Světlo světa spatřil rok po prohlášení její samostatnosti.
Tento nevysoký, podsaditý a vymakaný člověk se vyučil řezníkem
a svému řemeslu zůstal po celý život věrný.
Aktivní věk začínal v nelehké době nedlouho před vypuknutím
druhého světového válečného konfliktu. Za války byl prvním ve zdejší
enklávě, který maso z domácích zabijaček zavařoval do kovových
plechovek a na to získal v roce 1948 i živnostenské oprávnění.
V roce 1950 koupil s manželkou Marií dům č.p. 17, v němž byla
Práškova pekárna a obchod. Dům zmodernizoval a následně zvýšil
o patro do dnešní výstavné podoby.
Syn bydlí v Kolíně, dcera se vyvdala do bývalé Jugoslávie.
Až do posledních chvil byl duševně svěží. Viděl i bez brýlí jako
rys. O co lépe viděl, o to hůře slyšel. Ale nikdo není dokonalý.
Ač se dožil požehnaného věku, místního učitele a kreslíře
Vladimíra Punčocháře z piedestalu nesesadil, pouze uvolnil místo
v žebříčku paní Jarmile Beránkové.

Jaká bude příští sezona?
Od příští sezony očekávám, že dokážeme potvrdit výkonost z této
sezony a pokusíme se zabojovat o postup do 1. ligy. Bude to těžké, ale
budeme bojovat.
Kam všude vás už hokej zavál?
Velice rád vzpomínám na sezony ve Vrchlabí. Byla tam skvělá
parta a podmínky, chodil vyprodaný stadion. A obzvlášť rád
vzpomínám na čtvrtfinále play off s Ústí nad Labem. Ústí bylo velký
favorit a my ho dokázali ve skvělé atmosféře neskutečně potrápit.
Dále budu vzpomínat na letošní sezonu. Dokázali jsme největší
úspěch za 20 let a diváci byli také fantastický.
Jak probíhá příprava na novou sezonu?
Letní příprava probíhá zpravidla od posledního týdne v dubnu
tedy, pokud není sezona tak úspěšná jako letos, to jsme měli delší
pauzu. Do konce června
a trénink máme každý
den od pondělí do
pátku. Víkend je volný.
V přípravě je spousta
běhání, posilovna a občas
fotbálek.
Letní přípravu nemá
nikdo rád, protože je to
opravdu dřina, ale je to
podstatná část výkonu na
ledě, takže je to takové
nutné zlo.

Ing. Heřman Kraml

Pane Židlický, díky vám
Díky Vám se i já, pokud redakce Čtvrtletníku otiskne můj příspěvek, stanu jeho
dopisovatelem.
Jelikož vyzýváte ve svém článku své
spoluobčany ke bdělosti, předpokládám tedy, že
i vy jste bdělý.
Pokud se tento můj předpoklad ukáže pravdivý, pak jste si jistě
všiml, že na jižní straně náměstí byla vybudována nová místní
komunikace, která neodpovídá platným předpisům. Pokud jste si toho
nevšiml, pak Vám tedy sděluji, že nám tuto skutečnost potvrdil
kolínský odbor dopravy.
Prováděcí dokumentace byla v tomto ohledu zpracována na
základě požadavku městyse. Vzhledem k tomu nebyla ani projednána
s orgány, jak nám to potvrdila policie, odbor dopravy, hygiena a další.
Vyjádření těchto orgánů jsme získali díky panu starostovi. Podíváte-li

Zbývá vám ještě čas na
jiné aktivity?
Volného času mám
opravdu hodně málo.
V Kolíně ještě trénuji
2. třídu, takže jsem v podstatě pořád na zimáku.
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se do podmínek, za kterých je možné čerpat příspěvek z unijních
fondů, pak zjistíte, že je to možné jen v případech, kdy jsou splněny
všechny předpisy, což v tomto případě není.
Kdyby totiž místní komunikace byla zřízena v předepsané
vzdálenosti od oken domů, mohl bych pohodlně s mým vozem
zaparkovat v zálivu před vraty a nikomu bych nepřekážel. Pláčete tedy
na špatném hrobě. Své námitky v této věci směrujte přímo vlastníkovi
komunikace, tedy Úřadu městyse.
U normálních řidičů je zcela běžné, že zajíždějí na parkoviště z
hlavní silnice a ne z místní komunikace. Bohužel, některým činí
zvláštní potěšení či přímo radost jezdit po kostkách pod okny domů.
Pokud tvrdíte, že i Vám pod okny jezdí vozidla, pak vězte, že to není
v obou případech stejné. Váš dům byl jeho stavebníky postaven v
místech vedle již existující cesty z Kolína do Kutné Hory a v té době
ještě nebyly dány podmínky o předepsané vzdálenosti od domů, neboť
potahy a to buď koňské či více kravské jezdily nepoměrně pomaleji.
Domy na jižní straně Náměstí 1. máje však v době zřizování obslužné
komunikace již stály a platila vyhláška o minimální vzdálenosti, ale
navzdory tomu byla místní komunikace zhotovena bez dodržení
příslušných ustanovení. A v tom je veliký rozdíl.
Pokud jde o ten žlutý obrazec před mým vjezdem, který Vám i
dalším tolik leží v žaludku, pak pokud jste byl bdělý, tak jste si mohl
přečíst v minulém čísle Čtvrtletníku, že jej tam mám na základě
povolení a souhlasu nejen policie, dopravního odboru, ale i našeho
pana starosty.
Samozřejmě vítám Vaše rozhodnutí zakoupit žlutou barvu, neboť
tím pomůžete nastartovat naši ekonomiku. Za dva tisíce pak můžete
mít podobný obrazec i Vy.
Normální řidič zajíždí na parkoviště, pokud na něm chce
zaparkovat. To však neplatí pro Vás. Vy jste si asi nevšiml, že západní
parkoviště bylo téměř prázdné a projel jste jej, stejně jako to
prostřední. Pak Vás bdělost zcela opustila, protože jste se zbožím pro
galanterii zaparkoval na místě určeném pro tělesně postižené.
Bdělý jste, protože víte, že čím delší čas pojedete po hrbolatém
dláždění z kostek, tím více bláta oklepete ze spodku svého vozu a
máte vystaráno.
Toto bláto pak rozemílají další vozy a šířící se prach je pak
příčinou, proč ten obrazec před mým vjezdem je. Manželka je totiž
těžká astmatička a z tohoto prostého důvodu pak musí daleko častěji
vyhledat či objednat pomoc při likvidacích záchvatů. Proto potřebuje
mít stále k dispozici volný výjezd. Nepřeji nikomu nic zlého, ale Vám
bych tuto lahůdku s dušením přál, abyste věděl, zač je toho loket.
Proto znovu opakujeme a veřejnosti dáváme na vědomí, že my
jinou možnost dostat se z domu nemáme. Ostatní však tuto možnost,
jak se dostat na parkoviště, mají.
Řešení celé této kauzy totiž potřebuje jen trochu dobré vůle,
ohleduplnosti a lidského přístupu. Nemuselo by docházet k
vyhroceným konfliktům.
Na závěr pak Vám děkuji za výzvu ostatním řidičům, aby do těchto
míst nejezdili, pokud to není nezbytně nutné. Ale jsem přesvědčen, že
Vaše slova nepadnou na úrodnou půdu.

(slovo vzájemná podtrhuji), trochu více slušnosti a méně emocí.
Zbytečné pojíždění po náměstí rozhodně odmítám.
Současně však nemohu souhlasit s tím, že místní komunikace na
jižní straně náměstí či cokoliv jiného bylo zde zbudováno nezákonně
či proti platným předpisům. Celý projekt prošel řádným schvalovacím
řízením dle stavebního zákona, dostal veškerá potřebná vyjádření a na
základě stavebního povolení byl zrealizován. Během řízení při
získávání stavebního povolení byla možnost vznést námitky či
připomínky. Nestalo se tak, rekonstrukce proběhla, je řádně
zkolaudována a tím je věc uzavřena. Jsem toho názoru, že vzniklá
místní komunikace je nesrovnatelně hezčí a hygieničtější, než
přechozí slepenec sestávající z panelů, asfaltu a bláta.
Všem čtenářům více zdravého rozumu a méně nezdravých emocí
přeje
Mgr. Jan Dvořák, starosta

JUBILEJNÍ – PATNÁCTÝ
byl karambol (střet vozidla s překážkou), ke kterému došlo
letošního30. dubna na Náměstí u sochy P.Marie na její jihovýchodní
straně.
Je to letos již druhý střet (ten první byl 28. února) s lampou
veřejného osvětlení, která je umístěna jako neoznačená překážka
v jízdní dráze.
Z mých záznamů, jako zpracovatele místní vlastivědy, vyplývá, že
při těchto kolizích bylo poničeno 14 nárazníků, 13 blatníků, 11 masek,
2 zadní dveře, 6 bočních dveří, 2 přední skla a jedna střecha a navíc
pak i jedna celá přední náprava. Dotazem v autoservisu vozů Škoda
jsem byl vyrozuměn, že odstranění těchto závad představuje částku,
která se blíží půl milionu korun tuzemské měny. Oprava lampy si
vždy vyžádá také nějaký peníz, sloup lampy byl již i nejednou
vyměněn.
Jak je vidět, stanoviště lampy bylo obcí vybráno a odsouhlaseno
pečlivě a nese své ovoce a tak mám i co zachycovat pro budoucí.
A střet s lampou je trest pro ty, kteří pouze volná parkoviště projíždějí.
Jak je z přehledu poškozených částí vozidel patrno, jsou z většiny
způsobena těmi, kdo projíždějí od západu na východ a navíc
nepřiměřenou rychlostí, neboť nemají ani čas postřehnout
nepřehlédnutelnou překážku, která se tam tyčí jako prst Boží.
O ty škody ani nejde, ty zapraví jak automobilistům, tak obci
pojišťovny a navíc se tak dalším lidem dá práce, když závady
odstraňují. A radost má i ministr financí, že se platí daně.
Hlavně se obávám, aby do sloupu lampy nenabořil někdo vlivný.
Mohla by se totiž opakovat situace, kdy po kolizi se sloupkem v čele
parkovacího stání byla neprodleně nasazena obecní četa, která pak
během dvou dnů všech deset sloupků jak na západní tak východní
straně sochy přeložila o půl metru dále. A to by byla opravdu škoda.
Při poslední kolizi, po čelním nárazu světlého kupé do lampy,
uvolněný skleněný kryt rozbil přední sklo vozidla. Se znalostí
středoškolské fyziky a z míry poškození lampy se dá vypočítat, že
vozidlo jelo minimálně rychlostí 50 km/hod.
Jelikož víme, že zde většina vozidel projíždí nepřiměřenou
rychlostí a navíc pak že místní komunikace na jižní straně náměstí s
ohledem na její umístění neodpovídá příslušným předpisům,
požadovali jsme jako vlastníci přilehlých domů (kromě dvou) na
Úřadu městyse, aby zde omezil dopravní značkou povolenou rychlost,
nebo provoz zjednosměrnil či úplně přerušil. Přerušením provozu za
P.Marií by bylo pro obec velmi výhodné, neboť by získala zdarma
další čtyři tolik potřebná místa pro trvale parkující či odstavená
vozidla. Navíc jsme nabízeli, že opatření zaplatíme ze svých
prostředků.
Vedení obce ale našemu vstřícnému a oprávněnému návrhu
nevyhovělo a tak se hodnoty zbytečně maří dál. Škoda. Ale škoda je
jen, když dobrý člověk musí zemřít.

S úctou Váš Jiří Čuma

Stanovisko redakce:
Jelikož dlouhá perioda mezi jednotlivými čísly čtvrtletníku
neumožňuje adekvátní reakci dotčených adresátů, dovolila si redakce
poskytnout prostor k vyjádření i jedné ze stran, na kterou se uvedený
příspěvek odkazuje - dle našeho názoru s lehce zavádějícími
tvrzeními.

Stanovisko ke článku „Pane Židlický, díky vám“
Vážení čtenáři Čtvrtletníku,
dostal jsem prostor na vyjádření ke svrchu
zmíněnému článku a dodávám ve stručnosti toto:
Zcela souhlasím s názorem pana Čumy, že řešením
dané situace je především vzájemná ohleduplnost

Ing. Heřman Kraml
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také, že skoro nikde není značení, někdy ani pořádné cesty, bez mapy
a kompasu tedy moc nepochodíte. Počasí je v Irsku dost zrádné a to
platí o horách dvojnásob, takové lijáky jako v Irsku, jsem ještě nikde
nezažila. Zajela jsem se podívat i do Dublinu, Belfastu nebo na
CliffsofMohers (702 m vysoké útesy) či Obrův chodník (kamenné
varhany). Irsko má velice krásnou přírodu, celoročně zelené louky,
lesy, vřesovité kopce.

Výzva nezávislým
Na stará kolena, tedy v době, kdy mně již čouhá parte z kapsy,
jsem se rozhodl po zralé úvaze, že se pokusím o vstup do místního
zastupitelstva.
Zašel jsem na Úřad městyse a od samotného pana starosty jsem se
dozvěděl, že pokud bych kandidoval za stranu, nemusím konat nic.
V případě, že bych se o tuto čest ucházel jako nezávislý, musím
shromáždit potřebných 125 podpisů. Vzhledem k tomu, že strany
nemám rád a nikdy jsem v žádné nebyl, jsem se rozhodl pro druhou
variantu.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat za vstřícnost a pochopení
těm, které jsem oslovil. A tak jsem potřebné penzum získal velmi
rychle. Odmítlo mě pouze pět spoluobčanů, mezi nimi i ti, od kterých
bych to býval byl vůbec nečekal.
Jako jednotlivec proti plné kandidátce strany nemá nikdo naději na
úspěch. Proto vyzývám případné kandidáty z řad nezávislých
k vytvoření společné kandidátky.
Můj volební program hodlám zveřejnit, pokud jej redakce
nevyřadí, v příštím čísle, tedy ještě před konáním voleb do
zastupitelstva.
Ing. Heřman Kraml

Irsko Obrvův chodník

SEZNAMTE SE

Země tisíců vodopádů
Po půl roce jsem se rozhodla změnit prostředí a vyrazila na jih
Norska na ovčí farmu 50 km od Stavangeru. Byla jsem tam jako
workingguest (pracující host) a ještě s Bärbel z Německa jsme
pomáhaly při sezóně rození jehňat. Na farmě bylo 160 ovcí a posléze
okolo 250 jehňat. Farma chovala také 20 koňů na klusácké závody
(jezdec sedí za koněm v sulce, v Norsku jsou tyto závody docela
populární), o které se staral Geir (farmář), který s nimi každý den
trénoval a jezdil na závody. Naše práce byla hlavně okolo ovcí.
Krmily jsme jesenem a poté i některá jehňata mlékem. Během dubna,
kdy se rodilo nejvíce jehňat, jsme je chodily často kontrolovat.
Každému jehněti se po porodu dávala bylinná pasta, vážilo se. Časem
jsem se naučila rozpoznat, kdy se ovce chystá rodit (začne chodit
v kruzích a kopat díru). Od května, kdy už bylo hezky, jsme ovce
vypustily na pastviny okolo farmy. Párkrát jsme je musely zahnat zpět
do stodoly – jehňata se převažovala, dávaly se jim léky, ovcím se
zastřihovala kopyta. Na léto se pak všechny přestěhují do hor. Podle
potřeby jsme také zastávaly další práce okolo farmy, uklízely boxy
koňům, stavěly a bouraly ploty, řezaly dřevo,hubily plevel atd. Práci
jsme měly rozdělenou na ráno a odpoledne, během oběda jsme tedy
měly většinou volno. Týdně jsme také měly volný den a půl, který
jsme využívaly k cestování. S farmařením jsem žádné zkušenosti
předtím neměla, ale vše mi bylo vysvětleno. Práce bylo dost, ale
naštěstí nebyla nijak moc náročná. Ellen (farmářka) denně vařila
večeře. Překvapivě jsme nejedli moc ryb, ale ochutnala jsem
královské krevety, norského lososa, jehněčí i soba. Norové dokonce
vaří tzv. kumle, což je podobné našim bramborovým knedlíkům. Také
rádi míchají chutě, na palačinky se slaninou a marmeládou dohromady
jsem docela koukala. Oblíbený je asi proto i tradiční žlutý sýr brunost,
který se vyrábí karamelizací a je tedy také sladko-slaný. Norové si
nepřejí dobrou chuť, za to po jídle použijí sousloví „takkfor maten“ –
děkuji za jídlo. Cenovky jsou v Norsku skoro stejné jako u nás, Češi si
ceny bohužel musí skoro 3,5 x vynásobit. Není se čemu divit, Norsko
je druhou nejdražší zemí na světě.
Z Norska jsem byla naprosto nadšená a to hlavně ze zdejší přírody.
Moře, hory, lesy, jezera, vodopády, fjordy. Na svou velkou rozlohu je
Norsko velice málo osídlené a velkou část území zabírají národní
parky. Norové jsou na svou přírodu také náležitě hrdí. Atraktivní
místa jsou vždy značena cedulemi při silnicích, ale i ta méně známá
jsou často navštěvována místními obyvateli. Je to velice aktivní národ
– běhají, jezdí na kole a hlavně chodí do hor. Každou neděli vyrážejí
všichni Norové na výlet, nehledě na počasí, které zde často bývá
nepříznivé. My jsme o svém volnu také nejčastěji chodily do hor.

s Vendulou Beránkovou, studentkou a skautskou vedoucí.
Po ukončení bakaláře na Vysoké škole ekonomické jsem se
rozhodla prodloužit si studentský život a s přesvědčením „když ne
teď, tak kdy jindy“ jsem se rozhodla vyrazit do zahraničí. Strávila
jsem tedy půl roku jako au-pair v Irsku a pak tři měsíce na ovčí farmě
v Norsku.
Emeraldový ostrov
V Irsku jsem bydlela na vesnici u moře asi hodinu cesty od
Dublinu. Pomáhala jsem irsko-peruánské rodině s jejich dvěma dětmi,
10-ti letým klučinou a 5-ti letou holčičkou. Rodina potřebovala aupair, protože oba rodiče pracovali v Dublinu na letišti na směny, často
o víkendu. Děti jsem vozila do školy (v Irsku neexistují družiny a do
školy se chodí už od 4 let), pomáhala s úkoly, hrála si s nimi, tedy
všechny povinnosti běžné au-pair. S rodinou jsme se rychle sžili, děti
byly na přítomnost au-pair zvyklé. Zabrat mi občas dala holčička,
protože byla ve věku, kdy děti zkouší hranice, co vše si můžou
dovolit, ale s trochou trpělivosti se vše dalo zvládnout. Obávala jsem
se řízení na levé straně, ale nakonec to nebylo tak zlé, zvykla jsem si
během pár dnů. Irové se prý většinou stravují z polotovarů, moje
rodina ale měla pestrou a zdravou stravu také díky tomu, že Jackie
(máma) je Peruánka. Děti ve škole nemají obědy, jedly až kolem
3 hodiny doma. Za hlavní jídlo se ale v Irsku považuje večeře.
S rodinou jsem strávila také Vánoce, které se slaví jako ve Velké
Británii – 25. prosince s krocanem. Na Nový rok Irové jedí lososa,
který má podle tradice zajistit, že budete po celý rok moudří. Když
jsem zmínila, že jsem z České republiky, všichni Irové si okamžitě
vybavili Prahu, ta je mezi nimi oblíbeným místem pro dovolenou.
Bohužel většina z nich je stále přesvědčena, že jsme Československo.
Lidé v Irsku jsou přátelští a komunikativní. Co se mi moc nelíbilo,
byly všudypřítomné odpadky na ulicích či dokonce na pláži. V Irsku
je dráž než v Čechách (např. veřejná doprava je o dost dražší a ne tak
četná). Za doktora si musíte zaplatit a mnohdy si na něj musíte i
dlouho počkat.
Ve svém volnu jsem poznávala okolí. Bydlela jsem v údolí řeky
Boyne, které je největším prehistorickým nalezištěm v Evropě,
nachází se zde mohylový komplex Brú na Bóinne. Přidala jsem se
také k turistům, díky kterým jsem se mohla podívat do irských hor –
Wicklow, Mournes nebo Cooleys. Irské hory sice nevynikají výškou,
ale i tak poskytují nádherné výhledy do okolí. Jsou docela dost
podmáčené, takže nepromokavé boty jsou nutností. Nevýhodou je
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V Norsku jsou trasy značené pouze červenou barvou a občas ne moc
přehledně (několikrát jsem zabloudila). Již dříve jsem procestovala
velkou část této země. Má v sobě něco, co vás bude lákat podívat se
sem znovu, nasávat atmosféru zdejší přírody, ale také kultury a
houževnatosti místních lidí.
17. května se zde slaví Den nezávislosti, který je norským
největším svátkem. Ve všech městech se pořádají průvody, lidé chodí
v krojích či svátečně oblečeni, všude je spousta vlajek. Pro nás to byla
dobrá příležitost vyrazit na celý den do Stavangeru, který je
s necelými 127 tisíci obyvatel 4. největším městem země. I zde se ale
můžeme projít "historickým centrem", což jsou jen klasické dřevěné
domy, které jinak můžeme v Norsku vidět na všech vesnicích a
samotách.

vysype na pás. Tak opravdu věřte, že hlavní je ruční třídění. Proto je
důležité nevhazovat do žlutého kontejneru nic jiného, třeba mrtvá
štěňátka, sklo, spálený plast. Co velmi znehodnotí odpad, to je olej a
ředidla. Lahve od oleje proto od této doby vhazuji do komunálu.
A co dále pomáhá při zpracování?
Třeba pomocí laseru lze třídit čiré a barevné, pomocí fukaru lehčí a
těžší a třeba ve speciální lázni víčka stoupají k hladině a střiž klesá.
No a jak je to s ostatním plastem? Jiný plast než z pet - lahve se na
výrobu umělých vláken nehodí. Není při tepelné úpravě tak elastický.
A kam s ním? Putuje, představte si, do Číny. Odhadli jste to? Já byla
překvapená. V ČR jsem našla 8 spaloven pevného odpadu – z toho
jednu i v Kolíně. Tak nevím, zda je to cestování ekologické. Ale
možná se to naloží na ty lodě, co k nám dovážejí tolik výrobků a
stejně by jely zpět prázdné. Závěrem chci ještě poděkovat za
vstřícnost a ochotu panu inženýru Petru Jindrovi ze společnosti
Marius Pedersen.
Snažila jsem se zmapovat cestu pet - lahve až k novému spacáku,
mikině nebo nové pet-lahvi. Takto to přeci učíme děti, ale po dosti
nesnadném vyhledávání informací si nejsem jistá, že tak to opravdu
funguje. A jak je to s hliníkem? Ten jsem také slibovala. Většina
sběrných dvorů po okolí ho vykupuje. Ale raději tam jeďte na kole, ať
z toho alespoň něco máte. Cena za 1kg je průměrně 14 kč. Příště vám
možná prozradím, kolik víček od jogurtu je 1 kg hliníku.
Zuzana

Loučení se základní školou
Už je tomu devět let, co jsme poprvé
překročili práhnaší malé školy. Je to jako
včera, když jsme procházeli hlavními
dveřmi v očekávání a plni dojmů. A teď
pomalu nastává chvíle, kdy dveřmi budeme
muset projít naposledy. Ale proč smutnit?
Sice musíme jednu etapu svého života
ukončit, ale další etapa je před námi. A naším úkolem je v tuto chvíli
načerpat co nejvíce sil a vstoupit do nové školy se stejným nasazením,
jako tomu bylo před devíti lety. Rádi bychom ještě před tím
poděkovali našim učitelům.

Norsko Lysefjord
Domů se vracím tak akorát, abych stihla junácký tábor, a po
prázdninách se chystám zpět do školy. Užila jsem si bezvadný rok bez
starostí a získalaspoustu nových zážitků.
Vendula Beránková

Po stopách naší Pet-lahve
Troufnete si odhadnout, jestli to bude dlouhá
cesta? Sama jsem si nadšeně tipovala, do jakého
kraje naší republiky se asi dostaneme. Kde bych
se nadála, že lahev bude mít cestu nejkratší a vše
ostatní ze žlutého kontejneru se vydá na cestu
přímo předalekou. Ano, až za hranice našeho státu. Teď můžete hádat
a s kilometry nešetřete. V závěru se dozvíte. Teď zpět k lahvi.
Přijede vůz ze svozové firmy Marius Pedersen a naše lahev
doputuje na třídírnu. Nejbližší jsou v Kostelci nad Černými lesy, ale
naše lahev pravděpodobně putuje do Pardubic. Odpad se vyloží na
pás, kde lidské ruce oddělí lahve od všeho ostatního. Lahev je
vybrána, rozřazena podle barev. Ostatní přijde na skládku či spálit.
Lahev je zbavena víčka a rozsekána na STŘIŽ. Střiž si koupí
zpracovatelská firma, která z ní vyrobí nit - vlákno. Vláken je mnoho
druhů, podle upotřebení. "Polyesterová vlákna TESIL se vyrábějí na
výrobních linkách podle potřeb společnosti a umožňují tak plnit
požadavky mnoha aplikací a technologií. Společnost SILON vyrábí
vlákna, která lze využít v následujících oblastech trhu: automobilový
průmysl a doprava, stavební průmysl, odvětví osobní hygieny." (zdroj:
www.silon.eu). A to už je lahev- vlákno v Plané nad Lužnicí.
Takové vlákno si koupí další firma, která natká materiály řekněme "látky". Mají různé vlastnosti. A tuto "látku" si koupí firma,
která konečně vyprodukuje zboží. Možná, že poslední dvě cesty jsou
pod jednou společností. To už jsem nenašla. Zjistila jsem, že střiž na
výrobu vláken dodávaná z ČR nestačí, a tak společnost Silon kupuje
střiž ze zahraničí. A tady cesta končí. Jakou "tkaninu" si představíte
pod odvětvím osobní hygiena? Jsou to vložky, dětské pleny, podložky.
Ještě mě zajímalo, jak se opravdu třídí ten obsah kontejneru, který se

První a druhou třídou nás provedla paní učitelka Věra Keltnerová.
Naučila nás základům a zasvětila do chodu školy. Do třetí třídy jsme
nastoupili po boku paní učitelky Zdeňky Chmelíkové. Třetí třída pro
nás byla už celkově těžší, ale nakonec jsme to zvládli.
Asi nejdůležitějšími roky na prvním stupni nás vedla paní učitelka
Ivana Kopecká. Díky ní jsme měli možnost objevovat Krkonoše a
jižní Čechy v rámci školy v přírodě. Naučila celou třídu hrát na flétnu,
zkrátka jsme se stali kreativnějšími.
Paní učitelka Barbora Pokorná se nás ujala na druhém stupni.
Dostali jsme se na mnoho hezkých míst a vyslechli jsme si zajímavé
přednášky. Díky referátům z literatury jsme byli nuceni začít více číst,
což nám velmi prospělo. V osmé třídě nastalo pár zlomových
momentů, kdy někteří naši spolužáci opustili školu. V této složité
chvíli nám pomohla sjednotit se a udělat z nás lepší partu.
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Odborná zahraniční stáž
ve Velké Británii

Naše poděkování patří i ostatním učitelům - paní učitelce Věře
Vejtrubové, která nás měla na prvním i na druhém stupni. Obdivujeme
také její trpělivost ve školní družině. Panu učiteli Davidu Suchanovi
za spoustu zábavných hodin dějepisu a zeměpisu. Panu učiteli Petru
Kopřivovi za smysl pro humor a výbornou výuku. Víme, že za přísnou
tváří se skrývá příjemný a vtipný učitel. Paní učitelce Šárce Jeřábkové
za pevné nervy. Paní učitelce Novákové za dlouhé zápisky, které nám
ale pomohly, zábavné historky a častá přeřeknutí. Paní učitelce
Jaroslavě Beranové za zajímavé hodiny v anglickém jazyce,
nezapomeneme texty anglických písní. Panu učiteli Lukáši Hoškovi za
lepší tělesnou kondici.
Dále chceme poděkovat paní ředitelce i ostatním učitelům, všem,
se kterými jsme se v průběhu školní docházky setkávali.

V termínu 17.-21.3.2014 proběhla v Bournemouth stáž pro vedoucí pracovníky MŠ, ZŠ a SŠ
v rámci grantového projektu VISK Manažerská
angličtina. Za náš region jsem se zúčastnila spolu
spaní ředitelkou MŠ Jestřábí Lhota, paní zástupkyní ředitele MZŠ
Velký Osek a ředitelem ZŠ Pečky.

Žáci 9. třídy

Než podepíšete petici…
Poslední dobou si kladu otázku, co si rodiče
představují, že by měla škola dělat, když se jejich
dítěti děje příkoří a do školy chodí se strachem.
Přesně k tomu došlo v průběhu měsíce května u
nás v základní škole. Rodič ohroženého žáka nám
sdělil podezření svého dítěte ze šikany. Informaci
vedení školy vyhodnotilo jako velmi závažnou. Po telefonické poradě
s Policií ČR - Odbor pro mládež nám bylo doporučeno případ ohlásit
přes linku 158, což bylo neprodleně provedeno.
Dále již konala Policie ČR dle svých předpisů bez účasti školy.
Pouze jednou jsme byli vyzváni, abychom poskytli předběžné
informace k případu. Bylo popsáno a následně předáno Policii, co
ostatní žáci viděli na vlastní oči.
Škola dosud nedostala zprávu o uzavření případu.
Nechápu, co na tomto postupu vedení školy bylo závadné nebo
nemístné, protože škola je ze zákona povinna postupovat tímto
způsobem. Sice neznám znění kolující petice, ale každý by měl uvážit,
co a proč podepisuje.

Zahraniční pobyt byl vyvrcholením třímodulového dvouletého
projektu, jehož cílem byla podpora jazykových kompetencí vedoucích
pracovníků škol Středočeského kraje, získávání nových poznatků,
kontaktů a posílení dovedností k efektivnějšímu řízení škol.
Odborná stáž v UK přinesla informace a praktické zkušenosti ze
škol ve Velké Británii. V průběhu stáže jsme na vlastní kůži poznávali
systém vzdělávání v Anglii a měli jsme možnost prezentovat práci
svých škol. Navštívili jsme WintonPrimarySchool a Moordown St.
JohnsChurchPrimarySchool v přímořské destinaci Bournemouth.
Zjistili jsme, že náš i britský systém základního vzdělávání mají
leccos společného. Najdou se shody i rozdíly.
Jednou ze zásadních odlišností, kterou jsme postřehli, byl počet
pedagogických i nepedagogických pracovníků v jedné třídě. Téměř
všude měl každý kmenový učitel svého asistenta a dokonce jich mohl
využívat i více najednou. Často jsme viděli při práci i dobrovolníky
z řad rodičů nebo veřejnosti, kteří pomáhali během celého dne. A tak
se nejednou stalo, že v jedné třídě pracovalo i pět dospělých osob
současně.

J. Beranová, zástupkyně ředitelky ZŠ

Chci zůstat ve škole

Od prosince 2013v rámci projektu „Chci zůstat ve
škole“(CZ.1.07/1.2.33/02.0028)bylo zřízeno na ZŠ Červené Pečky
školní poradenské pracoviště, v němž působí školní speciální pedagog
a školní psycholog. Školní speciální pedagog se věnuje žákům se
specifickými poruchami učení, dále je k dispozici učitelům i rodičům
při řešení výukových a výchovných potíží. Školní psycholog
poskytuje poradenství například v oblastipřipravenosti na školní
docházku, výchovných a osobních problémů či vzájemných vztahů
žáků v rámci kolektivu.
Ačkoliv se projekt rozběhl až v polovině školního roku, podařilo se
mnoho věcí, a to především zásluhou vstřícného jednání vedení
školy,vkteré zajistilo optimální pracovní podmínky. Ze strany
pedagogického sboru je třeba vyzdvihnout jasné a reálné požadavky
na poskytovanou péči a zprostředkování kontaktů s rodiči. Nutno
podotknout, že všechny aktivity projektu bylo možné zrealizovat díky
ochotě rodičů a žáků ke spolupráci.
Závěrem bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat za důvěru,
bez níž by to nešlo, a za ochotu podpořit nové služby.

Zde se nabízí otázka, jestli toto není právě ona ideální cesta
k inkluzi dětí a žáků s různými specifickými potřebami do základních
škol hlavního vzdělávacího proudu.
Nyní je čas nabyté informace zpracovat, vyhodnotit, předat a uvést
do praxe ve svých školách. Doufám, že se nám to podaří alespoň
částečně.

Michala Michlová
Koordinátor projektu Chci zůstat ve škole

Mgr. Š. Hanzlová

14

aby se nezjistilo, co se v Terezíně doopravdy děje.
Pak jsme šli ještě do muzea. Bylo smutné vidět tam napsaných
tolik jmen mrtvých dětí. Byla tam dokonce i jedna smutná básnička,
autorem byl malý kluk, který brzy zemřel. Poté jsme se byli podívat
ještě do krematoria. Nejhorší v tom krematoriu byla pitevna. Tam
jsem se cítila asi nejhůř. Celé to na mě působilo, jako kdyby se to stalo
někomu z mojí rodiny, jako kdyby v tom Terezíně byl zavřený někdo,
koho jsem znala.

Pocity z Terezína
V úterý 15.4.2014 jsme se vydali do Terezína. Už když jsme se
blížili, byla cítit zvláštní atmosféra. Po příjezdu na místo jsme šli
nejprve do Malé pevnosti, která dříve sloužila jako vězení. Touto
pevností nás provázel milý pán, který nám popisoval doslova hororové
příběhy o tom, jak zde lidé „žili“. Ukázal nám pár místností. Ani
nevím, jestli se tomu dá říkat místnost, byly to jen holé zdi, strop a
podlaha. V takových místech pobývali Židé, političtí vězni si měli
alespoň kam lehnout. Stát na takovém místě nebylo opravdu nic
příjemného, ale asi je důležité, aby naše generace takové věci viděla.
Ve chvíli, kdy slyšíte, jak tam lidé umírali hladem a na různé nemoci,
že neměli ani pořádné šatstvo, chce se vám plakat, ale také si
uvědomíte, co máte a že v porovnání s tragédií Židů jsme opravdu
velmi šťastní lidé.
Nedokážu si vysvětlit, proč se takové věci v naší historii vůbec
děly. Nikdy nepochopím, jak může někdo přihlížet takovému
lidskému neštěstí. Ještě horší je fakt, že němečtí dozorci měli
v Terezíně také místo pro svůj pobyt, ale vidět tak krásně
zrekonstruovaný dům, kino pro jejich rodiny a dokonce i bazén, je
opravdu k pláči. Co se týká Terezína jako města, uvidíte jen samé
pomníčky, náhrobky i velké hromadné hroby. Prošli jsme také
muzeem, které bylo věnováno terezínským dětem, které byly velmi
nadané jak výtvarně, tak literárně, a proto je to ještě víc smutné,
protože lidstvo přišlo o spoustu nadaných a šikovných lidí.
Pro mě byl asi nejhorší zážitek krematorium a pitevna. Věřte, že na
takovém místě se s vaším tělem opravdu něco děje. Polívá vás studený
pot, naskočí vám husí kůže a jediné, co chcete, je, co nejrychleji
opustit toto místo. Nemůžu říct, že se mi v Terezíně líbilo, ale je to
určitě důležitý poznatek pro naše životy. Proto buďme rádi za to, co
máme, a ve chvíli, kdy si na něco stěžujeme, vzpomeňme si právě na
tyto události.
Kristýna Marková, 9. třída

Jana Šilingrová, 9. třída

Školní akademie
Vážení rodiče a přátelé školy,
rádi bychom Vás pozvali na školní akademii, která se bude konat
25. června od 15:00 v budově školy. Součástí programu je slavnostní
pasování předškoláků na prvňáčky a rozloučení s žáky 9. třídy. Tyto
dvě významné události doprovodí vystoupení dětí ze školky a školy.
Jste srdečně zváni, těšíme se na Vás!
Žáci 9. Třídy

Barevný týden v mateřské škole
V loňském roce byla poprvé zařazena
akce – BAREVNÝ TÝDEN, která se
dětem líbila, a tak jsme si ji letos
zopakovali. Byl to poněkud zkrácený
týden, protože byl hned po velikonočních
svátcích ve dnech 22. 4. – 25.4.
Děti i učitelky nosily na sobě trička v určených barvách. V úterý
zelená – Den Země, dětem tak byla přiblížena tématika týkající se
ochrany životního prostředí, ekologie, třídění odpadu apod.
Ve středu jsme byli za žluťásky, děti se sluníčky na krku, která si
samy vyrobily, vyrazily zvesela na hřiště, kde nás ten den navštívili
sokolníci, kteří pro děti připravili přehlídku dravých ptáků. Zde se děti
dozvěděly spoustu zajímavostí a měly i možnost držet některého
dravce na ruce či rameni.

Terezín, město plné smutku
z minulosti
Když jste ve městě dál od hradeb a památníků, vypadá skoro jako
normální město, ale Malá pevnost ne. Všechny ty ostnaté dráty a
dvory v Malé pevnosti jsou takové nepříjemné.
Terezín na mě působil hodně temně a smutně, což umocňovalo
špatné počasí. Když jsme šli do Malé pevnosti okolo té spousty hrobů,
už se mi tam nelíbilo. Neumím si představit, jak mohli lidé přežít tak
dlouho v samotkách, když dostávali shnilé brambory a museli být ve
vlastních výkalech.
Nejhorší dojem na mě udělalo krematorium, které s pitevnou
udělalo hrůznou korunu navrch, přičemž jsem pohled na pitevnu
nevydržel a musel pryč. Do teď je mi z toho pohledu úzko, ani nevím,
jak mám popsat ten hrozný pocit, který ve mně to krematorium
s množstvím hromadných i samostatných hrobů okolo udělalo.
Nakonec ani nevím, jestli jsem tam měl vůbec jezdit, jestli mi to za
ten pohled a pocit stálo.
Luboš Pešout, 9. třída

Terezínská pevnost
Dne 15. dubna jsme byli na exkurzi v Terezíně. Celou terezínskou
pevností nás provázel průvodce, vysvětloval nám, co se tam v té době
dělo a na co budovy sloužily. Nejdřív jsme prošli branou, nad kterou
bylo napsáno: Arbeitmachtfrei. Ten nápis znamená - práce
osvobozuje.
Prošli jsme na nádvoří, kde se dřív všichni vězni scházeli a počítali.
Pak nás provedl různými celami. Do jedné cely nás dokonce zavřel,
byla to cela bez oken. Po dvou minutách nás zase pustil. Na tu chvíli,
co jsem byla v té cele, to nebylo tak hrozné, ale kdybych tam měla být
déle, asi bych se brzo zbláznila. Nakonec nás dovedl do kina, kde
jsme se podívali na část z jedné propagandy, kterou nacisti natočili,
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Čtvrtek se nesl v oranžových barvách – barvě ohně. Na tento den
se děti těšily nejvíc, protože je čekalo opékání vuřtů a cesta za
pokladem.

oslaví s dětmi z mateřské školy z Jestřábí Lhoty. Pro všechny děti
bude připraveno zábavné dopoledne na zahradě naší mateřské školy.
Do konce školního roku čeká děti ještě společný výlet celé MŠ do
ZOO v Jihlavě a slavnostní rozloučení s předškoláky.
Beňovská Hana

Dramatický kroužek
Blíží se konec školního roku a tak se pomalu připravujeme na
závěrečné vystoupení pro rodiče nebo pro
všechny, kteří se přijdou podívat. Kdy to
bude, to jistě dáme včas vědět.
Také jsme se pustili do tématu, které
jsme tak trochu opomíjeli, a to je tanec. Ne
že bychom se začali učit polku nebo se hodlali utkat s tanečníky Star
Dance, tak to tedy opravdu ne.
My jsme to pojali jako možnost vytvořit příběh, který bude
ztvárněn pomocí pohybu a tanečních variací. Ono říci něco slovy je
jednoduché a každý pochopí, co mu sdělujeme, ale beze slov, to je
někdy těžší. Děti se nedaly zastrašit mým tvrzením, že rytmus a trocha
elegance k tomu patří, a zase mě překvapily, jak to pojaly.
I menší děti se mohly vyřádit a děvčata si vymyslela i vlastní
kostým.
A aby to nebylo jen o tanci… Krásné princezny, které nechce ani
drak, natož několik princů, to je doopravdy zvláštní?! V čem to asi
vězí? Co natropí obyčejná moucha nebo co se stane, pokud někdo
nemá Filipa – myšleno obrazně, tak to už nebudeme prozrazovat.

V pátek přišly v modrých barvách a následovala cesta do Kolína na
výstavu pořádanou na ochranu životního prostředí. Děti zde měly
možnost zapojit se do soutěže, procvičily si znalosti rostlin, stromů i
zvířat. Posléze viděly nejen vycpaná zvířata, ale také živá – např. malá
selátka či kůzlata. Domů si odvážely spoustu odměn, např. časopisy,
sladkosti apod. Cesta byla zakončena vycházkou k Labi a nakonec si
děti zařádily na dětském hřišti. Celý týden nám počasí přálo a vše se
vydařilo ke spokojenosti dětí i dospělých.
Pučálková Olga, uč. MŠ

Věra Vejtrubová

Rodinné odpoledne v MŠ:
„Pat a Mat a je to“

SERIÁL: „VÝZNAMNÉ STAVBY
V NAŠEM OKOLÍ“

Řekne-li si někdo den plný zábavy, představí si rozradostnělé děti a
spokojené rodiče.
Za radostí a zábavou je třeba vidět nejen šťastné úsměvy, ale i
zaměstnané ruce a mysl dětí, souhru a přítomnost mámy a táty.
Při přípravě jsme myslely na to, abychom daly dětem prožít něco,
co by jim přineslo radost, zdokonalilo jejich tvořivé schopnosti a
přineslo jim nové prožitky a poznatky.
Vždyť všichni víme, že hra v dětech probouzí tvořivou energii a
rozvíjí v nich společenské cítění.
Měly jsme připraveno 7 stanovišť, na kterých děti s rodiči plnili
zadané úkoly, po obdržení všech bodů si došli a vyzvedli odměnu a
diplom.
Byl připraven prodejní stánek s výrobky dětí a učitelek, kdo chtěl,
mohl zajít do „kosmetického salónu“ a nechat se dle svého přání
pomalovat. Byli vidět kočky, kocouři, tygři, upíři…
P. Beranová přijela se svou cukrárnou a nabídla zmrzlinu různých
barev a chutí, p. kuchařky upekly kakaové dortíky, nechyběla káva a
čaj a ohýnek. Každý si mohl opéct, co si přinesl.
Počasí nám přálo, odpoledne se vydařilo, těšíme se na příští!

Dnešním číslem přinášíme šestnáctý z pravidelné série článků, která
si klade za cíl přinášet na stránky Čtvrtletníku něco z bohaté historie
domů v našem městysi a jejich majitelů.

DŮM čp. 93 BENDOVA
- bývalo zde dlouho řeznictví
Osudy tohoto domu byly, zvláště v jeho začátcích, nejednoduché.
Postaven byl na samém počátku 19. století na rustikálním, tedy
nesvobodném pozemku, který podléhal robotní a daňové povinnosti.
Situován byl mezi domy čp. 40 a 41. Spodní čp. 40 patřilo
chalupníku Jakubu Vránovi, horní blíže ke kostelu pak Janu Mašínovi.
Nový domek byl umístěn na parcelu, která patřila k Mašínovu
hospodářství.
Se souhlasem chalupníka Jana Mašína zde nechal domek postavit
Izraelita Izák Sockeln. On a vinopalník Jakub Kraus byli po dlouhé
době první Židé, kteří se v obci usadili. Novou skutečností bylo, že
mohli již nabývat i nemovitý majetek.
Když sem Izák s rodinou přišel, bylo mu padesát a s manželkou
Inocencií sem přivedli tři děti.
Sockelnovi zde bydleli necelých dvacet let a od nich dům odkoupil
Jan Mašín. Na počátku dvacátých let zde bydlela v nájmu ovdovělá
Kateřina Zárybnická, rozená Suchá se svými dvěma dětmi.
Po smrti Jana Mašína dům čp.41 přešel na ovdovělou Annu
Mašínovou, která byla dcerou Jana Převrátila, šenkýře z Opatovic. Ta
však pro dluhy dům neudržela a ten se dostal do dražby.
V licitačním řízení jej koupil Václav Mašín ze zdejšího rodu
hostinských.
Jelikož nový dům nebyl součástí konkurzu, byla parcela, do té
doby náležící k čp.41, oddělena a roku 1824 dostal dům na něm stojící
čp.93.
O deset let později tento domek přešel na dceru Barboru
Mašínovou, provdanou Dobrou a ta jej spolu s příslušejícím dvorkem

Děkujeme všem, kteří se na naší akci podíleli.
Lodinská Blanka

Novinky z MŠ
Další významnou akcí byl Zápis do mateřské školy, který probíhal
v týdnu od 12. 5. do 16. 5. 2014. K zápisu bylo přihlášeno celkem 46
dětí. V letošním školním roce docházelo do MŠ celkem 40 dětí
nejstarší věkové skupiny předškolního věku. Počet nových volných
míst je podmíněn odchodem těchto dětí do základní školy. V době
uzávěrky ještě nebyl znám počet dětí žádající o odklad školní
docházky, který je podmíněn odborným pedagogicko – psychologickým vyšetřením a pediatrem (z předběžných informací vyplývá počet
10 až 12 dětí), a proto nemůžeme zveřejnit ani počet dětí, které mohou
být přijaty k předškolnímu vzdělávání.
Další významnou akcí je Den dětí. Tento svátek děti společně
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jak se může očistit. Jelikož jsme děti zvídavé, nedalo nám to, abychom
nezjistily, co se bude dít dále. Celé naše středisko se tedy sešlo v
sobotu 5.4. v Delfách (rozuměj na Hranicích). Koukáme, čekáme…
když v tom nás uvítá slovutný rétor v tóze, který nám převypráví
celou Héraklovu historii, abychom byli pěkně v obraze. Z dálky se
však najednou šine jakási postava - tělo samý sval a šlacha, krásná
vlnitá hříva na hlavě, avšak v
očích smutek a žal. Ano, to
sám hrdina Hérakles právě
přichází do delfské věštírny,
aby zjistil, jak očistit své
jméno. Věštkyně mu záhy
vyřkne hrozivý ortel - má
splnit 12 strašlivých a životu
nebezpečných úkolů, pak mu
bohové z Olympu odpustí. Na
nic nečekáme a ihned mu
nabízíme
svou
pomoc!
Dělíme se na skupinky a
každá vyráží na pouť za
rozličnými úkoly. Cestou
neustále čistíme Augiášovy
chlévy, jednou narážíme na
děsuplnou Hydru, kterou
porazí jen oheň, jindy se
musíme
popasovat
se
Hérakles přichází
záludnými
Amazonkami.
Nejstrašlivější však byl pes Kerber, strážce podsvětí, jehož nástrahy
překonal jen málokdo. Práce bylo na celé dopoledne až až. Ale ztráty
byly v našich řadách minimální a Héraklovi jsme nakonec dokázali
pomoci, za což nás i náležitě odměnil zlatými fidorkami! Následoval
odpočinek s pečenými buřtíky a jablky, pár her na oslavu našeho
vítězství a pak již jen cesta domů s hrdinným pocitem v duši.

prodala 28. října 1834 Marii Mašínové za 156 zlatých.Ta však dle
ujednání s ním nemohla disponovat do té doby, než se s Barborou
Dobrou zcela nevyrovná.
V roce 1838 byl domek psán na Karla Mašína, což byl Annin
nejstarší syn.
8.ledna 1844 domek koupili staří manželé Kašpar a Kateřina
Měkotovi. Kašpar byl zdejší rodák. Na stará kolena s nimi v domku
žila jejich mladá schovanka patnáctiletá Josefa Brandejská. Ti nechali
domek 13.prosince 1850 přepsat na syna Václava, který byl v letech
1887-89 obecním starostou a byl otcem pozdějšího obecního
tajemníka Vincence.
18.ledna 1860 Václav domek prodal manželům Josefu a
Magdaleně (Marii) Fuknerovým. Josef byl prvním zdejším řídícím
učitelem a rok, než odešel do výslužby, koupil tento dům proto, že
musel uvolnit byt, který užíval ve školní budově, která byla tam, co je
dnes Formánkův Minimarket.
Za domek zaplatil 400 zlatých, což byl jeho roční příjem. Mnoho si
ho neužil, protože zemřel již na počátku dubna následujícího roku.
21.srpna 1861 byl domek přepsán na jejich nejstarší dceru Josefu,
která bydlela v Solopyskách a byla provdána za tamního učitele
Františka Mádla. Podmínkou přepisu však bylo, že musela nechat celý
domek matce k dispozici do jejích posledních dnů.
Ta v něm bydlela se svými dvěma svobodnými dcerami Aloisií a
Marií a v nájmu měla tříčlennou rodinu Josefa Kotláře.
Po matčině smrti Josefa domek prodala 27.září 1867 za 600 zlatých
Barboře Mašínové, rozené Sýkorové z Přeštic. To byla manželka
Josefa z rodu zdejších hostinských a řezníků.
Po matce domek přešel 16.ledna 1874 na dceru Annu, která byla
provdaná za panského zahradníka ze Lnářů Josefa Skopce.
V letech 1884-1912 měl domek Annin bratr a Barbořin syn Josef
/*1837/. To byl řezník, obecní zastupitel, starosta místního
Živnostenského společenstva a cechmistr řezníků. Obchod s masem
zde měl téměř třicet let v období 1880-1909.
Po jeho smrti pak domek patřil jeho podruhé ovdovělé manželce
Anně, která v něm žila se svým synem z prvního manželství Aloisem
Strnadem. V letech 1909-27 zde měl řeznictví v nájmu František
Charouz.
V roce její smrti domek koupila Františka Vocásková, od roku
1927 provdaná Blehová. Po tři roky, co jí domek patřil, v něm měl její
manžel Bohuslav řeznictví.
Po čtyřech letech, zřejmě pro nesplacení půjčky, se domek dostal
do majetku Banky Čsl. legií, která jej obratem ruky prodala 3. března
1931 místnímu řezníkovi a dřívějšímu nájemci krámu Františku
Charouzovi a jeho manželce Marii.
Ten původní domek téhož roku zbořil a na jeho místě postavil
nový, samozřejmě s krámem. Řeznictví zde bylo až do likvidace
soukromého sektoru.
Od roku 1943 byl domek psán již jen na Františka /*1896/.
František zemřel roku 1970 bez poslední vůle a dům po něm zdědily
ze zákona jeho tři provdané dcery Marie Hendrychová, prodavačka
Božena Kuchařová a Alena Chamrádová.
Na sklonku roku 1973 od nich domek koupil Místní národní výbor
a stal se obecním majetkem.
V domě bydlela řada nájemníků, z nichž připomeňme jen bývalou
hostinskou ze Sokolovny Růženu Brázdovou, která se později
přestěhovala do opraveného obecního čp.20.
V roce 1999 domek koupil ve stejný den jako František Charouz
Václav Horáček, spoluvlastník sousedního čp.40. Ten jej kolem roku
2010 zcela zrenovoval.
Ing. Heřman Kraml

Sladká odměna za splněné úkoly

Střípky z parku
Jarní hra střediska Junák
Červené Pečky
Celé to začalo při jedné poklidné březnové schůzce, kde jsme
dostali zprávu o tom, že statečný rek Hérakles provedl něco
strašlivého a nyní se chystá do bájné věštírny v Delfách, aby zjistil,

Odpočinek a buřtíky
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Jestli Vás zajímá, proč se vlastně Hérakles do Delf vydal a jaké
všechny nástrahy nás při hře čekaly, pak neváhejte a sáhněte po
Starých řeckých bájích a pověstech, kde je již naše
dubnové dobrodružství zapsáno.

potoka už utekla rychle. Akorát
jsme pak stihli uklidit chatu a
uvařit pozdní oběd.
Ve 4 hodiny už jsme se
rozloučili s horskou přírodou a
čerstvým vzduchem, naložili
auta a vyrazili k domovu.
Myslím, že jsme si všichni
odvezli zážitky z příjemně
stráveného víkendu. 35 kilometrů s 1200 metry převýšení
také tělu jen prospěje, takže
nezbývá, než se těšit na další
jarní hory v příštím roce.

Za středisko Junáka Aneta Linhartová – Anka, vedoucí 7. oddílu

Na hory s rovery
Jak roky letí a děti rostou, v junáckých oddílech
nám kromě prcků zůstává také hrstka nejstarších,
kterým zápal do skauta vydržel až do konce deváté
třídy. Potom nastane čas, kdy je vedoucí vezmou mezi
sebe a postupně je ve svém oddíle učí, jak správně pracovat s dětmi.
Mladým vedoucím se ve skautu říká "roveři" (kluci) a "rangers"
(holky). Takže zkráceně roveři. Pro většinu čerstvých středoškoláků to
může být velký skok, obzvlášť, když je v oddíle vedoucích nedostatek
a je potřeba se ihned aktivně zapojit do přípravy schůzek a akcí. Když
se ve stejnou dobu sejde ve středisku více roverů z různých oddílů,
naskýtá se skvělá příležitost je stmelit dohromady a nabídnout
pomocnou ruku. Proto i u nás v Červených Pečkách existuje roverský
kmen, který si bere za cíl prohloubit přátelské vztahy mezi jeho členy,
postupně je zasvětit do přípravy programu pro děti a hlavně dopřát jim
ještě chvíle, kdy si spolu můžou něco zahrát a pobavit se. Během roku
pořádáme víkendové roverské schůzky, které občas vystřídá i
zážitková akce. Na jednu takovou jsme vyjeli koncem května.
Naskládali jsme se do tří aut a ještě během pátečních schůzek jsme
vyrazili do Krkonoš. Měli jsme namířeno do Velké Úpy
v samém srdci našich hor. Cestou jsme nejdříve úspěšně ujížděli
bouřce, která nás nakonec stejně dostihla, ale po příjezdu na místo už
zase svítilo slunce. Měli jsme pro sebe pronajatou klasickou starší
roubenku uprostřed stráně s pěkným výhledem do údolí Úpy. Zbytek
večera jsme si užili hraním různých her o úkoly nebo jen tak pro
zábavu, na pozdní dobrou noc se ještě pustil horor a šlo se spát.

Filip Nehasil

OBRÁZKY Z ČASŮ MINULÝCH /6/
Kapitola 8. – Změna vlastnických vztahů
Zákonitě se změnou všeobecných poměrů po třicetileté válce došlo
následně i ke změně ve vlastnictví zdejšího panství.
Justus rytíř Gebhart z Kamenice, dosavadní držitel zdejšího panství
zde nikdy nebyl.
S jeho osobou se setkáváme a máme doloženo, že se zúčastnil ve
službách dvoru na jednáních s císařským generalisimem, vévodou
frýdlantským, zaháňským, meklenburským a hlohovským, plukovníkem českých a moravských stavů, Albrechtem z Valdštějna v Plzni na
sklonku jeho oslnivé kariéry. Pak již jen následoval vojevůdcův
přesun do Chebu, kde byl na náměstí v Pachlebelovském domě
nedaleko Špalíčku 25. února 1634 zavražděn.
Dále pak víme, že Jošt byl ženatý a že z manželského svazku
vzešly dvě dcery.
Tím, že zde nikdy nebyl, mohl si udělat představu o své majetkové
podstatě pouze z výsledků šetření, které proběhlo v rámci vizitace při
zpracovávání Berní ruly ukončené roku 1654.
Komise konstatovala ohromné zpustošení panství, které bylo
z valné části opuštěno a zpustlé. V Pečkách bylo ze 377 korců polí
obděláno na zimu 46 korců a na jaře jen 28 korců. Hospodáři měli 1
koně, 9 volů, 20 krav, 18 jalovic, 2 ovce a 22 prasat.
Zbytek panství byl v ještě horším stavu. Navíc na něm vázl dluh
12,5 tisíce zlatých. Za těchto okolností se rytíři Gebhartovi podařilo
celé panství prodat 18. ledna 1655 za 40 tisíc zlatých Hanuši
Bedřichovi hraběti Trauttmannsdorffovi.
Hanuš Bedřich se narodil 5. ledna 1619 jako druhý ze sedmi dětí.
Otec Maxmilián (1584-1650), příslušník původně štýrské rodiny a
evangelík, konvertoval ke katolicizmu, byl nejvyšším hofmistrem
císařoven za vlády tří císařů a diplomatem, kterého využíval
především císař Ferdinand II. Stal se zakladatelem české větve, která
jako jediná kvete dodnes. Od r. 1620 byl členem a od r. 1634
vedoucím činitelem rakouské státní rady. R. 1622 uzavřel s Gabrielem
Bethlenem Mikulovský mír a r. 1635 Pražský mír. Účastnil se
sjednání Vestfálského míru, který byl podepsán 24. října 1648. Za své
zásluhy byl povýšen r. 1623 do stavu říšských hrabat, což mu bylo
potvrzeno o dva roky později i pro Čechy. Český inkolát, čili právo
nabývat majetek, získal r. 1627. Rok nato byl dekorován Řádem
zlatého rouna. Využil bohatě pobělohorských konfiskací a položil tak
základ k velikému rodovému jmění. R. 1622 koupil Horšovský Týn,
1624 Kamenici a 1649 dědil Litomyšl. Matka Žofie pocházela ze
starého uherského rodu Pálffy z Erdödu, který měl velké statky na
Slovensku a zastával tam i významné úřady.
Starší prvorozený bratr Adam (1617-1684) zdědil po otci
Horšovský Týn, v letech 1651-54 přikoupil Grabštejn, Lnáře a
Klecany. Byl zemským soudcem, královským místodržícím a
nejvyšším maršálkem království Českého (1645-84) a dekorován byl
rovněž Řádem zlatého rouna.
Hanuš jako druhorozený zdědil po otci r. 1650 Litomyšl a o dva
roky později koupil Brandýs nad Labem. Získal též Týniště nad Orlicí,
Bělou a Velké Němčice. R. 1683 koupil ještě Dolní Břežany a r. 1686
Choceň.
Byl dvakrát ženatý. První manželství s Marií Klárou
z Diettrichsteina zůstalo bezdětné. Po její smrti se znovu oženil.
Z druhého manželství s Eleonorou Klárou ze Sternbergu měl pět synů

Předpověď počasí na sobotu nevypadala zrovna dobře. Ráno jsme
proto se snídaní nespěchali a v klidu počkali, až přestane pršet. Kolem
11. hodiny jsme sbalili svačinu, zamkli chatu a vyrazili na túru. Déšť
mohl přijít kdykoliv, nedávali jsme si tedy žádný velký cíl. Přes
Janovy Boudy jsme pozvolnou cestou vyšlápli na Portášky, cestou
jsme si vypátrali i jednu "kešku" (poklad) a vychutnali si pěknou
vyhlídku na Sněžku. Počasí nám přálo, pokračovalo se tedy na
Růžohorky a odtud strmě po zelené do Pece pod Sněžkou. Tam už na
nás čekala místní vyhlášená bobová dráha. Nebylo to vůbec špatné
zpestření, ale po dojezdu jsme už upalovali zpátky do Úpy. Za prvé
nám byl slejvák v patách a za druhé jsme hráli semifinále hokeje s
Finskem. Déšť byl ale o něco rychlejší, takže posledních pár kilometrů
trochu studilo. Tedy jak koho. Někdo vzal dobré rady na vědomí a
náležitě se na cestu vybavil něčím nepromokavým.
Hokej byla trochu nuda, ani jsme si neškrtli. Aspoň jsme ale během
toho uvařili večeři, která nám hned zvedla náladu. Večer byl zase
prostor pro hraní, vytáhli jsme naše karetní hry a deskovky. K tomu
ještě kytary a bylo veselo. Zábava opět pokračovala do noci oblíbenou
klasikou na předvádění filmů.Dnes jsme ale šli spát trochu dřív, ráno
nás čekala další túra.
Cílem byla tentokrát Černá hora, kterou jsme měli také nadosah.
V nižších částechje to strmý kopec, i když z dálky tak nevypadá.
Někdo ho vyběhl jako nic, na někom už byla trochu znát únava. Zůstat
tu ale o pár dní déle, rozchodili by to všichni, nohy si rychle zvyknou.
Výstup byl úspěšný, skrze významné černohorské rašeliniště jsme
nakonec dobyli i známý televizní vysílač. Cesta dolů podél Javořího
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Vím, že nepatřím mezi oblíbence pana Kramla, v některých
názorech se neshodneme a není to poprvé, kdy na mou adresu utrousil
jedovatou slinu. Považuji ale za velmi nevhodné naplňovat
Červenopecký čtvrtletník podobnými příspěvky.

– Františky – Václava, Antonína, Adama, Bedřicha, Josefa a několik
dcer.
Od roku 1658 až do své smrti byl nejvyšším komorníkem
království českého a jedním z místodržících.
Pokud se zde vůbec kdy zdržoval, pak tomu bylo vždy jen na
krátkou dobu. Měl daleko více starostí se spravováním svého
rozsáhlého ostatního majetku a hlavně mnoho povinností, které byly
spojeny s výkonem královského úřadu.
Ing. Heřman Kraml

Ing. Miloslav Kubín

A je to tu zase…
Již po 19. si příznivci plážového volejbalu
mohu ve svých diářích zaškrtnout třetí červnový
víkend jako termín, kdy budou v zámeckém
parku k vidění zápasy pod vysokou sítí a to
v rámci tradičního beach volejbalového turnaje.
A tak ve stručnosti to, co už je oněch 19 let více
méně pravidlem - ale jak se říká, „Opakování je matka moudrosti“.
Vše vypukne v pátek 20. 6. 2014 úderem 15. hodiny, kdy budou
soutěžní teamy rozlosovány do skupin. A pak všechny přítomné čeká
porce zápasů, která rozdělí všechny zúčastněné mezi ty úspěšné a ty,
kterým se prostě až zas tak nedařilo. Těmto zápasům je věnován
zbytek pátečního dne resp. noci, neboť časový harmonogram turnaje
stanoví konec této části turnaje na páteční půlnoc. Dohrání bojů ve
skupinách proběhne v sobotním dopoledni. Poté následuje další porce
bojů bod vysokou sítí v podobě nevyzpytatelného pavouka. V danou
chvíli je pro všechny pokračující teamy celkový úspěch tak blízko a
zároveň tak daleko. Každým dalším kolem se výkony jednotlivců i
celých teamů dostávají na kvalitativně vyšší úroveň a předváděné
hráčské umění má blízko výkonnostnímu volejbalu. Ale bohužel
vyhrát mohu opravdu jen ti nejlepší. Právě pro ty je vymezeno pozdní
sobotní odpoledne. A to už je opravdu volejbal hodně vysoké úrovně,
kdy žádný míč není nevybratelný a žádná hra není předem ztracená.
Ale turnaj není jen pro hráče, i když bez nich by to nebyl turnaj
v tom pravém slova smyslu. Pořadatelé se již 18 let snaží i o to, aby se
stal místem, kde se i ostatní návštěvníci cítí dobře. Právě pro všechny
příchozí je určen doprovodný program, který má již několik let také
ustálenou podobu. Pátečním večerem se proto budou zámeckým
parkem rozléhat rytmy v diskotékovém stylu. A sobotním
společenským vyvrcholením je tradiční open air se skupinami BEK
OFIS a HUSBERY. Obě společenské akce mají totožný začátek startují v 21.00.

MODEL OBCE - seriál o zmaru, 1. část
Na sklonku roku 2012 jsme se dohodli, tedy
externista a pachtýř místní truhlárny v bývalém
Kaislerově hostinci Roman Urban a já, jako
místní naplavenina, že zhotovíme zdarma
plastický model naší obce.
Proto jsem na Tři krále 6. ledna 2013 zazvonil u dveří domu pana
prvního místostarosty Ing. Miloslava Kubína ve Školní ulici a požádal
ho o spolupráci. Ta měla spočívat v tom, že z menší předlohy vytvoří
na počítači zvětšeninu potřebné velikosti. Uvedl jsem, že potřebný
materiál je k dispozici na úřadu městyse.
Když probíhaly oslavy 350. výročí založení místní školy, sdělil
mně pan první místostarosta, že jsem mu nepodal dobrou informaci a
že potřebné podklady nejsou k dispozici.
Hned první pracovní den nato jsem zašel na úřad městyse a požádal
vedoucího úřadu pana Jaroslava Kopeckého, který tak jako vždy
ochotně a promptně, tedy ihned, poslal potřebné dokumenty z deposita
obce panu prvnímu místostarostovi.
Leč čas plynul dále. Když jsme se s panem prvním místostarostou
a jeho manželkou potkali o místním posvícení pod školou, tak jsem
mu jeho slib připomenul. Vzal jej na vědomí a opět nic.
Proto jsme se rozhodli, s ohledem na to, že pan první místostarosta
ani po více než roku a čtvrt svému slibu nedostál, že od realizace
ustoupíme. Pan první místostarosta nám tak ušetřil nejen čas, ale i
peníze a za to mu děkujeme.
A abyste nebyli o nic ochuzeni, tak si můžete alespoň představit,
jak měl výsledek našeho snažení vypadat.
Plastický model obce, tehdy již městečka, by v prosklené stolní
vitríně na ploše zhruba 100x150 cm zobrazoval stav zástavby již před
téměř čtvrt tisíciletím, tedy v době, kdy podle nařízení Marie Terezie
roku 1770 došlo k očíslování domů, kterých bylo tehdy již 63.
Ing. Heřman Kraml

Stanovisko redakce:
Jelikož dlouhá perioda mezi jednotlivými čísly čtvrtletníku
neumožňuje adekvátní reakci dotčených adresátů, dovolila si redakce
v rámci snahy o objektivitu poskytnout prostor k vyjádření i druhé
straně.

K modelu obce
Krátce před uzávěrkou tohoto čísla čtvrtletníku
jsem se dozvěděl o příspěvku pana Kramla a rád
bych se k tomu vyjádřil. Komunikace tímto
způsobem mi sice nepřipadá vhodná, ale co mi
zbývá.
Musím potvrdit, že se na mne pan Kraml obrátil s žádostí o
spolupráci při tvorbě plastického modelu obce. Hned na počátku ale
došlo k nedorozumění ohledně rozsahu modelu. Začal jsem proto
shánět mapový podklad, ze kterého bych mohl převzít co
nejpodrobnější vrstevnice. Našel jsem mapu v rastrovém formátu
s vrstevnicemi po 2m a zvektorizoval jsem jejich průběh v prostoru
současné zástavby a blízkého okolí tak, abych je mohl použít pro
libovolné měřítko zobrazení. Netušil jsem ale, že panem Kramlem
zamýšlený podklad je velmi nekvalitní mapka velikosti necelého
formátu A4. Rozsah zástavby v požadovaném období byl oproti
současnému stavu několikanásobně menší, některé budovy byly
demolovány a většina ostatních později přestavěna. Takový podklad
se nedá spolehlivě natransformovat do systému s výkresem vrstevnic a
zejména při požadovaném několikanásobném zvětšení by se nedalo
dospět k uspokojivému výsledku. Při setkání s panem Kramlem jsem
jej na tuto skutečnost upozornil a dostalo se mi odpovědi, že to nevadí.
Přiznám se, že jsem nechtěl být spoluautorem takového díla a v další
práci jsem nepokračoval.

Vítězové 18. ročníku v roce 2013
Je samozřejmostí, že po celou dobu turnaje je pro všechny
přítomné připravené bohaté občerstvení v podobě specialit z grilu a
trouby s tím, že vše bude možné zapít zlatavým mokem z výrobní
linky pivovaru Kácov, případně si dopřát ten „svůj“ oblíbený destilát.

Pohled na zázemí loňského ročníku
P.S. Pro letošní rok si pořadatelé připravili malé zpestření v podobě
moderování závěrečného turnajového klání.
Aleš Šibrava
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Z TENISOVÉHO ODDÍLU
Letošní mírná zima umožnila dřívější
zahájení nezbytných jarních prací pro úpravu
antukových povrchů i pro úklid areálu. Hrát se
dá již od poloviny dubna, ale zatím tu možnost
využívá jen málo tenistů a na dvorcích je často
volno. To je příležitost pro další zájemce!
Jako již tradičně jsme na počátku sezony (v sobotu 17. 5. 2014)
uspořádali oddílový turnaj pro členy oddílu. Sešlo se 11 hráčů, ale na
rozdíl od předchozích ročníků nám nepřálo počasí. Od rána bylo
zataženo a před 14. hod začalo pršet tak, že se tenis již nedal hrát.
A protože déšť neustal ani do večera, zůstal turnaj nedohraný. Je
domluven náhradní termín, který je až po uzávěrce tohoto čtvrtletníku.
Nemohu proto oznámit výsledek, přestože favorit na vítězství je jasný.
Také letos probíhá každé úterý od 16. hod. tenisová příprava pro
děti. Přestože neproběhla žádná propagace, chodí na tenis kolem
10 dětí, což je na jednoho trenéra a jeho pomocnici počet dost vysoký.
V případě většího zájmu by bylo nutné zajistit více dospělých na
dozor. Jak jsem již několikrát na tomto místě psal, tenis je technicky
náročnější sport a aby si hráči párkrát vyměnili míč přes síť, chce to
častěji trénovat. To platí samozřejmě i pro děti – uvítal bych, kdyby se
domluvily a chodily hrát častěji. Podmínkou je ale účast nějakého
dospělého v areálu. Může to být některý člen oddílu nebo některý
z rodičů.
Miloslav Kubín
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Družstvo
Wanted DC Všechlapy
Viktoria Radim B
Lipánci Přehvozdí
Plavečák ŠK Kolín
Old school Okřínek
ŠIKL Lysá nad Labem
Shooters Carda Kutná Hora
Savci Dobřeň B
Cirkus Citrus Pečky B
Kaskadéři Libice
Střelky Veltruby Kudlanky
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Zprávy z fotbalu
A-tým
A-tým, po podzimu jedenáctý, převzal v zimní přestávce nový
trenér Jan Mezsároš. V zimním turnaji se našemu týmu vedlo dobře,
letos celý turnaj vyhrál. Potýkáme se však s úzkým kádrem, někteří
hráči si nakonec působení u nás rozmysleli, takže definitivní podobu
kádru se podařilo dát dohromady až s prvními jarními koly. Do těch
vstoupilo naše mužstvo velmi dobře, prvních pět kol nepoznalo
hořkost porážky, a protože v přímé konfrontaci s týmy ze spodní části
tabulky tým dokázal zvítězit, vytvořil si tak dobrou pozici do závěru
soutěže. V následujících zápasech se soupeři z první poloviny tabulky
áčko už tak pravidelně body nesbíralo a i letos tak budeme muset o
právo setrvat v 1. A třídě ještě bojovat.
B-tým
B-tým byl po podzimní části na pátém místě, když bodoval
zejména ve druhé polovině podzimu. Do jarních kol však vstoupil
podstatně lépe a dokázal se posunout až na třetí místo. Pak ale přišly i
slabší výkony a porážky a pokles zpět na páté místo, kde se tým
pohybuje i těsně před závěrem soutěže. Do mužstva se v jarní části
stále více zapojují mladí hráči z dorostu a sbírají tak zkušenosti s
fotbalem dospělých.
Dorost
Naši dorostenci se letos potýkají s velmi úzkým kádrem, v případě
zranění nebo nemoci často má tým pouze jedenáct hráčů. Navíc dva
hráči hrají pravidelně za A-tým, další za béčko a to všechno se tak
bohužel negativně promítá do výsledků. I když start jara nebyl špatný,
přišla série smolných zápasů, kde jsme na body mohli dosáhnout,
chybělo však kousek štěstí v koncovce. Postupně tak dorost klesl až na
poslední místo a v posledních kolech bude muset ze všech sil
zabojovat o udržení v krajské soutěži i pro příští rok.

Body
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Žáci
Žáci hrají okresní přebor starších žáků, ale protože se letos
potýkáme s generační výměnou, výsledky na jaře nejsou dobré. V
kádru máme na jaře pouze dva starší žáky (z ročníků 1999,2000 a
2001 máme po jednom hráči), které doplňují mladší žáci a hráči
přípravky. Proto na lepší výsledky prozatím nemáme.

C – tým, 3. liga
Céčko, jediný zástupce ve třetí lize, byl na začátku sezóny složen
ze zbylých hráčů dvou týmů C a D. Konečné umístění na 13. místě
zaostalo trochu za očekáváním. Tento tým zažil třetí a poslední návrat
letošního ročníku, když na dvouměsíční výpomoc přišel do týmu René
Ventura.
Pořadí

0
0
0
0
0
0

Radek Šťastný

A, B – týmy, 2. liga
Hlavním cílem této sezóny byl návrat A-týmu zpátky do první ligy.
Tento cíl se podařilo splnit. A to i přes rozpačitý začátek, kdy po první
čtvrtině soutěže patřila našemu áčku až sedmá příčka s bilancí 4
výher, 1 remízy a 2 proher. Ve zbylých dvaceti kolech se již potvrdila
zkušenost týmu. Výsledky hovoří za vše – 19 výher a 1 remíza, čemu
odpovídá i umístění v konečné tabulce. Další významnou událostí
letošního ročníku je návrat „ztraceného syna“ Zdeňka Pomichálka,
který se k týmu připojil na začátku druhé poloviny soutěže.
Druhý zástupce v této soutěži již tak úspěšný nebyl. Po pomalém
rozjezdu to chvíli vypadalo na lepší umístění, nakonec to s odřenýma
ušima stačilo na 12. místo a snad i na záchranu.
Družstvo
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky
Gladiátors Lošany
Střelky Veltruby B
Šipkaři Kánín CéDé
Kosako Konárovice B
Magistři Skvrňov
Slavoj Vrdy B
Letci Kolín
Team Chvaletice
Šipkaři Kánín DC
Savci Dobřeň
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky B
Palma Chvaletice
Hospůdka na Vinici
Tipsport-Bar U dvou bláznů Vrdy

9
8
7
7
7
4

Jedna sezóna končí a další je již za dveřmi. Kdyby měl někdo chuť
hrát šipky, nebo to jen zkusit, rádi ho mezi sebou přivítáme.

Poslední květnovou neděli skončila již třináctá
šipkařská sezóna (jak ten čas letí) v Červených
Pečkách. S trochou nadsázky by se dala označit jako
sezóna návratů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

30
30
30
30
30
30

Letní házení pod širým nebem
V letošním roce šipkaři uspořádají jubilejní 10. ročník HÁZENÍ
POD ŠIRÝM NEBEM. Konat se bude 19. července na hřišti
v Červených Pečkách. Zúčastnit se ho může kdokoliv, kdo si chce
zaházet šipky s těmi nejlepšími. Turnaje se pravidelně účastní hráči
z mnoha koutů republiky a nechybí mezi nimi ani reprezentanti ČR.
Letošní novinkou bude vložený turnaj neregistrovaných hráčů.

ŠIPKY

Pořadí

Střelky Veltruby Kudlanky
Smrkáči Břežany
Úplně jiný šipkaři Červené Pečky C
Korunky Kolín B
Týnečtí Bulls
Piráti Český Brod

Přípravka
Přípravka pokračuje v e své soutěži se stejnými soupeři jako na
podzim. Podle původního plánu se měly turnajové skupiny v zimě
promíchat, ale protože druhá skupina se postavila proti, svaz nakonec
ustoupil a ponechal stejné skupiny i pro jarní část soutěže. V letošním
roce starší přípravka trénuje dohromady se žáky, za které také většina
kluků pravidelně nastupuje.
Samostatně trénují dvě skupiny mladší přípravky. V kategorii
nejmladší přípravky dělají své první fotbalové krůčky předškolní děti.
Tato skupina dětí ještě nehraje soutěže a zatím se připravuje na své
první zápasy. Druhou skupinou je mladší přípravka, se kterou hrajeme
zatím pouze přípravné zápasy, pravidelné soutěže se nezúčastňujeme.
Postupně se však tito hráči zapojují i do zápasů starší přípravky.

Body

87
69
60
56
55
55
49
41
37
34
31

Ing. Pavel Pospíšil
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ČEPEČKY NA DRAČÍCH LODÍCH 2014
Po loňském startu na závodech dračích lodí v Týnci nad Labem si
většina členů posádky s názvem ČEPEČKY slíbila, že příští rok
pojedou zase. Proto když jsem od organizátorů dostal pozvánku
k účasti, neváhal jsem. Oslovil jsem celou loňskou posádku a těšil se
na nadšený ohlas. Trochu mne zaskočilo, že téměř polovina se
omluvila a sháněl jsem proto další.
Tady je asi nutné
připomenout, že dračí loď
je dlouhé štíhlé plavidlo,
které je poháněno dvaceti
pádlaři, na špici sedí
bubeník (nebo bubenice) a
na
konci
řídí
loď
kormidelník. Před bubeníkem je loď ozdobena dračí
hlavou a za kormidelníkem
pak
ocasem.
V Týnci se závodí na trati
pod zdymadlem - 200m
proti proudu a závod je
určen pro amatérské posádky. Dle propozic závodu měly být
v každé posádce alespoň 4 ženy či dívky. Naše posádka toto kritérium
splnila s velkou rezervou – na palubě jsme měli 9 žen a dva dny před
závodem to vypadalo, že zástupkyně krásnějšího pohlaví budou mít
převahu. Na poslední chvíli se ale z vážných důvodů nemohly dvě
zúčastnit a byli jsme proto rádi, že nám vypomohli studenti a členové
vodáckého oddílu Fortuna z Kolína. Členem tohoto oddílu je také
Honza Šulc z Č. Peček, který nám podobně jako loni umožnil tréninky
na jejich dračí lodi. Honza byl neobyčejně vstřícný, a přestože věděl,
že letošních závodů se nebude moci zúčastnit, chodil s námi na
tréninky. Letos jsme stihli 3 vyjížďky po Labi a Sandberku, ale nikdy
v plném počtu. Honzovi a celému vodáckému oddílu proto patří velké
poděkování.
Letošní závody se konaly 30. května 2014 jako jeden z programů u
příležitosti Svátků Labe. Tuto akci v Týnci nad Labem pořádala
popáté agentura Outdoored, jedním z hlavních organizátorů je Dušan
Bartůněk z Červených Peček. Na rozdíl od minulého ročníku, kdy celý
den pršelo, letos byl v sobotu krásný slunečný den a areál byl zaplněn
nejen závodníky, ale také jejich rodinnými příslušníky, kamarády a
fanoušky. Skvěle bylo postaráno i o občerstvení a zábavu všech
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přítomných. V areálu bylo několik míst s prodejem nápojů,
grilovaného masa a čerstvého pečiva a také stánků v rámci
farmářského trhu. Protože celá akce byla zároveň určena dětem (den
dětí 1. 6.), byl připraven bohatý program také pro ně.
Ale zpět k našim závodům. Letos se prezentovalo jen 11 posádek,
což mne překvapilo, protože v loňských nepříznivých podmínkách
jich bylo 13. Dopoledne bylo vyhrazeno na zkušební jízdy, kdy každá
posádka dostala přidělené „profesionální“ bubeníky a kormidelníky.
Vlastní závody začaly v pravé poledne rozjížďkami. Každý tým měl
dvě jízdy (pokaždé s jiným soupeřem a v jiné dráze) a součet časů pak
stanovil pořadí pro finálové jízdy. Do první rozjížďky jsme si
vylosovali vítěze předchozích ročníků „Namydlený blesk“ a do cíle za
nimi dorazili o 3 vteřiny později. „Namydlenci“ to dali za nejrychlejší
čas dne – bez několika desetinek jednu minutu. Pro neznalé se může
zdát, že pádlovat jednu minutu je brnkačka, ale při maximální
intenzitě na konci tratě někteří přestávají vidět a úplně vyčerpaní jsou
všichni. Ve druhé rozjížďce jsme si časem 1:04:36 o vteřinu pohoršili
a součtem časů tak obsadili 5. příčku v průběžném pořadí.
Semifinálová jízda o 4. místo pak byla velmi vyrovnaná a dojeli jsme
v ní o pár centimetrů třetí. Celkově jsme tak skončili šestí a neobhájili
tak loňské skvělé čtvrté místo. To ale nemohlo naši dobrou náladu
pokazit, vždyť jsme měli asi nejvyšší počet žen na palubě a věkovým
průměrem jsme
byli zřejmě také
nejzkušenější.
Dobrou náladu
zachytili
také
naši fotografové
– Jitka Bartůňková a Honza
Kopecký, kteří
pořídili spoustu
fotografií – díky
i jim. Vítězné
posádky
byly
složeny převážně z mladých silných mužů s minimálním počtem žen a
s bohatými zkušenostmi z jiných závodů.
Všichni jsme se shodli, že jsme měli z celého dne skvělé zážitky a
příští rok to zkusíme znovu. Předpokládám, že pokud bude třeba
doplnit posádku, nebude nouze o další zájemce. Vítáni budou
především silní mladí muži z Červených Peček.
Ing. Miloslav Kubín
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