!"#
umož ovalo lépe
ešit situaci jednotlivých domácností a
v od vodn ných p ípadech p id lit další známku nebo pytle na odpad.
Ur it se tímto problémem budeme zabývat na nejbližším zasedání.

Na ost í nož vlní se t lo,
bezpo et palc ukrývá p st.
Ledová královna obsadí elo,
pod vlajkou naší je pro ni est.
Na krku houpou se bronz a dv zlatý,
soupe ky vid ly jen její paty.
P i dalších závodech vít zství ekám,
i kdyby ne, tak p esto smekám.

Jan Dvo ák

Ze zasedání zastupitelstva m styse
ervené Pe ky konaného dne 18.2.2010
P ítomni: Mgr. Dvo ák, Ing. Kubín, p. Beránek, p. Procházková,
Ing. Pospíšil, p. Lang, p. Kolovecký, p. Slana ,
p. Horá ek, p. Jirk , Mgr. Trpišovská
Hosté:
p. Kopecký, p. Vobrubová, p. Bílá, p. Slaná,
p. Braunsteinová, p. Braunstein, p. Hlavatá

Z.S.

Zpráva o innosti ÚM od 17.12.09 do 18.2.2010:

Vážení spoluob ané,
považuji za pot ebné informovat vás o n kolika posledních
novinkách, které by vás mohly zajímat.

-

Rekonstrukce nám stí v ervených Pe kách
M stys ervené Pe ky z ejm dostane dotaci ve výši 80%
náklad na dokon ení rekonstrukce nám stí. O této záležitosti jsem již
n kolikráte psal. Kone n se do eší parkování, chodníky, zele a
mobiliá , naše nám stí dostane na adu dalších desetiletí novou tvá .
P inese nám to i adu potíží a nep íjemností b hem výstavby,
bolestnou záležitostí bude i likvidace v tšiny ke a strom . Práce by
m ly za ít v ervenci, ukon eny by m ly být v íjnu tohoto roku.
Jednání o dotaci ve výši 6,5 mil. K je v záv re né fázi, jasno bude
definitivn v kv tnu.

-

Vodovod Opatovice
Pon kud stranou zájmu ve ejnosti je další velká stavba budování vodovodu v Opatovicích. Zde není investorem p ímo
m stys. Stavbu ídí a financuje Vodohospodá ské sdružení Kolín,
jehož je náš m stys lenem. Tuto stavbu se nám poda ilo do plánu
investic sdružení prosadit již v roce 2008. Má strategický význam pro
další rozvoj Opatovic a umožní následn dovést pitnou vodu do
Bohou ovic. Akce s finan ním nákladem p es 5 mil. K p ináší
v sou asnosti obyvatel m Opatovic adu obtíží, v budoucnu však její
p ínos jist ocení.

-

prob hla jednání ve v ci dotace na intenzifikaci OV ( MZe R)
jednáno ve v ci dotace z FROM na rekonstrukci topení MŠ
dotace na úpravu nám stí v ervených Pe kách z ROP
v záv re né fázi ízení
p ipravena rekonstrukce ve ejného osv tlení v dolní ásti
ervených Pe ek
zadáno vypracování PD na rekonstrukci VO v Dolanech,
ertovce a Malé Vysoké
prob hla jednání s editelkou MŠ a ekonomkou školy
jednáno s editelkou ZŠ ohledn úpravy sociálního za ízení v ZŠ
prob hl audit hospoda ení m styse
jednáno se zájemci o pronájem nebytových prostor v .p. 9
pronajat byt v .p. 12 pí Sto esové
jednání s majiteli pozemk na jižním okraji ervených Pe ek
v rámci komplexních pozemkových úprav
problémy se zimní údržbou komunikací a svozem TDO
situace v placení svozu TDO a sto ného

Program:
1)
2)
3)

Odpadové hospodá ství
Problematika svozu domovního odpadu rozbou ila v posledních
týdnech hladinu ve ejného mín ní v našem m stysi a zde je k této
záležitosti n kolik poznámek.
P ínosem bou livé diskuse je ur it to, že v tšina ob an se
za ala hloub ji zajímat o t íd ní odpadu a snad si uv domila, že
likvidace odpadu stojí náš m stys velké peníze, které se dají
investovat vhodn ji do rozvoje obce. Cílem by tady m lo být
produkovat drahého sm sného odpadu co nejmén a tak likvidaci
odpadu zlevnit.
Reagovat bude ur it i zastupitelstvo m styse. M j osobní
názor na celou situaci je takový, že bychom m li usnesení
zastupitelstva o po tu p id lovaných známek doplnit tak, aby

4)
5)
6)
7)
8)

1

Projednání návrhu na zrušení p ísp vkové organizace MŠ
ervené Pe ky a její slou ení se Základní školou ervené
Pe ky
Seznámení se zp sobem finan ního vyrovnání m styse s firmou
B ezina v souvislosti s ukon ením stavby vodovodu
Projednání prací souvisejících s úpravami okolí víceú elového
h išt
Projednání nabídek na pronájem nebytových prostor v budov
m styse .p. 9 ervené Pe ky
Projednání rozpo tového opat ení . 1/ 2010
Projednání výb ru dodavatelských firem na rekonstrukci
ve ejného osv tlení v dolní ásti ervených Pe ek
Projednání žádosti organizace Junák . Pe ky o vyjád ení
k vlastnictví budov na parcelách st. . 489,490,491 a 785 k.ú.
. Pe ky
Projednání spoluú asti m styse p i žádosti TJ Sokol ervené
Pe ky o dotaci na vým nu oken a dve í u Sokolovny v rámci
programu Leader

9)
10)
11)
12)

z ízení sociálního zázemí a zm ny ve zp sobu vytáp ní - nabízí se
plynofikace).
Ad 5) ZM schvaluje rozpo tové opat ení m styse ervené Pe ky .
1/2010. (Vyplynulo z vývoje p íjm a výdaj v letošním roce).
Ad 6) ZM schvaluje seznam firem oslovených v souvislosti s výb rem
nejvhodn jší nabídky na stavbu Rekonstrukce kabelového vedení a
osv tlovacích t les v dolní ásti ervených Pe ek.
Ad 7) ZM souhlasí s uznáním vlastnictví budov na uvedených
parcelách pro organizaci Junák ervené Pe ky dle p iložené žádosti.
(Pan místostarosta up esnil, že jde o formální krok. Aby mohlo dojít
k zápisu budov kluboven Junáka do katastru nemovitostí, musí být
uznáno vlastnické právo k budovám ve prosp ch organizace Junák).
Ad 8) ZM souhlasí se zapojením TJ Sokol ervené Pe ky do
programu Leader v rámci MAS Podlipansko a souhlasí se žádostí
Sokola o p edfinancování vým ny oken a vchodových dve í
Sokolovny ervené Pe ky a dofinancování této akce v maximální výši
do 100.000,- K . (V rámci programu Leader by bylo možné získat
dotaci ve výši 90% skute ných náklad až do 1 mil. K . Žádost o
dotaci by zpracovala p. Havelková z MAS Podlipansko).
Ad 9) ZM souhlasí se zadáním zpracování studie zástavby na Bojišti
za podmínek 50% finan ní spoluú asti žadatele pana Beneše. (O studii
na budoucí zástavbu se jednalo na konci minulého roku. Byla
stanovena podmínka finan ní ú asti všech vlastník dot ených
pozemk . Jeden z nich, pan Beneš, je ochoten podílet se na studii do
výše 50 % s m stysem. Protože podíl obecních pozemk je též asi
50%, byla by finan ní spoluú ast m styse zhruba stejná, jako p i
spoluú asti všech vlastník ).
Ad 10) ZM souhlasí se zm nou lokálního biokoridoru 10/9 dle
p iloženého návrhu. (Ing. Kubín up esnil, že podle územního plánu
obce m l lokální biokoridor (LBK) probíhat podél potoka z Dobešovic
do Cihelského rybníka. Na podn t jednoho z vlastník pozemk je
p ipraven návrh zm ny plánu spole ných za ízení, podle kterého by
LBK m l probíhat podle starého koryta. Dle p edkladatele je zm n ná
poloha možná dokonce vhodn jší. Není ale v souladu s ÚP obce ani
s ÚSES a je proto nutné provést zm ny i v t chto dokumentacích).
Ad 11) ZM souhlasí se snížením kapacity Základní školy ervené
Pe ky na 220 žák . (D vodem je stav sociálního za ízení. Sou asný
po et žák je kolem 140 a navržené snížení nikoho neomezí).
Ad 12) Projednána žádost o povolení koup nového varného kotle do
ZŠ. ZM souhlasí se zakoupením nového gastrokotle pro školní jídelnu
ZŠ ervené Pe ky z rozpo tu m styse.

Projednání studie budoucí zástavby v oblasti . Pe ky - Bojišt
Projednání zm ny 2A plánu spole ných za ízení v rámci KPÚ
. Pe ky
Projednání zm ny kapacity Základní školy ervené Pe ky
Rozprava

Pan starosta navrhuje nejprve dát slovo host m, všichni
poslanci souhlasí.
p. Braunstein:
- žádá o vysv tlení zm ny zp sobu svozu odpadu a jeho úhrady
(není na to obecní vyhláška, jak to, že naše t í lenná rodina má
jednu známku na popelnici za 1500,- K a sousedka za 500,- K
také jednu)
- žádá o vysv tlení navýšení dan z nemovitosti v minulém roce pro
p ilehlé obce
- údržba komunikací a chodník - v Opatovicích se chodník
neudržuje a je ve špatném stavu
- t íd ní odpadu - chybí kontejner na sklo v Opatovicích
- odesílá stížnost o posouzení správnosti postupu samosprávy
ervené Pe ky krajskému ú adu
p. Kopecký:
vyhlášku o likvidaci svozu odpadu obec vydala i s platnými
p ílohami. Do konce roku 2009 bylo vyváženo jakékoliv množství
odpadu. K omezení po tu popelnic p istoupili zastupitelé z d vodu
regulace množství vyprodukovaného komunálního odpadu a tím i
efektivn jšímu hospoda ení.
p. Bílá:
v ervených Pe kách chybí kontejner na papír; naší rodin nesta í
nádoba na bioodpad
p. starosta:
bylo by možné p idat kontejnery na sklo i papír i do okolních obcí,
aby mohli ob ané více t ídit. K regulaci po tu popelnic by došlo po
dohod se zástupci všech obcí, které obsluhuje firma Nykos. Dále
navrhuje, aby p. Braunstein p edložil své p ipomínky v písemné
form , starosta na n rovn ž písemn odpoví.
Sch ze dále pokra ovala podle uvedeného programu jednání.

Usnesení zastupitelstva k jednotlivým bod m programu
(s komentá em)
Ad 1) Zastupitelstvo m styse rozhodlo o zrušení Mate ské školy
ervené Pe ky, okres Kolín, s platností od 1.9. 2010 a slou ení
inností, které vykonává, pod Základní školu ervené Pe ky, okres
Kolín. ZŠ se stane nástupnickou organizací a p echázejí na ni veškerá
práva a povinnosti zrušené MŠ. ZŠ p ebírá výkon innosti MŠ a
Školní jídelny – výdejny v etn všech práv a povinností z toho
vyplývajících. ZM schvaluje dodatek ke z izovací listin ZŠ.
(D vodem pro slou ení MŠ a ZŠ jsou ekonomické úspory a zlepšení
vzájemné spolupráce).
Ad 2) ZM bere na v domí informaci o zp sobu finan ního vyrovnání
s firmou B ezina v souvislosti se stavbou vodovodu ervené Pe ky.
(Stavba vodovodu byla ukon ena, cena dle SOD iní 34.894.407,- K .
Datum ukon ení m lo být 31.1.2010, kolaudace byla z d vodu
nep íznivého po así odložena, proto se mnoho ob an zatím nem že
p ipojit). Pohledávka firmy B ezina vzhledem k m stysi je
13.957.763,- K , první letošní splátka bude init 930.518,- K ).
Ad 3) ZM odkládá rozhodnutí o úhrad terénních úprav spojených
s výstavbou víceú elového h išt . (V jeho okolí se nabízí vybudování
dalších staveb: panelová komunikace, drenáž, parkovací plochy. Pan
Kopecký doporu uje zrealizovat p ístupovou panelovou komunikaci a
plochu na ukládání p ebyte né zeminy ze staveb v obci. Ing. Pospíšil
dodal, že pozemek je smluvn pronajat obci celý za ú elem
vybudování sportovišt . P ístupová plocha se musí vybudovat, je t eba
odvést vodu z panelové silnice, což je v silách fotbalového klubu.
Problém je s odstavením aut a zpevn ním plochy panely. S ostatními
stavbami je možné po kat až po zhotovení projektu na sportovní areál.
H išt není vybudované jen pro fotbalisty, ale pro všechny ob any
obce).
Ad 4) ZM rozhodlo, že nebytové prostory v budov m styse .p. 9
v ervených Pe kách budou pronajaty firm Ji í B íza, Kolín, za
ú elem provozování cukrárny a prodeje potraviná ských výrobk z
d vod zlepšení úrovn a služeb pro ob any. (Zám r up ednostn n
p ed dalšími dv ma zájemci - z ízení obchodu s kv tinami, dárkovým
zbožím, sadbou i opravnou zahradní techniky a r zných domácích
spot ebi . V objektu je zapot ebí rekonstrukce elektroinstalace,

Paní Bílá žádá rozší ení panelové cesty sm rem ke h išti kv li
bezpe nosti chodc s d tmi.
Ing. Kubín informuje o pr b hu komplexních pozemkových úprav na
území v jižní ásti ervených Pe ek.
Ze zápisu a jednání OZ

Vážení spoluob ané,
V tomto roce dochází v našem m stysi k podstatné zm n
v systému svozu tuhého domovního odpadu. V obcích, kde svoz
komunálního odpadu zajiš uje svozová spole nost NYKOS, je
výrazn nadpr m rné a stále rostoucí množství odvezeného odpadu na
jednu osobu. Za minulý rok to bylo 330 kg/osobu/rok, p itom
celostátní pr m r iní 220-250 kg/osobu/rok. V zájmu ešení tohoto
stavu a této tendence se dohodla svozová spole nost s obcemi a m sty
na obnovení známkového systému ozna ování nádob na odpad
v obcích, kde byl tento systém p erušen. Je to jeden z více krok
ešení problematiky. Výsledkem je dohoda, že s platností od 1.3.2010
nebudou neozna ené popelnice vyváženy.
A ješt k možnostem výb ru svozové spole nosti. Firem, které
poskytují pot ebné služby, není mnoho a p i posledním výb rovém
ízení byla spole nost NYKOS nejvýhodn jší p edevším cenou
nabízených služeb.
Jak je to s náklady na svoz a likvidaci odpad ?
Za uplynulý rok zaplatil m stys firm NYKOS za svoz odpadu
1 231 000 K , za svoz t íd ného odpadu a za svozy nebezpe ného a
velkoobjemového odpadu dalších 150 000 K . Celkem vychází
náklady na svoz na 1 ob ana na 876,- K ro n . Tato ástka byla
firmou NYKOS vykalkulována jako pr m r z celkových náklad na
svoz, d lený po tem ob an všech obsluhovaných obcí.
Po ínaje rokem 2010 se situace m ní. Odpad vyprodukovaný
v našem m stysi bude p ed uložením na skládku vážen a celkové
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náklady na svoz budou tvo eny poplatkem za uložený odpad + ástkou
odvozenou z po tu obsluhovaných ob an .
Na asto se vyskytující p ipomínku, že ty lenná domácnost
platící za svoz 2000,- K dostane 1 známku na popelnici
s komunálním odpadem stejn jako d chodkyn platící 500,- K mohu
íci tolik:
Zmín ných 876,- K na ob ana a rok jsou náklady, zahrnující
- svoz popelnic s komunálním sm sným odpadem
- svoz popelnic s bioodpadem
- svoz velkoobjemového odpadu
- svoz nebezpe ného odpadu
- nájem a svoz kontejner na t íd ný odpad.
Proto není a nem že platit p ímá úm rnost mezi poplatkem ob ana
a po tem popelnic na komunální sm sný odpad.
Co z toho vyplývá pro obec?
Pokud bude i nadále po et popelnic na domácnost neomezován,
bude nekontrolovan r st i množství odpadu, nebo je z ejmé, že
mnozí ob ané odpad nedokonale t ídí nebo dokonce ukládají do
popelnic i odpad, který tam v bec nepat í (nap . stavební odpad).
Je proto nutné zastavit neustálý r st náklad na svoz odpadu. To se
dá docílit zlepšením t íd ní odpadu. Dále musíme zamezit tomu, aby
byly do popelnic ukládány v ci, které tam nepat í. Jednou z možností,
jak toho docílit, je omezení po tu popelnic na domácnost. To by m lo
ob any motivovat k tomu, aby více p emýšleli nad tím, co do
popelnice uloží. Povinností ú adu m styse a zastupitelstva je
spravovat obecní majetek a finance s pé í správného hospodá e.
Proto jsme u inili toto nepopulární rozhodnutí. Jsem si v dom, že
jedno usnesení zastupitelstva (jeho text je citován mimo jiné
v odpov di zastupitel na otev ený dopis D. Bílé) nepostihne zdaleka
všechny situace, p ed které nás život staví. Pokud budete n kte í z vás
postaveni do zvlášt obtížné situace a nebudete schopni se s ní
vyrovnat, m žeme ji ešit individuáln a v ím, že najdeme ešení.
Co z toho všeho vyplývá pro ob any?
Veškeré nakládání s odpady se ídí zákonem . 185 z roku 2001.
Ten spolu s obecn závaznou vyhláškou .5 z roku 2001 stanoví pro
každého ob ana povinnost odpad t ídit. Z vyhlášky vyplývá, že do
popelnic na sm sný domovní odpad nepat í plasty, sklo, kovy, papír,
nebezpe ný odpad (nap . baterie, barvy, oleje...), nesmí se do nich
ukládat stavební odpad apod. Do popelnice nepat í ani biologický
odpad. Jeho vyt íd ní do samostatné popelnice má veliký význam,
nebo za uložení bio odpadu na skládku platíme poplatek 300,- K za
tunu, kdežto za sm sný domovní odpad iní poplatek 900,- K za
tunu. Pokud si každý z nás uv domí tyto souvislosti a bude d sledn
odpad t ídit, m la by jedna popelnice na domácnost sta it.
Jak v bec je to se stanovením poplatku za svoz domovního
odpadu?
Za sou asného stavu legislativy nám zákon o odpadech dovoluje
zjednodušen e eno dv možnosti:
1) Zastupitelstvo stanoví obecn závaznou vyhláškou poplatek za
svoz odpadu na osobu a rok, p i emž poplatek iní max. 500,- K .
Touto cestou postupuje v tšina obcí a využili jsme ji i my.
2) Zastupitelstvo m že rozhodnout, že bude se všemi majiteli
nemovitostí uzav ena smlouva o odvozu tuhého domovního odpadu.
Pak by každý majitel nemovitosti platil skute né náklady za svoz
odpadu, který vyprodukuje. Tato cesta je daleko složit jší a obce ji
zatím nevyužívají p edevším z obav, aby se znovu neza aly ší it erné
skládky. Dovoluji si poznamenat, že v tšina nespokojených by platila
daleko více než p i stávajícím systému, nebo skute né náklady na
svoz odpadu na ob ana a rok iní již nyní 876,- K .
Jan Dvo ák, starosta

upravila, aby to vypadalo, že jsou to samí „tupci“. Váš text ší íte nejen
vyv šováním po obchodech, ale také po internetové síti. Zárove
nemáte tolik odvahy a slušnosti, abyste doru ila text také na ú ad
m styse. Proto nem žeme ml et.
Nyní konkrétn k Vašemu textu: Na zmi ované jednání
zastupitelstva se dostavilo celkem 7 host (dle presen ní listiny mezi
nimi je i vedoucí ú adu m styse pan Kopecký). Není to tedy zrovna
„po etná návšt va“, ale na místní pom ry, kdy se n kdy krom pana
Kopeckého nedostaví jiný host, je to návšt va slušná. Dle jednacího
ádu zastupitelstva nemohou do jednání hosté vstupovat, ale mohou
sd lit své p ipomínky, podn ty i dotazy po ukon ení jednání. Je to
pochopitelné, protože v opa ném p ípad by jednání nemuselo mít
konce ani smysluplný záv r. Pan starosta cht l ale vyjít vst íc host m
tak, aby nemuseli ekat n kolik hodin na ukon ení plánovaného
programu jednání, a využil proto možnosti jednacího ádu. Požádal
zastupitele o zm nu programu jednání, aby hosté mohli vystoupit na
za átku. Poslanci vyhov li a slovo si vzal pan Braunstein, který mimo
jiné uvedl svou hlavní kritiku v tom smyslu, že je nespravedlivé, aby
jejich t í lenná domácnost, která zaplatí 3x 500K poplatek za svoz a
likvidaci odpad , dostala jednu známku na 120 l nádobu stejn jako
sousedka, která zaplatí jen jedenkrát 500K . P itom p ipustil, že se jim
do jedné nádoby odpad vejde. (Této problematice je v nován
samostatný lánek v tomto tvrtletníku.) Je pravda, že diskuse k tomu
byla hlasitá, ale v p evážné ásti ízená. Slovo m l ten, kdo se o n j
p ihlásil. Pravidlo ízené diskuse ale nej ast ji porušují práv hosté
v etn Vás! A že jednání s hosty nem lo kone ný efekt je logické a
pochopitelné - nebyl p edložen žádný návrh usnesení, který by se
problematiky týkal.
K otázce svozu bioodpadu jste odpov dostala a mohla jste se s ní
seznámit již d íve. Vyšlo formou usnesení zastupitelstva, které bylo
ádn vyv šeno. Abych Vám to uleh il, tady je zn ní bodu .4
z usnesení .7 ze dne 17.12.2009: Zastupitelstvo m styse schvaluje
dodatek . 1/2010 ke smlouv na zabezpe ení odpadového
hospodá ství s firmou NYKOS a rozhodlo, že odpadové náklady budou
evidovány pomocí známek. Neozna ená nádoba nebude od 1.3.2010
vyvážena.
Zastupitelstvo m styse rozhodlo, že pro 4 lennou
domácnost bude vydána 1 známka pro nádobu 120 l sm sného
komunálního odpadu a v p ípad , že mezi t mito ob any je alespo
jedno dít do 3 let nebo zdravotn postižená osoba, která musí
používat pleny, m že taková domácnost dostat druhou známku nebo
známku na 240 l nádobu. U nádob na BIO odpad bude vydána 1
známka na nádobu 120 l nebo 240 l pro byt nebo d m s íslem
popisným.
Pokud tedy Vaší domácnosti nesta í 240 l nádoba na bioodpad, je
to skute n minimáln téma na diskusi, ze které by mohla vyplynout i
úprava stanovených pravidel. Zastupitelé m styse ale prosazují ešení,
kterým se omezí stále rostoucí výdaje obce na svoz a likvidaci
odpad . Pro by se m ly vydávat spole né peníze na to, že n kdo není
ochoten t ídit odpady, nebo ešit svou enormní produkci posekané
trávy na své náklady? Vždy takto vydané peníze chybí na jiné
vhodn jší využití! Pokud bychom p istoupili na Váš argument „ale m
skute n nesta í…“, mohli bychom dosp t k extrému, že si ob an,
vlastnící obrovský pozemek, bude nárokovat t eba n kolik kontejner .
Pokud tedy neumíte nebo prost nechcete kompostovat a nesta í Vám
p im ená nádoba, zkuste najít ešení na své náklady – je jich n kolik.
K otázce na likvidaci karton nejd íve zazn la odpov , že papíry
(v etn karton ) je možné dvakrát za rok odnést do místní základní
školy a krom toho je p ímo v ervených Pe kách sb rna odpad ,
kam je možné papír odnést tém kdykoli. Teprve pak p idal poslanec
Kubín svoje vyjád ení o tom, že je s podivem, jak n kte í lidé jsou
schopni nakoupit zboží v etn obal , ale nejsou ochotní odevzdat
vyt íd né obaly cestou na další nákup, p i které není problém najít
n kolik míst s vhodnými nádobami. Ur it jsou v blízkosti obchod .
Z výše uvedeného je z ejmé, že Vaše reakce byla mírn e eno
neúm rná, ve skute nosti je to pomluva. P esto nechceme reagovat
podrážd n a podávat na Vás hned žalobu.
Pokud je ve Vás alespo trocha slušnosti, vyv síte omluvu na
stejných místech a stejnými prost edky, jako jste ší ila otev ený dopis.
Zastupitelé m styse ervené Pe ky

Vážená paní Bílá,
dostavila jste se na jednání zastupitelstva, a protože jste se p edem
dob e neseznámila s novými pravidly svozu odpadk , slušn jste se
nejprve zeptala na sv j p edpokládaný problém: nebude Vám sta it
120 l nádoba na bioodpad. Nejd íve jste dostala vysv tlení, že dle
p ijatého usnesení m žete obdržet známku na 240 l nádobu, ale o tom
ve Vašem dopise není ani zmínka. S v tšinou zastupitel se dob e
znáte, s mnohými si tykáte, proto možná byly n které reakce poslanc
ve smyslu p átelské rady nebo vtipu spolužáka i kamaráda, nikoli
ú ední odpov di.
Vy jste na to ale reagovala formu otev eného dopisu, ve kterém jste
použila výrazn upravené vylí ení pr b hu jednání, které m lo být
tivé, poutavé a pokud možno zesm š ující n které zastupitele.
Ozna ila jste dokonce všechny v ty uvozovkami, což má vyzna ovat
p esnou citaci. Jenže tomu tak v bec není - vybrala jste pro Vás
nejzajímav jší ásti vystoupení n kterých poslanc a pat i n je

ZIMA A „CHODNÍKOVÝ ZÁKON“
Sd lovací prost edky se asto snaží zaujmout zajímavými titulky i
upoutávkami, které n kdy bohužel v bec nevystihují podstatu tématu
a ob as dokonce zdeformují skute nost. Tak tomu je i s takzvaným
chodníkovým zákonem. asto jsem zaregistroval takovou zkratku, že
novela zákona dle návrhu senátora Kubery p ímo zakázala údržbu
chodník vlastník m p ilehlých nemovitostí! Každý, kdo zprávy
poslouchá celé, nebo te i lánky pod titulky ale dob e ví, že to je
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podmínky by mohla být problematická a jeho nespln ní z pohledu
kontrolor poskytovatele dotace by mohlo vést k rozhodnutí o vrácení
dotace! Vystavovat se takovému riziku by jist nebylo rozumné. Proto
jsou v podobných p ípadech investory i provozovateli v tšinou obce
nebo m sta a stejn tomu tak je u nás. Provozování h išt je nutné
ú etn pe liv sledovat a dokládat po celých následujících 5 let.
Z výše uvedeného vyplývá, že ideální situace by nastala, kdyby se
náklady rovnaly p íjm m a k tomuto stavu sm ovaly dosavadní
kroky místního zastupitelstva a ú adu m styse. Byly odhadnuty
celkové ro ní náklady (zahrnují úhradu elekt iny na osv tlení, náklady
na údržbu plochy v etn platu správce h išt ) a podle toho byla
stanovena výše pronájmu pro uživatele z jiných než domovských
organizací. Není žádným tajemstvím, že ú ad m styse za tímto ú elem
z ídil nové pracovní místo pro správce h išt , které zastává pan B.
Král. Správce je motivován k co nejvyššímu obsazení h išt a jak se
všichni mohou p esv d it, zatím je využití výborné. Je tak vytvo en
p edpoklad, že doplatek na provoz h išt ze strany m styse nebude
žádný, nebo co nejnižší. O ekávání, že h išt bude výd le né, bylo
nesmyslné a nepo ítalo se s tím ani p i po áte ním rozhodování
zastupitelstva o p istoupení k tomuto projektu. (P edpoklad o vzniku
„pen zovodu“ do pokladny fotbalového klubu bylo možná p áním
n kterých p íznivc fotbalového klubu). Základním smyslem od
po átku bylo p isp t ke zlepšení možností aktivního využívání
volného asu p edevším pro ob any vlastní obce, kte í mohou
využívat h išt zdarma. (V tšina m st i obcí podporuje zájmové
organizace na svém území a náš m stys není výjimkou).
Víceú elovým h išt m se rozší í a zkvalitní nabídka našeho m styse
a zvýší se tím zájem o život práv tady. Pro napl ování tohoto cíle
bude t eba pokra ovat v úpravách okolí nového h išt i celého
sportovního areálu. Ale to už je op t téma na jiný lánek.

nesmysl, protože zmín ná novela jen zbavila právní odpov dnosti za
stav chodník vlastníky p ilehlých nemovitostí. Odpov dnost nov má
vlastník chodníku, což je nej ast ji m sto, nebo obec.
Pat ím mezi zastánce uvedené zm ny, protože p edchozí stav
perzekvoval vlastníky p ilehlých nemovitostí. Jak mohl zabezpe it
stav chodníku ob an, který ráno v 6 hodin (nebo ješt d ív) odešel do
práce a do 8. hodiny chumelilo? Staly se i p ípady, kdy se na kluzkém
chodníku po p lnoci zranil vracející se návšt vník restaurace (jist
zcela st ízlivý) a pak se „hojil“ na nebohém vlastníku p ilehlé
nemovitosti. Obce sice t žko mohou zajistit úklid všech chodník
v krátkém ase po nasn žení, ale mohou se snadno pojistit proti riziku
vzniku úrazu na jejich komunikacích. Nutno ale p ipomenout, že
v tšina majitel nemovitostí uklízí p ilehlé chodníky bez ohledu na
zm nu zákona. Považují to asi správn za svou ob anskou povinnost,
slušnost i vizitku. Všem takovým majitel m i nájemník m pat í
pod kování.
Pokud se týká úklidu komunikací na území našeho m styse,
troufám si prohlásit, že ji m stys zabezpe uje velmi dob e. I b hem
letošní mimo ádn na sníh bohaté zimy jsou místní komunikace
v krátké dob protaženy pluhem a b hem n kolika dní byla vysoká
sn hová pokrývka odklizena ze všech používaných chodník . Aby se
to dalo zvládnout, musel ú ad zakoupit novou sn hovou frézu, protože
malý víceú elový traktor vyšší vrstvu sn hu nezm že. Byla to asto
sisyfovská práce, protože za chvíli po úklidu chodníku p ejel okolo
pluh po silnici a sníh naházel zase na chodník, p ípadn chodník
sn hem zavál vítr. Ani na vysokou vrstvu sn hu v ulicích po ase
nesta il sn žný pluh a na odklizení musela být objednána t žká
technika. Ne v každé obci je to samoz ejmé. Leckde z staly
komunikace dlouho neuklizeny, až se ze sn hu vytvo il led, který se
odstra uje velmi obtížn . Letošní zima tedy nejen prov í organiza ní
schopnosti ú ad , ale také výrazn zasáhne do rozpo t obcí a m st. I
p es uvedené úsilí a náklady se asto stalo, že popelá i nevysypali
popelnice v celých ulicích i ástech naší obce. V tšinou to nebylo
proto, že by tam nemohli dojet pro nesjízdnost, ale protože to ani
nezkusili. Ú ad m styse pak svoz urgoval, (jednání o náprav a ešení
nejsou ukon ena), ale v tšinou d íve zajistil odvoz odpadu vlastními
prost edky. Problematika odpadu a jeho svozu je ale téma na jiný
lánek.
Miloslav Kubín, místostarosta m styse

Miloslav Kubín, místostarosta m styse

Poslední lednovou sobotu se v ervených Pe kách uskute nil
1. ro ník ervenope ecké b žky. Více informací o této akci najdete
na jiném míst tohoto tvrtletníku i na stránkách Junáka, který akci
zaštítil. Tady bych rád za ú ad m styse pod koval za dobrý nápad,
pe livou a náro nou p ípravu i organizaci, které zajistili p evážn
sourozenci Vá ovi. Ani silný mráz v jinak krásném slune ném dni
neodradil závodníky ani diváky a pro všechny ú astníky to bylo
p íjemné odpoledne. Budeme se t šit na další ro níky.

VÍCEÚ ELOVÉ H IŠT

Miloslav Kubín, místostarosta m styse

To, že víceú elové h išt v ervených Pe kách je již v provozu, se
nedá p ehlédnout a nebylo by t eba na to snad ani upozor ovat. O jeho
financování a provozování ale kolují „zaru ené informace“. Protože se
asto jedná o nepravdivé a nepodložené klepy, považuji za nutné uvést
je na pravou míru.
Nejd íve p ipomenu, že celá stavba je investována m stysem
ervené Pe ky s mohutným (92,5%) p ísp vkem ve form dotace. Na
tomto míst si dovolím vložit lánek, který je na našich www
stránkách.
„M stys ervené Pe ky získal v roce 2008 dotaci v rámci
regionálního opera ního programu NUTS-2 St ední echy v rámci
podpory rozvoje venkova (volno asové aktivity). Dodavatelem celé
stavby v hodnot cca 12 mil. K byla ve výb rovém ízení vybrána
firma Jan B ezina.
Fotbalové h išt s rozm ry 60 x 100m má uprost ed lajnování na 4
h išt na malou kopanou a 4 standardní h išt na volejbal a nohejbal.
Celé h išt je oploceno, za brankami je 6m vysoká silonová sí .
Plocha h išt je odvodn na systémem drenáží do potoka a povrch
opat en um lým trávníkem III. generace, položeným na št rkovou
skladbu. Celý areál je vybaven osv tlením.
V prosinci 2009 byla stavba zkolaudována a za ala být intenzivn
využívána místním fotbalovým klubem a za úplatu i fotbalisty z jiných
oddíl .“
Nejd íve vysv tlení, pro je investorem m stys a ne fotbalový klub,
který vlastní pozemek pod h išt m a bude h išt nejvíce využívat.
Užívat je mohou také místní Junák, základní škola, i skupiny
sportuchtivých ob an . Financování s využitím dotací totiž probíhá
tak, že investor musí nejprve úhradu uskute nit z vlastních zdroj
(n kdy formou p j ky) a teprve po spln ní požadovaných podmínek,
(v tšinou stoh dokumentace administrativn velmi náro ný v n kolika
etapách), m že dojít k proplacení z dotace. Z toho je z ejmé, že pro
v tšinu zájmových organizací je tento zp sob financování
nedosažitelný. Vlastní zdroje nemají a pot ebnou p j ku jim žádná
banka neposkytne. Další podmínkou smlouvy o dotaci je závazek, že
n kolik let (v našem p ípad 5 let) po dokon ení stavby nesmí být
h išt ziskové! Tento požadavek prakticky vylu uje možnost
dlouhodobého pronájmu h išt , protože prokazatelnost uvedené

SPOLE ENSKÁ RUBRIKA
Blahop ejeme

Blahop ejeme všem našim spoluob an m, kte í se v jarních
m sících roku 2010 - tedy b eznu, dubnu a kv tnu - dožívají
významného životního jubilea. P ejeme jim hodn zdraví, životního
optimismu a pohody.

75 let

Pan Josef Balán z Dolan
Paní Albína Slaná z Opatovic
Pan Bohumil Linhart z ervených Pe ek
Paní Jarmila Smolová z ervených Pe ek

80 let

Paní R žena Zichová z Bojišt

85 let

Paní Marie Hietenbalová z ervených Pe ek
Paní Kv toslava Hole ková z Opatovic
Pan Josef Rejhon z Bohou ovic I.

90 let

Paní Anežka Levová z ervených Pe ek
Paní Jaroslava Stehlíková z ervených Pe ek
Paní Marie Kuberová z Bo etic
Paní Anna Králová z ertovky

Vzpomínáme
Dne 3.3.2010 uplynulo 10 let ode dne, kdy nás navždy opustil
náš tatínek pan Josef Marek z Dobešovic. D kujeme všem, kte í
vzpomenou s námi.
Dcery s rodinami
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Vítání nových ob ánk
V roce 2009 p ibylo v regionu našeho m styse 14 nov
narozených ob ánk . Malá slavnost na jejich po est se uskute ní
na ú adu m styse jako již tradi n v odpoledních hodinách
poslední dubnové ned le. Pozváni budou se svými nejbližšími
Tereza Hartigová, Nicol Taftlová, Kate ina Homolková, Amálie
Trutnovská, Tereza Rykrová, Tobiáš Kubelka, Milan Král a
Št pán íha z ervených Pe ek, Martin Stibbe a Matyáš Hurt
z Bojišt , Nikola Hole ková a Vincenc Vlachý z Opatovic, Rozálie
Šlehobrová z Bo etic a Jáchym Hošek z Dobešovic. Paní matriká ka,
pan starosta a lenové kulturní komise se na d ti, jejich rodi e a
p íbuzné velice t ší. Naše redakce rodi m blahop eje a novým
ob ánk m p eje hodn zdraví a dlouhý život plný št stí, spokojenosti
a úsp ch .
Redakce

Lékárna a d m .10 - d íve...

dnes s paní Stanislavou a panem Ji ím Krš ákovými z ervených
Pe ek.
P i cest ke Krš ákovým míjím v letošní tuhé zim haldy sn hu.
Lehce mrzne, a tak ráda vklouznu do jejich p íjemné domácnosti.

Obrázek ervenope eckého nám stí s lékárnou namaloval v roce
1993 pan Vladimír Pun ochá

Zavzpomínejte, prosím, na d tství.
Narodil jsem se v Miskovicích do rodiny cestá e. Ale otec též
pracoval na svém malém hospodá ství a také byl st elmistrem v lomu
Karlov v Kutné Ho e. Maminka byla v domácnosti. Do obecné školy
jsem chodil v Miskovicích a od tvrté t ídy jsem navšt voval
m š anku v Kutné Ho e, a to až do roku 1949.
Já jsem se narodila na P ítoce, ale brzy jsme se s rodi i nast hovali
sem do Pe ek. Do školy jsem chodila tady. Tatínek nejd íve pracoval
v pivova e zde v Pe kách - rozvážel pivo. Potom za al rozvážet uhlí
tady v Pe kách u pana Hlouška. Nakonec až do d chodu byl v JZD.
Maminka pracovala u Vik a potom až do d chodu v zem d lství.

Málokterý d m v obci se m že pochlubit tak bohatou historií, jako
má d m lékárny na nám stí. První zmínka o n m se objevuje již v
roce 1663, kdy zde hrab Tranttmansdorff nechal z ídit školu. Tehdy
to byl malý p ízemní domek o jedné místnosti, která sloužila za byt
u iteli i jako u ebna pro žáky. V roce 1772 byla budova p estav na a
zvýšena o jedno patro. V p ízemí vznikly dv t ídy, v prvním pat e
pak byt u itele a jeho pomocníka. Škola zde úsp šn fungovala až do
roku 1845, kdy byla p emíst na do domu p. 6.
Po zrušení školy se z budovy stal normální obytný d m. Dochoval
se záznam licita ního protokolu ze dne 4.1.1847, podle kterého bylo
vrchnostenské dominikální stavení . 10 se zahradou a polem prodáno
za 100 zlatých Josefu Krásovi. Dne 6.10.1849 koupil d m František
Holub s manželkou Rosálií, od n ho 10.5.1866 Karel Mareš s
manželkou Marií. Kone n 30.6.1868 kupuje d m Vilém Fukner s
manželkou Marií. Koncem 19. století byl v p ízemí domu z ízen
koloniální obchod pat ící Josefu Kropá kovi, význa nému lenu
Kmochovy kapely. Po zrušení obchodu bylo p ízemí upraveno op t na
byt. V roce 1904 p ešel odkazem Viléma Fuknera d m do majetku
obce jako nada ní. Roku 1910 byl však d m prodán Václavu
Kade ábkovi, který zde po domluv s PhMr. Št pánem Šecem a po
krátké p estavb otev el 1.4.1936 lékárnu. D m byl až do roku 1960
majetkem rodiny Kade ábkovy. Od té doby je v majetku státu.
V pat e domu byla v letech 1956 – 66 ú adovna okrsku tehdejší
Ve ejné bezpe nosti. Budova byla ádn opevn na a zabezpe ena,
provozovna lékárny dostala venkovní vodorovn shrnovací m íž, která
umož ovala p ístup do prodejny. Okna v celém p ízemí budovy byla
také zam ížovaná.
R. 1998 celý objekt kupují manželé Zuzana a Jaroslav Dvo ákovi a
nadále provozují lékárnu.
Ing. He man Kraml

Co následovalo?
V roce 1949 až do roku 1952 jsem studoval pr myslovou školu pro
jemnou mechaniku v Kutné Ho e. Po absolvování školy jsem
nastoupil do zam stnání v Rudém Letov v Praze Let anech. V roce
1953 jsem odešel na dva roky vojenské služby do Plzn .
Já jsem se po základní škole vyu ila v Tat e Kolín záme nicí. Pak
jsem v tomto podniku pracovala jako telefonistka. S manželem jsme
se seznámili na zábav v Chotouchov , kam jsme jezdili na aje.
Manžel m l práv „opuš ák“. Brali jsme se v roce 1956. Nejd íve
jsme bydleli tady v Pe kách, ale v roce 1973 jsme získali družstevní
byt v Kolín na sídlišti, kde jsme bydleli až do roku 1998. Pak jsme se
po oprav rodinného domku nast hovali zpátky do Pe ek. V Tat e
jsem pracovala do roku 1958, kdy se mi narodil syn Ji í. Pak jsem
byla v domácnosti a v roce 1964 se nám narodila dcera Renata. Po
mate ské dovolené jsem prodávala v podniku Domácí pot eby
v Elekt e na Zálabí v Kolín . Odtamtud jsem p ešla na kolínské
sídlišt do téhož podniku. B hem práce na Zálabí jsem rok dojížd la
do Berouna a získala jsem výu ní list jako prodava ka elektro.
Já jsem se z vojny vrátil zp t do Let an, kde jsem po p lro ním
p sobení ukon il zam stnání, protože jsme se s manželkou m li brát.
V Let anech se vyráb la letadla. V roce 1956 jsem nastoupil v Kolín
do Frigery na výrobu kompresor pro chladni ky a mrazící auta. Zde
jsem d lal mistra a pracoval zde až do roku 1991, kdy jsem odešel do
d chodu. Oba dva jsme m li svou práci velmi rádi.

…a dnes…
Je t eba pod kovat PharmDr. Zuzan Dvo ákové a PharmDr.
Jaroslavu Dvo ákovi, že se nebáli starostí a za ali opravovat tak
historicky starou budovu na nám stí. Tento d m by chátral a za
n kolik let by byl ostudou na našem m ste ku. Jejich chu budovat,
p estavovat a financovat stavbu pod dohledem památká obdivujeme.
Prohlédn te si zajímavou st echu s okny a celou stavbu. Až bude mít
lékárna novou omítku s p vodními prvky, nad vchodem zrenovovanou desku ervenope eckého mecenáše Viléma Fuknera, bude to jist
nejkrásn jší d m v ervených Pe kách.

ím se zabýváte nyní?
Máme zahrádku, kde rádi pracujeme. P stujeme zeleninu i kv tiny.
Také chováme králíky, slepice a máme také dva páry andulek. teme
noviny a asopisy, luštíme k ížovky. Manželka také ob as n co
uplete. Když nás n co zaujme, podíváme se na televizi. Nejrad ji
mám cestopisy a všechno o p írod . Oba se díváme i na sport. Každý
den chodíme na delší procházky po okolí Pe ek. Nejrad ji chodíme
p es Bojišt , Opatovice, Bohou ovice a Dobešovice. Jinak jsme již od
roku 1998 v klubu d chodc , s nímž rádi jezdíme na výlety. Máme
ty i vnu ky, Petru, Michalku, Elišku a Lauru. Tak jsme rádi, když
k nám p ijedou.

„Paní doktorko, rozhodnutí p estavit d m . 10 bylo p ání Vaše
nebo manželovo?“
„Myslím, že jsme oba dva v d li, že pokud budeme provozovat
lékárnu, bude nutné v budoucnu p istoupit ke stavebním úpravám.
Shodli jsme se nejd íve, že vym níme st echu, nakonec z toho byla
celá p estavba.“

Jak se vám žije v Pe kách?
V Pe kách bydlíme rádi. Máme dobré sousedy, je tady klid. Po
Kolín se nám nestýská. Jsme rádi v zeleném.
Záv rem bychom rádi pop áli všem spoluob an m hodn zdraví a
spokojenosti.

„Popište nám potíže, které Vám stavba p inesla.“
„T m vévodí jednání s památká i. Te už se poda ilo skloubit jejich
a naše p edstavy a nastoupil další problém, finan ní zabezpe ení. Po
výb ru stavebních firem jsou to už jen b žné t žkosti s po asím,
organizací prací, stísn nými podmínkami v lékárn , záplavou sn hu,
statikou, vlhkostí, p eložkou elektrického vedení, zamrzlou vodou,

Totéž p eji manžel m Krš ákovým za celou redakci našeho
tvrtletníku.
Rozmlouvala Marie Zelinková
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P íslušníci ze smíšených rodin zatím nebyli dot eni, ale bylo jen
otázkou asu, kdy se i oni stanou dalšími ob mi nebo cílem
persekucí.
Pokra ování na sebe nenechalo dlouho ekat. 1. srpna 1942 byl dán
sám Alois Šev ík do výslužby, protože žil ve smíšeném manželství.
Jeho manželka však zatím odsunuta nebyla, ale o jejím p vodu
sv d ila žlutá židovská Davidova šesticípá hv zda s erným
vepsaným šestiúhelníkem, který nesl uvnit erný nápis Jude, kterou
byli jako ozna ení povinni viditeln nosit všichni židovští obyvatelé
starší šesti let.
Nejistá doba a život ve strachu a o ekávání v cí p íštích jist
k pohod nep ispívaly. Le as plynul dál.
A podle tehdejších sm rnic byly do transport ze smíšených rodin
povolávány d ti starší patnácti let, v p ípad nejstarší dcery Zuzany
(*3.4.1930) tomu tak nebylo. Ta byla poslána do Terezína nedlouho
po svých trnáctých narozeninách nevelkým, z Prahy vypraveným
transportem pod ozna ením Ec již 17. kv tna 1944. P itom však ona
byla pouze podle svých prarodi pouze „míšenkou“, protože dva
z nich byli k es ané.
Další nep íjemnosti se dostavily hned na po átku posledního
vále ného roku. Gestapo obsadilo jimi obývaný d m p.84. Aloisova
druhá manželka a nevlastní matka dcer byla poslána do Terezína
transportem AE1, vypraveným z Prahy 31. ledna. Konce války se
dožila, ale stala se ob tí tyfové epidemie, která Terezín zasáhla a
zem ela tam 20. kv tna.
Otec Alois byl poslán na nucené práce.
Z rozvrácené rodiny z staly mladší dcery, které m ly alespo
trochu št stí, že se v obci našli odvážní lidé, kte í se jich ujali a
poskytli jim pot ebné úto išt a zaopat ení. Mezi riskující rodiny se
tak za adili Hlouškovi a Královi. Do rodiny obuvníka Hlouška
( p.108) se dostala prost ední dcera Lea.
O nejmladší Antonii se postarala rodina ezníka Františka Krále
( p.13). Ta také vzpomíná, jak po skon ení války nastupovala do
školy. Místo do prvního ro níku tehdejší M š anské školy jen do
první t ídy Obecné školy. M la št stí, že se našla op t ob tavá a
nebojácná žena, tentokrát u itelka Marcela Tvrdíková, která ji
v pohnutých vále ných letech dou ovala. A tak z rozhodnutí editele
místní školy Karla Andrlíka, po zhodnocení jejich znalostí,
nenastoupila po prázdninách do druhé, ale p ímo do tvrté t ídy.
Po skon ení války se Alois vrátil na místní poštu op t jako
poštmistr. Zde setrval necelých sedm let, než byl z tohoto místa
odvolán. Stalo se tak z popudu z nep ímých voleb vzešlého místního
p edsedy Místního národního výboru Josefa Berana. Ten se krom
Aloise Šev íka postaral i o likvidaci dalších místních obyvatel. Hned
v roce 1950 to za alo rodinou Hrubých, úhlavních to t ídních nep átel.
Druhým v po adí byl nejv tší místní hospodá Václav Jelínek, o n mž
jsme se zmínili v minulém ísle tvrtletníku. T etím byl Alois Šev ík,
který byl na po átku roku 1952 p eložen na poštovní ú ad v Kolín 2
hlavn proto, že udržoval p átelské styky s Jaromírem Hrubým.
tvrtým byl editel místní školy Josef Hudec, který byl odvolán ješt
v pr b hu školního roku 1951/52 proto, že chodil do kostela. Tím si
Josef Beran zajistil pot ebné renomé, které pak zúro il ješt v dalších
volebních obdobích, takže jako p edstavitel obce se udržel plných
deset let.
Alois byl 14. ledna 1952 p eložen na poštovní ú ad v Kolín 2 a pak
následn na poštu do Cerhenic. Zde jen pro úplnost p ipome me, že se
oženil ješt pot etí a zem el r. 1975.
Nejstarší dceru si Alois z Terezína po osvobození p ivezl, a tak se
všichni setkali op t, ovšem s výjimkou Reginy.
Všechny t i dcery z jeho prvního manželství se provdaly a dodnes
žijí. Nejstarší Zuzana dnes bydlí v Bratislav , nejmladší Antonie
v Kolín .
Prost ední Lea je nejdále. Stala se jednou z 20,5
tisíce eskoslovenských obyvatel, kte í se rozhodli odst hovat r. 1948
do nov vzniklého státu Izrael.
Ing. He man Kraml

ucpanými odpady… Musím ale zd raznit jednu v c, kterou jsme
ne ekali. Je to pochopení a nesmírná trp livost všech soused , kterým
naše stavba p ináší spoustu omezení a nep íjemných chvil, a rovn ž
velká vst ícnost pracovník obecního ú adu. Ráda bych všem tímto
pod kovala, protože jejich p ístup nás utvrzuje v tom, že jsme se
pustili do správné v ci. Doufám, že to tak z stane i v budoucnu a
t šíme se, až se staneme opravdovými ob any ervených Pe ek.“
Za naši redakci i ervenope ecké ob any p eji manžel m
Dvo ákovým zdárné a brzké ukon ení díla, p íjemné bydlení a
úsp šné podnikání.
V ra Miškovská

Pohnuté osudy
Když jsem se v uplynulých n kolika letech p i zpracovávání zdejší
vlastiv dy neustále vracel k problematice židovské komunity, vždy se
objevilo n co dalšího, co bylo rouškou asu i nedostupností pramen
obest eno jistým tajemnem. ada skute ností z stává stále skryta
z d vod , které vyplývají z toho, že nebyly zaznamenány i byly
zachyceny nep esn nebo chybn , p ípadn došlo k ztrát materiál ,
a už neúmyslné nebo úmyslné. A tak rozkrytí n kterých problém a
otázek je zna n namáhavé a komplikované, zvlášt pokud zjišt né
údaje z n kolika by nezávislých zdroj se n kdy i zna n liší.
Na tomto míst bych vám cht l p iblížit osudy p íslušník jedné
oby ejné zdejší rodiny, o kterých si myslím, že by vás mohly
zaujmout.
Naše vypráv ní za neme na sklonku první republiky. Píše se rok
1938 a pohrani í prožívá hektickou dobu. Ke slovu se stále více
dostávají p íslušníci Henleinovy strany a odst edivé tendence
v pohrani í neustále sílí. 30. zá í N mecko obsadilo pohrani í a vznikl
tzv. Sudetenland. Následující rok již republika neexistuje. 14. b ezna
se odtrhlo Slovensko a vytvo ilo Slovenský štát a o den pozd ji
N mecko obsadilo zbytek republiky, na n mž byl z ízen Protektorát
echy a Morava. 1. zá í bylo p epadeno Polsko a za ala druhá sv tová
válka, která p edstavovala zatím nejv tší vojenský konflikt v d jinách
lidstva.
Ze Strážovic, obce ležící zhruba uprost ed mezi Benešovem a
Sedl any, nedaleko od Neveklova, se na po átku r.1939 do obce
p ist hovala p ti lenná rodina poštovního ú edníka Aloise Šev íka
(*1897), který se stal druhým poštmistrem na pošt v p.208 (d m
nechal r.1932 postavit tehdejší p ednosta na místním nádraží Josef
Nešpor, jehož rodin d m dodnes pat í v dnešní ulici K Nádraží).
Alois Šev ík s rodinou se usadil v dom p.84, který si na patnáct let
pronajal od R ženy Körblové, manželky zdejšího etnického
strážmistra Old icha, které byl tento d m soudn p iklepnut r.1937 p t
let po jeho dostav ní a nachází se v dnešní P í né ulici na opa ném
východním rohu ulice Pionýrské, pod domem rodiny Mikesk .
Alois, rodák z královského m sta Loun, sám k es an, se poprvé
oženil s ženou židovského p vodu Matyldou Lustigovou a m l s ní t i
dcery – Zuzanu (*1930), Leu (*1932) a Antonii (*1933). Ta po dvou
týdnech po porodu nejmladší dcery zem ela. Následn si pak vzal její
sestru Reginu (*1902), která se tak krom tety stala d v at m ješt
nevlastní matkou, neboli macechou.
V il a doufal, že v novém p sobišti všichni naleznou pot ebný
klid. Ale již 26. srpna 1939 p ešly pošta a telegraf pod n meckou
vojenskou správu a 19.zá í se na pošt objevil nápis POSTAMT.
Za ala germanizace a život se postupn za al dostávat do jiných
kolejí.
Nová v d í ideologie m la zcela jiné priority, mezi n ž samoz ejm
pat ila otázka rasové istoty, které byla v nována mimo ádná
pozornost. Již 22. kv tna 1939 došlo z rozhodnutí íšského protektora
von Neuratha k uplatn ní tzv. norimberských zákon , které byly
p ijaty v N mecku po nástupu Adolfa Hitlera a které m ly s kone nou
platností vy ešit židovskou otázku likvidací této etnické skupiny
v celé Evrop .
Tak jak byla postupn ešena tzv.židovská otázka, bylo jasné, že se
d íve nebo pozd ji dotkne i jeho rodiny.
Co se dalo ekat se také dostavilo. Na po átku nového školního
roku 1940/41 byli na základ výnosu protektorátního Ministerstva
školství vylou eni Židé ze všech typ škol.
V roce 1942 došlo k odsunu místních židovských obyvatel
transporty do koncentra ního tábora Terezín. V prvním transportu,
ozna eném AAb, vypraveném z Kolína 5. ervna, byli manželé Karel
a Irma Popperovi, svobodný syn Josef, vdaná dcera V ra a její manžel
Bed ich Kaufmann. Ve druhém, který nesl ozna ení AAc a byl
vypraven o ty i dny pozd ji, byl svobodný, z pohrani í p ist hovaný
Karel Moravec. V této dob došlo též k odsunu manžel Františka a
Št py Láz ovských. Všichni našli nedlouho poté smrt, ale ne
v Terezín , ale v jiných táborech, kam byli následn p edisponováni.

Budeme mít pam tní sí ?
„M li bychom si p ipomínat ty, kte í tady žili, pracovali a zanechali
po sob stopy, a v novat jim koutek, aby jejich jména z d jin našeho
m ste ka nezmizela, protože oni si chvály zaslouží,“ napsala nám
paní V ra Nováková z ervených Pe ek. A svá slova dopl uje
citátem z T etí knihy Kosmovy: „Lidé naší doby, jsouce svle eni ze
ctností, touží být oble eni samými chválami, a to je jejich nejv tší
pošetilostí, t šit se z projev uznání a ne initi to, co zasluhuje uznání.
Tak tomu však nebývalo u starých. Ti, a byli chvály velmi hodni,
p ece se vyhýbali chválám, po kterých lidé tak touží, a za se oni
styd li, tím se tito honosí. Jestliže bychom skutky takových lidí
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sv domit vylí ili, pon vadž leckteré nejsou podle v le Boží, jist se
nevyhneme urážce n kterých naživo jsoucích osob, lidí novope ených
mezi urozenými“.

den s o.s. Prostor, který bude v nován prevenci sociáln patologických jev . Díky tomuto grantu prob hnou velikono ní dílny pro
žáky i ve ejnost, kde se všichni seznámí s tradi ní lidovou tvorbou
(figurky z kuku i ného šustí, drátkování, plst ní, netradi ní zdobení
kraslic apod.). Cílem dílen bude p isp t k smysluplnému využití
volného asu a upevn ní komunika ních mechanism v rodin . Vše
bude završeno velkým velikono ním jarmarkem 29.3. od 15.00 hod.,
na který jste všichni srde n zváni.
V lednu prob hl zápis do 1. t . základní školy. Zapsáno bylo 20
d tí. Pí. u Kopecká, která je povede, i celý kolektiv pedagog se na
nové žá ky už t ší. Na zápis navázala Škola nane isto, která se koná
každých 14 dní od 13. 00 hod. do 14.00 hod. v prostorách školy.
Podrobný rozpis naleznete na webových stránkách ZŠ.
V únoru žáci absolvovali školní kolo recita ní sout že, ze kterého
postupují 4 do okresního kola. Pravideln se také ú astníme
sportovních sout ží ve vybíjené, kopané, florbale a získáváme první
zkušenosti v košíkové, která se v tomto školním roce stala velmi
oblíbenou p edevším díky paní u . Pokorné. Paní u itelka a pan u itel
Suchan po ádají ve svém volném ase pro žáky návšt vy evropské
ligy basketbalu v Pardubicích. Pro adu z nich to bylo první setkání
s vrcholovým ligovým sportem.
Všichni už se v nujeme plán m na jarní akce a t šíme se, že nám
bude snad už kone n p át i po así.
Mgr. Š. Hanzlová, ed. ZŠ

lenové kulturní komise si uv domují, že v ervených Pe kách
chybí n co jako názorná a systematická p ipomínka zašlých as ,
zajímavostí obce, významných ob an . Na n které už nežijící je
upomínka alespo v podob pam tní desky. Není to málo? Jist by
nebyl problém dát p íslušný materiál dohromady, m stys má svou
kroniku, n kolik díl místní encyklopedie z pera ing. He mana
Kramla a v neposlední ad schopné a ochotné ob any, kte í by jist
rádi pomohli. Ješt najít vhodný prostor, kde by se daly umístit
nást nné tabule a vitríny na exponáty, místnost, kam by mohli p ijít
místní i cizí návšt vníci. Na ú adu m styse bude v letošním roce
probíhat rekonstrukce v etn vým ny topení. Možná, že by se tam pak
vhodný koutek našel. Zajímavý je i nápad využít k tomuto ú elu
vrátnici u zámku. Obracíme se na všechny ob any, aby si nenechávali
jen pro sebe, pokud mají v tomto smyslu n jakou zajímavou
myšlenku. Hodil by se i písemný i obrazový dokument k okopírování
nebo vhodný exponát, který t eba doma p ekáží.
Na spolupráci se všemi zájemci se t ší
kulturní komise ÚM.

Dne 11.2.2010 prob hl zápis do mate ské školy. Bylo zapsáno 35
d tí. Rok narození 2004 - 1 dít , 2005 - 1 dít , 2006 - 6 d tí, 2007 - 24
d tí, 2008 - 7 d tí.
Rozhodnutí o za azení dít te do MŠ se bude ídit stanovenými
kritérii pro p ijímání d tí. K zápisu do ZŠ odešlo 21 d tí, z toho 2 d ti
do ZŠ Kolín.
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S ú inností od 12.1.2007 stanovuji kritéria, podle kterých budou k
docházce do Mate ské školy ervené Pe ky, okr. Kolín, z izované
m stysem ervené Pe ky, umís ovány d ti k pravidelné docházce:
P ednost dostanou d ti, jejichž rodi e mají trvalé bydlišt v
ervených Pe kách a obcích pod m stys ervené Pe ky spadajících a
dále:
1) d ti 1 rok p ed za átkem povinné školní docházky
2) d ti neumíst né v minulém školním roce
3) d ti, které dovršily v k 4 let
Dopl ující kritéria pro rozhodování o p ijetí d tí ve v ku 3 let:
1) d ti, které dovršily v k 3 let, matka pobírá mate ský
p ísp vek - pracuje
2) d ti, které dovršily v k 3 let, matka pobírá mate ský
p ísp vek - nepracuje
3) d ti mladší 3 let, pokud matka musí nastoupit do zam stnání

Dne 22.2.2010 se družstvo žák pod vedením p.u . Mgr. Lukáše
Hoška zú astnilo v Kolín turnaje ve vybíjené a získalo 2. místo.
Zleva: Josef Slana , Michal Hendrych, Václav Polívka, Petr Kulhánek,
Ond ej Szilágyi, dole Eliška Žembová, Barbora Podnecká, Zuzana
He mánková, Iveta Zvoníková a František Berka. Blahop ejeme!

Vždy je nutné p edložit potvrzení o nástupu do zam stnání! O
p ijetí dít te nerozhoduje datum podání ani po adí podané žádosti.

D ti, které navšt vují dramatický kroužek, ud laly od za átku
školního roku velké pokroky. Nau ily se správn vyslovovat, poradily
si s pantomimou, zvládly improvizaci a sehrály scénky zvané etudy na
r zná témata. Baví je i hry, ve kterých si musí um t poradit
s rozmanitými úkoly, nap íklad vyjád it se beze slov, vymyslet tane ní
kreaci a pracovat s textem.
Nyní p ipravujeme pohádkový p íb h, který si d ti tém celý
vymyslely samy v etn tane ní úpravy. Není to „hraní si na herce“,
spíš nau it se ovládat své pohyby, porozum t e i t la a
spolupracovat mezi sebou.
Napsala V. Vejtrubová

B. Lodinská

Dovolte mi, abych Vás informovala, co nového se událo
v základní škole.
Ješt v minulém roce se nám podle tradice poda ilo uspo ádat
váno ní trh. Všem, kte í p isp li koupí drobných výrobk našich žák ,
d kuji. Peníze v nujeme nákupu pom cek a dovybavení t íd.
Tém všichni oslovení p edstavitelé místních firem i n kte í
rodi e p isp li v záv ru roku št drým sponzorským finan ním darem
na zakoupení nejmodern jší výukové techniky. Z jejich p ísp vk
byly zakoupeny interaktivní tabule se speciálním grafickým
softwarem. Na prvním stupni se tedy bude vyu ovat pomocí t chto
tabulí už ve t ech t ídách, pro druhý stupe máme k dispozici jednu.
PC vybavení jsme doplnili notebooky a dataprojektorem, které
jsou používány p edevším ve výuce na druhém stupni. Pozornost
jsme v novali i renovaci auly, ve které vzniká zcela nová hudebna a
prostor pro uskute ování dramatické výchovy.
Na konci prosince 2009 jsme obdrželi grant Krajského ú adu
St edo eského kraje ve výši tém 60 000 K
na uskute n ní
Minimálního preventivního programu, v rámci kterého se uskute ní
zážitkový pobyt pro žáky druhého stupn , ada besed a p ednášek,
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Paní Zima p inesla plno sn hu a my se mohli vy ádit na h išti –
d ti bobovaly, stav ly sn hové hrady a i jinak si užívaly sn hové
nadílky. V teple družiny jsme poslouchali p íb hy z knížek, protože
víme, že tení d tem je velmi d ležité. Jedno odpoledne jsme strávili
v místní knihovn .
Vyráb li jsme spoustu zajímavých výrobk , nap íklad hrad
z cukru, karnevalové masky aj. Pom ovali jsme znalosti ve
v domostních sout žích… a nebo si také jen tak hráli, protože máme
ve družin mnoho prima her.
Ve tvrtek 10.12.2009 jsme vyjeli na Váno ní výlet do skanzenu
v Kou imi za doprovodu p. vychovatelky Novákové a erné a paní
u itelky Chmelíkové. Jelo nás p esn šedesát a do autobusu jsme se
jen tak tak vešli.
Po p íjezdu do Kou imi jsme zjistili, že Honzík jede v ba k rkách,
ale ve výletu jsme pokra ovali.
U první chaloupky jsme došli k názoru, že se nás tam všech šedesát
nevejde, a proto jsme se rozd lili do t í skupin. S p. u . Chmelíkovou
šla první t ída, druháky a t e áky m la p. vych. erná a tvrtá a pátá
t ída šla s p. vych. Novákovou.
Vid li jsme spoustu krásných chaloupek, v každé nám paní
pr vodkyn vypráv la o tradicích a zvycích – nap . o sv. Lucii.
V nedalekém dome ku jsme se dov d li, jaké zvyky se d íve
dodržovaly na Št drý den a na 1. a 2. svátek váno ní. V každé
chaloupce jsme si mohli také n co koupit. Holky utrácely za náušnice
a r zné šperky – no jsme p ece parádnice, a kluci si nej ast ji
kupovali me e na kožené š rce – jsou p ece bojovníci (to už je asi
neodnau íme).
Když jsme si všechny chaloupky prohlédli, utratili všechny peníze
a sn dli sva iny od maminky, p išla ada na spole né fotografování.
Potom jsme už sp chali k autobusu. Cestou zp t se nám sice d lalo
trošku špatn , ale chu na výborný ob d jsme neztratili. Výlet byl moc
fajn, po así nám vyšlo. A tak už se t šíme na p íští družinový výlet.
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Ú astnice: Hermi, Ko en, Mar an, Lucka, Míša P., Ver a, Krtek, Á a,
Adélka L., Tam a, Šnek, Andílek, Anetka, Knoflík.
Místo
sch zky
jsme se vydali na
tradi ní
Mikulášskou besídku, kterou
každoro n
po ádá
naše st edisko Junáka. Poté, co jsme
shlédli video z tábora – nic nebránilo tomu, abychom
všichni
spole n
„zavolali
Mikuláše“… zhasla sv tla a
do sálu vtrhli erti,
až o n co pozd ji
vešel Mikuláš a dva
and lé. Za alo se
s rozdáváním dárk .
Besídka byla fajn
a v tšina z nás
si odnášela pytlíky
plné dobrot :o)
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Ú astnice: Hermi, Míša, Zuzka, So a, Aduš, Olga.

Napsala S. erná a V. Vejtrubová

,

…na za átku prosince se Pomn nky dohodly na spole né návšt v
3D kina v Praze. V sobotu 12.12. své plány zrealizovaly – s brýlemi
na o ích si vychutnávaly váno ní p íb h (Váno ní koleda) a užívaly
si 3D efekty… ; krom toho „vymetly“ obch dky v nákupním centru
Flora ;o)

Kdo z d tí nemá hotovou sout ž? Nezapome te - do konce
b ezna!!!
Pro malé tená e: velikono ní sout ž - obrázky, malovaná vají ka,
výrobky vztahující se k Velikonoc m - do konce b ezna!!!
Osm nejpiln jších d tských tená
se 31.3.2010 zú astní
vyhlášení ankety SUK - teme všichni. Akce se koná stejn jako
vloni v Památníku národního písemnictví v Praze. Odpoledne se
podíváme do bludišt na Pet ín , svezeme se lanovkou, dáme si n co
dobrého a vlá kem pošupajdíme dom .
V rámci akce Celé esko te d tem navštíví d ti ze školní
družiny knihovnu, a to v pátek 19.2. ve er. Pro d ti jsou p ipraveny
sout že a povídání o knížkách. Pak se p esunou do školy, kde budou
mít další program a hlavn tam budou moci p enocovat, což je ž žo
dobrodr žo.
Vaše knihovnice
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Ú astnice: Kikina, Zuzana, Mar an, Krtek, Á a, Adélka L., ímí,
Tam a, Bar a, Šnek, Andílek, Anetka.
…naše výtvory za aly vznikat krátce po 9. hod. dopoledne.
Nejd íve jsme si vyrobily a namalovaly „sluní kový základ“; než
barvi ky zaschly a my mohly pokra ovat v tvo ení – s chutí jsme se
pustily do výroby váno ních p ání ek. Bylo to p íjemn strávené
dopoledne...
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... jaký byl poslední m síc v roce 2009? - samoz ejm
nabitý :o) …

akcemi
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Ú astnice: Zuzana, Hanina, Mar an, Vejce, Šedá, Olga, Krtek, Á a,
Adélka L., ímí, Tam a, Bar a, Šnek, Týnka, Knoflík.
… poslední váno ní sch zka byla už tradi n spojena s p espáním
a následným roznášením Betlémského sv tla. Na za átku m ly
Kopretiny vlastní program /plnily další úkol do p lro ní hry/.
Pomn nky tento as strávily spole n s kluky ze 12. oddílu. Od 18
hod. už jsme byli spolu – rozbalovaly se dárky, zpívaly koledy,

8

autobusy – vypukl ten správný šrumec – zatímco dosp láci nakládaly
lyže, peká e, bágly... do zavazadlového prostoru, d ti se „rvaly“ do
autobusu obsadit ty „nejlepší“ místa. Když byly všechny seda ky
obsazené, bágly a další „krámy“ naložené – už nic nebránilo tomu,
aby se autobusy daly do pohybu... Cestu autobusem jsme si
zp íjemnili sledováním Madagaskaru, povídáním s kamarády a
pojídáním zásob z domova. Po p íjezdu na chatu nás ekalo
ubytování, vé a, n které ješt „první kontakt se sn hem“. Než jsme se
nadáli – byl tu pozdní ve er a nezbývalo než zalehnout do pelech a
nabrat síly na další den.
Sobotní dopoledne strávili n kte í na peká ích, jiní na lyžích a
a koliv bylo sn hu celkem málo, užívali jsme si zimních radovánek až
do ob da. Odpoledne už bylo trochu více odpo inkové – op t
podobný program, ale také koulování, procházka na nedalekou
rozhlednu Št pánku a ád ní na chat . Nave er se v jídeln tancovalo
za doprovodu diskotékové hudby, vypoušt ného dýmu a barevných
sv tel. Nechyb ly ani sout že a všemožné hry.
Ned le utekla rychle – dopoledne op t venku. Obsadili jsme
sjezdovku a okolní strán a užívali si zimních radovánek. Ješt p ed
ob dem si každý ú astník sbalil své v ci, a pak už nezbývalo než se
„nadlábnout a nalodit“...

pojídalo cukroví, povídali jsme si a hráli „všemožné“ hry… Když
nastal as na ulehnutí do spacáku v klubovn , už nez stal ani jeden
kluk (ti šli spát dom ). Na dobrou noc jsme si pustily pohádku :o)
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Ú astnice: Zuzana, Hermi, Mar an, So a, Krtek, Adélka L., ímí,
Tam a, Bar a, Knoflík.
…probudily jsme se do mrazivého rána, posnídaly cukroví s ajem,
zabalily v ci a p ichystaly se na odjezd do Kolína. Po p íjezdu vlaku
jsme se rozeb hly k vagonu, na kterém byl nápis Betlémské sv tlo...
Brn nští skauti nám dali odpálit sv týlko, a tak nic nebránilo návratu
do . Pe ek. „Plamínek p átelství“ jsme pak roznášely známým a
kamarád m, ostatní zájemci si mohli p ijít pro sv týlko do naší
klubovny. P ed polednem akce skon ila. Pop ály jsme si š astný nový
rok a rozešly se dom ...
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= závod v b hu na lyžích klasickou technikou, (u n kterých možná
i trochu neklasickou :o) );
...když se sejdou prima lidi – pravd podobnost, že se akce
nevyda í, je minimální... No, takže není divu, že první ro ník
ervenope ecké b žky se opravdu povedl! Tak trochu „bonusem“ pro
všechny ú astníky bylo sluní ko, které nám ve Vl ích horách svítilo
po celou dobu...
- výsledkovou listinu, stejn jako fotografie ze závodu naleznete na
webových stránkách: http://junak.cervenepecky.cz/bezky/

E
- jsme si zatím užívaly na „st ediskových akcích“; as
oddílových výjezd teprve p ijde :o)
- na hory jsme se vydaly v hojném po tu (Hermi, Mar an, Lucka,
Zuzka, Aduš, Šedá, Olga, Míša Š., Má a, Krtek, Adélka L., ímí,
Tam a, Bar a, Šnek, Knoflík) - sv j um jsme p edvád ly jak na
lyžích, tak na peká ích; no, vlastn i v chat :o)
- oddílové zastoupení jsme m ly také na „ ervenope ecké b žce“ Ol a a Zuzka jako sout žící. Šedá, Knoflík, So a a Kikina jako
diváci. Ve svých kategoriích holky obsadily první místa.
- nemalý po et zástupky z oddílu (Hermi, Kikina, Ko en, Míša,
Zuzka, Ver a, Má a, Krtek, Á a, ímí, Bar a, Šnek, Andílek,
Anetka, Knoflík) si zašlo „hodit bokama“ na D tský karneval.
- neunikla nám ani ve erní zábava pro dosp láky: Skautský bál, kam
se mnohé z nás dostaly z pozice tane nic - v p ipravovaném
p edtan ení...
za 9. oddíl sepsal Pisálek
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V pátek 15.1. jsme vyrazili na víkendovou zimní akci – st ediskové
hory. Asi 15 min. p ed stanoveným odjezdem (což byla 17. hodina) se
nám stí v ervených Pe kách za ínalo „plnit“. Když dorazily oba dva
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Sobotního odpoledne 20.2. navštívila ervenope eckou sokolovnu
modrá, veselá parti ka, aby uspo ádala velkou „Šmoulí párty“.
Tan ilo se, juchalo se a i p es nekalé úmysly zlomyslného Gargamela
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to byla maškarní akce v ru dokonalá. Šmoulové rozdávali jak sladké
odm ny, tak i úsm vy na všechny strany. Když se lou ili se slzou
v oku – slíbili, že p íští rok k nám pošlou zase n koho jiného.
A že to bude zase povedený Karneval jako letos Vám m žu slíbit
už dnes :o)
Anka

Králová a pan Hanus. Všem moc d kujeme.
Rozešli jsme se s písni kou na rtech a s tím, že budeme v innosti
pokra ovat a s tím, že máme radost ze života. A pro ? Protože máme
Klub d chodc .
KD K. urdová

Dlouhá zima nevyprázdnila jen sklady soli silni á , ale také
zásobárny myslivc , vyrážejících do svých revír p ikrmovat zv . Ta
by bez jejich pomoci dlouhou zimu nejspíš nep ežila. Myslivci tráví
nemálo asu objížd ním revír a p ikrmováním. A to už jsme obilí
museli dokupovat. Kupujeme zv i istý je men, a že nás to stálo
nemalé peníze, snad nemusím ani p ipomínat. Jenže práv tento
p ístup, kdy se lenové sdružení starají o zv po celý rok, dává
poznat, kdo je myslivec t lem i duší. "Uznávám ty opravdové
myslivce, kte í se o zv starají po celý rok. Zbytek jsou jen st elci,
protože je zv zajímá jen v dob hon ". Dokrmování zv e je
nutností, p irozená potrava byla adu dní ukryta pod ledovou krustou,
která je pro zv nep ekonatelnou p ekážkou. Vyhladov lá zv
v zim požírá i to, co by za normálních podmínek minula bez
povšimnutí. Ohryzané ke e a stromky v p írod nejlépe vypovídají
o nouzi, ovládající živo išnou íši polí a les . P ikrmování má
obrovský význam pro po etní stavy. Hladová zv nem že mít
dostate n silné potomstvo. Pokud jí dáme potravu, aby zimu
v po ádku p ežila, odvd í se zdravými a silnými mlá aty. Cesta do
revíru, kde myslivci týdn zásobují bezpo et míst pro krmení, není
snadná. Vše zajiš ují vlastními auty, nebo traktory. Už n kolikrát bylo
t eba vyjet s traktorem vytáhnout myslivce, když p i cest do revíru
autem n kde zapadli. Proto v tšinou jezdí ti, kte í mají terénní auta a
mají v tší šanci, že nezapadnou. P ikrmování zv e ale má
i odvrácené stránky. Zv , která se stahuje ke krmelc m, se stává
snadnou ko istí dravc a škodné.
Blíží se jaro, rozkvetou louky, sady, pole, zavoní lesy a s ním
vznik nového života v p írod . Proto žádáme ve ejnost, aby p i svých
vycházkách a pracech venku v novali v tší pozornost ochran
p írody, jejich obyvatel a uv domili si, že je nutné p írodu zachovat
pro další generace a nejen pro sou asnost.
BP.
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… o tom, „jaké to bylo“ – tentokrát píší „návšt vníci“:
Je vid t, že country není hudba jedné generace. O tom jsme se
mohli p esv d it 20. února v plné sokolovn , kde st edisko místního
Junáka po ádalo country bál. Myslím, že ve er to byl vyvedený. Nejen
hudba byla výborná, ale i p edtan ení, které zahájily sv tlušky na
píse : "Zamiloval jsem se do svý mámy" od Kašpárka v rohlíku p es
vystoupení rover na hudbu z H íšného tance až po p lno ní lehce
lechtivý tane ek SŽK. Vše korunovala bohatá tombola a dobrá nálada.
Díky pat í všem, kte í se na p íprav podíleli. /Suky/
Jako "výherkyn první ceny" - "Horá kovic pašíka", nemohu nic
jiného, než p t chválu na tradi ní Skautský bál. Ovšem nejen ceny, ale
p edevším nadšení všech, kte í se ve svém volném ase podíleli na
p íprav celé akce, ukázaly, že to stálo "ZA TO"./Ruru/
- „hodnocení“ jsme cht li i od pán – ale škoda citace – n kolik
oslovených se shodlo: …bylo to dobrý. Následovala otázka: Co jako
bylo dobrý? – no, všechno. Tak asi tak :o)
sepsal Pisálek

V kutnohorském muzeu na Havlí kov nám stí (v areálu Vlašského
dvora) m žete odhalit temnou tvá Kutné Hory. Seznámíte se tu se
zlo inci, arod jnicemi, kací i a žhá i a také s jejich soudci, v zniteli a
katy. Vlastn nejde p ímo o n , ale o mu ící nástroje, potupné
praktiky a poprav í špalky. Více informací získáte na stránkách
www.odhalenitajemnetvare.cz.
V.M.
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Klub d chodc
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Další rok naší innosti jsme zhodnotili 28.12.2009 na sch zce na
kuželn . Všem, kte í se na této innosti podíleli, d kuji. Všechny
výlety, zájezdy, r zná posezení byla pro nás p ínosem a zpest ením.
A o našich výletech Vás pravideln informujeme v
. Na
listopadové sch zce nás informoval o práci ÚM a zodpovídal na naše
dotazy pan starosta Mgr. Dvo ák. V listopadu jsme ješt navštívili
výstavu obraz kutnohorského malí e pana Vladimíra Císa e.
Sch zku na kuželn jsme ukon ili vesele. K poslechu i tanci nám
hrál šraml „KYSELÝ-VLK-pod SMR KEM.“ O ob erstvení se nám
postaral pan Zden k Blažej a ochotn nás obsluhovali paní Jitka
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Hrací prostor - má dané rozm ry pravidly. Vzdálenost ter e od
odhodové áry je 2,37m, st ed je od zem ve výšce 1,73m a
úhlop í ka od st edu k á e musí být 2,93m.
Šipka - se skládá z letky, násadky, t la a hrotu. Šipka má
p edepsané rozm ry a hmotnost.
To jsou základní pravidla šipek.

ˇ

Chcete si zahrát šipky? T m vládne na h išti v klubovn pan Radek
Š astný.
Pane Š astný, kdy jste se za al zajímat o šipky? Popište nám
za átky Vašeho šipka ení.
Se šipkami jsem se seznámil poprvé na st ední škole, na za átku
90. let. Tehdy to však bylo pouze jako hospodská zábava. První
myšlenky házet šipky na sportovní úrovni m za aly napadat na konci
minulého století. V roce 2000 se naskytla možnost provozovat
ob erstvení na h išti. Jedna z prvních v cí, kterou jsme za izovali do
zrekonstruované hospody, byly šipky. Od této chvíle byl jen kr ek ke
vzniku nejmladšího kolektivního sportu v obci.

Jak asto trénujete?
U šipek je trénink d ležit jší než u jakéhokoliv jiného sportu.
Trénování je zcela individuální. Nejlepší variantou je trénink o
samot , p i kterém zdokonalujeme sami sebe. Ale s profesionály se to
srovnávat nedá. Ti nejlepší trénují 5 – 6 dní v týdnu až 8 hodin denn .
Zažijete p i h e taky legraci?
Zažijeme. Je to však p ímo úm rné tomu, jak se da í. Když to lítá,
je od ter slyšet hodn smíchu.

Ve kterém roce jste založil v ervených Pe kách oddíl šipek,
kolik jste m li len ?
Vznik oddílu se datuje na erven 2001. Zakládajících len bylo
p t. Pr kopníky šipka ení v ervených Pe kách byli krom m m j
bratr Martin Š astný, Ji í Hanuš, Václav Adamec a Miroslav Matysík.

Je to sport nebo zábava?
Šipky jsou n co mezi. N kdo to považuje za zábavu, jako
zpest ení pobytu v hospod . Práv hrací místa, která se nachází z 99%
v hospodách, tomu nahrávají. Šipky jsou p idruženým lenem STV.
V republice je bezmála 37 tis. registrovaných hrá
hrajících
v bezmála 2100 družstvech.

Kolik len má Váš oddíl dnes?
K dnešnímu dni má náš oddíl 28 registrovaných hrá
rozd lených do ty družstev. P evážná ást pochází z ervených
Pe ek, ale máme mezi sebou i hrá e z Prahy (3) a po jednom z Teplic
a z Mariánských Lázní. Od založení prošlo naším oddílem na 60
šipka .

Jmenujte šipka e, který umí a boduje.
Zden k Pomichálek
- ú ast mezi nejlepšími hrá i v republice v turnaji TOP 24
v dubnu 2009
- 9. místo v Republikovém Grand Prix v únoru 2009
- druhé místo v turnaji Regionální Master
- 7. místo v celkovém žeb í ku v celorepublikovém seriálu
turnaj MEGA TOUR 2009
Radek Š astný
- umíst ní mezi nejlepšími dvanácti v celkovém žeb í ku
v celorepublikovém seriálu turnaj MEGA TOUR – 5. místo
v roce 2004, 9. místo 2005, 7. místo 2008
- 5. místo v Malém finále MEGA TOURu 2009
Karolína Venturová
- umíst ní na 1. míst v celkovém republikovém žeb í ku mezi
juniorkami v roce 2009 a 3. místo mezi juniorkami v roce 2008
Jakub Cajthaml
- 5. místo ve Velkém finále MEGA TOURu 2008
Martin Š astný
- 5. místo v Malém finále MEGA TOURu v roce 2004

P ijímáte nové leny, kde se mohou zájemci o šipky p ihlásit?
Lidí není nikdy dost. Noví zájemci se mohou hlásit v hospod na
h išti, ale i u kteréhokoliv hrá e našeho oddílu.
P ijímáte i d v ata?
Ano, samoz ejm . Náš sport na kolektivní úrovni je p evážn
smíšený. V rámci svazu se hrají i ženské sout že, ale v hlavní ligové
sout ži mohou hrát i smíšená družstva. V sout žích jednotlivc se
turnaje d lí na mužské a ženské od oblastní úrovn . V našem oddíle
bylo od sezóny 2008/2009 sestaveno družstvo výhradn z žen a dívek.
K dnešnímu dni s námi hází šipky ty i ženy.
Jakých úsp ch Vaše družstva dosáhla?
Nejv tším úsp chem našeho oddílu jsou ty i postupy našeho
á ka na Mistrovství republiky družstev. Nejúsp šn jší však byla
lo ská sezóna, kdy naše á ko vyhrálo v naší oblasti Kolínsko –
Kutnohorsko 1. ligu a postoupilo na M R družstev jako oblastní vít z.
Zárove jsme se dostali do finále Poháru družstev UŠO (Unie
šipkových organizací).

Jak se Vám líbí v ervených Pe kách, jste mladý pan hospodský na h išti, vedoucí šipek. Jaké máte ješt zájmy a plány?
V ervených Pe kách jsem již 14 let, líbí se mi tady. Za tu dobu
se staly mým druhým domovem, což se v ervenci stane skute ností,
protože se sem budeme st hovat s manželkou Radkou do našeho
nového domu. ervené Pe ky stojí na správném míst . V obci se
nachází vše nejnutn jší k životu, a když n co pot ebuji, co tu není, tak
je to kousek do Kolína a za kopcem Kutná Hora.
Hodn asu trávím v hospod , kolem h išt a kolem šipek. Krom
vedoucího šipka v ervených Pe kách zastávám i funkci oblastního
sekretá e šipkového svazu pro východní ást St edo eského kraje.
Mnoho asu na další zájmy mi tak nezbývá. Rád si p e tu historickou
literaturu z období 2. sv tové války. Pro odreagování sbírám poštovní
známky.
Mezi mé nejv tší plány pat í st hování do nového domu a je také
nejvyšší as založit si rodinu.

Máte názvy tým ? Vaše innost?
Náš oddíl se jmenuje ÚPLN JINÝ ŠIPKA I ERVENÉ
PE KY. Název je odvozen od jména hospody na h išti. (Úpln jiná
hospoda) V sou asné dob máme ty i družstva A, B, C, D. Týmy A a
B hrají první ligu St edo eského kraje ve skupin Východ. Cé ko
s dé kem hrají 3. ligu. Krom pravidelné ligové sout že družstev a
ligové sout že dvojic se též ú astníme turnaj jednotlivc . Náš oddíl
po ádá již p t let na p elomu ervence a srpna turnaj pod „širým
nebem“, který se stal oblíbeným i mezi reprezentanty R. Krom toho
je u nás v hospod jedno z hracích míst celorepublikového seriálu
turnaj pod názvem Megatour, který se koná od b ezna do listopadu.
T chto turnaj se m že zú astnit každý, kdo by si cht l zkusit zaházet
šipky závodn .
Popište nám pravidla hry, jaké pom cky používáte?
Základní hrou v lize a na turnajích je hra 301 nebo 501 double
out. Cílem každého šipka e je mít d ív než soupe p esnou nulu. Hry
trvají 10, resp. 15 kol. Za íná se rozhozem na st ed a ten hrá , který
svoji šipku hodí blíž, má právo za ínat. Hrá i se pravideln st ídají.
Na každé kolo má hrá t i šipky. Abyste si mohli zahrát, pot ebujete
t i v ci. Ter , prostor a šipky.
Sout žní ter e - mají p edepsané rozm ry a skládají se z 20 ástí –
výse í, bodov hodnocených od 1 do 20, dvojitým st edem, v tším za
25 bod a menším za 50 bod a dv ma užšími pásy – mezikružím.
Mezikruží po obvodu má hodnotu dvojnásobku (double) a vnit ní má
hodnotu trojnásobku (triple). Hra kon í zásahem dvojnásobku nebo
trefou do menšího st edu.

Bleskový dotazník
Oblíbené jídlo: Sví ková
Oblíbená hudba: Kabát
Oblíbená knížka: Vše, co se týká 2. sv. války
Kterou zemi byste rád poznal? Austrálii, Nový Zéland nebo ínu
Které 3 v ci byste si vzal na pustý ostrov? Opalovací krém, sirky a
švagrovou.
P eji Vám, a šipky a život mí í do st edu a vyhráváte.
V ra Miškovská
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Na mezinárodním mistrovství R v dálkovém
plavání, které se za átkem
roku konalo v Pardubicích, si v kategorii
starších dorostenc doplaval A d a m Ka v í k
z
e r ve n ý ch P e e k
pro vynikající bronzovou
medaili.
Adam je lenem kolínského plaveckého oddílu
a loni byl v Pardubicích
šestý.
Letos byl týden p ed
závody na soust ed ní,
kde naplaval více než
padesát kilometr a tém
denn
posiloval. Byl
proto dost unavený a
na za átku závodu to prý bylo znát. P esto dokázal bojovat až
do konce a jeho bronzová medaile, kterou získal na p tikilometrové
trati v ase 1 hodina 3 minuty a 44 vte in je jeho dalším skv lým
úsp chem. Blahop ejeme!
Redakce

Vít zný tým letošní ligové sout že
LIGOVÉ TABULKY K 15.2.2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.St edo eská liga sk.VÝCHOD
Žraloci Cerhenice
No Stress Kutná Hora
St elky Veltruby A
U Spar ana Pod brady
Šantr kové T ebovle
Viktoria Radim
Úpln jiný šipka i ervené Pe ky
Gold Men Uhlí ské Janovice
Kosako Konárovice
Savci Dob e
St elky Veltruby B
Úpln jiný šipka i ervené Pe ky B

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
10
9
10
9
6
4
4
3
1
0

1
2
2
2
0
2
1
1
0
1
2
0

2
2
2
3
4
3
7
9
10
10
11
14

176:76
154:98
171:81
147:105
172:80
142:110
127:125
87:165
97:155
101:151
82:170
56:196

388:209
355:255
376:216
334:267
378:223
326:288
305:304
245:369
246:352
273:356
225:375
183:420

23
22
22
20
20
20
13
9
8
7
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3. St edo eská liga sk. I
Žraloci Cerhenice B
Team Chvaletice
Úpln jiný šipka i ervené Pe ky C
Pepíno Cho ánky
CéDé Kánín
Viktoria Radim B
Piráti eský Brod
Týne tí Bulls
Plechovky Pe ky B
Savci Dob e B
Úpln jiný šipka i ervené Pe ky D
Bro áci eský Brod B

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
11
10
7
7
6
5
5
5
3
1
0

0
2
1
4
2
3
4
1
1
4
0
0

1
1
3
3
5
5
5
8
8
7
13
14

164:88
172:80
153:99
138:114
135:117
130:122
141:111
122:130
111:141
113:139
79:173
54:198

370:244
381:229
339:267
329:274
316:282
331:295
333:285
308:309
287:340
278:331
220:384
171:423

26
24
21
18
16
15
14
11
11
10
2
-4

ZPRÁVY Z FOTBALU
Letošní zimní p íprava našich mužstev doznala oproti minulým
let m n kolika zm n. Krom haly jsme mohli za ít využívat nov
zbudované h išt s um lým trávníkem. Zimní soust ed ní bylo
zrušeno a místo n ho byla trenérem naplánována p íprava v domácím
prost edí. Dvoufázový trénink na h išti se doplnil o spinning a
plavecký bazén. Pro á ko, bé ko a dorost letos místo p ípravných
zápas po ádáme zimní turnaje. Náš A-tým má turnajové zápasy již za
sebou a v konkurenci p ti dalších tým celkov vyhrál, když prohrál
pouze jednou s celkem Pod brad.
Tabulka turnaje
1.
ervené Pe ky A
2.
Kutná Hora
3.
Pod brady
4.
áslav dor.
5.
Libod ice
6.
Kou im

Pat ím ke skupin lidí, kte í s radostí vítají souvislou sn hovou
pokrývku, umož ující výlety na b žkách. Je neoby ejn p íjemné,
pohybovat se v p írod voln po bílých pláních, bez závislosti na
silnicích a cestách. Postupn si b žka i projedou stopy, ve kterých se
každému dalšímu lyža i jede lépe. Tuhle radost jim ale asto kazí
„p šáci“ i motoristé, kte í stopy rozšlapou a rozjezdí. Chápu, že p šky
se p i vysoké sn hové pokrývce jde lépe ve stop - mén se to bo í,
ale b žka m to velmi škodí. Snad to neb žka i d lají p evážn
z neznalosti a proto bych je rád upozornil, že tím znemožní hladký
skluz celé lyže, ohrozí stabilitu a bezpe nost b žka v rozšlapané
stop a zkazí jim tak radost z pohybu. Prosím proto za všechny
b žka e: neni te nám lyža ské stopy! Pokud se chcete pohybovat na
sn hu v p írod , po i te si na to b žky, nebo se pohybujte mimo
lyža ské stopy. Na vyšší vrstv sn hu to jde dob e i na sn žnicích.

5
5
5
5
5
5

4
2
3
2
1
0

0
1
0
1
1
1

1
1
2
2
3
3

11:7
14:8
15:9
9:9
9:12
3:16

12
10
9
7
4
1

Bé ko zahájilo svoji zimní p ípravu spole n s dorostem již v lednu.
Ve svém prvním turnajovém zápase na konci února podlehlo
soused m z Nebovid 4:5. Dorost pak turnaj rozehraje ješt o týden
pozd ji. Aktuální program a výsledky najdete na webových stránkách
www.cervene-pecky.webnode.cz. Žákovská družstva se p ipravují od
ledna v t locvi n . Starší žáci se zú astnili halového turnaje v Kolín ,
kde z p ti zápas jen jednou remizovali a celý turnaj vyhráli.
Start jarních kol v okrese je naplánován na poslední b eznový
víkend, á ko v kraji za íná již 14.3. domácím zápasem s Mnichovým
Hradišt m.
Záv rem bych cht l všechny pozvat na maškarní karneval, který se
koná 20.3.2010 v sokolovn .
Pavel Pospíšil

Miloslav Kubín

& '(!

P ší výlety za zdravím

Vzhledem k tomu, že na podzim r. 2010 prob hnou komunální
volby, plánuje kulturní komise uspo ádat ve volební místnosti
výstavku úsp ch ervenope eckých osobností. P edstavujeme si, že
požádáme místní ob any, kte í získali za sv j úsp ch diplom, pohár,
dres, v nec i jinou trofej, nebo mají fotografie ze závod
i
ceremonií, zda by nám je nezap j ili, p ípadn umožnili po ídit jejich
kopii i fotografii. Víme, že v obci máme d ív jší nebo sou asné
úsp šné atlety, cyklisty, plavce, kuželká e, volejbalisty, šipka e,
horolezce, fotbalisty, chovatele zví at, dostihové jezdce, mažoretky,
hudebníky …, ale t eba o nich ani nevíme. Proto se obracíme na Vás,
tená e našeho tvrtletníku, abyste nám pomohli p i jejich vytipování.
Kdo se m žete pochlubit svým úsp chem nebo víte o n kom takovém,
máte n kolik možností: vhodit lístek se svým návrhem do schránky
ÚM u zdravotního st ediska, nechat vzkaz u vedoucího ú adu p.
Kopeckého, v knihovn u paní Hurtové, u n kterého lena komise:
paní V ry Miškovské, Mgr. Danuše Dvo ákové, Mgr. Marie
Trpišovské. D kujeme za p ípadnou spolupráci.

V sobotu 9. ledna 2010 sn žilo, všude kolem slušné množství
sn hu, ale nás, zdatné turisty to nikterak neodradilo a vydali jsme se
na plánovaný T íkrálový pochod. Trasu jsme pon kud zm nili
vzhledem ke sch dnosti, i spíše nesch dnosti terénu, p esto jsme se
místy bo ili do sn hu skoro po kolena. Na Ka k k hosp dce jsme
dorazily - už jen samé ženy v po tu 6 kus - zrovna když otevírali,
takže bylo p kn prázdno. Daly jsme si dobrý ob d, odpo inuly si u
kávy a jak jinak, rozhodly jsme se nejít do Kutné Hory na autobus, ale
i cestu zp t absolvovat p šky. Vzaly jsme to p es Libenice, to už
nesn žilo, všude kolem krásn bílo. Jist se dá za všechny ú astníky
íci, že se to všem moc líbilo.
Další výlet bude v sobotu 10.4.2010 k Velkému rybníku u Kutné
Hory. Podrobnosti najdete na dve ích zdravotního st ediska a
v knihovn v ervených Pe kách. T šíme se, že se nás snad sejde víc.
Kulturní komise
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