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p ijmeme tento zp sob uvažování, nic nového a velkého asi nikdy
nevybudujeme. Naše centrum se prakticky celé století nem nilo,
pouze udržovalo, památky chátraly a ve ejná zele stárla. K zásadní
zm n , která práv nastává, zákonit musí dojít, jednou za sto i dv
st let je skute n nezbytná. V ím, že se celý projekt zda í a bude
v p íštích letech náležit ocen n.
Musíme si uv domit, že je to poslední velký stavební zásah, který
zde probíhá. Tímto získá nám stí novou tvá a stane se pro p íští léta
dobrou vizitkou a chloubou našeho m styse. A to snad za trochu
nepohodlí stojí.

Kdo neská e, není ech.
Mám jít volit? Žádný sp ch.
Hrdostí pak prsa dmou se,
když na led naši rvou se,
národ spojí, zlatá platí,
proklínaní hoši zlatí.
Jsou tu volby, to jsou v ci,
hlavolam, jak ježek v kleci,
milióny za kampa ,
za neúsp ch zapla da .
Sexy mozek, sliby, e i,
trpký úsm v ztuhnul v k e i,
velké strany - t žký mat,
platíme my a ne stát.
Z.S.
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Další stavba, která v sou asné dob probíhá, je rekonstrukce
ve ejného osv tlení v dolní ásti erv. Pe ek. Dodavatelem je
kolínská firma RAISA, která nákladem cca 1,4 mil. K provede
vým nu kabelového vedení, instaluje nové stožáry a svítidla a provede
i nové rozjišt ní ve ejného osv tlení v této ásti obce.
K této stavb jsme p istoupili ze t í d vod . P edevším chceme
vybavit tuto ást obce modern ešeným a výkonným osv tlením. Tím
docílíme sou asn i v tší spolehlivosti a snížení náklad na údržbu. A
kone n - nová svítidla budou výrazn úsporn jší než svítidla stávající
a sníží se náklady na elektrickou energii.
Podobné rekonstrukce ve ejného osv tlení p ipravujeme
v Dolanech, na Malé Vysoké a na ertovce. Zde by práce m ly
prob hnout koncem léta a na podzim tohoto roku.
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Loni dokon ený pr tah nám stím byl v tšinou ob an kladn
p ijat. Ozvaly se však (a právem) p ipomínky ke zdánliv
nelogickému uspo ádání vjezd na parkovací plochy.
Na tyto p ipomínky jsem reagoval a snažil se vysv tlit, že pr tah je
pouze 1. etapou zásadní rekonstrukce, za kterou bude muset
následovat co nejd íve etapa druhá, která celé dílo logicky završí.
Doufal jsem (i když jsem tomu moc nev il), že se to zda í v roce
2010. Považuji proto za mimo ádný úsp ch, že naše žádost o dotaci
z prost edk Regionálního fondu soudržnosti St ední echy byla
úsp šná. Probojovat se stále hustší administrativní houštinou stálo
mnoho sil, ale myslím si, že výsledek bude stát za to.
V sou asné dob je vše p ipraveno na to, aby za átkem ervna byly
stavební práce zahájeny. V první fázi bude vybudován nový chodník
na severní stran nám stí, pak navážou postupn parkovací plochy,
obslužná komunikace v jižní stran nám stí, ve ejné osv tlení a vše
završí výsadba nové zelen a rozmíst ní mobiliá e. Samoz ejmostí
jsou i nové autobusové ekárny. Stavbu bude provád t firma Silmex,
která s p ehledem zvít zila ve výb rovém ízení a nabídla z celkem 6ti
zú astn ných firem nejnižší cenu (10,5 mil. K ). Dotace ROP bude
init 80% uznatelných náklad stavby. P ipravený harmonogram prací
je takový, aby nedošlo k narušení provozu všech obchod a
zdravotního st ediska a nebude podstatn narušena ani doprava.
Parkovišt budou budována postupn tak, aby vždy ást sloužila a
pouze ást byla rozestav ná.
asto se setkávám s názorem, že zásadní rekonstrukce nám stí
nebyla nutná a své úsilí bychom m li zam it jiným sm rem. Pokud
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V této velmi d ležité v ci není bohužel žádný pokrok. Stavba je
p ipravena projek n , je i stavební povolení a vybraná dodavatelská
firma. Cca 80% stavby je v kat. území Nebovidy. Je proto logické, že
podstatnou ást finan ních náklad na tuto stavbu ponese obec
Nebovidy. Ta však nebyla úsp šná v žádosti o dotaci, a proto se tato
stavba zatím odkládá.
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Dílo v hodnot 5,5 mil. K se pomalu blíží svému zakon ení. Jeho
dobudování je základním p edpokladem pro vodovod Bohou ovice I,
který za neme letos projektovat a m l by být v p íštích letech
postaven. K problematice vodovodu v Opatovicích se více do tete
v samostatném lánku.
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Prob hne rekonstrukce MŠ, zahrnující vým nu oken a dve í,
zateplení celé budovy, rekonstrukci sociálního za ízení a instalaci
moderního plynového vytáp ní. Stavbu provede firma PROSTAV
v prázdninových m sících. Dále musí firma B ezina dokon it
budování komunikací na Jelínkových zahradách a bude pokra ovat
úprava okolí víceú elového h išt (zajistí FK, m stys p isp je).
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V .p. 9 na Nám stí 1. máje (bývalá prodejna Koloveckých) bude
z ejm v ervnu otev ena cukrárna, která nabídne i možnost posezení
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spo iteln a o zm nu platebních podmínek na stavbu vodovodu
ervené Pe ky, 1 - 3 stavba. Jednalo by se o kratší dobu splátek
- místo 180 m síc pouze 130 m síc . P i p vodním hodnocení
nabídek na tuto akci byla firma B ezina vybrána jako
nejvýhodn jší a ani p i uvedeném zkrácení doby splátek by se
po adí uchaze nezm nilo. Po delší diskusi návrh schválen
pom rem hlas 7:4.

s ob erstvením a možností použití WC pro ve ejnost. Každý
návšt vník bude ur it p ekvapen, jak p kné prostory zde firma p.
Michala Hole ka dokázala vytvo it. Cukrárnu bude provozovat firma
B íza, která má vlastní výrobnu pe iva a cukrárenského zboží a ur it
p isp je k oživení centra našeho m styse.
Jan Dvo ák, starosta

Ze zasedání ZM ervené Pe ky
konaného dne 15.4.2010

2)

Projednání návrhu smlouvy o dílo s firmou VIS Hradec Králové
na zpracování projektu pro stavební ízení, zadávací
dokumentace, výkazu vým r, pop . autorského dozoru a
smlouvy mandantní na zabezpe ení inženýrské innosti stavby
Intenzifikace OV ervené Pe ky. Dotaci by m lo poskytnout
ministerstvo zem d lství ve výši do 80%, z toho 10% krajský
ú ad. Pan Lang navrhuje dojednat zm nu zn ní, doplnit
odstran ní vady na PD i na díle, dále p esn specifikovat, co
obsahuje projekt a co stavební povolení, 35. 000,- K za získání
stavebního povolení by m lo být rozepsáno. Odsouhlaseno.

3)

Projednání zprávy komise o výb ru nejvhodn jší nabídky na
dodavatele stavby „ Úprava ploch nám stí 1. máje v ervených
Pe kách“. Pan Kopecký vysv tlil, že v prvním výb ru došlo k
procesním chybám: a) oznámení výsledku musí podat zadavatel,
ne zpracovatel výb rového ízení, b) vy azení nabídky
M-Silnice z d vodu p edložení nabídky jen v jednom paré.
V novém výb rovém ízení byla nakonec nabídka firmy
M-Silnice vy azena z jiných d vod , výsledky výb ru se
nezm nily, je jen jiný zápis z tohoto výb ru. ZM schvaluje
zprávu komise.

4)

Projednání finan ního zajišt ní stavebních úprav v .p 9. Pan
Kopecký seznámil poslance s dodatkem ke smlouv o dílo s p.
Michalem Hole kem, Opatovice 42 ve výši 78.600,- K z
d vodu nutných úprav, které vyplynuly z požadavku krajské
hygienické stanice. V p ípad , že v provozovn jsou místa k
sezení pro hosty, musí být z ízen také WC pro hosty. Za tím
ú elem byl p epracován návrh uspo ádání místností na v tší
ploše, ímž došlo jak k navýšení zednických prací p i opravách
st n, tak k navýšení z izovacích p edm t , instalací, obklad ,
podlah a osazení dalších atypických dve í. Odsouhlaseno.

5)

Projednání podmínek rozší ení bytu do p dního prostoru v .p.
6. Pan Alexandr Tyll má pronajatý byt v prvním nadzemním
podlaží v dom .p. 6. Požádal o možnost vybudování p dní
vestavby a p ipojení této vestavby d ev ným schodišt m k již
pronajatému bytu. Na p d je prostor pro z ízení 2 místností,
p ístup z chodby není možný, proto je varianta p ístupu ze
stávajícího bytu nejvhodn jší. Schváleno zve ejn ní zám ru.

6)

Projednání zajišt ní rekonstrukce MŠ
ervené Pe ky a
p ípadných zm n rozsahu prací. Pan Lang informoval o
možnostech ešení. Opravu provede firma Prostav.

7)

Projednání žádosti o odkup pozemku pod budoucí silnicí p. .
222/27 k.ú. ervené Pe ky. Jedná se o lokalitu plánované
zástavby sm rem vlevo od silnice na Malou Vysokou. Jakmile
m stys pozemek p evezme, budou požadavky na jeho
zasí ování a vybudování komunikace. V sou asné dob není
do ešena ani návaznost na stávající silnice a není tím tedy ešen
možný objezd zastav ného území. P ístupová komunikace
zhodnotí cenu p ilehlých stavebních parcel. ZM nesouhlasí s
odkoupením pozemku o vým e 995 m2 od bratr Aleše a
Evžena Procházkových za cenu 300,- K /m2.

8)

Projednání žádosti o prodej ásti obecního pozemku p. . 76/1
,k.ú. Dolany. Jedná se o opakovanou žádost pana Mazance,
kterou zastupitelstvo koncem lo ského roku neodsouhlasilo a
nebyl proto ani zve ejn n zám r prodeje. Pan Mazanec požádal
o prodej znovu a svou žádost tentokrát d kladn argumentoval a
zdokumentoval. Jedná se o pozemek o celkové vým e cca 100
m2 p ed domem .p. 51 na ertovce. Žadatel by cht l postavit
nové pr hledné oplocení pod svahem p ilehlé cesty, na novém
pozemku by cht l vybudovat okrasnou zahradu a domovní
istírnu odpadních vod. V blízké budoucnosti p edpokládá, že
by nemovitost využíval k trvalému bydlení. Žadatel uvedený
pozemek léta udržuje a svou pé í o tento pozemek i o svoje
p ilehlé nemovitosti je zárukou, že prodejem nebude narušen
p kný vzhled návsi. Schváleno zve ejnit zám r prodeje.

Program a jeho ešení
1)

Schválení záv re ného ú tu M styse ervené Pe ky za rok
2009, projednání zprávy o p ezkoumání hospoda ení za rok
2009. Odsouhlaseno.

2)

Projednání zprávy inventurní komise za rok 2009. Schváleno.

3)

Projednání zprávy komise o výb ru nejvhodn jší nabídky na
dodavatele stavby „Úprava ploch nám stí 1. máje v ervených
Pe kách“. Jediným kritériem výb ru byla nejnižší cena, tu
nabídla firma Silmex, následovala firma Eurovia Praha, na
t etím míst se umístila firma Halko.

4)

Informace o postupu p ípravy intenzifikace OV( istírny
odpadních vod) ervené Pe ky – zpracování dalšího stupn
projektové dokumentace. ZM bere zprávu na v domí a
schvaluje pokra ování prací na dalším stupni projektové
dokumentace firmou VIS Hradec Králové.

5)

Projednání návrhu na celoro ní týdenní svoz komunálního
odpadu a sezónní svoz bioodpadu v intervalu 14 dn .
Schváleno.

6)

Projednání smlouvy na technický dozor investora staveb:
„Zateplení Mate ské školy ervené Pe ky“ a „Úprava ploch
nám stí 1. máje ervené Pe ky“. Jako technický dozor
investora na jmenované stavby schválen p. Roman Lang.

7)

Projednání po tu len zastupitelstva m styse na p íští volební
období – schváleno navýšení na 13 len ZM.

8)

Projednání návrhu na sm ny pozemk p ilehlých k obslužné
komunikaci k vodojemu Bojišt . Jednáno s p. Pazderovou o
sm n a s p. Geistovou o odkoupení. Schváleno.

9)

Projednání návrhu fotbalového klubu na spolufinancování
dalších terénních úprav v prostoru h išt
ervené Pe ky.
Odsouhlaseno do výše 130 tis. K .

10)

Projednání zprávy komise o výb ru dodavatele na rekonstrukci
ve ejného osv tlení v dolní ásti ervených Pe ek. Zvít zila
nabídka spole nosti Raisa za 1.400 tis. K . Schváleno.

11)

Projednání stavebních úprav nebytových prostor v .p. 9 na
nám stí. Prostory byly pronajaty p. B ízovi za ú elem
provozování cukrárny. Pan B íza si nechal si zpracovat
projektovou dokumentaci z d vodu zm ny užívání na cukrárnu.
Na oprav se odmítl finan n podílet. Stavební práce provede
pan Hole ek z Opatovic za 260 tis. K . ZM souhlasí.

12)

Projednání návrhu smlouvy o dotaci na realizaci projektu
CZ . 1. 15/3.3.00/ 36.00713 „Úprava ploch nám stí 1. máje,
m stys ervené Pe ky“. ZM souhlasí s p ijetím dotace na
realizaci uvedeného projektu z prost edk ROP St ední echy a
pov uje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí této dotace.

13)

Projednání rekonstrukce sociálního za ízení v MŠ ervené
Pe ky dle nových hygienických p edpis . Odsouhlaseno.

14)

Projednání rozpo tového opat ení 3/2010. Po zapo ítání výše
uvedených nových výdaj se rezerva snížila na 660 500,- K .

15)

Projednání žádosti p. Ryšánka o prodej pozemku. Schváleno
zve ejn ní zám ru.

Ze zasedání ZM konaného dne 4.5.2010
Program a jeho ešení
1)

Projednání žádosti p. B eziny ohledn zm ny financování
stavby Vodovod 1. – 3. stavba ervené Pe ky. Firma Jan
B ezina požádala o možnost postoupení pohledávky eské

Ze zápis ZM
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vodovodní p ípojky ve vlastnictví jednotlivých odb ratel již od
navrtáváky do hlavního adu a proto stavebníky a investory p ípojek
musí být vlastníci p íslušných nemovitostí. Stavby hlavních ad a
p ípojek povolují jiné ú ady, a také proto musí být pro každou stavbu
vodovodní p ípojky samostatný projekt a stavební povolení.
Zástupci m styse jsou si v domi, že pro mnoho ob an Opatovic se
zdá stavba vodovodu zbyte ná, protože jsou zásobeni vodou
z místního starého vodovodu. P esto všem doporu uji z ídit si
p ípojku z nového vodovodu, a to z n kolika d vod . Hlavní je ten, že
voda v novém vodovodu má sledovanou kvalitu. Nezanedbatelným
d vodem je skute nost, že staré vodovody mohou mít poruchy, které
se vzhledem k nejasnému vlastnictví velmi obtížn eší. Kone n
neposledním d vodem stavby vodovodu v Opatovicích je pot eba jeho
pokra ování do Bohou ovic. V Bohou ovicích má mnoho obyvatel
dlouholeté potíže s nedostatkem vody a nový vodovod pro n bude
velkou úlevou. Pokra ování stavby vodovodu do Bohou ovic by m lo
být v následujícím volebním období.
Miloslav Kubín, místostarosta

Sd lení redak ní rady
Subjekty, ucházející se o kandidaturu do zastupitelstva
m styse . Pe ky pro p íští volební období, budou mít
možnost prezentovat sv j program i kandidáty v p íštím
ísle
v rozsahu max. 2 stran A4. Nejzazší termín p ijetí
prezentace je 10.9.2010 na adrese ou@cervenepecky.cz

Volby do Poslanecké sn movny
Parlamentu eské republiky konané
ve dnech 28.5. - 29.5.2010
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: St edo eský kraj
Okres: Kolín
Obec: ervené Pe ky

SPOLE ENSKÁ RUBRIKA
Vzhledem k nutnosti d sledného dodržování zákona o poskytování
informací jsme nuceni od p íštího ísla ponechat u jubilant pouze
jméno bez dalších identifika ních údaj . Redakce tvrtletníku uvítá,
pokud jubilantovi blízcí projeví p ání zve ejnit gratulaci s textem,
p ípadn i s fotografií. Je však pot eba doru it požadavek
s dostate ným p edstihem kulturní komisi na ú ad m styse.

Okrsky
Voli i
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
celkem zpr. v % v seznamu obálky ú ast v % obálky
hlasy
hlas
1 397
861
61,63
860
850
98,84
2
2
100,00

Výsledky hlasování za územní celky - Obec ervené
Pe ky - ást 1
íslo
1
2
4
5
6
7
9
11
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26

Strana
název
OB ANÉ.CZ
Liberálové.CZ
V ci ve ejné
Konzervativní strana
Komunistická str. ech a Moravy
Koruna eská (monarch. strana)
eská str. sociáln demokratická
Sdruž. pro rep. - Republ. str. sl.
Strana Práv Ob an ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
K es . demokr. unie - s. str. lid.
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
eská str. národ. socialistická
Strana zelených
Suverenita - blok J. Bobošíkové
eská pirátská strana
D lnic. str. sociální spravedl.
Strana svobodných ob an
Ob anská demokratická strana

Blahop ejeme

Platné hlasy P edn.
celkem
v % hlasy
1
0
109
1
112
1
197
1
37
0
115
14
4
0
17
37
6
2
7
189

0,11
0,00
12,82
0,11
13,17
0,11
23,17
0,11
4,35
0,00
13,52
1,64
0,47
0,00
2,00
4,35
0,70
0,23
0,82
22,23

Blahop ejeme všem našim spoluob an m, kte í se v letních
m sících roku 2010 – tedy v ervnu, ervenci a srpnu - dožívají
významného životního jubilea. P ejeme jim hodn zdraví, životního
optimismu a pohody.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

75 let
Paní Božena Jane ková z Opatovic
Paní Marie Jonáková z ervených Pe ek
Paní Hana Konvalinková z Bojišt
Paní Božena Kubínová z ervených Pe ek

80 let
Paní Zde ka Novotná z ervených Pe ek
Paní Helena Novotná z ervených Pe ek
Paní R žena Rytinová z ervených Pe ek

85 let
Paní Libuše Remlerová z ervených Pe ek

Obrazová galerie nových ob ánk
P edstavujeme Vám d ti narozené v roce 2009, které se se svými
nejbližšími zú astnily malé slavnosti na ú adu m styse v ervených
Pe kách v poslední dubnové ned li, jak je zachytil fotoaparát
vedoucího ú adu pana Jaroslava Kopeckého.

Stavba vodovodu v našem m stysu pokra uje v ásti Opatovice.
P ipomenu, že dle dohody s Vodohospodá ským sdružením Kolín
(VHS), jehož lenem je také m stys . Pe ky, je investorem této
stavby práv VHS. V Opatovicích se za alo stav t na podzim
lo ského roku a do konce roku m la být stavba hlavních ad
dokon ena. Také na této stavb nastaly nep edpokládané komplikace.
První byly v tom, že trasa nového vedení dle projektu na mnoha
místech kolidovala se starými vodovody, jejichž trasy nem l
projektant k dispozici. Další problém nastal tím, že Správa a údržba
silnic nepovolila „zvláštní užívání komunikace“ p ed zimou a stavba
tak musela být p erušena. Po t chto komplikacích je v sou asné dob
stavba již krátce p ed dokon ením. Do konce ervna by investor m l
požádat o kolaudaci.
Teprve po kolaudaci hlavních ad lze stav t p ípojky. Jak jsme již
uvád li v p edchozích láncích, týkajících se vodovod , jsou

D tem zazpíval soubor ZŠ pod vedením p. u . Kopecké
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Št pán íha

Amálie Trutnovská

Kate ina Homolková

Martin Stibbe

Jáchym Hošek

Tobiáš Kubelka

Vincenc Vlachý

Milan Král

Tereza Hartigová

Tereza Rykrová

Matyáš Hurt

Nikola Hole ková

Rozálie Šlehobrová

Nicol Taftlová

Robin Penfoldová
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dnes s paní Zdenkou a panem Josefem N me kovými z Dolan.

Obecní d m p.38 - 130 let

Když jsem šla do Dolan, byl velice p íjemný, teplý jarní den. Mou
náladu navíc umocnilo n kolik krásných širokých záhon plných
kv tin u domu manžel N me kových, kam jsem tentokrát p išla na
rozhovor.

Dnešní exkurs do minulosti zam íme na výro í, které by mohlo být
opomenuto. Bylo by toho ale škoda, nebo s ním je spojeno tolik
zajímavého. Vypráv ní za neme pon kud odtažit a o mnoho let
d íve, než byl tento d m dokon en.
Píše se rok 1754. Zdejší panství kupuje od pražského arcibiskupství
Ignát svobodný pán Koch, jinak kabinetní tajemník císa ovny a eské
královny Marie Terezie. Jako dobrý hospodá si byl v dom, co by
jeho nové panství pot ebovalo, aby mohlo vyb ednout z nedobré
situace, která nastala po úpadku za Karla Jáchyma Bredy a následném
hospoda ení jeho v itel i posledního vlastníka. Využil svého umu i
vlivu a poda ilo se mu, v dob , kdy atmosféra ve st edu Evropy
houstla a v dohledu byl vále ný konflikt, který byl pozd ji ozna en
jako válka sedmiletá, že Marie Terezie 10. kv tna 1755 vyhov la jeho
žádosti a povýšila obec Pe ky na m ste ko (m stys).
S tímto privilegiem získala obec i celé panství adu výhod. Tím, že
získala právo z izovat cechy, mohla výhodn rozvíjet emesla a jejich
rozvoj kontrolovat a podporovat. Právo po ádat týdenní a ty i výro ní
trhy významn posilovalo obchod. Nedílnou sou ástí však bylo i
právo volby obecního p edstavenstva, ímž m stys tém o jedno
století p edb hl ostatní obce, které toto právo získaly až po zrušení
roboty podle zákona ze 17. b ezna 1849 až roku 1850, kdy byly
z ízeny obecní a okresní ú ady.
Ale i poté však vážení pánové, zasedající nejprve v p edstavenstvu
a posléze v zastupitelstvu, museli využívat k rokování místnosti
v n kterém zdejším hostinci. Plných 125 let trval tento stav, než
obecní zastupitelstvo, vzešlé ze zá ijových voleb r.1878 rozhodlo, že
nechá postavit Obecní d m. V ele zastupitelstva stanul v té dob
nejvlivn jší muž obce, majitel prosperující truhlá ské dílny a
zakladatel firmy Josef Vik (1842-1916), ezník Josef Mašín, hostinský
František Kucha , emená Josef Skokan, velcí a st ední sedláci
Prokop Hrbek, Alois Syta a Josefové Jelínek, Skokan, Uher a Záruba.
Schopný a pr bojný starosta se ve svém druhém volebním období
chopil díla a ješt
téhož roku za al jednat s vlastníkem
panství Theodorem baronem Hrubým o získání pozemku ke stavb .
Ve dvo e nad novým Krásovým domem p.108 stávala panská
vinopalna, která roku 1860 vyho ela. Na jejím míst byla po založení
hasi ského sboru postavena stará zbrojnice. O parcelu p ed ní, ležící
podél silnice na Bojišt , m la obec zájem. K dohod došlo na po átku
r.1880, kdy došlo ke sm n parcel a zám ru již nestálo nic v cest .
Byl pov en tehdy t icetiletý nebovidský rodák, místní stavitel a
pozd jší starosta Antonín Dajbych (1848-1910), aby postavil, jak se
dnes ok ídlen íká „na klí “, novou budovu obecního domu. Stavitel
se k úkolu postavil elem, a tak sv tlo sv ta v plném lesku spat il
Obecní d m ješt téhož roku. Celkové náklady na stavbu inily 13.800
zlatých.
Patrová a podsklepená budova v p vodní dispozici m la v p ízemí
krom pr jezdu na jižní stran dva byty pro strážce po ádku
(strážmistra a strážníka) a dva u itelské byty, všechny o dvou
místnostech, dále pak spole nou kuchyni a dva záchody s p edsíní.
V pat e do ulice byly t i školní t ídy a na jižní stran do dvora obecní
ú adovna 3x9 metr .
V té dob to byla po pivovaru a zámku t etí nejv tší budova v obci
a své výsadní postavení si podržela až do r.1927, kdy byla dokon ena
budova dnešní školy. Jako perli ku vzpome me, že to byla první
budova v obci po zámku, jejíž sou ástí byly záchody uvnit objektu,
ovšem zatím jen suché.
I když m la obec od r.1845 novou školu v p.6, ta svou kapacitou
však nesta ila. V sedmdesátých letech sem do prvých p ti postupných
t íd chodilo 400-450 d tí. Po otev ení nové školy v Nebovidech se
v osmdesátých letech po et žák snížil na 300-350, a i to bylo p íliš
mnoho. Proto nový d m ešil hlavn problém, který vznikal ve škole.
Jen pro porovnání dnes navšt vuje zdejší školu v devíti postupných
ro nících jen kolem 150 žák .
Ú adovna zastupitel m la vhodný tvar a umož ovala umístit
dlouhý zasedací st l, v jehož ele stál p í n st l starosty. Krom
starosty pak byl v té dob jediným stálým placeným ú edníkem obecní
tajemník, který za izoval vše pot ebné pro výkon správy. Až do konce
druhé sv tové války se v této funkci vyst ídaly pouze ty i osoby.
Prostory v budov byly postupn využívány nejr zn jšími zp soby.
Od za átku až do r.1923 to byla etnická stanice, v letech 1950-56
tehdejší Ve ejná bezpe nost. V p ízemí byla knihovna od svého

Pov zte mi n co o Vašem mládí.
Narodil jsem se v Dolanech 5.9.1933 a tak jsem v sou asné dob
nejstarší v této obci. Byli jsme t i kluci. Jeden bratr je inženýrem
chemie v Humpolci a druhý bratr je vyu ený litograf. Pracoval celý
život v Obchodních tiskárnách v Kolín . Od mládí p kn maluje a je
známým kolínským malí em. Žije v Radovesnicích I. Rodi e byli
zem d lci, hospoda ili na deseti hektarech polí a m li i krávy a voly.
Do školy jsem chodil v Pe kách. Nejvíce vzpomínám na pana editele
Andrlíka a u itele Tvrdíkovou, Pospíšila, Hudce a na tenkrát mladého
Františka Vlacha. Po základní škole jsem chodil do Hospodá ské
školy v Kolín na Š áralce po dobu t í let. Hlavním oborem ve škole
bylo zem d lství.
Já jsem se narodila v ervených Pe kách v nyn jší Havlí kov ulici
u P evrátil . Bylo nás sedm d tí – ty i d v ata a t i chlapci. Mezi
námi byla dvoj ata. Do školy jsem za ala chodit v Pe kách, ale
jelikož jsme se odst hovali do pohrani í, a to do více míst, st ídala
jsem i školy – v Markvarticích, Huntí ov , Chrochvicích a pak v
D ín do m š anské školy.
Kde všude jste pracovali?
Po škole jsem nejd íve pracoval doma s rodi i a po založení JZD
Dolany jsem hned pracoval tam. Zanedlouho se naše družstvo slou ilo
s JZD v ervených Pe kách, kde jsem setrval až do d chodu, takže
jsem celý život strávil v zem d lství.
My jsme se z pohrani í nast hovali na Malou Vysokou a první
zam stnání jsem našla ve Zru i nad Sázavou. A jelikož mi nebylo
ješt osmnáct let, byla jsem tam na internát . Pak, když se v rodin
narodila dvoj ata, jsem byla doma a asi dva roky jsem pomáhala
mamince. Poté jsem nastoupila do Frigery v Kolín jako d lnice. V
této dob jsem po dobu p ti let chodila s manželem, a to i po dobu
jeho vojenské služby. Na vojn byl od roku 1953 do roku 1955 v
Terezín . V roce 1958 jsme se vzali. Za rok se nám narodila dcera
Irenka. Po t ech letech jsem nastoupila do Tesly jako letova ka na
páse. Tam jsem byla p t let. Jelikož jsem onemocn la se žaludkem,
musela jsem být chvíli doma. Dva roky jsem pak pracovala ve
Vojenském útvaru v zámku v Pe kách. Poté jsem nastoupila do
družstva invalid OBZOR v Kolín . Zde jsme vyráb li pro Teslu
Pardubice keramické izolátory. Od roku 1989 se výroba zm nila a šila
se tam povle ení na postele. Odtud jsem pak vzhledem ke
zdravotnímu stavu šla do invalidního d chodu. B hem manželství
jsme ze za átku bydleli s manželovou maminkou v menším domku a
po patnácti letech jsme si adaptovali stodolu na obytný d m, ve
kterém te bydlíme i s rodinou dcery Irenky.
ím se nyní zabýváte?
Stále hospoda íme, máme velkou zahrádku, v ní plno kv tin,
ovocné stromy, jahody, zeleninu. Pole máme v pronájmu, hospoda í
na nich družstvo POLINE. Velkou radost nám d lá naše jediná vnu ka
Martina, která studuje Masarykovu univerzitu v Brn , obor historie
um ní. Dcera pracuje v bývalé Tesle a ze na dráze. Ve volných
chvílích se v lét vyh íváme na sluní ku p ed domem. Ob as si
p e teme noviny, hlavn oblastní – Sedmi ku. V televizi se díváme na
zprávy, seriály a na historické filmy. Jinak máme nového pejska a
chováme slepice a králíky. V nedávné dob jsme byli na n kolika
zahrani ních poznávacích zájezdech, ale také jsme jezdili po echách.
Jak se vám žije v Dolanech?
V Dolanech se nám žije dob e. Máme dobré sousedy, je tu klid a
jsme tu zvyklí. P ivítali bychom však na vylepovací tabuli více
informací o d ní v Pe kách a okolí, i když bereme i ervenope ecký
tvrtletník. Jinak je v Dolanech nyní hodn mladých lidí a chalupá .
Vzhled naší malé obce se v posledních letech výrazn zlepšil, a to
nám d lá radost.
Hodn radosti do dalších let p eje manžel m N me kovým i
kulturní komise ú adu m styse.
Za rozhovor d kuje
Marie Zelinková.
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(1824-89) provdána za Karla sv.pána von Hanstein, Theodor (18261914), d dic pe eckého panství, Ludviga (1834-1901) m la za
manžela Konstantina hrab te Waldburg - Zeil - Trauchburga a
nejmladší svobodný syn Otakar (1836-62) zahynul za neš astných
okolností na lovu u rakouského Salabergu.
Na rozhraní dvacátých a ve t icátých letech nechal z ídit novou
št tovanou silnici do Polep, která byla pod Pe kami vedena po hrázi
rybníka Pazderny a zpevn na vysázením ady kanadských topol . Za
kamenným m stkem se stá ela východním sm rem a pak vedla podle
jeho výslovného p ání p ímo ve sm ru na kolínský chrám sv.
Bartolom je.
Pot eba soust edit hospodá skou innost na jedno místo jej vedla k
výstavb dvora p i cest do Dobešovic, který byl pojmenován po jeho
nejstarší dce i – Amálka a dokon en r.1829.
O t i léta pozd ji nechal postavit silnici z Pe ek p es Opatovice na
hranici s malešovským panstvím v délce 2.000 sáh (3,8 km), která si
vyžádala tém 8,5 tisíce zlatých víde ské m ny. Mýto se na této
silnici vybíralo v letech 1838-61, i když byla od roku 1853 p evzata
okresem.
V roce 1935 byla postavena p ed kostelem kašna, do které byla
p ivád na voda potrubím z bývalého Slejškova statku p.44 a byla jí
napájena i panská vinopalna (stávala ve dvo e obecního domu) a
zámek.Tento po in p išel na tém 700 zlatých.
Téhož roku za podivných okolností vyho el celý blok dom od
Stoupovy kovárny až po bývalou školu (domy p.6-9), tedy v etn
Faltysova obchodu a hostince u Slunce. Josef Richard spáleništ po
kovárn koupil a ková i dal náhradou pro živnost d m p.83 (pozd ji
Procházkova kovárna) a získal tak prozírav stavební místo pro novou
školu.
Když bylo r.1837 stanoveno, že školy mají mít školní sad a byl jí
biskupstvím poskytnut dlouho nevyužívaný pozemek bývalého
zrušeného h bitova p i Chrámu Pán o vým e 78 tver.sáh (300 m2)
pro školní zahradu, nechal jej oplotit a r.1840 osázet plá aty.
V rámci vn jších a vnit ních oprav zdejšího kostela po ídil i nový
oltá a stejného roku, roku 1841, byla zahájena výstavba nové školy,
kterou financoval spolu s p ísp vky od p iškolených obcí. Téhož roku
nechal vystav t na míst brodu v Polepech most p es potok za 2.200
zlatých.
Roku následujícího byla zhotovena kapli ka nad obcí sm rem k
Bojišti, která se dnes nachází proti vyúst ní Husovy ulice do ulice Dr.
Dvo áka.
R.1844 po ídil do zdejšího kostela nové varhany.
Po ty ech letech byla dokon ena stavba nové školy v p.6 a roku
1845 byla slavnostn otev ena.
Po zrušení roboty v roce 1850 provedl transformaci panství na
velkostatek.
V letech 1845-46 nechal postavit v místech bývalého h bitova na
St elov rodinnou hrobku, do které byl jako první p íslušník rodu
pochován. Stalo se tak t etí den po jeho smrti, tedy 23. ledna 1860 za
asistence kutnohorského biskupského viká e a arcid kana Mons.Karla
Vorlí ka. Zem el 20. ledna dv hodiny po p lnoci na zápal plic.
Manželka Karolina zem ela zde 22. prosince 1883 a byla do hrobky
uložena jako t etí, po synovi Otakarovi, který zem el neš astnou
náhodou na lovu v rakouském Salabergu (16.9.1862). Toho na cest
poslední 22. zá í 1862 vyprovázeli husa i s hudbou, kte í m li toho
asu ležení v obci a cvi ení v okolí Kolína.
Ing. He man Kraml

založení r.1920 do 1948, pak ve dvorním dnes již zbo eném domku,
1950-70 v pat e. Jednotné zem d lské družstvo zde m lo kancelá e
v dob p ed jeho založením r.1953 až do roku 1956. Praktický léka
zde ordinoval 1940-50, d tský léka až do r.1956. Poštovní ú ad zde
byl krátce kolem r.1900 a od r.1954 je zde dodnes. Po druhé sv t.válce
zde byly provozovny služeb, provozované Místním národním
výborem, nyní soukromé (holi atd.). Ale v dom našli útulek i ti
nejb dn jší. P ed první sv tovou válkou v jednom p vodn
u itelském byt bydlely místní žebra ky Kate ina Kotlá ová a
Františka Vysko ilová. V té dob ve druhém byt bydlel u itel Josef
Vaní ek, d de ek sou asného p edsedy eského olympijského výboru
Milana Jiráska.
Tento p ísp vek si neklade za cíl podchycení všech aktivit, které se
zde odbyly.
Na záv r bych si dovolil použít n kolik verš , nám letit jším,
d v rn známé básn Stanislava Kostky Neumanna:
Vám, pod kování a lásku vám, kéž zn ly by jak zvony, vždy ne já
sám…
A byla napsána v jiné dob a ur ena jiným, t žko bych hledal
vhodn jší slova, kterými bych mohl a cht l pod kovat všem, kte í se
p i inili i podíleli na tom, že Obecní d m se nám v dob svých lehce
kulatých narozenin m že p edstavit v novém kabát tém p vodního
st ihu.
Ing. He man Kraml
0

Osobnosti:
Josef Richard baron Hrubý (1776-1860)

Letos uplynulo 150 let od úmrtí tohoto významného budovatele obce
Josef Richard se narodil jako druhé z p ti d tí Leopolda Hrubého a
jeho manželky Josefy von Bachmann 19. ledna 1776 v Praze. Jeho
otec, doktor práv, žil v té dob v Praze a zastával ú ad zemského
prokurátora. Roku 1787 mu byl císa em Josefem II. obnoven rakouský
šlechtický stav a o šest let pozd ji Josef v synovec císa František II.
jej povýšil do rakouského rytí ského stavu. Rok poté, r.1794, koupil
zdejší panství spolu s dvorem Hranice. Zem el 4. zá í 1809 a je
pochován se svojí manželkou ve zdejším kostele. Matka pocházela z
rodiny p vodn usazené v Chebu, kde byl jejich p edek Zikmund
r.1459 starostou. Rodinné v tve byly povýšeny do šlechtického stavu
v Bavorsku r.1729 a Tyrolsku r.1742. Postupem asu se p íslušníci
rodiny usadili též v horních a dolních Rakousích, Slezsku a Uhrách.
Matka zem ela 28. kv tna 1817 rovn ž v Pe kách. Správy panství se
ujal jako nejstarší žijící syn po otcov smrti r.1809. V té dob byl ješt
vázán vojenskou službou, a tak vše pot ebné zajiš oval za pomoci
svého mladšího bratra Karla Eduarda (*1778).
Jejich prvním velkým po inem byla r.1812 uskute n ná p ístavba a
nástavba p vodní školní budovy, která byla z ízena r.1663 Hanušem
Bed ichem hrab tem Trauttmansdorffem v místech dnešní lékárny na
nám stí p.10. P vodní p ízemní domek o jedné sv tnici, která
sloužila jako byt u itele a t ída zárove , byl rozší en v p ízemí o
druhou t ídu a v pat e byl z ízen byt pro u itele a jeho pomocníka.
Byla to druhá patrová budova na m ste ku po hostinci U slunce
(pozd ji Kucha v hostinec, dnes proluka). Náklady nesli oba brat i
spole n .
V letech 1813-14 jako len eské Noblegardy doprovázel císa e
Františka II. p i taženích za napoleonských válek Evropou, kde
skon il svoji pou v obsazené Pa íži. Když císa založil r.1814
vyznamenání - eský šlechtický k íž - stal se jeho patnáctým
držitelem. Celkem bylo vydáno 38 k íž , z nichž jeden si ponechal
panovník sám z titulu suveréna ádu. V roce 1814 byl ješt jako
p íslušník armády povýšen se svým bratrem Karlem Eduardem do
rakouského stavu svobodných pán , stejným císa em, který pozdvihl
jeho otce mezi rytí e. Dva roky poté, byl propušt n z vojenské služby
v hodnosti c.k.majora. Vrátil se dom do Pe ek, které však již tém
neopoušt l.
22. srpna 1819 se jako zralý ty icátník v dury ském Simerode
oženil s o více než dv desítky let mladší Karolinou sv. paní von
Wintzingerode zu Adelsborn, která se narodila 7. íjna 1798 v
pruském Adelsbornu Ernestovi a Ludovice roz. sv. paní von
Steimetzen. Rod Wintzingerod pat il mezi prastaré dury ské rodiny,
jejíž p íslušníci žili ješt v Nasavsku, Würtenbersku, Hesensku a
Prusku. Jedna v tev obdržela íšký hrab cí titul r.1794.
Z manželského svazku vzešlo p t d tí. Nejstarší Klotilda Amálie
(1820-96) se provdala za Hermana hrab te Sprinzensteina, Natálie

P ed t emi lety jsem se rozhodla, že mám
dost elánu, chuti i podpory rodiny za ídit
klub, kde by se mohly scházet d ti, ale i
jejich rodi e, prarodi e, p íbuzní. A jak
jinak by se m l jmenovat než „PECKA“,
vždy jsme z Pe ek! Tak vznikl „D tský
klub PECKA“.
D ti k nám mohou chodit denn nebo dle
pot eby n které dny v týdnu, ale i jen na pár
hodin. Naším velikým p áním je, aby se jim u nás líbilo, cítily se jako
doma, odcházely s úsm vem a vždy se rády vracely. K dispozici
máme hernu a t locvi ni ku, kde si d ti mohou hrát, u it se novému,
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Výlety jsou vždy velikým zážitkem pro d ti i „doprovod“. Byli
jsme nap íklad vlá kem v Praze na velikém h išti a obídku u
„meká e“, dále v ZOO v Chlebech, v Praze v pohádkovém království
nebo na Kun tické ho e v perníkové chaloupce. Ale i zájezd
autobusem na h išt do Kolína i Nebovid je skv lé dobrodružství.
V sou asné dob je naším nejv tším p áním krásn teplé a slune né
léto. To proto, že se již t šíme, až odkryjeme bazén a budeme se
koupat.

malovat, zpívat, tancovat, skota it. T locvi na po vyv trání slouží
jako odpo ívárna pro ty, které se zdrží i po ob d . Za velkou výhodu
považujeme zahradu, kde se snažíme trávit co nejvíce asu t eba
závod ním, hraním, ale i r znými lotrovinami. Od jara do podzimu je
ob d i sva inka v altánku na zahrad velikým zážitkem. Naším
velikým p áním je v každém dít ti objevit jeho p irozené schopnosti,
rozvíjet jeho osobnost a p i tom tolerovat i ostatní, nikdo není na sv t
sám. Jako všude, kde se sejde pár d tí, i u nás b háme, ská eme,
šplháme, kreslíme, modelujeme, stavíme, skládáme, prost tvo íme a
p i tom se výborn bavíme.
V každém dít ti je malý herec a tak si každou pohádku, kterou
p e teme, hnedka i zahrajeme. I u nás se musí dbát na hygienu, a
protože nejsme žádní špindírové, umýváme si ruce vždy, když jdeme
papat nebo jsme byli na toalet . Hodn chodíme na procházky, u íme
se o svém okolí a také jak se k n mu chovat. Povídáme si a snažíme se
i poslouchat, co kdo íká. Rádi se scházíme i s jinými d tmi,
poznáváme se navzájem, pomáháme si a nikomu se nesm jeme, když
se n co nezda í nebo poplete. Jezdíme na výlety, poznáváme zví átka,
vyprávíme si o nich a u íme se, jak se o n starat. Na výletech i na
zahrad pozorujeme rostlinky, jak rostou a m ní se b hem roku, tím si
p stujeme úctu ke všemu živému. Je naší povinností pozdravit, když
n koho potkáme. Taky prosíme a d kujeme. Moc rádi n co spole n
va íme i pe eme, ímž podporujeme samostatnost i trp livost.

Ale i sníh letošní zimy nebyl v bec špatný. Každé období má n co
do sebe a vždy se najde n co, ím se pobavíme. Potkat nás m žete ve
svítivých vesti kách na procházce nebo se podívejte za výlohu do
bývalé Jednoty, jsme tam.
Naším heslem je: I když se náš klub jmenuje PECKA - "pecky"
ur it nejsme a ani být nechceme!
Alena Petrusová

N kolikrát do roka organizujeme setkání d tí s rodi i a jejich
spole né tvo ení (nap . podzimní, váno ní, velikono ní). Jelikož
našim p vodním plánem bylo setkávání nejen d tí, ale i dosp lých,
pokoušíme se tuto ideu uskute ovat první adventní ned li „Voláním
na Ježíška“ u smrku na m ste ku a „Vynášením zimy – Moreny“
první jarní ned li.
O masopustním úterý jsme se v maskách prošli obcí a u vybraných
a p edem upozorn ných spoluob an zahráli a zazpívali. P ed
Velikonocemi na potkání všem, kdo m l zájem, íkali koledu.
Poslední dubnový den jsme zapálili p edem vyrobenou arod jnici, na
jejím ohni upekli vu tíky a celé dopoledne sout žili a ádili v
arod jných kostýmech.

Zuzana He mánková z 5. t ídy
postoupila do krajské recita ní
sout že D tská scéna, kde
11.4.2010 získala ve velké
konkurenci
za sv j citlivý
p ednes textu estné uznání,
které p edstavuje 3. - 4. místo
v sout ži.
28.4. 2010 jsme jeli na okresní kolo p vecké sout že do Kolína. V
1. kategorii získala 1. místo Klára Nobilisová ze 2. t ídy. Na kytaru ji
doprovázel její tatínek. V 2. kategorii obsadila 1. místo Michaela
Karešová z 5. t ídy, druhý byl Václav Polívka z 5. t ídy. Ve 3.
kategorii usp la Tereza Ve erková ze 7. t ídy – p ivezla 2. místo.
Každý sout žící zpíval 2 písni ky. Jednu lidovou (bez doprovodu) a
druhou podle vlastního výb ru s doprovodem.
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Starom stskou mosteckou v ž - její výzdobu. Zastavovali jsme se u
jednotlivých soch. Nejvíce nás zaujal Jan Nepomucký – repliky desek
s výjevy z jeho života- které p inášejí št stí- ty pravé jsou v sou asné
dob v ín na výstav EXPO 2010. Sešli jsme na Kampu i na
ertovku. Objevili jsme Bruncvíka - dívali jsme se na n j jen z dálky,
protože se most v této ásti opravuje. Z Karlova mostu byl malebný
pohled na Národní divadlo, Hrad any a Vltavu. Výlet se nám moc
líbil, i když poprchávalo. Všechno jsme si pe liv fotili.
d ti z 5. t ídy

28.5. a 29.5. 2010 keramické kroužky, které se scházejí každou
st edu, tvrtek a pátek pod vedením P. Pun ochá ové a I. Kopecké,
p edstavily na své výstav v místní Sokolovn pr ez svojí celoro ní
prací. St ede ní kroužek vystavoval své trpajzlíky, domovní znamení
a ísla, socha ské vyjád ení íkadel a písni ek, zimní radovánky.
Páte ní keramika vybrala pro výstavu muží ky, stav ní sn hulák ,
téma oblékáme zimní epice a šály, sá kujeme, pohádku O veliké
ep . tvrtek ukazoval ve ejnosti mar ánky, úly a pilné trpaslíky.

1.5. si p ebíraly ceny d ti, které usp ly ve výtvarné sout ži „Stavba
železnice“ na epa ské drážce v Kolín . Ze 63 zú astn ných byla na 1.
míst Barbora Podnecká (4.t .) , 2.místo – Jan Petránek (4.t .), 3.
místo Tereza Kozlová (4.t .). Ve vyšší kategorii – 7. t . – zvít zil
Jakub Dušek. Jejich výtvory si m žete prohlédnout v areálu epa ské
drážky.

Také nám velkou radost ud lal dopis od rodiny Petry Kubelkové,
která pod kovala p veckému sboru školy za vystoupení p i vítání
ob ánk . P ejeme všem našim novým ob ánk m hodn št stí v život
a jejich rodi m spoustu pot šení.

!
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V te nebo ne, ale když jsme se 1. zá í sešli poprvé ve t íd , nikoho
z nás nenapadlo, že bychom se spole n dostali dál, než za hranice
školního h išt . Ale jelikož se z nás stala prima parta kámoš s paní
u itelkou Chmelíkovou v ele, slovo dalo slovo a na t ídní sch zce
v zim , paní u itelka pronesla osudnou v tu: ,,Ráda bych s d tmi jela
na školu v p írod . Chcete? „A co myslíte… Cht li rodi e? NO
jasn … A hlavn jsme cht li my. A tak b hem pár dn byl zamluvený
jeden z posledních termín a už jsme se jen t šili na spole ných sedm
dní v Deštné v Orlických horách.
Pár týdn uteklo jako voda, a najednou tu byla sobota 15.5.2010,
desátá hodina. Naskákali jsme do autobusu d ív, než kdokoliv z nás
stihl za ít tesknit, a vyrazili vst íc týdnu plnému dobrodružství.
Našt stí jsme nevid li potoky slz, které ronili rodi e p ed školou. A
jak vypadal celý týden o ima sedmileté sle ny, která vše vypráv la
mamince? Asi takto…

5. t ída na exkurzi Národního divadla a Karlova mostu: 6.5.2010
jsme jeli vlakem spole n se 4. t ídou do Prahy . V Národním divadle
se nám líbilo mnoho v cí: základní kameny, modely budovy,
obrovský lustr jeho 600 žárovek a váha 2t.,
Hynaisova opona,
lóže se zrcadly,
orchest išt , hledišt s m kkými
k esly, zlaté ozdoby, z 2. galerie
pohled na jevišt ,
busty
významných
osobností
divadla, foyer a
jeho výzdoba lunety. Za dobré
chování nás pan
pr vodce pustil na
nejvyšší venkovní
terasu, kde jsme
stáli p ímo u soch
múz
a
boha
Apollóna, prohlíželi
jsme
si
ko ské trojsp eží
s bohyní Vít zství – sousoší nás ohromilo svojí nevídanou mohutností.
Byl zde p kný výhled na Pet ín.
Po prohlídce divadla jsme si museli obléci plášt nky a p šky jsme
šli na Karl v most. Prohlédli jsme mistrovské dílo Petra Parlé e -

,,Natálko, jak ubíhala cesta na školu v p írod ?“
,,No dob e. Zastavili jsme se v T ebechovicích pod Orebem a tam
jsme vid li nádherný betlém. Všechno bylo vy ezávané ze d eva a
postavi ky se pohybovaly. Taky tam napiš, že Anetka cestou usnula.‘‘
,,A co jste d lali po p íjezdu na chatu?‘‘
,,Vybalili v ci a šli na procházku lesem, kde byla postavená ohromná
p ekážková dráha z lan. Cht li jsme ji vyzkoušet, ale bylo to oplocené
a hlavn zav ené, jinak by nás nikdo neudržel! Pak jsme došli do
Jedlové a tam stoupali po sjezdovce až ke kostelu svatého Matouše.
N kdo trochu k oural, že je to d sn vysoký kopec, ale já ne! A na
zpáte ní cest jsme se honili a já jsem zakopla a upadla, ale v bec
jsem nebre ela.“
,, A kde jste si hráli, když venku pršelo?“
,,V klubovn . Hráli jsme stolní fotbal, šipky, ping-pong (ten nás u il
pan Chmelík), z družiny jsme tam m li hry, mohli jsme malovat,
modelovat… taky nám paní u itelka hrála na kytaru a zpívali jsme
t eba Citronky, K Bud jic m cesta – ale tu já jsem nezpívala, nevadí,
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,,Chodili jste ke kluk m na pokoj?“
,, Noooo, skákali jsme z postele… ale to tam nepiš, nechci, aby to paní
u itelka v d la… !“

vi ? Paní vychovatelka Nováková p ipravila bezva sout že, které byly
dost legra ní. T eba s nafukovacími balónky nebo jsme se navzájem
omotávali toaletním papírem a d lali ze sebe mumie nebo jsme
sout žili v p enášení plastových vají ek na lžíci. Taky jsme
namotávali na jazyk nit, na které byl zav šený bonbon. A m se to
poda ilo zvládnout fakt rychle!‘‘

,,Zlobili jste?“
,,Taky trochu. A víš, co mi holky ud laly? Normáln m nechaly na
pokoji samotnou uklízet, protože jsme tam m ly binec a paní u itelka
ekla, že dokud nebudeme mít uklizeno, nikam nep jdeme.“
,,Co se ti líbilo nejvíc?“
,,Stezka odvahy… ve er… chodili jsme postupn – nejd ív šli ti, co se
strašn báli a pak už jsem šla já, … na konci jsme se podepsali a ekli
jsme n co do vysíla ky. Já jsem ekla: ,,Halo, už jsem tady a m že jít
další‘‘. Byl tam na konci pan Chmelík a ten nás fotil. A druhý den,
než jsme odjeli dom , tak jsme za svoji state nost dostali malou
odm nu. Kluci magnetky a my holky barevné gumi ky do vlas . Taky
nás paní u itelka všechny pochválila, že jsme byli celý týden moc
šikovní a zvládli jsme všechno skv le na jedni ku!“
,,T šili jste se dom ?“
,,Já jo, a ostatní asi taky…“
,,Na co ses dom nejvíc t šila?“
,,Na rodi e a brášku, který mi po ád íká profesorko, protože mám
brejli ky…“
Takhle n jak jsme si užívali naše první delší odlou ení bez
maminek a tatínk . I p es nep íze po así a každodenní déš , jsme
prožili krásný týden. Každý si dom n co p ivezl. N kdo cizí ponožky
i tepláky, n kdo rýmu, n kdo kašel a každý plno zážitk a vtipný
diplom. Ale hlavn , když jsme p ijeli do Pe ek, paní u itelka ekla
rodi m, že P ÍŠTÍ ROK JEDEME ZNOVU….HURÁÁÁÁ!!!

Natálka p i sout žích
,,Kdy jste se u ili?“
,, Jenom n kdy. Po snídani jsme m li chvíli volno na hraní a pak nás
paní u itelka svolala do klubovny a tam jsme plnili r zné úkoly
z matematiky, víš to barevné po ítání, z eštiny jsme taky m li úkoly
na vybarvování, etli jsme a tak. Ale když venku dopoledne nepršelo,
tak jsme šli radši na vycházku. A víš, že jsme za celý týden ušli 40
km??? Jednou jsme dokonce vyjeli až na vrchol Deštné autobusem a
odtud jsme scházeli k chat . To byla asi nejdelší cesta. Ale zrovna ten
den vysvitlo sluní ko a my vid li až do Polska a šlo se p kn . I když
na konci jsme zase zmokli.“

Rozhovor s maminkou vedla Natálka Bart

ková

%&'$
V rámci projektu Minimální preventivní program ZŠ ervené
Pe ky v praxi absolvovali žáci 8. ro níku zážitkový pobyt ve
Zbraslavicích ve dnech 21. – 23. kv tna. Projekt jsme realizovali za
p isp ní KÚ St edo eského kraje.
Úst edním motivem výletu bylo vzájemn spolupracovat a
dozv d t se n co více o škodlivosti drog. A to zejména na základ
princip zážitkové pedagogiky.
Program si pro d ti p ipravili metodik prevence (Barbora Pokorná)
a výchovný poradce (David Suchan). Skládal se z her, p i kterých se
žáci u ili aktivn spolupracovat, ešit obtížné situace a vzájemn se
podržet jako tým. I když nám po así stoprocentn nep álo, celý
program se poda ilo naplnit a odvezli jsme si mnoho zajímavých
zážitk a dobrý pocit z p íjemných dní strávených s d tmi.
Pod kování pat í zejména jim - za milou atmosféru a aktivitu, s kterou
všichni vstupovali do množství her.
Barbora Pokorná

,,Zkoušela Vás paní u itelka?
,, Jooo , ale spíš jenom na vycházkách – to jsme si spolu povídali.‘‘
,,Kam jste chodili na procházky?“
..Všude možn … Prochodili jsme celé okolí – došli jsme ke
sjezdovkám a na jedné byla ješt hromada sn hu a než se sta ila paní
u itelka rozkoukat, tak jsme na ni lezli a klouzali se. Taky jsme se byli
podívat na výb hy pro kon . Jedno odpoledne jsme se na konících
povozili ve stodole, protože venku strašn pršelo. Byla tam taky sláma
a jedna slepice, která se nás dost bála. Prošli jsme všechny kopce
v okolí a hodn jsme chodili lesem. Na jednom míst paní u itelka
vyhlásila sout ž o nejhez í dome ek pro sk ítky z klacík , šišek a
r zných v cí, které jsme našli v lese. Nakonec se rozhodlo, že jsme to
postavili hezky všichni.‘‘

A jak akci posuzovali žáci?

Výlet se nám hodn líbil, byla tam velká zábava a p ivezli jsme si
mnoho zážitk , hráli jsme logické i zábavné hry, které nám p ipravili
u itelé. Nap íklad: scrabble, golf, hry o drogách, Robin Hood a stezka
odvahy. Hry byly založeny na poznávání kolektivu a hlavn na
spolupráci. Využili jsme také h išt na volejbal, basketbal a také hráli
ping-pong. Mrzí nás, že jsme nemohli využít všechny atrakce, které se
v areálu vyskytovaly. Jídlo nám velmi chutnalo, všichni k nám byli
vlídní a milí. Škoda, že jsme nejeli na více dn . Ale stejn si myslím,
že na tento pobyt ve Zbraslavicích budeme ješt dlouho vzpomínat, a
samoz ejm v dobrém, protože jsme si to užili naplno. Také bychom
cht li pod kovat hlavn u itel m, že s námi jeli a že se k nám chovali
senza n . Pro všechny to byl moc p íjemný a zábavný odpo inek.
Pavlína Hannichová a kolektiv 8. t ídy

D ti p ed informa ní tabulí v Deštné
,,Hráli jste venku hry?‘‘
,,Na h išti vybíjenou, n kdo fotbal a blbli na proléza kách a
klouza kách, závodili v b hu, hráli na hon nou, ale jen n které d ti.
P edposlední den jsme šli po šipkách cestu za pokladem. Ty nám d lal
pan Chmelík. Kluci šli jako první s paní vychovatelkou a my holky
s paní u itelkou. Plnili jsme r zné úkoly a v cíli hledali poklad. A víš,
kde byl schovaný? U svatého Matouše! Našli jsme v n m spoustu
bonbon , lízátka a každý sadu fix . “

$
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P ednáška, kterou jsme m li ve škole, byla o závislosti na drogách.
P ednášel nám David Ellmrich, který byl v minulosti také závislý.
P ednášku m l dob e p ipravenou, ukazoval nám pou ná videa a
prezentaci. Jeho povídání bylo k v ci a velmi emotivní. Bylo na n m
vid t, že ví, o em mluví. Promítal nám zajímavé p íb hy. Nau il nás
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rozeznávat drogy a závislosti. Vypráv l nám své vlastní p íb hy ze
života, z kterých nám b hal mráz po zádech. Kdybychom m li n jaký
problém, ur it bychom se na n j obrátili. Celá p ednáška se nám moc
líbila a rádi bychom jí v budoucnu zopakovali.

Nejvyššího procentuálního skóre jsme dosáhli v ásti ,,Atmosféra
a prost edí školy“. Zde se hodnotilo, jak žáci chodí do školy rádi,
zda-li se tu cítí bezpe n , jak u itelé vnímají hrozbu negativních jev
pro školu (drogy, šikana...), jak vnímají rodi e práci školy v tomto
sm ru atd.
Zde jsme dosáhli na neuv itelný výsledek. Jen 4% ostatních škol
vnímají atmosféru své školy lépe. 96% hodnotí atmosféru své školy
h e než my. Samotní žáci velmi pozitivn hodnotili d v ryhodnost
svých pedagog , rodi e velmi dobrou informovanost a u itelé
spolupráci s rodi i i ve ejností.
Jako školní NEJ ozna il I. stupe své kamarády a spolužáky, II.
stupe své u itele, rodi e vyzvedli p ístup personálu školy k d tem a
kolegové výborné vztahy ve sboru. Nejv tší p ekážku v u ení
shledávají rodi e i u itelé jednohlasn v neochot a nedostatku v le
dít te p i u ebním procesu, nedostatek píle a v nízké prestiži vzd lání
obecn .
Tuto podrobn zpracovanou analýzu využijeme pro vypracování
vlastního hodnocení školy.
Výsledky nám ukázaly silné i slabé stránky našeho snažení. Všem,
kte í se zú astnili, d kuji.
Mgr. Š. Hanzlová, editelka školy

Petra Stehlíková, Lucie Melicharová, Vojta Krátký

(
Zamyšlení nad tím, jak probíhalo celých dev t let na naší škole, je
velmi t žké, ale musím íct, že i docela zábavné.
Jako malé šestileté d ti jsme se moc t šily do první t ídy. ím jsme
byli starší, tím mén se nám do školy cht lo. Ranní vstávání za ínalo
být n ím, co jsme nem li p íliš rádi.
Šestá a sedmá t ída pro nás byla nejt žším obdobím. P echod na
druhý stupe , kde nikdo ze starších žák nestál o malé otravy, a
st ídání t íd a u itel na r zné p edm ty bylo náro né. Prost ídali jsme
také víc t ídních u itel , než bychom si p áli.
V osmé t íd p išla do školy nová t ídní u itelka, Barbora Pokorná.
Zm ny jsme se obávali, ale brzy jsme všichni pochopili, jaké máme
št stí. Za ínali jsme si také uv domovat, že všechno jednou kon í.
Také paní u itelka to v d la a snažila se nám poslední roky zpest it.
Na konci osmé t ídy jsme poprvé jeli na t ídenní školní výlet. Všem se
nám to moc líbilo, ale to není tolik podstatné, d ležité je, že nás to
všechny velmi sblížilo.
Další rok uplynul a všechno co nevid t skon í. To, co jsme dali
dohromady, musíme zase opustit. Snad i p esto, že odejdeme, v nás
všech t chto dev t let n co zanechá.
Ivana Látalová, 9. t ída
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V úvodu musím poznamenat, že mi skute n
s buchtami od mámy.

.#
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chyb l jen uzlík

V rámci projektu CPIV, který pilotuje naše škola zabývající se
integrací a inkluzí d tí s handicapem na b žných školách, jsem se
vydala spolu s kolegy dalších škol z celé republiky na zkušenou do
nejmenované v hlasné pražské základní školy. Tato škola je tou, o
kterou se rodi e budoucích prv á k perou a na zápis se tu stojí
dlouhé fronty.
Nebudu zde rozebírat celou akci, kde v nejv tší mí e zaznívala
slova ,,MY“ a ,, TO NAŠE ŠKOLA!“.
Mé velké roz arování nastalo po nahlédnutí do t íd, ve kterých
zcela chyb ly t eba nást nky, obrázky, natož n jaký didaktický
materiál pro výuku. Zato bylo v prostoru vystav no jakési d ev né
mezipatro, pod kterým d ti m ly lavice a na n j si odkládaly
nepot ebné v ci. T ídy byly velmi tmavé a dle mého názoru
nefunk ní.
Opravdu šok jsem prožila na ukázkové hodin angli tiny v pátém
ro níku, kde spolu s paní u itelkou p sobily ješt dv asistentky
pedagoga. Angli tina se na této škole u í již od první t ídy. Ve
skupin 14 d tí bylo 8 žák se specifickými poruchami u ení. Celá
hodina probíhala ve školní jídeln pod výše jmenovaným mezipatrem
u jídelních stol , kde byla tma, vzduch byl nasycen v ní rajské
omá ky. Paní u itelka a d ti m ly k dispozici jednu provizorní malou
bílou špinavou tabuli a fixy, které nepsaly. Nikde žádná nást nka pro
zrakovou oporu, nikde žádný názorný materiál atd. Pominu-li, že žáci
po p ti letech u ení se cizímu jazyku, m li menší znalosti než naši
t e á ci a že paní u itelka nepromluvila na žáky jinak než esky,
opravdu m zarazila kvalita práce asistentek, které nevyvinuly jedinou
samostatnou innost a pouze ml ky dohlížely na pln ní úkol .
V hodin se tém samostatn nemluvilo. Na náslechu bylo dalších 5
editel a editelek a opravdu jsme nev ili svým o ím. Bohužel
obdobnou zkušenost m li i ostatní editelé v jiných hodinách. Nechci
tu už dále rozebírat u itelská WC, která m la rozbité kliky a zavírala
se na há ky, ani systém klecí coby šaten na chodbách, kde byly
naházeny spole n bundy s botami a uzamykaly se zámkem na kolo,
další a další v ci.
Po vy erpávajícím dni jsem neopoušt la budovu s hlavou ist jší,
ale mé myšlenky byly zcela jiné. Byly plné pýchy na naši ,,malou
vesnickou“ školu. Myslím si, že práv tady je to správné místo, abych
pod kovala za p íkladnou práci všem, kte í se podílejí na chodu
pe ecké školy a tím mám na mysli i z izovatele, který se vždy snaží
vyjít vst íc pot ebám školy.
Za Vaši práci v kon ícím školním roce, který byl mým prvním,
díky.
Mgr. Š. Hanzlová, editelka školy

)
V jarních m sících tohoto roku prošla základní škola komplexním
testováním spole nosti SCIO.CZ v rámci projektu Mapa školy.
Stali jsme se sou ástí zkoumané skupiny 275 škol ze všech kraj
R. Do celého výzkumu se zapojilo 3791 pedagog , 47 556 žák
obou stup a 39 806 rodi .
Ráda bych Vás zde seznámila s n kterými zajímavými výsledky,
které se pro nás staly odrazovým m stkem k zefektivn ní výchovn
vzd lávací innosti.
V ásti hodnotící kvalitu výchovy jsme p edstihli 79% ostatních
škol. Velmi pozitivn bylo hodnoceno p sobení školy na rozvoj
dovedností žák , snaha o zvýšení samostatnosti v u ení se, možnost
vést erudovanou diskusi. Žáci II. stupn ohodnotili velmi kladn
školu, jako prost edníka v p edávání znalostí a informací. V tomto
bod výzkumu jsme p edstihli 91% tázaných škol. Pr m rného skóre
57% jsme dosáhli v oddíle ,,chování a výchova“. Rodi e vyjád ili
pr m rnou spokojenost se školou v p sobení na žáky v p íprav na
dodržování pravidel slušného chování, k respektu v i autorit ,
v podpo e zdravého sebev domí a sebekritického náhledu. Dále jsou
velmi pr m rn hodnoceny materiální podmínky školy. Zde
podotýkám, že k této oblasti se vyjad ovali žáci II. stupn , což m že
být zkreslující. V meziškolním porovnání hodnotí 51% škol své
materiální vybavení jako lepší.
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Ú astnice: Kikina, Hermi, Hanina, Míša, Zuzka, Aduš, Ol a, Míša Š.,
Má a, Alinka, Krtek, Á a, Tam a, Bar a, Šnek, Knoflík
…letos náš oddíl reprezentovalo celkem 5 hlídek. Gratulaci si
samoz ejm zaslouží všichni ú astníci závodu. Ovšem „klobouk dol “
pat í hlídce ve složení: An a, Krtek, Má a - za 2. místo v kategorii
mladších holek (postup na okresní kolo Závodu sv tlušek a vl at); a
Míše Š., Zuzce za 1. místo v kategorii starších holek.

... tak tedy „letem - sv tem“ o tom, co jsme podnikaly „mimo“
pravidelné páte ní sch zky…

!" " #$!$%
Ú astnice: Zuzka, Míša, Má a, Á a, Adélka L., ímí, Tam a, Bar a.
Pokud jste si ekli - o víkendu mn do školy nikdo nedostane - pak
máte eho litovat…V sobotu 13.3. jsme se sešly u parku a vyrazily.
Po así bylo akorát vhodné na to „zalézt“ do školy a v teple si tam
krásn tvo it. Dílny, které pro návšt vníky byly p ichystané, stály za
to. Moc se nám líbily, a to doslova všechny. Nejprve jsme byly
nadšené z panenky a ptá ka, které jsme se nau ily vyrobit
z kuku i ného šustí. Potom z kožených kapsi ek, které jsme si ušily,
pak zase z drátkování, a tak dál a dál. Dom jsme odcházely se
spoustou výrobk …
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…v sobotu 24.4. jsme spole n oslavily Den Zem - jak jinak než
prací. Úklid se konal nejen v klubovnách a jejich okolí, ale i ve
zbylém areálu zámeckého parku. Odpadk jsme posbíraly víc než
dost. Práce nám šla p kn od ruky, a tak jsme byly doma ješt p ed
ob dem…
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Ú astnice: Kikina, Hermi, Hanina, Ko en, Mar an, Lucka, Sl n ,
So a, Míša Š., Mé a, Alinka, Krtek, Á a, Adélka L., ímí, Tam a,
Bar a, Šnek, Týnka, Anetka, Andílek, Knoflík.
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… arod jnická sch zka prob hla, jak jinak, než v arod jnickém
stylu: oble ení, arod jnické hry, výroba arodky na upálení, ohe a
bu tíky :o)
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Ú astnice: Kikina, Zuzana, Hermi, Mar an, Alinka, Á a, Adélka L.,
ímí, Šnek, Týnka, Andílek, Anetka, Knoflík + „naši“ rodi e
a nejbližší p íbuzenstvo
…o tom, že i dosp lí si m žou hrát… a hlavn , že si umí hrát! jsme
se p esv d ily na sobotní akci, která byla ur ena nejen našim lenkám,
ale i rodi m. A program? – stolní hry všeho druhu :o) Bylo to fajn
odpoledne…
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Ú astnice: Kikina, Hanina, Mar an, Zuzka, Má a, Krtek, Á a, Šnek,
Knoflík
…akce to byla vyda ená. Po así nám p álo a holky se umístily na
krásném 8. míst .
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P ipraví tak dv pódia i atmosféru pro pražskou skupinu Grass Road,
s kterou zpívá bývalá zp va ka domácích Tereza Houdková.
Kutnohorští Brzda i k Pecce pat í stejn jako Pepa Voda, který se
ujme pr vodního slova a po nich p evezmou žezlo kluci z místní
formace Nawostro, kte í mile p ekvapili již p i lo ském ro níku. Z
Ronova nad Doubravou, zase po odmlce, zahraje kapela Wyrton.
Jejím výkonem by m l ve er gradovat. Dív í, teda, lépe napsáno,
ženská skupina Schovanky, je ten hv zdný host, který by m l letošní
jubilejní ro ník rozsvítit. Pod kování pat í všem, kte í se snaží o
zdárný pr b h celé akce. Finan ní jistotu zase vzal na svá bedra
m stys
ervené Pe ky. Jediná starost, která vyvstává p ed
organizátory, se zdá po así. Kuželká i jsou p ipraveni, pódium také,
sokolovna v nouzi pom že, ale nebylo by to ono. Tak držte palce a
p ij te.
Sosák

V pátek 19.2.2010 se konala akce pro d ti s p espáním ve škole.
P išlo až ne ekan mnoho d tí (kolem 50). Byly pro n p ipravené
hry, sout že, tení a povídání o knížkách.
31.3.2010 jsme se zú astnili akce SUK - teme všichni v
Památníku národního písemnictví v Praze. Po skon ení jsme navštívili
Muzeum miniatur a muzeum hra ek, doplnili jsme síly v Mac
Donaldu a vlá kem pospíchali dom .
Upozor uji, že v knihovn jsou nové soubory knih z Kutné Hory a
Kolína. Informace o provozu knihovny o prázdninách bude v as
vyv šena na obvyklých místech. Webovou stránku knihovny najdete
na adrese: www.knihovnacervenepecky.webk.cz.
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Ú astnice: Zuzka, Mé a, Alinka, Krtek, Á a, Adélka L., Bar a, Týnka,
Andílek, Anetka + sourozenci a rodi e
…po vyda ené spole né akci „deskovky“ - vyrážíme op t spole n
- tentokrát na Pochod pohádkovým lesem… V každé pohádce, kterou
jsme procházeli, jsme museli plnit n jaký ten úkol. Jako první nás
p ivítala princezna se zlatou hv zdou. Potkali jsme i motýla
Emanuela, Malou arod jnici, K emílka a Vochom rku, J a Hele,
Dlouhého s jeho partou, vodníky, Honzu na peci, a spoustu dalších
pohádkových postav. V cíli jsme si pochutnali na bu tíku, který jsme
si vlastnoru n opekli na p ipraveném ohni. V nohách jsme m li p es
3km a v hlavi ce spoustu zážitk :o)

0<

Knihovnice M. Hurtová

Klub d chodc
Na první pravidelné sch zce v r. 2010 jsme provedli volbu výboru
a schválení stanov. Výbor i stanovy byly schváleny ve stávajícím
složení.
Na první výlet jsme si vybrali nedaleké údolí - Pašinku a Ratbo .
V te, že to byl hezký a zajímavý výlet, na kterém jsme se dozv d li
mnoho nového.
PAŠINKA se p vodn jmenovala Pašin ves. První zmínka o obci
je z r. 1319. V té dob tam byly dva statky. Jeden zvaný dolejší, p i
n mž byla tvrz s v ží, která je dochována do sou asnosti, a druhý
ho ejší nad údolím potoka proti dvoru hranickému. Za bou í husitské
války zanikla Pašin ves úpln a pozemk se zmocnili držitelé tvrze a
dvora.
Od r. 1440 vlastnil dolejší statek vladyka Jan Mírovic a posléze
jeho synové Zikmund a Old ich, kte í r. 1460 obnovili spálený mlýn
p i potoce a p ikoupili ho ejší statek. Dalšími významnými držiteli
byli Jan Salazar de Monte Albano z Kutné Hory, rod Kasalických,
který vlastnil Pašinku 100 let, a hrab Leopold V žník. Ten vlastnil
také statek Ratbo , a p ipojením statku Pašinka z stali oba pod jednou
vrchností. Teprve r. 1885 Terezie Cecingarová z Birnic odd lila
statek Pašinka a prodala jej JUDr. Václavu Radimskému, m š anu a
majiteli mlýna v Kolín a jeho bratru Janu Radimskému. Tato rodina
v 90. letech 20. století restituovala tyto nemovitosti do svého
vlastnictví. V sou asné dob je tvrz opravena a vlastní ji n jaká
obchodní spole nost.
RATBO – Ratibo – p vodn starobylá slovanská osada, o které
prý pochází první zpráva z r. 1115, která však není potvrzena.
V rohodn jší je zpráva z r. 1352.
Ve 14. století byla v Ratbo i tvrz a kostel. Pány v r. 1362 byli
horníci z Kutné Hory. V r. 1646 byla odprodána Jind ichu Krafftovi
z Lammersdorfu; po n m se stala majitelkou jeho snacha, pozd ji
provdána za Ferdinanda Viléma Popela z Lobkovic. Roku 1711
kupuje Ratbo Leopold Ignác V žník a ten ji r. 1723 prodal majiteli
ervenope eckého panství Karlu Jáchymu Bredovi. V roce 1736
koupila Ratbo , Sedlov, Pašinku a Skalici hrab nka Marie Karolína
Khevenhüllerová, rozená z Metsche. Za této vrchnosti byla Ratbo
zna n rozší ena na 21 obytných dom . Po smrti Marie Karolíny
majetky zd dil syn Jan Josef, kníže Khevenhüller. V dalších letech se
majitelé velmi st ídali. V r. 1793 kníže Maxmilián Thurn-Taxis, r.
1798 svobodný pán Rüdiger ze Stilfriendu Ratenic. Roku 1802 koupil
tyto statky Václav Kra mer, forstmistr knížete Windischgrätze na
tachovském panství. Po jeho smrti se ujala statku jedna z jeho dcer
Barbora, která se provdala za Josefa Polze. Po ní d dila v r. 1841
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Ú astnice: Kikina, Zuzka, Hanina, Ko en, Lucka, Sl n , K ra, Ol a,
Míša Š., Krtek, Šnek, Týnka, Andílek, Anetka, Knoflík
…k velkému p ekvapení se po así umoud ilo a na D tský den bylo
prímov ;o) Takže se sout žilo a ádilo až do pozdních odpoledních
hodin.
za 9. oddíl sepsal Pisálek

25. ro ník ervenope ecké pecky v pátek 25.6. bude
letos ve znamení cvrlikání banja a písní s nádechem modré trávy.
V devatenáct hodin zahájí domácí Trampoty kratší ukázkou z nového
CD Pozdní sb r, které se chystají pok tít poslední víkend v srpnu na
35. výro í založení v parku za ú asti spousty kamarád i kapel.
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dcera Terezie Polzeová, která se provdala za rytí e Eduarda
Cecingara z Birnic. V r. 1890 koupil statek i s cukrovarem Bernard
Mandelík, velkoobchodník v Kolín . Po p íchodu Mandelíkovy
rodiny dochází ke zna nému rozvoji obce.
V Ratbo i jsme si prohlédli i starý a nový zámek. STARÝ ZÁMEK
p.1 je p vodn gotická tvrz. Byla p estav na v r. 1723 hrab tem
Jáchymem Bredou. V letech 1912-1915 upravena Janem Kot rou do
p dorysu T pro rodinu Mandelíkovu.
NOVÝ ZÁMEK – VILA p. 40 byl postaven Janem Kot rou
v letech 1911-1913 pro rodinu Mandelíkovu. Na socha ské výzdob
se podílel Jan Štursa, který vytvo il sochy GENIUS DUCHA a
GENIUS HMOTY.
V r. 1992 byly zámky vráceny potomk m rodiny Mandelíkových.
Budova starého i nového zámku se nachází v parku, kde je vysazeno
n kolik vzácných d evin.
A na další vzácnou d evinu jsme se podívali na ratbo ském
h bitov , kde roste krásný cedr atlaský. Tento strom je památkov
chrán ný.
A pak že kolem nás nešly zajímavé d jiny!

výzkum též výzkum na obchvatu Kolína, a to od dubna 2008 do
konce íjna 2009.
Pak jsme pokra ovali k Velkému rybníku. Cestou nás p ikrmoval
zajímavostmi pan Beránek, který má tento kraj zmapovaný a ví o n m
spoustu v cí. Od Velkého rybníka jsme šli údolím Vrchlice, kde jsou
po cest nainstalovány informa ní tabule Ob anského sdružení
Denemark. Z nich jsme se dozv d li mnoho zajímavostí jak o p írod
/faun i flo e/, tak o historii mlýn a t žby st íbra. Na záv r výletu
jsme si dali dobrý ob d v restauraci U Barbory, pak jsme se rozptýlili
po Kutné Ho e a sešli se op t u autobusu a hurá dom !!!
Po así nám p álo, bylo to fajn a p íšt - n kdy v zá í - jdeme zase!!!
Marie Hurtová

Byla to p ednáška, beseda nebo vypráv ní s tímto tématem? Jak to
kdo nazve. P ipravil ji na p ání kulturní komise PhDr. Dušan
Bart n k, Ph.D., vysokoškolský u itel, cestovatel, sportovec a
milovník p írody. Pe ecký ob an, který své projekty uvádí v život
jako jednatel spole nosti Outdoored se sídlem v Týnci n. Labem.
Už jako student s partou stejných nadšenc navšt voval r zné, pro
v tšinu lidí exotické kraje. Jednou to byly zasn žené hory, podruhé
tropické ostrovy, jindy severské zem . A tam se velmi rád vrací.
Dne 27. dubna v zasedací místnosti OÚ vypráv l o divoké
nedot ené p írod severu, p sobící svou majestátností i zvláštním
klidem. Vypráv l o lidech žijících v t chto krajích, o jejich
p átelskosti, vst ícnosti, skromnosti, t žkém život , p esto ale
spokojenosti. lov k ze st edu Evropy si t žko umí p edstavit dlouhé
období polární noci, život v prost edí hor a holých skal, množství
sn hu a ledu a jako hlavní zdroj obživy rybolov. P ijede z pohodlí do
oblasti hlubokých les , divokých byst in a fjord , kde asto za den
nepotká lov ka.
Vypráv ní o tom rádi poslouchali ob ané, kte í p išli, p estože
venku byl docela hezký jarní podve er. Za pravdu dávali panu
Bart kovi dva poslucha i, kte í tyto kraje vid li na vlastní o i - paní
Marie Zelinková a pan Josef Kolá ný. Vše bylo doprovázeno
množstvím p ekrásných snímk .
Škoda, že p íležitost vybo it z každodenního koloto e práce a
starostí nevyužilo více ob an , zvlášt d chodc a starších školních
d tí. Vždy u ebnice zem pisu a televize se nem že vyrovnat
autentickému vypráv ní ú astníka výpravy. Snad p íšt . Dnes veliké
pod kování PhDr. D. Bart kovi od kulturní komise.
D. D.

Klub d chodc , Kv ta urdová

Myslivci vyzývají návšt vníky les , luk, polí a sad , aby se v
sou asné dob chovali mimo ádn ohledupln a dodržovali v lesích
klid. Práv nyní totiž vrcholí období kladení mlá at. Dále žádáme
motorká e a jezdce na ty kolkách o shovívavost k p írod a zv i.
ty kolky jsou doslova pohromou pro voln žijící zv a jejich
mlá ata. Jezdci se po okolí obcí velice asto pohybují mimo zna ené
cesty, ímž samoz ejm porušují zákon. Obrana je velice složitá;
pokud se poda í zjistit poznávací zna ku takovéto ty kolky nebo
motorky, budeme nuceni toto hlásit na policii. Tyto stroje p edstavují
nebezpe í nejen v tom, že zv ruší, ale p edevším tím, že mlá ata
mnohdy kon í pod koly rychlých ty kolek a motorek, kterým
nemohou uniknout. Myslivci sou asn upozor ují na nutnost mít
svého psa p i procházce p írodou pod kontrolou tak, aby nenahán l
nap íklad srn í zv . Bezohledné rušení zv e a volné pobíhání ps je
v tomto období pro zv velmi škodlivé. Ohroženy nejsou jenom
dosp lé matky, ale zejména mlá at m hrozí bezprost ední nebezpe í
zadávením. Psi dále ruší na zemi hnízdící ptáky, kterým se ast jším
opoušt ním hnízda snižuje líhnivost sn šky, i hnízdo zcela opoušt jí.
Dále radíme, jak se zachovat p i nálezu opušt ného mlád te. Pokud
n kdo nalezne opušt né mlád na louce, v sad , i v blízkosti lesa, je
nutno jej ponechat na p vodním míst a co nejd íve nejkratší cestou
se vzdálit od tohoto místa, aby nezanechal pachovou stopu v blízkosti
mlád te. Pokud bychom se mlá at dotýkali, m žeme je svým
chováním odsoudit na smrt, protože je matka již nemusí p ijmout.
Velkým nebezpe ím je pro zv také velkozáb rová zem d lská
mechanizace tažená silnými a rychlými traktory. Tyto stroje nej ast ji
ohrožují a masakrují zajíce a srn í zv , kte í se pohybují po polích a
nemají tém žádnou šanci stroj m v as uniknout. Proto žádáme
hlavn zem d lce, aby v dob senose í na loukách a p i pracích na
polích v novali tomuto problému velkou pozornost.
Nyní bych cht l ve ejnost seznámit stru n s vlastní prací
myslivc v MS „OBORA“ ervené Pe ky v minulém tvrtletí.
V m síci dubnu jsme zahájili pravidelné sobotní brigády na
dokon ení stavby sociálního zázemí v nové myslivn v Opatovicích.
Mimo tyto brigády jsme se v novali výstavb , opravám a asanacím
mysliveckých za ízení, taktéž úpravám a osev m mysliveckých
polí ek. V m síci kv tnu již za íná lovecká sezóna, a to odst elem
srnc v první v kové t íd , takže se m že stát, že ve ve erních a
brzkých ranních hodinách potkáte myslivce v p írod , aniž to budete
ekat.
V poslední ad bych cht l pozvat ve ejnost na již tradi ní
setkání na Myslivn v Opatovicích v sobotu 26.6.2010 od 16,oo
hodin, spojené s kvalitním ob erstvením.
PB

Skv lý koncert v Libenicích a naše roda ka
V evangelickém kostele v Libenicích v ned li 23. kv tna 2010
zn ly hlasy Markéty Dvo ákové a jejího manžela Petra Matuszka.
Poslucha i m li možnost vyslechnout reprezentativní soubor eských
st edov kých duchovních písní a lidových zp v v profesionálním
podání dvou p edních eských um leckých osobností.

Portrét zp va ky s manželem

V sobotu 10. dubna se konal další výlet po ádaný kulturní komisí.
Trasa vedla z Kutné Hory, kam jsme se dopravili autobusem, do
Bylan. Tam jsme si p e etli zajímavé informace na tabuli
Archeologického ústavu AV R, který zde provád l krom jiných

M žeme být pyšní na to, že v ervených Pe kách vyrostla taková
koncertní p vkyn . Markéta Dvo áková vystudovala Pedagogickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, pozd ji zp v na Konzervato i
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Jak trénuješ, za který tým jezdíš?
Snažíme se trénovat 2x do týdne, p ed každými závody. Trénuji
všude v okolí, kde je n jaká motokrosová tra , nap .: Nebovidy,
Suchdol, Velký Osek, Krupá u Kostelce nad ernými Lesy, atd. P i
každém tréninku se snažím vylepšit jak techniku, rychlost a hlavn
fyzi ku, kterou nezískám v žádné posilovn . Ob as se trénink
neobejde bez pád i zran ní, které k tomuto sportu pat í. Nejezdím za
velký tým, ale jezdím v týmu, který založil m j d da. Jeho název je
Motosport BENZ.

v Teplicích. V roce 2000 se stala zakládající lenkou st edov ké
kapely Schola Specialis, o rok pozd ji za ala svou sólovou dráhu.
Zpívala v Katowicích, Varšav , v Mnichov , Berlín , Banské Bystrici
a na významných domácích festivalech v Litomyšli,
eském
Krumlov , Plzni, Brn i jinde. Je sólistkou Orchestru Atlantis a
komorního souboru Atlantis Collegium. V repertoáru má díla J.D.
Zelenky, G.B. Pergolesiho, J.S. Bacha, G.F. Handela, W.A. Mozarta,
A. Dvo áka, B. Martin . Svými koncerty také výrazn p ispívá
k znovuobjevení d l skladatel povále né generace. Spole n se svým
manželem, sólistou opery v Ústí n.L., nastudovali koncertní program
„ eské st edov ké duchovní zp vy“, se kterým s úsp chem ú inkují
na festivalech i na samostatných koncertech u nás i v zahrani í.
Markéta natá í pravideln pro eskou televizi, na kont má jedno
CD a druhé p ipravuje. Je maminkou dvouletého syna Samuela, jehož
nejmilejší hra kou jsou housli ky a další hudební nástroje, které mu
p j í tatínek. Naše redakce gratuluje celé rodin k úsp ch m a p eje
mnoho dalších.
V.M.

Na jaké motorce jezdíš?
Mojí první motorkou byla Yamaha PW 50, poté jsem m l Yamahu
PW 80. Na t chto motorkách jsem se za ínal vžívat do tohoto sportu.
Poté jsem p ešel na zna ku KTM, na které jsem absolvoval sv j první
závod. Pozd ji jsem p ešel na zna ku Kawasaki kx 65, se kterou jsem
byl spokojen, a proto moje další motorky už byly pouze této zna ky.
Z Kawasaki kx 65 jsem p ešel na Kawasaki kx 85, kterou jsem po
roce vym nil za nov jší.
Jakých úsp ch jsi dosáhl?
M j nejv tší úsp ch byl, když jsem poprvé vyhrál závod. Od té
doby se mi st ídav da í. Ve své sbírce už n jaký ten v nec, pohár i
medaili mám.

Tomáš Bo ek

chodí do 7. t ídy. Dob e se u í a je velký
sportovec. Hraje fotbal, ale p edevším závodí na motocyklech.

Vít zství v závod NOVACUP v Benátkách nad Jizerou 24.4.2010
Jaké závody jezdíš, kterých se zú astníš a byl jsi i v zahrani í?
Zú ast uji se závod na úrovni kraje a oblastních, p evážn ve
Východních a Jižních echách, protože ve St edo eském regionu
takovéto závody chybí. P íští rok bych cht l zkusit Mistrovství
republiky. V zahrani í jsem ješt nem l možnost jezdit, ale doufám,
že v budoucnu se mi to poda í.

Tomáš se svým strojem
Tomáši, jak je to s t mi motorkami?
Brzy jsem za al jezdit na kole bez pomocných kole ek a zárove
jsem s nadšením sledoval každé motocyklové závody a poušt l si je
opakovan na videu. Také to mám asi zd d né v genech po mém
d dovi, který v mládí také závodil. Moje první jízdy na motorce byly
ve 4 letech.

Tomáši, máš ješt as na jiné sporty?
Chodím na fotbal, hodn jezdím na kole, ale sport íslo 1 je
motokros.

V kolika letech jsi m l první závod?
Bylo to v roce 2006, kdy mi bylo 9 let.

Bleskový dotazník:
Oblíbené jídlo: ku ecí ízek a bramborový salát
Oblíbený p edm t: t locvik, matematika, fyzika
3 v ci na pustý ostrov: motorka, benzín, pití
Oblíbená hudba: Kabát, Billy Talent, Jaksi Taksi

Kdo Ti fandí?
Všichni, kdo m znají. P edevším rodina – ta ka, mamka, sestra,
d dové a babi ky, ale také známí ze závod .
Kdo je Tv j trenér?
Jednozna n m j ta ka, ale n kdy mi radí i ti, co d íve závodili
nebo jsem hodn v cí z techniky okoukal z televize od jezdc , kte í
jezdí Mistrovství sv ta.

Každého zajímá, co žák 7. t ídy dokáže. P ejeme další úsp chy.
V ra Miškovská

ekni nám n co o závodech, pravidlech?
Na v tšinu závod je pot eba licence, o kterou je nutno zažádat
p ed každou sezónou. Jsou i takové hobby závody, na které licence
není nutná. V tšina závod je rozd lena podle objemových t íd
motocykl , n které závody podle v ku jezdce. Každá t ída má p esn
stanovený asový harmonogram. Jede se trénink, kvalifika ní jízda a
poté dv závodní rozjíž ky po 15 minutách. Každý jezdec musí
dodržovat základní pravidla – kompletní motokrosová výstroj
(chráni e, oble ení, boty, p ilba, rukavice, brýle) schváleného typu.
Každá jízda je zvláš bodována od 25 bod za 1. místo, do celkového
výsledku závodu se zapo ítá sou et bod v obou jízdách. Každý
jezdec musí uposlechnout pokyn po adatel .

Žije mezi námi, ur it ho potkáváte. Je spole enský, usm vavý,
skromný. Mimo jiné je majitelem autoservisu v ervených Pe kách.
Jedná se o Jaroslava Volfa. A pro jsme se s ním rozpovídali?
Mnozí ani netuší, že se jedná o prvého plochodrážního jezdce, který se
poprvé v historii tohoto sportu dostal do sv tového finále, a to ve
švédském Göteborgu v r. 1964. A cesta to nebyla jednoduchá. P es
první kolo v Záh ebu a druhé kolo ve Lvov exceloval i v
kontinentálním finále ve Slaném a s deseti body v polské Wroclawi‚
sice pouhý bod od „bedny“‚ si zajistil spolehlivý postup do finále.
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Co bylo po ukon ení kariéry?
V sedmdesátých letech jsem trénoval pražské
akovice,
navšt voval plochodrážní závody jako divák. Na závody jezdím
dodnes, nejvíce do Pardubic, do Prahy na Markétu, pravideln jsem
zván na závody do Chaba ovic, Ústí n. 1., na jubilejní závody v
Divišov . Rád si zavzpomínám se závodníky, se kterými jsem jezdil,
byli to nap . A. Šváb, A. Kasper, J. Štancl, M. Verner, K. Pr ša a
další.
Oce uji, že mezi našimi i cizími fanoušky jsou takoví, kte í mají
zájem se mnou ud lat interview. Pot šitelné je i to, že po tolika letech
o mn píšou i v anglickém sportovním asopise Speedway. Bohužel,
to samé se nedá íci o našich sportovních funkcioná ích. Zde platí:
„Zapadl v zapomn ní“.
D kuji za rozhovor! Chcete-li, o Jaroslavu Volfovi se dozvíte více
na
internetové
adrese: http://www.speedwaypelmel.webovka.
eu/volfove.html
V ra Miškovská

V sobotu 8. kv tna 2010 byla v barokní budov Jezuitské koleje
v Kutné Ho e slavnostn otev ena Galerie St edo eského kraje, druhá
nejv tší v esku, na rozloze 3700 m2. Po osmileté rekonstrukci nabízí
klasické i moderní um ní. Prozatím jsou otev ené ty i expozice:
1) St edov ká iluminace z 15. století, o kterou je nejv tší zájem. Je to
dílo zobrazující práci haví v místních st íbrných dolech. Pochází
p ímo z Kutné Hory a byla vydražena na aukci v Londýn za 17
milión K . Je uložena v nepr st elné pancé ované vitrín se
speciálním sv tlem a vystavena bude do 8. srpna.
2) Výstava Emila Filly – archiv um lce
3) KONTAKT – sbírka konceptuálního um ní Erste Bank –
moderní um ní
4) Sbírka 123 – stálá výstava
Rekonstrukce samotné budovy ješt neskon ily, zbývá opravit
severní k ídlo, kde má sídlit St edo eská univerzita.

Jak jste se dostal k závod ní na ploché dráze?
Vyr stal jsem v prost edí závod , jelikož m j otec se úsp šn
v noval tomuto sportu. Netrvalo dlouho a stal jsem se otci
mechanikem a za al jsem zkoušet své um ní.
Kdy jste se dostal do eskoslovenské reprezentace?
Sout žit na ploché dráze jsem za al v r. 1959 na ESU 500 a již v r.
1960 jsem byl nominován do reprezentace R, kde jsem p sobil a do
r. 1972 se pravideln zú ast oval mistrovství republiky a MS
družstev.
Za jaký klub jste závodil?
Vzhledem k tomu, že jsem bydlel v Ústí n. Labem jsem od r.1961
až do konce své kariéry reprezentoval klub AMK Ústí n.L., jen
v r. 1966 jsem jezdil jako tovární jezdec JAWY Divišov.
Co považujete za sv j nejv tší úsp ch jak doma, tak v cizin ?
Od r. 1961 až do konce své kariéry jsem se v mistrovství R umístil
vždy do 8. místa. V roce 1964 jsem získal titul vicemistra republiky, i
když jsem poslední závod nemohl jet, nebo jsem ve stejné dob
startoval na MS v Göteborgu. Na zlaté p ilb Pardubice jsem startoval
8x, 4x finále - umíst ní od 4. do 5. místa. Ve v tšin mezinárodních
závod jsem skon il na stupních vít z . V kvalifika ních závodech
MS družstev jsme se 2 x dostali do finále a v r. 1968 jsme ve
Wembley obsadili 4. místo na sv t .

Z historie Jezuitské koleje: Základní kámen ke stavb Jezuitské
koleje byl položen 8. kv tna 1667 za vlády císa e Ferdinanda II.
Dvoupatrovou barokní budovu s p í nými k ídly ve tvaru písmene F
postavil Giovanni Domenico Orsi. Místo pro stavbu bylo vybráno
v sousedství chrámu sv. Barbory, který byl také ve správ jezuit . Ob
budovy byly spojeny chodbou, která byla v 19. století zrušena. Um le
navršenou terasu p ed kolejí uzav ela ze se t inácti sochami sv tc –
tím je navozena podobnost s Karlovým mostem v Praze. Sochy
vytvo il František Baugut, který je i autorem i šestnáct metr
vysokého morového sloupu. Po zrušení jezuitského ádu v r. 1773
sloužila kolej vojenským ú el m a byly v ní sklady. V letech 1843-44
byla budova upravena v pozdn klasicistním slohu. V r. 2004 byla
zahájena rekonstrukce celého areálu. V jednom k ídle byla upravena
sí se štukovou a malí skou výzdobou ze života sv. Barbory, bude
využívána na koncerty a sympozia.
Cenné bylo objevení p vodního zavod ovacího kanálu pod
podlahou v p ízemí. Zachovala se i pec na hašení vápna pro stavbu
koleje z 2. poloviny 17. století.
V.M.

Muzeum Kolín - Brandlova p.27 - ervinkovský d m:
13. kv tna až 29. srpna - Lidé doby bronzu
Výstava p edstavuje život mocných i oby ejných lidí v pr b hu
doby bronzové ( 2200-750 p . Kr.) ve st edních echách. Návšt vníci
si prohlédnou exponáty ze sbírkového fondu st edních ech.
Kdy a pro jste ukon il závodní innost?
T žká zran ní v sezón 1966 v Polsku a v následujících letech
zp sobila, že jsem za al p emýšlet o tom, že skon ím závodní innost
a budu se v novat rodin . Se závod ním jsem se rozlou il v r. 1972,
bylo mi tehdy jedenat icet let. To už jsem tvrtým rokem nebydlel v
polabském Ústí, le o hodn proti proudu - v ervených Pe kách u
Kolína.

Scott cycling team Kolín je nový název Danova cyklistického oddílu.
Jako každý rok za ala cyklistická sezona v b eznu soust ed ními.
Juniorská reprezentace v silni ní cyklistice odjela trénovat do
Chorvatska na Istrii. Po 14-ti dnech následoval p esun do jižní ásti
Chorvatska - Igrane, kde reprezenta ní výb r horských kol pokra oval
v tréninku. T sn po návratu ekaly závodníky první starty na
silni ních i bajkových závodech.

Bylo t žké tak brzy ukon it úsp šnou kariéru?
Samoz ejm . Každý sportovec to zná. Je složité p estat v nejlepším.
Ale musel jsem zajistit rodinu a myslet na budoucnost. D íve odm ny
i za nejd ležit jší závody byly minimální. Za úsp šnou reprezentaci
R mi byl ud len v r. 1968 titul Mistr sportu.
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3. liga

V Rakouském Eisenbergu se Dan umístil na druhém míst v
závod horských kol.
Následoval první díl eského poháru XCO v Teplicích, kde skon il
op t druhý.
Na Sv tovém poháru v téže disciplín v Belgickém Houffalize
dokázal vybojovat 20. místo a zárove se stal nejlepším echem v
juniorské výprav .
V silni ní cyklistice úsp šn startoval na kriteriu v Plzni
- 7. místo, Pi ín v asovce jednotlivc - 4. místo, v hromadném
závod - 2. místo. Tím se kvalifikoval na významnou sportovní
událost - Závod míru junior , který byl zárove jedním z díl
Sv tového poháru na silnici.
ZMJ 2010 5. - 9. kv tna byl
rozd len do 5-ti etap v délce okolo
100 km. Tento závod se jel v
eském st edoho í, v okolí
Terezína, následoval p ejezd do
Krušných hor a sousedního
N mecka. Královská etapa kon ila
op t v Terezín . Na start se
postavilo 165 závodník z celého
sv ta. Náro ný terén a špatné
po así donutilo adu závodník
odstoupit.
Závod
dokon ilo
pouhých 95 závodník , Dan
skon il na skv lém 49. míst .
Byla to pro n j velká zkušenost a
est
závodit
se
sv tovou
silni á skou elitou.
P ed druhým závodem eského poháru horských kol si Dan
p ivodil zran ní - vymknutý kotník, ímž se ze závodního tempa na 3
týdny vy adil. V sou asné dob však již piln trénuje, tak nezbývá,
než mu držet palce do dalších závod , které již spadají do klasifikace
na mistrovství Evropy a sv ta.

Žraloci Cerhenice

22

19

1

2

281 : 115

39

No Stress Kutná Hora
St elky Veltruby A
Viktoria Radim

22
22
22

17
17
14

2
2
3

3
3
5

260 : 136
272 : 124
219 : 177

36
36
31

5.
6.
7.
8.

Šantr kové T ebovle
U Spar ana Pod brady
Úpln jiný šipka i ervené Pe ky
Gold M en Uhlí ské Janovice

22
22
22
22

15
13
9
7

0
3
2
2

7
6
11
13

253
223
203
148

143
173
193
248

30
29
20
16

9. Savci Dob e
10. Kosako Konárovice
11. St elky Veltruby B

22
22
22

5
5
2

1
0
2

16
17
18

152 : 244
142 : 254
130 : 266

11
10
6

12. Úpln jiný šipka i ervené Pe ky B

22

0

0

22

93 : 303

0

:
:
:
:

20

18

1

1

234 : 126

37

20
20

12
12

4
4

4
4

214 : 146
202 : 158

28
28

4.
5.
6.

Úpln jiný šipka i ervené Pe ky C
CéDé Kánín
Plechovky Pe ky B

20
20
20

12
8
9

2
4
1

6
8
10

208 : 152
175 : 185
161 : 199

26
20
19

7.
8.

Viktoria Radim B
Piráti eský Brod

20
20

7
6

5
6

8
8

179 : 181
186 : 174

19
18

9. Savci Dob e B
10. Týne tí Bulls

20
20

3
6

4
1

13
13

157 : 203
142 : 218

10
9

11. Úpln jiný šipka i ervené Pe ky D

20

1

0

19

122 : 238

2

A koli to tak venku stále nevypadá, léto se blíží a s ním i konec
mistrovských sout ží. A jak si naše družstva vedla? Naši nejmenší
fotbalisté v sout ži, starší p ípravka, se i na ja e proti vysp lejším
tým m neprosadili. S týmy, kde mají menší d ti jako my, jsme sehráli
zápasy vcelku vyrovnané, n jaké body jsme získali také, a tak na
posledním míst neskon íme. Žáci, po podzimu poslední, na ja e
podávají o hodn lepší výkony a postupn se dostávají v tabulce výš.
Na ja e sice prohráli jen dvakrát hned na zpo átku, ale ztráta po
podzimu byla dost velká, takže se posuneme v tabulce tak o t i místa
výše. Dorostenci se stejn jako celý podzim pohybují okolo tvrté
p í ky. Jejich výkony jsou vyrovnan jší než na podzim, kdy ztráceli
body se slabšími soupe i, a tak t i kola p ed koncem stáhli ztrátu na
soupe e p ed sebou a mohou se posunout na celkové t etí místo. Btým stabilizoval kádr, sestava se tolik nem ní jako v p edchozích
letech a to se pozitivn projevilo i na výsledcích. Da í se i zapojovat
dorostence, kte í dostávají více p íležitostí i v základní sestav .
Celkov je bé ko tvrté. A-tým se na ja e op t potýká s velkou
marodkou a dosahuje st ídavých výsledk . V posledních zápasech
dostali tak více prostoru mladí hrá i a i když hra nebyla až tak
pohledná, díky velké bojovnosti dokázali zápasy zvládnout a získat do
vyrovnané tabulky d ležité body. Á ko je tak t i kola p ed koncem
deváté a s velkou pravd podobností se i p íští rok p edstaví v 1.A
t íd .
Tolik k družstv m v sout žích. Krom nich ale trénuje také mladší
p ípravka, kterou p ihlásíme do sout že p íští rok. Od jara se tvo í i
dív í tým. Zatím d v ata trénují jednou až dvakrát v týdnu a u í se
fotbalovým základ m. V p íštím roce budou hrát p ípravné zápasy a
pokud vydrží, tak v dalším ro níku se i ony zapojí do mistrovských
sout ží. U tým mládeže a u dívek rádi p ivítáme zájemce, kte í by
cht li fotbal hrát a rovn ž i ty, kte í by m li zájem se v novat
trenérské práci. Termíny trénink , kontakty na vedení klubu a trenéry
a spoustu dalších informací najdete na webových stránkách klubu
(www.cervenepecky.webnode.cz).
Pavel Pospíšil
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Žraloci Cerhenice B
Team Chvaletice
Pepíno Cho ánky

ZPRÁVY Z FOTBALU

P edposlední kv tnový víkend odhodili šipka i své poslední šipky
do ter e v kon ící ligové sout ži. Práv skon ená sezóna se za adí
mezi nepovedené. V devítileté historii Úpln jiných šipka
z ervených Pe ek je to první sezóna, kdy se ani jedno družstvo
neumístilo na stupních vít z .
A – tým se po lo ském prvním míst propadl letos na 7. p í ku.
Celou sezónu nás provázely nevyrovnané výkony, díky nimž se po
ty ech letech nepodíváme na M R družstev.
B – tým obsadil v silné prvoligové konkurenci poslední 12. místo
znamenající sestup do 2. ligy. Bohužel za celou sezónu nezískal ani
bod, což je ostuda.
C – tým se po vyda ené první polovin 3. ligy držel dlouho mezi
nejlepšími t emi družstvy své skupiny. Zdravotní indispozice a
sportovní výpadek dvou opor týmu odsoudily cé ko na bramborovou
pozici.
D – tým skon il jako úpln poslední tým naší oblasti. Doplatil na
vy azení jednoho týmu ze sout že, se kterým m l 100% bilanci.
Sezónu zakon il s jediným vít zstvím.
Jedna sezóna skon ila a druhá již klepe na dve e. Nezbývá nám než
si vzít ponau ení z chyb a pomalu se za ít p ipravovat na sezónu
novou. Kdo by si cht l zaházet a t eba zkusit št stí i v sout ži, m že se
stavit v hospod na h išti. Rádi bychom mezi sebou p ivítali nové
tvá e.
Radek Š astný
Kone né tabulky:
1. liga
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Slovo šéfkucha :
„Vážení hosté, dovolujeme si Vás co nejsrde n ji pozvat na volejbalové menu, které jsme pro Vás spole nými silami p ipravili na t etí
ervnový víkend roku 2010.“
P edkrm:
Polévka:
Hlavní chod:
Dezert:

losování
zápasy ve skupinách
utkání v pavouku
finálová utkání o kone né umíst ní

P i tvorb shora uvedeného menu budou zárove v hojné mí e
použity následující ingredience: maso, uzenina, pe ivo, ho ice,
ke up, mouka, vají ka, brambory, zelenina, mléko, tvaroh, kvasnice,
destiláty domácích i sv tových zna ek, alko i nealko nápoje.
Pro zvýšení Vašeho apetitu na naše menu si Vám sou asn
dovolujeme nabídnout páte ní reprodukovanou hudbu v diskotékovém
rytmu a sobotní živé vystoupení len hudebních skupin Telegraf,
Alžb tiny Sosny, Offline.
Platnost p edkládaného menu je asov omezena, a to od 15.00 hod
dne 18.5.2010 do asných ranních hodin dne 20.5.2010.
Aleš Šibrava
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