!"#
Jaroslav Kopecký - p edseda komise ekologie a ve ejného po ádku
Lukáš Isten in - p edseda komise školské, kulturní a sociální
Lubomír Jirk - vedoucí redak ní rady tvrtletníku

Koho by to napadlo,
že by za lo chumelit,
te snad jenom na vánoce
bude bláto, bude klid.
Hlavn bacha na náledí,
co si po ít s úrazem,
léka i, to bude vzácnost,
opoušt t cht j tuhle zem.
S bolestí jdi na ú ady,
tam je chytrých dost a dost,
kdyby práci nem li,
vymyslí se nový post.
Z.S.

Zastupitelstvo dále schválilo odm ny pro funkcioná e a zastupitele.
Odm na starosty a p edsed komisí z stala na stejné výši jako
v uplynulém volebním období, odm na místostarost byla stanovena
tak, aby se v sou tu rovnala odm n místostarosty v období
p edcházejícím. Tím nedošlo ke zvýšení finan ních náklad na
odm ny vedení m styse.
Pravomoci obou místostarost byly rozd leny následovn :
Miloslav Kubín bude ešit p edevším:
- sm ny a prodeje pozemk , nájmy pozemk a bude v t chto
záležitostech p ipravovat podklady pro jednání zastupitelstva
- bude zajiš ovat pozemkové úpravy a ú astnit se jednání v t chto
záležitostech
- bude p ipravovat podklady pro další zástavbu obce
- bude ešit problémy spojené s územním plánem
- ú astnit se práce komise technické
Radek Kulhánek bude p edevším:
- ešit otázky týkající se mládeže a sportu
- bude se zabývat problematikou spojenou s provozem vodovodu
a kanalizace a ú astnit se jednání v t chto záležitostech
- bude ešit problémy týkající se odpadového hospodá ství
- bude ešit problémy spojené s úklidem místních komunikací
a údržbou ve ejné zelen
- ú astnit se práce komise ekologie a ve ejného po ádku

íjnové komunální volby znamenaly významnou obm nu ve
složení zastupitelstva m styse. Silné postavení zde získala volební
strana Sdružení nezávislých kandidát , která obsadila 6 míst
v zastupitelstvu. Proto mezi vít znou ODS, která získala 7 mandát ,
a Sdružením nezávislých kandidát prob hlo p ed ustavujícím
zasedáním zastupitelstva n kolik jednání s cílem vyjasnit si svá
stanoviska a dohodnout se na po tu funkcioná a rozd lení jejich
pravomocí.

Zda se takto nastavený systém vedení m styse osv d í, ukáže
teprve as. Výrazné omlazení zastupitelstva je ale nepochybn
dobrým vkladem do budoucnosti.
Jan Dvo ák, starosta

Jaké byly výsledky t chto jednání?
- Bylo dosaženo shody v osob budoucího starosty i v tom, aby
i nadále pracoval jako neuvoln ný. Došlo k dohod , že každá
volební strana bude navrhovat jednoho kandidáta na místostarostu
(za ODS p. Miloslav Kubín, za Nezávislé p. Radek Kulhánek).
- P edjednáno bylo i obsazení míst p edsed komisí a výbor ;
k dohod nedošlo v p ípad p edsedy komise školské, kulturní
a sociální - zde každá strana prosazovala svého kandidáta.
- Ohledn volebních program obou stran bylo konstatováno, že ve
v tšin bod lze nalézt shodu a p ípadné rozpory budou ešeny
pr b žn .

Vážení tená i,
dostáváte do rukou poslední íslo tvrtletníku v letošním roce.
Poslední a zárove první. První íslo p ipravené redak ní radou, která
zažívá tém
„genera ní“ obm nu. Mnozí z t ch, kte í ob tav
p ipravovali minulá vydání v uplynulých šestnácti letech (ano,
opravdu již tvrtletník vychází šestnáct let) již cht jí dle svých slov
„p enechat místo mladším“ a v redak ní rad kon í. Cht l bych jim
tímto krátkým pod kováním vyjád it zárove i sv j obdiv, který si za
svou práci zaslouží m rou vrchovatou. Za t ch šestnáct let
nashromáždili, zpracovali a p edali do tisku nespo etné množství
lánk , rozhovor , zamyšlení i jen strohých zpráv ze zasedání
zastupitelstva. Ze Sosákových glos a básni ek v úvodu tvrtletníku by
pomalu šla vydat samostatná sbírka.
Od prvních ísel vyrobených tém
„na kolen “ spole n
vybudovali periodikum, za které by se nemuselo styd t m ste ko
mnohem v tší, než jsme my. Vše ve svém volném ase, po ve erech, o

Ustavující zasedání zastupitelstva m styse prob hlo dne 11. listopadu
2010 a zvolilo nové vedení m styse ve složení:
Jan Dvo ák, starosta
Miloslav Kubín - 1. místostarosta
Radek Kulhánek - 2. místostarosta
Pavel Pospíšil - p edseda finan ního výboru
Iva Slana ová - p edsedkyn výboru kontrolního
Jan Beránek - p edseda komise technické
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víkendech. Tímto íslem nám nastupujícím p edávají noviny s la kou
nastavenou opravdu hodn vysoko. Jenom as ukáže, zda p edanou
štafetu poneseme dále se ctí.
Dovolte mi tedy pod kovat jmenovit dlouholetým len m
redak ní rady a kulturní komise m styse. V prvé ad její vedoucí,
Mgr. Marii Trpišovské, emeritní editelce místní základní školy a
samoz ejm
jejím nejbližším spolupracovník m, paní V e
Miškovské, paní Marii Zelinkové, Mgr. Danuši Dvo ákové, paní Marii
Hurtové a panu Zde ku „Sosákovi“ Sosnovcovi. Za ta léta si kolem
sebe vychovali houf svých v rných p isp vatel , kterým pat í nemenší
uznání také. Z plejády jmen pravidelných dopisovatel mi dovolte
uvést Ing. He mana Kramla nebo paní Kv tu urdovou. Bohužel
vyjmenováním všech bychom toto íslo asi pon kud prodloužili.
Svým pod kováním se p ipojuje i celý ú ad m styse ervené
Pe ky, kterému bylo ctí spolupracovat s celou redak ní radou tak
dlouhý as. Ústy starosty p ijm te velké díky od všech zam stnanc
ú adu a zárove i od zastupitel m styse.
V poslední v t mi dovolte pozvat spoluob any ke spolupráci na
tvorb nových ísel tvrtletníku. Rádi uvítáme Vaše p ísp vky
z oblastí, které Vás pálí, které Vám zde chybí, které jdou d lat lépe
nebo kde máme co napravovat. Sta í nás kontaktovat a Váš p ísp vek
m že být již v následujícím vydání. Uzáv rka dalšího ísla bude
v únoru p íštího roku…
Za novou, zatím ješt „nekompletní“ redak ní radu

4)
5)
6)

7)

8)

9)

Lubomír Jirk

Ze zasedání zastupitelstva m styse
. Pe ky konaného dne 21.9.2010

10)
11)

Starosta seznámil zastupitele se zn ním návrhu smlouvy,
p edložené OŽP St edo eského kraje. P ijetím a podepsáním této
smlouvy bude otev ena možnost erpání dotace od MZe R. Tyto
dotace mají spolu pokrýt 80% náklad na intenzifikaci OV.
MZe R bez spoluú asti St edo eského kraje finan ní prost edky
neuvolní.

12)
13)

Zastupitelé p ijímají usnesení ve zn ní:
ZM souhlasí s uzav ením smlouvy . 2608/OŽP/2010 o poskytnutí
finan ních prost edk z rozpo tu St edo eského kraje ve výši
1.788.000,- K na spolufinancování stavby „Intenzifikace OV
ervené Pe ky“ a pov uje starostu podpisem této smlouvy.
14)

Ze zasedání zastupitelstva m styse
. Pe ky konaného dne 11.11.2010
Jednalo se o první ustavující zastupitelstvo po komunálních
volbách.
Prvním bodem bylo vykonání slibu zvolených zastupitel m styse.
Ing. Kubín p e etl slib zastupitel , jednotliví poslanci jej potvrdili
podáním ruky Mgr. Dvo ákovi a svým podpisem. Protože všichni
zvolení poslanci složili slib, jsou oprávn ni rozhodovat o obecních
záležitostech, které zákon zastupitelstvu vyhrazuje.
1)

2)

ZM schvaluje pro volební období 2010 – 2014 z ízení funkce
dvou místostarost . ZM schvaluje, aby starosta i oba
místostarostové vykonávali funkce v tomto volebním období
jako neuvoln ní funkcioná i.
- ZM zvolilo pro toto volební období starostou Mgr. Jana
Dvo áka
- Jako 1. místostarosta byl zvolen Ing. Miloslav Kubín
- Jako 2. místostarosta byl zvolen p. Radek Kulhánek
ZM z izuje pro volební období tyto výbory a komise a zárove
schvaluje jejich p edsedy v tomto složení:
- výbor finan ní – Ing. Pavel Pospíšil
- výbor kontrolní – p. Iva Slana ová
- komisi technickou – p. Jan Beránek
- komisi ekologie a ve ejného po ádku – p. Jaroslav Kopecký
- komisi školskou, kulturní a sociální – Mgr. Lukáš Isten in
- redak ní radu tvrtletníku – p. Lubomír Jirk

ZM rozhodlo, že právo nosit státní záv sný znak mají krom
starosty Mgr. Jana Dvo áka i oba místostarostové a Mgr.
Hanzlová
ZM projednalo a schválilo jednací ád (p íloha . 4)
ZM schvaluje s platností od 1. 11. 2010 odm ny zastupitel a
neuvoln ných funkcioná dle NV . 50/2006 Sb. (p íloha . 5)
ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouv kupní a o spolupráci
a sou innosti p i realizaci plynárenského za ízení – plynovod a
3 ks p ípojek k nemovitostem m styse .p. 6, 9, 12 (p íloha . 6)
- plynofikací obecních dom p. 6, 9, 12 dojde k výrazným
úsporám za elektrickou energii, tak jako nyní v mate ské
škole. V první ad je nutné plynofikovat zdravotní
st edisko, kde je dosluhující elektrokotel.
ZM odkládá kone né rozhodnutí o vyhotovení územní studie
ervené Pe ky – Bojišt na p íští jednání a zárove ukládá
ú adu m styse oslovit dot ené vlastníky pozemk
s požadavkem úhrady jejich podílu na nákladech studie
zástavby (p íloha . 7)
- jedná se o oblast mezi silnicí na Bojišt a cestou sm rem
k bývalému muni nímu skladu
ZM neschvaluje kalkulaci vodného na rok 2011 p edloženou
firmou VODOS Kolín s.r.o. a pov uje jednáním v této v ci
starostu a 2. místostarostu (p íloha . 8)
ZM schvaluje finan ní p ísp vek ve výši 14.007,- K oddílu
kuželek TJ Sokol ervené Pe ky na podlahovou krytinu
klubovny (p íloha . 9)
ZM schvaluje rozpo tový výhled m styse na období 2010-2021
(p íloha . 10)
ZM schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na
opravu kanalizace v ul. Dr. Dvo áka a Bendova ervené Pe ky
a pov uje ú ad oslovením projektant a technickou komisi
výb rem nejvhodn jší nabídky (p íloha . 11)
ZM schvaluje rozpo tové opat ení . 6/2010 (p íloha . 12)
ZM ukládá nápravná opat ení v souvislosti se záv re ným
ú tem m styse za rok 2009 takto: ú etní bude ú tovat podle
platné ú etní osnovy a správce rozpo tu bude v as p edkládat
ke schválení rozpo tová opat ení
- p i schvalování záv re ného ú tu m styse za rok 2009
nebyla stanovena opat ení k odstran ní nalezených
nedostatk zjišt ných p i p ezkoumání hospoda ení m styse
za rok 2009.
Rozprava:
- projednání pronájmu obecního bytu v .p. 441 - p. Ková
odchází a byt 2+1 bude k dispozici. Vybráním vhodného
nájemníka z ad uchaze
o byt byl pov en p edseda
školské a kulturní komise.
- k bodu . 11 ze zasedání ZM dne 16.9.2010 - silnice
z Opatovic do Bohou ovic byla postavena bývalým JZD i na
pozemcích soukromých vlastník a nikdo tuto skute nost
ne ešil. V rámci narovnání vlastnických vztah je t eba
odd lit a odkoupit pouze pozemek pod silnicí. Je hotov
pot ebný geometrický plán, zbývá sepsat kupní smlouvu a
vložit ji do katastru.
- firma Aladin sídlící v horní ásti ervených Pe ek si
vybudovala u svého domu na obecním pozemku parkovišt
pro svá vozidla - je t eba zjednat nápravu.
- na ú ad byla doru ena petice ob an m styse proti ubytovn
Horyn. Ob ané žádají, aby byl její provoz ukon en. K této
problematice se vyjád ili další zastupitelé, kte í v tšinou
souhlasili s d vody petice a navrhovali r zná opat ení.
Starosta slíbil, že v tomto smyslu bude s majitelem ubytovny
jednáno.

Vážení spoluob ané,
ve svém p ísp vku vás chci seznámit s p ipravovanými stavebními
akcemi, které by se m ly uskute nit v p íštím roce. Navážeme v n m
na práv skon ené volební období, které bylo na stavební aktivity
velice bohaté.
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V oblasti velkých staveb - tzv. investi ních akcí – bude naším
hlavním úkolem do konce roku 2011 rekonstruovat a rozší it
istírnu odpadních vod. Tato stavba s náklady p esahujícími 18 mil.
K již byla zahájena, dodavatelem je firma PROSTAV. Poda ilo se
nám získat dotaci Ministerstva zem d lství R ve výši 65%
finan ních náklad stavby. Zbývajících 35% iní spolufinancování
m styse. B hem této rekonstrukce musí být zajišt n nep erušený
provoz stávající isti ky. Po dokon ení akce stoupne kapacita istírny
na 1500 p ipojených osob, bude schopna p ijímat i splašky svezené
fekálními vozy a istící proces bude využívat nové ú inn jší
technologie.
Na ja e bude zapo ato s rekonstrukcí ve ejného osv tlení
v ástech m styse Malá Vysoká, Dolany a ertovka. Tato investice
ve výši cca 1,2 mil. K má zajistit bezporuchový a úsporný provoz
ve ejného osv tlení v t chto lokalitách p i sou asném zkvalitn ní
osv tlení. Dodavatel bude vybrán ve výb rovém ízení b hem
zimního období. Pokusíme se na tuto akci získat finan ní dotaci
z krajských fond .
Dlouho odkládanou investicí je plynofikace budovy Zdravotního
st ediska. Ta by m la být vytáp na elektricky ve stávající topné
sezón naposled. Dosavadní systém vytáp ní se neúm rn prodražuje
a samo elektrické akumula ní vytáp ní je již na konci své životnosti.
Nov projektované plynové vytáp ní je koncipováno tak, že každé zde
umíst né za ízení (ordinace léka , kancelá e, knihovna i byt) bude
mít své samostatné vytáp ní s vlastním m idlem a nezávislou
regulací. Od tohoto systému si slibujeme výrazné zjednodušení plateb
za energii a nemalé úspory.
Podobnou akci p ipravíme i v obecních domech . p. 6 a 9.
Vybudujeme k nim plynové p ípojky a p ipravíme tak podmínky pro
jejich plynofikaci v roce 2012.
Hlavními neinvesti ními akcemi by m la být oprava severní ásti
fasády budovy ZŠ, která byla již n kolikrát odložena. Dále
zamýšlíme opravit fasádu domu . 6 na nám stí 1. máje.
P edpokladem pro úsp šné spln ní jakýchkoliv zám r jsou dob e a
v as zpracované projekty. Proto musíme v roce 2011 projek n
p ipravit práce, které se budou uskute ovat v letech následujících.
Jedná se p edevším o rekonstrukci kanalizace v ulici Dr. Dvo áka (od
Ú adu m styse na konec ervených Pe ek sm rem k Bojišti)
a rekonstrukci ulice V Háji.
Pro je nutné rekonstruovat kanalizaci v ulici Dr. Dvo áka?
Kanalizace ve zmi ovaném úseku je vybudována ve dvacátých
letech minulého století a nachází se ve velice špatném technickém
stavu. Byla mnohokrát narušena p i výstavb inženýrských sítí
a r zných p ípojek. Na n kolika místech se probo ila a byla ( asto
neodborn ) opravena. V budoucnu by t žko snášela zát ž spojenou
s uvažovanou výstavbou v této ásti m styse.
V roce 2011 bude dokon ena projek ní p íprava stavby
vodovodu Bohou ovice I. Investorem zde bude (podobn jako
v Opatovicích) VHS Kolín a m stys se bude finan n podílet. Stavba
se uskute ní patrn v roce 2012.
Nelze zapomenout ani na opravu místních komunikací
v Opatovicích
a
rekonstrukci
chodníku
v ulici
sm rem
k Bohou ovicím. Tyto práce však mohou prob hnout až po
vybudování vodovodních p ípojek k jednotlivým nemovitostem.
Tolik k zám r m pro p íští rok. V ím, že se nám poda í úsp šn
splnit svá p edsevzetí a naplnit tak ást volebního programu. Na záv r
p eji všem spoluob an m do nového roku mnoho št stí, zdraví
a pohody.
Jan Dvo ák, starosta

Nejd íve podaná listina obsahuje žádost o ešení dopravní situace
v Ho anské ulici v . Pe kách, kde p ijížd jící auta od Malé Vysoké
v tšinou nerespektují omezení rychlosti a do obytné zóny se ítí velmi
nebezpe n . Tato situace se zhoršila zejména po té, kdy na silnici byl
položen nový rovný asfaltový potah. V tomto p ípad zástupci ú adu
zcela chápou obavy signatá , ale rychlé ešení poskytnout nemohou.
Požadované mechanické omezení v podob retardéru totiž na této
silnici odbor dopravy zatím nechce povolit a i každé jiné ešení musí
být nejd íve schváleno. Pan starosta proto v této v ci už jednal
s dopravním inženýrem, následovat musí návrhy ešení, projekt
vybraného opat ení a nakonec realizace. Problematice zklidn ní
dopravy se v nuje jiný lánek v tomto tvrtletníku.
Další „petice“ se týkala plánované stavby mísírny suchých
maltových sm sí, kterou p ipravuje spole nost Stachema
v zakoupeném areálu bývalé cihelny v . Pe kách. Udivilo mne, že
cca 100 ob an se podepsalo pod listinu, která nejen že nespl uje
náležitosti petice, ale neobsahuje ani žádné konkrétní d vody, pro
s plánovanou stavbou nesouhlasí. V tšina z podepsaných se
podrobn ji neseznámila s projektem, který byl na ú adu každému
zájemci k dispozici. Krom uvedeného nic ne íkajícího protestu byly
jinými ob any podány konkrétní námitky, kterými se budou muset
p íslušné ú ady ve stavebním ízení zabývat. Nechci na tomto míst
polemizovat s odp rci a v ím, že pokud k plánované výstavb dojde,
nebude tím trp t žádný ob an ervených Pe ek.
T etí v ase je petice proti ubytovn v ervených Pe kách – i
spíše proti chování osob tam ubytovaných. Ani v tomto p ípad
bohužel nem že m stys provést rychlé a radikální opat ení – nemá
takové kompetence. V d sledku petice již prob hlo jednání mezi
zástupci m styse a provozovatelem ubytovny, m stys požádá
o pomoc policii, zastupitelé pravd podobn navrhnou zvýšení dan za
ubytované osoby, která je upravena místní vyhláškou. Pokud by se
situace nezlepšila, musely by se hledat další kroky. Obecn by ale
ú ad nem l klást zbyte né p ekážky podnikatel m, protože by tím
omezoval život v obci i své potenciální p íjmy v podob daní. Zárove
by ale ú ad nem l ne inn p ihlížet innostem, jejichž následky jsou
poškozováni jeho ob ané.
Záv rem d kuji spoluob an m za to, že nejsou lhostejní k d ní
kolem sebe a jsou ochotni k ešení problém n jakou formou p isp t.
Miloslav Kubín, místostarosta

Hlavní problém vidím na trase Kutná Hora – . Pe ky od obce
Malá Vysoká, kde je zvýšená frekvence pr jezdu vozidel p evážn
v ranních hodinách. Tato situace se dá ešit následujícími zp soby:
Jednou z možností je vybudování zpomalujícího semaforu. Tato
varianta je ale finan n náro ná a po konzultaci s dopravním
inženýrem P R DI Kolín ne moc š astná, nebo by pravd podobn
došlo ke zhušt ní provozu v obci.
Další variantou je vybudování zpomalovacího prahu a s tím
související zm na svislého dopravního zna ení na k ižovatce ulic
Kutnohorská a Ho anská. Ze stávající „DEJ P EDNOST V JÍZD “
na „ST J, DEJ P EDNOST V JÍZD “. P edešlému zastupitelstvu
bylo ale dopravním inženýrem P R DI Kolín sd leno, že silnice
Ho anská je silnicí t etí t ídy a tudíž je zde nevyhovující umíst ní
zpomalovacího prahu.
T etí možností zpomalení p íjezdu do m styse je vybudování
ostr vku. S tím souvisí rozší ení komunikace, což je podmín no
odkoupením pozemk , které nejsou v majetku m styse. Tato možnost
je také finan n náro ná.
Já up ednost uji variantu s vybudováním zpomalovacího prahu a
zm nou svislého dopravního zna ení. Tuto variantu jsem osobn
konzultoval s dopravním inženýrem P R Kolín a on p edb žn
souhlasil.
Radek Kulhánek

Na ú ad m styse byly v posledních m sících 3x podány listiny –
podepsané archy, které obsahovaly v názvu slovo PETICE. Tento
p ísp vek píši proto, že se ú ad t mito podn ty zabývá i p esto, že
v tšinou náležitosti petice nespl ují. Tato skute nost mne p ekvapuje,
protože když už n kdo vyvine aktivitu se sepsáním textu a shán ním
podpis , je škoda, že si nezjistí, co má petice spl ovat. Mimo jiné
chybí uvedení peti ního výboru nebo alespo kontaktu na zástupce, se
kterým by m l ú ad jednat. Nyní ale ke konkrétním listinám.
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V roce 2010 rozší ily ady našich spoluob an
tyto narozené d ti:

Rád bych na tomto míst pod koval voli m, kte í dali d v ru
osobám z kandidátky za ODS. Osobn jsem si v dom toho, že jsem
dostal mén hlas než jiní, kte í mandát nezískali. Stalo se tak proto,
že jsem m l d v ru od ostatních kandidát , kte í mne za adili na
druhé místo kandidátky. Na prvních jednáních po volbách jsem proto
nabídl, že se vzdám nominace na funkci místostarosty, p ípadn
i mandátu. Byl jsem ale kolegy vyzván, abych se nevzdával, a tuto
výzvu jsem p ijal.
Protože toto íslo tvrtletníku vyjde v p edváno ním ase, rád bych
Vám, váženým tená m, pop ál p íjemné a klidné prožití svátk
váno ních a do nového roku p edevším pevné zdraví a úsp šný celý
rok 2011.
Miloslav Kubín

Jind ich Novák
Eliška Podhajská
Ema Pomichálková
Jan Procházka
Miloslava Stibbová
Ond ej Šanc
Anna Trpišovská
Veronika Váchová
Radek Ro ek
Jaromír Petránek
Nela Vodová

Vzdáváme est památce všech našich
spoluob an , kte í nás v uplynulém roce opustili:

SPOLE ENSKÁ RUBRIKA

Pan Zden k Folkman
Pan Ji í Hoskovec
Pan Ji í Kysela
Paní Drahomíra Drábková
Paní Anna Králová
Pan Josef Vy ichlo
Paní Jarmila Stoupová
Pan Josef Frydrych
Pan Zden k Polá ek
Pan Jan Urbanec
Paní V ra Krupi ková
Paní Zde ka Beránková
Pan Luboš Pešout
Pan Josef Smola
Paní Božena Tunklová
Paní Vlasta Ryšánková

Zveme vás…
... jako v uplynulých letech, tedy
P lno ní mši do kostela P. Marie v
ve 22 hodin, p ed mší uslyšíte ješt
a koled.
P ij te si znovu poslechnout
doprovodu královského nástroje…
Všichni budete vítáni.

i v tomto roce na št drove erní
ervených Pe kách. Mše za íná
krátký koncert váno ních písní
jedny z nejhez ích písní za

T ší se na vás d ti – zp váci pod vedením
p. u . Kopecké a ostatní „št drove erní zp váci“

Pozvánka
Pozvání skaut

BETLÉMSKÉ SV TLO
a váno ní stmosféra

P ijm te naše pozvání na sobotu 12. února 2011 na tradi ní
Skautský bál se skupinou Trampoty, kterému odpoledne p edchází
D tský karneval.
Podrobné programy obou akcí Vám nabídneme na plakátech
bezprost edn p ed jejich konáním.

…pro Vás budou p ipraveny 18. 12. 2010 v areálu
zámeckého parku v . Pe kách; v klubovn 9. oddílu…
Od 9:30 hod. do 11 hod. si budete moci vyzkoušet nejeden váno ní
zvyk, n co si vyrobit nebo si prost jen posed t a „nasát
atmosféru“…; Betlémské sv tlo si budete moci zažehnout v pr b hu
akce i o trochu déle :o) /do 11:30hod/.
Sv tlo je symbolem míru a p átelství, nese v sob myšlenku
p edváno ního pokoje, který by se m l dostat do všech domácností.
Proto ho skauti každoro n rozvážejí vlakem po celé republice.
Povídá se, že kdo „sv tlo“ p inese dom , má zašeptat do plamínku své
p ání. Pokud plamínek vydrží až do Št drého dne, p ání se mu vyplní.
PS: letos tedy Betlémské sv tlo roznášet po . Pe kách nebudeme
T ší se na Vás d v ata z 9. oddílu

Starší spoluob ané si jist dob e vzpomínají na porevolu ní období
na po átku devadesátých let. Mým nejsiln jším pocitem bylo tehdy
nadšení ze svobody, zadostiu in ní ze ztráty nálepky ob ana „druhé
kategorie“ plynoucí z p edchozí volby nevlastnit stranickou knížku
a radost z možnosti ú astnit se ve ejného d ní.
Uskute nily se první svobodné volby, události se daly do pohybu.
Tehdy p išel Zden k Sosnovec jako len obecního zastupitelstva
v ervených Pe kách a p edseda kulturní komise s nápadem,
abychom založili místní ob asník. A tak se sešla skupinka podobn
smýšlejících lidí, která v letech 1992–1994 vytvo ila n kolik ísel
Jaktovyjdeníku, pak
ervenope eckého ¼ letníku. Jednorázové
sch zky na obecním ú adu, nahodilost p ísp vk , technika v podob
psacích stroj , jediného po íta e a nespolehlivé kopírky nemohly
zajistit dlouhodob jší kvalitní práci a uspokojivý výsledek.
Bylo proto rozhodnuto, že t žišt práce se p esune do školy. Ta má
víc po íta , odborníky na eský jazyk, m že snadn ji shromaž ovat
p ísp vky, t eba prost ednictvím žák . A tisk se bude realizovat na
nové kopírce na obecním ú ad . A tak jsme takto ve složení

Blahop ání jubilant m
Blahop ejeme všem našim spoluob an m, kte í se v zimních
m sících p elomu let 2010/11, tedy v prosinci, lednu a únoru, dožívají
významného životního jubilea. Do dalších let jim p ejeme pevné
zdraví, životní optimismus a pohodu.

75 let

Pan Josef Kalenda
Paní Milena Hrbková
Pan Jan Kolovecký

80 let

Pan Bed ich Sosnovec

85 let

Paní Št pánka Zímová
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Trpišovská, Dvo áková, Miškovská, Sosnovec za p isp ní
pravidelných i ob asných dopisovatel
dávali dohromady
ervenope ecký tvrtletník do roku 2003, kdy obecní ú ad zajistil
finan ní úhradu za tisk jednotlivých ísel u kolínské firmy Rotatisk.
Pak už to šlo snadn ji, hlavn díky pokro ilejší po íta ové technice
a internetové pošt . Celkem tedy od jara 1995 do podzimu 2010
vzniklo 63 ísel, a to hlavn díky našim p isp vatel m. Dovolte mi
proto, abych ve svém vzpomínání pod kovala za spolupráci t m
nejv rn jším.
Na prvním míst je to už jmenovaná paní V ra Miškovská, která
p icházela hlavn s nám ty na výlety a seznamovala s úsp šnými
a zajímavými mladými lidmi. Mgr. Danuše Dvo áková m la v prvních
letech mimo jiné na starosti grafickou podobu asopisu, pozd ji jako
kroniká ka obce p ispívala svými lánky z historie i sou asnosti. Pan
Zden k Sosnovec p inášel post ehy z parku, z Trampot,
ervenope ecké pecky a hlavn ve veršované form na první stran
tvrtletníku glosoval aktuální d ní v obci, v politice, sportu nebo
i po así. Paní Marie Zelinková se zpo átku v novala kultu e, pozd ji
zpovídala starší spoluob any pro rubriku Náš rozhovor. Paní Kv ta
urdová nás poctiv informovala o innosti Klubu d chodc a Ing.
He man Kraml míval pro náš tvrtletník velkou zásobu zajímavého
materiálu z historie. Všechny chválím a velmi d kuji.
Dlouhou dobu jsme postrádali p ísp vky ervenope eckých
osobností, které s námi spolupracovaly adu let, než opustily tento
sv t, jako byl nezapomenutelný pan u itel Pun ochá , paní Pokorná
nebo paní Pekárková.
Další p isp vatele p ivedl mezi do asné i nov jší spolutv rce
tvrtletníku jejich zájem i funkce. Za v tší po et p ísp vk si
dovoluji pod kovat panu S. Šimkovi, Z. Arnožovi, PharmDr.
Z. Dvo ákové, L. Krulišovi, V. Novákové, D. Veselé, Ing. J. Šeborovi,
PhDr. D. Bart kovi, A. Šibravovi, Mgr. J. Kv to ovi,
E. Procházkové, Ing. P. Pospíšilovi, P. Balvínovi, P. Kubelkové,
B. Lodinské, R. Š astnému, L. Jirk , M. Hurtové, K. Langové,
A. Petrusové. Vždy nás t šily obrázky d tí ze školky i první literární
pokusy žák ze základní školy i Junáka. Jsem vd na za dobrou
spolupráci a podporu p edstavitel m obce, jmenovit starostovi Mgr.
Janu Dvo ákovi, Ing. M. Kubínovi a pracovník m ú adu panu
Jaroslavu Kopeckému, paní Šeborové a paní Hole kové, za d ív jší
dobu bývalému starostovi panu Janu Koloveckému.
Na záv r rekapitulace svého vedení ervenope eckého tvrtletníku
d kuji všem tená m
za p íze a p eji novému tv r ímu týmu
hodn zdaru, dobré nápady a alespo stejnou výdrž.

45 let - zem el editel zdejší školy 1949-52 Josef Hudec /*1908/; 22.
kv tna zem el místní podnikatel a starosta 1910-19 Alois
Martin Vik /*1877/ (1966)
50 let - v dubnu byla sejmuta z pomníku bronzová plaketa T. G.
Masaryka. Pam tní deska Ob tem 1. sv t. války byla
postavena p ed pomník a deska Ob tem 2.sv t.války byla
postavena pod ní; 8. ledna zem el místní u itel a spisovatel
František Flos /*1864/ (1961)
55 let - byla zrušena železni ní stanice, byla nahrazena jen
zastávkou; v dubnu bylo otev eno nové zdravotní st edisko
v dom p. 11 (dnes Textil Dagmar Bílé); založen místní
Výbor žen, jehož první p edsedkyní byla pozd jší
p edsedkyn MNV R žena Pokorná; 7. prosince se narodil
geometr a zdejší starosta 2002-04 Miloslav Kubín (1956)
60 let - byl obnoven p íd lový lístkový systém a 27. kv tna bylo
otev eno nové fotbalové h išt v dolní ásti obce (1951)
65 let - 4. kv tna byl president republiky Edvard Beneš jmenován
estným ob anem obce; o p t dní pozd ji se vrátil na své
p vodní místo velký kostelní zvon z r. 1581, odvezený
v rámci vále ných rekvizicí (1946)
70 let - 27. srpna se narodil mistr sportu na ploché dráze Jaroslav
Volf (1941)
75 let - 1. dubna PhMr. Št pán Šec otev el na m ste ku lékárnu
v p. 10 s velmi p kným interiérem; na Št drý den vyho ely
na m ste ku domy p. 29 a 30 (dnes Suchánkovi a
Benešovi); 19. února se narodil první zvolený polistopadový
starosta 1990-2002 Jan Kolovecký; 1. prosince se narodil
t etí p edseda zdejšího JZD 1973-91 Adolf Krupi ka (1936)
80 let - 28. ervna na Sokolovn odhalena pam tní deska Padlým od
Zborova; tém po sto letech byla zrušena za zdravotních
d vod kašna p ed kostelem (1931)
90 let - z podn tu sportovce a místního papírníka Josefa Beránka byl
založen fotbalový klub (1921)
95 let - poprvé byl u nás 1. kv tna zaveden letní as, který trval až
do íjna; 3. b ezna zem el místní starosta 1868-70 a 1878-83
Josef Vik /*1842/; 9. dubna zem el vychovatel v rodin
baron Hrubých a pozd jší editel Zemského archivu
Vojt ch Jaromír Nová ek /*1852/ (1916)
100 let - první telefonní linka byla z ízena ve Vikov truhlá ství p.
59 s íslem 1 (1911)
105 let - uplynulo od vysázení již neexistující lipové aleje na severní
stran m ste ka, která byla vykácena p i úprav nám stí
r. 2010; 3. dubna zem el rodák, agronom a mecenáš Vilém
Fukner, kterého nám p ipomíná deska na lékárn /*1830/;
27. ervence se narodil první p edseda místního JZD 195359 Jan Polá ek /+1981/ (1906)
110 let - na vizitaci nebovidské farnosti a v obci byl 19.
královéhradecký biskup Eduard Jan Brynych; 16. ledna
zem el zdejší starosta 1883-86 a 1890-97 Antonín Uher
/*1853/ (1901)
115 let - na pivovarské v ži byly osazeny hodiny po ízené Josefem
baronem Hrubým; 28. listopadu se narodil místní léka ,
archeolog, starosta a národní mu edník František Dvo ák
ml., mající desku na dom p. 36 /+1943/ (1896)
125 let - 26. ervence zcela vyho ely od blesku na m ste ku p.8
(dnes proluka) a za kostelem Teplovo hospodá ské stavení
p. 44; 8. února zem el zdejší 2. ídící u itel František Josef
/*1813/; 12. kv tna se narodil editel místní školy 1927-29
Rudolf Vokoun /+1972/ (1886)
130 let - v únoru vyho ela stodola na Amálce a na m ste ku p. 25
(dnes Gallistlovi); 21. ervna se v obci narodil spisovatel
a p ekladatel Josef Matouš (1881)
135 let - se již užívají metrické míry; 15. ervence se narodil v obci
poslanec a senátor Rudolf Bergman /+1940/; 23. 7.se narodil
editel místní školy 1929-36 Jaroslav Hájek; 22. listopadu
zem el starosta z let 1850-55 a 1866-68 František Hruška,
(1876)
140 let - 7. íjna se narodil 14. nebovidský fará 1908-49 Josef Prudi
/+1949/ (1871)

Marie Trpišovská

Již po šesté usedám p ed koncem roku ke stolu,
abych Vás, vážení tená i místního plátku, informoval
o osobách a událostech, které v p íštím roce budou
hodné vzpomenutí.
5 let - již tuto dobu se na místním nádraží nevydávají jízdenky; od
10. íjna je m stys op t m stysem podle rozhodnutí p edsedy
Poslanecké sn movny (2006)
10 let - uplynulo od posledního s ítání lidu, dom a byt ; obec byla
p ipojena na st edotlaký rozvod plynu (2001)
15 let - byla dokon ena eským Telecomem úplná telefonizace obce
(1996)
25 let - poprvé se konal country festival „ ervenope ecká Pecka“
v kin u Kaisler (dnes truhlá ství Kroupa -1986)
30 let - o naše zdraví se velmi pe liv stará obvodní léka ka Eva
Rakušanová; 27. ledna zem ela roda ka, zp va ka
a etnografka Marie Weisserová, roz. Dudková (1981)
35 let - vznikla Country kapela Trampoty pod vedením Zde ka
Sosnovce; v akci „Z“ byla dokon ena nová školní jídelna;
má ordinaci zubní léka ka Jaroslava Kova ová (1976)
40 let - ve škole vystoupila lenka Národního divadla, operní
p vkyn národní um lkyn Marie Podvalová; zem el rodák
plukovník a ruský legioná Jaroslav Žilka /*1893/ (1971)
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jazyce. Využila první nabídky, která se jí naskytla, a v roce 1993
odjela jako první mladá "pe e a ka" do ciziny. Našla odvahu jít do
neznáma, vyzkoušet si své schopnosti, najít nové p átele a, jak osud
cht l, i budoucího manžela. Pro mne je to velké hrdinství.
Prost ednictvím Len iných rodi jsme od ní získali více než jen
odpov di na své otázky. Posu te sami.

145 let - 22. dubna se narodil vlastník zdejšího panství 1914-43 Josef
Karel sv. pán Hrubý z Gelenj /+1943/ (1866)
160 let - nad obcí Polepy vyho el panský dv r Pot eba, sou ást
zdejšího velkostatku (1851)
165 let - uplynulo od dokon ení Kaple Sv. K íže – hrobky baron
Hrubých (1846)
170 let - 20. kv tna se narodil 13. nebovidský fará AntonínDvo ák
/+1908/, (1841)
180 let - na zádušním poli u Nebovid byl založen stávající h bitov,
který byl od té doby n kolikrát rozší en (1831)
185 let - 4. února se narodil vlastník zdejšího panství 1860-1914
Theodor sv. pán Hrubý z Gelenj /+1914/ (1826)
200 let - po m novém úpadku byly zavedeny papírové peníze.
M novou jednotkou se stal jeden zlatý (1811)
215 let - uplynulo od doby, co byl zrušen h bitov „Na St elov “, spolu
s ním i kostelík a kostnice. Na jeho míst dnes stojí hrobka
baron Hrubých (1796)
230 let - Toleran ním patentem z 13. íjna císa a král Josef II. povolil
náboženskou svobodu pro nekatolíky a 12. listopadu zrušil
nevolnictví (1781)
235 let - 29. ledna se narodil vlastník zdejšího panství 1809-60 Josef
Richard sv. pán Hrubý z Gelenj, stavebník hrobky /+1860/
(1776)
255 let - za ala tzv. sedmiletá válka mezi Rakouskem a Pruskem
(1756)
270 let - stojí na m ste ku pozdn barokní socha P. Marie, zvaná
Immaculata (1741)
275 let - zem el 6. nebovidský fará Václav František Angioli (1736)
295 let - byl po ízen malý kostelní zvon, který nesl obraz sv. Václava
(1716)
315 let - ub hlo od smrti Hanuše Bed icha hrab te Trauttmannsdorffa,
obroditele pe eckého panství. Nejvyšší komorník Království
eského zem el 4. února /*1619/ (1696)
320 let - narodil se pátý nebovidský fará 1720-30 Ji í Jan Ptá ek
/+1730/ (1691)
325 let - zem el první nebovidský fará 1663-83 Ji í Gevolter (1686)
360 let - poprvé byl proveden soupis obyvatelstva podle víry (1651)
375 let - panství 13. kv tna koupil Jošt Gebhart z Kamenice od vdovy
po banké i de Witte Anny za 43 tisíc zlatých (1636)
420 let - již trvá povinnost vedení matrik (1591)
430 let - již visí druhý velký kostelní zvon o váze 350 kg, který
zhotovil pro Pavla Hrabán z P erubenic kutnohorský zvona
Ond ej Kottek (1581)
480 let - uplynulo od doby, co místnímu kostelu daroval kutnohorský
zvona Jakub Ptá ek velký, více než p ltunový kostelní zvon
(1531)

Jsou za átky v cizin složité?
Pro každého, kdo se dostane do ciziny, to není jednoduché. Musí na
úsp chu pracovat nejmén 2x tolik než místní. V p ípad , že máte
pouze základní znalosti místního jazyka, je to obzvláš náro né.
Nezbývá vám nic jiného než se u it, u it a u it. Nejrychleji jsem se
nau ila mluvit prost ednictvím práce s d tmi a sledováním d tských
po ad v televizi. Oporou mi byl i m j nyn jší manžel, který mi
v nelehkých za átcích hodn pomohl.
Napište n co o zemi, kde bydlíte.
O tom bych se mohla rozepsat nejmén na 3 stránky, nebo
Liechtenstein je velice zajímavá "zemi ka". Proto stru n . Nachází se
mezi Švýcarskem a Rakouskem na pravém b ehu eky Rýn. Je to
d di ná konstitu ní monarchie. Státní moc je rozd lena mezi knížete
(nyn jší kníže se jmenuje von und zu Liechtenstein) a lid. Zajímavostí
je, že kníže nesmí erpat finance ze státní pokladny a není mu
vyplácen žádný státní p íjem. Žije pouze ze soukromého majetku.
Rozhodovací moc je v jeho rukách. Z rozlohy asi 160 km2 p ibližn
2/3 zaujímají hory- nejvyšší je cca 2560 m. Po et obyvatel je asi
35.700, z toho 1/3 cizinc . Hlavní m sto je Vaduz. Z 11 obcí, které
tvo í knížectví, je Schaan, kde bydlím, s 6.000 ob any nejv tší. Co by
mohlo ješt tená e zajímat, je to, že máme nulový státní dluh. Hrubý
národní produkt na 1 obyvatele iní 158.000 CHF (místní m na je
švýcarský frank). T etí zajímavostí je, což asi není obvyklé, že máme
okolo 30.000 pracovních míst, z toho každý den k nám dojíždí za
prací cca 21.000 lidí ze sousedních zemí. Ú ední e í je n m ina.
P O Z O R d ti!!! Letní prázdniny tu trvají pouze 6 týdn . V íjnu
máme zase 2 týdny podzimních. Povinná školní docházka trvá 9 let
a po dokon ení 5. t ídy se u nás d ti t ídí. Probíhá tzv. selekce formou
záv re ných test a posudk t ídních u itel . Na základ dosažených
bod jsou d ti rozd leny do 3 skupin. Nejnadan jší nastupují na 7-leté
gymnázium, další stupe - "realschule" je pro budoucí maturanty
a poslední stupe -"oberschule" je pro u n . To však neznamená, že
by nemohli žáci b hem studia p estoupit z jedné skupiny do druhé.
Napište nám n co o sob a svých zálibách.
Moc se mi tu líbí, ale p ijdou i chvíle, hlavn te o Vánocích, že se
mi po domov zasteskne. S mými 2 d tmi a manželem trávíme
váno ní svátky stejn jako u vás. Se št drove erní ve e í,
strome kem, dárky od Ježíška a návšt vou v místním kostele, kde
zpívám s církevním sborem St. Laurencius, a to je m j nejv tší
koní ek. Zp v!!!!!!! Jak mi to volný as dovolí, a toho moc nemám,
jelikož vlastníme pom rn velikou farmu se 60 kravami plus mladým
dobytkem a rostlinnou výrobou k tomu, chodím ješt více jak rok do
hudební školy na výuku sólového zp vu. Touto cestou bych cht la
bývalé paní u itelce hudební výchovy v ervenope ecké škole
J. Blažkové vy ídit: "Ten školní ptá ek zp vá ek ješt nedozpíval, ale
teprve se rozcvi uje a kdo ví, jak daleko doletí!!!".

A nyní mimo po adí, ale nutno vzpomenout.
Dv na tvrtou, tedy plných šestnáct let, redigovala toto
periodikum, jehož poslední íslo te držíte v rukou, bývalá editelka
zdejší školy Marie Trpišovská. Za tu dobu se jí poda ilo postupn
prakticky z ni eho vytvo it doslova profesionální tiskovinu, na které
lze jen s obtíží nalézt n jaký nedostatek. Ti, kdož s takovouto prací
nemají zkušenosti, si ani nedovedou p edstavit, jak je to pracné. To co
jiní iní na sv j plný pracovní úvazek, to ona zvládala po náro né
práci sama doma po ve erech, nocích a dnech volna.
Za její ob tavost i výsledek jejího snažení si zasluhuje pod kování.
I když to na t chto místech iním sám, domnívám se, že se mnou
široká tená ská ve ejnost souhlasí a k dík vzdání se p ipojuje.
Ing. He man Kraml

Lenka Ledrová žije již 17 let v Lichtenštejnském knížectví.
Nejkrásn jší léta svého d tství strávila doma v ervených Pe kách,
základní vzd lávání absolvovala v ervenope ecké škole. Poté
vystudovala St ední ekonomickou školu v eském Brod -Liblicích,
obor zem d lství a výživy. P ijímací zkoušky na vysokou školu
napoprvé nevyšly, proto se rozhodla zdokonalit se v n meckém
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Jak asto navšt vujete naši obec?
Bohužel, ne tak asto, jak bych si p ála.
vždy všechno, co by cht l.

a sklo, pletlo se z papíru. Dvakrát zazn la i angli tina v rámci
intenzivního kurzu Mgr. Sládkové. Paní u . Pokorná spolu
s n kterými kolegyn mi p ipravila a zorganizovala první pe ecký
Mimibazárek. Oble ení r zného druhu a velikostí se sešla plná
t locvi na, ale bohužel jen málo zájemc našlo v sobotu cestu do
školy. Tak snad p íšt ….
Dovolte mi, abych ješt pop ála všem tená m tvrtletníku,
rodi m, koleg m, žák m i d tem klidné a spokojené prožití
váno ních svátk , mnoho zdraví a úsp ch v novém roce.

lov k asi nem že mít

P ání do budoucna?
Asi nejd ležit jším p áním je zdraví pro mne a moji rodinu. Trochu
toho št stí, spokojenosti a lásky. tená m vašeho asopisu p eji, a je
rok 2011 stejný nebo lepší než všechny p edchozí.
Bleskový dotazník:
Oblíbený p edm t: M j akordeon
Oblíbená hudba: Hudba starých mistr , nap . J. S. Bach, Mozart,
Vivaldi, Wagner apod. Nejoblíben jší eskou
zp va kou je pro mne Magdalena Kožená.
I p veckým vzorem.
Oblíbená knížka: Osudy dobrého vojáka Švejka
Oblíbené jídlo: Mamin iny ovocné knedlíky
Kterou zemi byste ráda poznala: Norsko s jejími fjordy a polární zá í
3 v ci na pustý ostrov: Bibli pro sílu duše a KPZ pro první pomoc
v nouzi

PF 2011 Mgr. Š. Hanzlová
editelka ZŠ a MŠ ervené Pe ky

Hodn pozdrav do ervených Pe ek pro všechny své známé posílá
Lenka Schreiber.
D kujeme Lence za to, že nám dovolila nahlédnout do svého
neoby ejného osudu a pod lila se s námi o své zkušenosti a
poznatky. Za naši redakci jí p ejeme spln ní všech p ání a sn .
V ra Miškovská

Máme za sebou první tvrtletí školního roku 2010/2011. Bylo to
hledání nové cesty ke spole nému fungování školy a školky. Myslím,
že jsme se vydali tím správným sm rem a spolupráce brzy p isp je
k vyšší spokojenosti našich žá k i žák , jejich rodi
i zákonných
zástupc .
V první dekád školního roku jsme toho stihli opravdu hodn .
Poda ilo se nám do dlouhodobého projektu primární prevence za lenit
i šestou t ídu, tudíž odborn lektorovaných besed a seminá se
v dalších dvou letech budou ú astnit žáci šestého, sedmého i osmého
ro níku. Vše je po ádáno pracovníky o.s. Prostor z projektu ESF.
Zapojili jsme se naplno i do sportovních akcí. Naši žáci nás
reprezentovali v p espolním b hu, košíkové i máme za sebou školní
kolo Váno ní la ky. Podrobné výsledky a úsp chy hledejte na
www.zscp.cz sekce ZŠ.
Žáci na erpali nové znalosti a osvojili si další dovednosti
v celoškolním projektu Den evropských jazyk , do kterého se zapojila
i p edškolní t ída MŠ. Zemi Turo navštívili naši t e á ci a tvr á ci
s paní u itelkou Vejtrubovou, kte í soustavn pracují v projektu
s environmentální tematikou. Celá škola i školka t ídila odpad
v programu s Tondou Obalem. V ím, že všichni budou pokra ovat
v separování odpadu i mimo budovu školy.
Pan u itel Hošek p ipravil žáky páté t ídy na p írodov dnou sout ž,
která se konala na II. ZŠ v Kolín , tak dob e, že jedno družstvo
obsadilo druhé místo. Naplno jsme se též rozjeli po exkurzích.
Navštívili jsme Ú ad práce, zkoumali jsme památky Kolína i Prahy,
kolínskou knihovnu, shlédli jsme dv divadelní p edstavení
a chystáme se i do kina, které nám zpest í p edváno ní as.
Devátá t ída si tradi n napsala SCIO testy, které každému umožní
ohodnotit úrove svých znalostí v matematice, eském jazyce,
zmapují i studijní p edpoklady. Celý druhý stupe na p elomu
listopadu a prosince testoval své schopnosti elektronickou cestou
testem ESCALATOR.
Tradi n jsme uspo ádali dv sb rové akce. Starý papír i kaštany se
žaludy zam stnaly nejen d ti, ale i rodi e s panem školníkem. Všem
tu pat í dík.
Ráda bych pod kovala i paní u . Kopecké, p veckému sboru,
kolektivu u itelek MŠ a nejmladším d ti kám za dojemné vystoupení
pod váno ním stromkem na nám stí. I ŠD a paní u itelky p isp ly
výrobky pro ozdobení stromku.
Škola již není prázdná ani o víkendu. Uskute nily se dv rukod lné
dílny, které po ádal Baby klub epe ky. Malovalo se na hedvábí

Na stole ve sborovn se mi vrší odpadky. Ale není to žádná
katastrofa, nebo to jsou obaly od keks , plastové lahve a igelitové
sá ky zbavené zbytk limonád i okolády. O ze se opírá velká deska
z erveného kartonu. Za chvilku z toho všeho cht jí d v ata
z 2. stupn vyrobit znak našeho m styse a zú astnit se tak ekologické
sout že a zárove sv tového rekordu (organizuje Agentura Dobrý den
Pelh imov s.r.o.)
Na fotografiích vidíte, jak to všechno dopadlo…

Text i foto: Šárka Je ábková, u . ZŠ ervené Pe ky

!" #
V rámci u iva prvouky vyrazila v pátek 19. listopadu 3. t ída na
exkurzi m sta Kolína.
První zastávka byla u zdálky viditelné dominanty m sta chrámu sv.
Bartolom je a Regionálního muzea. Poté jsme pokra ovali na Karlovo
nám stí. Zde jsme obdivovali novorenesan ní radnici, adu m stských
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as nám zbývá i na hraní se stavebnicemi, panenkami, na školu...
a pokud nám to po así dovolí, hrajeme si na h išti. Nyní napadl sníh –
rádi sá kujeme, bobujeme, stavíme sn huláky a dovádíme ve sn hu.
Všichni už se t šíme na Ježíška. Co nám asi p inese? Nejen doma, ale
i ve družin . Dostaneme novou stavebnici nebo ko árek pro panenku?
Paní vychovatelky už p ipravují každoro ní zájezd na hory. Kam to
asi bude letos??
Na tuto otázku odpovíme v p íštím ísle ervenope eckého
tvrtletníku.
vychovatelky ŠD

dom s krásnými barokními štíty, kašnu a morový sloup uprost ed.
Další cesta vedla kolem M stského spole enského domu p es dv r
bývalého pivovaru na nový nadchod u vlakové zastávky. Odtud d ti
s radostí sledovaly množství projížd jících vlak na trati Kolín –
Praha. N kolik pozorných o í zaregistrovalo též starý židovský
h bitov, do kterého je díky holým strom m z nadchodu krásn vid t.

Vážení tená i, nešlo si nevšimnout zm n, kterými prošla a stále
ješt prochází Mate ská škola ervené Pe ky. Od 1. 7. 2010 po celou
dobu prázdnin procházel pavilon mate ské školy významnou a již
nezbytnou rekonstrukcí. Z pen z uvoln ných m stysem ervené
Pe ky došlo k celkové vým n oken a dve í, zateplení plášt budovy,
rekonstrukci sociálních za ízení, zavedení úst edního plynového
vytáp ní a po ízení nových kuchy ských linek do výdejen ob d
v MŠ a my ky nádobí. Vzhledem k tomu, že se nepoda ilo
rekonstruk ní práce zakon it p ed zahájením nového školního roku,
musel být nástup d tí do školy odložen na 6. zá í. K rychlejšímu
nástupu významn p isp la i pomoc n kterých rodi
s úklidem
a st hováním.
Další významnou zm nou byla zm na organiza ní. Od 1. zá í došlo
k administrativnímu za len ní mate ské školy pod Základní školu
ervené Pe ky, na základ ehož vznikla nová organizace Základní
škola a Mate ská škola ervené Pe ky. Zárove s tím se zm nilo
i vedení mate ské školy. editelkou nové instituce se stala Mgr.
Št pánka Hanzlová. Touto zm nou došlo i ke zm n rozd lování
finan ních prost edk , které jsou nyní pro ob bývalé instituce
spole né. Umož ují tak jejich efektivn jší a ú eln jší využití.
V novém školním roce se op t navýšil po et d tí v MŠ. Mate skou
školu nyní navšt vuje 84 d tí a z toho d vodu muselo dojít k rozší ení
po tu t íd na ty i.
Zmín nými novinkami zm ny v mate ské škole nekon í.
V nedávné dob došlo k dlouho avizovanému a o ekávanému
zakoupení pra ky a suši ky, ímž dojde ke zrušení povinnosti rodi
prát ru níky a povle ení v domácnosti.
Mate ská škola jde rovn ž s dobou. Byly vytvo eny nové webové
stránky a z ízen speciální ú et pro hrazení stravného a školného, které
tak již nemusí být hrazeno v hotovosti u hospodá ky školy.
V prostorách MŠ od íjna funguje Baby club pro d ti 1-5 let a jejich
rodi e. Nov byly otev eny i zájmové kroužky – angli tina a keramika
- pro d ti mate ské školy.
D ti MŠ se ú astnily n kolika akcí, které byly p ístupné ve ejnosti.
Nedávno se nap íklad mate ská škola ú astnila slavnostního
rozsvícení váno ního stromku.
Tímto krátkým p edstavením novinek se s Vámi mate ská škola
nelou í, nebo m žeme o ekávat další zm ny k v tší spokojenosti d tí
a rodi . Zárove si Vám dovoluji pop át pohodové a klidné Vánoce
a š astný nový rok za celou mate skou školu.

Na Kmochov ostrov jsme se zastavili u sochy kapelníka
a skladatele Františka Kmocha, pozorovali jsme eku Labe a nakrmili
labut . Po lávce pro p ší jsme se dostali na Zálabí.
Cesta kolem eky a Práchovny nás zavedla na starý most p es
Labe.
Znovu jsme se ocitli na Karlov nám stí, kde sladkou te kou za
exkurzí byla návšt va nov otev ené cukrárny U Bílé labut . Zde nás
svým fotoaparátem zachytil redaktor Kolínského deníku. Všem se
nám v Kolín líbilo a t šíme se na další exkurzi hlavního m sta Prahy.

Hana Be ovská

!" # $ % & ' ( )*

Alena Bendová

$

Koncem zá í jsme s dcerou Maruškou
zavítaly na Svatováclavský koncert, který se
konal v nedalekém kostele Panny Marie
v Grunt . Ú inkoval Visione Quartet a na
programu byly skladby W. A. Mozarta, P. I.
ajkovského a J. Suka. Usadily jsme se
v první lavici a Maruška si mi sedla na klín.
P i skladb ajkovského se ke mn obrátila a zašeptala:
,,Mami, t m muzikant m lítají ruce jak motýlí k ídla.“ Po chvilce
pronesla:
,,Mami, oni se u toho kroutí, jako když se žížaly zavrtávají do
zem .“

%

Váno ní p ípravy jsou v každé domácnosti v plném proudu a jinak
tomu není ani ve družin .
Tato doba je ve družin každoro n plná tvo ivosti.
Malovali jsme obrázky na váno ní strom na m ste ku, zú astnili
jsme se sout že o nejhez ího and la. Doufáme, že vyhrajeme alespo
n jakou drobnost. A hlavn se p ipravujeme na Váno ní trh, na který
letos chystáme novinku – sádrové odlitky and l , srdí ek a rybi ek
v podob váno ních ozdob a magnetk na ledni ku.
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„Když Vám eknu, že jsem p ed deseti lety sice se slušnými
výsledky jezdil na kole, ale sotva jsem se ohnul pod st l zastr it
po íta do zásuvky, nebudete mi v it. Teprve taekwondo m nau ilo,
jak pracovat s t lem. Jak jej t eba správn protáhnout. Poznal jsem, že
pokud se lov k piln v nuje stre inku, dokáže to s ním hodn ud lat.
Nejd ležit jší je v tréninku p im enost. lov k si musí p idávat zát ž
postupn .“
Heydušek spolu s manželkou Radkou vede taekwondovou školu
IFT Silla (www.silla.cz - pozn. redakce), která pat í mezi nejlepší
v republice. Jejich sv enci trénují v Kolín , Kutné Ho e a Týnci nad
Sázavou. Krom Heyduška si v taekwondovém sv t vede úsp šn
i jeho žena.
V roce 1994 se dokonce stala mistryní sv ta ve sportovním boji,
dev tkrát také získala zlatou medaili i na mistrovství Evropy.

Skladba Mozarta Marunku
nadchla nejvíce:
,,Maminko, to je tak p kný,
jako když ptá ci zpívají ve
v tvích.“
Nebojte se navšt vovat
koncerty se svými d tmi.
Hudba
probouzí
d tskou
fantazii a Váš zážitek bude
intenzivn jší a také bohatší
o úsm v, který dítko svým
komentá em vykouzlí na Vaší
tvá i.
Maruška a Lenka
Trpišovských

Pravidelné rozhovory se zajímavými osobnostmi v našem okolí
dnes rozší í taekwondista Ing. Marcel Heydušek, mistr sv ta
organizace ITF v technických sestavách.
Po t icítce si st žoval snad na každý kloub v t le. A jeho bolavé
ky le léka i tak ka odepisovali. „Provozovat s nimi bojové sporty?
Zapome te!“ varovali.
Jenže dnes se ty ia ty icetiletý Marcel Heydušek z ervených
Pe ek m že pochlubit nejen skv lou fyzickou kondicí, ale také titulem
sv tového šampiona v taekwondu.
Koncem srpna se
stal v b loruském Minsku
veteránským
mistrem
sv ta organizace ITF
v technických sestavách.
A krom toho vybojoval
i bronzovou medaili ve
sportovním boji a st íbro
v týmové sout ži technických sestav.
„Úžasný
zážitek.
Taekwondo
je
nyní
d ležitou sou ástí mého
života,“
tvrdí
rodák
z Prahy, který si vyd lává
podnikáním. „V minulosti
jsem
prodal
podíly
ve dvou firmách a za al
od znova ve svém,
avšak menším podniku.
Zabývám se obchodem
s outdoorovým vybavením,“ dodává a libuje si, že díky tomuto druhu živnosti má dost asu
nejen na trénink, ale také na rodinu.
Krom manželky Radky mu radostné chvíle zajiš uje dcerka Petra,
která oslaví druhé narozeniny. „Cht li bychom ješt jednoho
potomka,“ nezastírá Heydušek rodinné plány.
Jeho p íb h by si klidn mohli vybrat do svého portfolia
i hollywoodští filma i.
S korejským bojovým um ním totiž za ínal až v šestat iceti letech.
Na popud své manželky. „Je to pom rn pozd , vždy mnoho mých
soupe se taekwondu v nuje od útlého d tství. Ale zakousl jsem se
do toho a píle p inesla ovoce,“ íká muž, který v minulosti nikdy
nenakoukl do sv ta profesionálního sportu. „Hrával jsem jen volejbal
a fotbálek s kamarády. Tak jako asi každý. Pozd ji jsem se za al
v novat na vyšší úrovni sportovní st elb , ale teprve taekwondo
p ineslo velké mezinárodní úsp chy.“
P itom za átky nebyly jednoduché. Heyduška trápilo zdraví.
Hlavn ky le. A p idala se i záda.

Petr Kod ra, MF Dnes

ODHALILI JSME SVÉHO LAPKU
A CO BUDE DÁL?
M l to být pátek jako každý jiný
ve školním roce, kdy se pravideln scházíme
v zámeckém parku na svých sch zkách. Až na
jednu výjimku. Byl to pátek p ed podzimním
výletem. A tak, každý z nás šel do parku s tím,
že domluvíme podrobnosti nadcházejícího
výletu a po sch zkách se rozejdeme, abychom
si zabalili vše pot ebné. Ale tento pátek byl
výjime ný ješt v n em. BOHUŽEL. Už
zb žný pohled na zámky u dve í našeho
skladu táborových v cí prozradil, že jsme tu m li nezvanou návšt vu.
Pokolikáté už? Podruhé, pot etí … Jen policie tu za poslední rok, rok
a p l byla nejmén 3x, tedy vlastn 4x. A to se sk íp ním zub
p echázíme rozbitá okna u kluboven, utrhané a pokroucené okapové
svody, pokreslené klubovny a každotýdenní p íd l odpadk
u kluboven.
Ale zp t k pátku. Už ten postup známe. Zavoláte opera nímu na
158, ten Vám vysv tlí situaci: „Mám tu t i kolegy a p ed Vámi byla
nahlášena krádež auta a vykradení bytu, tak si musíte po kat“ a Vám
nezbývá než ekat. Nezahálíme. Zjiš ujeme, že tentokrát stála
návšt va lapky opravdu za to. P išli jsme z ásti o vybavení, které
pat ilo k tolik oblíbeným lanovým p ekážkám. A hodnota odcizených
v cí? Ta by hrav pokryla celotýdenní útratu táborové kuchyn , která
va í pro cca 100 lidí. Vzhledem k tomu, že se ztratily v ci, které b žný
smrtelník t žko užije, zkoušíme volat známému do kolínské
oudoorové prodejny, zda mu n kdo nenabízel naše zboží do komise.
Máme št stí, náš no ní návšt vník v dané prodejn zboží nabízel. Bez
úsp chu, byl vyhozen, protože cht l zboží hned zaplatit. Prý máme
zkusit kolínské zastavárny, kam jinam by šel. A hned ve druhé máme
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„Skalní partu“ ekal zna ený okruh v délce cca 9 km na Hrubou
skálu. Vyšlapali až na Janovu vyhlídku, kde jsme se porozhlédli po
okolí a obdivovali krásy p írody.

št stí. Ale zboží už je bohužel prodané za necelou dvacetinu p vodní
hodnoty. A tak díky „neopatrnosti“ obsluhy v zastavárn víme alespo
jméno našeho návšt vníka v etn data narození a jeho trvalého
i p echodného „bydlišt “. Skute n z pe ecké ubytovny Horyn to
„k nám“ do parku nem l daleko. A tak jsme si našli svého „lapku“.
Vracíme se do parku s tím, že jsme si zkrátili ekání na výjezdovou.
Ta do parku dorazí až za další dv hodiny. Následuje rutina: ohledání
místa inu, pár fotek, protokol. A dál? Do dnešního dne (1. 12. 2010)
nic. Možná, že jsme m li cestou ze zastavárny zajet ješt na ubytovnu
a onoho lapku vzít s sebou a p edat ho policii p i sepisování
protokolu. I když, ono by to asi bylo omezování osobní svobody…
P ed p lnocí opouštíme park zahalený do tmy. Tak a te nám nezbývá
nic jiného než si kone n sbalit, vždy zítra jedeme na výlet.
Aleš Šibrava

&
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B žela nemocni ní chodbou. Nevnímala sv t, lidi kolem sebe.
Jediné, na co dokázala myslet, bylo to, že její matka leží na sále.
Bojuje o život. Vtrhla dovnit . "Mami, mami!" k i ela. "Maminko,
vzbu se, otev i o i. Jsem tady s tebou. Jsem tady! Neopoušt j m ,
nenechávej m samotnou."
To už ale p ístroje vydávaly ten pronikavý zvuk. Je po všem.
Sál se jí mlžil p ed o ima plných slz. Klekla k posteli. Zabo ila hlavu
do mamin iných šat . P itiskla se k její studené bezvládné ruce. Slzy
jí stékaly po tvá ích. Ten smutek, ta bolest, beznad j byla cítit po
celém sále. Plakala a plakala. Náhle ucítila pevný stisk mužských
rukou. Doktor se snažil odtrhnout ji od matky. "Né!" za ala vzlykat.
"Né, prosím, neberte mi ji. Prosím!" I doktorovi vehnala ta beznad j
v jejím hlase slzy do o í. Vzal unavenou, uplakanou hol i ku do
náru í a pravil: "Maminka se bude mít dob e, neboj, Ti naho e se o ni
dob e postarají. Ale ty te musíš jít s tatínkem dom ."
Jen naposledy políbila matku na elo. "Nezapome na m ,"
zašeptala a p ipnula jí svou sponku do vlas . Pak ji doktor odnesl.
Od té doby d v e každý den sedávalo na houpa ce, kam s maminkou
chodívalo nejrad ji. Hodiny se jen houpala a dívala se k nebi. Prosila
and ly, aby ji vzali za maminkou.
Jednoho dne z stala houpa ka prázdná. Na zemi leželo jediné bílé
pe í ko. Pe í ko z and lských k ídel.

A co druhá parta? ...n kdo už v d l, co se v té Š astné zemi
nachází, a tak nám cestou vypráv l. Celí nat šení jsme dorazili na
místo plné radosti a hraní. Nacházelo se tu n kolik desítek proléza ek,
houpa ek apod., ale nejlepší atrakcí tu byly t i r zn velké
trampolíny. Na nich jsme se pak po ádn vy ádili – nejvíc Betka.
Sou ástí areálu je ješt Geopark, který jsme též navštívili. Dozv d li
jsme se plno zajímavých informací. P írodov dný okruh v lese
s r znými nau nými úkoly byl dlouhý n co okolo 3 km. Po dobrém
ob d pro nás p ijely autobusy, rozlou ili jsme se se Š astnou zemí
a vyrazili sm r domov.
Po así nám p álo a zážitk máme na rozdávání!

Tereza Hurtová 8. t ída
- z vlastní tvorby

Za ú astníky Iveta a Eva Pomichálkovy
Letošní podzimní výlet jsme strávili v kempu Sedmihorky a to
v chrán né krajinné oblasti Hruboskalsko. Na cestu jsme vyrazili ve
dvou autobusech, které nás dovezly p ímo do kempu. Po ubytování
a prohlédnutí okolí jsme se rozd lili na t i party, od nejmladších po
nejstarší. Prošli jsme se kolem rybníku Bažantníku, vid li nejstarší
dub v eském ráji a p írodní rezervaci Hruboskalsko, mohli jsme
ochutnat i vodu ze sedmihorských lé ivých pramen .
Když jsme dokon ili všechny uložené úkoly, které souvisely
s prohlídkou okolí, ekala nás návšt va místní ekofarmy. Mohli jsme
si zde prohlédnout, pohladit a dokonce i nakrmit ove ky a kozu. Dále
dva kon , které odvážn jší z nás dokázali i zkrotit. Poté byl již
program volný, pro všechny to znamenalo zabydlet se v nov
zrekonstruovaných chatkách a pobavit se hrou na d tském h išti.
Po výte né ve e i následovaly spole né hry a dovád ní ve velké
klubovn . Za necelé dv hodiny jsme byli tak unavení, že jsme se
uložili ke spánku.
V ned li jsme se po snídani op t rozd lili, tentokrát na dv skupiny
– mladší a starší. Mladší navštívili d tskými atrakcemi nabitou
Štastnou zemi a starší se vydali na túru do skal.

Na konci letních prázdnin jsme si „lámaly“ hlavy nad tím, jak
starším lenkám oddílu – družin Pomn nek p ipravit nevšední
program, který by probíhal nejlépe po celý rok a zárove je bavil. Jako
téma jsme nakonec zvolily „Slavné osobnosti“. Zá ím nás provázel
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Její otec Adolf hrab Ledebur-Wicheln byl c.k. komo í, pán na
K emuži a pražský spolum š an.
Hrabata Ledebur-Wicheln pocházejí z n meckého Vestfálska. Jedna
z v tví p išla do ech v polovin 17. století, kdy Jan Jet ich zd dil
Gol v Jeníkov a koupil Peruc u Loun. Kašpar Benedikt byl
nejvyšším mincmistrem království eského na po átku 18. století. Jan
pak byl v letech 1895-97 ministrem orby v Badeniho víde ském
kabinetu. Do panského stavu byl povýšen Jan Jet ich r. 1669
a Alexander r. 1719, do hrab cího stavu August r. 1807. Rod vlastnil
rozsáhlý majetek v kraji pod Milešovkou v severních echách,
v Praze v období 1825-48 palác na Malostranském nám stí p. 13,
v letech 1852-1903 palác na Valdštejnském nám stí p. 3, který je
známý svými zahradami.
Na po est novomanželky Karoliny baronky Hrubé (žena vždy
následuje v d stojenství manžela) nechal na severní stran p istav t
k zámku hranolovitou novorenesan ní v ž, která má stejnou výšku
jako kostelní v ž a proti domu p. 17 na m ste ku vysadit dva jilmy
(ty byly skáceny 4.2.1943).
S manželkou m li t i d ti. Prvorozený syn Adolf Jan (1864-1925)
byl postižen duševní poruchou a život skon il v lé ebn v Möckern
u Lipska. Dále pak následovali Josef Karel (1866-1943), o n m
v dalším lánku, a Johanna Karolina (1871-1946), estná dáma ústavu
šlechti en "Maria Schul" v Brn , která z stala svobodná.
I poté, co eský sn m rozhodl r. 1864, že se ruší povinnosti
vrchnostenského patronátu nad školami, které mu ukládaly
spolupodílet se na platech u itel a jejich pomocník , dávat jim
stanovené naturální dávky a poskytovat školám topivo, údržbu
a opravy se Theodor svého patronátu vzdal, nadále však své bývalé
povinnosti, krom plat , plnil.
V následujících letech se dal do zvelebování zámeckého areálu.
Park, který nechal založit jeho d d Leopold po p íchodu do Pe ek na
konci 18. století v pravidelném francouzském slohu, nechává upravit
v anglickém stylu, p i emž pravidelná ást z stala zachována pouze
bezprost edn kolem zámku. V p írodní krajiná ské ásti bylo
vybudováno šest nových prostorných skleník , opat ených úst edním
topením, což byla v té dob veliká novinka.
V nich tehdejší vrchní zahradník František Skopec, který d íve
pracoval v schönbrunnských císa ských zahradách, p stoval
nejvzácn jší kv tiny, které sem byly dováženy z r zných díl sv ta.
Ty pak proslavily zahradu tém po celé Evrop .
Co ale nejvíce lákalo k návšt v zahrady, jak odborníky, tak
širokou ob anskou ve ejnost ze širokého okolí, byla bohatá sbírka
orchidejí, která byla ve své dob nejv tší a nejvzácn jší v eských
zemích. Byla srovnatelná s císa skou sbírkou ve víde ském
Schönbrunnu a obsahovala více než 450 druh .
Byly umíst ny v p ti sklenících, z nichž t i byly postaveny
a za ízeny podle anglického vzoru. Pro vzácn jší orchideje byl
vybudován zvláštní skleník, který byl opat en vzduchováním, bazény
s deš ovou vodou a mlhováním.
Za p stitele orchidejí byl p ijat na slovo vzatý odborník G.Faus,
rodák z Jiren u Prahy. O tom, že tato sbírka orchidejí byla ve své dob
n ím jedine ným, sv d í i návšt va zahradníka, cestovatele
a sb ratele orchidejí Benedikta Roezla spolu s majitelem v hlasné
firmy Sander z Anglie.
Mezi skvosty zdejší sbírky orchidejí pat ila Vanda reánathéra Savii
vykvétající v noci s voln visutými kv tními stvoly, které byly posety
množstvím bizarních kv t , podobajících se pest e zbarveným
exotickým motýlk m. P i své návšt v za ni nabízeli 10 tisíc zlatých.
Prodána nebyla, ale až po jeho smrti se dostala do víde ských
císa ských skleník .
Musíme na tomto míst p ipomenout, že nejkrásn jší ze zde
vyp stovaných orchidejí nese jeho jméno - Laelia Purpurata
Hrubyana.
Za zmínku také stojí, že r zné druhy ezaných kv t byly ze
zahrady zasílány vaza ským závod m do Prahy a Vídn .
Stejn jako miloval orchideje, miloval i hudbu, zvlášt dechovou.
Byl výborným pianistou a organizoval r zné hudební kroužky. Není
proto pro nás p ekvapením, že od dob, co zde jako u itel p sobil
zásmucký rodák František Kmoch (1870-72), sv toznámý hudebník,

Graham Bell a s ním nejr zn jší druhy komunikace – telefony,
morseovka, po íta i Braillovo písmo, které jsme zakomponovaly do
her, kvíz i tvo ení. íjen se nesl v duchu fotografování a osobností
byl František Drtikol. Fotky jsme po ídily, st íhaly, lepily, porovnaly
i ty z d tství a zahrály si na fotografy. Taky jsme vyrazily do kina
a akci zakon ily p espáním v klubovn . V listopadu nás ekal Bed ich
Smetana, ale taky hudební styly, zvuky, písni ky, tancování a výlet do
ajovny
Na prosinec jsme odleh ily program a cht ly bychom se
v novat hlavn Vánoc m a všemu co k nim pat í.
Beze zm n nez stal ani program pro naše
sv tlušky /družina Kopretin/. První „novinkou“
je zavedení nového „sv tlušáckého“ programu:
Nová ek. Ten nám umož uje proniknout do
skautského sv ta… Ale to není vše – je tu ješt
jedna novinka - díky tomu, že se naše sv tlušky
rozhodly pomoci indiánovi, který je požádal
o pomoc p i záchran jejich kultury – jsou naše
sch zky tak trošku indiánské :o). V m síci lovu /zá í/ jsme
„všemožn “ poznávaly zv , vyrobily si sádrový odlitek /naší/ stopy
a ú astnily se akce v lomu u Nové Vsi - Indiánské léto /18.9./ …krásné po así, super kamarádi, r zné hry a sout že, pln ní úkol ,
opékání had … tak p esn tohle jsme si užívaly na 100%. Rozpoznat
listy strom i stromy samotné jsme zkoušely po celý m síc íjen –
m síc padajícího listí. B hem prodloužené sch zky jsme podnikly
výšlap na Hranice. /vid ly jsme da ky, vylezly na skálu... – prost
jsme si užívaly p írodu/. A i tento m síc se tvo ilo – tentokrát vznikl
oddílový herbá . Bláznivý m síc /listopad/ - jsme zahájily družinovou
drakiádou. Díky p íznivému v tru to bylo vážn „ž žo“ :o) No, a taky
jsme se úsp šn „popraly“ se šifrou a s výrobou našich obrys t l..
Už se t šíme, co p inese další m síc… – a pokud Vás to taky zajímá –
mrkn te na naše stránky: http://junak.cervenepecky.cz/9
za 9.oddíl – Pisálek

OSOBNOSTI
Theodor Karel baron Hrubý (1826 - 1914)
V únoru p íštího roku uplyne 185 let od narození další
z významných osobností spjatých s naším m stysem.
Theodor se narodil jako prost ední z p ti d tí Josefa Richarda a jeho
manželky Karolíny, rozené sv. paní z Wintzingerode, 4. února 1826
v Pe kách.
Roku 1860, v dob otcovy smrti, byl rytmistrem pluku kyrysník
. 8 v Pardubicích, o rok pozd ji po odchodu z armády ustanoven
estným majorem v. v. Od roku 1862 c.k. komo í.
Po otcov smrti r. 1860 došlo k dohod s ostatními sourozenci, tedy
bratrem Otokarem a sestrami Klotildou, Natálií a Ludvinou, že
jednomu každému z nich bude po vyplacení 60 tisíc zlatých postoupen
jejich podíl a že se jako nejstarší syn ujme správy celého majetku.
Téhož roku vyho ela panská vinopalna, kterou m l pronajatou
zdejší žid Josef Krása a která stála ve dvo e dnešního Obecního domu
p. 38.
Již následujícího roku ke stávající pazdern , kde se upravoval len
k dalšímu zpracování a flusovn , kde se vyráb lo draslo z d ev ného
popela, které byly u Dobešovického, pozd ji Cihelského rybníka (dnes
Pazderna), p ikoupil mlýn. Ten byl postaven pod dalším rybníkem
zvaným Pe eckým a nazýval se Bílý. P vodn byl panský, ale r. 1735
byl prodán Janu Hruškovi. Vyst ídala se v n m ada majitel a od
posledního Jana Suchého jej kupuje zp t a nechává ho p estav t na
pilu, k níž bylo sváženo panské d evo.
Jako dobrý hospodá sledoval i další aktivity v blízkém okolí. M l
významný podíl na tom, že r. 1864 byl založen kolínský akciový
cukrovar, který stával v místech dnešního kolínského nádraží.
20. íjna 1863 se ve t iceti sedmi letech oženil s o t ináct let
mladší Karolinou hrab nkou Ledebur - Wicheln. Svatba se konala
v 11 hodin v arcibiskupské kapli pražské katedrály Sv. Víta.
Oddávajícím byl eský metropolita, 27. arcibiskup pražský, kardinál
ThDr. Bed ich Josef Jan Celestin kníže ze Schwarzenbergu.
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skladatel a dirigent, se stal jeho podporovatelem a mecenášem. Ten
zde také asto vystupoval a byl každoro ním ú astníkem oslav jeho
jmenin.
R. 1873 nechává postavit v Kamenné Lhot záme ek, který však
dnes již neexistuje. Po konfiskaci r. 1948 v n m byl umíst n nápravný
ústav pro mládež (polepšovna), v sedmdesátých letech vyho el a po
necitlivých úpravách byl nakonec zbourán.
Byl si v dom úlohy vzd lání v život lov ka, a proto neponechal
nic náhod . Pro své d ti zajistil vychovatele, kterým se nestal nikdo
jiný než pozd jší editel Zemského archivu v Praze (od r. 1903) PhDr.
Vojt ch Jaromír Nová ek. Ten po skon ení svých filosofických studií
v Praze p ijal nabídku a od konce sedmdesátých a v osmdesátých
letech tém deset let zajiš oval výchovu Josefa Karla a Johanny
Karolíny. Za svého pobytu zde byl i zástupcem velkostatku v místní
školní rad . Není bez zajímavosti, že si vzal za ženu dceru
nebovidského rolníka Jirsy a sestru Aloisie, která svým nákladem
nechala postavit na místním h bitov kapli Svaté rodiny.
Za jeho p sobení se majetková podstata velkostatku neustále
zv tšovala. V roce 1890 obhospoda oval velkostatek 1520 hektar
zem d lské p dy na zna n rozlehlém území, které tvo ily . Pe ky
278 ha, Bohou ovice s Hranicemi 151 ha, Nebovidy 207 ha, Polepy 8
ha, Pašinka 210 ha, Ratbo 249 ha, Kbel 178 ha a Radovesnice 239 ha.
A k tomu je t eba ješt p ipo ítat tém 1.200 ha les p evážn p i
dvorech v Kamenné Lhot a Moránech, 50 ha zahrad, 100 ha luk a 30
ha pastvin.
Roku 1894 kupuje od Antonína Moravce bývalé skelné hut na
Moránech za 60 tisíc zlatých rýnského ísla.
Rok nato p edal správu velkostatku svému druhorozenému synu
Josefu Karlovi, aby se mohl zplna v novat svým zálibám. P itom
pozorn sledoval svého pokra ovatele, jehož aktivity ho jist
uspokojovaly.
Na sch zi obecního zastupitelstva 13. íjna 1913 byl u p íležitosti
výro í zlaté svatby provolán estným ob anem. Stal se tak t etím ze
šestice takto vyznamenaných. Tímto krokem byly ocen ny jeho
aktivity na poli obecním.
Na sklonku života naslouchá 26. ervence 1914 vyhlášení áste né
mobilizace a o dva dny pozd ji se stává sv dkem vypov zení války
Srbsku, úplné mobilizace a zahájení první sv tové války.
eský vlastenec zem el 16. íjna 1914 v ervených Pe kách a byl
uložen jako tvrtý do rodinné hrobky. Jeho manželka opustila tento
sv t 24. kv tna 1930 a sdílí s ním místo posledního odpo inku.

ervinkovský d m v Kolín po ádá výstavu obraz Otakara
Štorcha-Mariena (12. prosinec - 20. b ezen; vernisáž 12. prosince v
14.00 hodin).

• Jezuitská kolej v Kutné Ho e - Alfons Mucha - výstava obraz
do konce února

Klub d chodc
Ješt jedna vzpomínka na krásné po así a opravdu vyda ený výlet
– Vodní dílo Želivka
Na vodním díle Želivka se nás ujal p íjemný pan hrázný, který nám
p i prohlídce vše ukázal a vysv tlil. Vodní dílo Želivka bylo
postaveno v letech 1965 – 1975; 4,3 kilometr nad soutokem eky
Želivky se Sázavou. Hlavním ú elem díla, jež je nedílnou sou ástí
vodohospodá ského komplexu, je zásobování hlavního m sta Prahy
a st edo eské oblasti pitnou vodou. Z hlediska objemu vody
v zásobním prostoru i z pohledu odebíraného množství je dílo
nejv tší vodárenskou nádrží nejen v eské republice, ale i ve st ední
Evrop .
Výška hráze nad základovou spárou dosahuje 58,3m, ší ka hráze
v korun je 7m a její celková délka 860m. Celkový objem t lesa
hráze p edstavuje 2,342 mil. m3 nasypaného materiálu. Koruna hráze
je spojena se sdruženým objektem ocelovou, t íbokou lávkou
v celkové délce 127,5m. Po této lávce se ti odvážní dostali až
k odb rným v žím, komunika nímu pilí i a bezpe nostnímu p elivu.
Tajil se nám dech. Plocha povodí eky Želivky dosahuje 1178 km2.
P i max. hladin iní celkový objem nádrže 266,6 mil. m3.
Prohlídka tohoto vodního díla byla pro nás úžasný
a nezapomenutelný zážitek.
Blíží se Vánoce, rok 2010 utekl jako voda a Klub d chodc p eje
všem spoluob an m hezké a klidné nejkrásn jší svátky v roce. A do
toho 2011-tého vykro te pravou nohou.
Klub d chodc , Kv ta urdová

innost jsme zahájily v íjnu 2010. Od té doby se d ti /ve v ku
0-5let/ a jejich „dosp lácký doprovod“ pravideln schází každou
st edu od 16 do 18hod. v budov MŠ . Pe ky. Krom pravidelného
setkávání po ádáme i jednorázové akce pro širokou ve ejnost. V rámci
t chto akcí jsme již vyzkoušeli – Malování na hedvábí /6.11./
a Pletení z papíru /27.11./.

Ing. He man Kraml

Jeden z nejstarších dom
v historické Kutné Ho e je
Sankturinovský d m z konce 13. století (naproti hotelu M dínek), kde
se zpracovávala st íbrná ruda od p ípravy v pražící peci až po
kone nou rafinaci. V dom bylo i netradi ní vytáp ní, horký vzduch
se p ímo z topeništ rozvád l vytáp cími kanálky a vyh íval celý
d m. D m byl postavený v gotickém slohu a p estaven v baroku. Ve
v ži je kaple s p ekrásnou pozdn gotickou klenbou z roku 1491.
V dom bydlel i Hynek z Pod brad, syn Ji ího z Pod brad.
V sou asné dob je v dom informa ní centrum a Muzeum
historických ko árk . Ve výstavní síni ve druhém pat e je 15O
ko árk , panenky, dobové miminkovské oble ení, zavinova ky,
pokojí ky a nádobí ka pro panenky. Ten nejstarší ko árek byl
vyroben v roce 1860 a nejmladší v roce 1960. Poznáte, v kterém
ko árku jste se vozili v prvním roce života???
V ra Miškovská

• Ve skanzenu v Kou imi je váno ní výstava „My Ti p inášíme
Št drého ve era“. Betlémy, sváte n vyzdobené chaloupky nás
naladí na nejkrásn jší svátky v roce - Vánoce.
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Informace o tom – co se chystá, najdete na nást nce ve vchodu do
MŠ i na nám stí ve výv sní sk í ce /knihovny/; no a nebo – a to
hlavn – vždy „nej erstv jší zprávy“ – na našich webových stránkách:
http://www.zscp.cz/bk; zde také naleznete fotografie z našich akcí…

Na sobotu 8. ledna 2011 si Vás dovolujeme pozvat na
tradi ní
, který pro Vás
p ipravuje kulturní komise. Podrobnosti zve ejníme na
plakátech p ed vlastním pochodem.
Jakmile bude po así naklon né b hu na
lyžích, p ipraví pro Vás skauti druhý
ro ník
! "#$
,
tedy závodu v b hu na lyžích klasickou
technikou. Podrobnosti spolu s termínem
v as up esníme na plakátech a našich
webových stránkách.
Zveme Vás na váno ní %
&
'
( pro neregistrované hrá e. V ned li
26. 12. 2010 od 9.00 hod v t locvi n ZŠ
v ervených Pe kách)P ij te si zahrát místo
sváte ního lenošení! P ihlášky p edem
u J. Beránka, M. Kubína nebo na míst .

Pro myslivce nastalo jedno z nejd ležit jších období jejich
celoro ní innosti. S poklesem teplot se totiž za íná lesní zv potýkat
s obdobím zimního strádání. Myslivci se proto v t chto dnech
soust e ují na pravidelné dopl ování zásob v krmelcích a zásypech.
K t m už se totiž za íná ím dál více stahovat zv , aby si ud lala
tukové zásoby na zimu, která má být podle prognóz tužší než
v p edcházejících letech. Když dojde k poklesu teplot, napadne sníh i
zamrzne, nastává takzvané období nouze. To v našich podmínkách
trvá zhruba devadesát až sto dn . Po celé toto období je zv závislá
na krmivu, které jim povinn ze zákona musejí p edkládat uživatelé
honiteb. Myslivci už tak mají krmelce vybaveny senem, ale
i obilninami i dužnatým krmivem. Chyb t však nesmí ani s l s lé ivy
a stopovými prvky. Je patrné, že poté, co došlo k ochlazení a napadl
sníh, zejména spárkatá zv za ala více vyhledávat krmivo. Je to pro
ni snazší, než kdyby m la po potrav pátrat v p írod . Mnozí
návšt vníci p írody využívají adventní období k procházkám zimní
krajinou se zastávkou u krmeliš , která zásobují r znými potravinami.
Myslivci tento zájem ze strany ve ejnosti vítají, ale podle nich by lidé
m li v novat zvýšenou pozornost tomu, co cht jí zv i p edložit.
Nemáme nic proti, když t eba o váno ních svátcích rodi e s d tmi do
krmelišt donesou jablka, mrkev i epu, ale toto krmení nesmí být
samoz ejm shnilé i jinak závadné. Naopak v žádném p ípad by sem
lidé nem li vkládat pe ivo, které velmi rychle zvlhne a následn
zplesniví. Taková potrava by mohla nad lat více škody než užitku.
Zv by mohla velmi snadno vážn onemocn t. Podle myslivc se
n kte í turisté dopoušt jí velkého proh ešku tím, že se zbyte n
p ibližují ke krmným za ízením. Zv tak zbyte n ruší a plaší.
Myslíme si však, že daleko horší jsou voln pobíhající psi v blízkosti
krmelc . Pes dokáže srn í zv zbyte n prohnat, což má pak za
následek nadm rný výdej energie, který asto vede k tomu, že zimní
období tato zv nep ežije. Proto žádáme vás, spoluob any, o v tší
ohleduplnost p i svých zimních procházkách v okolí našich obcí.
Zajisté ve ejnost v letošním podzimu i zim zaregistrovala, že se
nekonají žádné hony, pouze hony na kachny. Toto je zavin no malým
stavem drobné zv e v celé naší honitb . Tento problém není pouze
v naší honitb , ale i ve všech okolních honitbách. Sdružení “OBORA”
ervené Pe ky se rozhodlo, že pro letošní rok nebudeme hony
po ádat, pouze zjistíme poch zkami sou asný stav zv e a zda je
možné odlovit ur ité množství drobné zv e do tomboly na
nacházející ples našeho sdružení.
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V zá í zahájili své sout že šipka i. Po lo ském slou ení dvou
svaz a vzniku jednotné ligy za ínala letošní sezóna další novinkou.
Byla rozehrána extraliga st edo eského kraje. Každou oblast
reprezentují t i nejlepší týmy lo ské první ligy.
Po nevyda ené minulé sezón , kdy A - tým skon il na 7. míst
prvoligové tabulky, vstupoval do nového ro níku s myšlenkami na
umíst ní mezi prvními t emi. V kádru došlo b hem letní pauzy
k n kolika zm nám. Odešel Patrik Weisser do B – týmu a p išli Josef
Šanc z B – týmu a Pavel Bleha z D – týmu. Á ko tak nastupovalo ve
složení: Radek Š astný, Zden k Pomichálek, Jakub Cajthaml, Josef
Šanc a Pavel Bleha. Po jasném vít zství v prvním kole však p išla
smolná prohra s nová kem sout že a poté š ra p ti prohraných
zápas v ad . Po této první tvrtin sout že se sen o p edních
p í kách rozplynul a naopak nás eká t žký boj o záchranu v první
lize. V posledních ligových kolech se našt stí výkony týmu zlepšily.
Po dvou výhrách v lize a t sné proh e s lídrem ligové sout že
v poháru UŠO po prodloužení nás, doufáme, ekají klidn jší vánoce.
Tabulka 1. ligy
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B – tým po sestupu z první ligy hraje t etí nejvyšší sout ž v kraji 2.ligu. Z týmu odešel Josef Šanc do A – týmu a opa ným sm rem
putovali Patrik Weisser (nový kapitán) z A-týmu a Jan Douša jako
nová ek. Tým nastupuje v tomto složení: Patrik Weisser, Tomáš
a Lukáš Kuprovi, Miloslav Chroust a Jan Douša. Tyto hrá ské
vým ny, hlavn na pozici kapitána, m ly blahodárný vliv na celý tým.
Prvních šest kol bé ko neztratilo ani bod a vypadalo to, že si kluci
hrav vybojují postup zp t do první ligy. Bohužel v posledních dvou
kolech utrp li dv porážky, kdy hlavn ta druhá na domácích ter ích
s hodn pr m rným týmem mrzí.

Vážení spoluob ané jménem Mysliveckého sdružení “Obora”
ervené Pe ky bych Vám cht l pop át š astné a veselé vánoce,
mnoho zdraví a úsp ch v nadcházejícím roce 2011. Sou asn
bych Vás cht l pozvat na náš “Myslivecký ples” který se bude konat
15. 1. 2011 v sokolovn v ervených Pe kách. Informace k této akci
budou na plakátech.
Pavel Balvín
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Tabulka 2. ligy
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Rok 2010 se blíží ke konci a skon ila i podzimní ást fotbalových
sout ží. A jak si naše družstva vedla? V letošním roce jsme p ihlásili
do sout že mladší p ípravku, kde hrají d ti od šesti do osmi let. Už
v prvním zápase v eském Brod ukázali, že necht jí prodat svou k ži
lacino. Sice v tomto zápase prohráli, ale dokázali dát t i góly.
V dalších zápasech s týmy Zásmuk a Ratbo e dokázali t sn vyhrát,
pak však p išla na adu fotbalov vysp lejší družstva a n kolik
porážek. Celkov tak mladší p ípravka je v premiérové sezón šestá.
Starší p ípravka po n kolika letech letos sout ž nehrála, protože
v t chto ro nících je málo d tí. Ti, kte í spadají do této kategorie se
tak p i adili k žák m a p ipravovali se s nimi a hráli zápasy ve vyšší
v kové kategorii. I když tým žák nešel do sout že s velkými
ambicemi, celkov se mu da ilo ze všech našich tým nejlépe. Od
za átku porážel jednoho soupe e za druhým a pohyboval se na prvních
místech tabulky. P išly i dv porážky, ale i tak jsou žáci po podzimu
o skóre druzí.
Dorostenci se letos po n kolika letech strávených v okresním
p eboru vrátili do krajské sout že. V kádru došlo k n kolika zm nám.
Odešli ty i hrá i, kte í p ešli mezi dosp lé a p išli naopak hrá i ze
žák . Stálými leny základní sestavy se stali i dva žáci. Nejv tší
obm nou prošla obrana, kde ze za átku nehrál ani jeden z hrá , kte í
v lo ské sezón nastupovali v základní sestav . V p ípravných
zápasech se tak hledalo optimální složení hlavn v defenzív , ale asu
bylo velmi málo. Vstup do sout že nebyl špatný, ale kv li taktickým
chybám tým dostával laciné góly, což ho stálo body. Postupn sice
chyb ubývalo, da ilo se bránit, ale ve vyrovnaných zápasech nebyl
nikdo, kdo by dokázal strhnout vít zství na naši stranu. Výsledkem
bylo n kolik remíz. Pak se ale dostavila zran ní a druhá p lka
podzimu byla výsledkov špatná. Celkov je dorost p ed zimní
p estávkou jedenáctý.
B-tým za al novou sezónu pom rn špatn a prvních p t kol to
vypadalo, že bude letos bojovat o záchranu. Pak ale došlo k obratu,
poda ilo se zlepšit koncovku i obrannou innost a výsledkem byl
posun do horních pater tabulky až na kone né tvrté místo.
Pozm n ný A-tým za al druhý rok v 1. A t íd dob e, pak se ale
projevila menší zkušenost ze zápas ve vyšších sout žích a p išel
pokles v tabulce. Podzimní zisk trnácti bod nás adí až na patnácté
místo a p es zimu je t eba se dob e p ipravit na jarní boje o záchranu.
Dív í tým sehrál v pr b hu podzimu n kolik p ípravných zápas .
V zápasech s Ka kem, který zatím také nehraje sout ž, jednou vyhrál
a jednou remizoval. V posledním zápase na podzim p ivítala d v ata
tým Jest abí Lhoty, který hraje III. ligu (nejnižší ženskou sout ž).
V tomto zápase zatím na soupe e náš tým nesta il a prohrál 0:3.
V zimní p estávce budeme po ádat na novém h išti s um lou trávou
turnaje. Rozpis zápas turnaje najdete spolu s dalšími informacemi na
internetu (www.cervene-pecky.webnode.cz.) nebo ve výv skách.
Blíží se as vánoc a za átek dalšího roku. Dovolte mi tedy, abych
Vám všem pop ál krásné a klidné vánoce a v novém roce vše nejlepší,
hodn št stí a pevné zdraví.
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Nejnižší sout ž v naší oblasti a to 3. ligu hrají dva naše týmy – C –
tým a D – tým. Cé ko se pravideln umís uje v horní polovin
sout že a ani letos by tomu nem lo být jinak. Obzvláš , když pat í
mezi nejv tší kandidáty postupu do vyšší sout že. Tuto roli plní po
odehrání první poloviny sout že na 100%. Sout ží prochází bez ztráty
bodu. Cé ko nastupuje ve složení: Martin Š astný (kapitán), Ji í
Hanuš, Aleš Kobr, Michal Kuhn, Pavel Petrus a Aleš Zima.
Druhým týmem hrajícím t etí ligu je Dé ko. Tým, kde v tšinu tvo í
ženy, hraje ve složení: Hana Kalinová (kapitánka), Lucie Venturová,
Alena Štejmová, Lucie Svozilová, Nikola Bernardová, Miroslav
Svozil, Ji í Urbánek a Jan Myslive ek.
Tabulka 3. ligy
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Krom hlavní ligové sout že se naši hrá i ú astní i ligové sout že
dvojic (DTL). Ta m la v sobotu 27. 11. 2010 sv j vrchol v podob
Mistrovství eské republiky konaném v Praze. Naši t i zástupci se
rozhodn neztratili. Dvojice Šanc – Hanuš obsadila 17. místo, duo
Š astný M. a Cajthaml se umístilo na 9. míst . T etí dvojice Š astný
R. a Pomichálek sehrála smolné mistrovství. Za celý rok ztratili body
pouze ve dvou zápasech. Jednou v lize a podruhé v základní skupin
M R. Oba zápasy skon ily remízou. Po dvaceti kolech bez porážky je
ekalo tvrtfinále M R. Zápas, který je tou pov stnou tenkou hranicí
mezi úsp chem a neúsp chem. Bohužel se tento jednadvacátý zápas
sezóny nepovedl a první prohra jim v kone ném po adí p isoudila
pátou p í ku na Mistrovství republiky.
Skon il i seriál turnaj MEGA TOUR 2010, který se odehrával
každé úterý v hospod
na h išti. Na kone ném 5. míst
v celorepublikovém žeb í ku se umístil Radek Š astný. Do první
padesátky nejlepších se ješt umístili - 28. Zden k Pomichálek a 38.
Patrik Weisser. Turnaj se zú astnilo 1277 muž . Mezi ženami
nejlépe skon ila Hana Kalinová na 45. míst z 307 ú astnic. Finále
prob hne 11. 12. 2010 v Králikách. Držte nám palce.
Záv rem bych cht l pop át jménem celého našeho oddílu krásné
prožití váno ních svátk a hodn zdraví a št stí v novém roce 2011.

Pavel Pospíšil

Hodiny tiše našlapují ve sn hu,
sta í pár krok - rok se uzavírá.
Skon í as starých lásek, starých
p íb h , rodí se p edsevzetí
pr zra ná a irá.
Poklidné prožití váno ních svátk a
mnoho št stí, zdraví a spokojenosti
v nadcházejícím roce 2011 p eje
redak ní rada.
Radek Š astný
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