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Vážení spoluobčané,
i v počínajícím roce 2019 na nás budou čekat mnohá nepříjemná omezení vyvolaná
plánovanými stavbami v našem okolí. V tuto chvíli již opět všichni jezdíme po
objížďce přes Dobešovice, jistě k „velké“ radosti místních obyvatel. Uzavřený mostek
u rybníka Pazderna by měl být kompletně dokončen 15. dubna. Ale bohužel tím
objížďky zdaleka neskončí!

N

a zmiňovanou uzavírku plynule
naváže přibližně měsíční oprava
mostku přímo v Dobešovicích, souběžně
s ní bude také 14 dní uzavřená i silnice
Červené Pečky – Polepy, kde se bude
rekonstruovat produktovod společnosti
Čepro, který u Polep silnici přechází. A aby
toho nebylo málo, následovat by měla
generální oprava mostu na Bojišti, přes
který neprojedeme minimálně půl roku.
A jaké stavby připravuje náš úřad na
letošní rok? Po zimní přestávce se pomalu
obnovují práce na vodovodním přivaděči na
Malou Vysokou. Po jeho dokončení budeme
budovat jednotlivé přípojky ke všem
nemovitostem. Následná kompletní oprava
povrchů všech ulic ve vsi uzavře kapitolu
výstavby vodovodu na Malou Vysokou.
Jarní měsíce také přinesou zahájení prací
na dalším vodovodním řádu, tentokrát do
Dobešovic. Firma byla vybraná již na
podzim, smlouva je podepsaná a čekáme už
pouze na vhodné počasí, které umožní
nastartovat vlastní realizaci. Přibližně za tři
měsíce by mělo být vše hotovo. Vodovod
umožní připojení na veřejnou vodovodní síť
nejenom v nové zástavbě v Dobešovicích,
ale i v několika stávajících nemovitostech.
Již dříve jsme avizovali, že každý rok
chceme v jedné z našich obcí kompletně
zrekonstruovat veřejné osvětlení. Na rok
2018 byly v plánu Bohouňovice I., ale díky
administrativním průtahům bude stavba
zahájená až nyní, s půlročním zpožděním.
Proto tedy, abychom dostáli svým slibům,

budou letos v podzimních měsících
následovat ještě Bořetice, na které se nyní
dokončují projekční a přípravné práce.
V Bořeticích ještě zůstaneme. V letních
měsících bychom chtěli dokončit přeložku
silnice okolo rybníka na návsi Bořetic.
Zabráníme tím dalšímu borcení hráze, která
neunese sílící tlak stávající komunikace
přetížené dopravou.
V těchto týdnech také ﬁnišují výběrová
řízení na obnovy dvou rybníčků v Červených Pečkách. Prvním bude dlouhá léta
téměř vyschlý rybník Na Obci, po kterém
bude následovat obnovení jezírka v zámeckém parku. Tato obnova je součástí
celkové rekonstrukce těchto prostor, na
které pilně pracují projektanti a měla by
pokračovat obnovením cest a cestiček a ve
ﬁnále i kompletní revitalizací zeleně včetně
nové výsadby.
V plánu jsou i další stavby či rekonstrukce. Mohu zmínit připravovanou rekonstrukci školního hřiště, na kterou jsme vloni
podávali žádost o dotaci, ale která se
bohužel zatím nesetkala s úspěchem. Kvůli
ﬁnanční náročnosti jsme tedy stavbu
museli zatím odložit a letos opět pokoušíme
dotační titul s nadějí na získání ﬁnancí na
tuto potřebnou opravu, která razantně
zlepší funkčnost školního hřiště. Stejný
osud zatím má i připravený projekt
bezbariérového přístupu do školní budovy
a hlavně zřízení odborných učeben fyziky
a chemie. I zde se zatím snažíme získat
potřebné ﬁnanční krytí…

V tomto čísle naleznete:
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Cena 5,- Kč

Jarní
Už je to tady, zima se třese,
Bílá deka zastlaná, je už i v lese.
Možná, že zalezem a ještě tam budem,
Led schová se dřív do vody studem.
Sněženky k rozcvičce donutil chlad,
Ježky zas probudil ze spánku hlad.
Hlaváček od rána sluníčko vyhlíží,
Veverky dělají pořádek ve spíži.
Šedivé trávníky se zeleně malují,
Zmizely kabáty, sukně se zkracují.
Z.S.
Tím bych si zatím dovolil výčet plánů
ukončit. Mnohé další myšlenky a nápady
jsou ve stadiu přípravy studií proveditelnosti, a je tedy dosud předčasné zveřejňovat je
na těchto stránkách. Až bude jasné, které
z nich budou zařazené do plánů dalšího
rozvoje našich obcí, určitě vás s nimi rádi
seznámíme.
V poslední části mi dovolte vrátit se k pos-

Oprava mostu u Pazderny skončí v půlce
dubna - foto Milan Pospíšil
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lednímu zasedání zastupitelstva městyse.
Jak jsem již několikrát zmínil ve svých
článcích, jsem rád, když se na zastupitelstvo
přijdou naši občané informovat o dění v obci
či přijdou s nápady, kde se dá co zlepšit.
Někdy ale takové jednání bohužel, k mé
velké lítosti, nedopadne právě nejlépe
a vedení městyse z toho má následně
nedobrý pocit.
Začnu nejprve oklikou. Na stránkách
čtvrtletníku a ve vývěskách úřadu se vás
snažíme pravidelně seznamovat se stavem
ﬁnancí, s plány na nejbližší a vzdálenější
léta, se střednědobým výhledem i s rozpočtem městyse. Je proto celkem jednoduché
se zde dočíst, co čeká vaše okolí a zda
vedení obce v budoucnu počítá s řešením
vašeho případného problému.
Každá větší stavba se připravuje mnoho
let. Od studie proveditelnosti, přes projektovou dokumentaci, administrativní náležitosti okolo stavebního povolení či územního
řízení až po zajištění ﬁnancí či výkupu
potřebných pozemků. U staveb typu
vodovod či kanalizace je to ještě spojeno
s dalšími povoleními – tyto sítě jsou
zahrnuty ve složitě pojmenovaném „Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací pro území
Středočeského kraje pro území městyse
Červené Pečky a jeho místních částí, okres
Kolín“. Zjednodušeně, pokud chceme
někde stavět, musí to být v souladu s tímto
plánem schvalovaným Středočeským
krajem.
V minulých letech se tehdejší vedení
městyse rozhodlo kvůli velké ﬁnanční
náročnosti nepokračovat v plošném
budování kanalizací v dalších obcích, ale
podporovat stavby malých domovních
čistíren majiteli nemovitostí. Tento trend
i současné vedení nadále podporuje
a v každém rozpočtu je na něj vyhrazená
příslušná částka. Doposud jsme neměli
důvod dlouhá léta podporovaný názor
přehodnotit. Zmiňovaný plán proto ani
neobsahuje výhled na výstavbu kanalizací
v okolních obcích.
Proto jsem byl celkem překvapený, když
se na zasedání zastupitelstva početná část
obyvatel Bojiště přišla dotazovat, kdy bude
v jejich vesnici kanalizace, proč jsme
opravili ulici místními zvanou Na Rafandě
před realizací kanalizace, jak jim v tom
pomůžeme. Já naprosto chápu důvody, které
je nyní směřují k těmto požadavkům,
a vůbec je nechci jakkoli zpochybňovat,
zvlášť když sám využívám komfortu být na
kanalizaci připojen. Různé mediální
výstupy, které občas v televizi či na
internetu autoři vypustí, někdy naznačují
poněkud katastroﬁcké podání budoucích let

(viz. například zákaz skládkování, který se
již odsouvá…). Ale nezáleží na tom, zda
jsou pravdivé, či nikoliv. A už vůbec nechci
polemizovat o oprávněnosti požadavků
„Bojišťáků“.
Spíše jsem chtěl předešlým poněkud
obsáhlým vysvětlením naznačit, že
očekávat od naprosto nepřipraveného
starosty a přítomných zastupitelů odpověď,
kdy zrealizují stavbu v řádech desítek
milionů, se kterou se vlastně ve výhledu
městyse vůbec nepočítá, zvlášť když jenom
příprava zabere odhadem tři roky a to
v případě, že se podaří vykoupit všechny
potřebné pozemky bez problémů, když
nejsou zajištěné ﬁnance a rozpočet se ubírá
naprosto jinou cestou, prostě očekávat
odpověď dost dobře takto spatra nejde.
A i když se nabízí několik variant řešení,
žádné není zadarmo, žádné není vůbec
připraveno a každé s sebou přinese zásadní
přepracování rozpočtového výhledu
městyse na další roky včetně určení priorit
plánovaných staveb a jejich razantního
seškrtání. Takhle velká akce vyžaduje

poněkud soﬁstikovanější přístup než
očekávat příslib zaskočených zastupitelů na
veřejném jednání.
Jak jsem tedy na zasedání zastupitelstva
se svými kolegy slíbil, podporu projektanta
na malé domovní čistírny jsme zajistili a je
jenom na vás, jestli se touto cestou vydáte.
Úřad městyse zadá vypracování studie
proveditelnosti uvedené stavby včetně
předpokládaných provozních nákladů, od
kterých se bude odvíjet platba „stočného“ tedy toho, co vás to bude ve výsledku
každého jednoho stát. A pokud se myšlenka
ukáže reálnou, předloží návrh zastupitelstvu
a v případě jeho schválení zapracuje změny
do plánu rozvoje. Následně se pokusíme
zajistit ﬁnancování a další související věci.
Ale jak jsem předeslal, nečekejme zázraky
do roka a do dne. Mluvíme o minulým
režimem tak zprofanovaných pětiletkách!
Je mi líto, že jsem tyto řádky nemohl
směrovat k optimističtějšímu závěru, zvlášť
pro „Bojišťáky“. Ale i přesto vám všem přeji
krásné prožití nadcházejícího jara a mnoho
životních i pracovních úspěchů.
Lubomír Jirků, starosta

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 13. 12 2018
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

p. Jirků, Mgr. Dvořák, Ing. Novotný, Ing. Šanc, Ing. Pospíšil, Ing.
Kubín, p. Lang, PaedDr. Sosnovcová, p. Bradnová, Mgr. Kotyková
p. Kulhánek, p. Bradna, Mgr. Istenčin
p. Kopecký

1) Projednání rozpočtu městyse na rok
2019
Byly zapracovány drobné změny, které
byly vzneseny na minulém zasedání, a do
rozpočtu 2019 byly přesunuty nedoplatky
za nedokončené ﬁnancování staveb z roku
2018 (ulice Bendova, oprava kostela).
ZM schvaluje rozpočet městyse na rok
2019 jako schodkový. Schodek rozpočtu
bude kryt přebytky z minulých let. ZM
pověřuje starostu prováděním rozpočtových opatření v rámci jednotlivých
paragrafů v rozpočtu v průběhu roku 2019.

listopadu 14denní svoz Bio odpadu, svoz
směsného odpadu v zimě každý týden
a v létě 1x za 14 dní, náklady by byly ve výši
1 609 445,- Kč. Úspora mezi navrhovanými
variantami činí 212 744,- Kč.
Zastupitelé se kloní ke druhé variantě,
díky třídění se popelnice nenaplní a ekonomický přínos alespoň částečně sníží
náklady na provoz nového sběrného dvora.
ZM schvaluje Dodatek č. 1/2019 ke
Smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství mezi Nykosem a.s. Ždánice 71
a Městysem Červené Pečky.

2) Projednání Dodatku č. 1/2019 ke
Smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství městyse Červené Pečky
Vedoucí úřadu seznámil zastupitele se
dvěma variantami na svoz směsného
odpadu na rok 2019. První varianta
zahrnuje svoz směsného odpadu po celý
rok každý týden od dubna do listopadu
14denní svoz Bio odpadu, náklady by byly
ve výši 1 822 189,- Kč.
Druhá varianta představuje svoz
kombinovaný, v období od dubna do

3) Projednání přijetí dotace z OPŽP na akci
Výstavba sběrného dvora Červené Pečky
Na výstavbu sběrného dvora byla získána
částečná dotace. Její přijetí je třeba odsouhlasit zastupitelstvem.
ZM schvaluje přijetí dotace od
Ministerstva životního prostředí ČR
z programu 11531-OPŽP 2014 až 2020 dle
Rozhodnutí identiﬁkační číslo
115D314021170 na akci Výstavba sběrného
dvora v městysi Červené Pečky ve výši
1 155 655,51 Kč.
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4) Projednání podání žádosti o dotaci z
MMR na opravu části místních komunikací Malá Vysoká
Po vybudování vodovodních přípojek na
Malé Vysoké bude třeba opravit místní
komunikace. Náklady dle zpracovaného
rozpočtu na části komunikací C1 a C2 by
měly činit 1 926 763 Kč s DPH. Starosta
doporučil podat žádost o dotaci.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci
v rámci Podpory obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
projekt „Obnova místní komunikace
v městysi Červené Pečky v místní části Malá
Vysoká“.
5) Projednání Zprávy komise pro otevírání
a vyhodnocení nabídek na stavbu Obnova
veřejného osvětlení Bohouňovice I.
Výběrové řízení na stavbu Obnova
veřejného osvětlení Bohouňovice I.
proběhlo 5. prosince 2018. Přihlásilo se
deset ﬁrem. Hodnotícím kritériem byla
nabídková cena. Jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka ﬁrmy AVE Kolín s.r.o.,
Třídvorská 1501, Kolín s cenou 2 892
303,38 Kč.
ZM schvaluje zprávu komise pro
otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na
stavbu Obnova veřejného osvětlení
Bohouňovice I. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy s vítěznou ﬁrmou.
6) Projednání Přílohy č. 11 Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2016 o rozúčtování
nákladů na sběr komunálního odpadu
v roce 2019
Starosta seznámil zastupitele s Přílohou
č. 11 Obecně závazné vyhlášky obce
č. 2/2016, kde jsou vyčísleny náklady na
sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu za letošní rok v částce 1.533.929,Kč, na jednoho občana tak vychází 852,Kč. Navrhuje ponechat poplatek za svoz

odpadu ve výši 700,-Kč na osobu a rok
a zbytek nákladové částky dotovat
z rozpočtu městyse.
ZM schvaluje Přílohu č. 11 Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2016 o rozúčtování
nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu
za rok 2019. Sazba poplatku na jednoho
poplatníka zůstává na stejné úrovni a činí
700,- Kč za osobu a rok.
7) Projednání dílčího přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2018
Starosta informoval zastupitele o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření
městyse, které proběhlo dne 26. 11. 2018
a o nalezených nedostatcích a zjištěných
chybách.
ZM bere na vědomí zápis dílčího
přezkoumání hospodaření městyse
Červené Pečky za rok 2018. Ukládá úřadu
městyse předkládat k odsouhlasení
v zastupitelstvu městyse dohody o provedení práce uzavírané se členy zastupitelstva
městyse a zveřejnit návrh závěrečného účtu
způsobem umožňujícím dálkový přístup
v souladu se zákonem, tj. nejméně 15 dnů
přede dnem projednání na zasedání
zastupitelstva městyse až do schválení
závěrečného účtu v zastupitelstvu městyse.
8) Projednání odměn zastupitelů od 1. 1.
2019
Starosta seznámil zastupitele s návrhem
odměn neuvolněných zastupitelů od 1. 1.
2019. Měsíční odměna pro zastupitele je
1 000,- Kč, pro předsedy komisí a výborů
3 000,- Kč, místostarosta první 16 200,- Kč
a 13.300,- Kč druhý.
ZM schvaluje od 1. 1. 2019 odměny
neuvolněným zastupitelům na základě
Nařízení vlády č. 202/2018 ve výši dle
přílohy č. 1.
9) Stanovení inventurní komise k proved-

ení inventury majetku městyse za rok 2018
Starosta navrhuje složení inventurní
komise k inventurám majetku městyse k 31.
12. 2018.
ZM stanovuje inventurní komisi
k inventuře majetku městyse k 31. 12. 2018
ve složení: předseda Ing. Pavel Pospíšil,
členové Ing. Pavel Šanc, Kateřina
Bradnová, Helena Šimková, Zdeněk
Smrček.
10) Projednání pronájmu pozemku
městyse p. č. 553 k.ú. Dolany u Červených
Peček
Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn.
Jedná se o travnatou cestu o výměře 1 040
m2, kterou obec musí sekat. Bude využita
jako pastvina pro koně.
Je třeba zajistit, aby měli přístup ke svému
pozemku p. Bleha a manželé Příhodovi ze
Sendražic a informovat je o pronájmu. V
návrhu usnesení proto Ing. Kubín doporučuje doplnit slovo „části“ pozemku.
ZM schvaluje pronájem části pozemku p.
č. 553 k. ú. Dolany u Červených Peček paní
Jaroslavě Peerové, Dolany 4 za cenu 0,20
Kč/m2 a rok. Pozemek bude využívat jako
pastvinu.
11) Projednání předávacího protokolu na
převzetí zeleně u HPC12
Realizace tohoto projektu je provedena na
základě schváleného návrhu pozemkových
úprav v katastrálním území Červené Pečky
rozhodnutím ze dne 25. 8. 2010. Akci
zrealizoval Státní pozemkový úřad,
Pobočka Kolín. Náklady byly hrazeny ze
státního rozpočtu z ﬁnančních prostředků
určených na pozemkové úpravy. Je třeba
odsouhlasit zastupitelstvem převzetí
provedeného projektu ozelenění polní cesty
HPC 12.
ZM schvaluje Protokol o předání a
převzetí doprovodné výsadby včetně tříleté
popěstební péče Polní cesty HPC 12 v
katastrálním území Červené Pečky –
stavební objekt – SO 4. ZM uděluje
starostovi městyse Červené Pečky pověření
k převzetí provedeného projektu Ozelenění
polní cesty HPC 12.
12) Projednání Smlouvy o smlouvě
budoucí na uložení kabelu nízkého napětí
Jedná se o umístění kabelového vedení
nízkého napětí a pojistkové skříně na
pozemku městyse. Bude se ještě jednat se
zástupcem ČEZ Distribuce, a.s., s panem
Janem Kukačkou o přesném umístění.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene je ve výši 1.000,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí

Opravený rybník Na Obícce v Bořeticích - foto Milan Pospíšil
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smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby č. IV-126023779/1 mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín,
zastoupena Janem Kukačkou, Sázavská
208, Čerčany a Městysem Červené Pečky na
zřízení distribuční soustavy kabelu nízkého
napětí na pozemku městyse p. č. 863/53 k. ú.
Červené Pečky.
13) Projednání smlouvy na uložení
vodovodní přípojky
Pan Jiří Svoboda žádá o vybudování
vodovodní přípojky ke svému rodinnému
domu v Bohouňovicích I č. p. 21. Právo
provést stavbu na cizím pozemku se zřizuje
bezúplatně. Bude s ním uzavřena Smlouva
o právu provést stavbu na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky pro nemovitost č. p. 21 do pozemku městyse p. č. 477/1 k. ú. Bohouňovice I.
14) Projednání prodeje pozemků k.ú.
Bohouňovice I.
Záměr prodeje byl řádně zveřejněn. Jedná
se o cesty a kousky lesa, které jsou obklopeny pozemky pana Jana Březiny a pro obec
nemají žádný význam. Po diskuzi zastupitelů byla navržena cena 85 000,-Kč. Náklady
spojené s oddělením pozemků a vkladem do
KN hradí kupující.
ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 331/9
o výměře 5 m2, lesní pozemek;
p. č. 331/10 o výměře 38 m2, lesní pozemek;
p. č. 331/11 o výměře 196 m2, ostatní plocha;
p. č. 346/7 o výměře 164 m2, vodní plocha;
p. č. 347/19 o výměře 128 m2, trvalý travní
porost; p. č. 356/11 o výměře 419 m2, trvalý
travní porost; p. č. 356/12 o výměře 491 m2,
trvalý travní porost; p. č. 356/13 o výměře
73 m2, trvalý travní porost; p. č. 364/8 o
výměře 517 m2, ostatní plocha; p. č. 365/6 o
výměře 10 m2, ostatní plocha; p. č. 366/3 o
výměře 98 m2, trvalý travní porost; p. č.
366/4 o výměře 62 m2, trvalý travní porost;
p. č. 366/5 o výměře 218 m2, trvalý travní
porost; p. č. 367/1 o výměře 129 m 2,
zahrada; p. č. 367/5 o výměře 613 m2,
zahrada; p. č. 367/7 o výměře 35 m2,
zahrada; p. č. 372/4 o výměře 184 m2,
zahrada; p. č. 374/8 o výměře 68 m2, trvalý
travní porost; p. č. 375/5 o výměře 62 m2,
trvalý travní porost; p. č. 376/2 o výměře 41
m 2 , trvalý travní porost; p. č. 378/10
o výměře 228 m2, ostatní plocha; p. č. 378/11
o výměře 70 m2, ostatní plocha; p. č. 378/12
o výměře 8 m2, ostatní plocha; část p. č.
436/1 o výměře cca 130 m2, ostatní plocha;
část p. č. 440/1 o výměře cca 710 m2, ostatní
plocha; p. č. 440/2 o výměře 69 m2, ostatní
plocha; p. č. 441/2 o výměře 500 m2, ostatní

plocha; p. č. 443/6 o výměře 202 m2, ostatní
plocha; p. č. 517 o výměře 21 m2, ostatní
plocha; vše k. ú. Bohouňovice I, panu Janu
Březinovi za cenu 85 000,- Kč. Náklady
spojené s oddělením pozemků a vkladem
do Katastru nemovitostí ČR hradí kupující.
15) Projednání rozpočtového opatření
č. 10/2018
Rozpočtové opatření reaguje na skutečné
příjmy a výdaje v jednotlivých kapitolách.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 10/2018 a pověřuje starostu provedením
rozpočtového opatření v období od 13. 12.
2018 do 31. 12. 2018.
16) Vodovod Červené Pečky – Dobešovice
V průběhu přípravy stavby a po předložení žádosti o dotaci vznesl provozovatel
vodovodu ﬁrma Vodos spol. s. r. o. Kolín
požadavek na další rozšíření záměru stavby
o nově vznikající parcely v Dobešovicích
a přepojení stávajících nevyhovujících
přípojek v Červených Pečkách. Starosta
navrhuje druhou část stavby realizovat
ﬁrmou vybranou v řádném výběrovém
řízení na první část stavby, tedy bez dalšího
výběrového řízení. Cenu určí vyplněný

výkaz výměr v cenových položkách z první
části stavby vodovodu.
ZM souhlasí s realizací 2. části vodovodu
Červené Pečky – Dobešovice ﬁrmou, která
vzešla z výběrového řízení na 1. část
vodovodu, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
17) Rozprava
Mgr. Dvořák informuje o proběhlém
jednání na kolínském farním úřadu za
přítomnosti pana faráře Halamy, Ing. Čecha,
místostarosty Ing. Novotného a Mgr.
Dvořáka. Byly zde podrobně probrány
problémy a náklady vynaložené na opravu
kostela, zdůvodněny vícepráce i úspory.
Zástupci městyse konstatovali, že předložené vysvětlení je uspokojující a práce byly
ﬁnancovány úměrně dosaženým výsledkům.
Starosta seznámil zastupitele se zdůvodněním navýšení ceny vodného na rok 2019,
které je způsobeno především nárůstem
nájemného hrazeného provozovatelem
majiteli vodohospodářské infrastruktury,
Vodohospodářskému sdružení Kolín. Dále
se jedná o investice do úpraven vody, do
vodojemů a do zlepšení „uživatelské“
kvality vody.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 31. 1. 2019
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

p. Jirků, p. Kulhánek, Ing. Novotný, Mgr. Istenčin, Ing. Šanc, p. Lang,
p. Bradna, Mgr. Dvořák, Mgr. Kotyková, PaedDr. Sosnovcová
Ing. Kubín, Ing. Pospíšil, p. Bradnová
Mgr. Hanzlová, p. Beránek, p. Matoušek, p. Skopalová, p. Skopal,
p. Zahradník, p. Kosíková, p. Kopecký, p. Stibor, p. Pařez, p. Bartáková,
p. Pařezová, p. Pešout, p. Kozáková

4) Projednání pronájmu nebytových
prostor v přízemí domu městyse č. p. 9
O nebytové prostory požádali tři zájemci:
p. Černý, p. Kosíková a p. Skopalová.
Žádosti měli zastupitelé k dispozici před
jednáním. Starosta vyzval přítomné
zájemce o představení svého záměru.
p. Skopalová: zachovala by původní
zaměření cukrárny, rozšířila by sortiment
o rozpékané pečivo, zdravé svačiny pro
děti, případně by zavedla otevírací dobu
o víkendech.
p. Zahradník: chce zlepšit zázemí pro
maminky s dětmi, rozšířit otevírací dobu
o víkendech a sortiment o rychlé občerstvení.
p. Černý se zasedání nezúčastnil, byla
pouze přečtena jeho žádost.
p. Istenčin: žádost p. Černého by vyřadil,
zbývající dvě jsou téměř totožné, není
podle čeho se rozhodnout.
p. Lang: zajímá se o ﬁnancování úprav
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prostor, které chtějí zájemci provést, po
vysvětlení navrhuje cukrárnu pronajmout
p. Zahradníkovi a p. Kosíkové.
Pro návrh p. Langa hlasuje 8 poslanců,
p. Šanc je proti, p. starosta se zdržel
hlasování.
ZM schvaluje pronájem nebytových
prostor v přízemí domu č. p. 9, náměstí 1.
máje, Červené Pečky paní Renatě Kosíkové
a panu Zdeňku Zahradníkovi od 1. 2. 2019
za cenu 853,- Kč/měsíc. ZM pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
Starosta následně vyzval občany Bojiště,
kteří se účastnili jednání, aby přednesli své
požadavky.
p. Bartáková: na Bojišti není kanalizace
a je stále větší problém s odvozem fekálií
z jímek. Občané by si velice přáli vybudování kanalizace, případně jakoukoliv pomoc
obce k vyřešení stávající neúnosné situace.
p. Lang: zastupitelstvo před mnoha lety

schválilo příspěvek 30 tis. Kč na domovní
čistírny odpadních vod v okolních obcích
právě z toho důvodu, že zde není zbudována
kanalizace – čistírna odpadních vod.
p. Kozáková: každý nemá možnost
zbudovat domácí čistírnu, má malý
pozemek.
p. starosta: prozatím není odkanalizování
celé vesnice v nejbližší době reálné;
Ing. Růžička začíná plánovat další zástavbu
směrem k Bojišti, částečně bude možné
Bojiště připojit do této oblasti.
p. Bartáková: apeluje na zastupitele, aby
situaci řešili, jako příklad uvádí menší
okolní vesnice, které čistírnu mají. Žádá
úřad o pomoc při odvozu fekálií.
p. Dvořák: s tím je problém z hlediska
technologie, protože na čističku lze vyvézt
týdně jen omezené množství tohoto odpadu.
p. Bartáková: žádá zastupitele o vyjádření, v jakém časovém horizontu má Bojiště
počítat s tím, že se situace vyřeší.
p. starosta: zkusí oslovit projektanta, zda
by vůbec bylo reálné kanalizaci na Bojišti
vybudovat, zda řešit napojením na čističku
v Pečkách, případně vyřešit jinak.
p. Istenčin: na trhu je obrovský výběr
domovních čistíren, navrhuje, aby úřad
oslovil odborníka z této oblasti a ten
následně navštívil jednotlivé nemovitosti
občanů, kteří by měli zájem.
Jako kontaktní osoba občanů Bojiště se
přihlásila paní Kozáková.
1) Projednání Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících s kanalizací
Jedná se o lokalitu Na Vyhlídce, kde je
prozatím majitelem kanalizace pan
Růžička, který je připojen na kanalizaci
městyse, kterou provozuje ﬁrma Vodos proto smlouva musí být uzavřena mezi
těmito třemi subjekty. Smlouvu potřebuje
pan Růžička kvůli kolaudaci kanalizačního
řadu.

ZM schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících s kanalizací mezi Ing.
Davidem Růžičkou, Polepy 231, Městysem
Červené Pečky a ﬁrmou Vodos s. r. o.,
Legerova 21, Kolín 3 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
2) Projednání podání žádosti o dotaci
z MMR na obnovu místních komunikací
v městysi Červené Pečky, části ul. Školní,
ul. Zahradní a v místní části Malá Vysoká
Po vydání nových podmínek pro
poskytnutí dotace došlo k navýšení
maximální výše z 2 na 5 mil. Kč a jediná
věc, která by se dala narychlo přiřadit, je
oprava části ulice Školní a celá ulice
Zahradní. Součástí žádosti o dotaci musí
být souhlas zastupitelstva.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci
v rámci Podpory obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj na
projekt „Obnova místních komunikací
v městysi Červené Pečky ul. Zahradní, části
ul. Školní a v místní části Malá Vysoká“.
3) Projednání podání žádosti o dotaci
z MMR na Výstavbu workoutového hřiště
v Červených Pečkách
Hřiště bude zahrnovat cvičební a posilovací prvky převážně pro dospělé a mládež
využitelné i pro tréninky sportovních
klubů. Je zpracována studie nutná pro
podání žádosti (není to výsledná podoba).
Strop dotace je 3 mil. Kč, celkový plánovaný objem je 750 tis. Kč bez daně. Bez
dotace se realizace akce odloží.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo místního rozvoje ČR na
realizaci akce „Workoutové hřiště Červené
Pečky“. Konkrétně se jedná o program
„Podpora obnovy a rozvoje venkova“,
dotační titul 117d8210H „Podpora
budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku”.

5) Projednání střednědobého výhledu
městyse na roky 2019-2022
Starosta předložil návrh střednědobého
výhledu, který dostali zastupitelé v předstihu a každý se tak k němu mohl vyjádřit. Je
to pouze výhled, kdy realizace jednotlivých
akcí bude závislá na získávání ﬁnancí
a aktuálních potřebách.
Běžně se dělá výhled na dva roky, městys
má závazek na další 4 roky, proto je tak
stanovený i výhled. Každý rok se bude
střednědobý výhled aktualizovat.
ZM schvaluje Střednědobý výhled
městyse na roky 2019-2022.
6) Projednání Smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku přívodního
kabelu nízkého napětí Bořetice
Manželé Tvrdíkovi chtějí realizovat
stavbu domu v Bořeticích a žádají o uložení
kabelu nízkého napětí do pozemku městyse.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku přívodního
elektrického kabelu nízkého napětí na
pozemku městyse p. č. 245/3 k.ú. Bořetice
mezi Ing. Leošem Tvrdíkem, Ing. Romanou
Tvrdíkovou, Tři Dvory 38 a Městysem
Červené Pečky.
7) Projednání smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky Bohouňovice I.
P. Vyhnánek žádá o vybudování vodovodní přípojky ke svému domu v Bohouňovicích I, č. p. 61. Právo provést stavbu na
cizím pozemku se zřizuje bezúplatně.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky na pozemku městyse p. č. 307/6
k.ú. Bohouňovice I mezi Janem
Vyhnánkem, Bohouňovice I, č. p. 61
a Městysem Červené Pečky.
8) Projednání smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky Bohouňovice I.
P. Dvořák žádá o vybudování vodovodní
přípojky ke svému domu v Bohouňovicích
I, č. p. 75. Právo provést stavbu na cizím
pozemku se zřizuje bezúplatně.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky na pozemku městyse p. č. 307/6
k.ú. Bohouňovice I mezi Vladimírem
Dvořákem, Bohouňovice I, č. p. 75 a Městysem Červené Pečky.
9) Projednání CN na projektové práce na
revitalizaci zeleně pro potřeby podání
žádosti o dotaci do OPŽP
Starosta seznámil zastupitele s návrhem

Nově vybudované parkoviště u kostela v Červených Pečkách - autor snímku Milan Pospíšil
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na dlouho uvažovaném zpracování
komplexního projektu na péči, údržbu
a výsadbu zeleně ve všech obcích. Pro
podání žádosti o dotaci musí být vypracovaný podrobný projekt. Firma Land05 navrhla
rozpracovat projekt do 4 etap s tím, že
jakmile se jedna etapa dodělá, podá se
žádost o dotaci na vlastní realizaci a následnou údržbu. Projekt je velmi rozsáhlý
a zasahuje i do případných cest z plánu
společných zařízení.
Díky tomu se vedení městyse na jednání
s ředitelkou Pozemkového úřadu v Kolíně
informovalo o stavu realizace těchto staveb
v nejbližším období.
Pozemkový úřad bohužel do budoucna
neplánuje v naší obci realizaci dalších
staveb dle plánu společných zařízení z KPÚ.
Ze samotného projektu Péče o zeleň je
vyjmutý vnitřní park, který má zpracován
vlastní projekt.
ZM schvaluje zpracování projektových
dokumentací na revitalizaci zeleně
v Červených Pečkách a okolních částech dle
předložených cenových nabídek společnosti Land 05, Ateliér zahradní a krajinářské
architektury, Praha 8.
ZM pověřuje starostu podpisem smluv
s dodavatelem projektů.

mezi nimi i předmětný pozemek p. č. 1109.
V roce 2008 skončily pozemkové úpravy
a pozemky byly přečíslovány. Toto je
zbytek původní cesty, která zůstala
vklíněna mezi pozemky pana Kramla. Aby
bylo vše v souladu, byla panu Kramlovi
navržena směnná smlouva, na kterou přes
prvotní souhlas nakonec nepřistoupil,
a naopak žádá, aby se městys pozemku
vzdal. Právo je naší straně, proto budeme
s p. Kramlem jednat pouze o směně,
případně pronájmu dotčeného pozemku.
- Starosta seznámil zastupitele se
záměrem developera Ing. Růžičky na

Společenská rubrika
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v jarních měsících roku
2019, tedy v březnu, dubnu a květnu, dožívají významného životního jubilea.
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, životní pohodu a optimismus.

12) Rozprava
- Osadní výbor Bořetice žádá o zavedení
autobusového spojení z Bohouňovic I. do
Bořetic kvůli dojíždějícím dětem.
Starosta informoval, že budeme v nejbližší době podepisovat dodatek smlouvy
s Okresní autobusovou dopravou Kolín
a pokud to bude reálné, zařadíme schválení
navýšení nákladů na dopravní obslužnost do
příštího jednání.
- Na úřad městyse byla doručena předžalobní výzva Ing. Kramla v zast. JUDr.
Matějíčkem – městys získal legálně do
svého majetku celou řadu státních pozemků,

80 let

75 let
Paní Zdeňka Volfová
Paní Hana Převrátilová
Paní Hana Kolovecká
Paní Marie Kozlová
Pan Antonín Barták
Pan Jaroslav Květoň

10) Odměny předsedů komisí a výborů
Starosta upřesnil, že odměny předsedů
komisí a výborů musí schválit zastupitelstvo. Jedná se o napravení dřívější administrativní chyby.
ZM schvaluje uzavření dohod o provedení práce pro rok 2019 pro předsedy
výborů a komisí.
11) Projednání rozpočtového opatření
č. 1/2019
Rozpočtové opatření č. 1 reaguje na
skutečný převod ﬁnančních prostředků
z roku 2018 a upřesněnou dotaci na správu.
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2019

zástavbu dalších pozemků Červené Pečky –
Bojiště (stanovení podmínek) – blíží se
dokončení lokality Na Vyhlídce a pan
Růžička žádá o vyjádření ke svému záměru
stavět dál směrem na Bojiště. Obec má v této
lokalitě asi 1/3 pozemků ve vlastnictví.
Zastupitelstvo by následně mělo, v případě
souhlasu, deﬁnovat podmínky, za kterých
by byla obec ochotná záměr pana Růžičky
podpořit.
- Starosta dále informuje zastupitele o vizi
cyklostezky Kutná Hora - Kolín a vyzývá je
ke spolupráci na určení trasy a jednání
s okolními obcemi.

Paní Alena Ulrichová
Pan Václav Habich
Pan Andrej Miloševič
Pan Miroslav Kolařík
Pan Pavel Cajthaml
Pan Lubomír Jirků st.

85 let
Paní Vlasta Pešoutová

Z knihovny
V knihovně máme konečně první letošní nákup nových knih. Seznam
najdete na webových stránkách. Vzhledem k mé delší nepřítomnosti se
zpozdilo vybírání příspěvků na rok 2019. Proto vás, milí čtenáři, prosím
o zaplacení a vrácení půjčených knih. Někteří z vás mají knihy od října, listopadu
a prosince a čekají na ně další zájemci.
Začalo také tvoření pro děti "Šikovné ručičky". Termíny sledujte na stránkách knihovny
a ve vývěsce na náměstí.
Marie Hurtová - knihovnice

Okénko kulturní komise
Stalo se již pravidlem, že vás prostřednictvím stránek Červenopečeckého čtvrtletníku informujeme o akcích kulturní komise za uplynulé
3 měsíce. Pokud je to možné, nacházíte zde také pozvánky na akce
plánované.

F

rekvence vydávání Červenopečeckého
čtvrtletníku neumožňuje, abychom
vás mohli pozvat na všechny akce,
o kterých přemýšlíme, které máme
rozpracované a které vám chceme nabídnout. Proto doporučujeme sledovat
internetové stránky kulturní komise. Tam
naleznete aktuální upoutávky a zároveň
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máte možnost elektronického přihlášení
k účasti na nich.
Stránky kulturní komise naleznete na
adrese http://komise.istencin.com.
Zároveň se můžete na adrese http://www.cervenepecky.cz zaregistrovat k odběru
novinek a vše aktuální vám bude doručeno
přímo do vaší e-mailové schránky.

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi
Sobota 5. 1. 2019 - Tříkrálový pochod
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Jana Křtitele je vzácnou památkou seznamu
UNESCO a je součástí vůbec nejstarší části
města Kutné Hory. Právě toto místo se stalo
cílem letošního Tříkrálového pochodu. Na
jeho počátku se nás na náměstí v Červených
Pečkách sešlo (vzhledem k nepříznivému
počasí) celkem 19. Cestou se počasí zlepšilo
alespoň tak, že ustal déšť a během dopoledne i nepříjemný vítr. V pravé poledne se nás
před katedrálou sešlo dokonce více než ráno
v Červených Pečkách. Někteří se totiž
rozhodli oželet pěší cestu, ale komentovanou prohlídku katedrály ne. A do Kutné
Hory přijeli právě a pouze na prohlídku.
Komentář paní průvodkyně, která nás
provedla katedrálou, značil její hluboký
zájem o zmíněnou církevní stavbu bývalého
nejstaršího cisterciáckého opatství v Čechách i o římskokatolické vyznání. Zároveň
byly nepřehlédnutelné její bohaté profesní
zkušenosti. Seznámila nás nejen s dostupnými informacemi o počátku vzniku chrámu,
jeho stavbě a užívání, ale i se souvislostmi
z dob posledních desetiletí. Katedrála mimo
jiné ohromuje geometricky skvostnými
objekty stavitele Jana Santiniho (Jan Blažej
SANTINI - Aichel), obrazy Petra Brandla
a světově nejstarším gotickým originálem
monstrance.
Po prohlídce většina z nás zavítala do
kutnohorské restaurace Kréta na pozdní
oběd. Poté už každý šel vlastním směrem někdo na autobus a někdo poctivě pěšky
zpět směrem na Červené Pečky.

Pozvánka na plánované akce
Středa 9. 1. 2019 - Divadlo Bez zábradlí
Ve středu 9. ledna jsme jeli do pražského
Divadla Bez zábradlí. Hra režiséra
Michaela Frayna Bez Roucha aneb Ještě
jednou zezadu nalákala z našich řad celkem
23 lidí. Obsah hry přibližuje věta "Komedie
světoznámého dramatika o tom, jak těžký
je herecký chlebíček, ale zároveň je to
veliká legrace." A bylo to tak.
V prvním dějství mohlo budit představení dojem, že jde o nácvik nezajímavého
kusu jakoby ochotnickým spolkem.
Ovšem v druhé části hry byl tentýž kus
sehrán ještě jednou a doslova "zezadu" kulisy na jevišti se otočily a herci sehráli i
minidramata a běžné situace, které se při
představení dějí a které herecký tým zažívá
v zákulisí v průběhu představení.
Ve výsledku se opravdu potvrdila slova
komentující hru na dostupných zdrojích.
Večer jsme si tradičně před představením
zpříjemnili i malým občerstvením
v restauraci nebo kavárně. A společnou
cestu vyhřátým autobusem do Prahy a zpět
do Červených Peček v chladném zimním
počasí uvítal jistě každý z nás.

I v nadcházejících měsících si budete
moci vybrat z různě zaměřených akcí.
Některé z nich už mají konkrétní termín
a naleznete je v kalendáři akcí, který je
dostupný na internetových stránkách
kulturní komise. Některé akce se právě
v těchto dnech připravují.
Na neděli 24. 3. máme zamluvenu
prohlídku pražské hvězdárny a rezervován
program s průvodcem. Štefánikova
hvězdárna je veřejnosti běžně přístupná, ale
skupinový průvodce je bonusem, který bude
připraven pouze pro nás.
V sobotu 6. 4. proběhne Vítání občánků a
9. ples městyse s hvězdným hostem, kterým
je jedno z nejlépe hodnocených Beatles
revival uskupení.
Na sobotu 18. 5. je pro vás připraven
zájezd do rekonstruovaného barokního
areálu hospitalu Kuks.
V neděli 9. 6. proběhne zájezd do
Adršpašských skal, který je (stejné jako
všechny předešlé) určen pro děti, dospělé i
starší. Program všech akcí je nabízen v
takové podobě, aby se jich mohl účastnit
opravdu každý.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Kam na výlet
Projděte se v Kolíně po upravených terasách za městským
společenským domem a restauracemi. Posezení v létě v restauracích na
zahrádkách čnících nad protékajícím Labem je příjemné.
Terasy byly upraveny díky programu TPCA pro Kolínsko pro projekt „Městské terasy
opět žijí“.
Z teras je vidět zálabská část s Práchovnou, železnice i řeka Labe. Na terasách již
proběhla i hudební vystoupení. Terasy jsou doplněné zelení a lavičkami, v noci osvětlené.
Věra Miškovská

Městské terasy v Kolíně - autor snímků Zdeněk Hejduk
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Velikonoční sbírka pro děti
Po roční pauze opět
pořádáme sbírku
s názvem Velikonoční
kuřátko.
Vy b r a n é p e n í z e
poputují organizaci
Pomozte dětem, která
celou akci zaštiťuje.
Zveme Vás tedy
v pátek 12.4. od 14.00 do 18.00 na červenopečecké náměstí.
Budete si moci koupit výrobky rozličných
tvarů i velikostí, ale hlavně společně
o svátcích přispějeme na dobrou věc.
Těšíme se na Vás!
Za světlušky a skautky ze 7. oddílu
Tereza Jirků
Velikonoční sbírka proběhla i v roce 2017 - foto archiv autorky

Z činnosti Klubu důchodců
Klub důchodců ukončil další rok své činnosti. Po vánočních svátcích
jsme se v hojném počtu sešli na tradičním posezení v restauraci Na
Růžku. Chtěli jsme se vesele rozloučit s uplynulým rokem.

K

dobré náladě nám vyhrávali dva
harmonikáři naše oblíbené písničky,
které jsme si rádi za jejich doprovodu
zazpívali. Děkujeme také obsluze restaurace, že se o nás postarala dobrou večeří.
Připili jsme si na zdraví a popřáli si hlavně
zdraví v novém roce.

Posezení jsme ukončili s tím, že máme
radost ze života. Proč? Protože máme klub
důchodců a máme se na co těšit.
Příště se sejdeme opět v březnu a potom
každé první pondělí v měsíci.
Za klub Eva Procházková
Harmonikáři v akci - foto archiv autorky

Společný snímek klubu důchodců - foto archiv autorky

Sosákova svíčka dohasla
O Zdeňkově boji se zákeřnou chorobou jsem věděl a byl jsem na tu zprávu
připraven, přesto to zabolelo. V mysli se mi přehrávala dlouhá řada vzpomínek na
člověka, který se během svého života zapsal do myslí mnoha lidí a významně
ovlivnil život v Červených Pečkách v oblasti kulturní a společenské. Proto se chci
se svými pocity podělit se čtenáři čtvrtletníku a současně uctít jeho památku.

Z

deňka jsem poznal počátkem sedmdesátých let jako jeho učitel na zdejší
základní škole. Učil jsem ho matematiku
a fyziku a přiznávám, že v těchto vědách
příliš nevynikal. Mou pozornost ale upoutal

na prvním školním výletě. Nebyl líný vézt
s sebou kromě batohu i kytaru a hezky
zpíval. Tak o zábavu bylo postaráno. Se
Zdeňkem a jeho kytarou jsme absolvovali
i náročný výlet na Malou Fatru (jezdilo se
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tam zvláštním vlakem) a pro mě to byly
chvíle, na které dodnes rád vzpomínám. Byl
nejen muzikant, ale sportovec tělem i duší.
Každou polední přestávku jsme ve školní
tělocvičně hráli volejbal, kde nikdy
nechyběl, a odpoledko jsme stíhali
s „odřenýma ušima“.
Do myslí mnoha se zapsal i jako skaut
a vedoucí 14. oddílu. Zde pro upřesnění
nutno podotknout, že Junák obnovený
v Červených Pečkách v roce 1968 byl v roce
1971 zakázán. Přesto přežil dobu normalizace díky nadšení a obětavosti vedoucích
pod hlavičkou Pionýr - táborník, jehož
výchovný program respektoval junácké
zásady. Můj syn byl (jako člen čtrnáctky)
svým vedoucím zcela uchvácen a na některé
zážitky z té doby dodnes vzpomíná.
Mnohé Sosákovy nápady při táborových
hrách byly excelentní. Namátkou uvedu
jeden z tábora v Pertolticích. Sosák odvedl
svůj oddíl do lesa, kde se všichni svlékli
donaha. Skautíci pomazaní černým blátem
a opatření bederními rouškami z listí

představovali černé otroky, Sosák s turbanem z ručníku a burnusem vyrobeným
z prostěradla představoval arabského
otrokáře. Ruce všem chlapcům svázal přes
klacek položený na ramenou jako jho, celý
oddíl uvázal na provaz a vedl ho po krajnici
silnice do tábora. Syn dodnes nemůže
zapomenout na řidiče nákladního auta, který
při spatření tohoto výjevu zastavil, stáhl
okénko, vrtěl hlavou a se slovy „to snad není
pravda“ se pomalu rozjel. Není to úžasný
nápad?
Svým svěřencům vštěpoval lásku
k trampským písním, sportu, skautským
zásadám, učil je kamarádství a lesní

moudrosti. Za to vše patří Sosákovi jejich
vděk.
A v neposlední řadě musím zmínit ještě
jednu stránku Sosákovy osobnosti. Přesto,
že měl technické vzdělání, byl osobnostně
založen zcela opačně. Zabýval se hudbou,
zajímala ho poezie a literatura, měl zájem
o veřejný život v obci. Založil country
kapelu Trampoty, stál u zrodu festivalu
country a folkové muziky Červenopečecká
pecka i Kutnohorská kocábka a bez jeho
veršů v záhlaví nevyšly snad jediné obecní
noviny. Psal verše a nikoliv tuctové! Asi
před patnácti lety mi věnoval útlou knížku
veršů s názvem Celoroční. Zaujala mě v ní

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
začal nám další rok dvacátého prvního století a my, hasiči z Červených
Peček, do něho vstoupili s více či méně velkým odhodláním pokračovat
v započaté práci.

N

a všech zásahových vozidlech jsme
změnili stávající znak za znak, který
vyjadřuje naši příslušnost k městysi.
Zároveň jsme vozidla opatřili identiﬁkačními symboly dle vyhlášky generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR.
Zásahová činnost naší jednotky v loňském roce skončila na čísle dvacet tři, což
je historicky nejvyšší číslo, které lze
dohledat ve 144leté historii. Ač tedy loňský
rok byl „plodný“ na události pro jednotku,
letošní rok začal velice vlažně, tedy zatím na
nule. Což v žádném případě neznamená, že
jsme se neměli čím zabývat.
V prvé řadě jsme přivezli opravenou
cisternu a začali práce na jejím zprovoznění
i co se týče hasičské nástavby. Bylo nutno
nově uspořádat technické vybavení
i s ohledem na doplnění např. sorbenty či
novou proudnicí a vylepšit zvukové
výstražné zařízení, které v poslední době
vykazovalo výpadky hlavně v době, kdy
bylo nejvíce potřeba.

Nezanedbatelným přínosem byla montáž
osvětlení všech schrán, kde je umístěno
technické vybavení. A jak jinak než
svépomocí. Nejvíce práce, ne-li všechnu,
odvedli otec a syn Suchánkovi.
V druhé řadě jsme začali civilní vozidlo
Ford Transit upravovat na vozidlo zásahové tak, jak jsem informoval v minulém čísle
čtvrtletníku. Nejprve přišly na řadu
zvýrazňující pruhy a popisy vozidla, poté
jsme automobil chtěli převézt k montáži
zvukového výstražného zařízení a dalších
prvků, nutných pro výbavu zásahového
dopravního automobilu. Přišla však chvíle,
které se každý motorista bojí. Při výjezdu
z garáže, protože jsme uklízeli na valnou
hromadu SDH, v motoru zaklapalo a konec.
Zděšení a smutek by se v tu chvíli dal krájet.
Katastroﬁcké prognózy se nenaplnily
(proražený píst motoru), ale to jsme se
dozvěděli až ve chvíli, kdy jsme auto
odvezli do značkové dílny.

Smutný a plný očekávání byl pohled na
automobil odvážený do servisu. Uvolnění
následovalo po dvou dnech, kdy nám bylo
sděleno, že se jedná o závadu malého
rozsahu a odpoledne si můžeme pro auto
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nejvíce ta nejkratší báseň, nazvaná Bez,
kterou zde ocituji:
Co je chlap bez ženy,
a ženská bez chlapa.
V závodě s životem,
ztracená etapa.
Sosák svůj závod s životem dokončil, ale
žádnou etapu neztratil. Žil naplno, tvořil
a pracoval, jak nejlépe uměl. Jeho písně,
básně a vše, co vybudoval, zůstalo s námi.
Tak, jako zůstane vzpomínka na něj
v našich srdcích.
Honza
přijet.
Pak již následovala diskuse, kam je
nejlepší umístit technické prostředky nutné
ve voze. Následně jsme vozidlo odvezli
k poslední montáži potřebných prvků do
podniku KOV Velim, který mimo jiné staví
vozidla pražské záchranné služby a nástavby pro hasičské záchranné sbory.
Následná fotodokumentace jen z části
přiblíží, jak nový dopravní automobil
vypadá, protože stále plánujeme ukázku pro
vás, občany městyse.

Dopravní automobil je vybaven novým
zvukovým a výstražným zařízením na
střeše, vepředu zábleskovou rampou se
sirénou, vzadu zábleskovým majákem.
Uvnitř je pak minimální vybavení pro
rychlý zásah. Ihned po vrácení se vozidla na
základnu jsme ho zařadili do ostrého
provozu.
Podle zákonných ustanovení se hasiči
v obcích dělí na dvě skupiny a to na členy
jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejímž
zřizovatelem je u nás městys, a spolek sbor

dobrovolných hasičů. Pod městys tedy patří
ti tak zvaní „mokří“ hasiči a do spolku
všichni ostatní. Zákonodárcům se to prostě
nepovedlo, a ač se v některých obcích hasiči
rozdělili a někdy si nemohou přijít na
jméno, ve většině obcí je to lidsky jeden sbor
s jedním starostou a jedním velitelem.
Nejinak je tomu i u nás.
Na den 12. ledna byla svolána valná
hromada spolku Sboru dobrovolných hasičů
Červené Pečky a za účasti starosty městyse
pana Lubomíra Jirků a místostarosty pana
Ing. Josefa Novotného bylo provedeno
zhodnocení činnosti spolku starostou SDH
panem Jiřím Suchánkem i zpráva o činnosti
jednotky velitelem panem Antonínem
Smrčkem.
V rámci programu valné hromady bylo
přijato pět nových členů, z toho tři ženy,
a byly předány pamětní medaile ke vzniku
Československé státnosti panem starostou
městyse i starostou sboru dlouholetým
členům, pánům Josefu Stoupovi, Václavu
Procházkovi a Ladislavu Krulišovi.
Posledně jmenovanému dlouholetému
členu medaili předali, z důvodu jeho

Veškeré použité fotograﬁe pocházejí z archivu SDH

zdravotní indispozice, starosta a velitel
posléze.
Na valné hromadě zazněla v projevu
pana starosty městyse pochvalná slova
o naší činnosti ve prospěch městyse
a občanů a konkrétní informace o stavbě
nové hasičské zbrojnice Na Amálce. Bylo
nám všem ctí, že se oba pánové, starosta
i místostarosta, zdrželi na naší valné
hromadě do večerních hodin a v neformální
diskusi odpovídali na naše otázky.

V tomto příspěvku si dovolím i pár
informací k naší činnosti v rámci propagačně výchovné činnosti našeho sboru.
V předchozích vydáních jsem informoval, že v letošním roce zakládáme družstvo
mladých hasičů a k tomuto účelu máme
vyškoleného instruktora. Obracíme se tedy
na vás, maminky a tatínkové, kdo máte
zájem svému dítěti naplnit část volného
času smysluplným děním, obraťte se přímo
na našeho kolegu Davida Hanuše na tel.
čísle 776 330 464 a popovídejte si o jeho
plánu výcviku dětí i o dalších možnostech.
Jen něco málo z jeho plánů uvedu zde.

Seznamte se s…
Adélka a Martinka trénují - sportují - závodí a vyhrávají.
Děvčata Martina Bartůňková se sestrou Adélou jsou dvojčata, chodí do 7. třídy
a věnují se závodnímu aerobiku v klubu Jitky Brachovcové v Kutné Hoře.
1. Děvčata, kdy jste začala cvičit aerobik?
M: Ve školce jsem si vysnila, že budu
baletkou, proto jsme šly do 1. třídy na 4. ZŠ
v Kolíně, kde se klasický balet vyučoval,
a přitom jsem začala chodit i na aerobik,
který byl hned vedle školy. Nakonec jsem se
ale musela rozhodnout, jestli balet nebo
aerobik, protože se to už nedalo stíhat. Balet
mě ale moc bavil.
A: Asi v 9 letech v Kolíně, ﬁtko bylo hned
vedle školy a chodila tam už Marťa.
2. Kde teď trénujete a jak často?
A: Z Kolína jsem přešla do Fit studia JB
v Kutné Hoře, kde jsem začala se sólem
a trojičkou, první rok jsem se naučila vše, co
jsem z Kolína neuměla. Druhým rokem
jsem dělala jen sólo a nyní jsem v KH třetím
rokem a věnuju se ﬁtness freestyle sólu
a nově mám letos dvojičku s Marťou.

M: Já odešla z Kolína rok po Ádě, cvičím
ve ﬁtness teamu a s Áďou mám dvojičku ve
ﬁtness freestyle.
Trénujeme obě 4x týdně dvě a půl hodiny
- polovina tréninku je gymnastika. A pak
pro zábavu ještě trénujeme doma. Rodiče
nám pořídili k Vánocům tatami (speciální
cvičební podložky), abychom mohly dělat
přemety i doma. Posilování nás moc
nebaví.
3. A co vaše závodní úspěchy?
A: V podzimní sezóně jsem vyhrála
všechny závody, kterých jsem se zúčastnila, ale největší radost jsem měla z 3. místa
na Mistrovství ČR v Litoměřicích. Letos se
bude konat v květnu v Kutné Hoře na
Klimešce. Teď v únoru jsem byla s naší free
stylovou skupinou vyhlášena v anketě
Sportovec roku Kutné Hory za rok 2018 na
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Protože u hasičů v Červených Pečkách
nemá práce s dětmi tradici, chce kolega
Hanuš začít postupným seznamováním dětí
s hasičským řemeslem, např. návštěvou
stanic hasičského záchranného sboru,
sledováním dětských hasičských soutěží
a podobně. Ale to vám jistě kolega při
osobním rozhovoru rád rozvede do detailů.
Druhou nabídkou je odvoz šrotu větších
objemů. Doposud tato forma sběru probíhala a nechceme na tom nic měnit, jen pro
urychlení je třeba zavolat našemu kolegovi
Zdeňku Smrčkovi na tel. číslo 606 567 936
a on zařídí potřebné.
Poslední informace se týká jakéhosi
představení nového zásahového vozidla
vám, občanům. Trochu jsme o tomto tématu
diskutovali a dohodli se, že spojíme
příjemné s užitečným a v jarních měsících
uspořádáme Sobotní dopoledne s hasiči, kde
představíme jak nové zásahové vozidlo, tak
další technické prostředky, které jsme od
oslav 140. výročí založení sboru pořídili. Ač
do jara zbývá ještě trochu času, dáváme tuto
informaci s předstihem. Před vlastním
termínem o ní budeme informovat včas
a všemi dostupnými prostředky.
Tolik z informací o dění u hasičů. Může se
zdát, že je toho málo či mohlo by být více. Je
však třeba si uvědomit, že všichni odvádějí
práci pro hasiče v rámci svého volna,
dobrovolně, bez nároku na odměnu.
S pozdravem „ Ohni zmar“ Jan Bradna

prvním místě.
M: Ve ﬁtness teamu jsou závody jindy než
ve freestylu, závodíme do června téměř
každý víkend po celé republice. Účastníme
se Bohemia aerobik tour, Mistry s Mistry
a loni jsme skončili na Mistrovství ČR na 4.
místě. Letos poprvé závodím i s Áďou ve
dvojici ve freestylu. Vedle aerobiku obě
ještě hrajeme na hudební nástroj - já na
příčnou ﬂétnu a Adélka na sopránovou
a altovou ﬂétnu.

4. Jaké jsou vaše záliby?
A: Mě baví v zimě jezdit na snowboardu,
na lyžích a na bruslích a v létě jsem ráda ve
vodě.
M: Mě to samé a ještě mě v létě baví kolo
a teď nejraději peču mufﬁny.
Bleskový dotazník:
Oblíbené jídlo:
A: hranolky, bramborák
M: hranolky, řízek, čokoláda
Oblíbená knížka:
A: Princezna v utajení
M: Deník mimoňky
Nejoblíbenější zvíře:
A i M: kočka
Oblíbená hudba:
A i M: ﬁlmová hudba
Oblíbený předmět:
A: tělocvik
M: výtvarná výchova
Kterou zemi byste rády poznaly?
A: USA
M: Francii
Ptala se Věra Miškovská

Lapač snů - foto archiv autorky

Použité fotograﬁe jsou z archivu sester Bartůňkových

Tvořivá dílnička
První dílničku v novém roce zahájily ženy a dívky hezky zamotaně a to doslova – motaly
lapače snů. Někdo již měl zkušenosti s výrobou lapačů, ale nedařil se jim pravidelný
výplet. Ostatní projevily obavy, zda to zvládnou.

M

ohu zodpovědně říci, že to zvládly
úplně všechny, a to i malá osmiletá
slečna, která přišla s maminkou. Dokonce se
ujala lektorství a pomáhala zoufalejším
účastnicím s ﬁnálními dekoracemi,
navlékáním korálků, vymýšlením kompozic, takže… Mládí vpřed!
Ve své podstatě jsme všechny zjistily, že
na výrobě lapače snů vůbec nic není a na

výpletu zas až tak moc nezáleží, protože
i nepravidelný výplet splní nejen účel, ale
dá lapači ten správný prvek originality.
Druhá dílnička v únoru byla pojata již
v duchu velikonočním a chystáním se na
jaro. Po delší době přišla na řadu opět jehla,
nitě, barevné látky a ﬁlc a naučily jsme se
šít slepičky na dekorace či třeba jako
dárečky pro koledníčky. Opět musím říci,
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že výsledek byl naprosto úchvatný a to i přes
počáteční pochyby zúčastněných, zda to
každý zvládne.
Pokud byste chtěli zkusit jednoduchou
slepičku i vy doma, nechte se inspirovat
jednoduchým návodem.
Budete potřebovat:
- kousek látky cca 8x16 cm
- jehlu a nit, tavnou pistoli
- kousky ﬁlcu: červený na hřebínek,
oranžový na zobáček, bílý a černý případně
na oči (lze nahradit korálky)
- vata či cokoliv na vyplnění slepičky
- klacíky, pedig či jakýkoliv materiál,
na který se slepička posadí

Z látky vystřihněte půlkolečko, které
přeložíte naruby (hezká strana látky bude
uvnitř). Vznikne vám kužel, do jehož
vrcholku vložíte dvě srdíčka – jako
hřebínek. Pozor, vkládáte vzhůru nohama
a dovnitř! Následně boční stranu sešijete
zadním stehem.
Po sešití obrátíte látku lícem nahoru.
Nahoře již budete mít hřebínek. Tělíčko

slepičky vyplníte třeba vatou a spodek
prošijete předním stehem a stáhnete k sobě.
Bude tak mít kuželovitý tvar. Na přední část
tavnou pistolí přilepíte očička, zobáček
a celou slepičku přilepíte třeba na větvičku
nebo do pedigového hnízdečka apod.
Další dílnička nás čeká v březnu. Na
začátek si odlijeme betonová vajíčka,
a jelikož to bude opravdu rychlovka, tak

Seznamte se …
Naše schůzky a výlety důchodců obohacuje náladou a optimismem
usměvavý a příjemný pan Jiří Kršňák z Červených Peček se svou ženou
Stáňou.

poté budeme pokračovat v šití jarních
dekorací. Kdo bude chtít, tak opět slepičky,
nově zkusíme vyrobit tulipány a třeba i něco
dalšího. Pokud byste si rády něco také
vyzkoušely, ale samy doma si netroufáte,
přijďte mezi nás. Vše je zdarma, hradí se jen
materiál na místě, pokud nebudete mít svůj
vlastní. Nářadí a náčiní si většinou půjčujeme mezi sebou.
Jitka Bartůňková

Všem přejeme pevné zdraví, hodně elánu
a síly do dalších let.
Milý pane Jiří Kršňáku a paní Stáňo,
přejeme Vám zdraví, štěstí a spokojenost.
Ptala se Věra Miškovská

Pan Jiří Kršňák vzpomíná:

N

arodil jsem se v Miskovicích před 85
lety, rodiče se s láskou starali o mě
a bratra Luboše. Do měšťanky jsem chodil
v Kutné Hoře a pokračoval na střední
průmyslové škole. Po maturitě jsem na
umístěnku nastoupil do podniku Rudý
Letov – Letňany, pracoval jsem až do roku
1953, kdy jsem nastoupil na vojnu. Vojančil
jsem 2 roky v Plzni. Po vojně jsem se zase
vrátil do Letňan.
V roce 1956 jsem se oženil se Stanislavou

Manželé Kršňákovi - foto archiv autorky

Říhovou z Červených Peček a nastoupil do
Frigery. Upravili jsme si domek, narodily
se nám dvě děti, syn Jiří a dcera Renata. V
roce 1973 jsme se přestěhovali do bytu v
Kolíně. Děti vystudovaly a po 25 letech
jsme se rádi vrátili do domku v Červených
Pečkách.
Ve Frigeře Kolín jsem pracoval jako
technik celý život, až do roku 1991, kdy
jsem odešel do důchodu. S manželkou
Stáňou máme hezký život, v březnu
oslavíme 63 let od
svatby.
Radujeme se ze
čtyř vnuček, Petry,
M i c h a e l y, E l i š k y
a L a u r y. J e z d í m e
s důchodci na výlety,
m á m e d o b r é
kamarády Marcelu
a Jirku. Těšíme se na
jaro, na zahradě
pěstujeme zeleninu.
Hodně čteme,
luštíme křížovky,
díváme se na televizi,
m á m e r á d i v ě d omostní soutěže.
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Proč se nepovedla Vánoční
burza 2018

C

htěl bych se zamyslet nad
tím, proč jsem zklamán
z Vánoční burzy. Ano, byla to
první akce tohoto druhu a bylo
tedy riziko, že se prostě
nepovede. Udělali jsme asi málo pro
propagaci a nedostatečně jsme seznámili
spoluobčany s cílem této akce.
Pro osvěžení paměti: cílem bylo se
v předvánočním čase sejít, přinést nějaké
věci, které se třeba jen okrajově dotýkají
Vánoc, a vzájemně si je darovat nebo
povyměňovat. Tedy pokud možno bez
zapojení ﬁnancí. Zkusit vytvořit hezkou
pohodu Vánoc.
Musím poděkovat všem, kteří naši akci
podpořili. Byly to hlavně dámy, které
pořádají již tradiční vánoční tvoření a bez
jakýchkoli problémů nás ke své úspěšné
akci přibraly, a vedení naší obce, od které
jsme obdrželi bezúplatně vytištěné
propagační letáčky. Velký dík si také

zaslouží účastnice cvičení Pilates, které
přinesly věci do burzy.
Věci připravené pro darování nebo
výměnu jsme naaranžovali na stoly, posadili
jsme se a čekali na někoho, kdo přijde a bude
si chtít hrát na burzu a své přinesené věci
vymění za námi nabízené. Ale nastal
problém. Takoví lidé totiž žádní nebyli.
Žádná burza tedy nemohla být. Abychom
alespoň trochu tento trapas zaretušovali, tak
jsme vyhlásili změnu a vystavené věci jsme
nabídli přítomným dětem za básničku,
písničku nebo za podobné umělecké dílo.
Žádný velký zájem nebyl, ale přece jen
někdo přišel. Nakonec jsme vše věnovali
jako ceny do her, které později děti samy
hrály.

Proč to tak dopadlo? Špatná propagace
a nepochopení smyslu akce? Je to možné,
ale že se v Červených Pečkách nenajde
jeden, kdo by pochopil, se mi nechce věřit!
Pohrávám si dokonce s myšlenkou, že příští
„burzu“ udělám jako komerční. Zkusím
vysvětlit, proč jsme chvíli tento hloupý
nápad měli v hlavě. Na té samé akci se již
tradičně prodávají vánoční dekorace
a myslím si, že ne bez úspěchu. Ne že bych
něco měl proti komerci, a když se to
někomu líbí, tak proč ne, ale touto cestou jít
nechci. Myslím si, že to na velmi hezkou
vánoční akci „tvoření“ nepatří. Další
možnost, jak pokračovat, se jeví rozdávání
přinesených věcí dětem za předvedení
pěkné scénky, písničky apod. Dozvěděl

jsem se něco, čemu osobně nerozumím. Je
pravda, že nemusím rozumět všemu. Ale
když mně někdo tvrdí, že naše obec je
v těchto věcech speciﬁcká a kdybychom
toto uspořádali v Nebovidech, tak by akce
byla úspěšná, tomu se mně prostě věřit
nechce. Zkusit by se to dalo, ale jsme z
Červených Peček, tak proč dělat akci jinde.
Jsem zvědavý, jestli se najde někdo, kdo
napíše svůj názor nebo radu. Rádi bychom
však chtěli příští rok pokračovat i přes
ﬁasko, které jsme letos utržili. Zvážíme jak.
To není vše. Již delší dobu nosím v hlavě
myšlenku uspořádání letní burzy veteše
a podobných nepotřebných věcí v parku naší
obce. Ale o tom zkusím napsat příště.
Jaroslav Černý za laskavého přispění ženy

Moštárna Červené Pečky
Sadařství v Červených Pečkách má dlouholetou tradici, a pokud má být
zachována, tak musíme převzít zkušenosti našich předků a pokračovat v péči
o stávající ovocné sady, věnovat se jejich obnově a rozvoji ovocnářství.

N

aše rodina je s ovocnářstvím úzce
spjata a obhospodařuje jabloňové
sady. Při každoroční sklizni se načeše
nemalé množství jablek, která v průběhu
zrání získala nějakou vizuální nebo
povrchovou vadu slupky. Nejčastěji se
jedná o malou velikost, atypický tvar,
strupovitost, spálenou slupku od mrazu,
sluníčka apod.
Zmíněné vady mají za následek, že takto
poznamenaná jablka ztrácejí na hodnotě
a nejsou využita k prvotní konzumaci, nýbrž
je jejich osudem další zpracování, jako
například výroba ovocného moštu nebo
sušeného ovoce. Tento způsob zpracování
nám v Červených Pečkách chyběl, a proto
jsme se rozhodli, že vybudujeme moštárnu,
abychom byli schopni vyrobit ovocný mošt
z vlastní úrody a zároveň mohli nabídnout
v období hlavní sezóny od září do prosince
zahrádkářům, ovocnářům a vlastně
každému zájemci možnost nechat si udělat
mošt ze svého ovoce.
Na jaře 2018 jsme si pronajali objekt
v bývalém areálu JZD v ulici Amálka a po
půlroční rekonstrukci jsme měli v prosinci
zkolaudováno a mohli se pustit do výroby.
Mošt z našeho rodinného ovocnářství jsme
pojmenovali podle lokality původu a to
„Červenopečecký mošt“.
Výroba moštu probíhá v několika na sebe
navazujících procesech, při kterých je nutné
skloubit ruční práci a práci strojů. Nejdříve
je nutné ovoce pečlivě probrat, aby se
odstranily poškozené plody, které by mohly
výsledný mošt znehodnotit. Přebrané plody
jsou opláchnuty v myčce ovoce, kde se

smyjí povrchové nečistoty, a následně
putují pásovým dopravníkem do drtiče, ze
kterého vychází nadrcené ovoce. Pro
získání šťávy z nadrceného ovoce slouží
lis, v našem případě hydraulický otočný
plachetkový. Principiálně se rozemleté
ovoce sype do plachetek, které se na sebe
skládají a oddělují dřevěnými deskami.
Takto vzniklý komín je pak stlačen lisem.
Výsledkem je vysoká výlisnost šťávy za
cenu většího podílu ruční práce. V závislosti na druhu ovoce, odrůdové skladbě,
velikosti plodů, vyzrálosti, jemnosti drcení
a mnoha dalších faktorech, se výlisnost
pohybuje od 50 do 75 %. Vylisovaná šťáva
je přečerpána do nerezových nádrží, kde
v případě potřeby dochází k sedimentaci,
aby byl odstraněn kal. Posledním krokem je
šetrná pasterizace, při které je šťáva
zahřívána na teplotu okolo 78 °C pro
odstranění mikroorganismů, jež by
způsobily její degradaci. Horký nápoj je
stáčen do obalů, uskladněn a jeho trvanlivost je až 1 rok.
Šířit značku Červenopečecký mošt
chceme v průběhu roku na farmářských
trzích a věříme, že pokud nabídneme
poctivý a kvalitní produkt lokálního
původu, lidé si k nám cestu najdou.
Mošt je možné zakoupit celoročně a to
buď během hlavní sezóny přímo v moštárně nebo mimo hlavní sezónu vždy ve středu
a pátek mezi 17. - 20.h na adrese Dr.
Dvořáka 394, Červené Pečky, případně po
telefonické dohodě 731 171 256.
Tomáš Adamec
Moštárna Červené Pečky
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Myslivost

K

rajina plná rozpraskan ý ch led o v ý ch k er
vzniklých výkyvy lednového
a únorového počasí, kdy se doposud ztuhlá
zem ponoří (unoří) do roztátých ledů. Časté
střídání mrazů a oblev, tak vzniklo pojmenování pro druhý měsíc kalendářního roku.
Pro zvěř pokračuje doba nouze a strádání.
Proto se v honitbách snažíme zachovat klid,
který je pro zvěř v tomto období velmi
důležitý. Přikrmování se snažíme provádět
pravidelně, dbáme, aby zvěř v krmelcích
našla vždy předkládané krmivo. Předkládáme kvalitní seno, které v jeslích
pravidelně obměňujeme a letninu. Kaštany
a žaludy rozhazujeme na větší plochu.
Omezíme jejich zabahnění rozšlapáním,
potřísnění exkrementy a snížíme potravní
konkurenci.
Vhodné je předkládání formou předkládacích stolů. Při plusových teplotách můžeme

předkládat dužnaté krmivo, ale pouze
v dávkách, které zvěř hned sebere. Pokud
předkládáme jadrné krmivo, tak pouze
v malých dávkách, hlavně u srnčí zvěře.
V honitbách, kde zvěř může přecházet na
zelenou potravu, je nutné předkládání
jeřabin, které zmírňují zažívací problémy
vzniklé přechodem na zelenou paši.
Bažantům pravidelně doplňujeme zásypy,
pro zaječí zvěř doplňujeme zaječí krmelečky, chystáme otýpky a můžeme prořezem
ovocnanů získat cenné záhryzky. S ohledem
na možnost nárůstu ohryzu není v únoru
v honitbách s výskytem jelení, daňčí
a muﬂoní zvěře vhodné předkládat sůl.
Pokud některý z uživatelů honiteb splnil
podmínky k umožnění medikace zvěře,
můžeme v únoru očekávat předkládání
medikamentů s následnou karanténní
lhůtou.

Organizovat společné lovy není v tomto
období nejšťastnější řešení, při individuálních lovech se věnujeme velmi důležitému
lovu lišek, kun, vran a strak, ze spárkaté
zvěře můžeme celoročně lovit bez omezení
černou zvěř, do konce března kolouchy
jelení a sičí zvěře, daňče a muﬂonče. I když
myslivecký hospodář má mít trvalý
celoroční přehled o stavech zvěře v honitbě, můžeme využít obnovu k upřesnění
počtů zvěře, stávanišť a připravit si
podklady pro uzavírání mysliveckého roku
a plánování roku nového.
Co nás čeká začátkem tohoto roku
v našem mysliveckém spolku? Jako každý
rok se musíme starat o zakrmování zvěře,
tlumení zvěře škodící myslivosti, povolené
zákonem. Čekají nás akce jako sčítání
zvěře a také naše výroční členská schůze,
ve které zhodnotíme výsledky dosažené

v roce uplynulém. Chceme vás všechny
požádat o shovívavost a ohleduplnost při
procházkách v tomto období v okolí našich
obcí, neboť zvěř začíná klást své nové
potomstvo a potřebuje ke svému zdárnému
vývoji a růstu klid. Může se stát, že
naleznete zdánlivě osamocená mláďata
a v domnění, že potřebují vaši pomoc, je
odnesete domů pro jejich záchranu.
Bohužel, v mnoha případech jim tímto
velmi ublížíte. Proto vás žádáme, ponechejte je na jejich místech a jejich matka si je
vždy najde a dále se o ně postará.
D ě k u j e m e.
Na závěr chceme poděkovat všem našim
sponzorům, z nichž nejvýznamnější jsou
p. Hrbek, bratři Kolovečtí, p. Horáček, fa.
Poline, Baterie Aujeský a další, za jejich
věcné dary do naší plesové tomboly.
Pavel Balvín

Sportovní tanečnice Natálie Romportlová
Píšeme první noviny v letošním roce a ptáme se jí opět po roce, jak se umístila v Americe a
co zajímavého tam viděla.

V

Los Angeles jsem získala celkem
6 medailí, což byl nečekaný úspěch.
Za svá sólová vystoupení jsem si přivezla
2 bronzové medaile - za karibské sólo Bájná

Grand Canyon Skywalk - foto archiv autorky

Chodník slávy - foto archiv autorky

Medúza a za latinské sólo Krásná pokojská.
Za dua jsme s Oldřiškou Neumannovou
získaly ve všech třech disciplínách stříbrné
medaile - jednalo se o karibské duo Šelmy,
latinské duo Agentky
a Acrodance duo.
Byla jsem také
oceněna titulem
Ta l e n t I n t e r n e t
WCOPA 2018 Czech
team. Mimo to získal
poprvé v historii
medaili český tým.
Taneční choreograﬁi
připravil nyní již
celosvětově známý
trenér TK Cross
Dance Kolín
V l a d i m í r Vi d n e r.
Jako tým jsme
získaly bronzovou
medaili.
Kromě medailí
jsem v Los Angeles
ale získala i spoustu
cenných zkušeností.
Z tanečních workshopů, kterých jsem
se zúčastnila, jsem si
odnesla spoustu rad
a informací do svého
tanečního života na
konzervatoři Duncan
Centre. Měla jsem
možnost si vyzkoušet
jiné formy tance, než
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Získané medaile - foto archiv autorky

které jsem doteď dělala, a setkat se se
známými osobnostmi a tanečníky, např.
Amy Morgan. Samozřejmě jsem si skvěle
procvičila angličtinu a zdokonalila se v ní.
V neposlední řadě jsem mohla navázat
spoustu nových přátelství.
Návštěva Los Angeles nebyla však jen
o soutěži. Navštívili jsme například známý
nápis HOLLYWOOD, proslulý hollywoodský chodník slávy, Universal Studios, kde se
natáčela spousta slavných ﬁlmů, jako Harry
P o t t e r, P i r á t i z K a r i b i k u , M u m i e ,
Simpsonovi…, ale i krásné části Los
Angeles - například Long Beach. A protože
jsme zde již byli v době svátku Dne
Nezávislosti, měli jsme příležitost shlédnout v rámci oslav i nádherný ohňostroj.
Svůj pobyt jsme si prodloužili o pár dní
a navštívili jsme úžasný Grand Canyon,
který se nachází v Arizoně a je to druhý
největší kaňon na světě. Nejdříve jsme

absolvovali vyhlídkový let a potom jsme
chodili po skalách z vyhlídky na vyhlídku.
Největším zážitkem byl ale asi Skywalk,
což je průhledný most nad kaňonem.
Výhled byl opravdu neuvěřitelný a nádherný. Potom jsme pokračovali do Las Vegas,
kde jsme se pár dní zdrželi. Las Vegas se mi
hrozně zalíbilo. Bylo tam sice neskutečné
vedro, ale je to neuvěřitelné město plné
světel.
Děkujeme. Ptala se Věra Miškovská

Hollywood - foto archiv autorky

Velké ﬁnále - foto archiv autorky

Grand Canyon - foto archiv autorky

Seznamte se s…
Jmenuji se Josef Slanař a jsem studentem Obchodní akademie Kolín.
Chodím do čtvrtého ročníku a tento rok maturuji. K cyklistice jsem přišel před třemi lety
a jezdím za amatérský tým Cyklo Švec Stevens. Pan Švec mi nabídl jezdit ve svém teamu
a za to jsem rád. Za jeho podporu bych mu chtěl poděkovat.

K

aždý rok najezdím na kole kolem
16 000 tréninkových km a kolem 25
závodů. Na cyklistice jsem si vybral tu
silniční, ta mě baví nejvíce z cyklistických
disciplín. Na konci listopadu jsem trénoval
2 týdny na Mallorce a v únoru letím na
soustředění do španělského Calpe. Ale také
mám rád italské Alpy a dlouhé kopce, které
tam jsou.
K cyklistice mě zlákal kamarád Jonáš, se
kterým jezdívám na soustředění, ale i během
roku spolu najedeme spousty tréninkových
km. Trénuji 5x v týdnu 3-5h/trénink. Ale
nejradši trénuji v zahraničí, kde jezdím
s kamarády. Lépe ten čas tréninku utíká. Pro
letošní rok mě trénuje Otakar Fiala, trenér
cyklistického teamu Elkov Author.
Rád venku při tréninku poslouchám
hudbu. Přes zimu zas musím po večerech
trénovat na trenažéru, který máme doma
v garáži.
Jak je vidět v názvu týmu, za který jezdím,
používám karbonová kola Stevens. Mám
k dispozici dvě tréninková kola, jedno
závodní a jedno horské kolo.
V letošní sezoně bych rád objel celý český
silniční pohár, kde pojedu poprvé mezi
elitou. A také jako doplněk k tréninku
a kvalitní přípravě bych rád odjel silniční
cyklomaratony. Dále bych rád objel nějaké
maratony horských kol. Můj nejoblíbenější
maraton je kolem Bezdězu a kolem Českého

ráje.
Na kole jezdím moc rád a vyhrát je vždy
taková odměna za tu dřinu, kterou cyklistika je. V silniční cyklistice k vítězství
potřebujete mít nejen hodně natrénováno,
ale i také trochu štěstí.
Oblíbená hudba: yzo, český a slovenský
rap
Oblíbená kniha: Hra o trůny
Jídlo: pizza
Vzor: čtyřnásobný vítěz Tour de France
Chris Froome
Další sporty: moc dalších sportů mě
neláká, ale mám rád vysokohorskou
turistiku
Ptala se Věra Miškovská

Josef Slanař v tréninku - foto archiv autora

Malajsie a Thajsko – z vyprávění Radka Kulhánka
Nastává čas vánoční. Čas, který je spjat s vánočními přípravami, nakupováním dárků,
vybíráním vánočního stromku, pečením cukroví, úklidem a celkově předvánočním
shonem, bez kterého se dnešní svátky neobejdou. A já tento shon vyměňuji za klidnou
dovolenou a dny strávené se svojí rodinou a přáteli.

N

ápad zimní dovolené vznikl již v roce
2016, kdy jsem se poprvé vydal do
jihovýchodní Asie. Tenkrát mi syn vnukl
myšlenku navštívit Thajsko, kde jsem
poznal, co je to opravdová svoboda.
Thajsko je rájem na zemi, kde starosti
a problémy mizí a kde usměvavé a přátelské lidi potkáte na každém kroku. Bohatá
kuchyně, která je naprosto úžasná svými
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polévkami, nudlemi a pálivými omáčkami.
Přírodní zajímavosti, buddhistické
chrámy… a to je jen pár z důvodů, proč jsem
si tuto zemi oblíbil.
Cesta nezačíná zrovna poklidně. Kromě
málem zmeškaného spoje z Amsterdamu do
Číny a problémům s čínskými vízy ztrácíme
jedno zavadlo. Ale co potřebujete v zemi,
kde je každý den přes třicet stupňů a můžete

si v jakémkoliv stánku za pár korun koupit
nové oblečení. A hlavně po celý pobyt si
vystačíte v plavkách a pantoﬂích. Takže
vlastně ztracený batoh vás trápí úplně
nejméně. Přes všechny počáteční trable

zónou, takže alkohol a tabákové výrobky
jsou velmi dostupné.
Náš pobyt není o ležení na pláži, každý
den prozkoumáváme jiný kout ostrova.
Malé tradiční vesničky obklopené
rýžovými políčky či odlehlé pláže, to je to,
co nás láká poznat.
K pohybu po ostrově využíváme
zapůjčených motorek. Navštěvujeme také
vodopády, ovocnou a krokodýlí farmu,
horké prameny či visutý most Sky Bridge.
Ostrov Langkawi má opravdu co nabídnout.

potápěčského vybavení, postačí pouze
šnorchl a brýle.

Oázu klidu však už začínají objevovat
turisté a těm se i tento ostrov začíná
přizpůsobovat. Hlavní ulice, která prochází
napříč ostrovem, nabízí velké množství
restaurací, stánků s jídlem, oblečením
a suvenýry či obchody nabízející lodní
výlety nebo potápěčské kurzy. Velký
problém nastává s odpadky, které jsou
odváženy loděmi. Mnoho místních, ale
i turistů, se s tímto problémem snaží
bojovat, a tak každé pondělí v ranních
hodinách probíhá pravidelný úklid ostrova,

dorážíme na malajský ostrov Langkawi.
Ostrov, jehož symbolem je orel, se nachází
v Andamanském moři severozápadně od
Malajsie a nabízí svým návštěvníkům více
než moře a písečné pláže. Zelený ostrov
s pralesy, jezery, vodopády, mangrovníky,
jeskyněmi a dalšími přírodními zajímavostmi byl v roce 2007 vyhlášen prvním
geoparkem v jihovýchodní Asii.
Na ostrově mě nejvíce baví noční trhy,
které jsou každý večer na jiném místě
ostrova. Na trhu se velmi levně najíte
a zároveň můžete ochutnat více jídel
najednou. Stánky s jídlem však naleznete
i podél silnic a v každé malé vesničce.
Posezení s přáteli je možné i v nepřeberném
množství restaurací. Každý den můžete
ochutnat jinou kuchyni a to včetně korejské
a indické. Ostrov Langkawi je bezcelní

Použité fotograﬁe jsou z archivu autora

No, a když už máme všechna místa
projetá, přesouváme se lodí na thajský
ostrov Koh Lipe. Velmi malý ostrov,
o kterém se říká, že jsou to thajské
Maledivy, je obklopený křišťálovou vodou
a písčitými plážemi. Ostrov je tak malý, že
ho lze snadno projít pěšky, zde jsme ani
k prozkoumání pláží motorku nepotřebovali. Okolí ostrova je velmi žádané pro svůj
podmořský svět. Korály, vodní sochy
a hejna ryb lze pozorovat i bez speciálního
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kterého se účastní velké množství dobrovolníků.
Naše cesta končí s hromadou zážitků, na
které budeme rádi vzpomínat.
Tak zase příště!
Radek Kulhánek

Malajsie

Thajsko

Kdo je kdo ve vedení obce?
Od minulého čísla přinášíme pravidelně krátké seznamovací medailonky všech zastupitelů. Můžete tak postupně
poznat i ty, kteří jsou pro vás dosud osobami neznámými.

Mgr. Jan Dvořák
* 1943 v Kolíně
Pocházím z obce Poboří,
v Červených Pečkách jsem
začal působit jako učitel
v roce 1969, od roku 1977
jsem i červenopečeckým
občanem. Členem zastupitelstva jsem
nepřetržitě od r. 1990. Zastával jsem funkci
předsedy komise sociální a bytové, v letech
1994-98 a následně 2002-2004 jsem byl
místostarostou a od r. 2004 do r. 2014 jsem
zastával funkci neuvolněného starosty
městyse.
Jsem ženatý, letos dovršíme s manželkou
52 let společného života. Máme dvě děti.
Syn je vystudovaný učitel a historik, který
po letech učitelské praxe na střední škole
pracuje na MŠMT ČR. Dcera, rovněž
vystudovaná pedagožka a konzervatoristka,
působí jako operní pěvkyně.
Já sám jsem po maturitě na kolínské
jedenáctiletce vystudoval na PedF UK
učitelství, obor M-F. Po absolvování
základní vojenské služby jsem po 40 let
nepřetržitě pracoval ve školství jako učitel
a zástupce ředitele, od roku 1990 jako
ředitel 3. ZŠ Kolín. Po odchodu do důchodu
následovalo 10 let práce starosty, činnosti,
která mě cele pohltila a zaujala.
K mým zálibám patří cestování, turistika,
zahrádka, rád čtu a zajímám se o historii.
Celý život jsem byl motorkářem; se
střídavým úspěchem jsem se pokoušel
restaurovat několik historických motocyklů
a v současnosti pracuji na 81 let staré Jawě.

Jan Bradna

Kateřina Bradnová

*1951 v Praze
V Červených Pečkách
bydlím od roku 1985.
Členem zastupitelstva
jsem druhé volební období.
V tom minulém jsem byl
členem kontrolní komise, nyní jsem její
předseda.
Jsem čtyřicet šest let šťastně ženatý.
Máme dvě dospělé děti, dcera je vrchní
sestra na ORL, syn je ﬁnanční poradce.
Díky dětem máme i tři vnoučata. Jeden
vnuk studuje právnickou fakultu v Praze,
druhý vnuk a vnučka jsou školou povinní.
Po maturitě na strojní průmyslovce jsem
se vyučil automechanikem a po nástupu
k profesionálním hasičům jsem ještě
vystudoval odbornou školu PO. V roce
1977 jsem nastoupil k pražským hasičům
a tam jsem vystřídal snad všechny funkce
až po zástupce velitele pražských hasičů.
V roce 1982 jsem odešel z Prahy a nastoupil
k hasičům v Kolíně jako řadový hasič.
V roce 1989 si mě hasiči zvolili za svého
šéfa a v této funkci jsem pracoval až do
odchodu do důchodu v roce 2011.
Můj život byl a je, domnívám se,
plnohodnotný, a tak se zájmy a záliby
odvíjejí tak, jak přicházejí. V mládí jsem
vrcholově sportoval, láska ke sportu
zůstala, i když jen „rekreačně“: lyže, kolo,
nohejbal atd. A pak jsou tu autoveteráni,
jejichž renovací trávím volné chvíle.
Dodnes pomáhám našim dobrovolným
hasičům.

Je AGEISMUS v Červených Pečkách?
Něco jsem si celkem náhodou přečetl o ageismu a došel jsem k názoru, že se
k tomuto problému vyjádřím i já.

C

o je to AGEISMUS. Slovo ageismus
rozebírají psychologové a sociologové
ze všech stran. Ageismus čili diskriminace
kvůli věku je nejčastější formou diskriminace. Je mnohem častější než ostatní formy.
Vůči mnoha věcem jsme tolerantní, ale vůči
stáří často ne. Proč musíme psát data
narození na veškeré životopisy a podklady?
Proč tak záleží na datu narození, když u nás
žijí jak třicetiletí starci, tak sedmdesátiletí
mladíci? Tato úvaha není moje, ale řekla ji
gerontoložka Iva Holmerová.
Já jsem si svůj věk prakticky vůbec doteď
neuvědomoval (je mně 75 roků), snad jen

tehdy, když mě něco zabolelo. O celé
problematice jsem začal přemýšlet teprve
teď, když jsem se dvakrát ucházel o zaměstnání a byl jsem vždy odmítnut. Jelikož
jsem jako normální chlap ješitný, tak jsem
si položil otázku proč? Jaký byl důvod
k tomu, že byl zvolen někdo jiný. Byl lepší?
Vzhledem k mé bývalé praxi jsem konstatoval, že ne. Tak proč? A nyní to přišlo.
Zaměstnavatel má samozřejmě nezadatelné právo si vybrat toho, kdo je pro něj
vyhovující. Kdybych o tom rozhodoval já
a zvažoval mezi uchazeči, kteří jsou
rovnocenní po stránce dovednosti a praxe,
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* 1978 v Kolíně
V zastupitelstvu městyse
Červené Pečky jsem
nováčkem. V minulém
volebním období jsem byla
členkou ﬁnančního výboru a v tomto výboru
působím i nadále.
Pocházím z Kolína, v Červených Pečkách
žiji 19 let v rodinném domě, který jsme si
zde postavili.
Po vystudování střední školy jsem
nastoupila do účtárny obcí tehdejšího
Okresního úřadu Kolín. Po roce jsem přešla
na nově vzniklé kontrolní oddělení, kde
jsme prováděli přezkumy hospodaření měst,
obcí, DSO a příspěvkových organizací.
Po zrušení okresních úřadů jsem stejnou
práci vykonávala jako zaměstnanec
krajského úřadu. Nyní jsem OSVČ
a jednatelka s.r.o. Zabývám se zejména
účetnictvím obcí a DSO, ale i daňovou
evidencí podnikatelů, kontrolami příspěvkových organizací zřízených obcemi
a ﬁnančním poradenstvím.
V loňském roce jsme s manželem oslavili
20. výročí svatby. Vychováváme 2 děti – 10
a 7 let, které chodí do místní školy.
Ve volném čase se věnuji především
našim dětem a nejrůznějším aktivitám
s nimi. Jsem sportovně založena a žiji
aktivně. Zajímá mě dění v naší obci a snažím
se do něho i zapojovat. Již několikátým
rokem s dalšími maminkami organizujeme
vánoční a velikonoční tvoření nejen pro děti
v sokolovně v Červených Pečkách.
tak bych vzal samozřejmě v úvahu věk
uchazečů a řekl bych si: jak dlouho bude
pracovat člověk, kterému je 75 roků, a s jakým nasazením? To i v případě, že um
a praxe staršího uchazeče bude o málo
kvalitnější. Tak co myslíte? JE TO
AGEISMUS? Já sám nevím, ale co vím, je
to, že mě to pěkně štve.
Jaroslav Černý, únor 2019
Poznámka redakce:
„Ageismus – neboli věková diskriminace je
ideologie založená na sdíleném přesvědčení
o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází
lidského životního cyklu. Projevuje se skrze
proces systematické, symbolické i reálné
stereotypizace a diskriminace osob a skupin na
základě jejich chronologického věku a/nebo na
jejich příslušnosti k určité generaci.“
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D
Masarykova univerzita Brno

MATEŘSKÉ CENTRUM ČEPEČKY – BABY KLUB
Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi:
Stalo se již tradicí, že k nám do klubíku v prosinci zavítá Mikuláš a
jeho doprovod. Jinak tomu tedy nebylo ani letos.

V

příjemné atmosféře, v doprovodu
rodiče či na vlastní pěst, si děti mohly
zblízka omrknout Mikuláše, anděla i čerty.
Mikuláš rozdával dárečky, děti předávaly
obrázky a recitovaly básničky. Bylo to fajn.
Trochu té kultury v podobě návštěvy
maňáskového divadélka jsme si užili při
představení s veverkou Zrzečkou. Děti se
mohly do představení zapojit ať už krátkým
tanečkem či slovně, a to když se jednotlivé
postavy z příběhu dotazovaly na radu…
Zatím poslední uskutečněnou akcí byl
karneval. Na děti tentokrát čekal klaun
Cucíno i se svým parťákem sněhulákem
Olafem. A jak už to tak na pořádném
karnevale bývá, nechyběla hudba, tanec,
skotačení. A kromě toho na děti čekala
„bublinová sprška“ a „balónkový dárek“,
pes, žirafa, meč... Zábava byla od začátku
do konce.
Na příchod jara se už moc těšíme. Těšte se
taky. Brzy dáme vědět na webových
stránkách či na vývěskách v MŠ a na
náměstí, co nás čeká, co podnikneme.
Více informací o Baby klubu a jeho
činnosti: http://www.zscp.cz/babyklub.
Za kolektiv maminek Čepečků
Petra Kubelková

Použité snímky z archivu klubu Čepečky

Bruslení dětí z MŠ
V zimním období letošního školního roku jsme opět navázali na
možnost bruslení na zimním stadioně v Kolíně. Děti měly možnost
zapůjčení veškeré hokejové výstroje. S oporou o hrazdičky se vydala
další várka „nováčků“ na led stejně jako předchozí rok.
První jízda, tedy spíše krůčky, byly
náročné, ale chrániče děti jak se patří
chránily. A tak i přes nemotorné začátky

nyní, v polovině února, většina dětí za
asistence p. uč. Potměšilové a Kořínkové
našla rovnováhu a radost z bruslení.

Výuka bruslení - foto autorka

Ve skupině dětí se našli i takoví bruslící
experti, kteří dokázali na ledě hrát fotbal i
házenou!
Někteří chlapci se mohou těšit ze zalíbení
se trenérům, kteří by je v budoucnu rádi
uvítali ve svém týmu. A kdo ví, třeba právě
někdo z naší MŠ bude mít možnost nás
v hokeji reprezentovat.
Budeme si přát a doufat, aby zájem
trenérů o tento projekt neklesl a my se na
zimní stadion mohli vydat i další rok.
Budeme se těšit.
Šárka Kořínková

Naši bruslaři - foto autorka
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Karneval v mateřské škole
Jak se již stalo tradicí, jeden únorový týden v MŠ patří karnevalu.
Děti si již od pondělí nosily různé kostýmy a masky, některé jich měly
více, a tak je musely všechny stihnout vystřídat. Během týdne se po celé
MŠ chystaly výzdoby, děti nalepovaly barevné řetězy, malovaly klauny
a nafukovaly balónky, se kterými tančily a užívaly si karnevalové
veselí.
pátek se všechny děti za velkého znějších převleků se sešlo i letos požehnatěšení sešly v tělocvičně ZŠ, kde se ně. A tak se malá drobotina proměnila
uskutečnil karnevalový rej. Masek a nejrů- v princezny, zvířátka, akční hrdiny a různé

V

Karnevalový rej masek - foto autorka

pohádkové bytosti, objevily se dokonce dvě
pravěké ženy. Na uvítanou nám zatančily
všechny princezny z tanečního kroužku a
pak to již vypuklo.
A začínalo se jak jinak než tancem
a dováděním na parketu. Ten se během
chviličky zaplnil pestrobarevným davem,
který se naplno oddával dětským diskotékovým rytmům. Poté přišla na řadu přehlídka
masek, kdy se na dlouhý koberec postupně
dostaly všechny kostýmy, a mohly se tak za
potlesku ostatních projít a předvést.
Rozdychtěné postavičky se po následném
sladkém občerstvení znovu vrhly na taneční
parket a chvíli, kterou mohly prožít ve světě
fantazie, her a prima muziky, si opět užily.
Olga Pučálková

Karnevalový rej masek - foto autorka

Vystoupení tanečního kroužku z MŠ

T

aneční kroužek z MŠ vystoupil hned 3x, a to na dětském
karnevalu v sokolovně v Červených Pečkách, DDM Kolín
a nečekaně byl i pozván na dětský karneval do Polep.
Tentokrát se naše malé tanečnice „proměnily“ v princezny v
krásných šatech a zatančily na písně „Když se načančám“ a „Tanec
princezen“.
Děkuji všem rodičům za pomoc s přípravami.
Helena Potměšilová

Vystoupení na dětském karnevalu v Červených Pečkách - foto archiv MŠ

Použité snímky - archiv MŠ
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Návštěva Regionálního muzea v Kolíně
Děti ze 3. třídy navštívily ve Veigertovském domě v Kolíně výstavu ,,Josef
Lada jak ho neznáte“. Oblíbený malíř, ilustrátor a spisovatel byl dětem
představen i jako vtipný karikaturista a divadelní výtvarník. Pro mnohé
bylo také překvapením, že jeho dílo je spjato s českým animovaným ﬁlmem
a hranými pohádkami.

D

ěti si mohly prohlédnout původní
kostýmy z pohádky Hrátky s čertem,
zapůjčené Filmovými ateliéry Barrandov.
Také je zaujala videoprojekce zapomenuté
animované pohádky Čert a Káča, kde byl
J. Lada výtvarníkem.
Instalace výstavy byla oživena interaktivními prvky, stylizovanými ﬁlmovými
kulisami a rekvizitami, které přiblížily
ladovský svět malým návštěvníkům.
Děti byly návštěvou výstavy nadšené
a navzájem si sdělovaly své dojmy a postřehy.
Zdena Chmelíková

Autor použitých snímků - Z. Chmelíková

Tříkrálová sbírka

D

ne 6. 1. 2019 proběhla
v Červených Pečkách
a jeho blízkém okolí tradiční
Tříkrálová sbírka, které se
účastnily převážně skautky z 9. oddílu.
Nejmladšímu králi byly 2 roky. Díky
štědrosti dárců se vybralo 14.568,- Kč.
Částka je určena na ﬁnancování projektů
Farní Charity Kolín a na vybudování
komunitního centra na Zálabí.
Děkujeme dětem a vedoucím skupinek,
kteří se do sbírky zapojili, a hlavně všem,
kteří do sbírky přispěli.
Lenka Trpišovská

Sbírka v číslech
Farní charita Kolín celkem Červené Pečky
Červený Hrádek
Hradištko
Kolín
Nebovidy
Ovčáry
Pňov
Starý Kolín
Velim
Velký Osek
Veltruby

Tříkrálová sbírka 2019 - autor snímku Lenka Trpišovská
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143 412,- Kč
14 568,- Kč
10 035,- Kč
4 196,- Kč
50 830,- Kč
2 759,- Kč
7 435,- Kč
12 394,- Kč
11 129,- Kč
23 931,- Kč
2 236,- Kč
3 899,- Kč

Jedenáctka bez zraku
Na svátek 17. listopadu se Jedenáctka vypravila za zcela netradičním
zážitkem do našeho hlavního města. V rámci poznávání světa okolo nás jsme
zamířili na Neviditelnou výstavu. A proč neviditelnou? Tuto výstavu jako stálou expozici
na Novoměstké radnici na Karlově náměstí provozují nevidomí a jejím cílem je seznámit
širokou veřejnost s úskalími, která skýtá každodenní život bez zraku.

P

o příchodu si nás tedy vyzvedla milá
nevidomá průvodkyně a my se pod
jejím dozorem vydali do naprosté tmy.
Výstava je koncipována jako několik
místností, kterými se člověk pohybuje ve
svém každodenním životě, ale vše je
v naprosté tmě. Člověk tak tedy spoléhá jen
na svůj hmat a pokyny průvodkyně
a prožívá si tak každodenní realitu nevido-

navštívit. O výstavu je velký zájem, proto je
potřeba si lístky zarezervovat přes stránky
výstavy předem na adrese neviditelna.cz.
Zlevněné lístky se občas objeví i na
slevových portálech, ale i za nezlevněných
240,- Kč ten zážitek za to určitě stojí.
Lubomír „Lubas” Jirků, 11. oddíl

mých. Poslepu v obýváku, v koupelně,
v kuchyni... Člověk si až v té naprosté tmě
uvědomí, jak moc spoléháme na svůj zrak
a bereme ho jako samozřejmost a s jakými
"maličkostmi" se vlastně lidé bez zraku
musí potýkat.
Výstava se líbila vedoucím i dětem
a všem rozhodně doporučujeme udělat si
výlet do Prahy a tuto stálou expozici

Střediskové hory
V sobotu 19. ledna jsme se v 7 hodin ráno vydali na víkendový pobyt
v Kořenově v Jizerských horách. Ubytování jsme měli tradičně zajištěné
v penzionu Zvonice. Odpoledne šly některé děti lyžovat, jiné si užívaly jízdy
na pekáčích.

P

řed večeří jsme měli volný program. Po
ní si každý oddíl připravil hru, kterou
následně hrálo celé středisko. Před večerkou
jsme ještě koukali na pohádky, jež některé z
nás příjemně uspaly.
V neděli měla část dětí náplň stejnou jako
předchozí den, lyžovaly, užívaly si zimní

hrátky ve sněhu či stavěly iglú. Ti, co chtěli,
se vydali na výšlap na rozhlednu Štěpánka,
odkud je krásný výhled na okolní krajinu.
Po dobrém obědě se celá výprava vydala na
cestu zpět domů. Uondaní, ale spokojení.
Tak zase za rok.
Fiona – Veronika Kozelková, 8. oddíl
Výprava na rozhlednu Štěpánka je tradiční výzvou

Při večerních společných hrách - foto Filip Nehasil

Společné foto všech účastníků - autor snímku Filip Nehasil

Chata Zvonice je naším cílem každoročně

Devátý oddíl na společné fotce - autor snímku Michaela Martínková

Čtrnáctka při večeři - autor snímku Filip Nehasil
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Ohlédnutí za akcí Run and Help
Dne 4. 5. 2018 proběhl ve skautském středisku 2. ročník akce Run
and Help - „Běhání, které pomáhá“, pořádaný Nadací Konto Bariéry.

S

pojit příjemné s užitečným. To je
projekt Run and Help neboli Běhání,
které pomáhá. Každý rok se do charitativního běhu zapojují tisíce nadšenců, kterým
není lhostejný osud druhých.
Jsou mezi nimi děti, party přátel a zaměstnanci, kteří chtějí drobným ﬁnančním
obnosem pomoci svým handicapovaným
spolužákům, kamarádům či kolegům.
V Červených Pečkách skauti a jejich
rodiče uběhli celkem 826 km a vybralo se
10 484,- Kč na sportovní protézy Michalce,
Vašíkovi, Simonce a Lukášovi.
V celé České republice se běháním vybral
potřebný milion korun, aby mohly všechny
čtyři děti protézu získat.
Paní Petra Seberová, která má sbírku Run
and Help v Nadaci Konto Bariéry na
starosti, dodává: „Děkuji za energii, nadšení
a čas, který jste věnovali dobré věci.

Uvědomuji si, že podobné věci se nedějí
samy o sobě, někdo musí být hybatelem,

a to jste vy.“
Letos se tato podařená akce uskuteční
opět a to v pátek 17. května 2019 od 16
hodin. Startovat budeme tradičně v
zámeckém parku.
Za pořadatele Lenka Trpišovská

Účastníci běhu v roce 2018 na společné fotograﬁi - autor snímku Lenka Trpišovská

Lakrosový rok 2018
I v minulém roce se tým Knights aktivně zapojil do lakrosového dění, a to
jak po stránce herní, tak po té organizační.

T

ým dospělých započal své tažení
jarním turnajem Chiefs Cup v předaleké Strážnici. Turnaj byl opět skvělým
zážitkem a bylo vidět, že každý tým oproti
loňskému roku pozvedl svoji herní úroveň o
stupínek výše. Po vyrovnaných soubojích
jsme nakonec obsadili konečné třetí místo.
Následně nás čekala pravidelně se
konající jarní liga, pro kterou jsme se
rozhodli stát organizátory. Ligu jsme
nazvali FLC (Field Lacrosse Cup), a jak už
název napovídá, zvolili jsme herní variantu
klasického ﬁeldu oproti letům přechozím,
kdy se jarní liga konala jako miniﬁeldová
s menším počtem hráčů v poli. Ligy se
celkem zúčastnily kromě našeho mužstva
další tři týmy (WB Šumava, Ravens Brno
a LC Jižní Město). Ligu jsme rozdělili na
základní část, po které jsme ﬁgurovali na
třetím místě, a na následný ﬁnálový turnaj,
jejž jsme pojali i jako propagační akci
a uskutečnili ho na hřišti FK Štítary. I přes
nespočetné davy fanoušků, kteří nás hnali za
umístěním na bedně, se našemu týmu
vytoužené mety nepodařilo dosáhnout
a skončili jsme na nepopulárním čtvrtém
místě.
Poslední velkou akcí dospělého týmu
v uplynulém roce byla premiérová účast na
srpnovém turnaji v německém Passovu.

Jednalo se o víkendový turnaj, ve kterém
jsme měli možnost poměřit síly s německými protivníky a získat další zkušenosti.
Turnaj byl pěkně zorganizován a sportovně
i společensky jsme si užili spoustu zábavy.
Pro náš tým to bylo pěkné zakončení
lakrosového roku a o to příjemnější, že
jsme si z turnaje odváželi pohár za třetí

místo.
Dětský oddíl byl na jaře také aktivní.
Lakrosový svaz uskutečnil premiérový
ročník dětské miniﬁeldové ligy, do které
jsme z našich dětských řad vyslali tři hráče,
kteří nastupovali v kategoriích U12 a U14 za
tým TJ Sokol Zbraslav. Bylo uspořádáno
několik turnajů napříč Prahou a jeden turnaj
mimopražský, který se uskutečnil u nás
v Červených Pečkách. Celá liga se vydařila
a je příslibem do budoucna pro mládežnický
lakros.
Tomáš Adamec

Lakrosový tým Knights Červené Pečky - foto archiv autora
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2018
Také v minulém roce proběhl vánoční turnaj ve stolním tenisu, a aby
tradice byla zachována, uskutečnil se opět ve druhý svátek vánoční v
tělocvičně základní školy v Červených Pečkách. Sešlo se celkem jen 15 účastníků,
pořadatele ale potěšilo, že 5 z nich byly děti ve věku 11 -15 let. Mohla být tedy vytvořena
samostatná kategorie pro mládež. V každé kategorii se hrálo v jedné skupině systémem
každý s každým.

M

ezi dětmi nenašel přemožitele
nejmladší Matěj Pištora, o pořadí na
2. - 4. místě rozhodl jen lepší poměr setů.
Druhý tak skončil Tomáš Sotona a třetí
Jakub Urbánek. První si odnesli poháry se
štítkem na podstavci a všichni k tomu
diplom.
V kategorii dospělých se o vítězi rozhodovalo až ve vyřazovací části, do které
postoupili 4 nejúspěšnější ze skupiny. Nebyl
ale mezi nimi vítěz všech zápasů ze skupiny
Lukáš Lain, který musel předčasně odjet.
Ve ﬁnále pak jasně zvítězil Milan Čábela.
Milanovi jsme vítězství všichni přáli,
protože patří mezi zakládající a nejpravidel-

nější účastníky pingpongových pondělků
v Červených Pečkách. Také pro první
3 dospělé byly připraveny pamětní ceny
a diplomy pro všechny.
Protože se hrálo celkem na čtyřech
stolech (děti na stole na jevišti tělocvičny),
byly i poslední zápasy odehrány již kolem
poledne, a všichni tak mohli stihnout
sváteční oběd doma.
Do Vánoc 2019 sice zbývá ještě hodně
měsíců, ale přesto doporučuji: poznamenejte si datum 26. 12. 2019 a rezervujte si
dopoledne pro příští ročník turnaje, aby se
nás sešlo víc.
Miloslav Kubín

Celkový vítěz turnaje pan Milan Čábela - foto autor

Společné foto všech hráčů turnaje 2018 - foto autor

Hráči v kategorii mládež - foto autor

Tvořivá dílnička pro šikovné ručičky
Jarní dekorace – motýlci z krepového papíru a chlupatého drátku
Materiál:
– krepový papír v různých barvách
– chlupatý drátek v různých barvách
– tenká nit
– nůžky
Rychle a jednoduše vyrobíme jarní dekoraci. Z krepového papíru vystřihneme obdélník (velikost si
určíme sami). Ten v prostřední části omotáme kouskem chlupatého drátku tak, aby oba konce zůstaly
trčet. Z nich zatočením vytvoříme tykadla. Hotové motýlky zavěsíme pomocí tenké nitě na květiny
(větvičky) ve váze.
Připravila Věra Beránková
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