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Vážení spoluobčané,
jarní čas je deﬁnitivně za námi a rtuť teploměru
konečně začíná okupovat letní hodnoty. Také doba přípravných prací na
plánovaných akcích v našem okolí se přesunula do fáze realizace
a konečně začínají být vidět první letošní výsledky našeho snažení.

V

eřejné osvětlení v Bohouňovicích I.
již několik dní svítí ve zkušebním
provozu. Stavba je před předáním a kolaudací, nyní probíhají dokončovací práce
a terénní úpravy po výkopech. Čekáme ještě
na přepojení všech světelných bodů na nový
rozvaděč, který je trochu ve skluzu díky
složité administrativě. Po přepojení přejde
soustava do „učícího se“ režimu, ve kterém
by si elektronika měla podle východu
a západu slunce sama nastavit vhodnou
intenzitu osvětlení, tedy ztlumit diody
uprostřed nejhlubší noci, přidat na jasu
navečer a k ránu a tím i šetřit účet za
elektřinu. Několik výtek místních obyvatel
na zbytečně jasný svit nových lamp i jejich
vyšší hustotu se tak, doufejme, stane
bezpředmětnými. Osvětlovací soustava se
řídí platnými normami, které předepisují
osvětlení podle typu komunikace, vyšší
intenzitu norma požaduje na hlavní silnici,
nižší na místních částech a podle toho musí
projektant vypočítat jak výšku stožáru,
výkon diody, tak i vzdálenost mezi jednotlivými sloupy. Pevně věřím, že s výsledkem
budou nejenom místní nakonec spokojeni.
Vodovodní přivaděče jsou také pomalu
dokončené. Dobešovický prošel tlakovou
zkouškou, dezinfekcí a po přípravě potřebné
dokumentace proběhne jeho kolaudace
a předání do užívání. Hned poté bude možné
budovat jednotlivé vodovodní přípojky.
Z této stavby mám velmi dobrý pocit. Díky
použité technologii řízených podvrtů
nedošlo k masivním výkopům v trase
vodovodu a potřebné startovací jámy se

zahlazují podstatně jednodušeji. Vybraná
ﬁrma odvedla dobrou, a hlavně rychlou
práci s minimem problémů. Pravda,
podařilo se jí jednou přerušit elektrické
vedení do bytovky, ale oprava byla do pár
hodin hotová. Za toto drobné pochybení se
postiženým obyvatelům samozřejmě
omlouváme.
Malá Vysoká se v porovnání s výše
zmiňovaným trochu vleče, ale i tady se již
všechno připravuje na ﬁnální předání
a kolaudaci. Pověřený projektant postupně
připravuje projektové dokumentace
k jednotlivým domům a pozemkům, aby si
občané ihned, jak to bude možné, mohli
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Vydává městys Červené Pečky

Květinová pyramida na náměstí - foto L. Jirků
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Na pasece
Sem tam se kývá tráva,
mech si vlhce počvachtává,
slunce spouští zlaté stuhy,
lechtá s nimi letokruhy.
Kapky rosy staví duhu
i pařezům jde to k duhu,
mravenci na jižním svahu,
pro mrňata spouštěj dráhu.
„Kam se hrne černá chamraď?“
ptá se vztekle starý kapraď,
pár jich tuhle táhne kládu,
zase někam na brigádu.
Z. S.

přípojky zbudovat. Dlouhé čekání se tak
konečně chýlí ke svému konci.
V minulých vydáních našeho čtvrtletníku
jsem se zmiňoval o připravených revitalizacích dalších dvou vodních ploch, konkrétně
rybníčka Na Obci a jezírka v zámeckém
parku. Obě mají od jara vybranou realizační
ﬁrmu, stavební povolení i zarezervované
ﬁnancování. Narazili jsme ale na problém,
se kterým jsme díky jejich „suchému“ stavu
moc nepočítali. Povinná kontrola odboru
životního prostředí, předcházející každé
podobné stavbě, objevila k našemu údivu
kolonii vzácného skokana skřehotavého ve
zbytcích vody Na Obci. Budeme tedy muset
vyčkat dokončení jeho vývoje a následně ho
přemístit do jiné lokality. Zdržení, způsobené jeho výskytem, samozřejmě rádi
podstoupíme. Ostatně, jak se s úsměvem
vyjádřila odpovědná pracovnice odboru,
buďme rádi, že ho tu máme!
Letní měsíce s sebou každoročně přinášejí
Základní a mateřská škola - strana 22
Junák Červené Pečky - strana 24
Plážák 2019 - strana 29
Taekwondo - strana 30
Zprávy z fotbalu - strana 31

i příjemnější události než jenom ty pracovní.
Zanedlouho se v zámeckém parku rozvlní
volejbalová síť ohlašující další, již 24.
ročník „Plážáku“. Po oba dny se tak můžete
přijít podívat na výkony přihlášených
družstev a třeba i zafandit místním zástupcům, kteří budou hájit červenopečecké
barvy.
Hned následující čtvrtek 20. 6. bude
odpoledne v parku vyhrazené Školní
zahradní slavnosti, která navazuje na
pravidelné školní akademie zakončující
uplynulý rok. Letos poprvé se přesune pod
širé nebe. Důvodů bylo hned několik –
tělocvična nestačila velkému zájmu diváků
a prostředí parku by mělo umocnit zážitek
z vystoupení školních dětí.

Pátek 21. 6. uzavře trojici venkovních
akcí tradiční festival Červenopečecká
pecka s pořadovým číslem 34. Hlavním
tahákem letošního večera bude známý
Luboš Pospíšil se skupinou 5P, kterého asi
není třeba více představovat. Zvu vás
srdečně všechny na zmíněné akce a doufám, že žádnou z nich nepoznamená
nepřízeň počasí, která by znehodnotila
dlouhé měsíce příprav, které jim pořadatelé
věnovali. Uvnitř tohoto čísla naleznete
i podrobnější pozvánky.
Užijte si letní měsíce a plánované
dovolené či tábory podle svých přání
a načerpejte nové síly do dalších dnů.
Budu se těšit na setkání nad dalším
číslem našeho čtvrtletníku.
Lubomír Jirků, starosta městyse

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 14. 3. 2019
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

1) Projednání účetní závěrky Základní
školy a Mateřské školy Červené Pečky za
rok 2018
Ředitelka školy Mgr. Hanzlová seznámila
podrobně zastupitele s hospodařením
Základní školy a Mateřské školy Červené
Pečky, s výnosy a náklady vedlejší hospodářské činnosti – školní jídelna, čerpání
a použití dotací od Městyse, úřadu práce i od
Středočeského kraje. Základní škola jako
příspěvková organizace má zřízený fond
rezervní, na kterém bylo k 31.12.2018
153.632,19 Kč, fond investiční, na kterém
bylo k 31.12.2018 56.071,31 Kč a fond
kulturních a sociálních potřeb, na kterém
bylo k 31.12.2018 155.621,49 Kč.
ZM projednalo na svém zasedání účetní
závěrku Základní školy a Mateřské školy
Červené Pečky za rok 2018 a v souladu
s vyhláškou č. 220/2013 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje účetní
závěrku za účetní období 2018 sestavenou
ke dni 31. 12. 2018.
2) Projednání účetní závěrky městyse
Červené Pečky za rok 2018
Vedoucí úřadu seznámil zastupitele
s účetní uzávěrkou a s jednotlivými
položkami závěrečného účtu městyse,
příjmy a výdaji, přijatými a poskytnutými
dotacemi.
ZM projednalo na svém zasedání účetní
závěrku městyse Červené Pečky za rok 2018

včetně výsledku hospodaření obce za účetní
období 2018 a v souladu s vyhláškou
č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje účetní závěrku včetně
výsledku hospodaření městyse Červené
Pečky za účetní období 2018 sestavenou ke
dni 31. 12. 2018.
3) Projednání závěrečného účtu městyse
Červené Pečky za rok 2018
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok
2018, které se uskutečnilo 18. 2. 2019.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě
chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které byly obratem napraveny.
ZM schvaluje Závěrečný účet městyse
Červené Pečky za rok 2018 včetně Zprávy
o přezkoumání hospodaření městyse za toto
období bez výhrad.
4) Projednání žádostí o příspěvek na
činnost zájmových a sportovních organizací na rok 2019
Rozdělení příspěvku sportovním klubům
a dětským zájmovým organizacím
proběhlo podle stejného klíče jako
v minulých letech. Vztahuje se na děti
a studující s trvalým bydlištěm ve spádových obcích a Červených Pečkách.
Mateřskému centru Čepečky, Klubu
důchodců, Tvořivé dílničce a Nebovidské
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Střípky z městyse
ü Proběhl závěrečný audit městyse za rok
2018 s výsledkem „bez výhrad“.
Děkujeme všem pracovníkům úřadu
městyse za celoroční práci.
ü Vodohospodářské sdružení Kolín, jehož
jsme členem, aktualizuje strategický
plán rozvoje vodovodní sítě s ohledem
na kapacitu vodojemů a zdrojů pitné
vody. Na jeho výsledku mimo jiné závisí
další budování vodovodních přivaděčů,
v našem případě do Bořetic či Dolan.
ü Městys dokončil skenování dostupných
kronik uložených na úřadu. Nyní
začneme pracovat na jejich postupném
zveřejňování na webových stránkách.
ü Ve spolupráci s obcí Miskovice jsme se
ﬁnančně podíleli na vyčištění potoka
z Hořan na Čertovku, kde se voda kvůli
poškození dna výstavbou poldru nad
Čertovkou vsakovala a do opraveného
rybníka nedotekla. Rybník tak vysychal.
Výsledek tohoto opatření uvidíme po
letošním létě.
ü Sliby Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje o celkové opravě
silnice přes Dobešovice až k bráně
zámeckého parku zničené dlouhodobou
objížďkou se opět ukázaly jako plané.
Údajně díky nedostatku peněz se oprava
zredukovala na pouhý 400 metrový úsek
od přejezdu nad Dobešovicemi k domu
pana Hoffmana. Jako vtip dobré, ale
bohužel je to smutná realita.
ü V lokalitě Na Vyhlídce byla zkolaudovaná kanalizace jako poslední ze sítí a nic
tak již nebrání kolaudacím nových
domů.
ü Cena za likvidaci plastů vystoupala již
na 1.200,- Kč za tunu, což je dražší než
uložení komunálního odpadu na
skládku! Třídění se ale i tak nadále
vyplatí díky odměnám za separaci
a částečné kompenzaci těchto poplatků
svazkem obcí NY-KO, jehož jsme
členem. Někdy je odpadové hospodářství naší země trochu nečitelné.
ü Proběhla kontrola zaměřená na krizové
řízení obce, ve které jsme díky vydatné
pomoci profesionálů z řad naší jednotky
hasičů uspěli. Ještě jednou jim tímto
děkujeme za pomoc.
ü Při opravách rybníků na Čertovce
a v Bořeticích jsme mimo jiné narazili na
jejich „papírovou“ neexistenci ve vztahu
k vodoprávnímu úřadu. Doplněním
pasportů obou rybníků včetně jejich

provozních řádů jsme tento nedostatek
napravili.

ü Rozmístili jsme první vlnu okrasných
květinových pyramid. Prozatím jsme
zvolili Červené Pečky jako zkušební
lokalitu pro snadnou a rychlou údržbu.
Pokud se pyramidy osvědčí, budou
postupně nakoupeny i do dalších obcí.
ü V Suchdole proběhla konference
pořádaná Pozemkovým úřadem
Středočeského kraje na téma
Pozemkové úpravy a jejich přínos
k řešení sucha a vody v krajině. Starosta
zde prezentoval zkušenosti s těmito
stavbami v Dolanech a Červených
Pečkách a v odpoledních hodinách
proběhla i exkurze všech účastníků
konference na nových polních cestách,
zatravněných údolnicích v Červených
Pečkách a poldru proti záplavám
s odvodňovacím kanálem v Dolanech.
ü Dlouholetá spolupráce s tiskárnou
ROTAtisk v Kolíně je již bohužel
minulostí. Díky neopravitelné závadě
jejich tiskařského stroje nám minulé
číslo Čtvrtletníku vytiskla tiskárna
Label z Kutné Hory a bude v tom
pokračovat i nadále. Děkujeme
ROTAtisku, jmenovitě pánům Taucovi
a Rohlíčkovi, za vstřícné jednání
a výbornou spolupráci v uplynulých
letech.
tvrzi navrhl zachovat stejnou výši příspěvku
jako v loňském roce. Všechny organizace
předložily vyúčtování za rok 2018.
ZM schvaluje rozdělení dotací pro
sportovní a zájmové organizace za rok 2019
takto:
- TJ Sokol
46.299,-Kč
- FK Červené Pečky
163.701,-Kč
- Junák stř. Č. Pečky
144.495,-Kč
- Jezdecký klub Dolany 5.505,-Kč

společnosti ČEZ Distribuce, a.s., je nutné
stavbu zapsat do katastru nemovitostí
a oddělit zastavěný pozemek. Při zpracování geometrického plánu byla zjištěna chyba
v zákresu vlastnické hranice pozemku na
VL 900. Opravou průběhu hranice přesáhlo
ochranné pásmo vysokonapěťového
kabelu na sousední pozemek a tím jej
zatížilo. Proto je třeba provést navrhovanou
směnu části pozemku 125/4 a 125/1.
ZM schvaluje směnu části pozemku
městyse p.č. 125/4 (zahrada) o výměře cca
2 m2 za část pozemku na LV č. 900 p.č. 125/1
(zahrada) o výměře cca 1 m2 vše k.ú.
Červené Pečky. Směna je cenově vyrovnaná. Náklady spojené s oddělením pozemku,
vkladem do KN hradí městys Červené
Pečky.
6) Projednání Smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky pro č.p. 8 v Opatovicích přes
pozemky městyse p.č. 477/2 a p.č. 518/1,
k.ú. Opatovice
Projednání Smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky pro č.p. 49 v Bohouňovicích I.
přes pozemky městyse p.č. 477/2 a p.č.
518/1, k.ú. Bohouňovice I.
Pan Martin Bartůněk žádá o vybudování
vodovodní přípojky ke svému rodinnému
domu v Opatovicích č.p. 8. Právo provést
stavbu na cizím pozemku se zřizuje
bezúplatně. Bude s ním uzavřena smlouva
o právu provést stavbu na cizím pozemku.
Pan Michal Gono žádá o vybudování
vodovodní přípojky ke svému rodinnému
domu v Bohouňovicích I č.p. 49. 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 dům č.p. 8, přes pozemky
městyse p.č. 477/2 a p.č. 518/1, vše k.ú.
Opatovice, mezi manželi Bartůňkovými,
Opatovice č.p. 9 a městysem Červené Pečky.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky pro dům č.p. 49, přes pozemek
městyse p.č. 469/4 k.ú. Bohouňovice I, mezi
panem Michalem Gono, Bohouňovice I č.p.
49 a městysem Červené Pečky.
7) Projednání podání žádosti o dotaci na
bezbariérový přístup do budovy základní
školy a stavební úpravu pro odbornou
učebnu z dotačního titulu Ministerstva
ﬁnancí ČR, programu 298220
Starosta seznámil zastupitele s možností
podání žádosti o dotaci na bezbariérový
přístup do budovy základní školy a s nabídkou na zpracování žádosti o dotaci.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci Zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání
v Červených Pečkách z dotačního titulu
ministerstva ﬁnancí program 298220 – akce
ﬁnancování z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu a vlády ČR, program
298 D 2280 – Podpora rozvoje obnovy
materiálně-technické základny regionálního školství v působnosti obcí.
8) Projednání členství městyse Červené
Pečky ve sdružení Destinace Kutnohorsko
a Kolínsko, z.s.
Starosta seznámil s nově vznikající
destinací Kutnohorsko a Kolínsko, z. s.
Přiblížil její cíle a činnost. Přirovnal
k existující MAS Podlipansko, doporučil do
destinace vstoupit. V podkladech dnešního
jednání měli zastupitelé návrh stanov,
rozpočet a představení cílů. Vzhledem
k tomu, že zakládajícími členy jsou města
Kolín a Kutná Hora a Červené Pečky se
nacházejí mezi těmito městy, má členství

ZM schvaluje žádosti o příspěvky na
činnost těmto organizacím:
- Mateřské centrum Čepečky 10.000,-Kč
- Klub důchodců Č. Pečky 20.000,-Kč
- Tvořivá dílnička Č. Pečky 5.000,-Kč
- Nebovidská tvrz
10.000,-Kč
- Sbor dobr. hasičů Č. Pečky 25.000,-Kč
5) Projednání směny části pozemku p.č.
125/4 za část pozemku p.č. 125/1 k.ú.
Červené Pečky z důvodu vypořádání
skutečného oplocení a vyhnutí se ochrannému pásmu vysokonapěťového kabelu
Z důvodu záměru prodeje historicky
postavené trafostanice pro napájení
elektrokotle ve zdravotním středisku
Netradiční záběr opravovaného kostela v Červených Pečkách - foto Milan Poslíšil
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v destinaci svoji logiku.
ZM schvaluje členství městyse Červené
Pečky ve spolku Destinace Kutnohorsko
a Kolínsko, z. s.
9) Projednání zprávy komise pro otevírání
a vyhodnocení nabídek na stavbu
Revitalizace rybníka Na Obci Červené
Pečky p.č. 717
Výběrové řízení na stavbu Revitalizace
rybníka na parc. č. 717 v k.ú. Červené Pečky
proběhlo 4. března. Přihlásilo se devět
ﬁrem. Hodnotícím kritériem byla nabídková
cena. Jako nejvýhodnější byla vybrána
nabídka ﬁrmy Stavokomp, spol. s r.o.,
Bělohradská 119, Havlíčkův Brod s cenou
949.000,-Kč bez DPH.
ZM schvaluje Protokol z jednání
hodnotící komise na akci Revitalizace
rybníka na p.č. 717 v k.ú. Červené Pečky
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
s vítězným uchazečem.
10) Projednání zprávy komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na stavbu
Rekonstrukce rybníka v městysi Červené
Pečky (zámecký park)
Výběrové řízení na stavbu Rekonstrukce
rybníka v městysi Červené Pečky proběhlo
14. března. Přihlásilo se pět ﬁrem.
Hodnotícím kritériem byla nabídková cena.
Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka
ﬁrmy Stavitelství Mutl, s.r.o., Lorecká 465,
Kutná Hora s cenou 548.987,50 Kč bez
DPH.
ZM schvaluje Protokol z jednání
hodnotící komise na akci Rekonstrukce
rybníka v městysi Červené Pečky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem.
11) Projednání Aktualizace analýzy
vodárenských poměrů okresu Kolín
Z důvodu požadavku mnoha obcí o vstup
do Vodohospodářského sdružení Kolín bylo
rozhodnuto o zpracování analýzy vodárenských poměrů ve vybraných oblastech
okresu Kolín. Všechny členské obce byly

požádány, aby na úrovni zastupitelstva
schválily přiložený dotazník, který mapuje
potřebu pitné vody v jednotlivých obcích,
a to až s výhledem na 15 let. Porovnáním
výsledků dotazníků se stávajícími zdroji
vody se bude rozhodovat o přijetí dalších
členů do sdružení a rozvoji požadovaných
oblastí.
ZM Červené Pečky závazně schvaluje
informace uvedené v zaslaném vyplněném
dotazníku „Dotazník pro vyhodnocení
nároků na skupinový vodovod Kolín“, které
budou sloužit zpracovateli „Aktualizace
analýzy vodárenských poměrů ve vybraných oblastech (č. 1 a č. 2) okresu Kolín“
jako hlavní podklad pro posouzení
stávajícího skupinového vodovodu Kolín
a následnému návrhu nutných technických
opatření pro zajištění zabezpečenosti
dodávek pitné vody v budoucnu.
12) Projednání zprávy kontrolního
výboru
Předseda výboru p. Bradna seznámil
zastupitele se zápisem kontrolního výboru
ze dne 25. 2. 2019. Rozebral jednotlivé
body, které byly předmětem kontroly,
a konstatoval, že nebyly shledány žádné
závady ani nedostatky.
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru zastupitelstva ze dne 25. 2. 2019.
13) Projednání zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. 17, k.ú. Opatovice
Manželé David a Ivana Mrkvičkovi
z Opatovic č.p. 25 požádali o odkup části
pozemku p.č. 17 o výměře cca 31 m2 v k.ú.
Opatovice z důvodu komplikovaného
výjezdu od jejich rodinného domu
v Opatovicích č.p. 25 v zimních měsících.
Pozemek by také využili pro parkovací
stání osobních automobilů. Tento pozemek
nemá pro městys žádný význam. Náklady
spojené s oddělením části pozemku
a vkladem do KN hradí kupující.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části pozemku p.č. 17 k.ú. Opatovice
o výměře cca 31 m2 .

Květen v obci objektivem Milana Pospíšila
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14) Projednání záměru provedení zkušebního vrtu a následného převodu na studnu
na pozemku městyse
Poline, s.r.o., Nebovidy požádala
o možnost provedení průzkumného
hydrogeologického vrtu na pozemku
městyse p.č. 88 v k.ú. Opatovice. Mělo
kolem svého areálu vytipovaná tři místa, ale
toto se jeví jako nejvhodnější. Firma nyní
jezdí pro vodu do vodárny v Dobešovicích.
ZM odkládá rozhodnutí o provedení
průzkumného vrtu na pozemku městyse p.č.
8 k.ú. Opatovice do posouzení výsledku
místního šetření.
15) Projednání Smlouvy o smlouvě
budoucí služebnosti inženýrské sítě na
stavbu VO Bořetice
Z důvodu výstavby veřejného osvětlení
v Bořeticích je třeba uzavřít s majiteli
pozemků, do kterých bude uložen kabel
veřejného osvětlení, smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě. Zřízení věcného břemene bude zřízeno
bezúplatně.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č. 276 k.ú. Bořetice u Kolína mezi panem
Josefem Štěpánkem, Bořetice 5 a městysem
Červené Pečky a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č. st. 48 a p.č. 237 k.ú. Bořetice u Kolína
mezi panem Čeňkem Horáčkem, Bořetice 2
a městysem Červené Pečky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č.229/4 a p.č. 37/3 k.ú. Bořetice u Kolína
mezi panem Luďkem Hrbkem, Kodaňská
1399/75, Praha 10 a panem Vladimírem
Hrbkem, Nikoly Vapcarova 3180/28, Praha
4 a městysem Červené Pečky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č. 41 k.ú. Bořetice u Kolína mezi paní
Magdalénou Jirušovou, Bořetice 2
a městysem Červené Pečky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č. 68/4 k.ú. Bořetice u Kolína mezi RNDr.
Jelenou Pařízkovou, Norská 602/14, Praha
10 a Mgr. Jitkou Vildovou, Jižní náměstí

947/21, Praha 4 a městysem Červené Pečky
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č. 154/1 k.ú. Bořetice u Kolína mezi
MUDr. Ondřejem Šlehobrem, Bořetice 52
a městysem Červené Pečky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č. 154/3 k.ú. Bořetice u Kolína mezi Ing.
Leošem Tvrdíkem a Ing. Romanou
Tvrdíkovou, oba bytem Tři Dvory 38
a městysem Červené Pečky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č. 159/9 k.ú. Bořetice u Kolína mezi paní
Alenou Bašusovou, Bořetice 60, paní
Helenou Píchovou, Na Svahu 727, Kutná
Hora, paní Janou Masopustovou, Vavřinec
12 a paní Martou Veselou, Nádražní 617,
Mníšek pod Brdy a městysem Červené Pečky
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(kabelu veřejného osvětlení) na pozemku
p.č. 229/20 k.ú. Bořetice u Kolína mezi
Stř ed o čes kým kr ajem z a s to u p eným
Krajskou správou a údržbou silnic Praha a
městysem Červené Pečky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
16) Projednání rozpočtového opatření č. 2
Navržené rozpočtové opatření reaguje na

Smrk napadený kůrovcem v zámeckém parku musel být pokácen - foto Milan Pospíšil

skutečné příjmy a výdaje v jednotlivých
kapitolách.
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2019.
17) Rozprava
Místostarosta Ing. Novotný seznámil
zastupitele s možnostmi vedení cyklostezek na našem katastrálním území. Je třeba
zvážit především jejich bezpečnost.
Požádal je o návrhy a podněty.
Starosta seznámil zastupitele se zprávou
o činnosti Jednotky sboru dobrovolných
hasičů městyse Červené Pečky za rok 2018.
Všichni členové jednotky vykonávají tuto
činnost dobrovolně a mimo své hlavní
zaměstnání. Zásahy jednotky v roce 2018
byly jak v katastru městyse, tak i mimo.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 25. 4. 2019
Přítomni:

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. Matoušek, p. Kopecký, p. Henzlová, p. Krulišová,
Ing. Kozáková, p. Bartáková, p. Záhorka, Mgr. Samandari

Pan starosta navrhl, aby byla předsunuta
informace pro občany Bojiště o řešení
odpadních vod. Vyzval Ing. Šance k prezentaci možných řešení.
Byl zajištěn projektant, který měl občany
Bojiště obejít a seznámit je s nejlepším
řešením pro jejich nemovitosti. Pokud by se
k provozování domovních čistíren přihlásilo více než 30 % trvale žijících obyvatel,
mohla by být na celou akci poskytnuta
dotace až 80 %.
Podle místních obyvatel ale není pro

všechny toto řešení schůdné, čistička se
musí udržovat, pro starší nebo osamělé lidi
je její provoz složitý. Situaci je nutné řešit,
problémy s odvozem fekálií a jejich
likvidace přetrvávají. Lepší než domovní
čistírny by byla velká čistička pro Bojiště,
případně i Opatovice a Bohouňovice I.
nebo napojení Bojiště ke kanalizaci
v lokalitě Na Vyhlídce.
Zastupitelé upozorňují na vysoké stočné,
které by toto řešení způsobilo.
V prvním kroku budou občané Bojiště
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Ing. Šanc informoval zastupitele
o možnostech ﬁnancování domovních
čistíren odpadních vod na Bojišti. Na
domovní čističky v částech obcí městyse je
možné získat dotaci až 80 %, ale je třeba,
aby o domovní čističky projevilo zájem co
nejvíce majitelů nemovitostí.
Pan Zdeněk Körbl se informoval na
možnost změny územního plánu z důvodu
vybudování parkovací haly na svém dvoře,
kde se dle územního plánu nachází zóna
zeleň v sídlech. Po vzájemné dohodě bude
pokračovat projednání změny územního
plánu prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy s Ing. arch. Poláčkovou na vlastní
náklady.

osloveni jednoduchým dotazníkem, zda by
se zapojili do projektu domovních čistíren,
pokud odmítnou, tj. nesejde se víc než 40 %
kladných odpovědí, bude nutné přistoupit
k zadání studie proveditelnosti výstavby
čistírny odpadních vod. Strana Bojiště
u rybníčka by se dala k Červeným Pečkám
pravděpodobně připojit, druhá strana ne.
1) Projednání realizace průzkumného vrtu
společnosti Poline na pozemku městyse
p.č. 89/1, k.ú. Opatovice
Na minulém jednání byl tento bod
odložen. Vytipované místo pro vrt je mimo
cestu poblíž bývalé opatovické skládky.
ZM souhlasí s provedením průzkumného
vrtu na pozemku městyse p.č. 89/1 k.ú.
Opatovice dle situačního nákresu a s
následným jednáním o jeho převodu na
vrtanou studnu provozovanou společností
POLINE, s.r.o., Nebovidy.

2) Projednání prodeje části pozemku
městyse p.č. st. 17, k.ú. Opatovice
Na minulém zasedání byl schválen záměr
prodeje a nyní je třeba schválit případný
prodej.
ZM souhlasí s prodejem pozemku městyse
p.č. st. 17, k.ú. Opatovice, o výměře cca 30
m2 manželům Mrkvičkovým, Opatovice č.p.
25 za cenu 50,- Kč/m2. Náklady spojené s
oddělením pozemku a vkladem do katastru
nemovitostí hradí kupující.
3) Projednání Smluv o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodních
přípojek v Červených Pečkách a Malé
Vysoké
Vedoucí úřadu seznámil zastupitele se
situačními výkresy přípojek k jednotlivým
nemovitostem.
ZM schvaluje:
- smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro dům č.p.
314 Červené Pečky přes pozemky městyse
p.č. 139/14 k.ú. Červené Pečky mezi Petrem
Vejsadou, K Nádraží 314, Červené Pečky
a městysem Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro dům č.p.
59 přes pozemek městyse p.č. 1672 k.ú.
Červené Pečky mezi Alešem Kubátem,
Hálkova 964, Kolín V a městysem Červené
Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro dům č.p.
356 Dobešovice přes pozemky městyse p.č.
1059/1, 1059/4, 1053/1 k.ú. Červené Pečky
mezi manželi Krupičkovými, Dělnická 787,
Kolín 2 a městysem Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro dům č.p.
27 Malá Vysoká přes pozemek městyse p.č.
614, k.ú. Dolany mezi Romanem
Doubravou, Masarykova 845, Kolín V
a městysem Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro dům č.p.
28 Malá Vysoká přes pozemky městyse p.č.
193/12 a 193/23, k.ú. Dolany mezi
Václavem Ryšánkem, Malá Vysoká 28
a městysem Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro dům č.p.
30 Malá Vysoká přes pozemky městyse
p.č193/2 a 284/4, k.ú. Dolany mezi
Bohumilou Myroniukovou, Malá Vysoká 30
a městysem Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku vodovodní přípojky pro dům č.p.
31 Malá Vysoká přes pozemky městyse p.č.
193/2 a 284/4, k.ú. Dolany mezi Simonou
Stočesovou, Malá Vysoká 31 a městysem

Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na
cizím pozemku vodovodní přípojky pro dům
č.p. 32 Malá Vysoká přes pozemek městyse
p.č. 284/4, k.ú. Dolany mezi JUDr. Janem
Frankem, Malá Vysoká 32 a městysem
Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na
cizím pozemku vodovodní přípojky pro dům
č.p. 37 Malá Vysoká přes pozemek městyse
p.č. a 284/4, k.ú. Dolany mezi Jaroslavem
Bartůňkem, Malá Vysoká 37 a městysem
Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na
cizím pozemku vodovodní přípojky pro dům
č.p. 39 Malá Vysoká přes pozemky městyse
p.č. 193/2 a 284/4, k.ú. Dolany mezi
Karlem Havlíčkem, Bezručova 326, Kolín 2
a městysem Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na
cizím pozemku vodovodní přípojky pro dům
č.p. 40 Malá Vysoká přes pozemek městyse
p.č. 284/4, k.ú. Dolany mezi Romanem
Herčíkem, Malá Vysoká 40 a městysem
Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na
cizím pozemku vodovodní přípojky pro dům
č.p. 59 Malá Vysoká přes pozemek městyse
p.č. 614, k.ú. Dolany mezi Alenou
Meszárošovou Herčíkovou, Malá Vysoká
59 a městysem Červené Pečky
- smlouvu o právu provést stavbu na
cizím pozemku vodovodní přípojky pro dům
č.p. 60 Malá Vysoká přes pozemky městyse
p.č. 193/12, 193/21 a 625, k.ú. Dolany mezi
Michalem Bílým, 9. května 243, Červené
Pečky a městysem Červené Pečky
4) Projednání zprávy komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek na zakázku
Rampa pro bezbariérový přístup do č.p.
12, Červené Pečky
Do vypsaného výběrového se v řádném
termínu nikdo nepřihlásil, proto byly přímo
osloveny další dvě ﬁrmy. Rozsah prací
bude 200 až 250 tis. Kč, o ﬁrmě, která
zakázku zrealizuje, rozhodne vedení úřadu.
ZM bere na vědomí zprávu komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek na
zakázku Rampa pro bezbariérový přístup
do č.p. 12, Červené Pečky a pověřuje úřad
městyse dalším jednáním při realizaci
zakázky.
5) Projednání žádosti p. Körbla o stanovení podmínek změny ÚP v prostoru
pozemku p.č. 32/2 k.ú. Červené Pečky
a žádosti pana Jandy v Dobešovicích
Žádost podal p. Körbl, který chce na
svém pozemku postavit halu pro parkování
a údržbu svých vozidel. Městys žádnou
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změnu ÚP neplánuje, proto p. Körbl oslovil
ing. Poláčkovou, která náš ÚP zpracovává
a ta navrhla změnu přímo pro 2 pozemky, na
kterých by měla hala stát.
Druhá žádost je od p. Jandy z Dobešovic,
který změnu potřebuje pro legalizaci stavby
postavené na pozemku, který nyní k zástavbě určen není.
ZM souhlasí se záměrem změny ÚP
Červené Pečky spočívající v rozšíření zóny
SM (plochy smíšené obytné městské) na
pozemky p.č. 32/1 a 32/3, k.ú. Červené
Pečky a se změnou podmínek případného
využití dle návrhu v příloze.
Výše uvedené změny budou zahrnuty do
změny ÚP Červené Pečky č. 2 a žadatelé ji
budou realizovat na své náklady prostřednictvím autorizované osoby.
ZM nesouhlasí se záměrem změny ÚP
Červené Pečky spočívající v rozšíření zóny
SV1 (plochy smíšené obytné venkovské–
speciﬁcké – ekologicky významné části
sídel) na pozemky p.č. 887/17, 887/18
a 1470/2, k.ú. Červené Pečky.
6) Projednání záměru odkupu části
místní komunikace v Bořeticích
Jedná se o slepou ulici ke třem nemovitostem ve vlastnictví soukromých osob, což
není žádoucí stav. Při tvorbě projektové
dokumentace k veřejnému osvětlení vznikl
problém s vlastníky. Dnes se má rozhodnout
pouze záměr odkupu tohoto pozemku.
ZM souhlasí se záměrem převodu
pozemku pod místní komunikací v Bořeticích p.č. 159/9 do vlastnictví městyse
a pověřuje úřad jednáním s vlastníky.
7) Projednání spoluﬁnancování změny
veřejného osvětlení v lokalitě Na Vyhlídce
Červené Pečky
Ve schválené smlouvě s p. Růžičkou je
přesná speciﬁkace lamp (63 kusů), které by
měl osadit v lokalitě Na Vyhlídce – sodíkové
výbojky, pozinkované stožáry. Nyní v obci
montujeme LED osvětlení, které je
úspornější a má delší životnost. Pokud
bychom chtěli takové osvětlení i v této části,
museli bychom p. Růžičkovi poskytnout
rozdíl v ceně, což je 1.224.595,- Kč. Cena je
sice vysoká, ale do budoucna vedení
městyse doporučuje tuto částku investovat.
Z následné debaty zastupitelů vyplynulo,
že rozdíl je tak velký, že příspěvek považují
za zbytečnou investici, a navrhují pro
jednotnost pouze změnu na červené stožáry.
ZM nesouhlasí se změnou typu veřejného
osvětlení v lokalitě Na Vyhlídce Červené
Pečky.
8) Projednání studie stavby bytového domu

na náměstí v Červených Pečkách
Starosta oslovil architekta Ing. Arch.
Kloseho a ten předložil první ručně
malované skici možného zastavění proluky.
Jedná se o komplex 4 menších bytových
domů s komerčním přízemím a atriem
uprostřed. Celkem by zde mohlo vzniknout
10 bytů. Starosta navrhuje v případě
souhlasu nechat zpracovat detailnější studii
s vizualizací začleněnou do stávající
zástavby. Předběžná cena výstavby v tomto
rozsahu je odhadnuta až na 50 mil. Kč.
Stavbu lze samozřejmě realizovat po
etapách.
Navazující debata zastupitelů přinesla
mnoho výhrad k prvnímu návrhu zástavby
včetně názoru nechat proluku ve stávajícím
stavu, což ale bohužel odporuje závaznému
stanovisku odboru památkové péče.
ZM nesouhlasí s vypracováním studie
stavby bytového domu v proluce na náměstí
v Červených Pečkách podle předloženého
návrhu. Pověřuje úřad městyse zadáním
další varianty.
9) Projednání studie proveditelnosti
rekonstrukce střešní konstrukce domu
č.p. 38
Starosta seznámil zastupitele se vznikem
záměru půdní vestavby v budově úřadu
městyse, který zatím nebyl v rozpočtu
městyse. Střecha budovy je v havarijním
stavu a je nutná její oprava. Peníze na
opravu jsou zahrnuté v rozpočtovém
výhledu na další roky. Při prohlídce
projektanta ale vyvstala nutnost opravy
mnohem náročnější, než bylo původně
plánováno. Díky tomu vznikla vize spojit
tuto rekonstrukci s půdní vestavbou, která
by díky své velikosti mohla sloužit jako
klubová místnost pro spolky a sdružení
v městysi působící, typicky pro setkávání
Klubu důchodců.
Projektant Ing. Outlý byl tedy osloven
s požadavkem návrhu řešení zahrnující
opravu střechy spolu se zmíněnou vestavbou. Proto byla zpracována studie proveditelnosti s různými variantami řešení.
Varianta A předpokládá celou výměnu
konstrukce střechy a krytiny s tím, že neřeší
plnohodnotné využití půdní vestavby.
Předpokládaná cena je 3,6 mil. Kč.
Ve variantě B je řešena jenom výměna
poškozených částí střechy spolu s výměnou
střešní krytiny, s omezením využití půdního
prostoru, cena asi 2,6 mil. Kč.
Varianta C – možnost půdní vestavby
s klubovou místností a příslušenstvím,
včetně výtahu, na konstrukci střechy
použity masivnější prvky, cena 5,6 mil. Kč.
ZM souhlasí s variantou „C“ studie

proveditelnosti rekonstrukce střešní
konstrukce domu č.p. 38 s možností půdní
vestavby zpracovanou Projektovou
kanceláří Ing. Outlý, Kolín.
10) Projednání rozpočtového opatření
č. 3/2019
Vedoucí úřadu informoval zastupitele
o drobných změnách v rozpočtu na straně
výdajů. Rezerva ve výši 1,5 mil. Kč zůstává
zachovaná.
ZM souhlasí s rozpočtovým opatřením
č. 3/2019.
11) Rozprava
Starosta informoval zastupitele o dalším
vývoji sporu o pozemky městyse – bývalé
obecní cesty – vedoucí přes zahradu pana
Kramla. Ten nyní podal žalobu na městys.
Domnívá se, že cesta, která vede přes jeho
pozemek, by měla být jeho vlastnictvím.
Původní, oběma stranami odsouhlasená,
navrhovaná směna pozemků, řešená

v minulém volebním období, byla následně
panem Kramlem odmítnuta a poté i zpochybněna v odvysílané reportáži pořadu Černé
ovce, s jehož závěry se městys přes veškerou snahu o dobrou vůli nemůže ztotožnit.
Právničce, kterou jsme proto oslovili, byly
dodány důkazy o pravdivosti našeho
postoje. Nyní čekáme na rozhodnutí
samosoudkyně, mající spor na starosti.
Domníváme se ale, že se strana, která spor
prohraje, odvolá a soudní řízení bude dále
pokračovat.
Starosta dále informoval o ukončení
dlouholetého působení naší knihovnice
p. Hurtové k letošnímu 31. květnu. Snažili
jsme se zatím přímo oslovit několik
potencionálních nástupců, ale prozatím bez
úspěchu.
Místostarosta, Ing. Novotný informoval
velmi podrobně zastupitele o probíhajících
jednáních kolem plánované cyklostezky
a seznámil je s mapovými podklady.

Žlutá, kam se podíváš - foto Milan Pospíšil

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

75 let

80 let

Paní Věra Miškovská

Pan Stanislav Miškovský

90 let
Paní Lidmila Radoměřská
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Zprávy z knihovny, tentokrát trochu neveselé
Moji milí čtenáři, budu se s vámi pomalu loučit a doufám, že moje
nástupkyně povede knihovnu k vaší spokojenosti. Zatím bude
knihovna otevřena od 5. 6. vždy v pondělí a ve středu od 14 do 18
hodin.

O

případných změnách budete včas
informováni na dveřích knihovny a ve
vývěsce na náměstí.
Webové stránky nás nějak zlobí, snad
budou brzy nové. Katalog je v pořádku,
takže knihy si můžete bez problémů
vyhledávat. V knihovně bude připraven
nový nákup knih, další se postupně během
června zpracuje, abyste měli co číst.
Prosím o urychlené vrácení knih, i když

vím, že jste v tom tentokrát nevinně
a nemohli jste je včas vrátit.
Možná, že někdo nemá ještě zaplacené
příspěvky na tento rok, tak to prosím
napravte.
Toto je můj poslední příspěvek, další už
bude od mé nástupkyně.
Přeji vám i sobě, ať je naše knihovna stále
tak příjemná a plná knih, jako dosud.
Doufám, že si příliš nefandím.
Marie Hurtová – ještě knihovnice

Okénko kulturní komise

Divadlo Paběnice - foto autor

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. Frekvence 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 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
Neděle 24. 3. 2019 - Štefánikova
hvězdárna Praha
Nedělní ráno bylo spíše zamračené, ale
bez deště, s teplotami okolo 10° C. A tak to
vydrželo v průběhu celého dne. Jeli jsme
vlakem do Prahy. Cesta byla příjemná.
A někteří z nás měli štěstí i na trpělivého

zaměstnance Českých drah, který uměl
v dnešním širokém spektru nabídek poradit
a ideálně nakombinovat jízdenku vhodnou
pro naše plánované aktivity. První kroky
v Praze vedly směrem na vrch Petřín.
Pravda je, že k vrchu jsme spíše popojížděli, a to tramvají a lanovou dráhou. Tak jsme
se totiž na Štefánikovu hvězdárnu na

Petříně dostali včas na předem domluvený
program. Tam se nás nakonec sešlo celkem
16. Nejdříve jsme shlédli dva krátké ﬁlmy,
první o noční obloze z pohledu pozemšťana
a druhý o základních poznatcích o vesmírných dlouhodobě pozorovatelných
objektech. Poté se nám velmi ochotně
věnoval zasvěcený lektor – průvodce.
Zavedl nás do kopulí hvězdárny, kde jsou
návštěvníkům přístupné dva dalekohledy.
Popsal nám jejich stavbu a vysvětlil nám
princip fungování. Na přímé pozorování
oblohy právě nebylo vhodné počasí, ale i tak
stálá expozice v prostorách hvězdárny
poskytovala mnohé informace o noční
obloze a hvězdách a planetách na ní
a Slunci, které je tu možné pozorovat ve dne.
Pan průvodce zodpověděl všechny naše
dotazy a bylo znát, že o astronomii ví
rozhodně víc, než si my umíme představit.
Když jsme opouštěli hvězdárnu, rozešli
jsme se už podle zájmů v menších skupinkách. Někteří díky pokročilému času
zavítali zrovna na pozdní oběd a někteří
navštívili třeba pražské Muzeum hraček.
I tak se nás většina znovu sešla ve vlaku
směrem zpět na Kolín do Červených Peček.
Byl to fajn den.

Sobota 6. 4. 2019 - 9. ples městyse
Červené Pečky
V sobotu večer se v červenopečeckém
sále sokolovny tančilo snad v jednom kuse.
Ples doznal oproti předešlým letům jen
drobných změn.
Tento rok se v programu poprvé neobjevilo předtančení v podání profesionálů.
Důvodem byla časová vytíženost tanečního
páru, a proto jsme již ve velkém předstihu
rezervovali místo v jeho kalendáři na rok
příští. Ovšem na zábavu to, jak se zdálo,
nemělo velký vliv. Taneční orchestr Peklo
hrál již tradičně písně různých žánrů, zvláště

Štefánikova hvězdárna Praha - foto autor

8

skladby lidmi oblíbené.
A očekávaný host večera, skupina Pangea
– The Beatles Revival? Vypadali jako
Beatles a hráli jako Beatles, jak je známe ze
světových záznamů. Stále plný taneční
parket svědčil o popularitě jejich hudby
napříč generacemi a rovněž o vynikajícím
provedení členy skupiny Pangea.
I když ples navštívilo méně lidí než
obvykle, jednalo se o velmi pěkný taneční
večer. Poděkování patří všem návštěvníkům, díky kterým dává vynaložené úsilí
smysl. V kalendářích si již nyní můžete
označit první dubnovou sobotu v roce 2020.
Kulatý 10. ples městyse proběhne v sobotu
4. 4. 2020.

Pátek 3. 5. 2019 - divadlo Paběnice
V pátek v podvečer jsme jeli za kulturou
do Paběnic. Místní ochotnický divadelní
soubor nastudoval hru J. Stelibského,
K. Melíška a J. Mottla s názvem Ostrov
milování.
Děj hry je zasazen do první poloviny
20. století a začíná na zaoceánské jachtě,
kde se o zábavu pasažérů stará aranžér
dobrodružné výpravy Waldemar Botrys
a o směr cesty kapitán Van Trok. Pasažéři na
lodi jsou hlavně zámožní znudění podnikatelé té doby, například ocelářský magnát
Prosper Golden s rodinou.

Loď ztroskotá na malém ostrůvku, kde se
trosečníků ujmou přátelští domorodci. Na
ostrově se objevuje i dopravní pilot Sven
Hansen, který se tu snaží zprovoznit své
letadlo. A dokonce dojde i k přepadení
piráty. Děj komedie sleduje hlavně
mezilidské vztahy a zvláště milostné, které
se v průběhu různě komplikují. Po
zachránění v přístavní krčmě se nakonec
všechny složité vztahy rozuzlí. Herci
ochotnického spolku hru pojali samozřejmě i "po svém", nechyběl jejich humor ani
občasné improvizace.
Hra byla živě doprovázena instrumentálním souborem, který tak obohatil divácký
zážitek o prvorepublikové skladby. Ve
výsledku šlo podle ohlasů našich diváků o
velmi příjemný zábavný večer, a to i přesto,
že byl značně dlouhý. Zpět do Červených
Peček jsme se totiž dostali až kolem
půlnoci.

Pozvánka na plánované akce
V tuto chvíli je mezi plánovanými
akcemi zájezd do hospitalu Kuks, ale v čase
vydání Červenopečeckého čtvrtletníku už
bude tato akce mezi uplynulými.
Na neděli 26. 5. máme naplánovánu pěší
procházku po okolí Kutné Hory, která vede
převážně údolím Vrchlice. Zdatnější turisté

si budou moci trasu upravit tak, aby se místo
procházky jednalo o turistický výšlap.
Různé možnosti tras budou k dispozici.
V neděli 9. 6. můžete společně s námi
projít Adršpašské skalní město a případně
i nedaleké Teplické skály.
Na akce další vás pozveme v příštím čísle
čtvrtletníku.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

KAM NA VÝLET

P

řehrada – vodní dílo na
říčce Vrchlici, postavená
nedaleko Kutné Hory, je
zajímavou stavbou a má krásné okolí.
Prohlédnete si klenbovitou hráz, která je
jediná podobného druhu v České republice.
Přehrada je vklíněná do úzké soutěsky
Dračích skal a její železobetonová konstrukce neruší okolní přírodu.
Vodní nádrž Vrchlice se začala stavět na
konci 60. let minulého století. Zásobuje
pitnou vodou obyvatele Kutné Hory,
Čáslavi, částečně i Kolína a s nimi i nás,
Červenopečečáky.
Z Kutné Hory vede naučná stezka, která
turistu k přehradě dovede zespodu od
Velkého rybníka podle chat, skal, cvičné
skály pro horolezce až k Malešovu a přehradě. V Malešově si prohlédněte kostel,
muzeum a tvrz.
Nevím, jak malá říčka Vrchlice naplní
přehradu a ještě přebytek vytéká do Velkého
rybníka. Přesvědčte se.
Věra Miškovská

Výstavy
Nejen nepřátelé
Staří Řekové a jejich sousedé
24. 5. 2019 – 31. 3. 2021
Dvořákovo muzeum pravěku (Brandlova
35, Kolín)
Tak, jako se řecká kultura ve svých
počátcích inspirovala hmotným
i myšlenkovým bohatstvím antického
Orientu, zejména Egypta, sama se záhy stala
vzorem pro jiné starověké národy.

Volání dálek
Expedice a výzkumy spolku Zoogeos
Bohemia za 25 let jeho působení.
13. 3. – 30. 6. 2019
Veigertovský dům (Karlovo náměstí 8,
Kolín)
Společnost Zoogeos Bohemia za 25 let
své existence uskutečnila 14 velkých
expedic za poznáním přírody do
nejrůznějších atraktivních destinací.
Unikátní přehrada Vrchlice - zdroj www.reﬂex.cz
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Páteční letní kina na tvrzi – začínáme v pátek 28. 6.
Spolek Nebovidská tvrz zve na osmý ročník „Letňáků na tvrzi“. Teplá letní
noc, kamenné zdi tvrze, světla ohňů, které do kamenů kreslí stíny, dobrý ﬁlm,
skvělé občerstvení, pohodová atmosféra. To jsou letní kina na Nebovidské tvrzi. Těšíte
se? My na vás už moc. Termíny 2019: 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8. Tvrz je otevřena
17:30 - 24:00. Vstupné: 40,- dětské, 50,- dospělácké.

T

vrz otevře své brány vždy v 18 hodin.
Pro děti jsou připraveny středověké
hry, svíčkárna, kovárna a apatyka. Od 19
hodin začíná na špýcharu pohádka pro děti.
Po 21. hodině ve dvoře tvrze pod hvězdnou
oblohou můžete zhlédnout český ﬁlm pro
dospěláky.
K ﬁlmu si můžete dát bramborák,
tvrzovou palačinku či výbornou klobásu
a točené pivo. Nefalšovaná romantika za
symbolické vstupné.
Začínáme v den vydávání vysvědčení!
Program naleznete na www.nebovidskatvrz.cz nebo na našem fb.

Program:

Ilustrační foto - www.nebovidskatvrz.cz

Knihovnu tvoří knihovnice
Od 5. 6. 2019 funguje místní knihovna v novém režimu. Pro čtenáře
bude otevřena jen 2 x v týdnu (Po a St 14–18 hod.) a tak tomu bude až do
září. Omezením výpůjční doby vznikl čas pro zaučování nástupce. Jak
říká knihovnice, paní Marie Hurtová: „V knihovně Červené Pečky pracuji již patnáct let,
a teď musím ze zdravotních důvodů odejít a konečně začít užívat důchodu.“ V současné
době zaučuje paní Alenu Beranovou a nějaký čas bude její rádkyní a spolupracovnicí.

M

ožná, že mnozí občané mají
představu, že práce v knihovně, to je
půjčovat a přijímat zpět přečtené knihy.
Knihovník však kromě nutné administrativy, péče o prostory knihovny, znalosti práce
s počítačem a schopnosti přímé komunikace
s dospělými i dětmi, vytváří knižní fond
a pečuje o něj. Každou novou knihu označí,
obalí, zanese do seznamu s přesnými údaji
a teprve pak zařadí do příslušného oddělení
v knihovně. Ideální je, když se stačí alespoň
částečně seznámit s obsahem knihy, a to
znamená být zběhlým čtenářem.
Naše knihovna využívá meziknihovní
výpůjční službu, a tak mají čtenáři možnost
získat knížku z fondu knihovny v Kutné
Hoře, Kolíně a Havlíčkově Brodě. Paní
Hurtová velmi často vypůjčila a přivezla
potřebný výtisk pro určitého zájemce, často
pro studenty. Své čtenáře (a je jich cca 150)
velmi dobře zná, a tak ví, co jim doporučit a
obstarat.
Profesionální přístup nevyplývá jen
z toho, že vystudovala Střední knihovnickou školu v Praze, ale hlavně z dlouholeté
praxe. Pracovala na Pedagogické fakultě
UK, v Lékařské knihovně, v Ústřední
knihovně ROH, v Bezručově knihovně,
a nakonec v Městské knihovně na Praze 2.
Paní Marie Hurtová pochází z Prahy.

Řekla o sobě: „Narodila jsem se v Praze v r.
1946. Vystudovala jsem střední všeobecně
vzdělávací školu s maturitou. Protože jsem
se nedostala na institut tělesné výchovy
a sportu, začala jsem pracovat v Městské
knihovně v Praze, a to mi už zůstalo.
Po svatbě jsem se odstěhovala s manželem do Stochova, dojížděla jsem do Kladna
do knihovny a manžel pracoval jako horník
na dole Nosek v Tuchlovicích. Narodili se
nám dva synkové – Petr a Jirka – a já jsem
začala dálkově studovat Střední knihovnickou školu v Praze. Když jsme čekali třetího
potomka, manžel po krátké nemoci zemřel.
Místo vysněné holčičky se narodily
holčičky dvě!
Po pár letech jsem se odstěhovala do
Prahy k otci. Mezi tím zemřela tragicky
i moje maminka, která mi byla při péči
o děti velkou oporou. Nakonec jsem se
přestěhovala se svým synem Jiřím a jeho
rodinou na Bojiště, dcera Štěpánka
s rodinou do Bohouňovic I., nejstarší syn
Petr do Bučic u Čáslavi a dcera Martina
jediná zůstala v Praze.“
Před 15 lety p. Hurtová zvítězila
v konkurzu na obsazení místa knihovnice
mezi 5 uchazeči a od té doby systematicky
budovala knihovnu jako moderně fungující
instituci. Červenopečeckou knihovnu
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28.6.2019 1900 - Raubíř Ralf a internet
28.6.2019 2100 - Chata na prodej
12.7.2019 1900 - Putování se sobíkem
12.7.2019 2100 - Pohádky pro Emu
26.7.2019 1900 - Yeti: Ledové dobrodružství
26.7.2019 2100 - Po čem muži touží
9.8.2019 1900 - Jak vycvičit draka 3
9.8.2019 2100 - Úsměvy smutných mužů
23.8.2019 1900 - Hledá se princezna
23.8.2019 2100 - LOVEní
Lucie Doušová

převzala jako zanedbaný prostor s množstvím nevyhovujících, špinavých i plesnivých knih a s hrstkou čtenářů.
Většina svazků se musela vyhodit,
prostory přebudovat a získat čtenáře.
Vytvořila dětské oddělení, kam častěji než
v současnosti chodily děti sólo, ale i celé
třídy MŠ i ZŠ s učitelkami na prohlídky,
besedy i soutěže. Paní knihovnice pro ně
připravovala kvízy, rukodělnou činnost
i výlety. Zúčastnila se s dětmi též celostátního vyhlášení nejlepší dětské knihy v Památníku národního písemnictví v Praze.
Dnes je zájem dětí menší a to je škoda.
Mnoho může udělat škola, ale hlavní je
příklad a zájem rodičů. Vztah ke knize,
získaný v dětství, zůstane na celý život.
Chvályhodné dílo vytvořila paní Hurtová
za 15 let. Jak sama říká:
„Knihovnu jsem vybudovala v podstatě
od začátku a doufám, že bude pokračovat ke
spokojenosti všech mých milých čtenářů.“
Děkujeme jí též za dosavadní práci
v kulturní komisi a organizaci malování
obrazů. V příštích měsících naučí svou
nástupkyni vést knižní fond, pracovat
s dospělými a dětmi a získávat nové přátele
červenopečecké knihovny.
Oběma ženám přejeme zdraví, elán
a radost z práce, která se daří.
Danuše Dvořáková a redakce

ČERVENOPEČECKÁ PECKA je opět tady
Třicátý čtvrtý ročník našeho hudebního festivalu se uskuteční v pátek
21. 6. 2019 od 19:00 v zámeckém parku v Červených Pečkách.

P

rogram již tradičně zahájí domácí
kapela Trampoty, bez které bychom si
PECKU ani neuměli představit.
Následovat bude vystoupení skupiny The
Countries, která se opět po roce dala
dohromady pouze pro tuto akci a zahraje
něco z amerického country.

Poprvé se u nás představí folková parta
s názvem Knezaplacení, jejíž členové se
k nám sjedou z Prahy, Buštěhradu,
Hostouně a Litoměřic. Zakládají si na
propracovaných vokálech a v jejich
repertoáru se objevují také prvky country či
blues.

Po nich vystoupí známá bluegrassová
kapela Brzdaři, kde hraje i moderátor večera
Pepa Voda.
Hlavním hostem pro letošní ročník bude
kutnohorský rodák, zpěvák, skladatel
a textař Luboš Pospíšil & 5P.
Návštěvníci se opět mohou těšit na
příjemné prostředí, dobré občerstvení a snad
i slunečné počasí. Více informací můžete
najít na webových stránkách festivalu
www.cervenopececka-pecka.cz.
Alžběta Sosnovcová - Kosinová

Ilustrační fotograﬁe jsou z loňského ročníku - foto autorka

Klub důchodců
První jarní schůzka Klubu důchodců se uskutečnila 4. 3. v bohouňovické
pizzerii. Na toto setkání jsme pozvali MUDr. Jaroslavu Jirků. Seznámila nás se svou
prací nemocničního hygienika a epidemiologa a se všemi třemi pracovišti, která spadají
pod Oblastní nemocnici Kolín, a.s. Doporučila nám preventivní opatření a současně
vhodné očkování v seniorském věku. Děkujeme za seznámení s touto problematikou.
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Z

ároveň jsme zde oslavili MDŽ. Na
prvním jarním výletě jsme již tradičně
navštívili Prahu. První cesta vedla do svaté
Lorety, nacházející se v blízkosti Hradu. Při
příchodu nás přivítala zvonkohra, kterou je
kostel proslavený. Paní průvodkyně nás
seznámila s celou historií tohoto kostela

postaveného podle italského vzoru. Druhá cesta nás zavedla na
zajímavý žižkovský vysílač. Měli jsme možnost vidět Prahu z jiné
perspektivy. Byl to úžasný pohled.
Dubnovou schůzku jsme měli v sokolovně. Přišel se nám
představit taneční kroužek naší ZŠ pod vedením Šárky Kořínkové.
Vystoupení se nám velmi líbilo a děti dostaly malou pozornost.
Na druhý výlet jsme na doporučení pana Hrušínského z ﬁlmu
Vesničko má středisková jeli do Pelhřimova.
Krematorium tam není, ale muzeum kuriozit je kuriozní. Od
miniatur až po exponáty velké, umístěné na zahradě.
Druhé zastavení patřilo klášteru premonstrátů a pivovaru v
Želivě na soutoku Želivky s Trnávkou. Budovy jsou průběžně
uváděny do původního stavu. Obdivovali jsme klášterní kostel a
přístupné místnosti v přízemí. Prohlídku klášterního pivovaru
provázela ochutnávka piva.
Těšíme se na další výlety a schůzky, které nás společně čekají.
Za Klub důchodců Eva Procházková

Žižkovský vysílač v Praze - ilustrační foto

Pražská Svatá Loreta - ilustrační foto

Klášter premonstrátů Želiv - ilustrační foto

Noc kostelů
V pátek 24. 5. bylo otevřeno v Praze a Středočeském kraji 322 kostelů, kaplí
a modliteben. Z toho 24 v okresu Kolín a mezi nimi i náš, červenopečecký.
Poprvé připravili místní farníci program Noci kostelů. Letos už bylo možno pochlubit
se svatostánkem proměněným do krásy. Je pravda, že generální oprava pláště budovy
kostela se protáhla a není ještě dokončená. I ﬁnanční náklady poněkud narostly. Tak to
ale u historických objektů bývá. I v Červených Pečkách se několikrát narazilo na
nečekaný problém nebo významnou zajímavost, která práce zkomplikovala (ale o tom
jsme již ve čtvrtletníku psali).

V

pátek 24. 5. v 18 hodin začal program
vystoupením dvou kytaristek Marie
Trpišovské a Klárky Nobilisové a dětské

Přednášející Jan a Aleš Dvořákovi - foto autorka

hudební skupiny s pěveckým sborem pod
vedením Petra Nobilise. Půlhodinový
program potěšil více než 50 návštěvníků
zcela zaplněného
kostela. Mnozí si rádi
přišli poslechnout
i historický exkurz
v podání Jana Dvořáka, a tak třeba
poprvé slyšeli, jak se
proměňovala stavba
ze 14. století v běhu
času až do dnešních
dob. Další zajímavé
informace týkající se
vybavení interiéru
a funkčnosti
jednotlivých zařízení
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Vzpomínala i baronka Karla Hrubá - foto autorka

doplnil historik Aleš Dvořák.
Vzácným hostem, srdečně vítaným, byla
baronka Karla Hrubá, která s dojetím
a velmi otevřeně, mile a bez zášti vzpomínala na dětství a mládí prožité v Červených
Pečkách, než byla rodina Hrubých za
pohnutých okolností nucena svůj domov

Dětský sbor pod vedením Petra Nobilise - foto autorka

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
je za námi druhé čtvrtletí roku 2019 a my přinášíme další informace o „žití“
hasičů v Červených Pečkách. V posledním příspěvku jsem se zmiňoval
o historicky nejvyšším počtu zásahů v roce od doby, co pamatují pamětníci.
Bohužel jsme asi nebyli jediní, u nichž
zásahová činnost stoupla i díky evidenci
činností, které provádíme ve prospěch vás,
občanů, jako technickou pomoc. Nyní se ale
do statistiky započítávají, z rozhodnutí
generálního ředitelství HZS, jen zásahy, na
které nás vyšle operační středisko HZS.
Nejsem oprávněn toto rozhodnutí komentovat, ale domnívám se, že vy jste oprávněni
být seznámeni s naší činností i mimo
statistiky HZS, a tak vás budeme i nadále
informovat o naší veškeré činnosti.
V uplynulé době byla jednotka městyse
povolána operačním střediskem HZS ke
třem událostem. K první se jednotka
nemohla dostavit, protože poplach byl
vyhlášen v pracovní době, tedy dopoledne, a
v tuto dobu nebyl k dispozici žádný ze
strojníků. Druhý zásah jednotka absolvovala trochu kuriózně, protože byl vyhlášen
krátce po ukončení akce „Odpoledne s
hasiči“ a většina členů jednotky uklízela
zbrojnici. Výjezd do Bohouňovic I. tak byl
okamžitý.
A třetí výjezd byl na událost v Suchdolu,
byl sice v pracovní době, ale díky přítomnosti jednoho strojníka a jednoho muže
posádky mohla cisterna okamžitě vyjet na
místo zásahu. Družstvo bylo posléze
doplněno ostatními členy, kteří se dostavili
do zbrojnice a využili druhé vozidlo Ford
Tranzit.
Tolik statistický údaj HZS. Ale i ostatní
práce, dříve hodnocené jako technický

zásah, byly prováděny. A to v pěti případech. Asistence při pálení čarodějnic
nebyla sice evidována, ale byla.
Pro zlepšení připravenosti jednotky, jako
jakási příprava na možné události, byly v
rámci školení zorganizovány členy JPO
Nová Ves dvě praktické akce. První byla ve
Kbelu s názvem „Záchrana osob při zřícení
konstrukcí“ za účasti zdravotní záchranné
služby a psovodů se psy na vyhledávání
osob a byla velmi poučná. Druhá akce, opět
v praktickém provedení, byla přímo v Nové
Vsi se zaměřením na dálkovou dopravu
vody.
Ač se v minulém příspěvku, kde jsem
informoval o naší valné hromadě, nemluvilo o Setkání hasičů seniorů okresu Kolín,
které jsem navrhl okresnímu sdružení
hasičů uspořádat, bylo Setkání seniorů
svoláno a z našeho sboru dobrovolných
hasičů se ho za doprovodu starosty, pana
Suchánka, který byl i řidičem tranzitu,
účastnili všichni, již více jak pětašedesátiletí. A tak pánové Chyba, Körbl, Kruliš,
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opustit. Stále pěkný vztah k Červeným
Pečkám vyjádřila nejen slovy, ale i velkou
ﬁnanční podporou opravy kostela, o které se
svou příznačnou skromností nerada mluví.
Rod Hrubých byl patronem kostela a ona se
cítí povinna kostel podporovat. Odměnou jí
byl srdečný potlesk i písně, které přítomní
za doprovodu varhaníka Jaroslava Květoně
zazpívali. Další čas byl věnován dětem, pro
které připravila Lenka Trpišovská kvíz
a sladké odměny. V té době se utvořily
hloučky besedujících uvnitř kostela i venku,
a tak byl naplněn hlavní smysl této akce –
setkání. „Otevřít kostel a pozvat na návštěvu
je skvělé. Každé setkání je krásné, každé
setkání má svůj význam“ (zkrácená citace
duchovního D. Ženatého).
Do zavírací doby ve 21 hod. stoupl počet
návštěvníků o dalších 10, převážně cyklistů,
kteří tento večer navštěvují kostelů více.
Organizátorům patří dík za vydařenou
akci!
Danuše Dvořáková
Mašín, Procházka a Stoupa prožili hezký
den v Klučově, kde si mohli popovídat se
svými vrstevníky z celého okresu i shlédnout kulturní program, který připravili
mladí hasiči.
A nyní se dostávám ve výčtu událostí
našeho hasičského života k tomu, čím
žijeme poslední měsíce – ke vzniku družstva
mladých hasičů.
Poslední můj příspěvek ve čtvrtletníku
vyzýval rodiče k přihlášení dětí do družstva
mladých hasičů. My pak v očekávání, jak
dopadne „Odpoledne s hasiči“, kde se měly
děti oﬁciálně přihlásit, žili poslední týdny
před akcí.

piráta anebo něco úplně jiného. A k tomu
všemu nemohlo chybět i občerstvení.
Na tomto místě se sluší poděkovat
kolegům z Nové Vsi, kteří nám věcně
i personálně s akcí pomohli – hoši,
děkujeme.
Snad jen malou chybičku odpoledne
mělo, a to, že začalo moc brzo pršet. Bohu
dík, i s tím si hasiči poradili, protože byly
prázdné garáže, děti i s maminkami se
Vlastní akce byla zahájena vystoupením
dětského pěveckého souboru pod taktovkou
pana Nobilise. Děti ze souboru byly
výborné a všem se nám moc líbily, ale nám
bylo úzko. Kromě rodičů vystupujících dětí
zelo prostranství před zbrojnicí prázdnotou.
Brzy se vše k naší úlevě změnilo a dětí
a rodičů bylo všude plno.
A tak se mohli seznamovat se stříkáním na
kuželky, první pomocí se zkouškou masáže
srdce a umělým dýcháním na ﬁguríně či si
nechat pomalovat obličej a být za kočičku,

nejen dětí, přenesl i do dalších tréninků
a aktivit. Omlouvám se, že nemůžeme
zveřejnit fotodokumentaci akce, ale zradila
nás technika. Fotograﬁe budou příště.
Na konci svého příspěvku chci vzpomenout akt, který byl spojen s akcí „Odpoledne
s hasiči“, a to blahopřání a předání malého
daru starostovi našeho sboru, panu Jiřímu
Suchánkovi u příležitosti jeho životního
jubilea. Mnoho zdraví do dalších let!!!
přestěhovaly do nich a mohly si vyslechnout pana Hanuše, našeho vyškoleného
vedoucího družstva mladých hasičů, co
bude dále.
A dále bylo. Za jeden týden a den se mladí
hasiči sešli znovu v garáži a již vyplňovali
či odevzdali svoje přihlášky a byli seznámeni s programem další činnosti. Ta
pokračovala za týden, v neděli, na louce
vedle hřiště s „umělkou“. A jak jsem viděl
na vlastní oči, dětí i vody bylo dost, že se
dostalo i na maminky a tatínky. Je tedy jen
třeba, aby se nadšení a zájem o věc, a to

S pozdravem „Ohni zmar“
Jan Bradna

Fotograﬁe použité v textu jsou z archivu SDH

BUBENICKÉ TANGO ŽIVOTEM
Nebi buď za to dík, že je Jarda bubeník,
co je život bez palic, jsem bubeník a kdo je víc…
Vzpomínky bubeníka, oblíbeného muzikanta, který s dechovými kapelami prožil celý
život. Je to pan JAROSLAV VLADYKA.
Dáme panu Vladykovi slovo …

N

arodil jsem se 6. 6. 1936 v Bohouňovicích I, maminka pracovala v cihelně
v Červených Pečkách a později v Kolíně,
otec byl zedník a hlavně muzikant, hrál na
trumpetu u kapelníka Beneše v Červených
Pečkách a chtěl, aby ze mě byl také muzikant. V roce 1941 jsem začal chodit
v Červených Pečkách do školy a zároveň do

houslí k panu Benešovi. Rád vzpomínám
na skautské schůzky s panem Ervínem
Procházkou. Do měšťanky jsem začal
chodit v Ratboři, přestěhovali jsme se
k babičce do Bořetic. A jak pokračovala
moje hudební dráha? Do houslí jsem chodil
v Bořeticích k panu kapelníku Josefu
Beranovi. V Ratboři byl hudební kroužek,
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ale už jsem hrál na bubny, mně se bubny
líbily. Ty první byly z kozí kůže, a když
zmokly, dával jsem je schnout ke kamnům.
Později mi maminka koupila Amati, na
které jsem hrál i se Sendražankou.
Po ukončení měšťanky jsem se šel učit
zámečníkem kolejových vozidel do
Chomutova. Dílny Chomutov měly
dechový orchestr, hrál jsem na malý
bubínek a trumpetu. Po vyučení jsem začal
pracovat v dílnách ČSD v Kolíně a zůstal
věrný červenopečecké kapele až do nástupu
na vojnu. To už byl kapelníkem pan Beran.
Hráli jsme na tancovačkách, ať to byly
poutě, posvícení, čaje, máje, plesy nebo bály
po celém kolínském okrese. O poutích se
hrálo i tři dny – v sobotu, v pondělí zlatá

a potom sousedská. Chodili jsme pěšky
nebo jezdili k ránu na motorkách. Hráli jsme
lidovky, nejmodernější skladby byly tango,
foxtrot a polka.
Vojenskou službu jsem nastoupil v roce
1955 v Praze u ŠAPU, to byl automobilový
prapor. Mazáci měli kapelu, tak jsme
s kamarády muzikanty partičku doplnili.
Když šli do civilu, tak jsme jim zahráli. Já
celé dva roky hrál na bicí a sem tam na
trumpetu. Soubor pod vedením Karla
Přibyla byl velice kvalitní. Jezdili jsme na
estrády a tancovačky i mimo Prahu. Ve
službě jsem měl na starosti 4 auta a vozil
hlavně papaláše. Po vojně jsem se vrátil do
Bořetic a oženil se se sousedkou Zdeničkou.
V roce 1958 se nám narodil syn Milan. Za
dva roky později jsme se přestěhovali do
Kolína, dostal jsem byt od Dílen u nádraží
a začal pokukovat po kolínských kapelách.
Mým snem bylo hrát ve velké dechovce,
u Kmocháků. Doučoval jsem se u pana
profesora Josefa v hudební škole.
S Kmochovou hudbou jsem začal hrát
v roce 1961 pod vedením pana Jana
Vostrčila, vyžadoval dochvilnost a kázeň,
byl vojenským kapelníkem. Hráli jsme po
celé republice, v televizi, v Praze v Lucerně,
Paláci kultury, ale i v cizině. Já už hrál na
celou bicí soupravu, velký buben, malý
buben a činely. Když se jezdilo autobusy za
hranice, měl jsem funkci „alkoholový
technik“ a léčitel. Byl jsem pomocníkem
lékaře, který s námi pravidelně jezdil. Byla
nepsaná povinnost, že každý muzikant
musel při nástupu odevzdat lahvinku. Od
pivovaru jsme dostali basy piva, od
Hankovců dvě bedýnky teplých rohlíků,
však jsme jim u Zámecké při nastupování
zahráli a bylo veselo. Měl jsem na krku
zavěšený pultík od celníků, na něm panáky,
vodu na vypláchnutí a lahvinku. Obcházel
jsem autobus – dokud bylo co. Tato funkce
zůstala po mém odchodu už neobsazená, tak
dobrého alkoholového technika už

Pan Jaroslav Vladyka na snímku Zdeňka Hejduka

Kmochova hudba nemá.
Po těch všech akcích v zakouřených
hospodách jsem začal být často nemocný.
Začal jsem žít zdravým životním stylem.
Navštívil jsem Láďu Černého, vedoucího
otužilců ve Třech Dvorech a začal se
sprchováním studenou vodou ráno a večer.
Plaval jsem 2x týdně v rybníku ve Třech
Dvorech až do jeho zámrazu do roku 1994.
Jezdil jsem po všech akcích otužilců po celé
republice. 3x jsem plaval druhý svátek
vánoční v Praze ve Vltavě. Setkal jsem se
s panem Venclovským a Novákem,
přemožiteli kanálu La Manche. S otužováním jsem začal, když mi bylo 47 a skončil
v 60 letech, to už jsem byl dost zdravý.
Studenou vodou se sprchuji stále.
Kolínské divadlo také uvedlo hru
o Františkovi Kmochovi, hráli jsme sami
sebe a byli jsme oblečeni v dobových
kostýmech.
V roce 1990 mě vedení Dílen pověřilo
správcováním deseti podnikových chat ve
Vlastějovicích na Sázavě. Ale hrát jsem
nepřestal. Všechny koncerty, zájezdy, máje
i zábavy s malými
partami jsem
absolvoval.
Zastupoval mě syn
a manželka. Před
K m o c h o v ý m
Kolínem – 3 roky po
sobě, se uskutečnilo
soustředění kolínských kapel ve
Vlastějovicích.
Muzikanti se
ubytovali a začalo se
hrát. Nejdříve sólo, já
si s manželkou
zatancoval před
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chatkami.
Šli jsme za pochodu Kolíne, Kolíne po
Vlastějovicích – dům po domě, chatu po
chatce po obou březích Sázavy. Já byl
kapelník. Všude jsme dostali občerstvení.
Museli jsme se přebrodit, hráli jsme
uprostřed řeky i smuteční píseň nad
upečeným čuníkem. Muzikantský život je
kamarádský a veselý.
Hrál jsem ve velké Městské hudbě
Františka Kmocha celých 50 let, pod
vedením 11 dirigentů a zůstal jsem
„KMOCHÁKEM“ stále. Hrál jsem už na
1. Kmochově Kolíně v roce 1962, průvod
tehdy šel z náměstí k Zimnímu stadionu, kde
byl monstrkoncert všech kapel. Hudba
spojuje národy, po roce 1990 jsme již častěji
jezdili do cizích zemí, navštívili jsme
Anglii, Norsko, Švýcarsko, Rakousko,
Německo, Francii, Maďarsko, Holandsko,
Itálii. Vrchol zájezdů byl v roce 1993, a to
Spojené státy americké a Kanada. V Kanadě
v Torontu jsme koncertovali a stravovali se
v české restauraci, viděl jsem i Niagárské
vodopády. V USA jsme se ubytovali
v Chicagu, účinkovali jsme na sokolském
sletu. Hráli jsme pro naše krajany, ale i pro
Američany. Byl to velký koncert asi pro
3000 lidí. Závěrečnou píseň „Ta naše
písnička česká“ jsme museli 3x opakovat.
Nákupně jsme se vyřádili v jednom
obchodním domě, kde stálo všechno 1 dolar.
Po 50 letech jsem se rozloučil s Kmochovou hudbou a začal hrát v menších
skupinách Slepičanka, Skalačka a Sendražanka, s tou jsem hrál 5 let. Často v neděli
odpoledne na Zámecké. Harmonika dokáže
zahrát i písničky ve stylu country, kytara,
3 saxofony, basa, buben, to je moje hudba
a oblíbenou písničku „Nikdy se nevrátí
pohádka mládí“, tu jsem si rád zazpíval

s naší zpěvačkou Haničkou Zrůstovou. Hrál
jsem i na 750 svatbách.
A to nejlepší nakonec:
Na pozvání kamarádů z vojny, muzikantů,
s kterými jsme hráli ve 20 letech, jsem byl
pozván Ondrou, Ester Janečkovou a kapelníkem Karlem Přibylem do pořadu České
televize Pošta pro tebe 17. února 2016. Bylo
to milé, už jsme zůstali jen tři.
Celý život jsem pracoval v kolínských
železničních opravnách, vychovali jsme
syna Milana, radujeme se ze dvou vnoučat
Michala a Petry a 3 pravnoučátek Kubíčka,
Matěje a Davida.
V roce 2006 jsme se vrátili do domku
v Bořeticích. Staráme se o domek, manželka

Zdenička, která se nikdy nezlobila, že
buben s hudbou jsou na prvním místě,
pečuje o zahrádku a dobře vaří. Oslavili
jsme 60 let společného veselého života
plného hudby a porozumění.
Přejeme všem čtenářům krásný život, ať
si ho váží a zazpívají si.
Jaroslav Vladyka s manželkou
Zdeničkou
Pan Zdeněk Hejduk – ředitel Městského
společenského domu Kolín společně
s panem Vladykou napsali a vydali v roce
2011 knížku vzpomínek o bubeníkovi,
který s dechovými kapelami prožil celý
život, BUBENICKÉ TANGO ŽIVOTEM.
Ptala se Věra Miškovská

Pozdravy z Tvořivé dílničky
Dubnová dílnička nám vyšla těsně před velikonoční svátky, a tak by byl hřích nezdobit
vajíčka a nepodřídit se lehce tradici.

T

echniky nás čekaly hned tři – natírat
vajíčka krakelovacím lakem a použít
decoupage, malování voskem a také
zdobení vajíček vrtanou technikou.
V mezičase jsme dozdobily vajíčka
betonová, která vznikla na minulé dílničce.
Stačil jen provázek a pírka a elegantní
dekorace i na ven byla hotová.
Je fajn mít mezi sebou kreativní zubní
laborantku, která neváhala donést v batůžku
na zádech velkou a těžkou proﬁ vrtačku - já
jsem kdysi zkoušela vajíčka vrtat obyčejnou
manikúrní vrtačkou a podařilo se mi ji
zavařit prakticky v rekordním čase.

zkušenost výborná.
Krakelovací lak se dá použít na většinu
materiálu, od dřeva, plastu, skla či papíru,
a tak i na vajíčkách drží moc pěkně
a rozhodně doporučuji vyzkoušet na
kraslice, které se pak dají polepit ubrousky,
lehce dozdobit a nadělají spoustu parády.

Tento stroj byl ovšem na daleko vyšší
úrovni, a tak se vajíčka vrtala naprosto
skvěle. Pravda je, že brzo jsme si všechny
připadaly jak v zubařské ordinaci, neb
„vrtající se skořápky“ voní nějak hodně
podobně, jako když vám vrtají zuby. Ale

Nejvíc zaujala asi technika malování
voskem, protože se s ní překvapivě moc lidí
nesetkalo v praxi. Jelikož máme v partě
i chovatelku všeho možného, měly jsme
k dispozici krásná velká husí vejce a na ta se
malovalo jedna radost.
V květnu nás čekala dílnička opět
papírového rázu, kdy dorazily pro změnu
milovnice papíru, řezaček, nůžtiček
a lepidel a vyřádily se na výrobě Exploding
boxu – což je ve své podstatě krásná dárková
krabička, do které můžete dát milé drobnosti
vzkazy, či fotky.
Více k tomu asi není potřeba dodávat,
neboť výrobky mluví za vše.
Veškerou fotodokumentaci z našich
kreativních večerů můžete sledovat na FB
Tvořivá dílnička Čepečky nebo můžete
dorazit osobně na některou z příštích
dílniček a vyzkoušet vše na „vlastní ruce“.
V červnu bude tradiční rozlučková,
relaxační dílnička, na které stihneme
samozřejmě krom občerstvení i inspirační
čtenářský kroužek kreativních časopisů,
a když nezklame počasí, vyzkoušíme si
i výrobu betonových květináčků „z hadru“.
Krásné léto, pohodové prázdniny
a šťastné návraty ze všech cest přeje
Jitka Bartůňková
Použité fotograﬁe jsou z archivu autorky
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Cukrárna na náměstí
Jmenuji se Renata Kosíková a se svým partnerem Zdeňkem Zahradníkem
se pokoušíme alespoň trochu realizovat náš malý sen. Vždy jsme si oba přáli
mít svoji malou kavárnu, krámek nebo cukrárnu, která by přinášela radost jak nám, tak
i lidem okolo nás. Mít takovou malou útulnou oázu klidu.

K

dyž jsme se dozvěděli, že zdejší
cukrárna bude končit, nemuseli jsme
se dlouho rozhodovat, co dál. Chtěli jsme
udržet zde, na náměstí, tradici cukrárny.
Vdechnout jí nový život a nabídnout našim
zákazníkům to nejlepší, co se dá. A tak jsme
se přihlásili do výběrového řízení. Měli
jsme už ve svých myslích namalované, jak
by mohla vypadat. Zbývalo jen doladit, od
koho a co budeme nabízet. Dlouho a pečlivě
jsme vybírali dodavatele na zákusky,

pečivo, na chlebíčky, na kávu a vlastně na
vše, co zde máme. Jen co cukráren jsme
objeli! Nakonec jsme vsadili kartu na
zákusky a minizákusky, které jsou nejen
vzhledově, ale i chuťově na špici, a hlavně
nás také dodavatel dokáže denně zavážet
čerstvým zbožím.
Dorty na zakázku jsou samozřejmostí
a nyní jednáme i o kopečkové zmrzlině,
která je vyrobena jen z těch nejlepších
surovin. Denně čerstvé a to nej jsme chtěli
i od dalších dodavatelů. Pečivo, které
nabízíme, si pomalu získává srdce našich
zákazníků. Je příjemné slyšet, jak vznikají
závislosti na naši borůvkovou taštičku,
makový koblih nebo vdolek a jiné dobroty.

O chlebíčcích ani nemluvě. A tak vám
můžeme nabídnout výborné snídaně
a svačiny, jak pro vás, tak pro vaše ratolesti,
ale i zajištění občerstvení na vaše oslavy.
Samozřejmostí je příjemné posezení
u kávy, kterou si můžete i odnést s sebou.
Rádi vám uspořádáme u nás i menší
oslavy dle vašeho přání nebo jen klidné
zázemí pro schůzky. Dále u nás najdete
výborné cukrovinky a drobnou dekoraci
jako dárek pro oslavence nebo jen tak pro
radost. Neváhejte nás oslovit buď osobně
nebo na tel. čísle 606 557 729 nebo na
Facebooku pod názvem Cukrárna a kavárna Červené Pečky nebo na internetu. Jistě
najdeme cestu, jak uspokojit vaše přání.
Renata Kosíková

Použité fotograﬁe pocházejí z archivu autorky

Seznamte se s...
Daniela Vodová žije v Červených Pečkách s manželem a svými třemi dětmi.
Vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na dramatickou výchovu,
v současnosti zřizuje a vede Základní školu Hůrka v Kutné Hoře.
Danielko, založila jsi v KH vlastní školu.
Je škola nějak zaměřená?
Je to tak. Před necelými třemi lety jsme
s kolegyní Mirkou založily základní školu.
Kromě školy zajišťujeme ještě provoz
dětské skupiny pro děti od 2 do 4 let a klubu
pro děti od 3 do 6 let. V současné chvíli k
nám dochází zhruba 60 dětí. Všechno je
provázané respektujícím přístupem k
dětem. Na tom všechno stojí, začíná a končí.

Myslíme si totiž, že tam, kde se děti necítí
bezpečně, kde nejsou našimi “parťáky”,
nemůže probíhat naplno ani vzdělávací
proces. Vzájemná komunikace je založena
na společně domluvených pravidlech, která
se mohou měnit, pokud nefungují nebo
nám nevyhovují. Ve škole vycházíme z
toho, že je fajn si všechno vyzkoušet. Když
se třeba učíme o stromech, poznáváme je
venku. Nemáme učebnice, známky,
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hodnotíme slovně. Chceme dětem říct, čeho
osobně dosáhly. Jedním z nejdůležitějších
činitelů je pro nás vnitřní motivace –
věříme, že je důležité podpořit chuť dětí
něco poznávat a objevovat a že je zároveň
přirozeností dětí pídit se po nových
informacích. Každý z nás má ale vlastní
tempo a zájmy, proto má každé z dětí svůj
individuální vzdělávací plán. Učíme
v menších skupinách dětí se dvěma
pedagogy, většinou v trojročí. Tak má dítě
možnost zažívat si různé role. Stát se
někým, kdo může poradit, zároveň vyhledat
ve skupině někoho, kdo má více zkušeností
a kdo poradí jemu.

Využíváme montessori pomůcky, často je
spolu vyrábíme, věnujeme se řemeslným
činnostem – postavili jsme si pec, v níž jsme
upekli chleba, aktuálně vyrábíme tzv.
dědka, bednářskou pořeznici, možná více
známou pod pojmem kozlík. Holky si
vyrábějí dřevěné spony do vlasů, vaříme v
kotlíku, učíme se zvládnout náročnější
podmínky v terénu apod.
Máte zatím první stupeň školy. Jaké jsou
další plány a cíle?
Od září přibude i druhý stupeň, otevřeme
6. a 7. ročník základní školy. Podařilo se
nám zrekonstruovat další část budovy,
MŠMT nám poté vyhovělo v žádosti navýšit
kapacitu školy. Hlavním cílem je i dál dobře
učit děti.
Jak vypadá například ráno, když děti
přijdou do školy?
Sejdeme se obvykle všichni v ranním
kruhu, kde si sdělíme, co nás čeká.
Rozdělíme se a věnujeme se práci podle
rozvrhu. Někdy je ale potřeba vyřešit nějaký
problém, něco, co děti trápí. Pak probíhá tzv.
poradní kruh, jehož cílem je najít řešení,

lektorujeme si vzájemně vzdělávací kurzy.
Někdo ovládá matematiku profesora
Hejného, někdo nás školí v metodě výuky
angličtiny CLIL aj. Jezdím do několika škol
jako mentor, podporuji vznik dalších škol
předáváním zkušeností nebo jako lektor na
kurzech.

které by bylo uspokojivé pro všechny
zúčastněné strany. Často mluvíme o úklidu,
pravidlech, o hře a vztazích mezi námi. Děti
si mnohdy domlouvají společné výlety,
plánují a organizují cesty, ﬁnanční
rozpočty, vymýšlí způsob, jak si vydělat
peníze na nové hry do družiny, případně
tvoří webové stránky, které jejich projekty
prezentují na internetu. Učení probíhá
vlastně v každé chvíli. Naši pedagogové
vnímají, že učení je celoživotní záležitost, a
snaží se dětem vytvořit podnětné prostředí.
Reagují na dětské nápady, podporují
realizaci jejich projektů. Je to velká radost.
Máš tři děti. Je možné skloubit práci
ředitelky a péči o ně?
I tohle je radost. Neříkám, že nejsem
někdy unavená. Ale mám dojem, že díky
nim jsem měla možnost tak nějak dospět.
Ve chvíli, kdy vychováváte vlastní děti, se
objevují různé strachy a obavy. Jestli to
děláte dobře, jestli se dětem někde něco
nestane, jestli je příliš nesvazujete, nebo
naopak nedáváte příliš svobody. Je to velká
výzva, nebát se a dát jim důvěru. Vracejí mi
to každý den. Už nyní mají svoje zájmy,

nejstarší chce být od malinka vědcem,
dcera baletkou a nejmladší Robin bude asi
zpívat… Zhudební i prosbu o rohlík.
Jak je to nyní s tvým zpěvem? Hudební
nadání zdědily děti po tobě?
Pravděpodobně. Po tatínkovi mají děti
dovednosti technického charakteru. Hudba
mě provázela celým dětstvím a bylo
období, kdy jsem se zpěvu věnovala hodně
intenzivně. Teď zpívám taky denně, ale s
jiným cílem. Moc nad tím nepřemýšlím a
raduju se zpěvem ze života. A to zní sice
také jako klišé, ale je to fakt.
Jsi velmi aktivní. Pomáháš i dalším
školám. Jak taková pomoc vypadá?
Spolu s kolegou jsme založili Asociaci
malých inovativních škol. Často se
scházíme a vzájemně se inspirujeme,
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Čemu se věnuješ ve volném čase? Máš
ještě nějaké další zájmy?
To je v této práci nutností. Být nějak
v kontaktu se sebou, nevyhořet, odpočívat.
I tak se ale moje volnočasové aktivity pojí
s vlastním seberozvojem. Věnuji se
intuitivní pedagogice. Jezdím na semináře,
během nichž si s námi zahraniční lektoři
hrají jako my s dětmi. Při hře můžeme dělat
chyby, radovat se, mít strach, dovádět. Je to
veliký relax. Doporučuji! Je to zároveň
hodně terapeutické, s přesahem k práci,
kterou dělám. Původně jsem ředitelkou
školy být nechtěla. Přála jsem si hlavně učit.
Ale přenést myšlenky a nadšení z dané práce
na někoho jiného, zvenčí, není tak jednoduché. Vlastně se ukazuje, že takovou práci
moc nikdo dělat nechce. Je to velká
zodpovědnost. A tak si často čtu v knihách,
vzdělávám se jako mentor, průvodce
pedagogů, zároveň vedoucí pedagogického
procesu, jako učitel. A hodně peču. To je asi
jeden z největších zájmů. Od moravských
koláčků přes slané quiche až po RAW dorty.
Ráda také vařím pro svoji rodinu, kamarády
a pro sebe. Na dobrém jídle jsem vlastně
trošku závislá.

Jaké jsou tvé nejbližší plány? Jak strávíš
prázdniny?
Určitě se svými dětmi. Vedu jeden ze čtyř
příměstských táborů, které naše škola
pořádá. Potom spolu budeme odpočívat a
cestovat. Tentokrát máme v plánu projet
Skandinávii. Uvidíme, kolik toho stihneme.
Ptala se Věra Miškovská
Použité fotograﬁe jsou z archivu autorky

Kdo byl Bob Ross?
Tento americký malíř pomocí svých televizních instruktáží přivedl
k malování miliony lidí na celém světě. Podle Boba umí malovat každý
z nás, jen vědět, jak na to. Zvěst o tom, že použitím jednoduchých technik a různých štětců
namalujete za jeden den celý obraz, dorazila i k nám, do Červených Peček.

P

aní Hurtová shromáždila skupinku
nadšenců, pozvala lektora, pana Pavla
Michalicu, zajistila prostory ve škole
a zanedlouho stál každý „Picasso“ před
svým stojanem. Než jsme stihli před
prázdným plátnem propadnout panice,
výuka začala. Rychlé seznámení se štětci,
v nichž je ukryto celé kouzlo. Velký na
mraky, užší na cokoliv, „rozháněč“ na
zjemnění, vějířek na stromy a květy. Ještě
špachtle na hory a skály.
Staří mistři malovali nebe celé týdny, my
ho měli za půl hodiny. Někdo bez mráčků,
někdo s beránky, objevil se i bouřkový
mrak. Pár tahů špachtlí a byly tu zasněžené

velehory. Štětcem do vějířku jsme vykouzlili smrkový les během chvilky. Při polední
přestávce jsme ochutnávali přinesené
dobroty a nadšeně a už zcela zasvěceně
diskutovali nad svými výtvory. Přestože
zadání bylo jednotné, každý obraz byl
trochu jiný a odrážel cítění a temperament
autora. Odpoledne bylo určeno na detaily
a dokončení. Ukázalo se, že nejtěžší bylo
opustit dílo včas. Kdyby nám Pavel taktně
neukázal, kde a jak obraz podepsat,
vylepšovali bychom dlouho do noci. Pyšně
jsme si odnášeli domů svá ještě mokrá
veledíla. Vítr mi cestou připlácl obraz na
kabát a borovici nad jezerem na něm mám
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jako památku dodnes. To, co měla být
jednorázová zážitková akce, mnohým z nás
nestačilo. Setkáváme se dvakrát ročně dál,
nejde totiž jen o ten naivní obrázek, ale o to,
co nového v sobě objevíte, o radost ze
setkání a odvahu zažít něco, o čem jste
možná celý život snili. Další setkání
plánujeme v říjnu, oznámení bude na
nástěnce. Témata jsou a) tajemné schody b)
muškáty.
Není na co čekat, začněte také malovat!
Zuzana Dvořáková
https://michalicapavel.cz/

Myslivost

M

yslivci vyzývají
návštěvníky lesů, luk, polí a sadů,
aby se v současné době chovali mimořádně
ohleduplně a dodržovali v lesích klid.
Právě nyní totiž vrcholí období kladení
mláďat. Dále žádáme motorkáře a jezdce na
čtyřkolkách o shovívavost k přírodě a zvěři.
Nebezpečí představují tyto stroje nejen
v tom, že zvěř ruší, ale především tím, že
mláďata mnohdy končí pod koly rychlých
čtyřkolek a motorek, kterým nemohou
uniknout. Myslivci současně upozorňují na
nutnost mít svého pejska při procházce
přírodou pod kontrolou tak, aby nenaháněl
například srnčí zvěř.
Bezohledné rušení zvěře a volné pobíhání
psů je v tomto období pro zvěř velmi
škodlivé. Ohroženy nejsou jenom dospělé
matky, ale zejména mláďatům hrozí
bezprostřední nebezpečí zadávením. Psi
dále ruší na zemi hnízdící ptáky, kterým se
častějším opouštění hnízda snižuje líhnivost
snůšky či hnízdo zcela opouštějí.
Dále radíme jak se zachovat při nálezu
opuštěného mláděte. "Pokud někdo nalezne
opuštěné mládě na louce, v sadě či v
blízkosti lesa, je nutno jej ponechat na
původním místě a co nejdříve nejkratší
cestou se vzdálit od tohoto místa, aby
nezanechal pachovou stopu v blízkosti
mláděte. Pokud bychom se mláďat dotýkali,
můžeme je svým chováním odsoudit na smrt,
protože je matka již nemusí přijmout."
Velkým nebezpečím je pro zvěř také
velkozáběrová zemědělská mechanizace
tažená silnými a rychlými traktory. Tyto
stroje nejčastěji ohrožují a masakrují zajíce
a srnčí zvěř, kteří se pohybují po polích a
nemají téměř žádnou šanci strojům včas
uniknout. Proto žádáme hlavně zemědělce,
aby v době senosečí na loukách a při pracích
na polích věnovali tomuto problému velkou
pozornost.
Nyní bych chtěl veřejnost seznámit

stručně s vlastní prací myslivců v MS
„OBORA“ Červené Pečky v minulém
čtvrtletí.
V měsíci dubnu jsme zahájili brigády,
které jsme věnovali výstavbě, opravám
a asanacím mysliveckých zařízení, taktéž
úpravám a osevům mysliveckých políček.
V měsíci květnu již začíná lovecká sezóna,
a to odstřelem srnců v první věkové třídě,
takže se může stát, že ve večerních a brzkých ranních hodinách potkáte myslivce
v přírodě, aniž to budete čekat. Věnujeme se
intenzivnímu odlovu zvěře škodící
myslivosti, dle daných zákonů a předpisů.
Na konci měsíce června se uskuteční
slavnostní schůze našeho spolku v rámci
oslav Měsíce myslivosti.
Pavel Balvín

VČELKA senior care o.p.s.
Organizace VČELKA senior care o.p.s., dříve Senior Care
sociální služby o.p.s., vznikla v roce 2010, jako obecně
prospěšná společnost za účelem poskytování sociálních služeb
seniorům. V následujících letech se organizace vyproﬁlovala
do společnosti poskytující individuálně celostně nastavenou
péči o jedince, který má nemocí či věkem sníženou schopnost
sebeobsluhy. Současně je pro služby typické, že jsou poskytovány zejména v menších obcích, kde je pokrytí těmito službami méně dostupné nebo
nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně postižení a chronicky nemocní
lidé.
Kolínské středisko nabízí své služby nejen občanům žijícím v Kolíně,
ale také těm, kteří žijí v okolních obcích Kolína.
Lidé v organizaci si velmi váží osob, které o své blízké s láskou pečují, zároveň jim nabízí
pomoc. Uvědomují si totiž, že péče o blízkého stojí mnoho sil a energie, které jsou potřeba
pravidelně dobíjet. Každý občas potřebuje pomoc. Nestyďte se říct si o ni.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně
včetně sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7 do 20 hodin. V rámci péče je samozřejmostí
prodej a donáška specializované kosmetiky a zdarma doručení kompenzačních
a inkontinenčních pomůcek.
Cena za poskytnutou hodinu péče je 120,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj
pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví pří cestě za ním.
První kontakt s klienty zprostředkovává sociální pracovnice:
Mgr. Barbora Jägerová
tel.: 606 034 100
email: kolin@senior-care.cz
Ceník a bližší informace o službách a organizaci jsou uvedeny na www.senior-care.cz.

Naložený autobus vyráží... - foto autorka

NEŽ ZE MĚ BUDE ZEMĚ...
Ke svým75. narozeninám jsem si dala dárek – KORSIKU od 26. 4. do
12. 5. 2019. Hornatou a krásnou zemi jsem poznala po vodě, na kole i při
výstupech ve skalách. Jela jsem se svou jablonecko-libereckou partou s panem Vaškem
Šatavou. Zájezd byl pro vodáky z Českého Dubu a nás několik bylo do počtu.

V

odáci a vodačky byli mladí a veselí.
Hráli na 3 kytary a harmoniku. Vezli
s sebou 6 sudů piva a 100 litrů vína.
Projeli jsme Korsiku od Bastie přes
hornaté městečko Corti, srdce Korsiky,

v horách byly první výstupy. Sjížděli jsme
na kánoích a raftech řeky Golo, Selenzara,
Tavignáno, pádlovali po moři v krásných
zátokách. Koupali jsme se, voda byla ještě
studená. Mě lákaly hory, autobus nás

Národní den

V

pátek 24. 5. 2019 první třída prožila
netradiční Národní den.
Vzhledem k probíhajícímu mistrovství světa v hokeji se
všichni žáci první třídy včetně paní učitelky oblékli do
národních barev. Hlavním cílem dne byl rozvoj občanské
klíčové kompetence. Kompetence jsou souborem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou
důležité pro osobní rozvoj a uplatnění člověka ve společnosti.
Žáci se seznámili se sportovními úspěchy českých hokejových reprezentantů, získali znalosti o vhodném a důstojném
užívání státní vlajky i dalších státních symbolů a naučili se
hymnu České republiky. Atmosféra celého dne a motto:
„Fandíme společně“ nás budou v našich vzpomínkách ještě
dlouho provázet.
Mgr. Šárka Kolářová
učitelka ZŠ a MŠ Červené Pečky
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dovezl do sedla pohoří Calanche a Bavelly
a odtud jsme vystupovali do výšek. K moři
a do kempů jsme sjížděli na kolech, po
silnici běhala volně černá prasata. Krásné
byly kaskády Polichello.
Prohlédli jsme si města Ajacii – rodiště
Napoleona, Bonifacii, Bastii s muzeem,
přístavy Porto Pollo, Propriano a další.
Jezdili jsme denně na kolech. Večery jsme
prozpívali – bylo veselo.
Prožila jsem 17 dní pohybu, poznávání,
veselí i nepohodlí.
Věra Miškovská

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

Mgr. Jiřina Kotyková
* 1975 Nymburk
Členkou zastupitelstva
městyse jsem první volební
období, zároveň jsem od
listopadu i novou posilou
redakční rady Červenopečeckého čtvrtletníku.
Jsem vdaná a mám dvě děti – 17letého
Jana a 14letou Ninu, oba studují na
Gymnáziu Kolín.
V Červených Pečkách bydlíme patnáct let
a musím říct, že se tu žije moc příjemně.
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu
UJEP, obor český jazyk – výtvarná výchova
pro střední školy. Po studiu jsem nastoupila
na rok na Základní školu v Plaňanech,
a zároveň už i na kolínské gymnázium. Na
gymnáziu tak učím přes dvacet let, hlavně
češtinu, a pořád mě tato práce nesmírně
baví! Jsem také moc ráda, že jsem mohla
učit i řadu místních. Těch lidí byla už
skutečně celá řada a musím říct, že ze zdejší
základní školy přicházeli vždy výborně
připravení.
Co se týče zálib, ráda navštěvuji nejrůznější výstavy, divadelní představení, ráda
čtu, sem tam i něco vytvořím. Dvakrát týdně
chodím s kamarádkami z Červených Peček
cvičit, nějakou dobu jsem také byla členkou
jezdeckého klubu Red Mill na Hranicích,
s rodinou jezdíme na výlety a podnikáme
různé túry doma i v zahraničí. Taky ráda
dělám doprovod manželovi na různých
závodech, jeho specialitou jsou extrémní
adventure závody a ultramaratony.

Ing. Miloslav Kubín
*1956 Český Brod
Mládí jsem prožil na
Českobrodsku, občanem
Červených Peček jsem od
r. 1976, ale za rodiči mého
otce jsem sem jezdil od narození. Členem
zastupitelstva jsem nepřetržitě od r. 1990,
po několik volebních období jsem zastával
funkci neuvolněného místostarosty,
v letech 2002 - 2004 jsem byl starostou. Pro
obec jsem mohl využít především znalosti
související s evidencí pozemků a také
podněty z častých setkání se starosty jiných
obcí.
Vzděláním jsem geodet, po ukončení
školy (ČVUT, obor geodézie a kartograﬁe)
v r. 1981 jsem pracoval na středisku
geodézie a od r. 1992 jsem společníkem
Geodetické kanceláře Kolín. Moje práce
souvisí převážně s pozemky a se stavbami.
Od r. 1985 jsem šťastně ženatý, manželka
Iva pochází z Nebovid. Společně jsme
zrekonstruovali rodinný domek ve Školní
ulici a vychovali 2 děti. Syn Petr je ženatý,
vystudoval stejnou školu jako já a nyní
spolupracujeme ve stejné ﬁrmě. Dcera
Kristýna studuje fyzioterapii. K mým
zájmům patří především pohybové aktivity.
Mnoho let to byl především tenis (v místním oddíle jsem byl po dlouhá léta
předsedou), v zimě mám nejraději lyžování, zejména běžky, velmi rádi chodíme do
přírody a do hor. S potěšením navštěvujeme
kulturní akce a máme rádi i obyčejná
setkání s přáteli.

Život ve škole
Od minulého vydání čtvrtletníku se ve škole událo mnoho věcí. Prvňáčci
předvedli na třídní slavnosti rodičům, jak se zvládli naučit číst a počítat. Rodiče nových
žáků jsme přivítali na předzápisové schůzce, kde se měli možnost dozvědět informace o
školní zralosti a připravenosti dítěte na školu.

P

roběhl zápis k povinnému školnímu
vzdělávání do ZŠ i MŠ. První třída v
novém školním roce bude méně početná.
Těšíme se na 18 nových žáčků, které povede
paní učitelka Mgr. Zdenka Chmelíková. Do
MŠ jsme tedy letos měli k dispozici 18
volných míst, která jsme obsadili.
Ve škole se ve třetím čtvrtletí hodně
sportovalo – různé sportovní soutěže,
dokonce i krajské úrovně, i soutěžilo – zpěv,
Mladý zahradník, Mladý zdravotník,

Pythágoriáda. Navštívili jsme divadlo, byli
jsme na exkurzích, na Konferenci školních
parlamentů. Letos poprvé proběhl i
turistický kurz pro 8. a 9. ročník. Sbírali
jsme starý papír a karton.
A nyní už ﬁnišujeme. Závěr školního
roku je pro nás všechny hektický a náročný.
A co nás v nejbližších dnech čeká?
Naši sportovci se zúčastní Kolínských
sportovních dnů – týdenních soutěží
základních škol v okrese Kolín. Všichni se
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Mgr. Lukáš Istenčin
* 1977 Červené Pečky
Narodil jsem se před 42 lety
v Červených Pečkách, dodnes
jsou mým trvalým bydlištěm,
a pokud se nestane nic nečekaného a zásadního, bude tomu tak i do
budoucna. Je to mj. i tím, že Červené Pečky
jsou místem, ke kterému jsem si vybudoval
vztah a ten bych nerad narušil.
V zastupitelstvu městyse působím třetí
volební období. Devátým rokem jsem
členem kulturní komise, to s sebou nese
určité výhody (příprava některých akcí je
díky zkušenostem časově méně náročná)
i nevýhody (přicházet s novými nápady je
stále náročnější).
Při přípravě akcí se snažím volit pestrou
směs aktivit tak, aby si z nabídky mohl
vybrat každý. Akce jsou různé, ale hlavní cíl
stejný: dát lidem možnost setkávat se,
poznávat se, zajímat se, podílet se... pomoci
tomu, aby Červené Pečky pro místní
obyvatele nebyly pouze místem, kde
pasivně žijí, ale místem, které aktivně
spolutvoří.
Profesně mám celý život spojený s oblastí
vzdělávání. Místa a pozice jsem si vyzkoušel různé a aktuálně působím sedmým
rokem na Základní škole Žižkov v Kutné
Hoře. Na 2. stupni učím především matematiku.
Volný čas mám spojen s cyklistikou, rád
se aktivně účastním cyklistických závodů,
a kromě toho provozuji servis jízdních kol.

už moc těší na zajímavé třídní výlety
a exkurze. 10. 6. – 11. 6. 2019 proběhnou
obhajoby absolventských prací žáků
9. třídy, kde budou prezentovat před komisí
své celoroční projekty.
Blížící se konec školního roku přivítáme
20. 6. 2019 od 16 hodin Velkou zahradní
slavností v areálu kluboven v zámeckém
parku.
Program si připravily všechny třídy ZŠ
i MŠ. V rámci oslavy proběhne pasování
předškoláčků na školáky a vyřazení
deváťáků. Rádi vás přivítáme a společně se
rozloučíme se školním rokem.
Potom už budeme netrpělivě vyhlížet
prázdniny a těšit se na chvíle volna.
Mgr. Štěpánka Hanzlová
ředitelka školy

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/20

Indiáni ve Zbraslavicích
Již třetí rok jsme se na školu v přírodě vydali do rekreačního
a sportovního centra U Starého rybníka ve Zbraslavicích.

L

etošním průvodcem nám byl Malý
strom, indiánský chlapec, který nás
celým pobytem provázel. Nejenže jsme se
během čtení seznamovali s životem indiánů,
ale během 4 dnů jsme si ho i prožili. Jako
správní indiáni jsme se nezalekli ani počasí,
které nám letos příliš nepřálo. Avšak
indiánské kmeny Pírka, Perly a Hvězdy si
uměly poradit. Déšť jsme zaháněli tancem.
Na přivítanou jsme si obsadili své území
a označili ho pravým indiánským totemem
vyobrazujícím přírodní živly.
Na druhý, úterní den se nám podařilo
přivolat Slunce, a tak jsme si večer „chytili
a upekli i hady“! Dopoledne jsme věnovali
ruční výrobě a zdobení triček. Propršenou
středu jsme trávili výrobou čelenek z pírek
a sportovním kláním ve velké tělocvičně.
Mimo klasický fotbalový zápas jsme se
procvičili i v míčových hrách a především
v pohybu s lanem, který každý indián velmi
dobře ovládal. Ani jsme se nenadáli
a čtvrteční balení bylo za dveřmi.
Za zvuku indiánských ﬂéten jsme si
předali diplomy a vybrali si dárečky
věnované rodiči. Nakonec jsme se na
památku vyfotili s totemem. Indiánským
pokřikem a za stálého mávání jsme se
rozloučili s dalšími spolubydlícími

a zaměstnanci areálu.
Již teď se těšíme na další společné
dobrodružství.
Děkujeme všem rodičům, kteří nás
podpořili jak dárečky pro děti, tak i dobrotami na cestu!
Šárka Kořínková

Zápis do MŠ proběhl 10. 5. 2019 tradičním způsobem v budově mateřské školy.
Překvapivě poptávka téměř nepřesahovala
nabídku. Byly přijaty všechny děti kromě
jednoho, které nespadá do spádové oblasti
Červených Peček a je mladší tří let.
Pro rodiče přijatých dětí bude svolána
třídní schůzka na konci prázdnin, aby se
seznámili s prostředím a režimem v MŠ
a zároveň dostali potřebné informace
k nástupu svých dětí do MŠ.
Za MŠ Beňovská Hana

Školka v přírodě ve Zbraslavicích - foto archív autorky

Školka v přírodě ve Zbraslavicích - foto archív autorky

Pěvecká soutěž
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 proběhl na 4. ZŠ Kolín 11. ročník soutěže
v dětském sólovém zpěvu. Zúčastnilo se ho osm škol z Kolínska a Kutnohorska. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, do kterých byly rozděleny děti od druhé do deváté
třídy. Bohužel, za jednu školu a jednu kategorii mohl účinkovat jen jeden žák. Byl to těžký
výběr, všechny přihlášené žákyně ze 4. a 5. třídy (2. kategorie) zpívaly velmi dobře. Naši
školu jela nakonec reprezentovat Terezka Kopecká s písněmi Ó hřebíčku zahradnický
a Desatero. Svým výkonem získala 1. místo. Blahopřejeme.
Ing. Šárka Jeřábková, učitelka ZŠ a MŠ Červené Pečky
Terezka na podiu - foto autorka
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Regionální konference žákovských parlamentů
Ve čtvrtek 23. května 2019 vyrazil žákovský parlament ZŠ a MŠ Červené
Pečky na regionální konferenci žákovských parlamentů, která byla
pořádána Základní školou Chýně u Prahy ve spolupráci se společností Škola pro
demokracii (CEDU). Na konferenci se sjeli zástupci ze 22 škol z okolních regionů.

P

rogram celé konference byl určen jak
pro začínající, tak i zkušené členy
žákovských parlamentů. Během celé
konference se sdílely zkušenosti, nápady,
postupy, hrály se různé hry a diskutovalo se.
Vše probíhalo v rámci různých workshopů,
které byly připraveny speciálně pro členy
žákovských parlamentů i pro jejich
koordinátory.
Děti si během dopoledne ve svých
skupinách, do kterých byly rozděleny,
prošly třemi workshopy, kde se dozvídaly,
co dělá tým parlamentu a jak by měl ve škole
fungovat. Prezentovaly své projekty
žákovským parlamentům z ostatních škol,
které realizovaly ve škole. Během celého
dne získaly mnoho nových poznatků,
nápadů a zkušeností, které by rády zrealizovaly ve své škole.
Program pro koordinátory byl také velice
zajímavý. Na začátek nám ředitel společnosti Školy pro demokracii Tomáš
Hazlbauer připravil malou přednášku o tom,
čím se vlastně CEDU zabývá a jaká je její

náplň. Následně probíhaly různé diskuzní
aktivity, kde byly sdíleny náplně žákovských parlamentů z pohledu koordinátorů
zúčastněných škol. Celé toto diskuzní
dopoledne bylo pro naše nové koordinátory
žákovského parlamentu velmi přínosné.
Abychom se také dozvěděli něco o škole,
která konferenci pořádala, tak nám pan
ředitel školy, Mgr. Jaroslav Novák řekl pár
slov o škole, jak to u nich funguje a
zodpověděl naše dotazy. Samozřejmě byl
každý zvědavý, protože ZŠ Chýně má nové
prostory, ve kterých funguje teprve čtyři
roky. Hned ze začátku, když jsme ke škole
přijeli, jsme byli ohromeni, a to jsme ještě
nevěděli, co nás čeká uvnitř. Proto
samozřejmě nemohla chybět prohlídka
školy, která byla závěrem celé konference.
Škola je naprosto perfektně vybavená, její
desing je velmi moderní. Děti školu
přirovnávaly ke školám, které můžeme
vidět v různých amerických ﬁlmech, a byly
z ní velice nadšené.
Za školní družinu Michaela Jirušová

Použité fotograﬁe z archivu autorky

Jaro ve školní družině
Letošní jarní čas ve školní družině byl opravdu pestrý. Zpočátku jsme si
užívali pěkné počasí, kdy jsme konečně mohli trávit delší čas venku na
sluníčku. Venkovní radovánky nám tedy zkrátily čas, kdy jsme netrpělivě čekali na
všechny naplánované akce a projektové dny.

V

polovině dubna čekala děti, které
navštěvují badatelský kroužek, první
akce. Vyrazily navštívit Národní zemědělské muzeum v Praze, kde si to báječně užily
a vrátily se se spoustou nových informací
a vědomostí. Po této exkurzi následovaly
Velikonoce, na které jsme se pilně připravovali. Učili jsme se velikonoční koledu, jarní

básničky, vyráběli velikonoční vajíčka
a dělali spoustu dalších aktivit, které
souvisejí s Velikonoci.
Hned v úterý po velikonočních prázdninách nás ve družině čekal první projektový
den na téma První pomoc. Dorazil za námi
pán od záchranné služby, který nám nejprve
představil svoji práci záchranáře a následně
s námi prošel různá
zranění, která si děti
mohly zkusit ošetřit.
Samozřejmě na konci
n e z a p o m n ě l
zodpovědět spoustu
dětských dotazů.
Druhou jarní akcí
bylo netrpělivě
očekávané čarodějnické přespání. Děti
se sešly v pátek
v podvečer a užily si
m n o h o z á b a v y.
Nejprve si opekly
k večeři buřty, pak si
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zahrály různé hry a nezapomnělo se ani na
noční stezku odvahy.
Od přespání uběhly dva týdny a děti ze
čtenářského kroužku vyrazily na exkurzi do
kutnohorské knihovny, kde pro ně byl
připravený velmi zajímavý interaktivní
program. Nejprve se dozvěděly obecně
několik informací o knížkách. Dále děti
vymýšlely rýmy nebo také významy
slovních spojení. Také si prohlédly knihovnu a měly čas si pročíst a prohlédnout
knížky, které je zaujaly.

Ve stejný týden jsme ještě vyrazili na
výstavu životního prostředí, která se konala
v kolínském kulturním domě. Nejdřív nás
výstavou provedla Mgr. Marie Trpišovská,
která pak následně dětem zodpovídala různé
dotazy, na které nedostaly odpovědi na
soutěžních stanovištích, která tam byla pro
děti připravená a rozdělená do určitých
okruhů. Za nasbíraná razítka na stanovištích
si pak děti mohly odnést různé odměny. Celá
výstava byla velmi pěkně připravena a na
závěr jsme měli ještě možnost prohlédnout
si minivýstavu farmářských zvířat.
Více podrobností o akcích a spoustu
fotograﬁí naleznete na webu školní družiny.
Za školní družinu Michaela Jirušová

Použité fotograﬁe z výstavy o životním prostředí v KD Kolín - foto archiv autorky

Soutěž „Mladý zahrádkář“
Naše základní škola se zúčastnila soutěže Mladý zahrádkář. Cílem této soutěže je
podpořit zájem žáků o přírodní vědy, o ochranu životního prostředí a propojit teoretické
znalosti s praxí. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích mladších a starších žáků a ve dvou
částech. V první části žáci porovnávají teoretické znalosti a ve druhé praktické části
poznávají různé druhy semen a rostlin.

L

etos naši školu reprezentovali
v kategorii starších žáků Štěpán
Horálek a Petr Vokoun. Petr získal krásné
2. místo a Štěpán výborné 3. místo.
V kategorii mladších žáků nás reprezentovala Tereza Maláková, která obsadila 6.
místo. Touto cestou bych ráda poděkovala
za úžasnou reprezentaci školy.
Jana Nováková

KONCERT ŽÁKŮ POD VEDENÍM PANA UČITELE MÁCHY
Ve středu 22. 5. se uskutečnil v aule základní školy koncert žáků pod vedením pana
učitele Máchy.
Tento koncert nebyl první, proto jsme se si zde mohli poslechnout jak již ostřílené
muzikanty, tak také nově začínající hudebníky. Pan učitel učí naše žáky nejen ovládat
nejrůznější hudební nástroje, ale hlavně je učí lásce k hudbě. Proto zde panovala skvělá
atmosféra, kterou si užili všichni posluchači.
Tímto panu učiteli moc děkujeme a těšíme se na příští rok!
Jana Nováková

Memoriál 2019
V sobotu 18. května 2019 jsme pořádali tradiční Memoriál na počest Standy
Petruse, Hany Moravcové a Jaromíra Pilného, závod, ve kterém si děti vyzkouší
své dovednosti a znalosti, které jim vedoucí předávají, v praxi.

S

ešli jsme se v 8 hodin v zámeckém
parku v Červených Pečkách. Po
zahájení se vydala na trať první hlídka
starších chlapců, následovaly hlídky
starších dívek, mladších chlapců a nakonec
se vydaly plnit úkoly mladší dívky. Trasa

vedla přes Červené Pečky, Dobešovice a
zpátky „hájem“ do parku. Na trase hlídky
čekalo celkem 10 disciplín v pořadí uzly,
vyhledávání informací, šifry, první pomoc,
vlast a skauting, manuální zručnost,
příprava pokrmů (vaření), rozdělávání
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Fotograﬁe z koncertu z archivu autorky

ohně, příroda a nakonec orientace. Hlídky
získávaly body za absolvování stanovišť,
chování a čas strávený na trati.
Celkem se závodu účastnilo 20 tříčlenných (výjimečně dvojčlenných či čtyřčlenných) hlídek. Memoriál se velmi vyvedl,
počasí nám přálo, účast byla hojná a
disciplíny byly perfektně připravené.
Vyhlášení výsledků probíhalo v krojích
opět na slavnostním nástupu v areálu
zámeckého parku. Vítězové si zaslouženě
vybojovali mnoho krásných cen a první
místa obdržela poháry a květiny, které poté
odnesli na hroby Hany Moravcové, Standy
Petruse a Jaromíra Pilného.
Slavnostní nástup soutěžních hlídek - foto Filip Nehasil

Umístění hlídek

Ceny pro vítěze - foto Filip Nehasil

Mladší dívky:
1. místo: 7. oddíl – Anežka Dvořáková, Tereza Kopecká, Helena Zuzová, Aneta Benešová
2. místo: 6. oddíl – Zuzana Pokorná, Adéla Bednářová, Nela Seidlová
3. místo: 7. oddíl – Tereza Šťastná, Anežka Šebestová, Jana Šancová, Nela Bradnová
Mladší chlapci:
1. místo: 11. oddíl – Tomáš Urbánek, Filip Albert Hannich, Tobiáš Kubelka
2. místo: 12. + 13. oddíl – Vojtěch Pokorný, Tomáš Smolík, Radim Kučera
3. místo: 13. oddíl – Jakub Smetana, Ondřej Šanc, Jan Bradna

Starší dívky:
1. místo: 7. oddíl – Nina Kotyková, Anežka Procházková, Bára Nehasilová
2. místo: 7. oddíl – Marie Trpišovská, Valentýna Novotná, Kačka Hrejsemnou
3. místo: 8. oddíl – Eliška Podhorová, Kateřina Roušalová, Klára Pokorná
Starší chlapci:
1. místo: 12. + 13. oddíl – Štěpán Horálek, Tomáš Sodoma, Ondra Hrejsemnou
2. místo: 14. oddíl – Michael Zuza, Jan Papcun, Vojtěch Hynčica
3. místo: 14. oddíl – Lukáš Lebeda, Lubomír Marcin, David Podnecký
Za všechny pořadatele Iveta Nováková, 8. oddíl

Na trase - foto Filip Nehasil

Vítězné hlídky v jednotlivých kategoriích - foto Filip Nehasil
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Veverky na vlně Svojsíkáče
Svojsíkův závod je postupová soutěž 4-8 členných skautských družin (t.j.
skupin skautek a skautů do 15 let), jejíž kořeny sahají až do roku 1946. Koná
se každý druhý rok a probíhá postupně na třech úrovních – okresní, krajské
a celostátní. V závodech skauti porovnávají své dovednosti a znalosti v široké škále
disciplín. Cílem není samozřejmě jen měření sil s ostatními, ale také získání nových
zkušeností, seznámení s dalšími skauty či podpora spolupráce a fungování družin.

D

ružina Veverek ze 7. oddílu se díky
2. místu v okresním kole konaném
v Českém Brodě nominovala na kolo
krajské, které proběhlo 31. 5. - 2. 6. ve
Zbečně. Velkou radost z postupu brzy
vystřídal šok z nálože úkolů, které museli
účastníci splnit ještě před samotným

závodem. Holt vyšší kolo s sebou nese
i vyšší nároky.
Jedním z úkolů bylo přivézt si suroviny
na uvaření libovolného teplého jídla, které
bude bodované. Holky se chtěly ukázat
v tom nejlepším světle, a proto vymyslely
karbanátky s bramborovou kaší a salátem.

Nedbaly varování vedoucích před nebezpečnou kombinací syrového masa a teplého
počasí. Do krosny zabalily prkénka, pánev,
plynový vařič, do ruky vzaly mrazicí box
s masem a vzhůru na cestu. V cíli si za
drobnou úplatu vyjednaly s majitelem
místního kiosku úschovu masa v chladu.
Další den se pak mohly blýsknout svým
originálním jídlem, které by v polních
podmínkách nikdo nečekal.
Samotný závod byl více než na konkrétní
znalosti zaměřen na spolupráci a schopnost
poradit si v krizových situacích. Jak se
zachovat, když uvidíme tonoucího v řece?
Jakou konstrukci vymyslet, aby se nerozbilo
vajíčko při pádu z výšky? Jak si co nejlépe
předat zprávu na dálku bez použití elektroniky? A naše děvčata si přidala ještě situaci,
která rozhodně v plánu organizátorů nebyla:
Jak vyřešit zabloudění a prodloužení
původní trasy o 6 km? Vše nakonec dobře
dopadlo a Veverky si závod náramně užily.
Blízkost řeky Berounky byla pak příjemným osvěžujícím bonusem v cíli.
No a konečné umístění? Slovy našich
děvčat: “Účastnilo se 21 družin. Byly jsme
v top 20. No dobře, i v top 10. A vlastně
i v top 5. No prostě jsme byly první!”
O co méně jsme vítězství v krajském kole
Svojsíkova závodu čekaly, o to více oslav
a skoků do řeky proběhlo. Je to bez nadsázky historický úspěch, který Veverky
nominoval do celostátního kola.
Tak jim v září držte palce!
Anka – Aneta Adamcová, vedoucí 7. oddílu

Vítězná hlídka Veverek na nástupu při závodě - foto autorka

Výprava do Poděbrad
O víkendu 17. 5. – 19. 5. se družina Kopretin vydala na svou první větší
výpravu, do Poděbrad.
V páteční podvečer jsme se sešly na kolínském vlakovém nádraží a v půl šesté vyrazily
osobním vlakem směr Poděbrady. Po příjezdu nás čekala delší procházka k Domovu dětí
a mládeže Jitřenka, kde jsme byly ubytované. Po vybalení a večeři následovaly hry na
přilehlé zahradě, a jelikož naši hokejisté hráli proti Itálii, musely jsme taky běžet fandit.

S

oučástí sobotního programu byla
prohlídka Huslíku, záchranného
střediska pro zraněná zvířata. Holky si zde
nejvíce oblíbily vydru, uchvátil je i nosál,
morčata a králíci. Po obědě a několika hrách
pokračovala naše cesta na soutok Labe a
Cidliny, kde se holky dočkaly zasloužené
odměny v podobě limči, odpočinku a
vymodlené cesty parníkem zpátky do
Poděbrad. Procházku po poděbradské
kolonádě nám zpestřil koncert v parku,
který se konal ku příležitosti zahájení
lázeňské sezóny. Svoje putování jsme
zakončily na dětském hřišti. Nejoblíbenější
průlezkou se stal kolotoč, který holky

nechtěly opustit. Po dostatečném vyřádění
následovala cesta zpátky a večeře v podobě
špaget s kečupem a se sýrem.
Večernímu programu kralovalo taneční
vystoupení holek a pyžamová módní
přehlídka. Den jsme zakončily stezkou
odvahy.
V neděli dopoledne jsme poklidily,
zabalily si a vyrazily na nedaleké hřiště.
Zde jsme si zahrály několik posledních her
a užily si zábavu na kolotoči a na písku.
Ve dvě hodiny si nás na kolínském
nádraží vyzvedli natěšení rodiče a náš
úžasný víkend tím skončil.
Natálie Bartůňková 9. oddíl
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Fotograﬁe z výletu z archivu autorky

Sbírka Pomozte dětem opět
v Červených Pečkách
Jednu březnovou schůzku jsme vytáhly
ven před klubovnu stoly a začaly vyrábět
vajíčka, zajíčky a kuřátka. Blížila se totiž
tradiční akce Velikonoční kuřátko, kterou
zaštiťuje organizace Pomozte dětem.
Ta nám poslala kasičku, trička, placky
a plakáty. Výrobky jsme nazdobily, kasičku
zapečetily, plakáty vylepily, a tak jsme byly
připravené na 12. 4. V pátek jsme se sešly ve
dvě hodiny na červenopečeckém náměstí.
Počasí nám moc nepřálo, ale to ani nás, ani
přispívající neodradilo. Příspěvek za
výrobky byl dobrovolný, stejně jako za
fotokoutek, který byl k dispozici. Když jsme
kasičku daly rozpečetit, čekalo nás
překvapení – dohromady jsme pro Pomozte
dětem vybraly 5 916 korun. Moc děkujeme
všem, kteří přispěli, a těšíme se na příští
ročník!
Za 7. oddíl Tereza Jirků

Sbírka Pomozte dětem na červenopečeckém náměstí - foto archiv autorky

Výprava do Liberce
Dne 10. 5. 2019 jsme s družinou Pomněnek vyrazily do Liberce. Výprava
se konala v rámci zakončení celoroční hry ,,Noemova archa“. K ubytování
jsme využily nově zrekonstruovanou skautskou základnu Maják, která nám poskytla
příjemné zázemí.
áteční večer jsme po příjezdu, vybalení místní zahrady. Po svačině jsme se
a spořádání večeře stihly vyplnit ještě přesunuly zpět na základnu a vzhledem k
několika hrami a potom už se zakutaly do deštivému počasí zbytek odpoledne a
spacáků.
večera strávily na základně zábavným
Druhý den jsme vyrazily do liberecké zoo. programem.
Holky si ji celou prošly, bavily se prozkouV neděli nás čekal přesun zpět do Kolína.
máváním jednotlivých částí, zvířat a Ač nám počasí zcela nepřálo, výpravu jsme
získáváním nových informací. Nadšené si i tak velmi užily a doufáme, že se do
byly především z bílých tygrů, speciality Liberce zase někdy podíváme.
Aneta Vokáčková 9. oddíl

P

Ostříži na své první výpravě
Na podzim minulého roku rozšířil 14. oddíl své řady o malé prvňáčky, kteří se hrdě
hlásí ke své družině, družině Ostřížů. Když jsem je poprvé poznal, tak to možná byli tak
trochu prcci, ale to už bych si teď nedovolil ani vyslovit. Jedná se již o zkušené táborníky,
pro které je táboření brnkačka a kteří vědí, co je skaut zač. Jak mě o tom přesvědčili? To
vám rád povím.

P

ředposlední květnovou sobotu jsem s
Ostříži vyrazil na jejich první skautskou výpravu. Na výpravě jsem byl vlastně
jen jako takový pomocníček, protože naši
malí dravci měli za úkol se o sebe po celou
dobu výpravy starat sami, a to na základě
znalostí, které získali na oddílových
schůzkách.
Výprava začala u klubovny, odkud jsme s
několika batohy a těmi nejnutnějšími věcmi
vyrazili pěší túru směr Ratboř. V nošení
nelehkých batohů jsme se spravedlivě
střídali a vzájemně si pomáhali. Během
pauz k odpočinku jsme hráli hry, dávali si

nejrůznější zapeklité hádanky a lépe
poznávali jeden druhého.
Při putování přírodou se sem tam objevil
nějaký ten škrábanec nebo spálení od
kopřivy, ale to nás rozhodně neodradilo.
Abychom se cestou neztratili, používali
jsme k orientaci mapu, která nás úspěšně
dovedla k cíli.
Když jsme dorazili do Ratboře, připravili
jsme si ohniště, nasekali dřevo a využili
březovou kůru pro rozdělání ohně.
Odměnou nám byly dobroučké buřty. Po
krátké siestě jsme ohniště zase řádně
uklidili a vydali se na vlakové nádraží.
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Použité fotograﬁe z archivu autorky

Chvilku čekání jsme si zpříjemnili několika
písničkami, které jsem sám neznal a kluci
mě je museli naučit.
Mašinka zahoukala, my nastoupili a
vesele si to svištěli zase zpátky do Červených Peček. Tam nás čekal zasloužený
odpočinek. To víte, 10 km není jen tak a síly
je potřeba zase načerpat. Během odpoledne
jsme sehráli několik her, a než se setmělo,
tak jsme připravili ležení a postavili stany,
ve kterých se každý pěkně zabydlel. K
večeři jsme si pak v kotlíku uvařili polévku a
dojedli několik zbývajících buřtíků. Po
následném vyprávění historek nás únava
přemohla a všichni jsme zalezli do spacáků,
kde nás čekaly příjemné sny. V brzkých

ranních hodinách jsme začali jak jinak než
rozcvičkou, následovanou vydatnou
paštikovou snídaní, sbalením stanů a
důkladným úklidem našeho tábořiště. Celou
akci jsme zakončili slavnostním okamžikem a to udělením památečního dekretu
každému Ostříži za zvládnutí základů
táboření.
Tomáš Adamec, vedoucí 14. oddílu

Z výpravy Ostřížů do Ratboře - foto Tomáš Adamec

Červenopečečtí skauti poprvé na Obroku
Jedeme ve vlaku s krosnami na zádech, zpocení, dva dny nemytí, ale šťastní.
Právě jsme se totiž jako první výprava červenopečeckých skautů účastnili akce
Obrok. Tato akce se (jak už samotný název napovídá) koná jednou za dva roky
a sjíždí se na ni roveři a rangers (mladí vedoucí) z celé České republiky.

L

etošní ročník se konal u hradu
Konopiště, nedaleko Benešova u
Prahy. Akce trvala 5 dní a hned první večer –
ve středu 22. 5. - nás symbolický rámec
přenesl do roku 1907, kdy Robert BadenPowell založil skauting v Anglii.
Společně jsme potom prožívali první
skautský tábor na světě na ostrově
Brownsea, založení českého junáka
Antonínem Benjamínem Svojsíkem,
vynalezení podsadových stanů, ale i méně

příjemné události, jako zákaz skautingu
nacisty a komunisty. V rámci Obroku jsme
si mohli vyzkoušet netradiční sporty,
poslechnout si povídání pamětníků,
zazpívat si u táboráku, zatančit si na swing
nebo si užít náš den – m(a)y day, kdy pro
nás bylo připraveno mnoho stanovišť,
u kterých jsme si mohli vyzkoušet nové
aktivity – pískání na prsty, acrojógu nebo
třeba řecko-římské zápasy. Ve čtvrtek jsme
se všichni vydali na službu. „Sloužím!“ je
heslo roverů a rangers a svého hesla jsme
opravdu dostáli – skupinky pomáhaly na
hovězí farmě, uklízely blízký rybník,
připravovaly dětský den na nedaleké
základní škole v Benešově nebo revitalizovaly les.
V pátek večer se na Obroku natáčel pořad
V centru, který se vysílá na televizi Seznam.
Tentokrát pořad moderoval Janek Rubeš
a pozval si zajímavé hosty – Romana Týce
ze skupiny Ztohoven a Miloše Říhu – Šípka,
zakladatele Skautského institutu v Praze.
Z Obroku jsme si přivezli spoustu
inspirace pro činnost v našem domovském
oddíle, plno zážitků, zkušeností, vědomostí,
nových přátel a pár klíšťat.
A pro ostatní rovery máme vzkaz na
závěr: příště opravdu musíte s námi – stálo
to za to!
Za roverský kmen Tereza Jirků, 7. oddíl

Použité fotograﬁe z archivu autorky
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Run and help neboli
běhání, které pomáhá
Pomáhá nám, naší fyzičce a také těm, kteří
by chtěli běhat s námi, ale zatím nemohou.
A jak je to možné? Docela snadno –
prostřednictvím neobyčejného charitativního běhu, který se pod záštitou Konta Bariéry
uskutečnil v zámeckém parku v Červených
Pečkách již potřetí.
Díky spolupořadatelství rodiny Trpišovských přibylo jako výsledek letošního
ročníku 5.989,- Kč na pomoc potřebným.
Moc děkujeme všem běžcům především z
řad světlušek, vlčat, skautů a skautek za
jejich účast a za skvělou každoroční
spolupráci.
Kolektiv pořadatelů
Účastníci loňského běhu - ilustrační foto z archivu autora

Plážák 2019
Jeden velmi známý elektrikář ve své neméně známé písni zpívá: „Čas
letí jako bláznivý, nechytím ho já ani vy.“ A má pravdu. Ještě úplně
nevybledly vzpomínky na předchozí turnaj v plážovém volejbale
v Červených Pečkách s pořadovým číslem 23 a už se o slovo hlásí číslo 24.

V

zhledem k tomu, že tyto řádky se ke
čtenářům Červenopečeckého
čtvrtletníku dostanou v průběhu měsíce
června, dalo by se říci, že se onen ročník
nehlásí, ale přímo stojí za dveřmi a vehementně do nich klepe, aby ohlásil, že
nadešel jeho čas.
A kdy přesně. Ten čas už je klasikou a 24
let je pořád stejný. A tak den D a hodina H
pro letošní rok padla na pátek 15. 6. 2019,
přesněji řečeno na 15. hodinu tohoto dne. I
když přípravy turnaje začínají přibližně o
měsíc dříve otevřením startovní listiny,
datum a hodina uvedené v předchozí větě
jsou oním magickým číslem, ke kterému vše

směřuje a od kterého se zároveň vše odvíjí.
A jelikož platí, že opakování je matka
moudrosti, pak nám dovolte vám připomenout, co vás od začátku turnaje v následujících přibližně 48 hodinách čeká a nemine.
Určitě kvalitní volejbalové klání pod
vysokou sítí, které předvedou týmy v rámci
jednotlivých skupin. Je třeba uvést, že
v posledních ročnících se vyproﬁloval
hrací systém, v rámci kterého případné
klopýtnutí v podobě prohraného zápasu ve
skupině automaticky neznamená konec
šancí na solidní umístění, ba co víc i na
celkové vítězství. Šňůra zápasů se tak
začne rozmotávat bezprostředně po

Vítězná družstva ročníku 2018 - z archivu pořadatelů
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rozlosování do skupin, aby nás provázela
pátečním odpolednem a večerem. Sobotní
ráno na tuto úctyhodnou porci mačů naváže,
abychom v sobotním popoledni poznali
všechny ty, kteří budou snít o volejbalovém
Olympu Červených Peček. A právě sobotní
odpoledne a s ním spojené volejbalové klání
již žádný prostor na chyby neposkytuje
a pavoukem postupují jen ti, kteří chyby
nedělají anebo je dokáží včas napravit. V síti
těchto zápasů tak mnohdy uvíznou ne ti
horší, ale ti, kteří prostě v danou chvíli
neměli tu potřebnou dávku sportovního
štěstí.
V této fázi turnaj vstupuje do závěrečné,
divácky nejatraktivnější části. Čtyři
družstva, čtyři zápasy. Na chyby není
místo, nic není ztracené, žádný míč není
předem prohraný. Hráči podávají výkony ne
nepodobné těm vrcholovým, diváci se
zatajeným dechem sledují každou výměnu.
Nevěříte? Tak se přijděte podívat.
Usuzujeme, s odkazem na 23letou zkušenost, že nebudete litovat.
A o co vše nepřijdete, když přijdete.
Určitě o pěkný sportovní zážitek z nabízeného volejbalového klání a to v každé fázi
turnaje. K tomu všemu je samozřejmě
připraveno dobré jídlo, pití a vyhlášené
turnajové koláče, které jsou zdejší specialitou a dost možná i legendou.
A tak jako v předešlých ročnících, tak i
letos je na úplný závěr připravena after
party, tentokrát se skupinami TELEGRAF
a REAKTOR rock. Brány této after párty se
návštěvníkům otevřou 16. 6. 2019 úderem
9. hodiny večerní.
Vše, co je na předešlých řádcích napsáno,
je jen prostý text. Zážitek z popsaného však
bezesporu umocní pouze osobní prožitek. A
tak se určitě přijďte podívat ať už na volejbal
nebo přátele a známé, se kterými u nás

strávíte příjemné chvilky. BUDEME SE
TEŠIT.
P.S. Zvláštní prosba míří těm, kteří
bezprostředně sousedí se zámeckým
parkem. Dovolujeme si vás po celou dobu
turnajového klaní požádat o shovívavost, a
to zejména při závěrečné after party v rámci
sobotní noci. DĚKUJEME!
Za kolektiv skautských pořadatelů
Aleš Šibrava

Jak se červenopečeckým dařilo v taekwondu
ITF v tomto školním roce?
Po letních prázdninách, v září 2018, do tělocvičny kolínského
Taekwondo oddílu Silla přišlo na trénink celkem 7 červenopečeckých dětí
a jeden dospělák. Jmenovitě jsou to: prvňáček Lucie Heydušková, tři čtvrťáci - Petra
Heydušková, Nikola Kalabisová, Michal Vokoun a tři páťáci - Eliška Hejduková
a bratři Šimon a Matouš Vnukovi. Jako jediný dospělák z Červených Peček na tréninky
do Kolína obětavě dojíždí paní Eva Listopadová.

T

ento rok jsme měli před sebou nabitý
podzimní program. První závody se
konaly hned na konci září, a to Moravia
open, pak následovaly závody STM, MČR
a Mikulášský pohár. V Taekwondu se
závodí celkem až v pěti disciplínách, které
jsou odstupňované podle výkonnosti
a věku závodníků. Jedná se o technické
sestavy pro taekwondisty již od žlutého
pásku, speciální techniky ve výskoku pro
držitele zelených pásků a vyšších (zde je
zapotřebí již dobře zvládnutá technika
kopů).
Další, velmi atraktivní a oblíbenou
disciplínou, je sportovní boj, ve kterém se
mohou utkat závodníci až od modrého
pásku, kdy mají techniky kopů a úderů
dobře zvládnuté a nehrozí tak nebezpečí
zranění. Závodníci mají povinné chrániče
a je povolený pouze lehký kontakt se
soupeřem. Čtvrtou disciplínou je secvičená
sebeobrana, která je divácky nejzajímavější, avšak opravdu velmi náročná na
přesnost a správné technické provedení.
Proto je věkově omezená juniorskou
kategorií (mladší taekwondisté tuto
disciplínu nesecvičují) a hrdina musí mít
minimálně červený pásek. Kromě jiných
kritérií se také v této disciplíně hodnotí
přiblížení se realitě a závodníci zastavují
své techniky někdy až na milimetr přesně
před své kamarády “padouchy”, aby
sebeobrana vypadala co nejvěrohodněji.
Poslední disciplínou je silové přerážení,
zde si ale zájemci musí počkat až do
dospělosti. Tato disciplína je pro starší 18
let, kdy už je ukončen růst a nehrozí tak
poškození úderových ploch. Ale přesto je
na tréninku kontrola technik kopů do měkčí
dětské desky velkým lákadlem! Proto když
slíbíme dětem přerážení, tak se mohou
přetrhnout a snaží se i v méně oblíbených
činnostech, jen abychom to přerážení
stihli…
Oddíl Silla vyjíždí na závody pravidelně,
ale nikoho do závodění nenutíme. Proto ne
všichni členové oddílu se jich účastní, je to
tak půl na půl. Polovina jsou závodníci
tělem a duší a druhá půlka prostě závodit
nechce, cvičí pro svůj dobrý pocit,
sebeobranu, kondici a sebevědomí, že sami
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něco dokáží.
Velkým osobním úspěchem bylo složení
zkoušky na zelený pásek Šimona Vnuka,
který se na tyto zkoušky připravoval celé
dva roky. Přesně v tomto okamžiku lidé buď
zabojují a vydrží u Taekwonda, protože ho
mají rádi, nebo skončí. Do zeleného pásku
jsou techniky poměrně jednoduché a dokáže
se je naučit skoro každý, ale poté se interval
zkoušek prodlužuje a nejde to samo. To už ti
lidé musí chtít zabrat a opravdu “máknout”.
A ke každému pásku také náleží určená
fyzická zdatnost a kliky se opravdu “ukecat”
nedají.
Během tohoto roku 7. kupu, tedy
žlutozeleného pásku, dosáhli Matouš Vnuk,
Lucie Heydušková a paní Eva Listopadová.
Na zelený pásek úspěšně složili zkoušky
Šimon Vnuk a Eliška Hejduková. Modrým
páskem se mohou právem pyšnit Petra
Heydušková, Nikola Kalabisová a Michal
Vokoun. Tímto se modrým páskům otevírá
další disciplína sportovního boje. Takže
držíme palce!
Obrovskou radost nám udělala Nikola
Kalabisová, která na základě loňských
výsledků byla zařazena po boku Petry
Heyduškové do střediska talentované
mládeže. Obě letos ještě mladší žákyně se
tím pádem účastní navíc pravidelných
soustředění s jinými trenéry a nejlepšími
dětmi dalších oddílů Taekwondo ITF
Středočeského kraje. Také mají navíc dvoje
závody, kde porovnávají své výkony s dětmi
z celé ČR.
Za největší sportovní úspěchy červenopečeckých dětí letos považujeme 1. místo
Lucie Heyduškové v mladších a 1. místo
Elišky Hejdukové ve starších žákyních na
MČR barevných pásků konané 18. 5.
v Ostravě. Eliška navíc s Petrou
Heyduškovou a třemi dalšími členkami
oddílu vyhrála zlato v týmových sestavách.
V týmu si také velmi dobře vedli chlapci
s kapitánem Michalem Vokounem a vybojovali bronz. Další bronz přidala Nikola
Kalabisová v technických sestavách
zelených pásků. Škoda, že ve speciálních
technikách, kde jsme měli veliké šance, nám
rozhodčí neuznali kvůli malé nepřesnosti
v technice pokusy jak Nikoly Kalabisové,

tak i Petry Heyduškové. Ale takový je sport
a i prohrávat se musí umět. Důležité však je
se z neúspěchu poučit a soustředit se na to,
abychom to příště dokázali, a je úplně jedno,
zda to bude na závodech, ve škole nebo
v životě. Nakonec se za velké konkurence
391 závodníků z 22 škol celé České
republiky umístila naše škola Silla na těchto
závodech na výborném třetím místě!
Poslední akcí oddílu Silla v letošním
školním roce bude televizní natáčení
taekwondo magazínu, které proběhne 10.
června. A tak se těšíme a zároveň jsme
trošku nervózní, aby na kameru vše

Zprávy z fotbalu
A-tým
3. třída skup. A
Vyrovnanost tabulky III.
třídy slibovala v jarní části tuhý boj
o postupovou pozici. Náš tým v zimní
přestávce trénoval zpočátku v tělocvičně,
pak se přesunul ven na umělou trávu.
Koncem února proběhlo zimní soustředění
na horách a odstartovalo sérii přípravných
zápasů, kde jsme ve větší míře zapojili i naše
dorostence. V prvním zápase jsme sice
ztratili jeden bod za remízu a následnou
výhru na PK ve Štítarech, ale od té doby se
daří zápasy vyhrávat. Nejdůležitější bylo
vítězství v Ratboři, ale hlavně domácí výhra
2:1 nad Velkým Osekem, do té doby prvním
týmem průběžné tabulky. Od té doby jsme
první my a tři kola před koncem soutěže
máme dva body náskok na Velký Osek.
O tom, zda se nám podaří po několika letech
sestupů opět postoupit, se dozvíme až po
uzávěrce tohoto čísla čtvrtletníku, protože
díky vyrovnanosti soutěže bude jasno až po
posledním kole.

Dorost
Okresní přebor
U týmu dorostu se letos nepovedla zimní
příprava. Kluci málo chodili na tréninky,
nepodařilo se odehrát ani jeden přípravný
zápas. S nástupem jara a začátkem soutěžních zápasů se povedlo situaci stabilizovat,
hráči začali více trénovat, ale v zápasech se
tréninkové manko projevilo. Chyběla nám
jistota na míči, rychlost, důraz a sebedůvěra
v koncovce. Výsledky tak byly horší než na
podzim, dorost bude celkově někde
uprostřed tabulky. O tom, jestli bude dorost
příští rok hrát dále jako sdružený tým
s Ratboří, nebo bude nějaký jiný model, se
nyní jedná.
Okresní přebor
Druhou půlku sezóny jsme začali už 14.
ledna prvním tréninkem na UMT v Červených Pečkách a trénovali jsem podle

perfektně klaplo. Jak se to povedlo, se
budete moci podívat na našich webových
stránkách www.silla.cz , až bude dokument
hotový.
Po natáčení se v trénincích zaměříme
více na sebeobrany a učení se novým
technikám a sestavám. Určitě zbyde čas i na
populární překážkové dráhy a přerážení.
V létě se s většinou dětí potkáme na
tradičním letním soustředění ve
Zbraslavicích a po prázdninách budeme
vyhlížet nováčky, kteří přijdou do náboru.
Zkrátka pořád se něco děje a je na co se
těšit.
Ing. Radka Heydušková
zavedeného modelu dvě tréninkové
jednotky v týdnu. Většinu tréninků jsme
absolvovali venku bez ohledu na počasí
a zimu, pouze na čtyři tréninky jsme využili
školní tělocvičnu. Venkovní tréninky byly
zaměřené na zdokonalování individuálních
herních dovedností – techniku vedení míče,
přihrávku, převzetí přihrávky, hru 1:1;
zábavné hry a průpravné hry. Tréninky
v tělocvičně byly zaměřené na obratnost,
koordinaci, sílu a hru 2:2, 3:3. Velkou
radost nám dělala velká tréninková účast
a poměrně nízká nemocnost během celé
zimy. Pro zpestření a vyzkoušení si
naučených dovedností jsme pro kluky
připravili jedno přátelské utkání v tělocvičně gymnázia v Kutné Hoře, dva venkovní
miniturnaje na UMT v Červených Pečkách
s pravidly malého fotbalu 7+1 a odehráli
jsme ještě dvě modelová utkání na UMT
v ČP také systémem 7+1. Podstatné nejsou
jednotlivé výsledky, ale předvedená hra
a přenášení naučených dovedností do
utkání a to se nám dařilo velmi dobře.
Poslední březnový víkend jsme hráli
první jarní kolo okresního přeboru s týmem
Břežan (3:1). Byl to první zápas na jaře na
velkém hřišti a naši žáci si s tím poradili
velmi dobře. Následovala další MU
Tuklaty (1:4), Ratboř/Bečváry (2:1),
Sendražice (5:1), Radim (0:4), Štítary

(1:3), Konárovice (1:3), Kouřim (2:1),
Liblice (1:3) a po uzávěrce tohoto čísla nám
zbývá odehrát poslední MU se Sázavou.
Na výsledky se díváme tak, že výhra
znamená málo chyb a hodně povedených
akcí, které vedly ke vstřelení branky
a vítězství. Naopak pohled na prohru
vnímáme tak, že jsme udělali mnoho chyb,
kvůli kterým nám soupeř vstřelil branky
a vyhrál. Ale tyto chyby jsou potřeba, díky
nim se můžeme posunout v rozvoji mnohem
dále, než kdybychom je nedělali. Z chyb se
můžeme a měli bychom se poučit a zlepšit
naše fotbalové vnímání, dovednosti
a v budoucnu i výsledky, které pro nás
nejsou v této věkové kategorii důležité
z pohledu dlouhodobé soutěže. Ale je moc
důležité, že naši žáci mají touhu vyhrávat
jednotlivé zápasy, jejich přístup a zápal je
ukázkový.
Žáci nám dělali radost po celou sezónu
a je potřeba je pochválit za velký posun
v naučených dovednostech, velkou účast na
trénincích a celkově za příkladný přístup.
Velké díky patří vedení FK za podporu
mládežnických týmů. A v neposlední řadě
velké díky všem rodičům za jejich podporu.
Matěj Bílý

Zimní miniturnaj na UMT v Č. Pečkách - foto archiv autora

31

Přípravka
Okresní přebor
Starší přípravka, se kterou hraje ale
polovina hráčů věkově patřících do mladší
přípravky, hraje v jarní části vyrovnanější
zápasy se svými soupeři než na podzim.
Výsledkově sice stále nedokážeme ještě
dotáhnout zápasy do vítězného konce, ale
protože se kluci přes zimu zlepšili jak
v pohybu, tak v práci s míčem a ve hře jeden
na jednoho, dokážeme držet krok se svými
soupeři. Bohužel většinou je soupeř
produktivnější, dokáže na rozdíl od nás své
šance proměňovat. Hlavním kritériem
hodnocení pro nás ale nejsou výsledky, ale
to, jak se kluci zlepšují a jak využívají
dovedností získaných na trénincích
v zápasech. První víkend v květnu jsme
spolupořádali velký turnaj přípravek
v malém fotbale 3x3, kterého se účastnily
i dva naše týmy, jeden v kategorii U11,
druhý v kategorii U9. Úspěšnější byli
nakonec mladší kluci, ale oba týmy sehrály

spoustu krásných utkání i se soupeři
z velkých fotbalových klubů, jako je
Liberec, Jablonec nebo Dukla Praha. Pro
kluky to byla nejen velká zkušenost, ale
i krásný zážitek. Více o turnaji najdete
v dalším článku od organizátora turnaje.
Stejně jako žáky, i kluky z přípravky je
potřeba pochválit za přístup k tréninkům
a za pokrok, který za poslední rok udělali.
Kromě starší přípravky máme ještě
skupinu mladší přípravky. Tam se seznamují kluci a holky ve věku od čtyř do sedmi
let se základy fotbalu a zatím nehrají
pravidelnou soutěž. Tréninky probíhaly
v zimě v tělocvičně, od půlky března jsme
se přesunuli ven. Začínáme hrát i přípravné
zápasy.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny malé
i větší kluky a holky, kteří by chtěli hrát
fotbal, neváhejte a přijďte na kterýkoli
trénink, rozpis tréninků nebo kontakty na
trenéry jsou na internetových stránkách.
Pavel Pospíšil

Starší přípravka na turnaji - foto autor

Mladší přípravka na turnaji - foto autor

SENDRA CUP 3x3 - foto autor

V ČERVENÝCH PEČKÁCH PROBĚHL REPUBLIKOVÝ FOTBALOVÝ
TURNAJ PŘÍPRAVEK SENDRA CUP 3X3
Ve dnech 4. - 5. května 2019 proběhl v Červených Pečkách fotbalový turnaj
projektu „fotbalu malých forem“ SENDRA CUP 3X3. Místní fotbalový areál přivítal
během jediného víkendu týmy z celé ČR.
elkem jich do Červených Peček zápase předváděly úplné maximum toho,
zavítalo 59 včetně zástupců FC Slovan co je trenéři ve svých klubech naučili. Vidět
Liberec, FK Teplice, SK Hranice, FK Dukla tak byly krásné individuální akce, kombiPraha, SK Sparta Kolín, FK Viktoria nace, a hlavně radost ze hry.
V každém ze čtyř turnajů, které proběhly,
Žižkov, FK Pardubice a mnoha dalších.
se
podařilo týmům nastřílet přes tisíc
Turnaje se v rámci dvou kategorií účastnili
také hráči domácího týmu, a i od těchto branek a to je nejkrásnější odměna. Na
borců byly k vidění krásné fotbalové realizaci turnaje se podílel svou podporou
městys Červené Pečky a fotbalový oddíl
momenty.
FK
Červené Pečky, za což jim patří velké
Kvalitní trávník a hezké fotbalové
poděkování.
prostředí umocnilo zážitek z celého turnaje
Speciální poděkování pak patří panu Ing.
všem fotbalovým týmům, a ty tak v každém

Předávání cen hlavním pořadatelem - foto autor

C

Stupně vítězů - foto autor

Pavlu Pospíšilovi a Jaroslavu Kuchovi, bez
jejichž zápalu, nadšení a vstřícnosti by
nebylo možné turnaj realizovat. Fotograﬁe z
turnaje jsou k nalezení na webu realizátora
projektu: www.dosportu.cz. Další celorepublikový turnaj se v Červených Pečkách
uskuteční 14. – 15. září 2019, kdy se
tentokrát poměří týmy ve hře 4X4.
Martin Hanoušek
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