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zahájíme opravu hasičské zbrojnice v Červených Pečkách a novou
střechu dostane i bývalá hasičská zbrojnice v Bořeticích. Na základě
žádosti skupiny občanů budou v ulici V Ohradě v dohledné době
instalovány retardéry, které by měly zpomalit projíždějící vozidla a
zvýšit bezpečnost chodců. Dobrým základem pro příští rok je získání
příslibu dotace na zateplení a kompletní výměnu oken budovy ZŠ.
Tato velká akce za cca 10 mil. Kč je prozatím připravována na letní
období 2015 a po stránce administrativní je dopracovávána.
V závěrečné fázi je i jednání o dodatečném proplacení nákladů na
zateplení budovy MŠ, kde se nám podaří (pokud vše dobře dopadne)
získat ještě letos pro obec částku cca 2,6 mil. Kč.
Za veliký úspěch považuji to, že v průběhu září začne rekonstrukce kabin a sociálního zařízení FK Červené Pečky, kterou
městys finančně zajišťuje. O potřebě této rekonstrukce se diskutuje
léta. Jejím dokončením vznikne důstojné zázemí našeho sportovního
areálu a veřejnost zde získá možnost použití WC na úrovni 21. století.
Co se nezdařilo, je slibované rozšíření sportovního areálu o hřiště na
plážový volejbal a in-line dráhu. O dotaci na tyto stavby, které jsou
projekčně připravené, budeme usilovat příští rok.
Pokud něčí pozornost upoutala přítomnost těžkých strojů a zemní
práce na jižním okraji obce, jedná se o realizaci jednoho z výsledků
tzv. Komplexních pozemkových úprav. Státní pozemkový úřad zde
buduje protierozní opatření, která byla v rámci těchto úprav
vyprojektována a měla by ochránit městečko před přívalovými
vodami.
Závěrem chci poděkovat všem spoluobčanům, pečujícím o okolí
svých nemovitostí. Pořádek a čistota na veřejných prostranstvích jsou
vizitkou každé obce. Škoda, že část mládeže (jedná se skutečně o
malou část) nedodržuje zásady slušného chování a bez skrupulí
odhazuje odpadky, kde se jim zlíbí. Podle mého nejhlubšího
přesvědčení je chyba ve výchově. Apeluji proto na rodiče, veďte své
děti k pořádku a odpovědnosti. Vysvětlujte jim, že poškozování
značek, laviček, veřejné zeleně apod. platíme my všichni a přicházíme
tím o prostředky, které bychom mohli využít účelněji, než
k odstraňování následků vandalizmu a úklidu nepořádku.
Vizitkou každého občana je i to, jak nakládá s odpady. Je těžko
pochopitelné, proč stále nemůžeme docílit prosté věci: Plastové láhve
nejprve sešlápnout a teprve pak vhodit do kontejneru. Pokud toho
nedocílíme, naše kontejnery budou stále přeplněné.
Nechci však končit pesimisticky. Naše obec se za poslední léta
určitě změnila k lepšímu. Výrazně se zlepšil pořádek, domy se
opravují, místní komunikace jsou ve velmi dobrém stavu, máme
fungující obchodní síť, zdravotní středisko a nezadluženou obecní
pokladnu. Co mi jen trochu chybí k úplné spokojenosti, jsou dobré
mezilidské vztahy a bohatší spolkový život v obci. Kéž by se i toto
v budoucnu zlepšilo!

Podzimní aktivity
Tak už zas bubnují,
shánějí podpisy,
dušičky na papír,
splnit tím předpisy.
Kdekdo chce být zastupitel,
roztrhl se s nimi pytel.
Veliké plány, upřímné sliby,
pak přijde obvyklé, bylo by, kdyby.
Kandidáti nabízejí svou poctivou práci,
jisté je, že nebudou se, kroužkovat jen ptáci.
Z. S.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
obracím se na vás naposled jako starosta.
Po deseti letech, která jsem v této funkci prožil,
jsem se rozhodl nadále se o tento post neucházet
a uvolnit prostor mladším. Při ohlédnutí zpět mohu poslední čtyři roky
hodnotit s uspokojením. Zdařilo se mnoho především díky dělnému
sboru zastupitelů, který řešil problémy věcně a konstruktivně. Velmi
dobře se mi spolupracovalo s oběma místostarosty, ing. Miloslavem
Kubínem a p. Radkem Kulhánkem. Poděkování za spolehlivou a
vysoce odbornou práci si zaslouží i vedoucí úřadu p. Kopecký, za
podporu a kvalitní práci děkuji oběma administrativním pracovnicím a
„ technické četě“. Všem jim přeji do budoucích let mnoho dobrého
v práci i osobním životě.
Nyní k problémům, které nás zajímají i tíží
Ještě jsme nestihli dokončit naši letos největší akci- rekonstrukci
kanalizace v ul. Dr. Dvořáka a v ulici Bendova a již byl náš městys
zatížen zvýšenou dopravní frekvencí. Tu způsobuje objížďka,
vzniklá vzhledem k rekonstrukci silnice Kolín - Uhlířské Janovice.
Tento problém nás bude obtěžovat minimálně do začátku listopadu. Je
to nejen nepohodlné a nebezpečné, ale komplikuje to i obnovu
chodníků a veřejného osvětlení, která v úseku od náměstí k Bojišti
právě probíhá.
Do začátku září by měly být namontovány zpomalovací semafory
v ulici Dr. Dvořáka a Hořanská a dokončen přechod pro chodce od
autobusové zastávky u „Železných vrat „ do ulice Školní. Na základě
připomínek občanů doplníme lampy veřejného osvětlení
v Dolanech, Bohouňovicích a několika dalších místech. Během září
začnou práce na rekonstrukci ulice Flosova (slepá část). Rovněž

Vše dobré přeje Mgr. Jan Dvořák
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Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 17.7.2014

6.

Projednání prodeje pozemků p.č. st. 30/2 a p.č. 280/8 k.ú.
Bohouňovice I
Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn. Jedná se
o pozemek, který je z části zastavěn a léta ho užívá vlastník
nemovitosti č.p. 42 v dobré víře, že je jejich. Při obnově
katastrálního operátu – digitalizaci kat. map se ale zjistilo, že
pozemek je ve vlastnictví městyse. Uživatel proto požádal
o odkup. Předkladatel doporučil cenu 30,-Kč/m2.
ZM schvaluje prodej pozemků městyse p.č. 30/2 o výměře 24
m2 a p.č. 280/8 o výměře 80 m2 oba v k.ú. Bohouňovice I paní
Jeryjové Pavle, Bohouňovice 42 a paní Mašterové Martě, Praha –
Kolovraty za cenu 30,-Kč/m2.

7.

Projednání pronájmu části pozemku městyse p.č.st. 5/3 k.ú.
Bořetice o výměře cca 150 m2
Záměr pronájmu pozemku byl řádně zveřejněn. Pan Pavel
Nachtigal z Bořetic žádá o pronájem části pozemku p.č. 5/3 za
účelem parkování vozů. Pozemek mobilně oplotí a po vypršení
nájemní smlouvy uvede pozemek do původního stavu. Občané
v blízkém sousedství jsou dle svého vyjádření proti.
ZM neschvaluje pronájem části pozemku městyse p.č. st. 5/3
k.ú. Bořetice o výměře cca 150 m2 panu Pavlu Nachtigalovi,
Bořetice 27.

8.

Projednání záměru prodeje části pozemku městyse p.č. 107/5
k.ú. Červené Pečky o výměře cca 7.500 m2
Společnost BENet Praha jako majitel areálu zámku
v Červených Pečkách, žádá o odkup části pozemku městyse p.č.
107/5. Na základě předchozích jednání došlo k prohlídce a
předběžnému určení nové hranice k oddělení pozemku městyse.
Hranice kopíruje v úseku u pivovaru terénní zlom a dále je
vytyčena dle požadavku společnosti BENet v přímé linii pod
obslužnou cestou směrem na západ. Požadavkem bylo vést
oddělovací linii cca 3m pod budovou na parcele st. 709. Součástí
takto odděleného pozemku jsou stavební parcely ve vlastnictví
městyse p.č. st. 711, st. 709, st. 705, st 707, na kterých jsou
evidovány stavby ve vlastnictví spol. BENet. Plocha
převáděného pozemku po navržené hranici je cca 8.630 m2.
Navrhovaná cena k prodeji se při předběžných jednáních dostala
na hranici mezi 200 – 250,-Kč.
Na základě diskuze zastupitelů bylo ujednáno, že si zastupitelé
celý tento prostor prohlédnou při společné schůzce v předem
domluveném termínu.
S ředitelem společnosti Benet, panem Kutišem, bylo dohodnuto,
že vedení potrubí pro balastní vody bude možné uložit do
pozemku v úseku mezi hlavním vstupem do areálu po spádu tak,
aby bylo možné dovést je do bývalého jezírka a jezírko tak
obnovit.
ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku
městyse p.č. 107/5, pozemku p.č. st. 709, st. 705, st. 707 a st. 711
k.ú. Červené Pečky.

9.

Projednání žádosti klubu šipkařů Červené Pečky o příspěvek
na pořádání 10. ročníku Házení pod širým nebem
Šipkaři Červené Pečky žádají o finanční příspěvek ve výši
7.500,-Kč na uspořádání dětského turnaje, který se bude konat
19. července při pořádání jubilejního 10. ročníku Házení pod
širým nebem.
ZM schvaluje příspěvek klubu Úplně jiný šipkaři Červené
Pečky ve výši 7.500,-Kč na uspořádání dětského turnaje při
pořádání 10. ročníku Házení pod širým nebem na hřišti
v Červených Pečkách dne 19.7.2014.

Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín, p. Lang,
p. Jirků, p. Procházková, p. Slanařová, Ing. Šanc,
Mgr. Hanzlová, Ing. Pospíšil, Mgr. Bartůněk
Omluveni: Mgr. Istenčin, p. Tomáš Dvořák
Hosté:

1.

p. Kopecký, p. Hurtová, p. Sadilová, p. Petrusová,
p. Stibor, p. Petránek, p. Michlová

Projednání smluv o udělení souhlasu k vybudování polních
cest HPC 11 a HPC 6 v k.ú. Červené Pečky
Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Kolín provedl
v katastrálním území Červené Pečky komplexní pozemkovou
úpravu a v rámci této pozemkové úpravy je připravována
výstavba polních cest HPC 11 a HPC 6. Plánované akce jsou
realizací schváleného plánu společných zařízení v k.ú. Červené
Pečky. Výstavba polní cesty HPC 11 zahrnuje výstavbu nového
brodu přes vodní tok Nebovidský potok. Výstavba polní cesty
HPC 6 zahrnuje výstavbu nového brodu přes vodní tok Amálka.
Obě polní cesty budou sloužit ke zpřístupnění pozemků a k jejich
zemědělskému obhospodařování. Současně je budou používat
místní občané, jelikož dojde ke zvýšení přístupnosti krajiny.
Seznámil poslance se smlouvami o udělení souhlasu k provedení
stavby.

2.

Projednání návrhu skupiny občanů na vybudování dětského
hřiště na Bojišti
Skupina občanů z Bojiště se obrátila na úřad se žádostí
o vybudování dětského hřiště na konci cesty od hlavní silnice
vpravo, kde je nyní louka. Zde by se dalo hřiště vybudovat.
ZM schvaluje vybudování dětského hřiště na Bojišti v tomto
roce v omezeném rozsahu se záměrem zahájit v počátku dalšího
volebního období kroky k vybudování plnohodnotného dětského
hřiště u rybníčka v lokalitě Na Obci.

3.

Projednání žádosti ředitelství školy o finanční podporu
určenou ke zřízení funkce školního psychologa na ZŠ a MŠ
Červené Pečky
Na naší škole již byly služby psychologa využívány a byly
přínosem. Mzdové prostředky na tuto činnost byly součástí
dotačního programu, který v tomto školním roce končí.
Psycholog by byl ve škole dva dny v týdnu po šesti hodinách.
Služby školního psychologa mohou využívat žáci, rodiče a
pedagogové.
ZM schvaluje finanční podporu k realizaci Smlouvy o poskytnutí služeb školního psychologa mezi společností Prostor plus
o.p.s. Kolín a ZŠ Červené Pečky.

4.

Projednání žádosti skupiny občanů o instalaci zpomalovacích
prahů v ulici V Ohradě
Občané z ulice V Ohradě žádají o umístění zpomalovacích
retardérů v této ulici. V nedávné době zde byla nainstalována
značka 40km/hod., přesto většina řidičů tuto rychlost nedodržuje.
Vzhledem k tomu, že zde žije hodně rodin s malými dětmi, chtějí
podepsaní tuto situaci vyřešit co nejdříve.
ZM schvaluje instalaci zpomalovacích prahů v ulici V Ohradě
Červené Pečky.

5.

Projednání prodeje části pozemku městyse p.č. 111/1, 111/4 a
111/3 k.ú. Červené Pečky

10. Projednání návrhu dodatečných investičních staveb a oprav
v roce 2014
Tajemník seznámil zastupitele s dodatečnými investičními
stavbami a opravami.
ZM schvaluje rozšíření záměru investic a oprav v roce 2014
o tyto stavby:
- dětské hřiště Bojiště
cca 150.000,-Kč
- oprava střechy hasičské zbrojnice Č. Pečky
cca 200.000,-Kč
- oprava střechy hasičské zbrojnice Bořetice
cca 30.000,-Kč

Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn na základě
projednání v předchozím jednání ZM. Firma Alex Tod žádá o
odkoupení části pozemků městyse p.č. 111/1, 111/4 a 111/3 o
výměře cca 800 m2 za účelem umožnění parkování a výcviku
koně. Doporučil cenu 250,-Kč/ m2.
ZM schvaluje prodej části pozemků městyse p.č. 111/1, 111/4 a
111/3 k.ú. Červené Pečky spol. Alex Tod s.r.o. Praha, o výměře
cca 800 m2 za cenu 250,-Kč/m2.
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- plynofikace hasičské zbrojnice Červené Pečky cca 60.000,-Kč
- oprava části ulice Flosova 2 Červené Pečky
cca 800.000,-Kč
- oprava části ulice Zámecká Červené Pečky
cca 130.000,-Kč

KN hradí kupující.
4.

Projednání prodeje části pozemku městyse p.č. 107/5 a
pozemků p.č. st. 709, st. 705, st. 707 a st. 711 vše v k.ú.
Červené Pečky
O odkup pozemků požádala firma BENet Praha, záměr prodeje
byl schválen a projednán na minulém jednání zastupitelstva.
Nově je nyní třeba projednat záměr prodeje části pozemku p.č.
111/1 kolem funkční studny, kterou firma BENet koupila spolu
se zámkem a pivovarem a má zájem o koupi pozemku kolem
studny (cca 20m2). Je proto třeba stanovit podmínky prodeje,
především cenu.
ZM souhlasí s prodejem části pozemku městyse p.č. 107/5 a
pozemků st. 709, st. 705, st. 707 a st. 711 vše v k.ú. Červené
Pečky firmě BENet s.r.o. Praha za cenu 230,- Kč/m2. Náklady
spojené s oddělením pozemků a vkladem do KN hradí kupující.
ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.
111/1 (studna v parku) o výměře cca 20m2. ZM souhlasí se
zřízením věcného břemene pro uložení potrubí pro odvod
balastních vod přes pozemek firmy BENet s.r.o. Praha p.č. 107/7
k.ú. Červené Pečky.

5.

Projednání zprávy Fotbalového klubu Červené Pečky
o výběru dodavatele na rekonstrukci kabin a sociálního
zařízení na hřišti a stanovení výše příspěvku městyse na tuto
akci
Do výběrového řízení byly doručeny 4 nabídky – VPK Suchý
Zásmuky, REAL Kolín, K+G Tranzit Nouzov a Prostav
Poděbrady. Nejnižší nabídkovou cenu – 5.070.353,- Kč, podala
firma Prostav Poděbrady.
Budova kabin přešla do vlastnictví fotbalového klubu z důvodů
možnosti čerpání dotace od ČMFS, pozemek je obce. Z důvodu
výše investice zastupitelstvo navrhuje vrátit vlastnictví kabin zpět
na městys. FK s převodem souhlasí. Žádá o dotace na provoz a
údržbu zařízení a k tomu stačí smlouva o pronájmu.
Od nového roku bude hospoda na hřišti nekuřácká a
provozovatel bude hradit i část rekonstrukce formou zvýšení
nájmu.
ZM bere na vědomí zprávu o výběru dodavatele na stavbu
Rekonstrukce kabin a sociálního zařízení na hřišti. ZM schvaluje
příspěvek Fotbalovému klubu Červené Pečky, Na Hřišti 266, na
realizací této stavby do výše max. 5 mil. Kč.

6.

Rozpočtové opatření č. 3/2014
Rozpočtové opatření spočívá především v navýšení daňových a
dalších příjmů, předpokládá prodej pozemků v parku a není
v něm zahrnutá částka dotace za zateplení mateřské školy.
Výdaje jsou zvýšeny v kapitole rozhlas, víceúčelové sportoviště a
příspěvek tělovýchovným organizacím.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3.

7.

Rozprava
Stavba dopravních opatření bude opožděna o týden, úspora pro
městys tím vznikne cca 10 tis. Kč.
P. Svoboda uvolní byt v obecním domku č.p. 104. Dům je ve
špatném stavu, není tam voda, o jeho využití rozhodne příští
zastupitelstvo.
Občané Bořetic žádají o administrativní dořešení demolice
stavby Vikova statku, aby mohli získat dotaci ke zlepšení
životního prostředí. Tajemník požádá stavební úřad o doklad, že
demolice byla realizována a vyřídí vše na katastrálním úřadě.

11. Projednání zprávy komise o výběru dodavatele stavby
víceúčelového sportoviště Červené Pečky
Zastupitelé se seznámili se zprávou komise o posouzení a
hodnocení nabídek na akci „Rozšíření sportovního areálu
Červené Pečky“. Osloveno bylo pět firem. Nabídku odevzdaly
čtyři firmy. Hodnotícím kritériem byla cena a záruka na kvalitu
díla. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy KG Tranzit
s.r.o. Byla podaná žádost o dotaci, ta ale nebyla akceptována.
Realizace se tedy odkládá a bude požádáno v nově vypsaném
dotačním titulu.
ZM schvaluje výběr dodavatele na stavbu Rozšíření sportovního
areálu Červené Pečky. Nejvýhodnější nabídku předložila firma
KG TRANZIT s.r.o. Dolní Nouzov.
12. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2014
Tajemník seznámil zastupitele s jednotlivými položkami,
u kterých dochází ke změně na straně příjmů i na straně výdajů.
Rozpočtové opatření upřesňuje příjmy a výdaje k dnešnímu datu.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 28.8.2014
Přítomni: p. Kulhánek, p. Lang, p. Jirků, p. Tomáš Dvořák,
Mgr. Bartůněk, Mgr. Hanzlová, Mgr. Istenčin,
p. Slanařová, Ing. Šanc, Mgr. Dvořák, Ing. Kubín,
Ing. Pospíšil, p. Procházková
Hosté:
1.

2.

3.

p. Jaroslav Kopecký

Projednání Zprávy hodnotící komise o výběru dodavatele na
stavbu Oprava části ulice Flosova II – slepá, Červené Pečky
Do výběru se přihlásily pouze 2 firmy – Jan Březina,
Bohouňovice a Silnice Čáslav. Oslovená firma Halko nabídku
nedodala. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena, levnější
nabídku podala firma Silnice Čáslav. Stavba by měla být
realizována do konce října 2014, součástí opravy bude veřejné
osvětlení.
ZM schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
stavbu Oprava části ul. Flosova 2 (slepá) Červené Pečky. Stavbu
bude realizovat firma Silnice Čáslav za cenu 720.890,- Kč.
Projednání smlouvy o inženýrské činnosti a zajištění
výběrového řízení na stavbu Zateplení budovy ZŠ Červené
Pečky
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou smlouvy na
administrativní zpracování výběrového řízení na stavbu Zateplení
Základní školy Červené Pečky od paní Dekiské i s rozpisem prací
a harmonogramem plateb. Doporučuje navrhnutou smlouvu
podepsat. Prováděcí projekt, jehož součástí je výkaz výměr,
zhotoví ing. Kadleček.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o inženýrské činnosti a
zajištění výběrového řízení na stavbu Zateplení budovy Základní
školy Červené Pečky s paní Dekiskou Michalou, Pučery 66, za
41.750,- Kč.
Projednání prodeje pozemků městyse p.č. 222/18 a 222/19
k.ú. Bohouňovice I
Záměr prodeje pozemků byl řádně zveřejněn. O pozemek žádá
pan Matoušek.
Ceny zemědělských pozemků se určují úřední cenou podle
BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Doporučuje se
prodej za tuto cenu.
ZM souhlasí s prodejem pozemků městyse p.č. 222/18 a 222/19
k.ú. Bohouňovice I panu Pavlu Matouškovi, Hořanská 396,
Červené Pečky, za cenu 12,88 Kč/m2. Náklady se vkladem do

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v podzimních
měsících roku 2014, tedy v září, říjnu a listopadu, dožívají
významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví, životní pohodu a optimismus.
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75 let

(a snad i ostatní členy Kulturní komise) mohu říci, že bychom ve své
činnosti rádi pokračovali i v dalším volebním období. Stále ještě
máme několik nerealizovaných nápadů, jejichž cílem je nabídnout
občanům městyse takové akce, díky kterým blíže poznají místo kde
žijí a které dají možnost ke vzájemnému setkávání se a poznávání
nových míst a lidí.

Pan Josef Slanař
Pan Jaroslav Zajíček

80 let
Paní Marta Beránková
Paní Miroslava Ontlová

Za kulturní komisi Mgr. Lukáš Istenčin

85 let
Pan Miroslav Brandejský

90 let

Kam na výlet

Pan Josef Hnida

Pískovna SANDBERK

OKÉNKO KOMISE KULTURNÍ,
ŠKOLSKÉ A SOCIÁLNÍ

Na výlet se vydejte na kole nebo pěšky cestou na Nebovidy.
Za továrnou pana Tylla za věžemi sila odbočte doprava na novou
silničku a přijedete na Šťáralku. Za hlavní silnici snadno najdete cestu
k pískovně. Rozsáhlá pískovna je na severu jen 150 metrů od řeky
Labe a nadmořská výška je 183 metrů. Stále se zde těží písek. Dnes
má rozlohu 23 ha a po ukončení těžby by měl mít rozlohu 38 ha.
Botanickým průzkumem bylo zjištěno 235 druhů rostlin. Ze zoologie
můžete pozorovat pavouky, vážky, motýly, brouka střevlíka, skokana
zeleného a břehuli říční. U jezera jsou chatky a lesík. V letní sezoně je
zde čilý rekreační ruch, koupání, rybaření, slunění na lehátku
uprostřed jezera. Krásně je u Sandberku na podzim, kdy žloutne listí,
nebo na jaře, kdy se příroda probouzí. Je to hezký výlet.

Dnešní „okénko“ se svou strukturou poněkud odlišuje od článků
publikovaných v předešlých vydáních Červenopečeckého čtvrtletníku.
Jedná se o poslední vydání ve volebním období současného
zastupitelstva. V tom příštím vám bude představeno více (či méně)
obměněné zastupitelstvo městyse a také více (či méně) obměněná
Kulturní komise. Změna složení Kulturní komise sebou jistě přinese i
změny v jejím fungování a v nabídce akcí, které v uplynulých čtyřech
letech připravovala pro občany městyse. To je také jedním z důvodů,
proč je tentokrát nabídka akcí chudší v porovnání s předešlými měsíci.
Většinu z akcí je třeba mít naplánovánu několik měsíců před jejich
konáním a to tentokrát není vzhledem k blížícímu se termínu
komunálních voleb dobře možné. A na jaké akce bych chtěl pozvat
občany městyse tentokrát?

Miškovská Věra

VÝSTAVY
Regionální muzeum – Červinkovský dům v Kolíně
Ideální chrám od 4.9. do 30.11.2014
Vladimír Jan Hnízdo od 9.12. do 20.1.2015

29.9.2014 – Beseda s J. Pešoutem
Na pondělí 29.9. je připravována beseda s panem J. Pešoutem,
který již řadu let pobývá pracovně v Rusku (Novosibirsk) a který se
již několikrát podělil s občany městyse o své zážitky a zkušenosti. Od
posledního setkání uplynuly dva roky a to je jistě dostatek času pro
sběr dalších zkušeností, zážitků… a také fotografií, které vyprávění
p. Pešouta oživí a doplní. Beseda proběhne v aule červenopečecké
základní školy. Začátek akce je v 17:30 hod. Vstup do budovy školy
bude možný od 17:00 hod. Aktuální informace naleznete na
internetových stránkách Kulturní komise http://www.cervenepecky.cz
– odkaz Kulturní komise.

Dvořákovo muzeum
Poklady starého Egypta od 12.9.2014 do 5.7.2015

Červenopečecká Pecka
po devětadvacáté
Znovu, jako každý rok poslední pátek
v červnu, se rozezněly prostory zahrady za
kuželnou písně hrané ve stylu country, folku a
trampské písně. Krátké ohlédnutí za letošním
ročníkem nabízíme v následujících snímcích.

19.10.2014 - Putování
Šternberskou historií
Již Také v tomto roce vás zveme na turistickou akci spojenou se
zakončením průvodcovské sezóny na hradě Český Šternberk. Čeká
nás společná cesta vlakem z Červených Peček do Ledečka a odtud
nenáročná turistická procházka na hrad Český Šternberk po zelené
turistické značce. Samotná prohlídka hradu bude netradiční.
Návštěvníky budou provázet průvodci v dobových kostýmech a na
trase se setkají s historickými postavami spjatými s minulostí hradu.
Historii hradu návštěvníkům přiblíží hrané scénky místo vyprávění
průvodce. Na slavnostním zakončení sezóny jsou k vidění divadelní
představení, žongléři, sokolníci, ležení 7. dělostřelecké baterie
Augusta von Groeben a další. Připraveno bude také bohaté
občerstvení. Návrat zpět je možný z Ledečka (pěší cesta z hradu
Český Šternberk zpět do Ledečka), nebo vlakem přímo ze stanice
Český Šternberk. Sraz všech zájemců o akci je v neděli 19.10. v 8:50
hod na vlakovém nádraží v Červených Pečkách.
Na internetových stránkách Kulturní komise je v tuto chvíli
publikována nabídka nejen výše uvedených akcí. U nich však v tuto
chvíli nemohu zaručit, že budou v plném rozsahu realizovány. Za sebe

Domácí Trampoty zahajují
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Naším místem setkávání je budova místní MŠ. Z tohoto důvodu se
v „herně“ můžeme scházet pouze v odpoledních hodinách – po
skončení školky.
Chtěli byste o nás vědět více? Koukněte na naše stránky anebo
prostě rovnou přijďte!
Poprázdninovou činnost zahájíme od října.
Těší se na Vás kolektiv maminek „Čepečků“

Nový školní rok je tu
Září už je v plném proudu a školní život
se rozběhl na plné obrátky. O prázdninách
budova školy neutichla. Panoval tu čilý
řemeslnický ruch. Rekonstrukcí prošla
podlaha v tělocvičně, v učebně českého
jazyka byla položena nová parketová
podlaha a třída byla ještě doplněna novou
interaktivní tabulí. Firma AV Media
vyhlásila začátkem prázdnin akci, ve které mohla škola získat jednu
tabuli za velmi zvýhodněnou cenu. Jelikož naší součástí je i MŠ, bylo
možné nabídku využít i pro naše předškoláky a s touto technickou
vymožeností se mohly nově seznámit i děti MŠ třídy ve škole. Byly
dále vyměněny dva dataprojektory, které již dosloužily a ohřívač teplé
vody pro školní jídelnu, který sloužil již více jak 13 let. Novou stínící
techniku dostaly dvě třídy.
Ráda bych tu poděkovala našemu zřizovateli. Za jeho laskavé
finanční podpory bude moci i nadále ve škole působit školní
psycholožka Lucie Krupitzerová. V loňském roce pracovala bezplatně
v rámci projektu v.p.s. Prostor. Byli jsme jedinou mimokolínskou
školou, která byla do tohoto programu zařazena. V tomto školním roce
všechny základní školy v Kolíně obdržely finance na pokračování
práce psychologů od zřizovatele. Velmi si vážíme toho, že i
zastupitelstvo městyse Červené Pečky rozhodlo o finanční podpoře a
žáci s rodiči budou moc pokračovat v započaté spolupráci.
Velkou novinkou, která se bude testovat od prvních dnů školního
roku, bude elektronická žákovská knížka pro žáky od páté do deváté
třídy. Doufáme, že se brzy osvědčí a rodiče budou spokojeni, že mají
přístup k hodnocení práce svého dítěte, kdykoliv budou potřebovat.
Světlo světa spatřil i zbrusu nový web školy, který pracuje rychleji
a přehledněji. Je plný aktuálních fotek, článků a akcí, které se
uskutečnily nebo uskuteční. Přinese všem zájemcům aktuální přehled
o životě ve škole. Na adrese www.zscp.cz naleznete i informace
z mateřské školy, školní družiny a Baby klubu. Věříme, že se vám
bude nový web líbit.
Od měsíce října se už rozběhnou i zájmové kroužky. I zde máme
pro letošek pár novinek. Angličtinu ve školce budeme rozšiřovat na
více bloků. Jednu lekci povede Mgr. Lenka Nováková a dvě budou
zajištěny pedagogem základní školy. Děti tedy budou mít angličtinu
3x v týdnu. Osvědčí-li se to, v dalším školním roce angličtinu
zapracujeme do ŠVP MŠ. Pro kroužky angličtiny ve škole stále
čekáme, zda budeme vybráni do programu, který nabízí rodilého
mluvčího zdarma. V případě, že naše žádost bude neúspěšná, budou i
kroužky v ZŠ vedeny našimi pedagogy. Podrobněji budeme
informovat zájemce na třídní schůzce pro nejmenší nebo na webu
školy.
Již začala výuka ZUŠ Zásmuky. Tradičně velký zájem je o
keramické a sportovní kroužky. Pevně věřím, že si každý vybere podle
svého zájmu.
Tak s chutí do práce i do zábavy.

NAWOSTRO

Petr Kocman a PK Band

I po skončení se hrálo dál až do rána
Sosák

Mateřské centrum ČEPEČKY
= Baby klub

Za kolektiv ZŠ Mgr. Š. Hanzlová, ředitelka školy

První školní den

Nabízíme „Hernu“, pravidelné setkání dětí
od miminek po předškoláčky. Mimo to
organizujeme jednorázové akce, například
divadélko pro děti, karneval, tvoření, bazárek
a další.

Je 1. září. Po dvou měsících prázdnin je tu opět školní rok, pro
malé prvňáčky první, pro deváťáky poslední. Žáci, rodiče a
pedagogové ho tentokrát společně uvítali ve školní tělocvičně, neboť
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místa, proto i klesl počet neumístěných dětí do MŠ pro tento školní
rok.
Přejeme všem v tomto školním roce hodně úspěchů a spokojenosti.

počasí bylo deštivě nevlídné.
Jako obvykle nechyběl ani zástupce městyse, pan starosta Mgr. Jan
Dvořák. Novým členem sboru se stala paní učitelka Renata Kubátová.

Za MŠ Hana Beňovská

Cestování Klubu důchodců
Protože jsme do minulého čtvrtletníku nepřispěli, bude článek o
naší činnosti poněkud obsáhlejší. Z něho vyplývá, že užíváme aktivně
stáří a nebojíme se vyrazit do světa.
Vylákáni prvním jarním slunéčkem jsme zvolili za cíl dalšího
výletu město Mělník. Nejprve muzeum, které má dvě expozice ve
starých měšťanských domech. Obzvláště nás zaujala sbírka kočárků
od těch nejstarších až po nejnovější modely. Mělník - to byla přeci
Liberta - výrobce kočárků.
Ve 14 hodin jsme měli objednanou prohlídku zámku, který je
postaven nad soutokem Labe s Vltavou. Paní průvodkyně nás nejen
provedla komnatami, ale především poutavě a podrobně vyprávěla o
dějinách zámku. Bylo to sídlo královských vdov a jedna z nich, Ema,
vdova po Vladislavu II, zde razila své vlastní mince s nápisem
‘Melnic civitas’. Od roku 1753 byl zámek majetkem Lobkoviců, jimž
byl vrácen v restituci po r. 1989. Majitelé jsou velmi podnikaví,
hlavně ve vinařství. Do vinárny jsme nešli, protože nám byla zima a
tak ještě pohled na soutok Vltavy a Labe a rychle do autobusu, který
jsme po chvilce hledání našli i s panem Lhotákem.
Město Čáslav je blízko a městské muzeum má bohaté sbírky nejen
z pravěku, ale i mineralogie a živočišné říše. Paní kurátorce dá dost
práce nás od zajímavých exponátů odlákat a zavést k synagoze, která
se opravuje. Peněz je ovšem málo a tak na její otevření musíme ještě
chvíli počkat. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v obou
zahradnických centrech, která nabízela plno jarních rostlin.
Jedno krásné jarní odpoledne jsme zajeli do Kutné Hory projít se
novým klášterním parkem. Poté byla prohlídka Muzea stříbra na
Hrádku. Do stříbrných dolů jsme se neodvážili, protože tam jsou úzké
štoly.
Děkujeme zastupitelstvu městyse za příspěvek do našeho
rozpočtu, takže jsme mohli zajet i do vzdálenějších míst. Zvolili jsme
Sklářské muzeum v Novém Boru. Nepříliš velké prostory obsahují
mnoho křehké krásy. Od prvních výrobků a různých technik
zpracování skla až po současné moderní sklo od výtvarníka Bořka
Šípka.

Foto a text ing. Šárka Jeřábková, uč.

Novinky v MŠ
V Mateřská škola se v novém školním
roce může pochlubit několika novinkami.
Nejvýznamnější z nich je pořízení
interaktivní tabule pro předškolní
vzdělávání dětí nejstarší věkové skupiny a
tím i lepší příprava na první třídu ZŠ, kde
již s touto tabulí pracují několik let.
Další novinkou, kterou by chtěla MŠ uskutečnit, je pravidelné čtení
se seniory. MŠ by tímto chtěla oslovit babičky, dědečky, strýce a
tetičky, aby chvilku času strávili s dětmi v MŠ a přečetli jim pohádku
ze svého dětství (ze staré knihy nebo knihy jim v dětství nejmilejší)
v době odpoledního odpočinku. Zájemci se mohou přihlásit v MŠ
učitelkám v jednotlivých třídách a domluvit podrobnosti.
Kroužek angličtiny, který v MŠ již běží několik let, dostane také
jinou podobu. Rodilého mluvčího nahradí zkušená lektorka a výuka
bude probíhat třikrát týdně. Jedenkrát s lektorkou a dvakrát
procvičování s učitelkou angličtiny ze ZŠ.
Mateřská škola byla v provozu i o prázdninách v měsíci červenci a
pro velký zájem rodičů byl provoz ve dvou třídách.
V novém školním roce je kapacita mateřské školy opět zcela
naplněna. Některé děti rodiče odhlásili, ale jiné postoupily na jejich

Být tak blízko přírodního útvaru Panská skála neboli Varhany a
nevidět jej, by byla škoda. Bylo to prostě krásné. Pyšná princezna tam
ale nebyla. Při zpáteční cestě jsme stihli prohlídku skalního hradu
Sloup. Je majestátný, ale pro nás vysoko. A tak jsme si ho prohlédli z
laviček při kávičce. Na závěr výletu jsme si prohlédli zámek Zákupy,
který má pohnutou historii. R. 1848 se stal majitelem rakouský císař a
od r. 1849 sloužil jako sídlo odstoupivšího Ferdinanda Dobrotivého,
zvaného Ferdáček. V r. 1900 se zde konala svatba Františka
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Ferdinanda d’Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Vybavení zámku je
bohaté a odpovídá postavení vlastníků.
Poslední výlet před prázdninami byl do blízkých Ratají n. Sázavou.
Městečko chránily dva hrady. Jeden byl přestavěn na zámek a
vystřídala se v něm řada majitelů. Do r. 1934 jej vlastnili
Lichtenštejnové a poté přišel do majetku obce, která tam měla školu,
obecní úřad a poštu. V současné době jsou v těchto prostorách sbírky
řemeslných výrobků a historických předmětů. Zámek se intenzivně
opravuje.
V Kácově jsme si dali dobrý oběd a po něm opět prohlídli zámek.
Je honosnější a také v rekonstrukci. K vidění byla i nově objevená
kaple, jejíž oprava bude finančně i řemeslně velmi náročná.
Kdo by řekl, že si jezdíme jen tak po výletech, ještě neví, že se i
scházíme například v cukrárně u ochotné paní Beranové nebo v nové
hospůdce v Bohouňovicích.
Ale cestování po krásných a zajímavých místech nás těší nejvíce a
je naší převážnou aktivní činností. Už nás také bohužel ubývá, protože
nemoc je součástí našeho věku. A tak nás opustil pan Fanda Vlk, který
nám vyhrával při různých příležitostech. I dlouholetý člen Milan
Petrek a v poslední řadě pan Zinzer, který se svou ženou byl také
členem našeho Klubu důchodců. Budeme na ně stále vzpomínat.

Island země ohně, síry a ledu
Musím se vypsat z úžasného cestování po
Islandu od 30. června do 20. července 2014. Jela
jsem se skupinou 20 turistů a 2 řidičů
z Liberce mikrobusem s přívěsem na stany,
spacáky a zásobami jídla, taškami, kufry a
batůžky. Nasedali jsme u Vysoké školy technické
a těšili se na dobrodružství. Poslední zatroubení v 15.00 hodin a vyjeli
jsme. Seděla jsem na zadním sedadle sama. Jelo se přes Německo a
druhý den v 10.00 hodin jsme už byli v Dánsku v přístavu Hirtshals.
V Atlantickém oceánu jsme se vykoupali a přesedli do ohromného
osmipatrového parníku, kde byly kajuty, restaurace, dva výtahy,
obchody, bazény a sauny. Na lodi jsme se plavili dva a půl dne přes
Fajerské ostrovy. Po vylodění na Islandu v přístavu Seydisfjordur
jsme si hodinky posunuli o 2 hodiny napřed a vyjeli k prvním
vodopádům, řekám, kaňonům a sopkám. Naše cestování a poznávání
chtělo dobrodružného ducha. Spali jsme ve stanech, v noci byla zima i
kolem nuly, pršelo i vodorovně, foukal silný vítr. Na sobě jsem měla
všechno oblečení. Stále se balily a stavěly mokré stany, ještě že bylo
vidět celou noc. Vařilo se i spalo uprostřed lávových polí.

Klub důchodců

V říjnu půjdeme ke komunálním volbám
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali blížící se termín komunálních voleb.
Nastává příležitost, která se opakuje každé čtyři roky. Občan se stává
suverénem, který zásadním způsobem může určit, jak se jeho obec
bude v příštích čtyřech letech rozvíjet, kam bude směřovat a jak bude
nakládáno s obecními finančními prostředky. V této situaci je dobře
ohlédnout se zpět a uvědomit si, co se změnilo za poslední období
kolem nás a zda to byly změny k lepšímu. Je dobré si i přečíst volební
programy z minulého období a porovnat se skutečností. K plnění
volebního programu, za které se cítím odpovědný, mohu říci, že jsme
své úkoly v podstatě splnili. K nesplněným slibům: Rekonstrukce
komunikace J. K. Hrubého nemohla proběhnout vzhledem
k nedokončeným přípojkám a probíhající výstavbě. Výstavba
penzionu pro seniory je úkol dlouhodobý a i nadále budeme hledat
nejvhodnější možnost finančního zajištění výstavby i následného
provozu. Suchý poldr Bohouňovice je úkol, který je realizovatelný až
po uskutečnění komplexních pozemkových úprav.
Kromě plánovaných akcí se nám však zdařily i věci, které nebyly
ve volebním programu. Zásadním způsobem jsme renovovali náš
bytový fond. Zdařila se rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolanech,
Malé Vysoké a na Čertovce. Dokončena byla ulice Flosova, prostory
Úřadu městyse byly kompletně rekonstruovány. Obnoveny byly i
chodníky podél ulice Dr. Dvořáka a vybudován byl i úsek chodníku na
Bojišti. Velice si cením toho, že ve spolupráci s obcí Nebovidy jsme
upravili prostor před hřbitovem a propojili chodníkem obě obce.
A konečně, pro městys velice důležitá záležitost: Zdařilo se vyměnit
zámecký park za obecní lesy na Opatovickém vrchu. Nebudu zde
vypočítávat další větší i drobnější opatření, kterými jsme se snažili
zlepšit prostředí, ve kterém žijeme, a obohatit život obce. Važme si i
toho, že nám funguje zdravotní středisko a základní obchodní síť, že
máme dobře fungující lékárnu, školu a poštovní úřad. Všechny tyto
instituce se udrží pouze tehdy, budeme-li jejich služeb využívat.
Pokud obchodník nemá tržby, lékař pacienty a škola žáky, postupně
musí omezit provoz, nebo dojde k jejich zániku. Mějme to všichni na
paměti a využívejme přednostně služeb v místě. Jen tak zajistíme
jejich existenci i v budoucnosti.
V říjnu si zvolíme nové zastupitelstvo, které bude určovat
směřování obce příští čtyři roky. Přijďte k volbám v hojném počtu a
mějte na paměti, že volba budoucnosti obce je ve vašich rukou.

Jela jsem na Island s romantickými představami o přírodě severu,
ale Island je ještě úchvatnější a nespoutanější. Přijeli jsme k
vodopádům po půlnoci a bylo světlo jako v poledne. Fotografy
vyhledávaný jev. Voda se valí ze skalního masivu do jezírek, řek a
kolem vodopádů se můžete procházet. Celkem jsme viděli asi 30
velkých vodopádů. Během polárního dne se slunce na pár okamžiků
schová za obzor a vzápětí o kousek dál vychází. Světlo je stále!
V říjnu se začíná stmívat i přes den. V prosinci, lednu, únoru je úplná
tma. V březnu se den prosvětluje. Půl roku je tma a půl roku světlo.
Projíždíme Island od severu na západ, jih a na východ do přístavu.
Na ostrově je jediná hlavní silnice po obvodu země a označuje se
číslem 1. Zajížděli jsme na sever do Siglufjordu, kde je muzeum a
továrna na zpracování sleďů přes město Akureyri, které je 98 km od
severního pólu až na západní pobřeží Atlantického oceánu.
Obdivovali jsme útesy, skály, kde je největší hnízdiště mořských
ptáků papuchálků, čejek a rajek. V tulení zátoce jsme pozorovali
tuleně a mrože. Byli jsme v muzeu velryb. Prohlédli si hlavní město
Reykjavik, katedrálu, divadlo, kostely, radnici. Ve stejném stánku,
jako Václav Havel a Bill Clinton, jsme si koupili párek v rohlíku.
Vyjeli jsme na vyhlídkovou věž Perlan a z dálky viděli sídlo
prezidenta. V hlavním městě a jeho okolí bydlí většina obyvatel.
Některá území tvoří jen lávová pole, řeky a hory. Není zde žádná
vegetace ani lidé. Lesy na ostrově nejsou a každý strom je pečlivě
opečováván. Islanďané si váží věcí, které nám přijdou samozřejmé.
A naopak jim přijde normální žít vedle činných sopek. Na ostrově je
jich 89. Z některých se kouří a ve vzduchu i vodě je cítit síra.
Ohromnou energii, která se skrývá v zemi, využívají k vytápění měst,
vyrábí z ní elektřinu a vyhřívají skleníky na ovoce a zeleninu. Na
sopku Eldfell jsme vystoupali. Je to zvláštní pocit v stát v kráteru
činné sopky a cítit, jak z některých skulinek sálá teplo a kouří se. Jeli
jsme kolem sopky Eyja Fjalujakull, která v roce 2010 chrlila síru,

Dobrou volbu přeje Mgr. Jan Dvořák
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oheň, kamení a prach. Viděli jsme film. Jednu noc jsme nocovali u
činné sopky Krafla, cítili jsme tu energii skrývající se v hlubinách.
Prošli jsme se okolo sopky Hekly, druhé největší stále aktivní sopky.
Ostrov má úžasné barvy, část je sytě rudá, jiná černá, žlutá, lávová
pole obrůstají mechem a na vrcholcích je sníh. Po několika dnech
cestování a objevování neuvěřitelných krás přírody se krajina mění z
pastvin plných koní a ovcí na pustou měsíční pláň. Ta země je tak
tajemná, že jsme uvěřili ve skřítky. Trolíky.
Viděli jsme jezero Myvatn s vyvřelinami různých tvarů,
Dimmuborgie, tajemné hrady, údolí, kde láva stvořila řadu skalních
útvarů, území, která jsou stále zahalená v páře, kouři a zápachu síry,
jezírka s bublajícím bahnem, připomínající peklo. Gejzír, tryskající do
výšin až 60 metrů, skanzen Glauber. Lidé dříve žili v domcích z drnů
trávy. Místo prvního parlamentu Altigl, Tingvellir – Sněmovní pláně
- posvátné místo všech Islanďanů. Jde- li o něco důležitého, vyráží
poslanci po vzoru svých předků na Sněmovní pláň ke „Skále zákonů“.
Prošli jsme mnoha kilometrovou proláklinou. Část Islandu se
přibližuje k Evropě a část k Americe za 100 let o 1 cm. Zastavili jsme
se na Skalholtu - to je první islandské biskupství. Každý den jsme se
koupali v termálních koupalištích v lagunách. Vydali jsme se do
duhových hor Landmannalaugar. Hory hrají úžasnými barvami od
červené, zelené, žluté po modrá jezera a sníh na vrcholech. Ani se
nám nechtělo věřit, že tu nádheru vytvořila příroda. V kempu jsme se
koupali v termální říčce, uprostřed hor. Škoda, že pršelo. Poslední dva
dny poznáváme největší ledovec Evropy Vatnajokull. Vystoupili jsme
po skalách k ledovci. Pod ledovcem jsou činné sopky. Občas vytvoří
mohutné jeskyně horké vody a ty se s kusy ledu a popela zřítí dolů
do jezera. Průměrná výška je asi 1500 m.n.m. Po jezeře plném
ker jsme pluli na lodi. Za 15 dní jsme projeli kolem celého Islandu
a viděli víc, než většina turistů. Zájezd byl velmi dobře
organizován panem MUDr. Pavlem Starým. Po celou dobu jsme
sbírali houby. Seveřané je nejedí. Island je výjimečně krásná země
plná kontrastů.
Ve čtvrtek 17. července jsme stáli na palubě parníku a smutně se
dívali na vzdalující Island.

mnohasettisícové prostředky na strážní službu. Stejně se ale
nepodařilo zabránit rozkradení všeho cenného, co v areálu ještě zbylo.
Zeleň za plechovým oplocením ale téměř 20 let nikdo neošetřoval ani
neomezoval, a tak z původně krásného parku vznikla obtížně
prostupná buš a náletové dřeviny vyrostly i na zpevněných plochách. I
tady se ukázalo, že stát je špatný hospodář.
Po smrti pana barona Hrubého se majitelem restituovaných
nemovitostí stal pan JUDr. Filip Sternberg a zástupci městyse se na
nového vlastníka znovu obrátili s nabídkou směny pozemků tak, že
nabídli obecní pozemky v sousedství Opatovické obory za pozemky
parku v Červených Pečkách. Jak jste se mohli dočíst již dříve, tato
směna se uskutečnila a v současné době je vlastníkem velké části
parku městys Č. Pečky. Jsou to nejen pozemky v přístupné části
parku, ale také velká část pozemků za plechovým oplocením, někde až
těsně k historickým budovám a jak jsem již uvedl, ojediněle i pod
budovami.
Co se týká vlastnictví zámku, po několika neúspěšných pokusech
o prodej nakonec stát nemovitosti prodal a koupila je společnost Benet
Praha, s.r.o. Nahlédnutím do obchodního rejstříku lze snadno zjistit,
že předmětem podnikání této společnosti je koupě zboží
za účelem dalšího prodeje a prodej. Jednatel společnosti, pan ing.
Kutiš ale tvrdí, že červenopečecký zámek nechce prodávat, ale
rekonstruovat jej jako sídlo společnosti. V každém případě má velký
zájem o koupi části pozemků v blízkosti budov. Je to požadavek zcela
pochopitelný, protože současný stav neumožňuje ani přístup
k budovám po vlastních pozemcích. V této věci tedy proběhlo několik
jednání, jejichž výsledkem je dohoda, že městys prodá část pozemků
společnosti Benet Praha za 230,-Kč/m2 a bude moci převést balastní
vody přes pozemek Benetu. (Balastní vody, které tečou jednotnou
kanalizací až do čističky jsou velkým problémem, proto se postupně
připravuje jejich odvedení samostatným potrubím mimo ČOV a
přechod přes pozemky Benetu to výrazně zjednoduší.) Městysu
přitom zůstane významná část parku i za stávajícím oplocením a
peníze za prodej bude možné investovat do obnovy parku. Pan ing.
Kutiš také slibuje, že nové oplocení proti obecním pozemkům bude
průhledné tak, aby ze zámku bylo vidět do celého parku a naopak
z parku by měly být vidět opravené objekty zámku. To se jeví
výhodné pro obě strany. Slyšel jsem obavy, aby Benet zakoupené
pozemky výhodně neprodal na stavební parcely. Taková varianta ale
nehrozí, protože to neumožňuje současný územní plán obce a
potřebnou změnu by nikdo nepovolil.
Zastupitelé městyse tedy schválili výše popsaný prodej a můžeme
se těšit, že po několika měsících se rozšíří přístupná část parku, dojde
k jeho obnově a dočkáme se snad i opravy zámku a pivovaru tak, aby
se stal chloubou, nikoli ostudou městyse. Bude to stát ale hodně úsilí i
peněz obě strany. V současné době je část parku, která je za
oplocením a zůstane obecní, zarostlá jako prales a mnoho starých
stromů je vážně poškozených. O devastaci stavebních objektů zámku
a pivovaru není třeba příliš psát – je to vidět i zvenčí a zevnitř to není
o nic lepší.
Ing. Miloslav Kubín, místostarosta městyse

Miškovská Věra

PRODEJ ČÁSTI PARKU V Č. PEČKÁCH
O zámku a přilehlém parku by se dala napsat
kniha nebo popsat celý Čtvrtletník. Mým záměrem
je vysvětlit jedno z nejdůležitějších rozhodnutí
současného zastupitelstva obce. K tomu je ale
nutné znát historii alespoň posledních let.
Všichni čtenáři jistě ví, že původními majiteli
uvedených nemovitostí byl rod Hrubých a posledním vlastníkem pan
Jaromír Hrubý. Tomu stát sebral majetek krátce po roce 1948 a zámek
s velkou částí parku poskytl armádě. Nejprve tu sídlili dokonce
tankisté, později zde byly opravny a sklady spojařů. Pracovalo tu
mnoho místních obyvatel, převážně jako civilní zaměstnanci. Po roce
1989 požádal pan Jaromír Hrubý o vydání majetku v rámci restitucí.
Několik let pak probíhal jeho spor s institucemi státu, podle jakého
zákona bude zámek s pivovarem vydán. Objekty zámku totiž byly
značně zdevastovány, v části parku byly asfaltové plochy a dokonce
montované skladové haly, přitom některé restituční zákony
umožňovaly vydání majetku včetně vyplacení náhrad. V tomto smyslu
pan Hrubý bohužel neuspěl, stát sice odstranil betonové haly i část
asfaltových ploch, ale finanční náhrady neumožnil, a protože pan
Hrubý měl k dispozici odhad, že uvedení areálu do původního stavu
by stálo 60 - 80 mil. Kč, které neměl, s těžkým srdcem se nakonec
vydání zámku vzdal. Vydána mu ale byla většina nezastavěných
pozemků, po digitalizaci katastrálního operátu se ukázalo, že to byly i
pozemky pod několika menšími stavbami. Zástupci městyse se pak
opakovaně pokoušeli získat park do vlastnictví obce, pan baron Hrubý
ale o tom nechtěl slyšet, stále byl totiž přesvědčen, že park má být ve
vlastnictví majitele zámku. Jenže zámek byl ještě mnoho dalších let ve
vlastnictví státu a ministerstvo obrany sem ročně vynakládalo

Indie očima Jana Matouška
Indie – stát velký jako celá Evropa s miliardou obyvatel, země
obrovských protikladů, kde stále přežívá kastovní systém, a také
cíl naší letošní dovolené. Snad vás následující řádky alespoň na
chvíli přesunou spolu s námi na jih Asie do této šílené, ale zároveň
úžasné země.
Popravdě řečeno, Indie nebyla zrovna náš vysněný cíl. Spíše jsme
měli v hledáčku jihovýchodní Asii a čekali na levné letenky. Ty se
opravdu objevily, ovšem na trase Amsterdam – Dillí a Mumbaj –
Ženeva. Po letmém průzkumu bezpečnostní situace (bez problémů),
nutných očkování (pouze žlutá zimnice) a počasí (v únoru ideální,
období sucha před monzuny) jsme se rozhodli sbalit kufry a vyrazit.
Cestovali jsme pouze ve dvou, zástupkyně něžného pohlaví jsme kvůli
možným problémům nechali raději doma, ale ukázalo se, že tyto
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Po dvou dnech strávených v hlavním městě jsme vyrazili sami
spacím vlakem na sever do města Amritsar v zemi Pandžáb. Ten je
známý posvátným místem sikhů (nebezpečně vyhlížející maníci
s turbany, plnovousem (nesmí se holit!) a dýkou kirpánem za pasem a
jinak co do počtu stoupenců páté nejrozšířenější náboženství na světě).
Jedná se o velice působivý Zlatý chrám uprostřed rozlehlého nádvoří
s posvátným jezírkem. Zde se věřící scházejí ke společnému jídlu, ve
velké jídelně gurudváře jej dostane každý zdarma (včetně nás), a
modlitbě. Tento chrám je natolik slavný, že ve městě byla dokonce
zhotovena jeho hinduistická napodobenina, která slouží jako svatyně
bohyně Durgy. Dále má město takové svoje Maroldovo panorama nikoli ovšem o bitvě u Lipan, ale o hrdinských skutcích Randžita
Singha. Mezi těmito místy jsme se přepravovali pomocí rikš - nepříliš
dobře placených Indů s vozítky na motorový, ve většině případů
ovšem spíše šlapací pohon. Po prohlídce tohoto města jsme vyrazili
autobusem k nedalekým hranicím s Pákistánem. Zde jsme se stali
svědky místní slavné ceremonie zavírání hranic – každý večer ve čtyři
hodiny se na obou stranách shromáždí početné diváctvo, které za
zvuků různých klaksonů a
vyhrávajících songů místní
pop-music hlasitě povzbuzuje
příslušníky armády vlastního
státu. Ti na své straně hranice
u brány směšně mašírují a
vyhazují rukama i nohama
vysoko do vzduchu a pomocí
důrazných gest tím dávají
nepříteli najevo svou převahu.
Těžko popsat, musí se vidět.
My jsme se dívali z
pákistánské strany a to
dokonce z čestného místa na
oddělené tribuně pro dívky,
což způsobilo mezi místními
krasavicemi menší senzaci,
která byla překonána pouze
příjezdem autobusu s čínShow zavíraní hranic
skými studenty.
Z hranice nás vzal motorikša za poněkud přepálenou cenu do města
Lahore – téměř desetimilionového centra pákistánského Pandžábu.
Zde nás měl hostit místní student umění Ahmad. Jelikož nám nebral
mobil, měli jsme mírné obavy. Poté, co mu volal taxikář, zdálo se, že
s námi nepočítá. Vše byla ovšem lež taxikáře, který nám chtěl dohodit
místní hotel. Po šťastném setkání jsme strávili noc s místními studenty
na ploše asi 10 m2 s dalšími třemi spolubydlícími a tureckým
záchodem. Jejich společnost ale byla velmi milá a navíc dost šetřila
peníze, protože jimi usmlouvané ceny byly několikanásobně nižší než
ty, na které jsme si troufli my a také nás neobtěžovali všeteční
prodavači a žebráci. Prohlédli jsme si mešitu, pevnost Šalimarské
zahrady, dokonce na naši počest zorganizovali i paštúnskou etno party
s ukázkami tradiční hudby. My jim museli na oplátku zazpívat naši
hymnu.

obavy jsou liché, turistkám žádné obtěžování na frekventovaných
místech nehrozí. Abychom nasbírali nějaká další cenná razítka do
pasu, rozhodli jsme se i pro krátkou zastávku v Pákistánu. Na tamější
ambasádě byla situace kvůli loňskému únosu dvou českých turistek
v Balúčistánu trochu složitější, nicméně nakonec jsme víza dostali a
naší cestě už nestálo nic, ehm, v cestě.
Po dvou dnech strávených u přátel v Holandsku jsme vyrazili
z letiště Schiphol přes jordánský Ammán a v pět hodin ráno přiletěli
do Dillí. Ačkoli společnost Royal Jordanian nemá zrovna nejlepší
pověst, let proběhl hladce. První dojem nebyl úplně příznivý, už brzy
ráno všude spousta aut a opravdu dost hustý smog. Říkali jsme si, že
přes něj nemůžeme nikdy žádné památky vidět, ale viděli jsme jich
opravdu až až. Taxík nás po lehkých peripetiích s nejasnou adresou
zavezl k domu našeho hostitele, kterého jsme našli přes službu
Couchsurfing. Jednalo se o muslima, který hodně cestoval po Evropě
a na tamní poměry byl asi celkem bohatý, úroveň obydlí tomu ovšem
bohužel příliš nenasvědčovala. Darovanému koni na zuby nehleď,
řekli jsme si, a vyrazili s jeho bratrem do víru velkoměsta, přesněji
řečeno k jedné turistické kanceláři, kde nám měli pomoct s prohlídkou
hlavního města. Do té doby jsme popravdě měli poměrně mlhavý
itinerář a netušili, jak to bude s vlaky, ubytováním apod. a byli
připraveni
vskutku
na
všechno. V kanceláři na nás
byli také připraveni a snažili
se nám vnutit výhodný
balíček jízdenek na vlak,
ubytování a auta s vlastním
řidičem po Radžastánu (jedna
z největších a nejnavštěvovanějších zemí Indie). Řeči
o tom, jak se sami ztratíme,
jsme brali s rezervou, přeci
jen na náš vkus to byl trochu
mastňácký způsob cestování,
nicméně poté, co zazněla
rozumná cena, ještě jsme ji
trochu usmlouvali a nechali
se ulovit. Za ten komfort to
asi stálo, přeci jen jsme měli
na obrovský kus země jen
Plán cesty
16 dní.
Součástí balíčku byla i okružní jízda po památkách Dillí. Ty byly
předzvěstí toho, co budeme v různých obměnách vídat po celou dobu
dovolené. Především se jedná o okázalé hrobky mughalských
panovníků (zde Hamajúnova hrobka), chrámy všech možných i
nemožných náboženství (především hinduistické chrámy, mešity, zde
také navíc zajímavý moderní bahaistický chrám ve tvaru lotosu, který
navštíví asi 12.000 lidí denně) a rozlehlé pevnosti s pevně danou
strukturou. Vůbec první památkou byl starobylý Kutub Minar,
nejvyšší minaret budovaný i ze zdiva hinduistických chrámů v letech
1193-1368. V areálu se nachází i nekorodující sloup z čistého železa
z období kolem roku 400 n.l. - záhada, která nedá archeologům spát.

Lotosový chrám v Dillí

Mešita v Lahore a náš hostitel
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Kvůli zdržení v Pákistánu, který oproti očekávání měl přeci jen
více evropský ráz než Indie (Pákistánci ale málo do Indie cestují a
myslí si, že je naopak daleko před nimi), jsme měli zpoždění a nestihli
jsme vlak, na který jsme si koupili jízdenky. Tudíž nás čekalo doslova
martyrium v podobě cestování osobními vlaky a zařizování si jízdenek
na vlastní pěst. Tehdy se ukázalo, že využití služeb cestovky nebyl
zase tak špatný nápad. Nakonec jsme se šťastně dostali do Dillí, kde
začala naše velká jízda Radžastánem.
Řidič se zdál zpočátku celkem jako sympaťák, mladý kluk, bylo
vidět, že si prací v agentuře vydělá dost a žije si nad poměry. Časem
se bohužel ukázalo, že součástí našeho balíčku jsou také zastávky
v různých smluvních obchodech a že si bohužel trasu nemůžeme
přizpůsobovat až tak, jak nám bylo slíbeno. Nenechali jsme se tím
příliš rozhodit a užívali si místních pokladů. Cestovali jsme po těch
nejznámějších a nejnavštěvovanějších místech, takže naše představa o
levné zemi vzala rychle za své. Turistický ruch postoupil neúprosně a
nejkřiklavějším příkladem je pak dvojí vstupné – pro Indy a pro
cizince, které se může lišit až stonásobně.
Nejdříve jsme přes kršnaistické poutní místo Vrindavan a hrobku
v Sikandře zamířili do Agry, průmyslového města zahaleného
smogem, ovšem proslulého jedním z novodobých divů světa hrobkou Tádž Mahal. Ano, je jistě velkolepá, krásná úchvatná, ale pro
přemíru navštívených mughalských hrobek pro nás přeci jen její lesk
trochu pobledl. Druhý den jsme se na něj jeli podívat ještě jednou za
východu slunce od řeky Gangy a navštívili pro jistotu další hrobku,
zvanou kdožvíproč Baby Tadž (malý Tadž), její kuriozitou je, že ji
navrhovala žena a je to na jejím půvabu celkem poznat. Po prohlídce
rozlehlé pevnosti jsme zamířili do Fatehpur Sikrí, původního centra
mocenské dynastie zbudovaného v kopcích. Tato místa leží
v Uttarpradéši a dále už následoval Radžastán.

a po parku jsme se volně projížděli. Kromě různých opeřenců jsme
viděli i antilopy nilgaje nebo jelínky čitaly. Druhý den jsme navštívili
vyhlášenou tygří rezervaci Rathambore. Můžete si tipnout, kolik tygrů
jsme asi tak viděli - ano, správně - nula, ale zachovalá džungle se
zbytky chrámu byla působivá i tak. Tygři možná zůstali schovaní i
proto, že nedlouho poté nás zastihla celkem nevídaná kroupová smršť.
Dokonce i řidič vypadal z velikosti krup dost překvapený.
Následovala radžastánská města, která mají romantická jména
podle barev omítky tamějších domů. Džajpur (růžové město),
Džodpur (modré město) a Udaipur (bílé město nebo město jezer).
Musím říct, že přezdívky jsou to celkem výstižné a výhledy shora na
tu změť malých baráčků, špinavých ulic a výstavních paláců opravdu
úchvatné. A co se dá v takovýchto městech vidět? Do výšky čnící
palác větrů s 953 okénky pro ženy od dvora panovníka, aby mohly
pozorovat ruch na ulici, astronomickou observatoř pod širým nebem
Jantar Mantar s obřími stavbami sloužícími jako astroláby, kompasy,
sluneční hodiny aj., pevnost Amber s průvodem slonů vydávajících se
s turisty každé ráno po příkrém srázu, pouštní městečko Puškar
s posvátným jezerem, kde byl rozptýlen i popel Gándího, a se slavným
velbloudím trhem. Dále
pak namátkou džinistické
poutní
místo
Ranakpur s neskutečně
jemnou
a
detailní,
jakoby krajkovanou mramorovou výzdobou (džinisté
nesmí
ublížit
žádnému živému tvorovi, nosí roušky, aby
nevdechli
hmyz,
a
používají později tolik
zprofanovanou svastiku),
u Udaipuru pak přírodní
rezervaci s Monzunovým palácem postaveným pro sledování monzunových
mraků
a
předpověď počasí. Výčtu
všech zajímavých míst
by padl za oběť celý
tento čtvrtletník.
Palác větrů

Tádž Mahal

Pevnost Džodpur
Na konci cesty nás čekala metropole Mumbaj (Bombaj),
neskutečně přelidněné a pulzující místo, kde jsme opět díky našemu
průvodci poznali trochu více život místních. Po prohlídce města jsme
byli dokonce pozváni na večeři, ale atmosféra ve skrovném příbytku
(dalo by se říci slumu) začala poměrně rychle houstnout a poté, co
jsme pochopili, že zřejmě moc nejsme vítáni, jsme rychle vyklidili
prostor a ujížděli na letiště. Musím říct, že žádné evropské město mi
nikdy nepřišlo tak krásné, jak Ženeva, když jsme tam navečer přiletěli.

Fatehpur Sikrí
Přesyceni památkami jsme se následující dny věnovali poznáváním
přírodních krás – nejprve ptačí rezervaci Keoladeo, hnízdišti
obrovského množství ptáků, největším v Asii. Zde jsme si půjčili kola
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Evropany objevil úplně nový kontinent.
Právě tahle světoznámá cesta se stala předlohou pro celotáborovou
hru skautů z Červených Peček, kteří tradičně v prvních třech
červencových týdnech rozbalili svůj letní stanový tábor na palouku v
lesích mezi Trhovým Štěpánovem a Souticemi.
Letošního tábora se zúčastnilo 76 dětí rozdělených do osmi oddílů
– čtyř dívčích a čtyř chlapeckých. A užívali si náramně. Náladu
nezkazily ani bouřky a déšť zhruba v polovině pobytu v přírodě.
„Vždyť voda je super. Mně baví hlavně vodní hrátky, třeba když
jsme jako jednu z her měli běh v potoce nebo zadržování dechu na
čas,“ pochvaloval si Jirka Chochola zvaný Kaštan.

Místo našeho pobytu v Mumbaji
Co říci závěrem? Indie se musí zažít, těžko takto líčit slovy. Na
Indii si člověk musí zvyknout, prvních pár dní je šok, ta špína, spousta
lidí, hluk, dotěrné opice, ale po čase člověk získá dojem, že všechen
ten nepořádek a chaos vlastně tak nějak funguje, a zvykne si.
V rozvoji turistického ruchu vidí spousta chudých Indů svou
příležitost a někteří prodejci a žebráci jsou opravdu hodně dotěrní a
neodbytní. Dovolená, kdy vás neustále někdo oslovuje a něco vám
nabízí, třese si s vámi rukou, ptá se vás, jak se jmenujete, opravdu
není pro každého. Na druhou stranu, směsice kultur, náboženství, lidí
z různých kast se v Evropě opravdu nedá zažít a je svým způsobem
okouzlující. Za zmínku stojí i místní kuchyně, která je především
vegetariánská (hinduisté nejedí hovězí, muslimové zase vepřové),
prvních pár dní je to super exotika a výrazné kořeněné zeleninové
pokrmy zaujmou, po čase už jsem se uchyloval k evropským
pokrmům, byla-li šance.
Pro případné následovatele uvádím ceny: přes zmíněné vyšší ceny
pro turisty dovolená nevyšla draho, za 16 dní doprava 8.500, agentura
9.000, víza 1.500, jídlo a pitná voda 2.600, vstupy 2.400, celkem
27.000 Kč. Pokud by chtěl někdo následovat naše kroky, klidně mě
kontaktujte, rád předám zkušenosti.

Táborové ležení v plné parádě
Do dávných dob se junáci v celotáborové hře, která se prolínala
celým třítýdenním tábořením, vrátili podruhé za sebou. Zatímco loni
ztvárnili středověké rytíře, panoše a hradní dámy, letos si vyrobili
lodní vlajky, specifické lodní sošky na přídě svých korábů a navíc si
museli vymyslet i jména lodí, na nichž se vydali na dálnou plavbu.
Ovšem nikoliv v roli Kolumba, nýbrž jeho přítele Paolla Toscanelliho.
„Jde o fiktivní scénář z roku 1492. Kolumbus se už rok nevrací ze
své objevné výpravy do Asie, kterou ve skutečnosti skončil v
Americe. Španělský královský dvůr proto chce vyslat záchrannou
misi. To byly naše děti, které mají v roli Kolumbova přítele
Toscanelliho zjistit, co se s Kolumbem stalo,“ popsal námět letošní
celotáborové hry její hlavní tvůrce Lubomír Jirků mladší, kterému
junáci neřeknou jinak než přezdívkou Lubas.
Motiv vychází z reálií a také z filmu Dobytí ráje známého zejména
díky podmanivé hudbě řeckého skladatele Vangelise. Lubas vymýšlel
celotáborovku úplně poprvé. S plánováním mu nejvíce pomáhaly
Kristýna Langová zvaná Kíťa a Jana Váňová alias Vikuň. Přípravy jim
zabraly téměř půl roku. „Začali jsme v únoru,“ vzpomíná Kíťa.
„Musíme vymyslet příběh, napsat jednotlivé hry a lodní deníky,“
doplnila Vikuň.

Se svými zážitky se podělil Jan Matoušek

Pro více informací pište na: anetalinhartova@seznam.cz

Skauti z Červených Peček
se letos vydali do Ameriky
po stopách Kryštofa Kolumba
Louka u Trhového Štěpánova na Benešovsku se letos na začátku
letních prázdnin proměnila v nekonečný oceán. A pak najednou
v pevninu – ostrovy střední Ameriky, kde před více než pěti sty lety
zakotvil slavný mořeplavec Kryštof Kolumbus, aniž tehdy tušil, že pro

Úryvek z lodního deníku zahajuje každou hru
Hra začala ve chvíli, kdy španělský královský dvůr vysílá výpravu
vedenou Paollem Toscanellim, aby našel Kolumba a dokončil jeho
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úkol: tedy najít nové a rychlejší obchodní cesty do Asie. Každý oddíl
měl svou loď a ve spolupráci s ostatními měli za úkol Kolumba
objevit. To se také stalo: Toscanelli najde vyčerpaného přítele a
zachrání ho. „Smyslem hry bylo ukázat, že přátelství je víc než
objevené zlato a drahé kamení,“ říká Lubas.
Děti v rolích objevitelů se ke Kolumbovi musely probojovat přes
desítky zajímavých her s námořnickou i objevnou tématikou.
Například když si junáci museli v roli obchodníků sehnat zlato a
suroviny potřebné pro plavbu, když překonávali nepříznivé větry se
svými plachetnicemi na širém oceánu, když si vyráběli lodní lampy,
aby si mezi sebou mohli vysílat signály Morseovkou, anebo když
napřed bojovali s americkými domorodci, aby si je nakonec usmířili.

„Veškeré hry byly dokonale vymyšlené,“ chválila vedoucí i autory
celotáborovky Zuzka Heřmánková zvaná Racek. Dalším dětem se
zase líbily doplňkové aktivity jako třeba olympiáda. Děti soutěžily ve
sportovních disciplínách, jako je střelba ze vzduchovky, hod
kriketovým míčkem, hod oštěpem, vrh koulí, běh na šedesát metrů
nebo vytrvalostní běh. „Úžasný byl i maratón, ten mě nejvíc bavil,“
hlásil nováček tábora Tomáš Sodoma alias Tom.

Světlušky z devítky si rozumí i se vzduchovkou

Nástup námořníků k olympijskému klání

I vlčata si s oštěpem poradí

Zapálení olympijského ohně a hry mohou začít
Nechyběla ani zdravověda, humorně zasazená místo budíčku.
„Jeden den jsme uspořádali seminář o první pomoci a hned druhý den
ráno si děti vše mohly vyzkoušet v praxi. Ráno, ještě rozespalí, dostali
všichni hlášku, že jejich palubní důstojníci jsou zranění. Namaskovali
jsme jim různé úrazy a oddíly jim musely umět pomoci,“ vylíčil
Lubas.

Orlíci překonají i vysokou laťku
Úspěch sklidily i dvě novinky: míčový brännball - hra původem ze
Švédska, která je jakousi mutací softballu a baseballu, a také
trampolína, na níž se vyřádila především mladší děvčata. „Naučila
jsem se salto,“ jásala Deniska Koděrová s přezdívkou Cvrček.
Na táboře ani letos nechyběl turnaj v ping-pongu, tradiční sobotní
táboráky, včetně toho pátečního závěrečného, nebo improvizovaná
hudební vystoupení oblíbené táborové kapely Jouda Band.

... můžeš i podlézt ale pak se zase narovnej

12

uspořádali tradiční akci „Den otevřených dveří“ za velké účasti
veřejnosti. Všichni se určitě dobře pobavili. Jednotliví členové našeho
sdružení v průběhu léta zajišťovali přikrmování vypuštěných divokých
kachen v týdenních službách na rybníku na Čertovce. Dále se zaměřili
na získání krmení pro zvěř pro nadcházející nepříznivé zimní období,
kdy se musí o zvěř starat za jakéhokoliv počasí, aby nestrádala a byla i
v dobré kondici. Koncem měsíce září začínají v naší honitbě i
v okolních honitbách hony na drobnou zvěř, které končí až posledním
prosincem.
Pavel Balvín

A kdo vlastně vyhrál celotáborovou hru Dobytí ráje? No přece
všichni, kdo soutěžili fair play, užili si táborových dobrodružství a
utužili přátelství se svými kamarády.
Za středisko Junák Červené Pečky
Jarka a Luboš Jirků

Z myslivosti
V září myslivci již musí začít s přikrmováním zvěře. Jak tvrdí stará myslivecká zásada
"poslední snop z pole, první zrno do zásypů",
tedy s přikrmováním začít hned po sklizni
obilnin. Kombajny rychle sklidí obilní pole s
malými ztrátami, sláma je na kombajnu drcena a
okamžitě následuje podmítka či orba. Pole se tak z vysoce úživného
prostředí před sklizní rychle promění na suchou potravní poušť, kde
zvěř nemá prakticky žádný zdroj potravy, krytu ani vody. Po žních je
nutno začít s přikrmováním srnčí zvěře jadrnými krmivy, zejména
v polních honitbách. Současně probíhá kontrola technického stavu
přikrmovacích zařízení a rovněž je nutné zkontrolovat umístění
krmelců v návaznosti na plochy oseté ozimými obilovinami a hlavně
ozimou řepkou. O novém umístění krmného zařízení se musí uživatel
honitby dohodnout s majitelem pozemku, což je nejenom slušnost, ale
i povinnost vycházející ze Zákona o myslivosti, který garantuje
v tomto směru práva majiteli pozemku. Je nutno dbát na to, aby byl
v honitbě nejméně 1 krmelec na pět až deset kusů spárkaté zvěře a
1 krmné zařízení pro drobnou zvěř na deset až patnáct kusů. Pro srnčí
zvěř, která je teritoriální, by měla být krmná zařízení rozmístěna
pravidelně po honitbě. Pro tlupní druhy zvěře se vyplatí vybudovat
soustředěná krmeliště. Krmné zařízení by mělo být umístěno na
suchém místě; s dobrým rozhledem pro zvěř (aby dokázala včas zjistit
nebezpečí a v klidu uniknout); v klidové zóně (v dostatečné
vzdálenosti od hlavních silnic a železnic - odlákání zvěře pro snížení
střetů s dopravními prostředky); nejméně 100 až 200 metrů od
mladých lesních porostů (snížení škod na mladých porostech). Pak se
zvěř cítí bezpečněji a častěji navštěvuje krmná zařízení. V září
myslivci začínají přikrmovat také bažanty. To se provádí doplňováním
přiměřeného množství jadrných krmiv a obilních odpadů do "zásypů",
což jsou zastřešené plochy dva krát dva metry, ve kterých je
předkládané krmivo chráněno před zaplísněním. Je nutno krmit tak,
aby bažanti nalézali potravu na více místech. Pokud bažanti
nenaleznou ve svém okolí dostatek potravy, vydávají se potravu
hledat, což pro myslivce není žádoucí, neboť dochází k rozprchávání
bažantů do volné krajiny, kde jsou ohroženi hlavně predátory a vlivy
civilizace. V tomto měsíci se začínají rozpadávat rodinná hejnka a
hlavně bažantí kohouti odcházejí hledat nová stanoviště. Je nutno
doplnit také všechna slaniska kusovou krmnou solí. V září je možné
vidět spárkatou zvěř, která se paství na zvěřních políčkách, biopásech,
plodinách na zelené hnojení a ozimých plodinách. Velmi pozitivní roli
v zajištění potravy pro zvěř sehrávají tzv. biopásy. Myslivci propagují
pro umístění biopásů přednostní využití nepravidelných okrajů
velkých lánů, které jsou obtížně využitelné pro mechanizaci anebo
části polí v blízkosti lesa. Biopásy jsou osety speciální směsí plodin
(proso, pohanka, jarní pšenice, krmná kapusta, oves), která tvoří
potravní doplněk k sousední velkoplošně pěstované zemědělské
plodině (pšenice, řepka, ječmen). Po dozrání a sklizni zemědělské
plodiny má možnost zvěř najít potravu na nesklizeném biopásu.
Pro založení biopásu mohou zemědělci čerpat dotaci na nákup osiva.
Po sklizni obilovin z polí je vhodné zasít co nejdříve plodiny na tzv.
"zelené hnojení" (hořčici, svazenku) - tyto plodiny mohou sloužit
i jako potrava a kryt pro zvěř. Na políčkách pro zvěř by měly být co
nejdříve zasety podzimní směsky. Nejčastěji se používá žito ozimé,
žito trsnaté či speciální směsi plodin. Směsku bychom měli volit podle
půdy a stanoviště. Po sklizni zemědělských plodin se rychle provádí
podmítka a následné setí ozimých obilovin.
V průběhu letních měsíců se někteří členové věnovali opravě a
stavbě nových mysliveckých zařízení. Na konci měsíce června jsme

Nejsme si všichni rovni, domnívají se
zastupitelé
S potěšením jsem si ověřil tuto skutečnost,
když jsem procházel místní úpravné ulice
v rámci svých pravidelných vycházek.
A potvrdila mi to i ta, kterou jsem vykonal
v pátek 7. června v rámci své honby za daty
narození těch, kteří se podepsali, že nemají námitek proti mé
kandidatuře do místního zastupitelstva v letošním roce.
V nejspodnější kratičké části jinak dlouhé Příčné ulice jsem zjistil
ke své radosti a jistě i k radosti místních bydlících, že tam byla
instalována nová dopravní značka omezující rychlost na 30 km/h.
Tento nález byl překvapivý zvláště proto, že se tam vozidla ještě
nestačí ani rozjet a už jsou na konci, kde je mohutný retardér a v čele
ulice pak hradba plotu čp. 274.
Ti, co sledují stránky našeho Čtvrtletníku, jistě zaregistrovali, že
my, tedy vlastníci domů na jižní straně náměstí (kromě dvou) se již
marně více než čtyři roky snažíme na zastupitelstvu docílit něco
podobného, ale bez úspěchu.
Jsme rádi, že tato značka tam byla umístěna na základě iniciativy
vedení obce. Je to vykročení správným směrem. Až budou "třicítky"
ve všech ulicích, pak se dočkáme možná i my. V ulicích pod
náměstím si nákladní vozidlo ani neškrtne, zato u nás na jižní straně
náměstí mohou bez omezení jezdit i tanky, neboť tam žádné není. Inu
chápeme to, že diferenciace musí být. Však také platí, co je umožněno
Bohovi, není….
A tak nám nezbývá, než počkat na nově ustavené zastupitelstvo a
znovu se na něj obrátit v této věci. Možná, že se náhled na věc změní
a bude ochota ji řešit.
Když ne, pak se neprodleně po odmítnutí obrátíme podle
doporučení ombudsmana přímo na Evropskou unii. Ovšem v tomto
případě zde hrozí, jak podotýká sám ombudsman, že s ohledem na
vyjádření odboru dopravy a ostatních orgánů, by s největší
pravděpodobností musela obec vrátit několikamilionovou dotaci a to
by byl citelný zásah do hospodaření obce. Proto tuto krajní cestu
nastoupíme jen v případě, že k tomu budeme donuceni.
Ing. Heřman Kraml

Předvolební zamyšlení
Tak a už jsou volby do místního zastupitelstva zase tady. Zdá se, jako by to bylo včera,
kdy volič po zralé úvaze vhazoval do urny obálku
s lístky, na nichž byla jména podle jeho zvážení
nejvhodnějších kandidátů. On sám pak ví, zda se
osvědčili či ho zklamali.
Domnívám se, že jediným měřítkem pro vstup do zastupitelstva by
měl být počet získaných hlasů každým jednotlivcem. A každý volený
by měl být tak morálně silný, aby byl schopný po volbě pochopit, kde
je jeho určené místo a ze zásady nevyužil ve svůj prospěch nějakého
protekčního ustanovení volebního řádu, který tam ti, co ho
schvalovali, dali proto, aby z něj měli sami prospěch.
A tak nám pro posouzení shora uvedeného nezbývá nic jiného, než
se podívat, jak dopadly poslední volby, konané 15. /16. října 2010,
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kdy kandidovaly ODS a Sdružení nezávislých kandidátů - kandidát a
počet hlasů:
Dvořák Jan (463), Pospíšil Pavel (430), Procházková Eva (378), Jirků
Lubomír (367), Hanzlová Štěpánka (356), Dvořák Tomáš (338),
Beránek Jan (336), Lang Roman (334), Bartůněk Martin (333),
Istenčin Lukáš a Šanc Pavel (329),Trpišovská Marie (316), Kulhánek
Radek (311), Němec Josef (300), Sosnovcová Zuzana (287) atd..
Co z toho vyplývá je jasné. Volby nedopadly tak, jak karty rozdali
a o výsledku rozhodli sami voliči.
A to je ten hlavní důvod, který hledá pan první místostarosta ve
svém příspěvku "Slabá volební účast", a který se týkal účasti v
nedávno minulých eurovolbách.
Neodpovídá-li výsledek lidového hlasování přání voličů, pak je
nabíledni, že voliči k urnám ani nejdou.
Inu jedni míní, druzí mění. A to mějte, milí voliči, na paměti.

Vážení čtenáři Červenopečeckého
čtvrtletníku,
již v minulém čísle byly publikovány články,
u kterých Redakční rada zvažovala jejich
otištění. Domníváme se, že Čtvrtletník by neměl
sloužit k řešení osobních sporů a měl by
čtenářům sloužit především jako objektivní
zdroj informací. U článků, psaných v osobní
rovině, jsme se snažili dát prostor k vyjádření všem zmíněným
osobám. Tento krok nakonec vedl k řetězení článků a „reakcím na
reakci“. S přihlédnutím k této skutečnosti jsme se rozhodli nezařadit
do tohoto vydání článek Ing. Kramla „ Model obce - podruhé“.
Držíte v rukou poslední číslo Čtvrtletníku před komunálními
volbami. Po nich zajisté dojde k obměně členů stávající redakční rady.
Je proto na místě poděkovat všem jejím stálým členům za odvedenou
práci s přípravou jednotlivých čísel. Dovolte mi tedy jmenovat paní
Věru Miškovskou za tvorbu pravidelných rubrik a rozhovorů se
zajímavými osobnostmi kolem nás a Mgr. Danuši Dvořákovou a
MUDr. Jaroslavu Jirků za jazykovou korekturu každého čísla.
Po komunálních volbách se jistě také změní složení pravidelných
přispěvatelů. Poděkování redakční rady patří tedy jednomu každému
z nich. Dovolím si jmenovat alespoň toho nejaktivnějšího
z přispěvatelů, Ing. Kramla.
Nové redakční radě přeji mnoho dobrých přispěvatelů a nových
inspirací do dalších vydání. Věřím, že Čtvrtletník bude vycházet ve
stejné či lepší kvalitě a rozsahu i nadále.

Ing. Heřman Kraml

Podepsali jste petici...?!
Vážení spoluobčané,
jistě jste si před prázdninami všimli událostí na
zdejší základní škole, které nás vedli k sepsání
PETICE pro odvolání ředitelky školy - Mgr.
Štěpánky Hanzlové. Těm, kteří nás podpořili
svými podpisy, velmi děkujeme (vzhledem
k situaci a vazbám to bylo od mnohých statečné)! Náležitosti PETICE
byli v pořádku a v souladu se Zákonem o právu petičním (zmiňujeme
vzhledem ke kritice ze strany úřadu městyse a zástupkyně ředitelky
školy), tudíž vaše podpisy byly právoplatné. Mnoho podpisů bylo
městysem zpochybněno a už jen tímto byla snižována váha PETICE a
vůbec projev svobodné vůle občanů. Petice byla vyvrcholením
dlouhodobé nespokojenosti některých spoluobčanů s vedením školy.
Kauza, která rozpoutala sled událostí, byla i přes svou vážnost
vedením městyse překrucována a mířena proti konkrétním rodičům a
dětem. Při jejím řešení nedošlo k požadované konfrontaci a prošetření.
Paradoxem je, že jako rodiče jsme se snažili vždy jakékoli
problémy s našimi dětmi se školou řešit (což nemůže nikdo ze školy
popřít) a ve chvíli, kdy selže autorita, a chceme děti bránit, je toto
považováno za projev agrese a zaujatosti.
U kauzy údajné šikany (obvinění z loupeže) se stížnost rodičů
netýkala toho, že by škola reagovala nepřiměřeně ve chvíli, kdy
přizvala Policii ČR, ale toho, že ředitelka školy zneužila svou autoritu
pro podsouvání fakt některým dětem a rodičům (což uvedli dotyční i
při výsleších na Policii) tak, aby vina směřovala k zadrženému
Michalovi. Nebyly nic platné ataky rodičů a dětí na ředitelku školy.
Vzhledem k tak vážnému pochybení a neiniciativy městyse
(jakožto zřizovatele školy) jsme byli nuceni přehlásit své děti na jiné
ZŠ (stejně jako spousta dalších rodičů během fungování této
ředitelky). Tímto vším vznikly nám, našim dětem, i některým
spoluobčanům, kteří s námi souhlasili velké životní komplikace – jak
v soukromém, tak pracovním životě.
Pro všechny zúčastněné – obviněný Michal je nyní po prošetření
Policií ČR oficiálně v roli poškozeného ( oběti ), jelikož byl křivě
obviněn. Následky si nese celá rodina a její okolí a chlapec, který toto
způsobil je sice v roli pachatele, ovšem jeho věk nedovoluje potrestání
ze strany Policie (v tom případě by se očekávalo řádné potrestání ve
škole).
Rodina má možnost a bude se domáhat práva u vyšších instancí a
věříme, že se prokáže, kdo byl iniciátorem špatného postupu Policie
ČR.
Bylo by hezké, kdyby tu místní samospráva byla pro lidi a nehrály
hlavní roli peníze a přátelské vztahy mezi zastupiteli. Blíží se volby,
tak se rozhodněme správně.

Lubomír Jirků, předseda redakční rady

Po devatenácté a přesto trochu jinak
Pátek 20.6.2014, zámecký park Červené
Pečky, 15 hod. 24 min. 13.s. Právě tento
okamžik vstoupil do sportovních dějin
červenopečeckého turnaje v plážovém
volejbale jako okamžik, kdy byla v rámci
19. ročníku turnaje podáním zahájena první
soutěžní výměna.
Ač se jednalo již o 19. ročník a nostalgie z let minulých by velela
držet se zaběhnutých pořádků, přistoupili organizátoři turnaje
k omezení počtu zúčastněných družstev (18 na místo 24) - to za prvé a
za druhé ke komentování zápasů, které určovaly konečné umístění
zúčastněných teamů v soutěži (všechna utkání v turnajovém pavouku
a utkání o konečné umístění tří nejlepších). Zpětně lze říci, že obě
změny splnily očekávání. Méně teamů přineslo změnu hracího
systému a tím pádem i více odehraných mačů pro jednotlivé celky a
hlavně jistotu, že každý bod má svoji váhu a v konečném posuzování
může mít cenu zlata.

Za petiční výbor Šárka Preisnerová

Jak na ně se radí družstvo Rodinka
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Pokud jde o komentování zápasů, tak pokud máte štěstí na spaekra,
který je do jednotlivých zápasů vtažen, nemůžete s novinkou šlápnout
vedle. A my jsme to štěstí, soudě dle reakcí publika, měli.
Jinak vše, na co jsou návštěvníci zvyklí z let minulých, bylo i pro
letošek samozřejmostí. Díky tomu vše běželo jako po drátku, zápas
střídal zápas, ten kdo nehrál, poklábosil se známými. Pokud byla chuť
na něco dobrého, pak tu bylo přichystáno vše, co hrdlo ráčilo. Páteční
večer zpestřila tradiční diskotéka s DJ Olinem, který se následující
den zhostil právě již zmiňovaného komentování. A tak i když páteční
večer, co se teplot týče, nebyl zrovna volejbalovému klání nakloněn,
mohl nezaujatý divák nejdříve něco dobrého snít a vypít, následně
skouknout pár volejbalových výměn a nad pocitem chladu zvítězit na
tanečním parketu. Těchto diváků nebylo vzhledem k počasí mnoho,
ale dle jejich tanečních kreací si večer a všechna jeho lákadla užili
náramně.
Sobotní dopoledne přineslo zbývající porci zápasů, která určila,
kdo a jak bude na letošní ročník vzpomínat. A vzhledem k již zmíněné
změně hracího systému bylo i v sobotním dopoledni o co hrát a
souboje pod vysokou sítí se nehrály jen z povinnosti.

Neúspěšní obhájci loňského zlata - Zhawa Iba
Sobota 21. 6. 2014, zámecký park Červené Pečky, 20 hod. 38 min.
56 s. Úderem tohoto časového údaje byl letošní turnaj minulostí.
Vítězové byli dekorováni, všem účastníkům bylo poděkováno a
zároveň přislíbeno, že za rok ve stejnou dobu (3. celý víkend v měsíci
červnu 2015) a na stejném místě bude vše připraveno na jubilejní
ročník s pořadovým číslem 20.
Po zakončení sportovní části turnaje jsou všichni zúčastnění i nově
příchozí tradičně pozváni na již tradiční after party, pro letošek se
skupinami BEK OFIS a HUSBERY, které svými výkony jako by
chtěly navázat na skončivší sportovní klání a rozhodně nezklamaly, ba
naopak, byly vyvrcholením příjemně stráveného víkendu.

Smečař vítězných Lazarů v akci
Tradičním mezníkem turnaje, bez ohledu na herní systém, je
sobotní poledne. To už je jasné, kdo bude bojovat o mety nejvyšší a
kdo bude přemýšlet o tom, v čem se na příští rok zlepšit. Lze ale říci,
že všechny teamy, které se turnaje v letošním roce zúčastnily, měly
svoji kvalitu, a hrana mezi úspěchem a neúspěchem byla velmi tenká.
A tak se v sobotním poledni začal rozplétat pavouk, který v samotném
svém závěru určil ty, kteří se utkají o mety nejvyšší. Jak docházelo
k rozplétání onoho pavouka, tak rostl i zájem diváků o dění na hřišti,
kterému dodával patřičné grády svým mluveným slovem právě
zmiňovaný speaker. Po svém dokončení pak pavouk představil tři
teamy, které si v systému „každý s každým“ zahrají o konečné
umístění – čest a slávu. A tak jsme viděli zápasy teamů Maurakoira,
Lazaři a Kde mám boty a jejich snahu se umístit co nejvýše. A to už je
opravdu hra par excelance. Bohužel první může být jen jeden a tím
teamem, který v letošním klání vystoupil až na samý vrchol, byl team
Lazaři z Kolína. V těsném závěsu pak skončili Kde mám boty a
Maurakoira.

Zvučení kapel - frontman kapely Bek Ofis
A na závěr poděkování všem, kteří se turnaje i doprovodných akcí
zúčastnili – hráčům, fanouškům i divákům za bezproblémový průběh.
Dále pak občanům Červených Peček, kteří bydlí v okolí parku, za
shovívavost při hudebních produkcích, které zpravidla končí až
s ranním kuropěním.
Zvláštní poděkování pak patří těm, kteří vytváří zázemí turnaje,
prodávají, pečou, grilují, točí, upravují hříště, počítají a kdo ví co ještě
jen proto, aby vše běželo jako po drátkách a všichni ti, kteří dorazí,
byli maximálně spokojeni.
Tak zase za rok.
Za všechny pořadatele Aleš Šibrava

Cvičení dětí v sokole
- Cesta za pokladem
Druhou červnovou sobotu se Červenopečecké nádraží proměnilo
v přístav, ze kterého vyplula loď královské flotily hledat piráty s jejich
pokladem.

Vítězové - zleva Lazaři, Kde mám boty a Maurakoira
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Námořníci se
pak s velkou
chutí pustili do
jeho
hledání.
Piráti však poklad ukryli velmi
dobře a tak jeho
nalezení nebylo
vůbec
snadné.
Když už všichni
ztráceli naději,
objevil
truhlu
s pokladem bedýnka se sladkostmi ukrytá pod mechem u kmene stromu - jeden
z nejmladších námořníků (Kubík Smetana).
Posádka propukla v jásot a s nadšením otočila loď zpět
k domovskému přístavu. Cestou se námořníci stavili na malém
ostrůvku, kde tamním obyvatelům pomohli se stavbou jejich obydlí
(stavění domečků z mechu a klacíků při čekání na vlak do Červených
Peček).

Početná posádka námořníků (13 dětí a 11 rodičů) přesunula svou
loď bezpečně z přístavu na volné moře (zastávka v Ledečku). Zde loď
vztyčila na stožár svou vlajku (veliká papírová vlajka, kterou děti po
příjezdu do Ledečka vyzdobily svými kresbami) a vydala se
neohroženě po stopách pirátů. Cesta po moři nebyla nikterak snadná.
Loď musela překonat hustou mlhu (chůze podél natažených lan se
zavázanýma očima) a ostrá skaliska, děti se chytily za ruce a byly
vedeny cestičkou mezi stromy, kde překonávaly různé překážky.

Loď i s posádkou se poté bezpečně vrátila do domovského přístavu
a námořníci do svých domovů. Při loučení si však slíbili, že brzy za
dobrodružstvím vyrazí zas. Tímto výletem jsme se všichni rozloučili
se cvičením v sokole ve školním roce 2013/2014.
Námořníci také museli prokázat svou zručnost při lovu ryb hledání barevných houbiček na mytí v lesním porostu. Když toto
všechno námořníci úspěšně zvládli, objevila se na obzoru pirátská loď.
Po krátkém a pro naše námořníky úspěšném boji - hod šiškou na
nafouknutý balonek s mapou pokladu uvnitř - se mám podařilo piráty
zajmout a získat od nich mapu s ukradeným pokladem.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům rodiny
Pospíšilových (Pavlovi – trenér malých fotbalistů, Evce – cvičitelka
v sokole a jejich dětem Míše a Ondrovi) za perfektní přípravu celé této
akce.

Cvičení dětí v sokole
ve školním roce 2014/2015
Začíná nový školní rok (2014/2015) a s ním i pravidelná cvičení
dětí v sokolovně. Scházet se budeme opět každé pondělí v 17:00 hodin
v sokolovně v Červených Pečkách. První cvičení se uskuteční
v pondělí 15. 9. 2014. Máte-li chuť si zacvičit a něco nového se
naučit, přijďte mezi nás. Budete vítáni.
P.S. Pokud jste již odrostli dětským střevíčkům, ale být s dětmi vás
baví a chtěli byste pomoci při rozvíjení jejich obratnosti, přijďte za
námi do sokolovny také. Hledáme cvičitele/cvičitelky, jež by rozšířili
naše řady.
V. Zuzová Šimková
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KUŽELKY

Zprávy z fotbalu

Měsícem září byla rozehrána nová
soutěžní sezóna 2014-15. Vraťme se
v krátkosti k ročníku 2013-14, který
v celkovém pohledu můžeme zařadit mezi
neúspěšné. Družstvo „A“ v jarní části KPI
nepotvrdilo výsledky, dosažené z podzimní
části a propadlo se z prvního místa až na konečné páté. Mezi nejlepší
hráče patřili Pavel Hietenbal s průměrem 428,6 poražených kuželek,
Dvořák Karel ml. (417.5) a Kořínek Pavel (412.5). Družstvo dorostu
(žáctvo) ve složení Slavík David, Slavík Jan a Kaňáková Kristýna pro
neúčast na turnajích ke konci jarní části soutěž nedohrálo. Důvodem
byla neúčast na trénincích a za těchto okolností oddíl přistoupil
k odstoupení ze všech soutěží krajských a republikových v této
kategorii.

A-tým
A-tým skončil v sezoně 2013/2014 na celkovém třináctém místě,
zejména díky startu do jarní části soutěže, kdy prvních pět kol
nepoznal hořkost porážky a vytvořil si tak dobrou pozici do závěru
soutěže. V následujících zápasech se soupeři z první poloviny tabulky
áčko už tak pravidelně body nesbíralo, ale i tak si zajistilo účast v 1.
A třídě i pro příští sezonu už tři kola před koncem. V letní přestávce
došlo u týmu ke změně trenéra - J. Mezsároše nahradil P. Dvořák.
Rovněž v týmu došlo k několika změnám, ale i nadále se potýkáme s
úzkým kádrem. Start do nového ročníku se našemu mladému týmu
nevyvedl, první tři utkání prohrál. V dalším domácím utkání už ale
dokázali hráči zabrat a získat první tři body.

B-tým

Vyvrcholením sezóny byla účast na krajských přeborech
jednotlivců. V jednotlivých kategoriích náš oddíl reprezentovali tito
hráči a dosáhli těchto výsledků:
seniorky Krupičková Vladimíra 9. místo výkonem 485 poražených
kuželek, senioři Šebor Josef 37. – 491, muži Hietenbal Pavel 30. – 532
a Dvořák Karel ml. 32. – 528, junioři Zelinka Pavel 8. – 499, juniorky
Šeborová Hana s výkonem 545 poražených kuželek se stala
přebornicí Středočeského kraje s přímým postupem na MČR.
Na MČR v silné konkurenci reprezentantek ČR se neztratila a umístila
se v disciplíně 1x120 hodů na 9. místě a v kombinaci 2x120 hodů na
11. místě. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a reprezentaci nejen
oddílu, ale i Červených Peček. Tato hráčka ještě startovala na
akademických hrách v Liberci pod hlavičkou VŠE Praha, kde
v konečném pořadí získala bronz.

B-tým startoval do jarní části z pátého místa, postupně se dostal až
na třetí, ale nakonec celkově obsadil šestou příčku. Při losování nové
sezóny jsme se dočkali nemilého překvapení, když jsme z rozhodnutí
výkonného výboru okresního fotbalového svazu byli přiděleni do
"českobrodské skupiny" a budeme tak cestovat k mistrovským
zápasům až na druhou stranu okresu. Ani béčko nemělo start do
sezóny nejlepší, první dvě utkání sice těsně, ale přesto prohrálo a po
dvou kolech je tak zatím bez bodu. Trenérem B-týmu je Z. Bulíř.

Dorost
Dorostenci museli v uplynulé sezóně bojovat o setrvání v soutěži
až do posledního kola. V průběhu jara tým klesl až na poslední
čtrnácté místo a až díky výhrám v posledních třech kolech se prodral
na konečnou dvanáctou příčku. Výsledky dorostu sice nebyly nejlepší,
ale pozitivním jevem je, že se kluci dostávali do sestavy A i B týmu a
byli platnými hráči v zápasech dospělých. V týmu v létě skončilo
několik hráčů a bylo nutno jej doplnit. Do nové sezóny tak naskočilo
sedm nových hráčů bez zkušeností s krajskými soutěžemi, a protože
přes léto se z důvodu prázdnin podařilo sehrát pouze jeden přípravný
zápas, naskakovali jsme do soutěže bez potřebného tréninku a
rozehrání. Tomu také odpovídaly výsledky prvních dvou zápasů, ale
věřím, že mladý tým bude postupně sbírat zkušenosti a s nimi přijdou
i výsledky. Trenérem dorostu je P. Pospíšil.

Celkově můžeme hodnotit uplynulou sezónu za méně úspěšnou.
Pokud se chceme vrátit opět mezi úspěšné oddíly v rámci kraje, musí
každý jednotlivec přistoupit zodpovědněji k přípravě na jednotlivé
zápasy a i přes pracovní zatížení během týdne si najít čas a překonat
pohodlnost na pravidelný trénink.
Oddíl nejenže se účastní dlouhodobých soutěží, ale dle zájmu
jednotlivých hráčů zajíždí na turnaje vypisovaných v rámci
kuželkářské sezóny. Je fakt, že z finančních důvodů si náklady plně
hradí startující hráči. V rámci oddílu je pořádán na závěr roku turnaj
registrovaných i neregistrovaných na 60HS o „Pohár starosty městyse
Červené Pečky“. Pro rok 2013 se jeho držitelem stal Hietenbal Pavel
výkonem 274 poražených kuželek v kategorii registrovaných hráčů a
v kategorii neregistrovaných obsadila první místo Dana Pešoutová
268. Blahopřejeme. Touto cestou oddíl děkuje všem, kteří na tento
turnaj podpořili a obohatili o pěkné ceny.

Žáci
Žáci hrající okresní přebor skončili celkově desátí. V jarní části se i
přes velkou snahu nedokázali proti věkově vyspělejším týmům
prosadit. Protože ročníkově máme spíš mladší žáky než starší,
zvažovali jsme, do jaké věkové kategorie přihlásit žáky pro příští
ročník. Nakonec budeme i v další sezóně hrát soutěž starších žáků. Na
konci prázdnin jsme se zúčastnili turnaje na Pašince, kde jsme po
dvou porážkách a jednom vítězství obsadili celkově třetí místo.
Trenérem žáků je P. Pospíšil.

V současné době se oddíl potýká s poklesem aktivních členů a
touto cestou vyzývá zájemce o tento sport, aby zavítali mezi nás a
rozšířili naši členskou základnu. Kontaktovat nás můžete na emailu
kuzelky-cp@seznam.cz , nebo telefonicky 602320532 – Hanus
Jaromír, 607016246 – Šebor Josef a domluvit se konkrétně na dalším
postupu. Rovněž na těchto kontaktech je možnost zajistit pronájem
kuželny k pořádání akci buď samostatně nebo s možností využití
dvoudráhy ke sportovnímu vyžití - podmínkou je vlastní obuv, která
nezanechává stopy na hracích drahách.

Přípravka
Přípravka ve své soutěži hrané turnajovým způsobem obsadila
konečnou třetí příčku. Většina hráčů této kategorie hrála i soutěž žáků,
a protože se potýkáme i s problémem chybějícího trenéra a vedoucího
týmu, rozhodli jsme se po několika letech přípravku v příštím roce
nepřihlašovat do soutěže. Všichni hráči této kategorie trénují
pohromadě s žáky a v průběhu podzimu budeme hrát přípravné
zápasy, abychom neztratili konfrontaci s týmy této věkové kategorie.
Mladší přípravka trénuje samostatně pod vedením trenérů
P. Litery, D. Smetany a M. Marka. Ani tento tým nehraje pravidelnou
soutěž, ale bude pravidelně hrát přípravné zápasy se svými vrstevníky,
tak jak tomu bylo i na jaře, kdy hráli dvakrát s Radimí a jednou
s Ratboří.

Do nadcházejícího ročníku přejeme hráčům zdraví, hodně
sportovních úspěchů a našim příznivcům, aby na nás nezanevřeli a
přišli nás podpořit na jednotlivé zápasy na kuželnu. Hrajeme pátky od
17:00 hod 12.09, 26.9, 3. 10., 17.10., 31.10., 14.11 podzimní část.
Případné změny se dozvíte na plakátě po pravé straně z ulice
Dr. Dvořáka u vchodu do sokolovny a kuželny.
Ing. Josef Šebor
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Samostatně trénuje také nejmladší přípravka, kde dělají své první
fotbalové krůčky předškolní děti. Trenérem nejmladších adeptů
fotbalu je P. Pospíšil.

zastupitelstva kandidoval každý z toho důvodu, aby byl podle
svých schopností svým spoluobčanům prospěšný a navíc, příjem ze
zastupování pro nikoho není jediným zdrojem obživy;

Závěrem bych rád pozval všechny kluky i holky, kteří by chtěli
zkusit kolektivní sport, aby neváhali, přišli na trénink a připojili se k
nám.

2) Získaný fond by pak dovolil každoročně vytvořit několik v dnešní
době tolik potřebných pracovních míst, či z něho financovat drobné
opravy. Pracovní četa úřadu by tak mohla být posílena minimálně
o jednoho až dva stálé, či více sezonních pracovníků;
3) Proluka na náměstí, vzniklá po demolici domů, jimž dominoval
hostinec U Kuchařů, by měla být daleko smysluplněji využívána
než jako příležitostná skládka či zařízení staveniště pro různé
dodavatelské firmy. Navíc plechová ohrada nepřispívá vzhledu
jinak velmi pěknému středu městyse;

Rozpis tréninků mládeže
nejmladší přípravka - předškolní - út, čt 15:30 - 16:30
mladší přípravka (ročníky 2006 - 2008) - út, čt 16:30 - 18:00
žáci, starší přípravka (ročníky 2000 - 2005) - út, čt 16:30 - 18:00
dorost (ročníky 1996-1999) - út, čt 18:00 - 19:30

4) Je nutné koncepčně připravit řešení transitní dopravy, která tolik
zatěžuje obec a její obyvatele;

Pavel Pospíšil

5) Opět zrovnoprávnit občanskou základnu.
Ing. Heřman Kraml

Kandidátní listina:
Občanská demokratická strana
Vážení čtenáři, jak jsme již avizovali v minulém vydání
Čtvrtletníku, budou následující stránky vyhrazeny programům a
prohlášením jednotlivých stran a uskupení, které se letos budou
ucházet o vaši přízeň v nadcházejících komunálních volbách.

Vážení spoluobčané,
opět se přiblížil čas voleb do zastupitelstva městyse, ve kterém
žijete. Mám tu čest vás tímto oslovit a prezentovat volební program
Občanské demokratické strany, jejíž kandidáti se budou ucházet o vaši
přízeň. Než však tento volební program představím, zmínil bych
krátce, jak vznikla kandidátka Občanské demokratické strany. Jelikož
jsem člověk, který nepřevléká kabáty jen proto, že zrovna strana, za
kterou jsem díky vám mohl být členem zastupitelstva uplynulá dvě
volební období, momentálně není v oblibě, zůstal jsem této straně
věrný a spolu s dalšími Vašimi spoluobčany se budeme ucházet o Vaši
přízeň v nadcházejících volbách do zastupitelstva městyse. Chci tímto
poděkovat ostatním členům kandidátky Občanské demokratické
strany, že přijali mé oslovení k případné práci v zastupitelstvu
městyse. A ještě ke kandidátům, kteří jsou na kandidátce Občanské
demokratické strany z bývalého Sdružení nezávislých kandidátů. Byl
jsem osloven panem Kulhánkem, zda by nemohl doplnit kandidátku
Občanské demokratické strany spoluobčany z tohoto sdružení.
Myslím, že plná kandidátka je pro Vás voliče lepším řešením, než její
půlka.

Dodané příspěvky nejsou nijak upravovány a není do nich jakkoli
zasahováno, mimo jazykové korektury.

Jak se volí
Volební systém do obecních zastupitelstev umožňuje tzv.
panašování. Volič může:
1. Volit jednu volební stranu. Označí křížkem jediné políčko – u
názvu strany. Tím dává hlas všem kandidátům podle pořadí, jak
jsou uvedeni na lístku. Jestliže se v obci volí třeba dvacet
zastupitelů, pak volič hlasuje pro prvních dvacet kandidátů
zakřížkované strany. Označí-li více než jednu stranu, je jeho hlas
neplatný.

A nyní jednotlivé body volebního programu:

2. Volit různé kandidáty různých stran. Volič je označí křížkem.
Může jich dát tolik, kolik je volený počet zastupitelů. Pokud volič
označí víc kandidátů, než je přípustné, hlas je neplatný.
3. Volit různé kandidáty a k tomu jednu stranu. Volič vybere
jednotlivé kandidáty a zaškrtne políčko před jejich jménem a
zároveň označí i jednu stranu. Dá tak hlas zčásti konkrétním lidem
a zbytek zastupitelům do stanoveného počtu.

1)

Vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet městyse

2)

Ukončení provozování ubytovny na Amálce

3)

U velkých staveb pro úzkou skupinu lidí (hřiště na plážový
volejbal u fotbalového hřiště, atd.) vypsání ankety, zda o tyto
stavby vy spoluobčané vůbec stojíte

4)

Svoz komunálního odpadu pro důchodce a děti do 15 let (jejichž
alespoň jeden z rodičů je minimálně jeden rok výdělečně činný)
bez poplatků

5)

Větší finanční podpora zájmových organizací a sdružení

6)

Výstavba komunikace Do polí, K. H. Hrubého a Horní

7)

Výstavba dětského hřiště na Obci

8)

Rekonstrukce soc. zařízení a kabin FK

9)

Nové autobusové zastávky Bořetice, Bohouňovice, Opatovice,
Bojiště, Horní Pečky, Pečky nádraží, Baronova kaple, Železná
vrata, Dolany, Čertovka, Dobešovice

Zdroj: www.novinky.cz, čtvrtek 4. září 2014

Kandidátní listina:
Hermann Kraml, NK
Mé volební kvinteto
Dají-li voliči, pak:

10) Chodník Opatovice

1) Na první ustavující schůzi zvolených zástupců vyzvu, pokud se
tam dostanu, aby se všichni bez rozdílu vzdali, lépe řečeno darovali
své odměny, nebo alespoň jejich část, spojené se zastupováním po
celé volební období ve prospěch obce. Je to proto, že jistě do

11) Osvětlení chodníku na vlakovou zastávku, zlepšení přístupu a
vzhledu zastávky. Vždyť je to první dojem lidí, kteří k nám jedou
vlakem
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A na závěr. Vážení spoluobčané přijďte k volbám a občas přijďte
na jednání zastupitelstva městyse, ať vidíte, jak pracují poslanci, které
jste si zvolili.

Kandidátní listina:
Nezávislí pro Červenopečecko
Volební program Sdružení nezávislých kandidátů
Nezávislí pro Červenopečecko pro volební
období 2014-2018 a komunální volby 2014

Roman Lang

Proč není sestavena kandidátka
Sdružení nezávislých kandidátů?

Vážení spoluobčané, předkládáme vám
program kandidátů Nezávislí pro Červenopečecko.
Program vychází z programu nezávislých
kandidátů kandidujících za ODS v období
2010 – 2014, neboť v našem Sdružení máme
zastupitele z tohoto období. Transparentně
dáváme na vědomí, že chceme prosazovat to správné, co bylo
započato při řízení a správě městyse. Nově jsme do programu vložili
iniciativní návrhy nových kandidátů. Věříme, že naplnění programu
povede k dalšímu rozvoji našeho městyse, který neznamená jen
Červené Pečky, ale i části městyse Bohouňovice I, Bojiště, Bořetice,
Čertovku, Dobešovice, Dolany, Opatovice a Malou Vysokou. Náš
program předpokládá rozdělit správu a řízení městyse rovnoměrně, o
čemž svědčí i zastoupení kandidátů na kandidátce.

Vážení spoluobčané,
ve volbách do zastupitelstev obcí se v roce 2010 ucházelo o vaše
hlasy také Sdružení nezávislých kandidátů se svou třináctičlennou
kandidátkou. Ta nakonec získala 43,88% vašich hlasů a 6 osob z této
kandidátky se stalo členy zastupitelstva obce. Toto uskupení se
v mírně obměněné podobě chtělo ucházet o vaši přízeň i
v nadcházejících říjnových volbách. Kandidátní listinu tohoto
Sdružení však ve vašich obálkách s hlasovacími lístky nenajdete. Stalo
se to díky nepozornosti, opomenutí, špatné komunikaci (jistě by bylo
možné použít i jiné termíny), která byla příčinou nedodržení termínu
pro registraci tohoto volebního uskupení.
V této situaci jsme hledali náhradní řešení, které by umožnilo
alespoň těm kandidátům, kteří jsou v současné době členy
zastupitelstva, ucházet se o důvěru voličů a v případě úspěchu ve
volbách tak pokračovat v rozdělané práci. Náhradní řešení bylo
v podstatě jediné a to doplnění nebo náhrada kandidátů na jiné,
registrované kandidátce. Výsledkem následných jednání bylo
doplnění pěti jmen z kandidátky nezávislých na volná místa na
kandidátce Občanské demokratické strany. Na kandidátce ODS jsou
nyní tedy doplněni tito nezávislí kandidáti: Tomáš Dvořák, Lukáš
Istenčin, Radek Kulhánek, Pavel Pospíšil a Pavel Šanc. Pro mnohé
z nás se jednalo o poměrně velké dilema. Na jedné straně jsme
zvažovali program Občanské demokratické strany na komunální
úrovni, pod který se můžeme s klidným svědomím podepsat, protože
se jedná o společný zájem nejen všech kandidátů, ale domníváme se,
že i naprosté většiny občanů našeho městyse. Pozitivní je jistě i
přístup pana Romana Langa, který se rozhodl neměnit hlavičku
kandidátní listiny v době, kdy samotný název může být spíše přítěží,
než výhodou. Na straně druhé jsme zvažovali, že Občanská
demokratická strana působí i na úrovni parlamentní a to takovým
způsobem, že ani její program, ani osoby, které program prosazují,
naši přízeň nemají. Pro doplnění kandidátní listiny ODS rozhodlo to,
že pokud získáme určité množství preferenčních hlasů voličů (a to i
v případě, že nebudeme zvoleni do příštího zastupitelstva), budeme
vědět a ověříme si, že naše dosavadní činnost ve vedení obce měla
smysl.

V uplynulém období bylo vydáno nemálo finančních prostředků na
investiční akce ke zvelebení městyse. Náš program předpokládá jak
dokončení započatých akcí, tak zahájení akcí nesplněných z minulého
období, ale i rozpracování a dokončení akcí dalších, které budou
směřovat ke spokojenému životu, vás spoluobčanů, v našem městyse.
Nechceme však nezodpovědným přístupem neúměrně městys
zadlužovat. Zdroje budeme hledat jak vlastní, tak v dotacích z vyšších
orgánů, ale i ve vypisovaných grantech Evropské unie.
V následujících odstavcích našeho programu více detailně
rozvedeme naše záměry, které chceme v novém volebním období,
pokud dostaneme vaši důvěru, realizovat.
Bytová politika
Budeme nadále udržovat a modernizovat byty ve vlastnictví městyse
a napomáhat k rozvoji soukromého bytového fondu. V rámci
schváleného územního plánu budeme připravovat podmínky pro
výstavbu rodinných domků ve vhodných lokalitách a chceme
podporovat individuální bytovou výstavbu i v ostatních částech
městyse. Vyřešíme zástavbu proluky na Náměstí 1. máje v Červených
Pečkách výstavbou bytového domu resp. penzionu pro seniory se
sociálními službami.
Finance
Vycházíme z toho, že hlavním zdrojem příjmu městyse jsou podíly
na daňových výnosech určené zákonem a závisí především na počtu
občanů v obci trvale přihlášených. Významným zdrojem příjmů
městyse jsou také daně z příjmu podnikatelů - fyzických osob,
přihlášených k trvalému pobytu na území městyse. Hodláme proto
vytvářet vhodné podmínky pro život na území městyse, i podmínky
pro svobodné podnikání a jeho rozvoj. Rozpočty městyse chceme
připravovat zásadně jako vyrovnané.

Řešením, které jsme zvolili, je doplnění kandidátní listiny
Občanské demokratické strany s tím, že naše jména se objevují na
místech, která zvolení do zastupitelstva obce sama o sobě prakticky
nezaručí, a musíme se tedy spolehnout na případné preferenční hlasy
vás, voličů. Nevybírejte, prosím, pouze podle hlavičky kandidátní
listiny, ale využijte možností hlasování v komunálních volbách a
vybírejte si své kandidáty ze všech navržených.
Závěrem tohoto vysvětlení nastálé situace bychom chtěli
poděkovat kandidátům ODS, že nám umožnili ucházet se o hlasy
voličů v nadcházejících komunálních volbách a poskytli nám volná
místa na kandidátní listině a omluvit se a poděkovat ostatním
kandidátům, kteří se chtěli ucházet o přízeň voličů na neregistrované
kandidátce, a nebude jim to bohužel umožněno.

Investice

Za Sdružení nezávislých kandidátů
Lukáš Istenčin
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Název akce

Vlastní zdroje
tis.Kč

Uvažovaná
dotace tis.Kč

Zateplení ZŠ

1500

8500

Víceúčelové sportoviště

1800

6000

Oddělení balastních vod

3500

Místní komunikace J.K.Hrubého a Do Polí

4000

na počkání. Budeme dále modernizovat a rozšiřovat služby Czech
pointu a ještě více zlepšíme informovanost občanů.

Oprava místní komunikace Bendova

1000

Revitalizace parku projekt

500

Revitalizace rybníčka Na Obci

1000

Veřejný pořádek

Místní komunikace Bojiště

2500

Dokončení veřejného osvětlení Č. Pečky

3000

Revitalizace parku

2000

Oprava fasády č.p.9

1000

Obnova komunální techniky

1000

Příspěvek na opravu kostela

1500

Přeložka silnice Bořetice u rybníka

1000

Oprava silnic Bohouňovice I

2000

Pro klidný život našich spoluobčanů vytvoříme podmínky pro
potírání drobné kriminality. Pro větší bezpečnost občanů v nočních
hodinách dokončíme rekonstrukci veřejného osvětlení. Budeme
pokračovat ve spolupráci s Městskou policií Kolína a PČR při
kontrolách dodržování předpisů v silniční dopravě (zvláště kontrola
rychlosti). Po konzultaci s občany chceme vytvořit klidové zóny
v částech městyse a zde snížit povolenou rychlost a pokračovat
v osazování zpomalovacích retardérů.
V rámci plnohodnotné jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
provedeme rekonstrukci hasičské zbrojnice.

Odbahnění rybníčka Bořetice

2500

Místní komunikace Čertovka

1000

Obnova kanalizace

2000

Místní komunikace Školní 2.část

1000

Místní komunikace V Háji

4000

Celkem

37800

5000

Ve spolupráci s Cizineckou policií, HZS a dalšími složkami
budeme provádět častější kontroly ubytovacích zařízení v katastrálním
území obce.
Zdravotnictví
Naším cílem bude udržení stávajícího stavu lékařské péče
v Červených Pečkách doplněného vyhovující dopravní obslužností pro
ostatní části městyse. Za prioritu považujeme činnost praktického
lékaře a zubního lékaře.

19500

Kultura a sport

Životní prostředí

Budeme i nadále podporovat kulturní, společenský a sportovní
život v obci formou příspěvků na pořádání kulturních i sportovních
akcí i na činnost sportovních klubů a společenských organizací a to
především na práci s mládeží. Budeme usilovat o dokončení
sportovního areálu v Červených Pečkách a postupně vybudujeme
dětská hřiště v ostatních částech městyse.

Zajistíme studii a následnou revitalizaci zámeckého parku, jejímž
cílem bude otevřít prostor parku jako přitažlivé prostředí pro oddych a
relaxaci. V částech městyse hodláme i v budoucnu finančně
podporovat budování domovních čistíren odpadních vod. Naší snahou
bude další zdokonalování třídění odpadu a racionalizace jeho svozu,
včetně vytvoření sběrného místa. Péči o zeleň na veřejných
prostranstvích hodláme udržet v dosavadním rozsahu a věnovat
maximální pozornost nové výsadbě. Budeme pokračovat v dokončení
komplexních pozemkových úprav a budeme prosazovat budování
protierozních a protizáplavových opatření v ohrožených lokalitách a
podporou výstavby či obnovy polních cest zlepšit prostupnost
krajinou.

Společně s majitelem budeme usilovat o generální opravu kostela
Narození Pany Marie jako nejvýznamnější kulturní památky městyse.
Majetek obce
S majetkem městyse hodláme nadále hospodařit uvážlivě a jsme
rozhodnuti pokračovat v nutných opravách a rekonstrukcích obecních
nemovitostí. Ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových zajistíme převod zbývajících pozemků, které se
nacházejí v zastavěné části městyse a jsou dosud ve vlastnictví státu
do vlastnictví městyse. V případě zahájení komplexních pozemkových
úprav v dalších katastrech jsme připraveni poskytnout obecní
pozemky na nová společná zařízení – cesty, meze, biokoridory, vše
pro zkvalitnění života občanů obce.

Kandidáti:

Sociální péče
I nadále budeme poskytovat podporu sociálně potřebným.
Hodláme udržet zavedený systém rozvozu obědů starším
spoluobčanům a přistoupíme k vytvoření podmínek pro stavbu
penzionu, případně domu s pečovatelskou službou pro seniory.

1. Jan Bradna

63 důchodce

Červené Pečky

bez PP

2. Mgr. Jan Dvořák

71 důchodce

Červené Pečky

bez PP

3. Ing. Miloslav Kubín

57 geodet

Červené Pečky

bez PP

4. Lubomír Jirků

47 výkonný ředitel

Červené Pečky

bez PP

5. Ing. Josef Novotný

58 vedoucí pracovník

Červené Pečky

bez PP

6. Mgr. Štěpánka Hanzlová 45 ředitelka

Bořetice

bez PP

7. Kateřina Bradnová

36 mateřská dovolená

Červené Pečky

bez PP

8. Ivana Slanařová

37 živnostník

Červené Pečky

bez PP

9. Karel Braunstein

61 důchodce

Opatovice

bez PP

10. Stanislav Sadil

30 technik

Bojiště

bez PP

11. Roman Žídek

42 dispečer

Červené Pečky

bez PP

12. Mgr. Pavel Lupták

52 prac. bezp. agentury Bořetice

bez PP

13. Pavel Matoušek

51 technik

bez PP

Školství
V příštím volebním období budeme v součinnosti s vedením školy
pokračovat v úpravách školského areálu, ve zlepšování podmínek pro
výchovně vzdělávací i zájmovou činnost dětí. Budeme dbát, aby
kapacita školy a školky byla vždy přednostně obsazována dětmi
občanů městyse. Pro snížení energetické náročnosti zajistíme finanční
prostředky na komplexní zateplení budovy školy, včetně výměny
oken.
Úřad městyse – služba občanům

Červené Pečky

Na závěr vás, vážení voliči, zveme k účasti ve volbách – přijďte
zvolit další rozvoj našeho bydliště – jako Nezávislí pro červenopečecko neslibujeme nemožné, a proto své sliby splníme!

Úřad městyse zůstane občanům dostupný každý pracovní den.
Žádosti občanů vyřídíme v co nejkratších termínech – pokud možno
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