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Vážení spoluobčané,
letos poslední číslo čtvrtletníku ohlašuje blížící se svátky vánoční, blížící
se konec roku. Roku který, jak se asi společně shodneme, pro většinu z nás
nebyl vůbec jednoduchý. Zde bych si, s dovolením, vypůjčil a doplnil slova
klasika: „Tento způsob života,“ řka odvraceje se od grafu s nákazou koronavirem, „zdá
se mi poněkud nešťastným.“

L

etošní rok měl být, co se získaných
ﬁnančních prostředků týče, jedním
z nejlepších za poslední dekádu. Podařilo se
nám připravit nejenom projekčně a administrativně, ale i ﬁnančně několik velmi
potřebných investičních akcí. O většině
z nich jsem se z různých důvodů několikrát
zmiňoval v předchozích číslech, ale rád
bych je ještě jednou přehledně zrekapituloval.
Po bezbariérové úpravě školní budovy
a nové odborné učebně přírodních věd jsme
v naší základní škole pokračovali kompletní
rekonstrukcí školního hřiště. Stavba za více
než sedm milionů korun se sice oproti
slibům stavební ﬁrmy o tři měsíce protáhla,
ale nakonec byla dokončená v nejzazším
termínu v duchu uzavřené smlouvy a hřiště
již může sloužit svému účelu. Účelu sice

M.P.

Dva ministry jsem vyměnil a ten vir se zase neleknul!
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ano, ale komu bohužel ne… snad se školní
dítka vrátí k plnohodnotné výuce včetně
tělesné výchovy co nejdříve.
Oprava místních komunikací po vloni
dokončené celé obci Malá Vysoká letos
pokračovala ulicemi Zahradní a druhou
polovinou ulice Školní. Součástí byly
i rekonstrukce poškozených obrubníků,
hlavně u vjezdů do nemovitostí. A mnoho
z vás si zároveň vybudovalo parkovací
stání místo zelených pásů před svými
domy, což je z naší strany vítané uvolnění
vozidly přeplněných ulic. Opravy zmíněných komunikací nás vyšly na necelé tři
miliony korun.
Avizovaná stezka pro pěší a cyklisty na
Malou Vysokou čekala nejdříve na
dokončení vodovodního přivaděče a potom
zase na sklizeň ječmene ze sousedního
pole. V jarních měsících si stavbaři nejprve
připravili napojení v přilehlé zástavbě, tedy
v Červených Pečkách v ulici K Vodojemu a
na opačné straně na Malé Vysoké, aby po
žních zahájili práci i na samotné komunikaci. Nyní je hotovo a čekáme na termín
závěrečné prohlídky – kolaudace. Už teď je
ale na nové stezce za téměř čtyři miliony
korun vidět čilý ruch.
Dvě velké stavební akce pomalu celý rok
znepříjemňovaly život v Bořeticích.
Přeložení silnice z hráze rybníka, která se
pod zatížením těžkou dopravou pomalu
bortila, bylo zahájené na jaře a práce se
protáhly do letních měsíců. Největším
problémem byla část silnice v blízkosti
rybníka v místech zdemolovaného
bývalého statku rodiny Vikových, kde se
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Vánoční
Letos nás to čeká znovu,
i když v rámci možností,
snad celý ten vánoční shon
prožijeme s radostí.
Nejspíš bude tuhá zima,
načerveno zbarví líce,
objeví se sněhuláci
a zaplane čtvrtá svíce.
Pod stromečkem na Štědrý den
sejdeme se s rodinou,
pod náporem různých dobrot
všichni rychle nakynou.
Do ticha se rozezní zvon,
svolá nás na Půlnoční,
okamžitě nasajeme
atmosféru vánoční.
I když máme možná trable,
rodinu to spojuje,
každý zná ten krásný pocit,
že ho někdo miluje.
M. T.
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dlouho nedařilo podkladové vrstvy náležitě
zhutnit. Nakonec, po rozhodnutí odtěžit
ještě větší vrstvu zeminy a založit o to
silnější „kufr“ pod silnicí, se hutnění
podařilo podle požadavků projektu
a komunikace byla na sklonku léta dokončená. Z rozpočtu městyse odčerpala téměř šest
milionů korun.
A aby toho kopání nebylo málo, současně
se v celé vesnici stavělo nové veřejné
osvětlení. Stavby si vzájemně „překážely“
pouze v okolí autobusové zastávky, kde
muselo osvětlení čekat na dokončení
silnice, ale jinak si ﬁrmy po vzájemné
domluvě vyhověly a na podzim se Bořetice
poprvé celé rozsvítily. Podařilo se nám
tímto splnit naše historické předsevzetí
každý rok nově rozsvítit jednu z našich
vesnic. Plánovaný rozpočet těsně nad
čtyřmi miliony korun byl dodržen.
Přípravné práce spojené s kanalizací na
Bojišti zahrnují nejenom projektovou
dokumentaci, ale i geodetickou přípravu
a vyřízení stavebního povolení s územním
rozhodnutím. Vzhledem k jarní generální
opravě mostu na Bojišti jsme museli
v předstihu uložit část budoucí kanalizace
do jeho tělesa ve spolupráci se Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, která byla investorem. Pokud bychom
to totiž neudělali, minimálně dalších pět let
by tam nebylo možné kanalizaci díky
povinné době udržitelnosti umístit. A to
vůbec nemluvím o způsobené škodě, která
může vzniknout na nové stavbě tak
masivním stavebním zásahem, jakým
kanalizace je. Rozpočet městyse byl rázem
o milion korun lehčí.
V létě to už byl rok, kdy po odchodu Dr.
Kovačové do zaslouženého důchodu zůstali
její pacienti bez stomatologické péče
v místě bydliště. Podařilo se nám nakonec
po zdlouhavých jednáních získat plnohodnotnou náhradu. Zkušená zubní lékařka
Natalia Nazarenko se sestřičkou Marcelou
Novotnou zahájila provoz v nové zubní

ordinaci na začátku prosince. Prostory
ordinace prošly kompletní rekonstrukcí,
pracoviště lékařky je vybavené nejmodernější technikou včetně dvou rentgenů.
Samotnou přestavbu prostor a potřebný
nábytek vyráběný na míru místní truhlárnou investoval městys ze svého rozpočtu
částkou přesahující milion korun. Vybavení
pracoviště zubní lékařky je již v jejím
vlastnictví a městys jí poskytl půjčku na
pořízení, kterou bude od ledna 2021
pravidelně splácet. Ač jsme doufali, že se
nám podaří všechno sladit a připravit dříve,
některé administrativní procesy prostě
neurychlíme.
Dobrý pocit z velkého množství úspěšně
dokončených investic letošního oku nám
trochu kalí ﬁnanční propad, který se od
prvních restriktivních opatření při první
vlně epidemie na jaře tohoto roku začal
podepisovat na poklesu daňových příjmů.
Když se nám po slabém dubnu propadl
i květen na necelých 65 % předpokládané
výše, bylo nám jasné, že bez úvěru letošní
rok neuﬁnancujeme. Důvody jsem již
podrobně rozebíral v minulých číslech, teď
jenom zmíním jeho následky. Už při
schvalování úvěru zastupitelstvem jsme se
zavázali, že pokud to jenom trochu půjde,
splatíme celých 8 milionů v roce 2021, aby
byl městys opět bez dluhů. To se ale
samozřejmě promítne do plánovaných
investic příštího roku. Ale o nich bych se
s vaším dovolením rád podrobněji zmínil
v jarním čísle našeho čtvrtletníku.
Vánoční svátky se k nám nezadržitelně
blíží. Prožijte je, pokud možno, ve zdraví
a v příjemném v kruhu svých blízkých,
v pohodě a bez zbytečných stresů.
Přeji Vám klidný adventní čas, mnoho
šťastných chvil v novém roce, úspěchy
v pracovním i soukromém životě a nadcházející rok snad již konečně bez doprovodu
všudypřítomného koronaviru.
Lubomír Jirků, starosta městyse

Dokončené školní hřiště láká ke sportu - foto Jaroslav Kopecký
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Střípky z městyse
ü Třetí stání soudního jednání
s p. Kramlem proběhlo 24. 8. 2020, soud
vyslechl jako svědka p. Kramla
a procházel předložené důkazy. Žalobce
navrhl výslechy dalších svědků
(rodinných příslušníků žalobce)
a vypracování znaleckého posudku na
historii pozemků. Soud si dále vyžádá
z archivu stavebního úřadu v Kolíně
originál žádosti žalobce o dělení
pozemku, jejíž pravost tento zpochybňuje. Soud svolal další stání na 26. 10.,
které bude zahájeno výslechy dalších
svědků, a potom přednesou právní
zástupci závěrečné řeči.
ü Čtvrté stání soudního jednání proběhlo
26. 10. 2020 bez účasti obou stran.
Soudkyně nepovažovala za nutný
navrhovaný výslech a vyhlásila
rozsudek. V něm zamítá žalobu
o vlastnictví v plném rozsahu a předepisuje p. Kramlovi náhradu vynaložených nákladů městysi. Po doručení
rozsudku oběma stranám bude běžet
odvolací lhůta. Zatím se ani jedna ze
stran nevzdala práva na odvolání, ani se
neodvolala.
ü Rekonstruovaná zubní ordinace naší
nové paní doktorky je dokončená,
zkolaudovaná a má schválený provozní
řád. Nyní čeká na udělení licence od
Středočeského kraje a od prosince 2020
plánuje zahájit provoz. Již nyní je
možné zasílat žádosti o zařazení do
kartotéky pacientů a objednat se
k ošetření na mail nataldent@seznam.cz. Na vámi uvedený telefon zavolá
zpět sestřička pí. Marcela Novotná
a domluví podrobnosti vaší návštěvy.
Telefonní číslo pro veřejnost bude
zveřejněné po zahájení provozu
ordinace.
ü V opakovaném výběrovém řízení na
bezbariérový vstup do kostela přišla
pouze jedna nabídka, a to stavební ﬁrmy
p. Holečka z Opatovic. Stavba se ale
díky přicházející zimě pravděpodobně
odloží na další rok. Bohužel, i na
stavebních zakázkách se naplno
projevují následky lockdownu.
ü Výsledkem nedávno proběhlého
jednání všech dotčených obcí a organizací nad přípravou napojení Labské
cyklostezky EV4 a spojení Kutné Hory
s Kolínem je nová studie, která přehledným způsobem analyzuje jednotlivé
části trasy, vyhodnocuje všechna pro

a proti a navrhuje ﬁnální trasu stezky.
Námi původně navrhovaná trasa přes
Bojiště a Dobešovice nakonec není
doporučená hned z několika důvodů –
jedním z nich je požadavek přivedení
cyklistů k významným památkám
v lokalitě, u nás ke kostelu a chráněnému
území Lom u Červených Peček
u rybníka Pazderna. Trasa má svou
logiku a určitě i přínos nejenom pro naše
občany. Doufejme, že se v podobném
tempu podaří i další kroky, tj. příprava
projektové dokumentace, zajištění
ﬁnancování a majetkové vypořádání
několika pozemků. A samozřejmě
následná realizace…
ü Epidemie nákazy COVID-19 se
nevyhýbá ani našemu okolí. Od počátku
září průběžně stoupaly počty nemocných, vyléčených i hospitalizovaných až
do pomyslného vrcholu na začátku
listopadu, kdy jsme zaznamenali
aktuálně 33 pozitivních občanů a 32 již
vyléčených. Od té doby má křivka
klesající tendenci a na konci listopadu
evidujeme 9 nemocných z celkem 104
obyvatel, kteří si již nemocí prošli. Osm
z nich bylo kvůli těžšímu průběhu
hospitalizováno v nemocnici. I když se
zdá, že nákaza ustupuje, budeme ještě
alespoň dva týdny pokračovat s preventivní dezinfekcí veřejných exponovaných prostor. Děkuji tímto znovu naší
jednotce dobrovolných hasičů, kteří se
přiděleného úkolu se ctí zhostili.
ü Deštivý podzim, který nám naplnil oba
opravené rybníky až po okraj, bohužel
odhalil vadu na hrázi jezírka v zámeckém parku. Na západní straně se několik
metrů pod hrází objevila silně podmáčená půda, která, zdá se, signalizuje
netěsnost opravené hráze. Stavba byla
reklamována u dodavatele a nyní
čekáme na návrh způsobu opravy
a termín jejího provedení. Rybník Na
Obci se zatím jeví bez závad a stal se
cílem častých vycházek mnoha obyvatel
naší obce.
ü Srpnovými přívalovými dešti poškozený svah u čerstvě opraveného mostu na
Bojišti se snad v nedaleké budoucnosti
dočká opravy. Podle informací investora, Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, je na opravu již
připravená projektová dokumentace,
vyčleněné ﬁnanční prostředky a běží
výběrové řízení na zhotovitele opravy.
Odplavený svah bude nahrazen splavem
z lomového kamene, který by měl
případný další příval vody bez problémů
zvládnout.

M.P.
Zase na všechno doplatili chlapi. Žádná hospoda, žádný sport, žádní kamarádi.
A ženský si vesele dál perou, vaří, žehlí a uklízejí.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 17. 9. 2020
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

1) Projednání Zprávy komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek na
stavbu Výstavba workoutového hřiště
v městysi Červené Pečky
Projekt se připravoval v loňském roce.
Hřiště bude umístěné vedle fotbalového
hřiště a bude sloužit široké veřejnosti
a sportovním klubům. Dotaci na stavbu
jsme v loňském roce nedostali, letos máme
nabídku na ﬁnancování tohoto projektu
s tím, že musí být do konce září hotová jeho
administrace i s výběrem ﬁrmy, která bude
akci realizovat. Stavba proběhne až
v příštím roce.
Předseda komise p. Kulhánek informuje
zastupitele, že zájem o stavbu měly 3 ﬁrmy,
vítěznou nabídku podala ﬁrma Enuma Elis,
s.r.o., Praha 1, s částkou 798 800 Kč bez
DPH. Všechny nabídky byly bez závad.
ZM schvaluje zprávu o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu „Výstavba
workoutového hřiště v městysi Červené
Pečky“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s vítěznou ﬁrmou Enuma Elis,
s.r.o., Praha 1.
2) Projednání žádosti o změnu územního
plánu - Němcovi, Bohouňovice I
Starosta informuje o žádosti Němcových
o změnu ÚP v k.ú. Bohouňovice I. Na své
zahradě by chtěli postavit rodinný dům.
Navrhuje, aby byla žádost zařazena do
zásobníku změn.
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ZM souhlasí se zařazením žádosti
manželů Evy a Josefa Němcových o změnu
územního plánu na pozemcích p.č. 507/2,
142/4 a 142/2 k.ú. Bohouňovice I do
zásobníku změn územního plánu Červené
Pečky.
3) Projednání prodeje nepotřebného
majetku městyse:
- příhradové trafostanice 1 x 250 kWA
u ČOV Červené Pečky
- panelové trafostanice 2 x 400 kWA na
pozemku st. 595 k.ú. Červené Pečky
V majetku městyse jsou historicky dvě
trafostanice, které jsme nabídli k prodeji
ČEZu. Příhradová TS 1 x 250 kWA je
u ČOV v k.ú. Nebovidy a veškeré doklady
byly předány ČEZu. Vlastní prodej bude
možný ještě v letošním roce. Druhá
trafostanice, panelová TS 1 x 250 kWA, je
v horní části Červených Peček; prodej by se
vzhledem k její vyšší ceně uskutečnil až
v příštím roce.
ZM souhlasí s prodejem nepotřebného
majetku městyse Červené Pečky:
- stavby příhradové trafostanice u ČOV
Červené Pečky 22/0,4 kV, včetně technologie na pozemku p.č. 897, k.ú. Nebovidy
- stavby panelové trafostanice včetně
pozemku a technologie v ul. Krátká,
Červené Pečky 22/0,4 kV na pozemku p.č. st.
595 k.ú. Červené Pečky
Cena bude stanovena znaleckými posudky

a smlouvy o prodeji budou předloženy ke
schválení zastupitelstvu městyse.
4) Projednávání rozpočtového opatření
č. 5/2020
Vedoucí úřadu p. Kopecký podrobně
informoval zastupitele o změnách rozpočtu
jednotlivých položek v oblasti příjmů
i výdajů.
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2020.
5) Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí
na položení optické sítě v Bohouňovicích I
Vybudování optické sítě v Bohouňovicích
I razantně zrychlí internet v Bohouňovicích
I a následně i v Bořeticích. Starosta
předkládá k posouzení návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
s návrhem jednorázové úhrady.
ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti na uložení podzemního
komunikačního vedení do pozemků městyse
p.č. 477/1, 307/52, 307/6, 470/5, 477/15,
477/17, 469/4, 474/4, 456/4, 456/6, 459,
74/2 a 74/3 vše v k.ú. Bohouňovice I, mezi
Cetin, a.s., Praha 9 a městysem Červené
Pečky za jednorázovou náhradu 19 005 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6) Projednání směny pozemků s p. Machem v Bohouňovicích I
P. Mach žádá o odprodej pozemku u své
nemovitosti směrem k Bořeticím. Jedná se
o částečnou směnu pozemku – přeložení
obecní cesty. Směna není vyrovnaná, rozdíl
je 77 m2 v neprospěch městyse. Starosta
navrhuje odprodej za cenu 200 Kč/m 2
(pozemek je stavební). Žádá zastupitele

o vyjádření k navrhované ceně.
ZM schvaluje směnu pozemku městyse
p.č. 457/23 za pozemek p. Martina Macha,
Bohouňovice I č.p. 65, p.č. 281/14 vše dle
nového GP č. 186-1026/2020. Směna
pozemku není vyrovnaná, p. Mach zaplatí
městysi Červené Pečky rozdíl výměr ve
směně pozemků 77 m2 částkou 200 Kč/m2,
celkem 15 400 Kč. Náklady spojené
s oddělením pozemků a vkladem do KN
a vybudováním zpevněné cesty na pozemku
p.č. 281/14 hradí žadatel p. Martin Mach.
7) Projednání a schválení změny ÚP č. 2
Změna se týká pozemku p. Körbla, který
si všechny náklady na změnu územního
plánu hradí sám. Pozemek využívá
k parkování a údržbě vozidel, po změně
územního plánu na pozemku postaví halu,
kde bude tyto činnosti vykonávat.
Vedoucí úřadu přečetl důvodovou zprávu
– postup pořízení změny č. 2.
Zastupitelstvo městyse:
1. bere na vědomí:
a) informaci o projednání návrhu
opatření obecné povahy Změna č. 2
územního plánu Červené Pečky ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové
zprávy
b) stanovisko nadřízeného orgánu
územního plánování KÚ Středočeského
kraje – Odboru územního plánování
a stavebního řádu č.j. 096129/2020/KUSK
ze dne 9. 7. 2020, ve kterém se konstatuje,
že neshledali v předloženém materiálu
žádné rozpory a že lze postupovat v dalším
řízení o změně č. 2 územního plánu
2. konstatuje,
že Změna č. 2 územního plánu Červené
Pečky není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem a se stanovisky dotčených
orgánů
3. vydává
dle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti Změnu
č. 2 územního plánu Červené Pečky
4. ukládá starostovi ve spolupráci
s pořizovatelem:
· zajistit vyhotovení a doručení veřejnou
vyhláškou Úplné znění územního plánu
zahrnujícího právní stav po vydání jeho
změny č. 2 opatřený záznamem o účinnosti
dle ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona
· ve smyslu ustanovení § 165 stavebního
zákona opatřit záznamem o účinnosti
všechna pare Změny č. 2 územního plánu

Cyklostezka na Malou Vysokou - foto J. Kopecký
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Nově otevřená stomatologická ordinace - lékařka
N. Nazarenko, sestřička M. Novotná - foto J. Kopecký
Kontaktní informace na zubní ordinaci:
NatalDent, s.r.o.
Nám. 1. máje 12, 281 21 Červené Pečky
Telefon: 774 980 022
e-mail: nataldent@seznam.cz

Červené Pečky a Úplného znění územního
plánu zahrnujícího právní stav po vydání
jeho změny č. 2. Jedno pare včetně dokladů
o jeho pořízení uložit na úřadě městyse
Červené Pečky, dále pak po jednom pare
jednotlivě poskytnout příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování
a krajskému úřadu
· zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 2
územního plánu Červené Pečky a Úplného
znění územního plánu zahrnujícího právní
stav po vydání jeho změny č. 2 o místech, kde
je možno do Změny č. 2 územního plánu
Červené Pečky a do Úplného znění územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání
jeho změny č. 2 a do jejich dokladové části
nahlížet
· pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat registrační list nadřízenému orgánu územního plánování
8) Rozprava
Žádosti o odkup pozemků:
- Mrkvičkovi z Opatovic žádají o prodej
podílů pozemků – p.č. 478/4, 478/2 a 71/4,
které sousedí s jejich zahradou. Po odsouhlasení zastupitelstvem by se návrh prodeje
zveřejnil, celkem se jedná asi o 400 m2.
- Holečkovi z Opatovic žádají o prodej
podílů pozemků 478/1 a 478/3. Pozemky by
využívali jako zahradu, kterou nemají.

Pozemky jsou určeny k zástavbě.
- Žádost manželů Němcových z Bohouňovic I, která navazuje na jejich žádost
o změnu územního plánu o odkup pozemku
142/3 a části pozemku 142/1.
Vedoucí úřadu p. Kopecký seznámil
zastupitele s tabulkou ﬁnancování výdajů
městyse po jednotlivých měsících letošního
roku a daňovými příjmy, jejichž výpadek
byl z velké části vyrovnán kompenzačním
bonusem.
Starosta informuje zastupitele o situaci na
Bojišti, kdy při velkém dešti došlo k částečnému splavení mostku připraveného na
vybudování cyklostezky.
P. Bradna informuje zastupitele, že 6. 9.
uspořádali hasiči, skauti a škola Den pro
děti, který se velmi vydařil, a děkuje úřadu
městyse za podporu při jeho realizaci.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 12. 11. 2020
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

1) Projednání návrhu rozpočtu městyse
Červené Pečky na rok 2021 před jeho
zveřejněním
Schválení návrhu rozpočtu bylo zařazeno
na konec jednání, protože mnoho jeho
položek ovlivňovaly další projednávané
body. Vedoucí úřadu pouze seznámil
zastupitele s rámcovým návrhem:
„U daňových příjmů jsme vycházeli
z predikce Ministerstva ﬁnancí ČR na příští
rok, takže zde budou určité rezervy; ostatní
příjmy jsou srovnatelné s letošním rokem.
Změny mohou nastat u položek dotací – na
workoutové hřiště a revitalizaci zeleně
v Červených Pečkách a okolních obcích.
Přesná částka bude stanovena z výsledných
cen ﬁrem, které budou zakázky realizovat.
U položky zdravotnictví je příjem za
splácení půjčky zubní lékařky + úroky; dále
počítáme s prodejem dvou trafostanic.
Předpokládáme, že z letošního roku bude
převedeno 5 737 tis. Kč.
Ve výdajích je částka 4 500 tis. na
cyklostezku Bojiště – Opatovice, ale ta
nemusí být k tomuto účelu použita a lze ji
podle potřeby využít na stavbu, která bude
projekčně i ﬁnančně více připravená. Při
žádosti o dotaci je potřeba mít připravený
projekt včetně stavebního povolení.
V kapitole ČOV se počítá s další etapou
přípravy kanalizace na Bojišti.
Neinvestiční příspěvky zájmovým

a sportovním organizacím zůstávají stejné.
Do kapitoly zdravotnictví je zahrnuta
rekonstrukce ordinace praktického lékaře.
Dále dojde k obměně kuchyně v č.p. 6
a bude nutný nákup sekačky na úpravu
školního hřiště. Přesné částky potřebné na
úpravu veřejné zeleně v Červených
Pečkách i okolí vzejdou z výběrového
řízení. Další položkou je spoluúčast při
nákupu dýchacích přístrojů hasičům,
splátka úvěru a jeho úroků u Komerční
banky”.
2) Projednání prodeje vlastnického podílu
pozemků p.č. 478/1, p.č. 478/3 k.ú.
Opatovice
Na minulém jednání zastupitelé schválili
záměr prodeje pozemků v Opatovicích
manželům Holečkovým a Mrkvičkovým.
V územním plánu jsou tyto pozemky
vedené jako stavební, proto starosta jako
předkladatel navrhuje jejich prodej za 200,Kč/m2.
ZM souhlasí s prodejem vlastnického
podílu městyse Červené Pečky na pozemcích p.č. 478/1 o výměře 31 m2 – ostatní
plocha, p.č. 478/3 o výměře 170 m2 – ostatní
plocha, zapsaných na LV 1202 k.ú.
Opatovice manželům Holečkovým,
Opatovice 42, za cenu 200 Kč/m2. Náklady
spojené s vkladem do KN hradí kupující.
3) Projednání prodeje vlastnického podílu
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pozemků p.č. 71/4, p.č. 478/2 a p.č. 478/4
k.ú. Opatovice
Jedná se o sousední pozemek a odůvodnění bylo projednáno tstejně jako v bodu č. 2.
ZM souhlasí s prodejem vlastnického
podílu městyse Červené Pečky na pozemcích p.č. 71/4 o výměře 210 m2 – ostatní
plocha, p.č. 478/2 o výměře 58m2 a p.č.
478/4 o výměře 22 m2 – ostatní plocha,
zapsaných na LV 1202 k.ú. Opatovice
manželům Mrkvičkovým, Opatovice 25, za
cenu 200 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem
do KN hradí kupující.
4) Projednání Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti – Přeložka venkovního vedení NN na pozemku p.č. 252/1 k.ú.
Bořetice
Jedná se o přeložku kabelu pod nově
vybudovanou silnicí v Bořeticích; na
některém z předchozích jednání zastupitelstva byla odsouhlasena smlouva o smlouvě
budoucí.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti č. IZ-126001299/VB01 na přeložku venkovního
kabelového vedení 1kV do pozemků městyse
p.č. 244/6, st. 5/5, 281 a 252/1 k.ú. Bořetice
mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a městysem Červené Pečky za jednorázovou
náhradu 2 200 Kč.
5) Projednání Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti – Čertovka kNN pro
č.p. 47
Smlouva se týká uložení kabelu nízkého
napětí k nemovitosti na Čertovce.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
b ř e m e n e s l u ž e b n o s t i č . I V- 1 2 6020522/VB01 na uložení kabelu nízkého
napětí pro nemovitost č.p. 47 Čertovka do
pozemků městyse p.č. 76/1, 76/8, 76/9, 77/9,

302/2 a 303/2 k.ú. Dolany mezi ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín a městysem Červené
Pečky za jednorázovou náhradu 1 300 Kč.
6) Seznámení s návrhem změny stanov
dobrovolného Svazku obcí NY-KO
Ing. Novotný se účastnil setkání členů
spolku NY-KO, kde je předseda seznámil
s důvody pro tuto změnu – bylo třeba
novelizovat stanovy svazku z důvodu
změny řady zákonů. Změna se týká
především formálních náležitostí.
ZM schvaluje stanovy Svazku obcí NYKO se sídlem Ždánice.
7) Projednání žádosti o dotaci na realizaci
projektu Půdní vestavba úřadu městyse –
komunitní centrum
Starosta seznamuje zastupitele se stavem
příprav: projekt je dokončený a bylo
požádáno o stavební povolení. Rekonstrukce zahrnuje novou střechu, výměnu
poškozených krovů, půdní vestavbu se
sociálním zařízením a kuchyňkou, bezbariérový přístup. Celkový rozpočet na celou
akci je 6,5 mil. Kč.
Ing. Kubín nechce zahajovat stavbu bez
zajištěného ﬁnancování a zjišťuje, proč není
zahrnuta v plánovaných investicích na příští
rok.
Starosta vysvětluje, že o dotaci je nutné
požádat do Vánoc a její vyhodnocení bude
do konce prvního pololetí. Podle našich
předpokladů by tak zahájení stavby nastalo
až v roce 2022. Stavba bude složitá, kvůli
výměně střechy musí realizace proběhnout
v krátké době.
Mgr. Dvořák připomíná, že střecha
budovy úřadu je ve špatném stavu a je nutná
její výměna.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do

podprogramu MMR Podpora obnovy
a rozvoje venkova na akci „Stavební
úpravy a nástavba úřadu městyse Červené
Pečky“.
8) Projednání žádosti o dotaci na
Projektovou přípravu vodovodu v Bořeticích
Byla vypsána výzva „Vodohospodářské
projekty“, dotace by mohla částečně
uhradit náklady na přípravu projektu a
prováděcí dokumentace vodovodu do
Bořetic.
ZM schvaluje podání žádosti o podporu
z dotačního titulu Národní program Životní
prostředí, Výzva č. 3/2020 „Projektová
příprava – VH projekty“, název projektu
„Projektová příprava vodohospodářských
staveb“ vodovod Bořetice, Červené Pečky.
9) Projednání žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova na dýchací přístroje pro
jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Červené Pečky
O dotaci na dýchací přístroje hasičů bylo
požádáno do MAS Podlipansko, celková
částka je 450 tis. Kč, spoluúčast obce 60 tis.
Kč. Dostali jsme příslib a po doložení
podkladů bude dotace s největší pravděpodobností přidělena.
ZM schvaluje přijetí dotace reg. číslo
20/004/19210/120/075/003752 na projekt
„Dýchací přístroje pro jednotku SDH
Červené Pečky“ z Programu rozvoje
venkova. ZM souhlasí se spoluﬁnancováním akce z rozpočtu městyse v roce 2021.
10) Projednání žádosti o dotaci z
Programu obnovy a rozvoje venkova na
akci Rekonstrukce ulic Na Obci a Horní,
Červené Pečky

Dotace se týká opravy ulic včetně
chodníku v horní části Červených Peček.
Reálná možnost stavby v roce 2022,
předpokládaná celková cena 7,6 mil. Kč,
spoluúčast městyse je 30%.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do
podprogramu MMR Podpora obnovy a
rozvoje venkova na akci „Rekonstrukce ulic
Na Obci a Horní, Červené Pečky“.
11) Projednání žádosti o dotaci z programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci
„Rekonstrukce povrchu fotbalového hřiště
v městysi Červené Pečky“
Na opravu povrchu hřiště není v tuto
chvíli žádný projekt, ale je škoda plochu
nevyužívat, strop této dotace je 10 mil. Po
posouzení vhodnosti dotačního fondu se
v případě podání žádosti projekt připraví.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do
podprogramu MMR Podpora obnovy a
rozvoje venkova na akci „Rekonstrukce
povrchu fotbalového hřiště v městysi
Červené Pečky“.
12) Projednání návrhu na zvýšení
nájemného v obecních bytech
Stávající nájemné v obecních bytech je 40
Kč/m2. Navrhujeme zvýšení na 50 Kč/m2.
Navýšení nájemného by bylo od 1. 4.
2021.
Při věcné diskusi zastupitelů vyvstala
řada legislativních otázek a částečný
nesouhlas se skokovým navýšením
nájemného. Zastupitelé požadují po vedení
úřadu přípravu možných variant do dalšího
zasedání.
ZM odkládá rozhodnutí o výši nájemného
v obecních bytech na své příští jednání.
13) Projednávání rozpočtového opatření č.
6 a 7/2020
Vedoucí úřadu p. Kopecký informuje
zastupitele o změnách v rozpočtu v oblasti
příjmů i výdajů podle skutečnosti.
ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 6 a č.
7/2020.
14) Projednání návrhu OZV č. 1/2020 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
vyúčtování a odstraňování komunálních
odpadů
Starosta informuje zastupitele o letošním
navýšení cen. Za uložení komunálního
odpadu, tzn. bez nákladů na sběrný dvůr
a separovaný odpad, vychází cena na 907 Kč
na jednoho občana. Dá se předpokládat, že
ceny za uložení odpadu porostou. Nyní se
jedná o vyvěšení návrhu nové vyhlášky
o místním poplatku a na příštím zasedání se
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vyhláška schválí.
Ing. Kubín se obává, aby se v dalším roce
nemuselo zdražit skokově, proto navrhuje
zvýšit poplatek na 850 Kč za osobu.
ZM schvaluje zveřejnění návrhu Obecně
závazné vyhlášky městyse č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
vyúčtování a odstraňování komunálních
odpadů.
1) Rozpočet
Vedoucí úřadu p. Kopecký v návaznosti
na předchozí bod upravil v rozpočtu velikost
poplatku za komunální odpad, nájmy bytů
budou upraveny na příštím jednání zastupitelstva 17. 12. 2020. Zastupitelům poté
předložil aktualizovaný návrh rozpočtu na
rok 2021.
ZM souhlasí se zveřejněním návrhu
rozpočtu městyse Červené Pečky na rok
2021.
15) Rozprava
Rozvinula se diskuse řešení nedostatečné
kapacity popelnic u nemovitostí, které jsou
nuceny topit pevnými palivy. Jednou
z variant je nákup známek na popelnice,
které by mohli využívat občané okolních
obcí na druhou popelnici pouze v topné
sezóně. Řešení si každý zastupitel promyslí
do příštího jednání.
Starosta žádá zastupitele o souhlas se
zveřejněním návrhu prodeje pozemku

v Bohouňovicích (sl. Němcová, p. Kavřík),
který byl projednáván spolu s žádostí
o změnu územního plánu na minulém
jednání. Zastupitelé souhlasí.
Ing. Kubín žádá o doplnění odpadkových
košů na krajích obce.
P. Matoušek se dotazuje na možnost
využívat nové školní hřiště veřejností.

Starosta vysvětluje, že tato možnost
nebyla zatím se školou projednávána kvůli
nedostatečně zakořeněnému travnímu
porostu a zavřené škole. Při něm bude také
nutné připravit provozní řád a stanovit
odpovědnou osobu (správce). Předpokládá
ale, že hřiště budou moci občané a spolky
využívat.

Společenská rubrika
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v zimních měsících na
přelomu let 2020 a 2021, tedy v prosinci, lednu a únoru, dožívají
významného životního jubilea.
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, životní pohodu a optimismus.

75 let

80 let

Paní Vlasta Nutrová
Paní Jana Kulhánková
Paní Marie Nedbalová
Pan František Holešta
Pan Josef Pazdera
Pan Ladislav Lhota

Pan Jaromír Koubek
Pan Jiří Zuza
Pan Pavel Holeček

85 let
Pan Josef Kalenda

90 let
Pan Bedřich Sosnovec

Omlouváme se všem našim jubilantům, které případně nestihneme v době
epidemie osobně navštívit a popřát jim k jejich jubileu. Snažíme se, aby naše
návštěva byla bezpečná. Proto se může stát, že Vás navštívíme se zpožděním.
Vedení městyse tímto děkuje za pochopení.

Okénko kulturní komise
Stalo se již pravidlem, že vás prostřednictvím stránek Červenopečeckého čtvrtletníku informujeme o akcích kulturní komise za uplynulé 3
měsíce. Pokud je to možné, nacházíte zde také pozvánky na akce
plánované. Frekvence vydávání Červenopečeckého čtvrtletníku
neumožňuje, abychom vás mohli pozvat na všechny akce, o kterých přemýšlíme, které
máme rozpracované a které vám chceme nabídnout. Proto doporučujeme sledovat
internetové stránky kulturní komise. Tam naleznete aktuální upoutávky a zároveň
možnost elektronického přihlášení k účasti na nich. Stránky kulturní komise naleznete
na adrese http://komise.istencin.com. Zároveň se můžete na adrese http://www.cervenepecky.cz zaregistrovat k odběru novinek a vše aktuální vám bude doručeno přímo do vaší

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi
Neděle 27. 9. 2020 - prohlídka kostela
sv. Bartoloměje v Kolíně
Sobota – déšť od rána do večera. Neděle –
bez deště a výlet kulturní komise. Pondělí –
déšť od rána do večera. Jednoduše řečeno –
přes větší ochlazení počasí naší akci přálo.
Všichni zájemci se sešli na Karlově náměstí
v Kolíně, kam se dostali buď hromadnou
dopravou, nebo autem. V pravé poledne
začala komentovaná prohlídka kostela
svatého Bartoloměje. Stavba gotického
kostela byla zahájena ve 13. století nedlou-

ho poté, co byl Kolín povýšen na královské
město. Prohlédli jsme si části chrámu, které
byly vystavěny v původním raně gotickém
duchu, i viditelně odlišnější, jasnější a vyšší
místa kostela, která byla upravena a
dostavěna architektem Petrem Parléřem po
velkém požáru města ve 14. století. K tomu
jsme se zaujetím vyslechli komentář o
středověkých zvycích a tradicích tehdejší
církve a obyvatel, dále fakta a zajímavosti o
stavbě a aktuálním vybavení a užití
chrámu. Navíc byl v letošním roce završen
projekt revitalizace areálu chrámu.
Zrekonstruovány byly budovy kostnice,
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zvonice a stará škola. Kompletní obnovy se
dočkaly i vnitřní a vnější hradby a vnější
zelené parkány. Navštívili jsme tak kostnici
i prostory zvonice, a to až na úplný vrchol s
krásnou vyhlídkou na město Kolín a jeho
okolí. Byť se jednalo o místo, které je z
Červených Peček na dohled, byla to pro
mnohé z nás první návštěva této památky.

Neděle 4. 10. 2020 - muzeum čokolády
v Kutné Hoře
V neděli 4. 10. proběhla další z akcí
kulturní komise – návštěva muzea čokolády
v Kutné Hoře. Sešli jsme se před druhou
hodinou na Komenského náměstí v Kutné
Hoře u Muzea kutnohorské čokolády
a čokoládovny. Do Kutné Hory jsme

dorazili autobusem nebo autem. Možnost
pěší cesty z Červených Peček do Kutné
Hory nikdo nevyužil. Zájemců o návštěvu
muzea bylo hodně, ovšem nejen z našich
řad. Když přišla řada na nás, zavedl nás pan
spolumajitel do zadní části malého muzea
a vyprávěl o počátcích původní
Kutnohorské čokoládovny Koukol
a Michera v letech 1918. Osmičky provázely historii čokoládovny ještě několikrát.
V roce 1948, kdy došlo ke znárodnění
továrny, světově známá čokoláda Lidka už
byla méně vyráběná a zakladatel továrny byl
nucen emigrovat. Po roce 1958 čokoládovna, která zaměstnávala nad 500 zaměstnanců a vyráběla více než 5000 druhů bonbónů,
úplně zanikla. Pod značkou Lidka se
v komunistické době daly sehnat některé
výrobky, ovšem bez původních receptur.
Pamětníci právě těchto výrobků byli i mezi
námi, a tak mohli někteří i zavzpomínat.

Původní čokoládové výrobky, respektive
spíše jejich obaly s názvem Lidka, jsme si na
místě mohli samozřejmě i prohlédnout.
A díky milovníkům chutné čokolády, kteří
založili místní muzeum a již čtyři roky se
úspěšně snaží o comeback té kvalitní verze
čokolády Lidka, jsme některé pochoutky na
místě ochutnali. Chutná čokoláda a příjemný výlet.

Pozvánka na plánované akce
Omezení spojená s prevencí šíření nemoci
Covid 19 vedou bohužel k tomu, že není
možné cokoli plánovat, chystat, připravovat. Veškeré nápady tak končí v šuplíku
a nezbývá než doufat, že tam nebudou
založeny příliš dlouho a že dojde k jejich
realizaci co nejdříve.
V tuto chvíli tedy mohu zmínit jedinou
akci a tou je tradiční Tříkrálový pochod.
V kalendáři si můžete už nyní označit
sobotu 9. ledna 2021. Jakou konkrétní
podobu bude mít, to není možné v tuto chvíli
říci. Ale je možné napsat, že zvažované
varianty berou v potaz všechna možná
omezení tak, abychom tuto akci nemuseli
z kalendářů škrtat.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Autor všech použitých snímků - Lukáš Istenčin

Do přírody se chodí za každého počasí

K

am se bezpečně vydat bez roušek a na chvíli zapomenout na
varovné pokyny medií – přece do přírody. U nás, v Červených
Pečkách, máme krásné okolí a výběr procházek na každý den jinou. Do
Miskovic, do Libenic, na Gruntu, na Kuklík, Kaňk, Sukov, k Ratboři
přes Bohouňovice I. a Bořetice, do Opatovic s Oborou, údolím k Polepům a Pašince, na
Malou Vysokou po nové cyklostezce, do Dolan nebo třeba do Nebovid do pekárny pro
chleba.
Abychom se udrželi ﬁt, musíme se pravidelně hýbat. Právě chůze je přirozený pohyb
a nejlepší lék na spoustu nemocí.
Věra Miškovská

Milí čtenáři,
díky rozvolněnému opatření je naše knihovna opět otevřena. Tímto vás
všechny srdečně zvu k nahlédnutí do nových knih, nakoupených během
letošního podzimu. Zároveň žádám o vrácení výpůjček.
Všem přeji hodně pohody, klidné svátky a hlavně hodně zdraví po celý příští rok.
Alena Beranová
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Čtvrtletní rekapitulace
Rok se blíží k svému konci,
zima číhá u dveří.
Že by Covid naráz zmizel,
tomu nikdo nevěří.
Dost nám život komplikuje,
nelze však jen vzlykat.
Ruce, roušky, rozestupy –
je nutné si zvykat.
Vždyť i Velká pardubická
konala se bez lidí.
Prázdná místa při dostizích
zřídkakdy se uvidí.
A medaile za zásluhy
ti, co mají nárok,
dostanou od prezidenta
na hruď v říjnu za rok.
m.p.

Prymula se nepoučil.
Mohl si být jist,
že Blesk nejvíc strefuje se
do nejvyšších míst.

Covid? To je první výrobek z Číny, co tak dlouho funguje.

Káže vodu, pije víno platí i na ministra.
Rezort má teď doktor Blatný.
Co si na nás přichystá?
Slibovali zdravotníkům
na odměny šance.
Kolem jejich splnění jsou
jen podivné tance.
Věříme, že vědní týmy
jsou na stopě injekci,
co by rychle porazila
zabijáckou infekci.
Nemocnice jsou teď plné,
prázdné ale školy.
Svět se točí kolem peněz,
srdce z toho bolí.
Děti se teď učí doma,
emoce tak gradují.
Slíbili je vrátit do škol rodiče se radují.
Na jaře jsme bědovali,
že pršelo málo.
Podzim si vše vynahradil,
za houby to stálo.
Na houbách jsme také byli,
tam, kde býval vřes.
Nalezli jsme žampióny
a zničený les.
Hlavně zdraví v příštím roce
přeji vám i sobě.
Neztrácejme optimismus
v této zvláštní době!
Štěstí, úspěch, spokojenost,
taky hodně lásky,
a ať nám rok dvacet jedna
nepřidělá vrásky!
M. T.
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Výlet do Herolandu

N

a konci září jsme v
mateřské škole využili
poslední teplé dny k výletu
na dětské hřiště do Březové. Cesta autobusem uběhla jak voda a už se před námi
otevřel dětský zábavní park plný rozmanitých dřevěných prvků. Děti se hned nadšeně
rozeběhly zdolat úžasný hrad plný průlezek
a tobogánů, skákaly na trampolíně, využily
různá houpadla a houpačky, včetně lanové
dráhy. Dychtivě lezly na pirátskou loď
a zkoumaly kajutu, dřevěné domečky
a měly i možnost pozorovat domácí zvířata
– kozy a ovce. Malí konstruktéři mohli
tvořit na největším hranolovišti v ČR, které
je právě zde. Po malém občerstvení se děti
ještě jednou rozeběhly zkoumat, co ještě
doposud nestihly, protože odjezd do školky
na oběd se neúprosně blížil. Děti i paní
učitelky byly z výletu nadšené, a proto byli
všichni rádi, že ho mohli v dalším týdnu
ještě jednou navštívit. Náš podzimní výlet
do Herolandu se opravdu vydařil, myslíme,
že se stane oblíbeným místem, kam se
budeme znovu rádi vracet.
Olga Pučálková

Výlet do Herolandu - foto archiv autorky

Předškoláci na dopravním hřišti
Ve středu 9. září 2020 se předškoláci vydali na kolínské dopravní hřiště. Tam se vždy
všechny děti těší na to, že si zahrají na opravdové řidiče. Přivítala nás paní provozovatelka, která nám vysvětlila, jak se máme na hřišti chovat. Děti to vědí, protože jsme na
dopravním hřišti nebyli poprvé.

P

očasí bylo jako malované, sluníčko
svítilo a nic nebránilo vyzkoušet jízdu
po areálu hřiště.
Nejdříve jsme se museli posilnit
svačinkou, kterou jsme si přivezli v batůžku, a hurá za volant. Jezdit po silnici, to
není jen tak, protože děti musely dávat
pozor na křižovatce, na semafory a dopravní značky, zkrátka dodržovat dopravní
předpisy. Naštěstí se nestala žádná

dopravní nehoda a nikdo nepřišel o řidičský
průkaz. Páni policisté by z nás měli radost.
Všechny děti si to na dopravním hřišti
užily a rozhodně ne naposledy.
Pak už se nedalo nic dělat, museli jsme se
rozloučit a nastoupit do opravdového
autobusu, který nás dovezl zpátky do
školky. Budeme se těšit zase někdy příště.
Věra Vejtrubová, Blanka Lodinská

Výlet do Herolandu - foto archiv autorky

Předškoláci na dopravním hřišti - foto archiv autorky
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S kamarádem za dobrodružstvím
V úterý 15. 9. se celá MŠ vydala s kamarády za dobrodružstvím. Každá
třída se svými třídními učitelkami si vybrala jiný cíl cesty. Zatímco
nejmenší děti z „malé třídy“ poznávaly okolí MŠ a II. třída vyrazila směr beachvolejbalové hřiště v zámeckém parku, nejstarší děti volily cestu vzdálenější. IV. třída předškolních
dětí navštívila fotbalové hřiště, kde je čekaly sportovní soutěže.
I. třída se vydala do Dobešovic , doprovázely ji paní učitelky Beňovská a Kořínková.
estou jsme s dětmi poznávaly plody
Středeční dopoledne jsme věnovaly
podzimu, ale i zvířata pasoucí se na výpravě také na beachvolejbalové hřiště
pozemcích přilehlých k tamním domům. v zámeckém parku. Z domova jsme si
Zadní cestou kolem rybníka jsme došly na zabalily lopatky, sušenku a pití a vyrazily
dětské hřiště, kde jsme se občerstvily jsme. Cesta nebyla daleká, a tak jsme měly
a změřily své fyzické síly na prolézačkách. dostatek času na vytvoření hradu v písku.
Poté jsme se vydaly zpět do MŠ. Protože se Připojila se k nám i psí návštěva s doprovonám výlet líbil a počasí nám mělo přát i další dem, ze které jsme měly velkou radost.
dny, rozhodly jsme se, že si vyšlápneme Fenka Anyolli nám předvedla, jak se „čistí“
ještě dvakrát.
jezírko od klacíků a že nás dokáže předběh-

C

nout za každé situace. Po tomto závodu
následovala opět cesta do MŠ.
Další den jsme se vypravily do Nebovid
na dětské hřiště. Všechny děti se těšily, a tak
„šláply“ do kroku a za chvilku míjely
domovy kamarádů v Nebovidech.
Na dětském hřišti se k nám přidali
nebovidští rodiče – rodina Kopeckých, kteří
dětem i učitelkám donesli občerstvení. Děti
se na domácí moučník vrhly s velkou chutí a
paní učitelky uvítaly teplý čaj.
Při poslední zpáteční cestě do MŠ nás
tmavé mraky věštící déšť motivovaly
k rychlé chůzi. I přes nepřející (chladné)
počasí si děti pobyt na hřišti užily.
Avšak pátek byl už odpočinkový!!!
Šárka Kořínková

Námořnický den ve
3. třídě ZŠ

V

zledem ke koronavirové situaci, kdy
není možný výlet,
exkurze ani výstava, je
třeba zpříjemnit si běžné
školní dny. Žáci 3. třídy se
svojí paní učitelkou zahájili nový školní rok
tzv. NÁMOŘNICKÝM DNEM.
Základem bylo námořnické oblečení, aby
se žáci lépe vcítili do netradiční výuky
s tématem život na moři. Vyučování bylo
plné zajímavých úkolů.
V českém jazyce se žáci seznámili
s mořskými živočichy a jejich způsobem
života. V matematice počítali zajímavé
slovní úlohy z oblasti života námořníků.
Samozřejmě nechyběly ani příběhy
o pirátech, které dodaly celému dni nádech
tajemství a dobrodružství.
Žáci si vytvořili krásný obrázek s mořskými koníky. Závěr dne patřil písničkám
s mořskou tématikou – kytara a zpívání, to
nesmí u třeťáků chybět!
Všem se námořnický den moc líbil a už se
těšíme na realizaci dalšího netradičního dne
s dinosauří tématikou!
Mgr. Šárka Kolářová (třídní učitelka)

Námořnický den ve 3. třídě ZŠ - foto archiv autorky
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Seznamte se s…
Alex Larsson žije již pět let v Dobešovicích
Jak se mladý muž ze Švédska cítí šťastný
v Dobešovicích?
Je velmi snadné být šťastný se svou
rodinou, blízko přírody a spousty hezkých
míst v krátké dojezdové vzdálenosti. Než
jsem se usadil v Dobešovicích, žil jsem
v několika městech a zdejší klid, ticho
a příroda je to, na co se vždy velmi těším,
když se vracím domů. Zvlášť asi i proto, že
pracovně strávím hodně času v různých
business centrech a na rušných letištích.
Z Červených Peček můžeme kdykoliv do
Kutné Hory a Prahy, mých oblíbených měst,
stejně jako kdykoliv vyrazit do jiných zemí,
ať už autem nebo letadlem. Cestování je
důležitou součástí mého života, rodinného
i profesního.
Vzpomínky na domov
Do Švédska jezdím několikrát do roka,
mimo jiné i za svými rodiči, kteří zde žijí,
takže mám šanci si doplnit svou dávku
„severštiny“. Asi nejraději vzpomínám na
švédské léto, nejhezčí část roku, také na
velkou volnost a nepřeberné množství jezer

ať už doma nebo v práci. Švédština je můj
mateřský jazyk, díky kterému se dorozumím bez potíží i v Norsku a Dánsku. Mým
druhým mateřským jazykem je němčina,
moje maminka se totiž narodila v Litoměřicích. Bohužel v roce 1945 byla s celou
svou rodinou nucena opustit dům a zemi, ve
které rodina žila po mnoho generací. Osud
a moje žena Zuzka mě přivedly zpět do
Čech a do cílové destinace, Dobešovic.
Ve škole jsem se trochu učil francouzsky,
ale teď je pro mě velkou výzvou čeština.
Pasivně se česky učím už mnoho let, co žiji
v Čechách, ale mám před sebou ještě
dlouhou cestu. Nyní se snažím studovat
trochu intenzivněji, zároveň mi pomáhá být
obklopen lidmi, kteří mluví pouze česky
a nebojí se se mnou dát do řeči. Myslím, že
rozumím docela dost, ale mluvení a hlavně
gramatiku musím dost trénovat.
Váš vztah ke sportu....
Moji rodiče mě vždy vedli ke sportu,
hlavně k tenisu, stolnímu tenisu, plavání.
Také jsem hodně jezdil na kole, bruslil

s čistou vodou, přírodní pláže, projížďky na
kole. Také na švédský venkov se jeho
červenými domy, malá města s retro
kavárnami a second handy s nábytkem
a interiérovými doplňky, na usedlíky ve
starých amerických autech. Narodil jsem se
ve Stockholmu, kde jsem strávil dětství.
Vzpomínky na možnost téměř kdykoliv
seskočit z kola a zaplavat si v čisté vodě jsou
nezapomenutelné.
Vaše znalosti jazyků
Nyní je mým hlavním jazykem angličtina,

a lyžoval. Jako teenager jsem přešel na
snowboard a v posledních letech mě moc
baví windsurﬁng, který má dost společného
s plachtěním, kterému jsem se věnoval
v dětství a dospívání.
Kvůli koroně jsem začal zase více jezdit
na kole, nezávislost na otevřených či
zavřených krytých bazénech a posilovnách
mi vyhovuje. S dcerou chodíme cvičit do
sokolovny, líbí se mi účastnit se jejích
aktivit, ona ráda běhá, skáče a šplhá,
a zároveň je to dobrý způsob seznámení se

12

s místními rodiči.
Našel jste si v Pečkách kamarády?
Myslím, že se mi podařilo najít zde pár
dobrých přátel, ačkoliv čeština je stále
trochu problém. Zároveň jsem zjistil, že
anglicky mluví víc lidí, než jsem si myslel.
Díky našim manželkám, společné znalosti
angličtiny a omezené češtině jsem se
seznámil s Davidem, který pochází původně
z Londýna. Taky musím zmínit Vaška
z Malé Vysoké, se kterým mluvíme jen
česky, díky jeho trpělivosti. Zároveň Denisa
a její manžel v pizzerii v Bohouňovicích mě
vždy mile vítají a mám tam možnost potkat
se a případně promluvit s místními. Spoustu
fajn lidí jsem poznal přes svou ženu a mezi
místními skauty. V okolí Dobešovic
a Červených Peček je mnoho lidí, s kterými
se pozdravíme, prohodíme pár slov.
Váš vztah k přírodě a životnímu prostředí
Pocházím ze Švédska, kde ekologické
a udržitelné myšlení, úcta k přírodě a její
ochrana, recyklace a omezování produkce
odpadu je běžnou součástí výchovy a života
vůbec. Proto mě velmi těší, že v Červených
Pečkách, okolí a vlastně v celé České
republice vidím velkou snahu o zlepšování.
V naší rodině se snažíme alespoň poctivě
recyklovat, co nejvíce nakupovat lokální
produkty, omezovat používání plastů
a redukovat odpad. Máme ale ještě co
vylepšovat. Zároveň jsme vloni přešli
z topení uhlím na tepelné čerpadlo a změnu
si zatím nemůžeme vynachválit.
Co čeština, je těžká pro cizince. Jak
mluvíte na Jáchyma a jak na Marlen?
Jsme multilingvní rodina, mluví se u nás
několika jazyky. Našimi hlavními jazyky
jsou angličtina a čeština. Když jsem poznal
Jáchyma, nemluvil vůbec anglicky a já
česky velmi málo. Rychle jsme si i přes
jazykovou bariéru k sobě našli cestu a díky

tomu se vzájemně učili. Já si od Jáchyma
rychle rozšířil slovní zásobu a on se
v angličtině zlepšuje každý den. S dcerou
Marlen mluvím pouze švédsky. Myslím, že
je důležité, aby se uměla dorozumět se
svými prarodiči a v zemi, kde má také své
kořeny. Jsem rád, že jsou děti obklopeny
různými jazyky a kulturami, v běžném
životě i během našich cest.
Co vás těší, jaký je váš smysl života?
Jsem šťastný, když je celá naše rodina
pohromadě, jsme zdraví, spokojení a máme
šanci zažívat nové věci, zážitky, poznávat
různá místa. Já sám moc rád cestuji
a chodím na koncerty.
Jak se slaví Vánoce ve Švédsku?
Vánoce ve Švédsku jsou docela podobné
těm v Čechách, také zdobíme vánoční
strom, pečeme cukroví, zpíváme koledy,
všude je mnoho světel a svíček. Jídlo je ale
trochu jiné, nabídka je široká, je zvykem dát
vše na stůl a brát si ode všeho trošku:
vánoční šunku, marinovaného lososa, různě
nakládané herinky, paštiky, pečená žebra,

červené zelí, aspik a červenou řepu
a spoustu dalšího. Samozřejmě u nás nosí
dárky místo Ježíška Tomten, což je
skřítkovská verze Santa Clause. Celkově
severská mytologie se svými skřítky,
vánočním slaměným kozlem jménem
Julbock a dobrými a zlými silami přírody
mají o Vánocích své místo.
Do nového roku....
Doufám, že se stávající situace brzy
uklidní a my se budeme moci vrátit zpět do
našich životů bez tak velkého strachu
o zdraví své a svých blízkých a že dopady
těchto měsíců nebudou tak kritické, jak se
nyní zdá.

Dotazník
Oblíbená hudba: Jsem velký fanoušek
hard rock hudby a za svůj život jsem
navštívil mnoho koncertů a festivalů. Hraju
na kytaru a měl jsem tu čest párkrát hrát se
svou kapelou Souls for Rent v parku
v Červených Pečkách během Plážáku a 40.
výročí Trampot. Kromě hard rocku mám
rád různé styly, záleží na náladě a příleži-

tosti.
Oblíbená kniha: Nejsem vášnivý čtenář,
ale kniha, která se mi moc líbila, byla kniha
o UFO. Celkově mě zajímá a fascinuje
myšlenka, že by ve vesmíru byly i jiné
formy inteligence. Asi by se dalo říct, že
tomu věřím a zároveň to považuji za dobré
téma k diskusi, případně ke vtipkování The
truth is out there.
Oblíbené jídlo: Jsem milovník dobrého
jídla a mohl bych o něm hovořit dlouze.
Velmi rád vařím, je pro mě nemožné vybrat
jedno nejoblíbenější.
Oblíbený sport: Raději sám sportuji, než
se dívám na sport v televizi. Rád ale sleduji
hokej, hlavně když hraje Švédsko proti
České republice. Jsem vždy jediný, kdo
fandí druhému týmu, což je o to zábavnější,
když Švédi vyhrají.
Tři věci, které bych si vzal na pustý
ostrov:
Kdybych si nemohl vzít svoji rodinu, vzal
bych si kytaru, svůj polštář a sud piva.
Ptala se Věra Miškovská
Použité fotograﬁe jsou z archivu autora

Náš jubilant
Paní Hana Konvalinková rozená Rosenbaumová
vzpomíná

N

arodila jsem se v Židlochovicích,
v krajině pod kopcem Výhonem, kde
teče řeka Svratka. Kraj je plný vinic a sadů
meruněk, rozkvetlého rozrazilu, šalvějí
a divizen. Celý život miluji tuto krajinu
nedaleko Brna a Pálavy, starý židlochovický
park se zámkem, kam jezdil i pan prezident
M a s a r y k . M ů j t a t í n e k D r. M i r k o
Rosenbaum zde působil jako soudce,
maminka Zita pracovala jako úřednice.
Tatínek byl rovněž ﬁlozofem a rád maloval.
Maminka byla veselá, vtipná, žádnou
legraci nezkazila.
Moje rané dětství by jistě bylo idylické,
bylo však poznamenané válkou, houkáním
sirén, hukotem letadel a úprkem ze školy do
sklepů. Po válce jsme se odstěhovali do
Nového Města na Moravě, kam byl tatínek
přeložen jako předseda tamního soudu.
Vysočina mě okouzlila prostými půvaby,
množstvím lesů a rybníků, kvetoucími
loukami a v zimě množstvím sněhu.
Nastoupila jsem zde do gymnázia, které
jsem dokončila v Bučovicích. Po maturitě
v roce 1953 jsme se vrátili zpět na Vysočinu,
na Medlov. Maminka se vrátila ke své práci
účetní a tatínek se stal ředitelem Horáckého
muzea a galerie v Novém Městě na Moravě.
Organizoval výstavy našich malířů
a sochařů a zasloužil se o vyhlášení
„chráněné oblasti Žďárské vrchy“. Já jsem

nastoupila do národního podniku Chirana.
Po seznámení s panem Aloisem Reifem
a svatbě jsme se přestěhovali do Kolína.
V roce 1958 se nám narodil syn René. Po
několika letech se naše manželství
rozpadlo. V roce 1960 jsem nastoupila jako
mzdová účetní do podniku Karborundum
Kolín, kde jsem pracovala až do důchodu,
celkem 31 let.
V zaměstnání jsem se sblížila s kolegou
Jindřichem Konvalinkou. Já měla syna, on
měl syna Jindřicha z prvního manželství,
který dnes s rodinou žije v USA. Je tomu
víc než 52 let, co jsme se vzali. Narodil se
nám syn Tomáš, který vystudoval UP
Olomouc.
Domek na Bojišti jsme si koupili v roce
1984 a od té doby zde trvale žijeme.
V roce 1990 se manžel rozhodl pro
vlastní podnikání v oboru brusiva, kterému
jako bývalý mistr a vedoucí výroby
rozuměl. Podporu získal v bývalém
kolegovi, důchodci. Začali jsme v upravené
stodole na Bojišti. Hodně odběratelů jsme
znali. Postupně jsme opravili budovy po
JZD Pečky a vznikla výrobní hala, sklad,
kanceláře a vše, co k ﬁrmě patří. Nakoupili
jsme stroje, nastoupilo u nás několik
zaměstnanců, kolegů z Karba. Vyrábělo se
vše, co potřebují nábytkáři, výrobci
hudebních nástrojů, zkrátka „šmirgl“ je
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potřeba skoro všude. Jak manžel, synové
René a Tomáš i ostatní zaměstnanci do
chodu ﬁrmy vložili hodně úsilí a práce, patří
jim za to velký dík. I já jsem dělala vše, co
bylo potřeba. Od výplat, účetnictví a balení
menších zásilek. Firma se jmenovala po
rozjezdu Konvalinka – brousicí prostředky.
Před několika lety přešla ﬁrma na syna Mgr.
Tomáše Konvalinku, v dnešní době se
jmenuje ABRASIVES. Když už nestačím
svými znalostmi ani elánem, hlavně zdraví
mi nedovoluje pracovat, snažím se být
užitečná aspoň v domácnosti. Na zahrádce
to už také moc nejde.
85 roků není málo, snad to žití za to stálo.
Paní Haně Konvalinkové a panu
manželovi přejeme pevné zdraví, štěstí
a spokojenost do dalších let.
Věra Miškovská

Máme rádi koně
Jmenuji se Hana Flégrová, a ráda bych vám představila
jezdecký klub Redmill. Jezdecký klub sídlí na statku v Hranicích u Bohouňovic I již 15 let. Statek je v majetku pana Březiny, kterému jsme velmi
vděčni za zázemí a záštitu nad činností jezdeckého klubu.
Stáje mají kapacitu 22 boxů a ta je dlouhodobě naplněna. Areál disponuje rozsáhlými
travnatými výběhy pro volný pohyb koní, velkou pískovou jízdárnou pro výcvik, lonžovacím kruhem a malou zastřešenou jízdárnou, aby výcvik mohl probíhat i za nepříznivého
počasí. Jezdci mají k dispozici vytápěnou klubovnu, koupelnu a plně vybavenou kuchyň.

K

lub má přibližně 40 registrovaných
členů, kteří pravidelně statek
navštěvují. Naší hlavní myšlenkou je osvěta
jezdectví pro širokou veřejnost, děti
i dospělé. Výcvik probíhá od úterý do
neděle, v pondělí mají koníci volný den ve
výběhu. Nejenom jezdci, ale především
koně jsou sportovci a regenerace je potřeba.
Rozhodně koně nepůjčujeme pro jednorázové ježdění! Veškerý výcvik (i vyjížďka do
přírody) je vždy pod dohledem kvaliﬁkova-

ného trenéra. Snažím se dát příležitost
každému, kdo si chce tento koníček
vyzkoušet. Nejsem zastáncem komerčního
ježdění, snažím se naše členy vést především ke vztahu a zodpovědnosti ke
zvířatům, a především k přírodě jako
takové. V dnešní době „imaginárního“
života na sociálních sítích je důležité, aby
děti a mládež byly vedeny tak trochu
„postaru“ a uměly se o tato vznešená
zvířata především postarat.
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Pro nejlepší soužití s životem na statku
o letních prázdninách pro naše členy
(uzavřené akce) organizuji letní kempy
i s přespáváním, kdy jsou účastníci součástí
celodenního dění na statku včetně krmení,
místování (kydání hnoje)…
V běžných dnech přes rok to konkrétně
vypadá asi tak, že naši členové mají předem
domluvené dny a konkrétní hodinu, kdy
docházejí, vždy jsou to minimálně 3 hodiny.
Nejprve si přiděleného koně před jízdou
vykartáčují (kromě odstranění nečistot ze
srsti jde i o kontrolu zdravotního stavu,
masáž, a především seznámení a kontakt
s koněm), pak následuje sedlání – vše nové
členy učíme a dohlížíme na ně. Také je
každý poučen o zásadách bezpečnosti
veškeré manipulace s koněm. Přeci jenom
jde to velké zvíře vážící cca 650 kg a může
nevědomky ublížit.
Pak přijde na řadu samotné ježdění,
výcviková lekce trvá 45 až 60 minut (dle
fyzické kondice jezdce). Na lekci chodí
max. 2 jezdci, aby výcvik mohl být kvalitní

a trenér se jim mohl plně věnovat (neučím
„vozit se“, ale opravdové jezdectví – a to je
dřina). Pro úplné začátečníky je výcvik
prováděn na lonži (dlouhé vodítko), kdy
koně vede trenér a začátečník se může plně
věnovat sobě, učí se správnému sedu
a základním povelům. Pokud má zvládnutý
výcvik na lonži, začíná si osvojovat
a prohlubovat pomůcky při vedení koně po
jízdárně. Ideální je výcvik 2 - 3 x týdně
(základní výcvik trvá cca 100 hodin
v sedle!)
Pokročilí jezdci, kteří mají zvládnuté
základy ve všech chodech (krok, klus, cval)
mohou s doprovodem vyrazit na projížďku
do přírody.
Při zájmu o sportovní ježdění se jezdci učí
překonávat bariéry na zemi, které jsou
prvním krokem k samotnému skákání přes
překážky.

Naši členové se pravidelně účastní
skokových soutěží různých úrovní – vše má
svoji posloupnost. V sezóně, tj. od dubna do
listopadu, jsme velmi aktivní. Na závody,
především ve Středočeském kraji, jezdíme
každý víkend. Absolvujeme i vícedenní
závody a mistrovské soutěže. Je paráda,
když začne dítě v 9 letech prvními krůčky
v sedle a ve 13 už bojuje o mistrovský titul!
Ale samozřejmě u nás mají možnost si
jezdectví vyzkoušet i dospělí. Pro zajímavost: naší nejstarší závodnici je 45 let. Není
nutné mít zájem vyloženě o sportovní
ježdění, máme i hobby jezdce, kteří jezdí jen
kondičně, pro radost.
Rádi dáme příležitost každému přičichnout k práci na statku a jezdectví. Koně
nejsou pro každého, jen pro ty, co se nebojí
zapotit se v sedle a ušpinit se při práci okolo
koní.
Mimo jiné nabízíme ustájení koní jejich
majitelům, a to ve formě „full service“, aby

době není vůbec pravidlem.
Nejdůležitější pro nás je welfare našich
koní, dobrá nálada, týmový duch a fair play!
Vzhledem k tomu, že na veškerý provoz
jsme dva, a to já (zajišťuji vše od A do Z)
a stájník, který má na starost krmení
a kydání, ráda bych tímto poděkovala
dobrovolníkům z řad majitelů koní, kteří
velmi pomáhají s běžnými pracemi ve stáji!
A proto bych ráda vyzvala lidi z okolí,
neseďte doma s mobilem v ruce, přijďte
přiložit ruku k dílu na čerstvém vzduchu
a pro dobrou věc! Tolik mladých lidí trpí
depresemi – a přitom dělání, dělání všechny
smutky zahání!!!
Za jezdecký klub Redmill
Hana Flégrová
Všechny použité snímky jsou z archivu
jezdeckého klubu
si majitelé mohli své čtyřnohé kamarády
plně užívat a odpočinout si na venkově od
všedních starostí. Koně jsou 3 x denně
krmeni, 2 x denně místováni, denně
pouštěni do výběhů, dle dohody pohybováni pod sedlem.
Zajišťujeme i termíny úpravy kopyt
podkovářem, a to každých 7 týdnů, protože
kopyta odrůstají jako nehty, a samozřejmě
pravidelnou veterinární péči: očkování
proti chřipce, tetanu a herpes virům
a odčervováni. Za našimi koníky dojíždí
pravidelně fyzioterapeut, který může
odstranit svalové blokace atd. Také k nám
dojíždí jednou za rok koňský zubař, brousí
koním zuby, které dorůstají a mají ostré
hrany (přežvykováním si je koně sami
zbrousí velmi nepravidelně). To má velký
vliv na komfort v hubě a přijímání udidla
při ježdění. Občas je třeba nějaký zub
vytrhnout. Majitelé tedy mohou bez starostí
odjet na dovolenou, a i když jsou nemocní,
mají o své miláčky postaráno, což v dnešní
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Flexibilní služba v regionu pro lidi se zdravotním postižením
Lidé se zdravotním postižením potřebují v konkrétních oblastech podporu. Díky
tomu jsou schopni zvládat běžné činnosti ve svém životě buď zcela samostatně, nebo
s nižší mírou pomoci od okolí.
rganizace Rytmus Střední Čechy, a zaměstnancem.
o.p.s., v rámci služby sociální
V rámci tranzitního programu společně
rehabilitace bezplatně nabízí lidem se studenty praktických a jiných škol
s mentálním postižením nebo jiným pracujeme na jejich uplatnění na otevřeném
zdravotním znevýhodněním několik trhu práce již v rámci studia. Významnou
možností. Lidské potřeby jsou různé podporou studentů se zdravotním postižea Rytmus se snaží uživatelům být tím ním a jejich rodičů při přechodu do
správným průvodcem cestou k soběstačnos- dospělého, samostatnějšího života a do
ti. Stačí si promyslet, v čem člověk potřebu- jejich první práce po škole jsou individuální
je pomoc, oslovit pracovníka ve službě pracovní praxe a skupinové exkurze
a pak si na společné schůzce vybrat u zaměstnavatelů v regionu.
z nabízených druhů podpory. Člověk také
Nabízíme také trénink praktických
může požádat o základní poradenství pro dovedností spojených např. s cestováním,
svou situaci.
vařením, prací na počítači, hospodařením
Lidé se zdravotním postižením se na s penězi, sebeobsluhou, bezpečností onRytmus nejčastěji obracejí se žádostí najít line, či zvládání nebezpečných situací
a udržet si práci v běžném (nechráněném) a první pomoci. Trénink probíhá nejčastěji
pracovním prostředí. Podporované individuální formou v prostorách organizazaměstnávání stavíme na individuální ce nebo v terénu. Každý kurz je ušitý na
podpoře zájemců o práci a jejich budoucích míru konkrétním lidem a v případě zájmu je
zaměstnavatelů. Při spolupráci usilujeme možná i skupinová forma. Velmi oblíbený
o vytvoření stabilního a perspektivního je kurz vaření, kde se lidé učí připravit si
pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem teplé jídlo. Také práce s počítačem nijak
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nezaostává. I lidé s postižením s oblibou
využívají moderní technologie. Vyhledávají
na internetu informace dle svých zájmů
a potřeb, komunikují přes sociální sítě. Za
zmínku stojí akreditovaný rekvaliﬁkační
kurz Obsluha osobního počítače.
Absolventům může získané osvědčení
pomoci nejen k nalezení práce v administrativně, ale také zvýšit sebevědomí, že i přes
své znevýhodnění zvládli více, než jiní
čekali.
Závazkem pro realizaci spolupráce
a pomoci lidem s jakýmkoliv zdravotním
postižením je jejich zájem o naše služby,
a také schopnost našich pracovníků
přizpůsobit se individuálním potřebám při
zvládání překážek, které se v životě lidem se
zdravotním postižením objevují. Dbáme
i na místní dostupnost služeb lidem se
zdravotním postižením, proto konzultace
mohou dle domluvy probíhat v Kolíně
i v Kutné Hoře.
Nikdo nemusí být na starosti sám.
Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
www.rytmusstrednicechy.cz
Sociální rehabilitace
Bc. Kateřina Větrovská
773 391 190, 327 312 307
vedouci.kh@rytmus.org
Hornická 209, 284 01 Kutná Hora, pracoviště: Komenského 375, 280 02 Kolín

Tereza Dubcová – paradrezurní jezdkyně
Terezka se narodila s Apertovým syndromem - je to srůst prstů na
horních a dolních končetinách a také špatné srůsty lebečních švů, to
znamená, že když se narodila, neměla žádné prstíčky, pouze srostlý
chumel kostí a svalové hmoty. V půl roce života musela podstoupit náročnou operaci
hlavy a očí a do 7 let prodělala okolo 45 operací rukou a nohou.

T

erezka je velmi nadějnou paradrezurní
jezdkyní. Je jí 14 let a koním se věnuje
od svých 4 let, kdy začala v rámci své
rehabilitace s hipoterapií, o 2 roky později
přišla nabídka ze stáje Rozárka s možností

závodit jako paradrezurní jezdec.
A tehdy se začal plnit její sen, který
začala plnými doušky snít – starat se
o koně, jezdit na nich a hlavně závodit.
Velmi brzo ukázala svou odhodlanost
a bojovnost překonat svůj handicap, a to se
jí daří dodnes.
I přes svůj mladý věk má za sebou mnoho
úspěchů, jako nejmladší paradrezurní
jezdkyně v ČR vybojovala:
2014
Mistrovství ČR v paradrezuře - 3. místo
2015
Mistrovství ČR v paradrezuře - 1. místo
2016
Národní drezurní šampionát - 3x 1. místo
Paradrezurní šampionát Heroutice - 1. a
4. místo
Mistrovství ČR v paradrezuře - 2. místo
Finále národního drezurního poháru - 2. místo
2017
Národní drezurní pohár - 2x 2. místo
Národní drezurní pohár ČJF - 3x 1. místo
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Mistrovství ČR v paradrezuře - 1. místo
Finále Poháru ČJF - 2. místo
2018
1. mezinárodní závody CPEDI - 3x 2. místo
Národní drezurní pohár - 2. a 4. místo
Mistrovství ČR - 3. místo

Za největší úspěch považuje Terezka
letošní MČR v Olomouci, kde obsadila 1.

místo a získala titul mistra ČR a dále
vítězství v Národním paradrezurním
šampionátu 2020 v Hradištku u Sadské.
Tyto dva závody byly velkou odměnou po
roční pauze, kdy se hledal vhodný kůň
a Terezka neměla možnost jezdit ani
závodit.
Znovu všem dokázala, že pevnou vůlí,
odhodlaností a tvrdou dřinou lze překonat
snad úplně vše.
Terezko, držíme ti palce do dalších bojů
na paradrezurních kolbištích.
Lenka Dubcová, Petr Kopřiva

Stabilní a rychlý internet po „pevné lince“
Článek obsahuje komerční obchodní sdělení
Se společností CETIN se nám podařilo v posledních letech vyjednat
zrychlení pevné sítě v místní části obce (sever Červených Peček). Všude tam, kde byla
dříve pevná linka, je dnes možné připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.
VÝHODY pevné sítě:
ź možnost výběru z celé řady poskytovatelů internetu
ź stabilita připojení i za špatného počasí,
ź udržení rychlosti a kvality pro desítky
připojených zařízení najednou
ź internetová TV s možností zpětného
zhlédnutí a nahrávání (řešení přechodu
televizního vysílání na DVBT-2)
ź sledování videí online bez sekání
a v nejvyšší HD kvalitě
ź možnost změny poskytovatele internetu
bez nutnosti měnit síť (jako u elektřiny –
dráty stejné, dodavatel jiný)
Společnost CETIN neprodává žádné
služby. Nabízí tzv. otevřenou síť, kde služby

prodávají poskytovatelé internetu –
operátoři, které dobře znáte a už v současné
chvíli od nich třeba využíváte řadu různých
služeb včetně mobilního volání. Na
stránkách www.zrychlujemecesko.cz si
můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní
nabídku od Vámi
vybraného poskytovatele. Vždy se jedná
o internet, většinou
s IPTV (internetovou
televizí s možností
zpětného zhlédnutí
pořadů) a řadou
doplňkových služeb
a zvýhodněných
balíčků, např.s mobi-
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lním voláním.
Nevíte-li si rady, zavolejte na infolinku
CETIN 238 461 111 (každý všední den od
8:00 – 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť,
která je dostupná ve většině domácností
v České republice. Navazuje na dlouholetou
tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU
a spravuje sítě v jeho původním majetku.
Pokud již pevnou linku nemáte, nebo jste
kabel odstřihli, případně je na sloupu před
domem, tak nevadí. Přípojku lze kdykoliv
obnovit.

Jak dál s odpady – díl druhý
Je tomu přesně rok, co jsem se na stránkách čtvrtletníku zamýšlel nad
dalším vývojem a směřováním v odpadovém hospodářství. A samozřejmě
také nad vývojem cen za tuto službu. Rok se s rokem sešel, ale že bychom byli moudřejší,
to tedy v žádném případě.

A

nalýzy, predikce a upřesnění dalšího
směru v odpadech, či jak vzletně se
tyto materiály jmenují, dostáváme na
radnici celkem často. Z těchto materiálů
jsem také vloni čerpal a byl jsem přesvědčený, že naši zákonodárci už mají vcelku
jasnou představu dalšího vývoje tohoto ne
zrovna zanedbatelného a už vůbec ne
levného odvětví hospodářství země. A
v tomto duchu jsem i předával nabyté
informace dál vám, občanům. Jak už to ale
ve světě bývá, věci se mění.
Primární tlak směrem k nám, producentům odpadů, zůstává stále neměnný: cíl =
snížit jeho produkci = více třídit. Ukládat na
skládky (a po roce 2030 vozit do spalovny)
čím dál menší objemy odpadů a mnohem
více ho po vytřídění zrecyklovat. Systém
pokut v podobě dražšího ukládání na
skládky (či spalování) při nesplnění
zákonné míry třídění bude s menšími
úpravami platit i nadále. Pozornému čtenáři
se může zdát, že se tedy vlastně nezměnilo
vůbec nic. Omyl, novinky následují.
Přehledná tabulka, která vloni určovala
podle procenta vytřídění míru navýšení
ceny odpadů, byla v nových návrzích
nahrazena tabulkou zcela jinou. Sice také
přehlednou, ale s poněkud tvrdším dopadem. Hodnotit se totiž nebude procento
vytřídění, ale hmotnost nevytříděného
odpadu, který nakonec skončí na skládce.
Což v našem případě, bohužel, zcela mění
situaci.
A tak zatímco podle procent jsme v našem
zavedeném systému sběru door-to-door, tj.
plastu, papíru a bio odpadu, mohli být při
loňských číslech bez pokuty (rozuměj vyšší
ceny) až do roku 2023 s celkem optimistickým výhledem do budoucna, nové hledisko
už zdaleka tak růžový výhled nadává. Sice
třídíme „jako diví“, za což bych vám chtěl
opět poděkovat, ale i tak nám zůstává stále
moc odpadu, který odvážíme na skládky.
A abych uvedl konkrétní čísla, začnu
zmiňovanou jednoduchou tabulkou.
Pro rok 2021 je množství odpadu na
jednoho obyvatele, které bude na skládku
uložené za současnou, nenavýšenou cenu,
stanoveno na 200 kg na osobu. Rok 2022 již
ale tuto hmotnost snižuje na 190 kg. A tak
rok od roku norma klesá až do výsledných
120 kg pro rok 2029.
Nemusíte teď listovat loňským čtvrtletníkem, naše čísla připomenu následovně. Za

rok 2019 jsme na jednoho obyvatele
vyprodukovali 260,4 kg komunálního
odpadu. Data za letošek sice ještě nemáme,
ale podle průběžných výsledků bychom
měli mírně klesnout. I díky nově zavedenému sběru papíru přímo v domácnostech.
Ale stále ještě nebudeme navrženou normu
splňovat a budeme vystaveni sankcím.
Nezbývá tedy nic jiného než apelovat na
osobní odpovědnost každého z nás. Každý
máme možnost třídit. Každý máme doma
potřebné nádoby na nejvíc rozšířený

Kč. Na straně příjmů můžeme zmínit
odměny za třídění cca 310 tisíc Kč, dotaci
svazku NY-KO 64 tisíc Kč a poplatky
občanů za odpady dosahující částky 1,27
mil. Kč. Prostý součet ukazuje, že odpadové
hospodářství je pro městys značně prodělečné.
Na posledním letošním zasedání zastupitelstva budeme, stejně jako každý rok,
schvalovat i dodatek obecně závazné
vyhlášky o likvidaci odpadů. Její součástí je
i výše vybíraného poplatku od obyvatel.
Současných 700 Kč na obyvatele je již
bohužel neudržitelných. V očekávání
výrazného nárůstu nákladů v budoucích
letech se navrženým zvýšením poplatku na
850 Kč snažíme předejít skokovému růstu
této ceny v letech budoucích. Obáváme se
ale, že ani tato suma nebude konečná. Bude

Třídicí linka společnosti Nykos, a.s. Ždánice - foto www.mariuspedersen.cz

recyklovatelný odpad. Sběrná místa
s kontejnery na sklo, kovové obaly
(plechovky a konzervy), elektroniku
a samozřejmě i plasty a papír máme každý
v docházkové vzdálenosti od svých
domovů. Překonejme tedy vrozenou lenost
a zkusme do černé popelnice opravdu
odhodit pouze to, co tam patří. Snižme
společně pomyslnou hromadu odpadků,
která po nás každoročně zůstane.
Pokud se nám to podaří, pocítíme to ve
výsledku i na našich peněženkách. Pro
konkrétnější představu, v několika číslech
bych chtěl informovat o nákladech, které
musí městys vynaložit na služby s odpady
spojené. Za svoz a likvidaci odpadů
vynaložíme ročně 1,9 mil. Kč. Provoz
sběrného dvora vyjde na 1,4 mil. Kč.
Náklady na separaci dosahují téměř 1 mil.
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záležet jenom na nás, jestli udržíme
v rozumné míře produkci nejdražších
odpadů, odpadů skládkovaných. Zvýšený
poplatek sice přinese do našeho rozpočtu
navýšení o necelých 300 tisíc, ale i tak
doplatek městyse zůstane téměř na dvou
milionech korun.
Ale likvidace odpadů patří k základní
službě, kterou městys svým obyvatelům
poskytuje, a ta nemůže být v tomto komfortním rozsahu výdělečná asi nikdy… Snažme
se tedy alespoň společně eliminovat
budoucí náklady a raději ušetřené ﬁnance
investovat smysluplněji.
Mějte hezké dny a prosím, třiďte dál
a více. V konečném výsledku nám to za to
určitě stojí.
Lubomír Jirků, starosta

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
když jsem psal poslední příspěvek do čtvrtletníku, žil jsem v blahé naději,
jako jistě spousta z nás, že útrapy s pandemií pominou. Jak bláhový jsem byl, druhá vlna
přišla a v daleko silnější podobě.

D

o opětovného vyhlášení nouzového
stavu jsme vyjížděli 8. 9. a 3. 10. ke
dvěma událostem, shodou okolností planým
poplachům, a tak jsme na místo nedojeli
a byli odvoláni z cesty. Jednalo se vždy
o nenahlášené pálení. A do dnešního dne
(příspěvek píši 22. 11.), jsme již žádný
„ostrý“ výjezd neměli.
Dne 5. 10. byl opět vyhlášen nouzový
stav, který pro nás znamenal omezení
veškeré činnosti. Tedy činnosti spolkové
i práce s dětmi, což se domníváme, že bylo
to nejhorší.
Zásahová činnost nemohla být omezena
a členové jednotky jsou kdykoli připraveni
k výjezdu. Ihned po vyhlášení nouzového
stavu Krizový štáb městyse na svém
distančním jednání rozhodl o pomoci hasičů
při provádění dezinfekce míst, kde je větší
pohyb občanů, jako jsou schody a vstup
u zdravotního střediska, autobusové
zastávky, lavičky apod. To také od té doby,
vždy v neděli a ve středu, provádíme.

V posledním příspěvku jsem vás informoval o nákupu dresů pro naše mladé hasiče na
soutěže. Ač je doba pro ně nepřející, žádný
trénink, žádné závody, tak „mlaďasům“
jeden z tatínků, Jan Bradna ml., jako
sponzorský dar dresy zakoupil. Děkujeme.

Dnes mohu s radostí oznámit, že nám byl
přidělen ﬁnanční příspěvek na nákup
dýchacích přístrojů pro jednotku a v této
chvíli s vedením městyse vybíráme
nejvhodnějšího dodavatele. Naší podmínkou je cena a kompatibilita s dýchacími
přístroji Hasičského záchranného sboru
ČR. Jen pro ilustraci, váha dýchacího
přístroje se pohybuje mezi 11 kg a 13 kg
podle použité lahve (ocelové nebo
kompozitní).

Je mi jasné, že tento můj příspěvek
neoplývá optimismem, musím však do něho
dát ještě velice smutnou zprávu.
V pátek 20. listopadu jsme se naposledy,
i když jen v duchu, rozloučili s naším
dlouholetým členem Jaroslavem Stoupou.
Čest jeho památce.
Již za několik dní nás čekají Vánoce.
Svátky klidu, míru, porozumění a rozjímání.
Prožijte je v klidu a pohodě se svými
nejbližšími, nepropadejme beznaději.
Pozvedněte svou mysl k roku, který nás
čeká. Věřme společně, že bude lepší.
A hasičům, stejně jako v letech předchozích, za Vás všechny přeji, ať se posádky
vrátí zpět od zásahu na své základny vždy
v plném počtu a nezraněny.
Jan Bradna
Použité snímky jsou z archivu SDH

Tvořivá dílnička
Bohužel, ani podzim nepřál společnému tvoření. Věřila jsem, že se situace uklidní
a opět se potkáme, vytvoříme si nějaké nádhery, ale bohužel… opět jsme museli zůstat
v omezeném kontaktu, a tak nezbývá než si tvořit každý sám, doma…

V

plánu na dílničku krom jiného byly i
výrobky z podpalinek - což jsou
podpalová dřívka, která mají překvapivě
stejný tvar, krásný hladký dekor a prodávají
se pro rychlé podpálení ohně.
V době, kdy jsem je pořizovala, stálo 5 kg
podpalinek asi 99,-. Než jsem se dostala ke
tvoření z nich, stala se tato dřívka republikovým hitem a těžce nedostatkovým zbožím.
Nové zásoby, které se občas v posledním
měsíci objevily, se daly pořídit i za neskutečných 350,-. Holt poptávka ovlivňuje
nabídku a obchodníci zareagovali velice
svižně. Za cenu 99,- se z těchto dřívek

vyplatilo tvořit krásné poličky, stojánky,
stolečky i dekorace (na internetu najdete
nepřeberné množství nápadů), bohužel za
cenu, za kterou se nechají pořídit dneska,
přestává být tento materiál výhodný. Snad
se i v této oblasti situace uklidní a zase
pořídíme podpalinky za pár kaček.
Práce se dřívky je velice jednoduchá –
pracovala jsem s celou délkou dřívek – tj.
nebylo potřeba pilky na krácení ani
štípačky, které se hojně používají, pak už
stačí jen lepidlo na dřevo nebo tavná pistole
a můžete slepovat, sestavovat, vrstvit,
vymýšlet, hrát si a mít radost z výsled-
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ku…Vyzkoušela jsem vánoční stromeček se
světýlky, kdy jen slepíte vždy tři dřívka do
trojúhelníku a následně tyto trojúhelníky
navrstvíte na sebe, abyste dosáhly masivního 3D tvaru. Omotáte světýlky a dekorace je
na světě. Jako základ pro světýlka nebo jen
jednoduchá krásná ozdoba vám poslouží
i hvězdička ze 6 kousků podpalinek.

Možností, co vytvořit, je nepřeberné
množství. Například dřevěné bedýnky či
šuﬂíčky do poliček nebo třeba adventní
svícen, můžete slepit pelíšek pro kocoura,
dárkový box, nábytek pro panenky, ale i pro
sebe… Nápadů je opravdu mnoho a není to
nijak složité, takže doporučuji vyzkoušet
tvoření z podpalinek komukoliv bez ohledu
na věk či zručnost.
Pro inspiraci:
Soňa Holečková si hrála také se dřívky
a vyrobila lucerničku, domeček pro zvířátka
dětem na hraní, krabičku na kapesníky…
Milí čtenáři čtvrtletníku, milí spoluobčané, na závěr bych ráda Vám všem popřála
krásné nadcházející vánoční svátky. Máme
za sebou všichni náročné období, a tak bych

si ze srdce přála, abychom to voňavé
a pohádkové období prožili všichni ve
zdraví, klidu a pohodě.
Přeji nám všem, ať jsme v novém roce
„negativní“, ale zároveň plni optimismu,
radosti a víry v lepší zítřky.
Jitka Bartůňková
Použité snímky jsou z archivu autorky

Myslivost v prosinci
S prosincem přichází poslední kalendářní měsíc tohoto roku. Končí
hlavní část lovecké sezóny. Je čas na bilancování, hodnocení a rozhodování, jak a kudy dál v dnešní těžké době zaviněné různými nařízeními
v rámci koronaviru.
ři organizování mysliveckých akcí sliznice a zažívací potíže zvěři neprospívá
dbáme na dodržování mysliveckých a vede i k úhynu. Dužnaté krmivo předklázvyků a tradic, snažíme se vytvořit pohodo- dáme pouze v malém množství, které zvěř
vou, přátelskou atmosféru, tím vším okamžitě přijme, abychom se vyhnuli
zachováváme dobré jméno české myslivos- nebezpečí hnilob a plísní. Při větších
ti. Do naplnění plánu lovu by nám mělo mrazech je dužnaté krmivo již zmrzlé
chybět pár posledních kusů. Dohánění a zvěři se nepředkládá. Předkládání pečiva
plnění plánu lovu na poslední chvíli je je pro zvěř nejen nevhodné, ale dokonce je
rozhodně špatnou vizitkou mysliveckého zakázané mimořádným veterinárním
opatřením.
hospodaření.
Prosinec je obdobím společných honů na
V období předvánočního shonu je
důležité myslet i na zvěř. Pravidelné drobnou zvěř a společných lovů na zvěř
doplňování krmiva do přikrmovacích spárkatou. Při organizaci vždy dbáme na
zařízení je základ. Prázdné krmítko je pro dodržování mysliveckých zvyků a tradic,
nás vždy signálem, že jdeme založit pozdě, věnujeme čas potřebné přípravě lečí atd.
máme malou kapacitu krmítek nebo malý Klimatické podmínky se zhoršují, hrozí
počet krmítek na stav zvěře atd. V průběhu odraz střel od tvrdého zmrzlého podloží,
listopadu a prosince dochází u zvěře proto vždy upozorňujeme na zvýšenou
k přestavbě trávicího traktu a přizpůsobení opatrnost při zacházení se zbraní. Při
metabolismu na zimní období. Zvěř plánování naháněk máme na paměti, že
postupně přechází na suchý typ potravy, u samic spárkaté zvěře se již vyvíjí plod
okusuje pupeny, větvičky, jehličí, kůru, a výrazné, opakované vyrušování v zimním
sbírá plody a semena. Postupně snižujeme
dávky energeticky bohatých jadrných krmiv
a nahrazujeme je kvalitním lučním senem,
letninou, kaštany, žaludy. Nezapomínáme,
že přechod zvěře na zimní režim není
odvislý od výše sněhové nadílky, ale je daný
dlouhověkým vývojem zvěře na Zemi.
Snažíme se vyvarovat stále zažitým
předsudkům a zvěři nepředkládáme
nadměrné množství jadrného krmiva, které
zvěř již není schopna zpracovat pro
nedostatek potřebného množství bakterií
nálevníků potřebných k trávení potravy
v trávicím traktu (žaludku). Výsledné
překyselení trávníku (žaludku), zánět

P

20

období zvěři nikdy nesvědčí. Můžeme se
věnovat lovu kožešinové zvěře, probíhá
doba lovu lišek, kun, které je potřeba
výrazněji tlumit. Myslivecký hospodář
průběžně vede evidenci plomb a lístků
o původu zvěře, evidenci vydaných
povolenek (po společném lovu seznam
střelců), evidenci ulovené zvěře. Podává
státní správě myslivosti měsíční hlášení
o průběhu lovu a o plnění plánu lovu.
Vážení čtenáři a spoluobčané, z důvodů
epidemie Covid -19 nebudeme začátkem
příštího roku 2021 pořádat náš tradiční
myslivecký ples, za což se velmi omlouváme. Toto opatření bohužel ovlivní ﬁnanční
otázku při zajišťování nákupu krmení pro
zvěř a přípravu dalších aktivit našeho
spolku. Věříme, že do budoucna budeme
mít příležitost uspořádat nějaké akce pro
veřejnost.
Závěrem mi dovolte popřát Vám za
myslivecký spolek „Obora“ Červené Pečky
šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2021.
Pavel Balvín

o, co jsem plánovala spíše jako
zpestření, se proměnilo v pravidelný
páteční program. Sýkorky se shodly na tom,
že je pečení baví, začínáme tím tedy každou
schůzku. Pokaždé si recept připraví některá
z nás. Už jsme stihly raﬀaelo řezy, koka

sušenky, slané šneky a dokonce i pizzu.
V prosinci máme v plánu pustit se do
tvarohové štoly a samozřejmě do cukroví.
Vždycky nám i zbyde čas si zahrát nějaké
hry, během kterých už nedočkavě ochutnáváme svoje výtvory.

Podělíme se s vámi o recept na koka
sušenky od Nelči, který u nás zaznamenal
úspěch:
Budete potřebovat 20 dkg másla, ¾ hrnku
moučkového cukru, 2 žloutky, 1,5 hrnku
hladké mouky, 1 hrnek kokosu a 2 lžíce
kakaa. Žloutky ušleháte společně s cukrem a
změklým máslem, potom přidáte zbylé
sypké suroviny. Z těsta vyválíte kuličky,
které vidličkou zploštíte na plech vyložený
pečicím papírem. Pečete 20 minut na
160 °C. Dobrou chuť!
Vendula Nehasilová, vedoucí 6. oddílu

Roverská výprava
na Berounku

Třebáně, kde jsme vrátili lodě a vypravili se
vlakem zpět domů. Voda se letos zase
vydařila a doufám, že příští rok pojedeme
znovu.
Simona Králová, 9. oddíl

Použité snímky jsou z archivu autorky

Peče celá šestka
S opětovným pozastavením Junáka jsme se se sýkorkami ze šestky znovu
přesunuly k počítačům a začaly se scházet online. Hned ze začátku jsem
navrhla, že bychom si mohly společně (i když každá ve své kuchyni) upéct
muﬃny. Suroviny si holky dle pokynů připravily dopředu a ve čtyři začala akce.

T

L

etos jsme se opět rozhodli v září vyrazit
s rovery na vodu. V sobotu 12. 9. jsme
se v 7.45 sešli na kolínském nádraží,
rozdělili věci do krosen a vyrazili vlakem do
Nižboru. Tam jsme si přebalili věci do
barelů, nasedli do lodí a vyjeli na Berounku.
Počasí bylo skvělé, takže jsme po cestě hráli
různé hry a párkrát jsme se i vykoupali –
schválně i omylem. K večeru jsme dorazili k
lomu Alkazar, kde jsme si postavili stany,
udělali večeři a šli jsme prozkoumat jeskyni
s netopýry. Poté jsme si zazpívali písničky u
ohně a šli spát. Nedělní dopoledne jsme
strávili ještě v lomu, kde nám vedoucí
připravili několik lezeckých cest. Pak jsme
uvařili oběd, sbalili stany a vyrazili opět na
vodu. Odpoledne jsme dojeli do Zadní

Betlémské světlo
Betlémské světlo je plamínek zapálený v předvánočním čase v betlémské jeskyni. Již
více než 30 let ho skauti každoročně rozváží po Evropě jako symbol míru a přátelství.
Světlo vyzvednou naše světlušky z devátého oddílu v sobotu 19. prosince na vlakovém
nádraží v Kolíně a přivezou ho do skautského areálu v zámeckém parku v Červených
Pečkách. Zde si ho mezi 10. a 12. hodinou můžete přijít připálit i vy. S sebou si určitě
nezapomeňte přinést svíčku a sklenici nebo lucernu pro přenos. Světlušky s lucernami
můžete ve stejném čase potkat i v ulicích městyse.
Filip Nehasil, vedoucí střediska
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Memoriál 2020
Memoriál Standy Petruse, Hany Moravcové a Jaromíra Pilného tradičně
pořádáme na jaře. Je to závod hlídek našich oddílů, které si ověřují znalosti
získané během roku, po okolí Červených Peček. Celostátní karanténa letos
na jaře zrušila spoustu akcí, mezi ně patřil i náš memoriál, proto jsme ho posunuli na
první říjnový víkend.
3. října jsme se v osm hodin ráno sešli v
zámeckém parku u kluboven. Zde byl start i
cíl celého závodu. Kolem deváté hodiny
vyrazily na trať první hlídky. Před sebou
měly 11 disciplín – orientaci, manuální
zručnost, první pomoc, uzle, vlast a
skauting, vaření, rozdělávání ohně, šifry,
vyhledávání informací a fyzickou zdatnost.
Odpoledne se přehouplo a my jsme již

netrpělivě čekali na poslední hlídky, které
stále byly na trati. Celkem běželo 26 hlídek,
každá hlídka má 3, výjimečně 4 členy.
Nejrychlejší hlídka zvládla závod za 1 h 48
minut, všechny ostatní měly čas přes dvě
hodiny. Samozřejmě se nehodnotí jen podle
času, ale i dle získaných bodů na jednotlivých disciplínách.
Kolem půl čtvrté jsme se dočkali

konečného vyhlášení. Za starší dívky se na
prvním místě umístila hlídka 8. oddílu ve
složení Eliška Podhorová, Klára Pokorná,
Kateřina Roušalová. Za mladší dívky to pak
byla hlídka 9. oddílu ve složení Martina
Tichá, Kristýna Plašilová, Anna Trpišovská,
Johanka Hladíková. Ze starších chlapců se
na prvním místě umístila smíšená hlídka 12.
a 14. oddílu ve složení Luboš Marcin,
Ondřej Hrejsemnou a Adam Horáček. Z
mladších chlapců to na první místo dotáhla
hlídka z 11. oddílu ve složení Šimon
Mrkáček, Tobiáš Kubelka a Michal Tesař.
Vítězné hlídky odnesly květiny na hroby
Hany Moravcové, Standy Petruse a
Jaromíra Pilného, na jejichž památku se celý
memoriál koná.
Natálie Bartůňková (Naty), 9. oddíl

Autor použitých snímků je Filip Nehasil a archiv Junáka
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Podzimní skautská výzva
8. října 2020 jsme kvůli epidemii opět museli pozastavit běžnou činnost ve skautu.
Některé oddíly udržují kontakt alespoň na dálku pomocí videohovorů přes internet.
Touto formou lze hrát i některé hry nebo se věnovat společné tvůrčí činnosti. Zábava
tohoto typu však časem omrzí, a jak bylo řečeno již dříve, skutečná schůzka v parku se
žádným online setkáním nahradit nedá. Pro mnoho dětí není v tomto čase lehké přestat
se vídat venku s kamarády a hledat zábavu jen v domácím prostředí. Chtěli jsme dětem z
našeho střediska nabídnout nějaké zpestření, a tak vznikla „Podzimní výzva“.

H

lavním cílem hry bylo připravit pro
děti několik „výzev“ v podobě úkolů
nebo činností, které mohou plnit samostatně
nebo s pomocí rodičů, a zároveň všechny
motivovat k pohybu na čerstvém vzduchu.
Na webových stránkách hry bylo od
poloviny října přibližně každý druhý den
zveřejněno nové místo na mapě, kam se
mohli hráči vydat, aby se dozvěděli zadání
nové výzvy. Jednalo se většinou o místa
v blízkém okolí Červených Peček.
Povinnou výbavou byl mobilní telefon,
protože na místě byl ukrytý pouze QR kód,
který bylo potřeba načíst a dostat se tak na
tajnou webovou stránku se zadáním úkolu.
Jakmile se někomu podařilo úkol splnit, na
téže stránce vyplnil formulář s odpovědí
a tím splněnou výzvu odevzdal. Vedoucí
(autor výzvy) pak vše zkontroloval a emailem splnění potvrdil.
Celkem bylo do konce listopadu vyhlášeno 27 různorodých výzev. Děti například
spaly doma ve spacáku nebo jedly z ešusu,
chystaly si samy večeři, 5 dní vydržely bez
sladkostí, uklízely doma nebo sbíraly
odpadky venku, učily se orientovat v mapě,
odlévat stopy, dlabat strašidelnou dýni,
vyrábět draka, herbář, zvířátka z kaštanů,
věnec a podzimní výzdobu z listí. Také
doma vytáhly deskovou hru, skládaly
básničku, psaly dopis, musely vymyslet
nákup pro rodinu, naučit se několik frází
v cizích jazycích anebo se vžít do role
nevidomého člověka a zkusit si doma
nějakou činnost se zavázanýma očima.
Nebo měly vyfotit volně žijícího ptáka
v přírodě, několik dní udržovat kondici
pohybem, prozkoumat místní přírodní
památku či projít noční stezkou po odrazkách.
Splnění většiny výzev děti dokládaly
fotkou. Komu se podařilo splnit aspoň 10
výzev, dostal nakonec příležitost najít
v zámeckém parku malý poklad v podobě
tematické nášivky na skautský kroj. Hlavně
ale všichni dostali příležitost se během
podzimu trochu zabavit, něco se naučit
a taky se provětrat venku. S přípravou výzvy
pomáhalo 22 vedoucích a zúčastnilo se jí 66
hráčů, kteří dohromady splnili více než 900
výzev. Níže uvádíme jména těch, kteří

Rýša a Elenka Herčíkovi

zvládli splnit úplně všechny, a také pořadí
jednotlivých oddílů dle počtu splněných
výzev. Všechny výsledky a spoustu fotek
z průběhu hry si můžete prohlédnout na
stránkách junak.cervenepecky.cz/podzimnivyvzva.
Tímto děkujeme vám, všem účastníkům,

za vaši snahu a oceňujeme váš zápal do hry.
Rodičům mladších dětí děkujeme za jejich
technickou i morální podporu při plnění
a odevzdávání výzev a věříme, že i pro ně to
byl příjemně strávený čas.
Všech 27 výzev splnili: Michal Tesař (11.
oddíl), Vladimír Hrbek (14. oddíl), Šimon

Ester a Vojta Fabiánovi
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Mrkáček (11. oddíl), Elena Herčíková (9.
oddíl), Richard Herčík (11. oddíl), Ester
Fabiánová (9. oddíl) a Vojta Fabián (11.
oddíl).
Pořadí oddílů:
1.
9. oddíl (222 výzev)
2.
11. oddíl (205 výzev)
3.
8. oddíl (145 výzev)
4.
6. oddíl (128 výzev)
5.
14. oddíl (74 výzev)
6.
7. oddíl (63 výzev)
7.
13. oddíl (40 výzev)
8.
Dospěláci (18 výzev)
9.
12. oddíl (17 výzev)
Za pořadatele Podzimní skautské výzvy
Filip Nehasil, vedoucí střediska
Míša Tesař

Souhrnná mapka umístění všech výzev

Anička Trpišovská

Vláďa Hrbek
m.p.

Cítím z vás alkohol! To bude asi proto, že nedodržujete odstup dva metry.

24

Graf vývoje nákazy
Od konce září začaly konečně hygienické
stanice poskytovat statistická data o počtu
nakažených, vyléčených i hospitalizovaných občanů. Graﬁcký
přehled za všechny naše obce si můžete prohlédnout níže.
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FOTBAL CUP 4X4 – FOTBAL MALÝCH FOREM
Jsme moc rádi, že s podporou městyse Červené Pečky, Středočeského
kraje, Sodovkárny Kolín, s.r.o., STACHEMA CZ, s.r.o., a dalších partnerů
se mohl v září uskutečnit FOTBAL CUP 4X4. V rámci tohoto fotbalového
projektu se uskutečnily hned čtyři turnaje pro jednotlivé kategorie U8, U9, U10, U11.
elkově se v areálu místního fotbalové- s míčem, více situací 1X1, více střel,
ho klubu, bez jehož pomoci by turnaj herního nasazení a herního vytížení. To
nemohl vzniknout, soutěže zúčastnilo 53 jsou jedny z hlavních důvodů, proč
fotbalových týmů z celé České republiky. takovýto projekt vznikl. Navíc vnímáme to,
Projekt fotbalu malých forem je jedním ze že je třeba pestrost ve způsobu vytížení
způsobů jak intenzivněji rozvíjet hráče hráčů v rámci celé sezóny.
v zápasovém prostředí. Více dotyků
Kategorii U11 ovládl tým SK SPARTA

C

Použité snímky jsou z archivu autora
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KOLÍN, U10 – TJ SVITAVY, U8 – FC
Slovan Liberec a U9 – FK PARDUBICE.
Speciální poděkování patří Pavlu
Pospíšilovi, předsedovi místního fotbalového klubu, za organizační pomoc. Zároveň
jsme moc rádi, že díky projektu „Každý gól
pomáhá“ jsme přispěli částkou 1837 Kč na
pomoc dětem skrze nadační fond Ozvěna.
Částka se rovná počtu gólů, které děti
nastřílely během turnaje.
V tuto chvíli již připravujeme turnaj 3X3,
který by se měl konat 8. – 9. května 2021.
Pevně věříme, že nám to doba
„COVIDOVÁ” umožní.
Martin Hanoušek, za organizační tým

Zprávy z fotbalu
To, co jsme si všichni nepřáli, se bohužel stalo. Veškeré fotbalové dění bylo opět
zastaveno a výhled v amatérských soutěžích je nejistý. Během září a začátku října jsme
stihli odehrát lehce přes polovinu podzimních zápasů napříč všemi kategoriemi, těsně
před uzavřením jsme spolupořádali dvoudenní turnaj přípravek, kde jsme měli i dva naše
týmy (viz samostatný článek). Hodnotit rozehranou sezónu plnou odložených zápasů je
velmi složité, takže jen v krátkosti.

A

-tým bohužel v přípravě kvůli
zraněním přišel o čtyři hráče základní
sestavy, ale i tak se start do soutěže povedl.
Následně pak přišlo několik porážek a po
osmi odehraných kolech patří našim hráčům
ve vyrovnané tabulce desáté místo.
B-tým je na tom hůře, zatím je s pouhým
jedním vítězstvím dvanáctý. Velmi dobře se
naopak prezentují dorostenci. Áčko dorostu
v kraji ještě neprohrálo, pouze jednou

remizovalo a v tabulce je zatím třetí
s menším počtem odehraných zápasů než
soupeři před ním.
Béčko dorostu v okrese s jednou
porážkou po šesti kolech dokonce tabulku
vede.
Starší a mladší žáci měli na konci léta
společné soustředění v našem areálu. Starší
kluci v okrese odehráli pouze tři utkání,
v průběžné tabulce jsou zatím druzí.

V kategorii mladších žáků jsme nováčci,
máme velmi mladý tým a první zápasy tomu
odpovídaly. Od třetího kola se kluci ale na
větší hřiště a jiný styl hry adaptovali a od té
doby neprohráli. V tabulce jsou zatím čtvrtí.
Podobně na tom jsou i obě družstva
přípravek. Se soutěžními zápasy teprve
začínají. V kategorii mladší přípravky
hodně záleží na každém roce a na počtu
odehraných zápasů. Obojí nám v porovnání
s ostatními soupeři chybělo. Prvního
vítězství jsme se tak dočkali až v šestém,
prozatím posledním kole. Mini-přípravky
hrály každý víkend turnaje a i tady jsme měli
turnaj od turnaje lepší výsledky. Důležitější,
než všechny výsledky ale je, aby se podařilo
současnou situaci udržet pod kontrolu
a všichni jsme mohli bez obav nejen
sportovat.
Pavel Pospíšil

Použité snímky jsou z archivu autora
M.P.

Příčina smrti? Covid a nečekané komplikace.
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Dokončovací práce na cyklostezce - foto archiv městyse

Konečně otevíráme - starosta s personálem,
foto archiv městyse

Vážení ètenáøi,
dovolte nám popøát Vám pøedevším poklidné Vánoce strávené v kruhu svých
nejbližších, a pokud nám Covid dovolí, i milých rodinných setkání a kouzelných okamžikù.
Do roku 2021 pøejeme všem hlavnì hodnì zdraví, ale i štìstí a úspìchù, a už
v soukromém nebo pracovním životì. A až ustoupí celosvìtová pandemie, a se naše
životy co nejdøíve vrátí do tìch bìžných „obyèejných“ dnù.
Redakèní rada ètvrtletníku
Červenopečecký čtvrtletník; vydává Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky; IČ: 00235326. Tisk: ROTAtisk Kolín.
Redakční rada: Lubomír Jirků, Mgr. Danuše Dvořáková, Věra Miškovská, MUDr. Jaroslava Jirků, Mgr. Jiřina Kotyková, Milan Pospíšil.
Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22884. Vychází v počtu 300 výtisků. Periodicita 4x ročně.
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