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Vážení spoluobčané,
zimní číslo čtvrtletníku nabídlo čtenářům přehledný graf vývoje nakažených obyvatel v našich obcích. Aktuální hodnota se v té době optimisticky
blížila k nule, nikdo z našich občanů nebyl s těžkým průběhem hospitalizován a také úmrtí s Covidem se nám úspěšně vyhýbala. Že se ale jedná o předčasný
optimismus naznačil hned první týden nového roku, kdy nás, zdá se, dohnalo vánoční
rozvolnění. I tento nárůst ale postupně klesl do přijatelných hodnot.

P

oslední únorový týden ale překonal
všechny černé scénáře. Počet nakažených aktuálně stoupá k rekordním padesáti,
hospitalizací v nemocnicí si už prošlo 17
osob a, bohužel, i dva z našich spoluobčanů
svůj souboj s virem prohráli. A že to s
největší pravděpodobností není konec,
ukazují stále stoupající čísla nakažených.
Jedna z místních ﬁrem, zaměstnávající
nezanedbatelný počet našich spoluobčanů,
se ke všemu stala lokálním ohniskem s více
než 70 % pozitivních zaměstnanců. Dvě z
celkem tří tříd naší mateřské školky jsou již
ke dnešku (24. února) zavřené v karanténě.
Jak jsme na tom aktuálně, se můžete opět
přesvědčit na grafu uvnitř čísla.
Svůj minulý úvodník jsem končil

Cena 5,- Kč

Vydává městys Červené Pečky

příslibem podrobnějších informací
o plánovaných investicích na rok 2021.
Ano, i když jsme zatíženi splátkami úvěru
a kolem řádí virus, nehodláme sedět
s rukama v klíně. Čekají nás rozsáhlé
investice převážně do zeleně, která byla
dosud na okraji zájmu…
Projekt revitalizace zeleně a veřejných
ploch v našich deseti obcích je rozdělený
celkově na pět etap. První dvě řeší okolí
vesnic, rozumějme místa mimo zástavbu –
tedy extravilán. Zabývá se pozemky
v majetku městyse, kde detailně mapuje
stav a udržitelnost každého jednotlivého
stromu, popisuje potřebu jeho ošetření
a řezu koruny. Na vhodná místa masivně
umísťuje novou výsadbu dřevin, obnovuje

Jarní realita
Před rokem jsme netušili,
co všechno nás čeká.
Mizí zbytky optimismu,
budoucnost nás leká.
Loni děti uvítaly,
že „prázdniny“ přibyly,
teď je vidět, že je třeba,
aby delší nebyly.
Učení přes počítače
bylo lepší nežli nic,
výsledky však podobné jsou
kapse pána z Nemanic.
Ráno děti nechtěj´vstávat,
učňům praxe chybí,
ve znalostech jsou trhliny,
v pravopise chyby.
V karanténě se žít nedá,
je to jako věznění.
Bez rychlého očkování
život se však nezmění.
Vakcína už dorazila.
Kéž jí všichni uvěří,
že zákeřný koronavir
velmi rychle pokoří.
Vydržme do očkování,
je v něm velká naděje.
Nemoc může dostat každý,
dříve, než se naděje.

m.p.

Dost už bylo pesimismu.
Příroda nám rozkvete,
slunce, kvítí, vůně jara
smutky z hlavy vymete.
M.T.

co myslíš, Fando, mám se jako Čech nechat očkovat ruskou vakcínou proti čínskému viru s britskou mutací?

V tomto čísle naleznete:
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nebo zakládá travnaté plochy nebo shluky
keřů sloužící jako úkryt zvěře. V těchto
2 etapách bude celkem vysázeno 686
převážně ovocných stromů a ošetřeno přes
3 ha travnatých ploch.
A co si pod neurčitým popisem revitalizace zeleně máme vlastně představit? Mnozí
z vás při svých procházkách určitě zavítali
do katastru obcí Miskovice a Hořany. Na
podzim loňského roku jste určitě zaregistrovali zahradnickou ﬁrmu, která houfně
prořezávala stromy, štěpkovala ořezané
větve a sázela nová stromořadí podél cest.
A v podobném duchu budeme pokračovat i u
nás. Projekt připravila stejná ﬁrma
specializující se na krajinářskou tvorbu
a v prosincovém výběrovém řízení jsme
k realizaci vybrali společnost Školky
Opolany, s.r.o., se kterou po nezbytné
kontrole ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, jakožto poskytovatele dotace na
realizaci, podepíšeme smlouvu o dílo.
Zakázka v sobě zahrnuje i tříletou popěstební péči o vysázené stromy.
Další dvě etapy se soustředí na zastavěné
plochy, tedy intravilán obcí. Dojde k revitalizaci různých návsí a náměstíček, k ošetření
stromořadí u cest i solitérní zeleně.
A samozřejmě i k výsadbě, nejenom jako
náhradu za nemocné a jinak nevhodné
stromy určené ke kácení, ale i na doplnění
zeleně tam, kde chybí a její umístění se jeví
jako vhodné a do budoucna udržitelné.
Administrativně je vše připraveno, a pokud
nám bude přidělená požadovaná dotace,
v létě bychom rádi vybrali realizační ﬁrmu
a na podzim zahájili práce i na těchto
etapách.
Poslední, pátou etapou je zámecký park.
Po zvážení všech pro a proti jsme ho
nakonec pro jeho speciﬁčnost z těchto
rámcových projektů vyjmuli a budeme ho
řešit samostatně. K opravenému jezírku

bychom letos chtěli doplnit kompletní
cestní síť jak pro obslužnou techniku, tak
pro pěší. Hlavní spojnice ke skautským
klubovnám bude osazena i veřejným
osvětlením zapuštěnými zemními lampami. U jezírka vznikne odpočinkový altán
s výhledem na celý prostor parku i samotný
zámek. Zde dokončujeme administrativní
přípravu a v létě bychom rádi podepsali
smlouvu s vybranou ﬁrmou. Následně
dojde na odstranění napadených a náletových dřevin a novou výsadbu stromů, keřů
i květinových záhonů.
Biokoridory LBK4 a LBK6 jsou
zahrnuté v územním plánu městyse od
dokončení komplexních pozemkových
úprav. Jejich vybudování bude ﬁnancovat
stát prostřednictvím Pozemkového úřadu
Kolín. Spoluúčast městyse bude obnášet
pouze úhradu části na našich pozemcích.
V jarních měsících bude ve výběrovém
řízení vybraná ﬁrma, a pokud nevzniknou
nečekané průtahy, na podzim by mělo být
hotovo. Nově vzniklé zelené pásy jsou
situované od plata u remízku nad Malou
Vysokou podél silnice až ke křižovatce
s ulicí Na Obci (dům rodiny Kozákových),
zde přechází na druhou stranu a obkrouží
zahrady celého Bojiště, aby skončily
u silnice na Opatovice. Propojení s Oborou
pak zajistí navazující biokoridor od cesty
u domu rodiny Pešoutových kopírující
údolnici dnes ještě osetého pole. Vzniklá
travnatá cesta bude určitě cílem mnoha
vycházek nás všech.
V průběhu letních prázdnin je naplánovaná stavba venkovního workoutového hřiště
ve sportovním areálu u fotbalového hřiště.
Primárně bude určené pro širokou veřejnost a jako zpestření svých tréninků ho
budou využívat i všechny věkové skupiny
našich fotbalistů.
Na podzim dojde také na realizaci

Umístění budoucího biokoridoru LBK6 Bojiště - Obora; zdroj - archiv městyse
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Střípky z městyse
ü Neobvyklé setkání v porodnici zažila
v sobotu 2. ledna středočeská hejtmanka
Petra Pecková, jež se vydala do Kolína
přivítat první středočeské miminko roku
2021. Je jím Ema Tvrdíková, která se
mamince Nikole a tatínkovi Jiřímu
narodila hned z kraje nového (i Nového)
roku: v pátek tři minuty půlnoci.
Holčička, jíž v porodnici naměřili 50
centimetrů a navážili 3710 gramů, bude
s rodiči bydlet v Bohouňovicích I
u Červených Peček.
ü Vývoj nákazy COVID-19 u nás nabral
razantní obrat. Kvůli potvrzenému
ohnisku nákazy v jedné z místních ﬁrem
vyskočil ke dnešnímu dni (24.2.) počet
nakažených na 44 z celkem 228 osob
diagnostikovaných od začátku pandemie
(nejvíce od začátku pandemie!). Dva
občané jsou s těžkým průběhem t.č.
hospitalizováni (z celkem 17) a 2 lidé
bohužel s covidem zemřeli. Zároveň
musela být jedna ze tříd mateřské školy
uzavřena pro karanténu. Svolaný krizový
štáb městyse dnes rozhodne o dalších
protiepidemických opatřeních.
ü Dnem 6. 1. 2021 nabyl právní moci
rozsudek dlouho se táhnoucího soudního
sporu s p. Kramlem poté, co se ani jedna
ze stran neodvolala k vyšší instanci. Až
bude příznivější epidemiologická
situace, zasednou podle předběžné
domluvy obě strany k pokračování
jednání o narovnání vlastnických vztahů
ve prospěch městyse.
ü V lednu proběhlo místní šetření kvůli
povolení vedení kanalizace na Bojišti
údolím kolem potoka a jeho zatrubnění.
Na místě byli zástupci Povodí Labe,
odboru životního prostředí MÚ Kolín,
projektantů a městyse. Po projití celé
trasy a vysvětlení, proč by jiná varianta
byla mnohem složitější a ﬁnančně
náročnější, nebyl stejně souhlas udělen.
Výstupem z jednání je požadavek na
městys zpracovat studii proveditelnosti,
která zhodnotí klady i zápory stavby,
a nechat ji oponovat jinému nezávislému
odborníkovi. Potom je možné vrátit se
k jednání s odborem životního prostředí
v Kolíně a Povodím Labe.
ü Namísto plánovaného semináře nakonec
díky pandemii proběhl on-line webinář
o dopadech nového zákona o odpadech.
Sice prozatím nejsou k dispozici

prováděcí vyhlášky, ale první důsledek
zákona je zdražení likvidace plastů na
2 tisíce Kč/tunu, které nám ale zatím
kompenzuje odměna za recyklaci od
Eko-Komu, a. s. Pro informaci, za loňský
rok stouplo množství sledovaného
komunálního odpadu i přes naši snahu
propagovat třídění z 260 na 274 kg/osoba/rok. Limit pro uložení odpadu za
základní cenu bez pokuty byl 200 kg,
letos je 190 kg a stejně se bude snižovat
každý následující rok.
ü Na jaře proběhne výběr ﬁrmy na realizaci
biokoridorů LBK 4 a LBK 6 a na podzim
bude stavba realizovaná. Vzniknou tak
nové plochy zeleně hlavně v okolí
Bojiště, podél silnice od plata u remízku
až k Bojišti, od cesty u domu rodiny
Pešoutovy na Bojišti až do Obory
a zelený pás mezi zahradami a polem
také obkrouží celou ves až k silnici na
Opatovice.
ü První dvě etapy revitalizace zeleně
v okolí všech našich vesnic bude
realizovat společnost Školky Opolany,
s.r.o., která vyhrála výběrové řízení
v konkurenci 13 dalších uchazečů. Po
dokončení povinné kontroly celého
výběru ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (poskytovatel dotace) bude
s ﬁrmou podepsaná smlouva o dílo
a zahájí se přípravné práce. Doufáme, že
i přes nynější nepříznivou situaci bude do
konce roku 2021 hotovo.
ü Pokračují práce na projektech chodníků
Bojiště – Opatovice a do Dobešovic.
V Opatovicích jsme na místě samém
řešili umístění parkoviště u vjezdu do
areálu společnosti Poline, s. r. o., a vjezd
na pozemek p. Kuthana. Na základě
dosažené dohody se projekt opraví
a dokončí. V Dobešovicích jsme bohužel
nedostali povolení na zatrubnění pod
plánovaným přechodem potoka pro pěší
vedle mostu. Musíme proto projekt
přepracovat na samostatnou lávku pro
pěší bez zatrubnění, což bude mnohem
složitější, dražší a alespoň o půl roku se
protáhne příprava stavby.
ü Suma 28.205 Kč je výsledná škoda
vzniklá díky vandalům, kteří v průběhu
dvou nocí rozbili celkem tři skleněné
výplně autobusových čekáren. Moc
nerozumím pohnutkám, které je k tomu
vedly. Pokud se podaří Policii ČR
pachatele dohledat, díky nouzovému
stavu nebude asi rozumět zase on
verdiktu soudu.

nového dětského hřiště Na Obci poblíž
zrekonstruovaného stejnojmenného
rybníčka. O jeho výslednou podobu se
zasloužila Ing. Arch. Michaela Kuželová,
se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ona
stojí např. za návrhem a výslednou
podobou dětského hřiště u fotbalového
hřiště.
Poslední plánovaná investice, kterou
nám rozpočet městyse pro letošní rok
dovolí, je zatím tak trochu neznámou.
V přípravě je totiž akcí několik, u všech
probíhá administrativní příprava a je
požádáno o případnou dotaci na spoluﬁnancování. Ve hře je tak oprava několika
ulic, nové chodníky mezi obcemi, oprava
střechy budovy úřadu městyse spojená
s půdní vestavbou, zahájení stavby
kanalizace na Bojišti nebo vodovodu do
Bořetic. Kam se tedy budou ubírat
investice, záleží na rychlosti schvalování
projektů a vyhodnocení zmíněných žádostí

o ﬁnanční příspěvky.
Před námi je druhý rok, kdy se musíme
poprat s propadem rozpočtových příjmů,
které nás vloni donutily k osmimilionovému
úvěru. Pevně věříme, a zatím tomu vše
nasvědčuje, že díky upravenému koeﬁcientu rozpočtového určení daní, který vláda po
četných apelech nejenom opozičních
politiků navýšila, nebude letošní propad
příliš citelný a dovolí nám nejenom zcela
splatit dluh u banky, ale i realizovat letošní
plánované investice. Doufám, že koncem
roku bude možné všechny akce „odfajfkovat“ jako splněné.
Užijte si přicházející jarní měsíce ve
zdraví, chraňte sebe i své blízké a prosím,
dodržujte vládní opatření, i když jsou už
dlouhá a nepohodlná nám všem. Snad se
díky rozjezdu očkování už blýská na lepší
časy.
Lubomír Jirků, starosta městyse

První středočeské miminko roku 2021 - Ema Tvrdíková s maminkou Nikolou - foto Středočeský kraj

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 17. 12. 2020
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

1) Projednání dodatku č. 1/2021 ke
Smlouvě o Svozu a likvidaci odpadu
s ﬁrmou NYKOS, a.s.
Firma Nykos, a. s., předložila dodatek na
služby spojené s likvidací odpadů v roce
2021. Cena za služby se zvyšuje o 3,5 %,
což odpovídá inﬂaci a podstatnému
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navýšení částky za uložení jednotlivých
odpadů na skládky. Od 1. 1. 2021 vstupuje
v platnost nový zákon o odpadech, který
zavádí do hospodaření s odpady podstatné
změny. K tomuto zákonu nebyla dosud
vydaná prováděcí vyhláška, ve které by
měly mimo jiné být stanoveny úlevy ve výši

poplatku v závislosti na vytřídění komunálního odpadu a jeho množství na obyvatele.
Proto ﬁrma sdělila, že po zavedení
prováděcí vyhlášky do praxe bude upraven
i dodatek na likvidaci odpadu v roce 2021.
Rozpočet městyse nyní zahrnuje náklady
dle předloženého dodatku.
ZM schvaluje dodatek č. 1/2021 ke
Smlouvě na likvidaci odpadu s ﬁrmou
Nykos, a.s., Ždánice.
2) Projednání Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2020 o místním poplatku za svoz
a likvidaci odpadu
Starosta seznámil zastupitele s Obecně
závaznou vyhláškou městyse č. 1/2020
a s její přílohou č. 1/2020, kde jsou vyčísleny náklady na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za letošní rok v částce
1 657 978 Kč. Náklady na jednoho občana
tak vychází 906,49 Kč. Vedení městyse
proto navrhuje zvýšit poplatek za svoz
odpadu ve výši 850 Kč na osobu a rok.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
městyse č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZM schvaluje přílohu č. 1 OZV č. 1/2020
o rozúčtování nákladů na sběr a svoz
netříděného odpadu na rok 2021.
3) Projednání návrhu ceny stočného
v Červených Pečkách na rok 2021
S kalkulací se zastupitelé seznámili
v podkladech k jednání. Proti ceně roku
2020 se jedná o nárůst ve výši 1,02 Kč/m3
bez DPH (tedy o 4 %). Navrhovaná cena
stočného je ve výši 28,95 Kč/m3 včetně
DPH.
Ing. Šanc upozornil vlastníka kanalizace
a ČOV na povinnost mít zpracovaný plán
obnovy kanalizace na dobu 10 let od roku
2012. Tuto skutečnost ministerstvo
zemědělství v současné době kontroluje
a absence tohoto dokumentu je zatížena
vysokými pokutami. Na druhou stranu je
provozovatel tohoto zařízení povinen
předkládat roční ﬁnanční požadavky na
opravu tohoto majetku, které jsou zahrnuty
do kalkulace stočného na další období.
Starosta doplňuje, že plán obnovy
kanalizace je objednaný u autorizovaného
projektanta a měl by být v brzké době
k dispozici.
ZM schvaluje cenu stočného v Červených
Pečkách na rok 2021 ve výši 28,95 Kč/m3
včetně DPH.
4) Projednání Smlouvy o právu provést
stavbu vodovodní přípojky Bojiště č.p. 2

Paní Monika Radoňová žádá o vybudování vodovodní přípojky ke své nemovitosti na Bojišti č.p. 2. Právo provést stavbu na
cizím pozemku se zřizuje bezúplatně. Bude
s ní uzavřena smlouva o právu provést
stavbu na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
přípojky na pozemcích 1115/5, 1115/4 k.ú.
Červené Pečky pro rodinný dům Bojiště č.p.
2, mezi Monikou Radoňovou, Ohrazenice
90 a městysem Červené Pečky.
5) Projednání Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemena na
uložení kabelů nízkého napětí v lokalitě
ulice Školní a ulice Příčná v Červených
Pečkách
Vedoucí úřadu pan Kopecký seznámil
zastupitele se Smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodě o umístění stavby. Jedná se
o uložení kabelů nízkého napětí a plastových trubek pro protažení optického kabelu
do pozemků městyse v lokalitě ulice Školní
a Příčná za jednorázovou náhradu 22 485
Kč. Ve vyjádření městyse ke stavbě byl
vznesen požadavek provést maximální
množství příčných přechodů komunikací
podvrty tak, aby nebylo poškozeno
asfaltové těleso silnice. Na některých
úsecích stavby jsou nové povrchy spoluﬁnancované dotací z MMR a jsou chráněny
stanovenou dobou udržitelnosti stavby
5 let.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodě o umístění stavby č. IE-126010291/SOBS VB/001 na uložení zařízení
distribuční soustavy do pozemků městyse
p.č. 1090/2, 1062/18, 1062/17, 139/43,
137/156, 137/154, 125/4, 137/57, 137/157,
137/8, 137/155 vše k.ú. Červené Pečky mezi
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a městysem
Červené Pečky za jednorázovou náhradu
22 485 Kč.
6) Projednání Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemena na
uložení kabelů nízkého napětí v lokalitě
ulice Pionýrská a ulice Zahradní v Červených Pečkách
Vedoucí úřadu pan Kopecký seznámil
zastupitele se Smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodou o umístění stavby. Jedná se
o uložení kabelů nízkého napětí a plastových trubek pro protažení optického kabelu
do pozemků městyse v lokalitě ulice
Pionýrská a Zahradní za jednorázovou
náhradu 32 910 Kč. Ve vyjádření městyse
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ke stavbě byl vznesen požadavek provést
maximální množství příčných přechodů
komunikací podvrty tak, aby nebylo
poškozeno asfaltové těleso silnice. Na
některých úsecích stavby jsou nové povrchy
spoluﬁnancované dotací z MMR a jsou
chráněny stanovenou dobou udržitelnosti
stavby 5 let.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodou o umístění stavby č. IE-126010290/SOBS VB/001 na uložení zařízení
distribuční soustavy do pozemků městyse
p.č. 137/69, 1092, 1093/3, 1093/2, 137/42,
137/158, 137/157, 137/57, 137/68, 136/2,
137/101, 137/1, 136/1, 1085/11, 136/3,
1085/12, 136/4, 137/8, 1085/15, 137/163,
159/2, 159/9, 195/4, 159/23 vše k.ú.
Červené Pečky mezi ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín a městysem Červené Pečky za
jednorázovou náhradu 32 910 Kč.
7) Projednání prodeje části pozemku
městyse p.č. 142/1 k.ú. Bohouňovice I.
Manželé Němcovi požádali o prodej části
pozemku městyse. Jedná se o svah u cesty
z Opatovic. Majitelé přilehlých nemovitostí
se ke svým pozemkům dostanou i po
případném prodeji. Před prodejem je nutné
pozemek rozdělit. Návrh na dělení pozemku
byl již odsouhlasen stavebním úřadem
a s žadateli bylo domluveno, že uhradí
náklady za zpracování geometrického
plánu. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn.
Navržená cena je 50 Kč/m2.
ZM schvaluje prodej části pozemku
městyse p.č. 142/1 o výměře cca 710 m2
manželům Evě a Josefu Němcovým,
Bohouňovice I č.p. 9, za cenu 50 Kč/m2.
Náklady spojené s oddělením pozemku
a vkladu do katastru nemovitostí hradí
kupující manželé Němcovi.
8) Jmenování inventurní komise
k inventuře majetku městyse k 31. 12. 2020
Pan starosta navrhuje složení inventurní
komise k inventuře majetku městyse k 31.
12. 2020.
Paní Bradnová upozornila na chybná data
v předloženém plánu inventur a žádá jejich
opravu.
ZM schvaluje plán inventur majetku
městyse v roce 2020 a ustanovuje inventurní
komisi ve složení: předseda: Ing. Pavel
Pospíšil; členové: Ing. Pavel Šanc,
Kateřina Bradnová a Zdeněk Smrček.
9) Projednání odměn zastupitelů na rok
2021
Pan starosta seznámil zastupitele
s návrhem odměn zastupitelů od 1. 1. 2021.

Pan Kulhánek navrhl odměnu panu
starostovi ve výši jedné měsíční odměny za
činnost nad rámec funkce.
ZM schvaluje ponechat od 1. 1. 2021
odměny zastupitelů ve stejné výši jako v roce
2020.
ZM schvaluje ﬁnanční dar starostovi ve
výši jedné měsíční odměny za činnost nad
rámec funkce související se získáváním
dotací.
10) Projednání závěrů dílčího přezkoumání hospodaření městyse v roce 2020
Pan starosta informoval zastupitele
o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření městyse, které proběhlo dne 16. 12.
2020. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZM bere na vědomí zápis dílčího
přezkoumání hospodaření městyse Červené
Pečky za rok 2020, se kterým bylo seznámeno.

Letošní příděl sněhu konečně připomíná staré dobré zimy našich mladých let - foto Milan Pospíšil

o stanovení místních komunikací k.ú.
Červené Pečky a k.ú. Dolany – cyklostezka
Tímto rozhodnutím se určují pozemky
p.č. 1102/4, 1102/6, 1634 v k.ú. Červené
Pečky a p.č. 609, 616/2, 618/2 a 620/2 v k.ú.
Dolany jako místní komunikace městyse
Červené Pečky. Řeší také rozsah a způsob
údržby komunikace. Tuto povinnost
stanovuje obci silniční zákon.
ZM schvaluje Rozhodnutí č. 1/2020
o stanovení místní komunikace, rozsahu
a způsobu její údržby – smíšená stezka pro
chodce a cyklisty v úseku Červené Pečky –
Malá Vysoká.

11) Projednání výše nájemného v obecních bytech v roce 2021
Místostarosta pan Novotný informuje
zastupitele, že poslední úprava nájemného
byla v roce 2017 a doporučuje zvýšit
nájemné o míru inﬂace za roky 2018 až
2020. Stávající nájemné je 40 Kč/m 2 .
Navrhované nájemné pro rok 2021 je 45
Kč/m 2 . Tato částka bude jednotlivým
nájemcům zaváděna postupně v průběhu
roku po revizi nájemních smluv.
Pan Istenčin reagoval na matematické
nepřesnosti v podkladech ke zvýšení
nájemného, kdy při chybném zaokrouhlení
částky za m2 dochází při násobení výměry
bytu k násobným chybám při stanovení
částky nájemného. Dále zpochybnil
argumenty o nákladech na bytový fond
městyse v jednotlivých letech a navrhl
provést audit nákladů na nájemní bydlení za
posledních 20 let a potom porovnat se
stávajícím nájemným.
Po diskuzi zastupitelů bylo navrženo
usnesení.
ZM schvaluje pro rok 2021 zvýšení
nájemného v obecních bytech na cenu 45
Kč/m2.

14) Projednání rozpočtu městyse na rok
2021
V průběhu zveřejnění rozpočtu byly
předloženy drobné změny, které byly do
rozpočtu zapracovány. Na straně příjmů
dojde po projednání daňového balíčku
v parlamentu k úpravě daně z příjmu
fyzických osob a úpravě ﬁnancování
rozpočtu částkou z roku 2020.
ZM schvaluje rozpočet městyse na rok
2021 jako schodkový. Schodek rozpočtu
bude kryt přebytky z minulých let.
ZM pověřuje starostu prováděním
rozpočtových opatření v rámci jednotlivých
paragrafů rozpočtu v průběhu roku 2021.

12) Projednání zprávy kontrolního
výboru zastupitelstva městyse
Předseda výboru pan Bradna seznámil
zastupitele s činností výboru za poslední
období. Kontrolní výbor na svých jednáních
projednal kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva se závěrem vše splněno.
ZM bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru zastupitelstva.

15) Projednání rozpočtového opatření
č. 8/2020
Pan Kopecký informuje zastupitele
o změnách v rozpočtu v oblasti příjmů
i výdajů podle skutečnosti.
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2020. ZM pověřuje starostu provedením rozpočtového opatření v období od 18.
12. 2020 do 31. 12. 2020.

13) Projednání Rozhodnutí č. 1/2020

16) Projednání uložení kabelu nízkého
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napětí v ulici Amálka
Jedná se o uložení kabelového vedení
nízkého napětí a pojistkové skříně do
pozemku městyse pro ﬁrmu KH Box, s.r.o.
Věcné břemeno se sjednává na dobu
neurčitou.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. SoVB-IV-12-6023779/1 na
uložení kabelu nízkého napětí do pozemku
městyse p.č. 863/53 k.ú. Červené Pečky mezi
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín a městysem
Červené Pečky za jednorázovou úhradu
1 000 Kč.
17) Zpráva komise pro otevírání obálek a
výběr nejvhodnější nabídky na VŘ
Revitalizace zeleně v extravilánech obcí
(Fáze I a Fáze II)
Městys vypsal otevřené řízení na portálu
pro vhodné uveřejnění na stavbu
Revitalizace zeleně v Červených Pečkách
Fáze I a Fáze II. Výběrové řízení proběhlo
plně elektronicky. Zadávací dokumentaci si
vyzvedlo 81 subjektů. Nabídku odevzdalo
13 ﬁrem. Vyhodnocení soutěže provádí
pověřená ﬁrma zastoupená Ing. Lapešem.
Administrátor nestihl zpracovat do jednání
zastupitelstva podklady pro hodnotící
komisi, ale zkontroloval 3 nejvýhodnější
nabídky a konstatoval, že je nutné doplnit
nabídku ﬁrmy Školky Opolany, s.r.o.,
o jednu referenci odpovídající zadávací
dokumentaci. Po diskuzi zastupitelé
pověřili komisi pro otevírání obálek
a vyhodnocení nejlepší nabídky k výběru
nejvhodnější nabídky na obě stavby a tyto
doporučí starostovi k podpisu.
ZM pověřuje komisi pro otevírání obálek
a výběr nejvhodnější nabídky výběrem
nejvhodnější nabídky na stavbu
Revitalizace zeleně v extravilánu okolních
vesnic (Fáze I) a v extravilánu Červené
Pečky (Fáze II). ZM pověřuje starostu

podpisem smluv o dílo s vybranými ﬁrmami.
18) Projednání žádosti spol. NatalDent,
s.r.o., o posunutí splátkového kalendáře
Pan starosta seznámil zastupitele se
žádostí o posunutí splátkového kalendáře
o dva kalendářní měsíce z ledna 2021 na
březen 2021 od stomatologické lékařky
Nataliie Nazarenko z důvodu posunutí
termínu otevření ordinace (z října 2020 na
prosinec 2020).
ZM schvaluje žádost spol. NatalDent,
s.r.o., o posunutí splátkového kalendáře
z ledna 2021 na březen 2021 z důvodu
posunu otevření ordinace.
19) Rozprava
Pan starosta seznámil zastupitele s výší
ceny vodného pro rok 2021, která je 46,45
Kč včetně DPH.

Informoval zastupitele, že na realizaci
přeložky plynovodu při opravě mostu na
Bojišti byla dne 12. 6. 2017 uzavřena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi vlastníkem
pozemku p.č. 1115/2 městysem Červené
Pečky a budoucím oprávněným
GridServices, s.r.o., Brno, zastoupeným na
základě plné moci společností GasNet,
s.r.o., Ústí n. Labem. Geometrickým
zaměřením plynovodu po realizaci
přeložky bylo zjištěno, že ochranné pásmo
plynovodu zasahuje i do vedlejšího
pozemku povinného p.č. 1115/5 k.ú.
Červené Pečky. Budoucí povinný ze
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene prohlašuje, že souhlasí
s tím, aby byl tento chybějící pozemek p.č.
1115/5 zahrnut do textu řádné smlouvy
o zřízení věcného břemene až po kolaudaci
stavby.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 11. 2. 2021
Přítomni:

Hosté:

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

1) Projednání volby p. Zdeňka
Novotného do funkce přísedícího pro
Okresní soud v Kolíně
Okresní soud žádá o zvolení přísedícího
okresního soudu v Kolíně, p. Zdeňka
Novotného.
ZM volí na základě žádosti předsedkyně
Okresního soudu v Kolíně přísedícího
okresního soudu, pana Zdeňka Novotného,
Husova 232, Červené Pečky.
2) Projednání záměru pronájmu části
pozemku městyse p.č. st. 75 k.ú. Červené
Pečky
Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn;
společnost Alza.cz, a. s., má zájem o zřízení
boxu na výdej objednaného zboží. Všechny
výdaje spojené s provozem zařízení by
hradila - roční nájem by činil 4000 Kč +
měsíční příspěvek na elektřinu 500 Kč. Box
by byl umístěn na parkovišti u zdi domu
v proluce na náměstí. Pronájem místa by byl
na dobu neurčitou s tím, že k výpovědi by
mohlo dojít nejdříve po 24 měsících, pak by
následovala půlroční výpovědní lhůta.
Podmínkou je zákaz podobného zařízení
v okruhu 500 m, který se ale nevztahuje na
kamenné prodejny.
ZM schvaluje pronájem části pozemku
městyse p.č. st. 75 o výměře 5 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Červené Pečky
společnosti Alza.cz, a.s., Praha 7,

Holešovice, za účelem umístění zařízení
Box na výdej objednaného zboží pro
zákazníky. Podmínky jsou uvedeny ve
Smlouvě o nájmu prostor uzavřené mezi
městysem Červené Pečky a společností
Alza.cz, a.s., Praha.
3) Projednávání navrženého Plánu
rozvoje sportu v městysi Červené Pečky
Pan starosta děkuje zastupitelům za
připomínky k plánu rozvoje sportu, které
do návrhu zapracoval. Plán bude součástí
žádosti o dotaci na rekonstrukci multifunkčního hřiště UT3G (umělá tráva
3. generace), případně bude sloužit
i k jiným žádostem o dotace na sportoviště.
ZM schvaluje Plán rozvoje sportu
v městysi Červené Pečky.
4) Projednání spoluﬁnancování
rekonstrukce fotbalového hřiště UT3G
Žádost o dotaci bude podána do výzvy
Národní sportovní agentury, je nutný
souhlas zastupitelstva. Není zatím jasné,
zda ji městys získá, případně jaké bude
spoluﬁnancování. Pokud by podmínky
nebyly dobré, projekt se nebude realizovat.
ZM schvaluje realizaci projektu
„Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem UT3G“ a zajištění
vlastního podílu na spoluﬁnancování akce
v případě obdržení dotace z Výzvy č.

6

M.P.
Teď už je všechno prd Blatný!

13/2020, Program č. 16252, Regionální
sportovní infrastruktura 2020-2024.
5) Projednání rozpočtového opatření
č. 1/2021
Rozpočtové opatření upřesňuje převod
ﬁnančních prostředků z loňského roku,
v příjmech je nevyčerpaná dotace na
cyklostezku, další změna ve výdajích
souvisí s realizací biokoridorů v zastavěné
části ve výši 300 tis. Kč a vypracováním
projektové dokumentace půdní vestavby
úřadu městyse.
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2021.
6) Projednání smlouvy o zřízení věcného
břemene na uložení kabelu NN
Investice ČEZ, a. s. - uložení kabelu
nízkého napětí k parcele na Malé Vysoké do
obecního pozemku v délce 30 m za jednorázovou náhradu 1000 Kč.
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 6022515/VB01 Malá Vysoká kNN pro
parcelu č. 209/1, na uložení kabelu nízkého
napětí do pozemku městyse p.č. 193/2 k.ú.
Dolany mezi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
a městysem Červené Pečky za jednorázovou
náhradu ve výši 1000 Kč.
7) Projednání zprávy Kontrolního
výboru zastupitelstva městyse Červené
Pečky

Společenská rubrika
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v jarních měsících roku
2021, tedy v březnu, dubnu a květnu, dožívají významného životního jubilea.
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, životní pohodu a optimismus.

75 let

80 let

Paní Jaroslava Pešoutová
Paní Zdeňka Branišová
Paní Jana Čumová
Paní Vlasta Mrkvičková
Pan Karel Ledr

Paní Stanislava Trnková
Paní Marcela Růžičková
Paní Zdenka Vyčichlová
Paní Jana Vaňásková

85 let
Paní Květoslava Kroupová

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 e-mailové schránky.

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi
Sobota 9. 1. 2021 - Tříkrálový pochod
V sobotu 9. ledna se konal tradiční
Tříkrálový pochod. Počasí nám přálo,
teploty se pohybovaly mírně pod nulou
a svítilo i slunce. V rámci opatření kvůli
pandemii koronaviru byl tentokrát organizován v netradiční podobě. Na pochod
vyrážely z náměstí v Červených Pečkách
rodinné skupinky i dvojice kamarádů či
známých postupně, v průběhu 9. a 10.
hodiny dopolední. Pro účastníky byly
připraveny "startovní obálky" s informacemi o trase, mapou a dalšími potřebnými
údaji. Plánovaná cesta nás vedla z Červených Peček podél novostaveb Na vyhlídce,
okolo sadu, do Vlčích hor. Po polních
obslužných cestách jsme směřovali do obce
Přítoky, dále po silnici směrem na Bylany.
Pár kilometrů před vesnicí jsme na rozcestí
odbočili k prameni sv. Vojtěcha. Od

pramene již trasa pochodu kopírovala trasu
prvního kutnohorského vodovodu
(datovaného do 1. poloviny 15. století) přes osadu Škvárovna až do města Kutná
Hora. Ve městě mohl každý využít pozvání
na kávu, čokoládu či jiné dobroty v cíli
pochodu, v obchůdku Al Andalous
v Husově ulici. Z Kutné Hory již někteří jeli
domů autobusem, někdo se ale ještě prošel
i cestou zpět do Červených Peček. Ve
výsledku se desetikilometrového pochodu
zúčastnilo kolem 30 lidí. V několika
posledních měsících bylo nutné výlety
kulturní komise pozastavit, a proto byl
zájem o tento turistický výšlap v netradiční
podobě velmi potěšující. Budeme rádi,
když zájem potrvá i v dalších podobně
laděných výletech, kvůli pandemii alespoň
turistických. Nadto bych rád vyjádřil přání
všem, a to slovy z jedné obálky darované na
startu pochodu: "Pozor - nová, 365 dní
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Pan Bradna z pozice předsedy výboru
informuje zastupitele o plánu kontrol na rok
2021 – plnění usnesení zastupitelstva, OZV,
vnitřních směrnic, veřejných zakázek do
výše půl milionu korun a smluv o pronájmu.
ZM bere na vědomí Zprávu kontrolního
výboru zastupitelstva městyse č. 1/2021 ze
dne 25. 1. 2021.
8) Projednání návrhu dodatku na
prodloužení čerpání dotací organizacím
a spolkům
Některé malé organizace nestihly
v minulém roce vyčerpat všechny ﬁnanční
prostředky z dotace od úřadu, proto žádají
o jejich převod do letošního roku. Jedná se
o hasiče, tvořivou dílničku, baby klub a klub
důchodců. Starosta navrhuje vypracování
dodatků, aby mohly tyto ﬁnance použít
a vyúčtovat příspěvky do konce letošního
roku.
ZM souhlasí s návrhem dodatku na
prodloužení termínu čerpání dotací
poskytnutých městysem v roce 2020
organizacím a spolkům, které o to požádají.
9) Rozprava
Pan Suchánek jako velitel jednotky
dobrovolných hasičů informuje zastupitele
o činnosti jednotky v loňském roce a jednotlivých výjezdech. Z důvodu zkvalitnění
komunikace při zásazích doporučuje do
budoucna nákup vysílaček.

Momentka z Tříkrálového pochodu - foto L. Istenčin

trvající cesta okolo Slunce právě začíná. Ať
je co nejlepší, plná skvělých zážitků
a úspěchů."

Sobota 6. 2. 2021 - údolím Polepky
Turistickým výšlapem údolím Polepky
jsme v sobotu 6. února pokračovali v našich
výletech po blízkém okolí. Předpověď
počasí se tentokrát nemýlila a už několik

dnů předem naznačovala, že tentokrát
nepůjde o rekord v počtu účastníků. Teploty
byly jen málo nad nulou a střídavě sněžilo
i jemně pršelo. Trasa po silnicích i zpevněných cestách údolím polepského potoka
byla pěkná a pro některé z účastníků dosud
nepoznaná. Navíc zde byla možnost upravit
si délku výletu a využít cesty, které původních 15 kilometrů více či méně zkrátily. Pro
každého bylo tedy výzvou, zda navštíví
Dobešovice, Hranice, okolí Skokanovského
rybníka, Ratboř, Pašinku, Polepy a zda
dojde až do města Kolín. Pro ty, kteří došli
do Kolína, se k cestě zpět do Červených

Peček nabízela cesta vlakem nebo autobusem. Všichni účastníci dostali opět podporu
v podobě infolistu s vyznačenými možnými trasami a dalšími praktickými informacemi pro případ potřeby. Bylo fajn navštívit
zajímavá místa více či méně vzdálená
Červeným Pečkám.

Pozvánka na plánované akce
Stále se měnící opatření spojená
s šířením nemoci Covid-19 a omezení
téměř veškerého kulturního dění nám
výrazně zúžilo možnost plánování akcí, na

Zemřel první polistopadový starosta Červených Peček
V současné složité situaci, plné obav z budoucnosti, nás zasáhla smutná zpráva –
dne 21. února navždy odešel náš první polistopadový starosta Jan Kolovecký.

N

arodil se před 85 lety v Polepech, jeho
otec pracoval jako švec v červenopečecké pobočce ﬁrmy Baťa. Po absolvování
základního vzdělání nastoupil na kolínské
gymnázium a zde úspěšně maturoval.
Vysokoškolské studium nedokončil, byl ze
studia z politických důvodů vyloučen. Jeho
profesní život byl spojen s Tatrou Kolín, kde
působil jako rozpočtář.
Celým svým životem byl úzce spjat
s Červenými Pečkami. Jako nadšený
sportovec hrál za Sokol Červené Pečky
fotbal v letech 1954 až 1973. Jméno Kenťa
mělo mezi fanoušky pečeckého fotbalu
velmi dobrý zvuk, byl proslulý svou
bojovností a obětavostí. Poslední 4 roky
působil ve fotbalovém oddílu jako sekretář.
Roku 1964 se oženil s červenopečeckou
rodačkou Hanou Petránkovou, se kterou
vychovali dva syny, Michala a Jana.
Zásadní životní zlom představoval pro
Jana Koloveckého listopad 1989. Od
počátku se aktivně zapojil do organizace
Občanského fóra a inicioval v obci zrod
nových orgánů místní samosprávy. Na
popud místní organizace OF byl kooptován
do rady MNV. Vzpomínám na vzrušenou
atmosféru těchto dnů, kdy se situace měnila
každým okamžikem a připravovala se nová
obecní samospráva. Většině z nás, kteří
jsme byli účastníky tohoto dění, nebyl jasný
rozdíl mezi národními výbory a obecní
samosprávou, ale Janovi Koloveckému to
bylo jasné od prvopočátku. Zasvěceně
a trpělivě nám objasňoval zásadní rozdíl
mezi národními výbory jako centrálně
řízeným systémem státní správy a obcemi
jakožto samosprávnými autonomními
celky.
V prvních svobodných volbách r. 1990 se
Jan Kolovecký stal starostou Červených

které jste byli zvyklí. I tak se nám daří
nabídnout alespoň jednu akci do měsíce
s tím, že se většinou jedná o turistické výlety
v blízkém okolí Červených Peček. Cíle
výletů volíme tak, abychom se mohli
podívat na místa sice blízká, ale málo známá
a přitom zajímavá. Trasy chystáme tak, aby
je bylo možné individuálně přizpůsobit
rozmarům počasí a různé fyzické zdatnosti
účastníků. Výlety jsou tedy určeny širokému okruhu zájemců. Upozornění na ty
nejbližší najdete na internetových stránkách
a nástěnce městyse na náměstí v Červených
Pečkách.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin
a konečně že aparát obecního úřadu musí
být co nejmenší.
Uprostřed plného pracovního nasazení ho
postihla v roce 2002 zákeřná choroba, která
mu znemožnila nadále vykonávat funkci
starosty. I přes zdravotní potíže působil ještě
dalších osm let jako zastupitel a aktivně se
spolupodílel na správě věcí veřejných. O
život v obci se zajímal až do své smrti, která
jej zastihla v únoru 2021.
Jan Kolovecký převedl obec úspěšně
z období totality do éry demokracie
a samosprávy. Za jeho průkopnickou práci
prvního polistopadového starosty mu patří
trvalé místo v historii naší obce a poděkování všech občanů. Čest jeho památce!
Jan Dvořák

Peček a v této funkci působil až do roku
2002. Úzce jsem s ním spolupracoval jako
člen zastupitelstva i místostarosta.
Nezbývalo než obdivovat, s jakou houževnatostí se pustil do práce, která byla svým
způsobem průkopnická. Nebyly žádné
vzory či návody, vším se musel prokousat
sám. Devadesátá léta byla léta svobodná
a neomezovaná zbytečnou byrokracií,
práce byla tvořivá, zajímavá a bylo jí víc
než dost. Oceňoval jsem urputnost, s jakou
bojoval o historický majetek obce, kterého
se orgány státní správy tak nerady zbavovaly. Díky jeho jasnozřivosti
a houževnatosti jsme jako
obec získali zpět historický majetek takřka v plném
rozsahu.
Svůj nadhled projevil
i ve výběru velkých
investičních akcí.
Především pochopil, že
základní infrastrukturou
obce musí být kanalizace
a čistírna odpadních vod.
Kromě této záležitosti se
mu podařilo prosadit
a realizovat kompletní
plynoﬁkaci. Při
ﬁnancování všech akcí
i při správě ﬁnancí obce
postupoval jako dobrý
hospodář a jeho snaha
uspořit výdaje byla
příslovečná.
Jako jeho následovník
jsem respektoval základní
principy, kterými se řídil
při vedení obce. Tvrdil
(a také tak činil), že obec
má být nezadlužená, že
Jan Kolovecký na oslavě svých 84. narozenin - foto archiv rodiny
nemá sama podnikat
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Zdeněk hrabě Sternberg na snímku Libora Sváčka z roku 2016

Zemřel Zdeněk hrabě Sternberg
V úterý 19. 1. zemřel ve věku požehnaných 97 let Zdeněk hrabě Sternberg. Jako
hlava starého českého rodu Sternbergů byl známou osobností. O popularitu jeho
osoby se „zasloužili“ Švandrlíkovi Černí baroni, kde jeho ﬁlmovou podobu ztvárnil
herec Václav Vydra. Sám pan Zdeněk se k tomuto ﬁlmu stavěl rezervovaně.
Neodsoudil ho, avšak řekl, že celé to bylo trochu jinak.
vou službu v řadách PTP si neodbýval německé okupace podepsal spolu s počena Zelené hoře v kamenolomu, ale jako tnou skupinou českých aristokratů mimo
horník v Karviné a na Mostecku. Toto jiné též deklaraci české šlechty, vyjadřující
období, jak sám říkal, mělo spoustu negativ, věrnost Československé republice.
ale i svá pozitiva. Především lidskou Paradoxní je, že právě při vzniku ČSR
sounáležitost a solidaritu, která pomáhala v roce 1918 bylo jedním z prvních zákonů
překonat tvrdé podmínky, kterým byli nové republiky zakázáno používání
šlechtických titulů a šlechta byla postižena i
příslušníci PTP vystaveni.
Pravdivý obraz Zdeňka Sternberga majetkově.
Je logické, že po okupaci následovala
vykresluje kniha Vladimíra Votýpky
perzekuce.
Na majetek rodu byla uvalena
„Aristokrat“, vydaná nakladatelstvím
Paseka v roce 2010. Provádí nás životem nucená správa a rodina Sternbergů byla na
hraběte Sternberga od jeho narození v roce svém sídle pouze trpěna. Po porážce
1923 až do současnosti. Je čtivá a mohu ji nacistického Německa svitla nová naděje.
každému doporučit. Popisuje život šlechty Zdeněk začal studovat práva, to však již
tak, jak si ho mnozí nepředstavují. Děti n a s t u p o v a l a n o v á t o t a l i t a . J a k o
hraběte Jiřího Sternberga byly vychovávány „nepřátelský živel“ byl ze studií vyloučen,
ke skromnosti, zbožnosti, pořádku a úctě do exilu odmítl odejít a narukoval k povik tradicím. Jedlo se střídmě, hrad byl nné vojenské službě – zprvu k dělostřelecv zimním období vytápěn úsporně. Pan Jiří kému pluku, odkud byl záhy převelen
Sternberg požíval mezi obyvateli Českého k pomocným technickým praporům,
Šternberka veliké vážnosti, byl dobrým známým jako PTP. Tady prodělávali
hospodářem i zaměstnavatelem. Své vojenský výcvik muži politicky nespolehlivlastenectví dokázal tím, že v předvečer ví. Neměli přístup ke zbraním a byli

S
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využíváni všude tam, kde chyběly pracovní
síly (na stavbách, v dolech, hutích apod.)
Zde strávil jako horník v Karviné dva těžké
roky, přežil i důlní zával a posléze pracoval
další tři roky (již civilní zaměstnanec) jako
horník – bagrista na Mostecku. V té době
bylo těžké sehnat pro člověka jeho původu
práci. Živil se jako kulisák, později jako
jevištní mistr v Hudebním divadle v Karlíně. Po uvolnění v roce 1968 odešel se svou
ženou Alžbětou a synem Filipem do Vídně,
kde se postupně vypracoval až na zástupce
generálního ředitele potravinářského
koncernu.
Vraťme se nyní o dvacet let zpět. V ČSR
probíhá po roce 1948 znárodnění a není
ušetřen ani rodový majetek. Na hradě Český
Šternberk však proběhl akt znárodnění
poněkud komicky. Když znárodňovací
komise oﬁciálně převzala rodinné sídlo,
řešila se otázka kastelána. Slovo si neočekávaně vzal předseda místní organizace KSČ
soudruh Frk a navrhl pana hraběte Jiřího do
funkce kastelána s odůvodněním, že to
odpovídá plně vůli místního lidu. To
nakonec zděšená komise akceptovala a Jiří
Sternberg se stal kastelánem na svém hradě
a mohl zde i bydlet. K tomu jednu osobní
vzpomínku. Na rodinném výletě někdy
v polovině padesátých let jsme zavítali na
Český Šternberk. Přišel postarší pán
v pracovním plášti a jal se nás zasvěceně
seznamovat s historií hradu. Otec se ke mně
naklonil a tiše mi pošeptal: „To je pan hrabě
Sternberg!“ Tím vnesl do mé zvídavé duše
velký zmatek, neboť mé dětské představy
o hrabatech, knížatech a obdobných
osobnostech tím byly zcela zbourány.
Rok 1989 postavil před Zdeňka
Sternberga novou výzvu. Namísto toho, aby
si užíval rakouský důchod, se vrátil domů
a začal zvelebovat navrácený majetek.
Usídlil se na hradě Český Šternberk, kde ho
mohli vídat návštěvníci hradu třeba
i v pokladně, kde občas zaskakoval. Smrt ho
zastihla na rodovém sídle, které tolik
miloval.
Mnozí čtenáři si možná položí otázku,
proč píši o panu Zdeňku Sternbergovi
v našem čtvrtletníku. Je to nejen proto, že
byl pozoruhodnou osobností, ale také pro
jeho vazby k Červeným Pečkám. Jako
student a přítel barona Jaromíra Hrubého se
při svých návštěvách Červených Peček
seznámil s jeho sestrou a se svou budoucí
manželkou Alžbětou Hrubou. Jeho syn
JUDr. Filip Sternberg se po smrti pana
Jaromíra Hrubého stal dědicem majetku
Hrubých v Červených Pečkách.
A právě s hrabětem Filipem Sternbergem
má městys Červené Pečky velice korektní

vztahy a úspěšně spolu řešíme často velmi
spletité majetkoprávní otázky. Příkladem
budiž směna zámeckého parku za obecní les
na Opatovickém vrchu.
Závěrem ještě několik osobních vzpomínek. Pana Zdeňka jsem poznal jako člověka
skromného, přívětivého a čestného, českého
vlastence a dobrého hospodáře na rodovém
majetku. V jeho chování jste nenašli
povýšenost či pýchu. Velice rád vzpomínám
na návštěvu Českého Šternberka, kdy jsme
spolu s manželkou využili jeho pozvání
a nechali si od něho podepsat právě vyšlou
knihu Aristokrat. Pan Zdeněk nás osobně
provedl po hradě, zavedl nás i do míst, kam
běžní návštěvníci nechodí. Prožili jsme
s ním velice příjemné odpoledne. Jsou to
chvíle, na které se nezapomíná.
Čest jeho památce.
Jan Dvořák

Hrabě Filip Sternberg se svou tetou baronkou Karlou Hrubou z Gelenj

Smrtí této význačné osobnosti se zabýval i celostátní tisk:

Zemřel Zdeněk hrabě Sternberg
Zemřel Zdeněk Sternberg, potomek významného hraběcího rodu Sternbergů
a vlastník hradu v Českém Šternberku na Benešovsku. Bylo mu 97 let.

D

íky své nezměrné duchovní síle
i morálním zásadám byl schopen nést
břímě potupné role pronásledovaného
šlechtice, který opakovaně bezmocně
přihlížel mocenským snahám o uchvácení
rodového majetku.
Jeho život poznamenala nejen druhá
světová válka, ale především roky 1948
a také 1968. Během války odmaturoval na
gymnáziu a nastoupil jako referent v Ústředním svazu řemesel v Paláci Koruna na
Václavském náměstí. Po 2. světové válce
začal studovat Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, ale z politických důvodů nebyl připuštěn k promoci.
Účastnil se pochodu studentů na Pražský
hrad k prezidentovi Edvardu Benešovi, kteří
protestovali proti komunistickému postupu.
Aktivně se účastnil nejen druhého, ale i
třetího odboje. Pomáhal při organizování
nelegálního překračování hranic a odchodu
svých sourozenců a přátel na Západ.
Na vojnu nastoupil 1. října 1950 a byl
přeřazen k Pomocnému technickému
praporu. Pět let, nejdříve v rámci PTP
a později jako civilista, pracoval jako horník

na Dole Prezident Gottwald v Hrdlovce u
Duchcova a později na Velkodole Čs.
armády v Karviné. Od roku 1956 působil
dvanáct let jako kulisák a zástupce
jevištního mistra v Hudebním divadle v
Karlíně.
Po okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy v roce 1968 emigroval
s manželkou a synem nejprve do Vestfálska
ke svým bratrům a později do Vídně, kde
pracoval v potravinářském koncernu.
Z prokuristy se vypracoval na zástupce
generálního ředitele.
Po sametové revoluci v roce 1989 se
vrátil do Československa a v roce 1992 už
jako důchodce restituoval hrad Český

Šternberk a s ním i v jeho okolí přes dva
tisíce hektarů polí a luk. Asi dva tisíce
hektarů zrestituoval také na Rokycansku.
Získal zpět a zrekonstruoval také vodní
elektrárnu v Ratajích nad Sázavou. Kromě
správy svého majetku se dále věnoval
ochraně a propagaci českých kulturních
památek doma i v zahraničí.
V roce 2005 ho tehdejší prezident Václav
Klaus vyznamenal medailí Za zásluhy II.
stupně.
Zdroj: 19.1.2021 Novinky.cz

D

ne 6. 2. 2021 zemřela po dlouhé těžké
nemoci jeho manželka Alžběta
hraběnka Sternbergová, rozená svobodná
paní Hrubá z Gelenj. Vyrůstala v Červených
Pečkách.
Čest její památce.
Jan Dvořák

Nejznámější pohled na Český Šternberk je od východu, foto Libor Sváček, www.hradceskysternberk.cz
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Život v MŠ
V této nelehké době „covidové“ se mateřská škola snaží dětem
každodenní program nějakým způsobem zpestřit, i když nemohou
být vykonávány všechny naplánované aktivity kvůli omezením
souvisejícím s covidem.

Malá technická univerzita
MAS Kolín pořádá projekt Malé technické univerzity se zaměřením na polytechnickou výchovu dětí. Mateřská škola využila

této nabídky hned dvakrát s tématy
„Stavitel mostů“ a „Stavitel města“. Děti se
hravou formou seznámily se stavbou
Karlova mostu a samy měly možnost

takový most postavit. V druhém tématu si
mohly samy vyzkoušet postavit své město,
seznámit se s kartograﬁí a samostatně
pracovat podle map. Pro děti byly oba
programy velice zajímavé a netradiční. Děti
se dokázaly soustředit a přirozeně reagovat i
přes omezení (roušky). Na závěr dostaly
osvědčení – diplom „Stavitel“.
Za MŠ Hana Beňovská

Polytechnická výchova - foto archiv MŠ
Malá technická univerzita - foto archiv MŠ

Polytechnická výchova v MŠ
Začátkem ledna nás navštívil pan Petr Komárek z SOU a SOŠ stavební Kolín, aby nás
naučil pracovat v dílně se dřevem. První středu jsme si s panem Komárkem povídali, co
jsou to řemesla, co dělá zedník, truhlář nebo tesař.

Z

kusili jsme si přibíjení hřebíků,
hoblování – největší odměna byly

hoblinky, které jsme si odnesli domů.
Další týden jsme si zkusili vrtání otvorů
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do dřevěné kostky, práci se smirkovým
papírem a řezání pilou. Následující středu
jsme barvili připravené dřevěné kostky,
každý si vybral barvičky, které se mu
nejvíce líbily. Pak stačí pár detailů, doplnění
teček – a je tu stojánek na tužky.
A co nás čeká příště? Příště budeme
vyrábět domeček pro hmyz a budku pro
ptáčky. Už se moc těšíme.
P.S. Děti se do všech nabídnutých činností
se zájmem zapojily a měly radost z vykonané práce.
Blanka Lodinská a Věra Vejtrubová

Karneval v mateřské škole

V

naší mateřské škole proběhl letos,
stejně jako každý rok, karnevalový
týden. Tentokrát se však z důvodu protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 nesešly všechny děti
v tělocvičně ZŠ, ale netradičně si každá třída
uspořádala karneval samostatně. Ale i tak si
děti karnevalové veselí opravdu užily.
Nechyběly soutěže, tanečky ani přehlídka
masek, za které obdrželi všichni diplom.
Radostnou atmosféru podpořilo i občerstvení v podobě jednohubek, ovocných špízů
a jiných laskomin, na jejichž přípravě se děti
samy podílely. Na závěr si všichni vyrazili
ještě užít zimních radovánek na sněhu. Celá
akce a její završení rozdováděnou „koulovanou“ se opravdu vydařila.
Za MŠ Olga Pučálková
Karneval v mateřské škole - foto archiv MŠ

Pobyt venku - foto archiv ZŠ
Karneval v mateřské škole - foto archiv MŠ

Naše škola v současných dnech
Vážení čtenáři,
jistě víte, že v lednu nastoupili do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku ZŠ,
kteří dostali možnost prezenční výuky. Rádi bychom Vás seznámili se
současnými změnami, které z toho vyplývají.

V

zhledem k tomu, že se jedná jen
o minimální počet dětí, mají tito žáci
zcela nadstandardní podmínky. Během
dopoledne vyučující může přizpůsobit
délku jednotlivých hodin aktuálním
potřebám dětí. Nejsme limitováni zvoněním
a běžným režimem školy jako za normálních okolností. Denně využíváme venkovní
areál školy, kde si děti mohou odpočinout od
učení, načerpat síly do dalšího vyučování a
částečně mít i tělocvik. Všichni ovšem

musíme dodržovat přísný režim. Ráno
přichází každá třída v předem určený čas a
během dopoledne dbáme na to, aby se žáci z
jednotlivých tříd nesetkali. Tato pravidla
platí také pro školní družinu a pro stravování.
Přestože v budově školy jsou jen dva
ročníky, je možné z různých tříd slyšet
hlasy některých učitelů, kteří odtud vedou
své on-line vyučování. Ve školním
prostředí mohou využívat potřebné

12

Přestávka - foto archiv ZŠ

pomůcky či provádět pokusy, které dětem
sdílejí prostřednictvím kamery. Distanční
způsob vyučování je pro většinu dětí velice
náročný, ale není to jednoduché ani pro
rodiče a pedagogy.
Proto doufáme, že se brzy vrátí i ostatní
žáci do školních lavic!
Alena Bendová, Zdeňka Chmelíková

Distanční výuka očima učitele

R

Žáci 1. třídy - foto archiv ZŠ

Distanční výuka z pohledu žáka
Distanční výuka není lehká situace pro nikoho. Jak pro učitele, žáky,
tak třeba i pro rodiče. Častá otázka je, zda je lepší distanční výuka nebo
chození do školy? Není jednoznačně jasné, co je lepší. Má to své výhody, ale i nevýhody.
Super je určitě to, že máme méně hodin. Ve škole máme třikrát týdně odpolední vyučování do 15:15, ale teď máme nejdéle do jedné hodiny odpoledne.

Z

ase se ale nemůžu vídat se svými
kamarády. Taky mě mrzí, že přicházíme o spoustu výletů a zážitků na celý život.
Ať už jde jen o malý školní výlet nebo
vícedenní výpravu, pokaždé si to užijeme
a moc rádi na to vzpomínáme. Myslím, že
prostřednictvím výletů se zlepšují vztahy
mezi jednotlivými třídami. Kamarádství
a komunikace ke studiu také patří.
Určité výhody jsou také ve psaní testů,
jelikož jich ani zdaleka nemáme tolik, jako
když chodíme do školy. Zase je máme ale
nahrazené větším počtem úkolů. Testy
píšeme v hodině s učitelem na určitý čas
nebo je dostáváme za domácí úkol, který je
potom hodnocený. Příprava na test nevypadá jako za normálního chození do školy. A
ani učitelé pořádně nemohou vědět, zda žáci
píšou test sami a ze své hlavy.
Ze začátku jsem měla velký problém se
orientovat v úkolech a myslela jsem, že se to

nedá zvládnout. Teď si stačí jen vše řádně
zapisovat, hlídat si termíny odevzdání a na
nic nezapomenout. Pokud úkoly plníme
pečlivě a do zadaných termínů, máme to
bez problémů. Úkoly většinou dostáváme
během celého týdne včetně víkendů. A na
termín odevzdání máme času dost.
Jelikož jsem teď v 9. třídě, tak mě za pár
měsíců čekají přijímací zkoušky na střední
školy. V téhle situaci to také není úplně
příjemné, ale učitelé se nás snaží připravovat i nadále. Jelikož jsme doma, máme zase
více času na individuální přípravu na
zkoušky. V naší třídě jsou spolužáci ochotní
si pomáhat, takže když potřebuje někdo
pomoct, třída pomůže. V téhle době je
skvělé mít okolo sebe lidi, kteří vám
dokážou pomoct, když potřebujete.
Distanční výuka nás ale také naučí novým
věcem a zkušenostem. Sedět několik hodin
denně u počítače také potřebuje spoustu
trpělivosti a během hodin hlavně pozornosti. Musím za sebe říct, že věnovat se 45
minut v každé hodině jenom tomu monitoru
také není úplně lehké. Proto všem přeji,
abychom se co nejdříve sešli ve zdraví
všichni společně ve školách.
Klára Pokorná, 9. třída
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ok zpátky si nikdo z nás
nedokázal představit,
jak se zaběhnutý školní
systém může obrátit vzhůru
nohama. Pojem distanční
vzdělávání nebo online výuka v našem
slovníku neﬁguroval buď vůbec nebo jsme
ho možná někdy někde slyšeli, ale určitě
jsme si nedokázali představit, jak konkrétně
a na jak dlouho se nás to všech bude přímo
týkat.
Nikdo na tuto situaci nepřipravil ani žáky,
ani učitele, ani rodiče. Všechno se seběhlo
velmi rychle, pro nás navíc během jarních
prázdnin 2020, takže se v začátcích řešilo
vše za pochodu.
Od jara ušla distanční výuka obrovský kus
cesty. Žáci i učitelé se adaptovali na nastalý
stav – někde velmi úspěšně, jinde s drobnými problémy se nakonec denně společně
setkávají na virtuální úrovni.
Každá situace má vždy svá pro i proti. O
tom by se dalo psát do nekonečna. Ale podle
mě je nejhorší to, že nám nikdo neřekne, jak
dlouho to bude ještě trvat. Není nijak přesně
ohraničeno, do kdy se žáci budou vzdělávat
distančně. Není vidět žádné světlo na konci
tunelu. Nikomu nezbývá nic jiného než
vydržet a obrnit se trpělivostí. Tato doba
není jednoduchá pro nikoho z nás. Přeji vám
pevné nervy a úsměv na tváři.
Mgr. Magdalena Hannay

Školní družina v novém roce 2021
Do nového roku jsme ve školní družině vkročili netradičně v omezeném
provozu pouze pro 1. a 2. třídu. Třídy fungují odděleně a každá má svůj
program, který je samozřejmě přizpůsoben nařízeným opatřením. To nám ale nebrání ve
vytvoření si nových zážitků a získání nových informací.

N

a začátku ledna si děti vyzdobily třídy
různými výkresy a výrobky se zimní
tématikou, abychom navodili správnou
náladu. Vyráběly například tučňáky, lední
medvědy, sportovce nebo lyžaře a zimní
sjezdovky.
Sledovali jsme také vývoj předpovědi
počasí, která slibovala sníh. To by pro nás
totiž znamenalo sněžné radovánky. Čekání
na vyplnění předpovědi jsme si zkrátili
hraním různých her, které jsme našli
hluboko ve skříních, ale také těch, které nám
přinesl Ježíšek.
Neohroženě jsme se pouštěli do dalších
aktivit venku i ve třídách. Při nepřízni
počasí jsme si vytvořili pohybové aktivity
na chodbách, jako je prolézání provázkové
cesty nebo cvičení na koordinaci rukou
a nohou. Venku jsme se dočkali očekávané
zimní sněhové nadílky, kterou jsme si
náramně užívali na saních a bobech,
neopomněli jsme ani stavět věže a sněhuláky nebo také barevně malovat do sněhu
a tvořit duhové sněhové koule.
Děti si také neskrývavě užívaly zkoušení
přírodovědných pokusů, které dostaly nově
od Ježíška. Vyzkoušeli jsme například
magnet a jeho vlastnosti, tvořili vybuchující
sopku, ukázali jsme si fungování statické
elektřiny pomocí balónků a svých vlasů.
Samozřejmě u žádného pokusu nechybělo
vysvětlení, proč se to děje.
Volný čas ve školní družině děti nejvíce
využívají ke kolektivnímu hraní, kdy si staví
domečky, hrají si spolu na kuchaře a prodavače, staví autodráhy nebo různé stavby

z lega a dalších stavebnic.
Po návratu do družiny po jarních
prázdninách jsme se vrátili do stejného
režimu plného aktivit jako v lednu a spousta
dalšího nás čeká. Koncem února se těšíme
na plánovaný mini karneval pro účastníky z
1. a 2. třídy na téma Zdraví a nemoci. Určitě
se můžeme těšit na spoustu nových aktivit
a akcí. Pevně doufáme, že se brzy sejdeme
se všemi dětmi a vrátíme se do „normálního
režimu“. Veškeré fotky z naší činnosti
můžete vidět na webových stránkách školy
v záložce školní družina každý měsíc.
Michaela Jirušová
Všechny použité fotograﬁe jsou z archivu autorky
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Když počasí přeje…
K tradičním zimním radovánkám patří sáňkování, bobování, lyžování,
bruslení… Letos je to vše k vidění i u nás v Červených Pečkách. Díky sněhové
nadílce a nízkým teplotám bylo o skvělou aktivitu v zimních dnech postaráno. Nejen, že to
děti i dospěláky ve většině případů bavilo, ale udělali i mnoho pro své zdraví.

N

a Pazderně bylo živo. Kromě
začínajících, zkušenějších i těch
zkušených bruslařů všech věkových
kategorií se nám naskytla nepříliš častá
podívaná, totiž vidět trénink hokejových
svěřenců. Jo, jo. Na zavřené zimní stadiony
zareagovali páni trenéři kreativně. Obdobně
na tom byl s aktivitami i rybníček Na Obci.
Neméně využívané byly i stráně a kopečky – sáňkující děti je vzaly útokem!
Za zmínku určitě stojí i běžkování.

Tolikero běžeckých stop v polích, stopou
protkané Vlčí hory – nádhera. I tady byla
účast hojná. Pozornému oku jistě
neuniklo, že se v okolí Červených Peček
objevila i stopa více než dobře projetá – to
bylo dílem místních příznivců bílé stopy.
Nelenili a bleskurychle si vyrobili cosi
jako „rolbičku“ - a už to jelo… Ať už jste
se v této stopě svezli či nikoliv, pevně
věřím, že jste si jízdu či cokoli jiného ze
zimních radovánek užili.
Petra Kubelková

Výroba stopy - foto archiv autorky

Na Pazderně - foto archiv autorky

Bruslařky - foto archiv autorky

Seznamte se s…
Jmenuji se Nataliia Nazarenko a jsem nová červenopečecká zubní
lékařka.
Narodila jsem se v roce 1992 ve východní části Ukrajiny, ve městě Charkov. Je to druhé
největší město v Ukrajině, kde žije přibližně 1,5 milionu obyvatel. Charkov je kulturní,
vědecké a průmyslové centrum Ukrajiny.

T

aké je to studentské město, kde se
nachází více než 30 univerzit, mezi
které patří i ta moje "alma mater" Charkovská národní medicínská univerzita.
Zde jsem vystudovala 5letý obor stomatologie. Během studia jsem pracovala nejdříve
jako asistent lékaře a poté jako samostatný
zubní lékař.
Od raného dětství jsem vyrůstala
v lékařském prostředí, můj dědeček byl
zubař. Ráda jsem ho navštěvovala v práci
a přála jsem si být v dospělosti stejně
šikovným lékařem jako můj děda.
Moje maminka Tetiana je bioložka,
pracuje ve farmaceutické společnosti.
Tatínek Oleksij je podnikatel, jeho koníčkem je včelařství. Mí rodiče mě vždy
podporovali ve všech mých plánech
a počínáních a já jsem jim moc vděčná za

všechno, co pro mě udělali.
Na konci mého studia na univerzitě mě
inspiroval známý, který chtěl pracovat jako
lékař v České republice. Dozvěděla jsem
se, že je zde nedostatek lékařů a existuje
program integrace lékařů z ciziny, a tak
jsem se rozhodla přestěhovat a začít svoji
novou životní etapu.
Abych mohla pracovat jako lékařka
v České republice, musela jsem potvrdit
svoji odbornou způsobilost, což trvalo
skoro 2 roky. Bylo to náročnější, než se na
začátku zdálo. Prošla jsem několika
teoretickými a praktickými zkouškami:
z českého jazyka, legislativy a zubního
lékařství.
Český jazyk jsem studovala v Mariánských Lázních celý rok a díky tomuto
městu jsem se zamilovala do České
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Nová zubní lékařka Nataliia Nazarenko - foto autor

republiky. Při studiu jsem hledala práci.
Posílala jsem životopisy a jezdila jsem na
pohovory do různých zubních ordinací
skoro po celé České republice, mou důvěru
dostal pan doktor Martin Mikšovský
z Kolína, kde začala moje česká kariéra

zubního lékaře.
Během necelých 5 let práce ve SKYdentu
jsem získala důležitou praxi v oboru,
seznámila se s báječnými lidmi, kteří se stali
nejen mými kolegy, ale i kamarády,
seznámili mě s tradicemi a životem u vás.
Převratným okamžikem mého života bylo
seznámení s mým manželem Rostyslavem,
který pracuje jako lékař v Kolíně. Perličkou
je, že jsme se seznámili v Kolíně i přesto, že

oba pocházíme ze stejného města a studovali jsme na stejné univerzitě. Neměli jsme
o sobě ani tušení, nikdy jsme se neviděli.
Z mé rodiny nejsem v Kolíně jediný
lékař, v kolínské nemocnici na interním
oddělení pracuje můj bratranec Artem
Nazarenko.
Důležitým momentem práce v Kolíně
bylo setkání s mojí úžasnou a šikovnou
sestřičkou Marcelou Novotnou. Marcela
začínala ve SKYdentu na recepci, ale brzy
zjistila, že by chtěla být blíže k medicíně,
a proto absolvovala studium zubní
instrumentářky. Hned poté se z nás stala
pevná dvojice.
Dá se říct, že Marcela byla iniciátorkou
otevření ordinace v Červených Pečkách.
Mým snem bylo otevření vlastní praxe,
a když Marcela přišla s nabídkou převzetí
ordinace po MUDr. Kováčové, která odešla
do důchodu, neváhala jsem a šla jsem do
toho. Velkou pomoc v realizaci otevření
ordinace mi poskytl starosta Červených
Peček Lubomír Jirků se zastupiteli
městyse. Pomohl zařídit kompletní
moderní úpravu místnosti, vybavil ordinaci
novým nábytkem a klimatizací, pomohl
zařídit nejmodernější vybavení prostor
včetně panoramatického a intraorálního
rentgenu, zařídil potřebnou dokumentaci.

Byla to těžká a dlouhá práce, ale společně
jsme to zvládli. Výsledkem se stala krásná
moderní ordinace NatalDent, s. r. o.
Na otevření ordinace čekala spousta
pacientů jak z Červených Peček, tak
i z okolí. Snažíme se pacientům poskytnout
důkladné a bezbolestné zubní ošetření
v plném rozsahu: preventivní stomatologické vyšetření, nácvik ústní hygieny, komplexní výkony záchovné, endodontické
a protetické stomatologie, provádíme
základní chirurgické a parodontologické
výkony. Nabízíme služby pro celé věkové
spektrum pacientů.
Ordinační doba:
Po: 07.30 -15.00 hod. (oběd 11.30-12.15),
Út: 07.30 - 17.00 hod. (oběd 11.30-12.15),
St: 07.30 - 15.00 hod. (oběd 11.30-12.15),
Čt: 07.30 - 15.00 hod. (oběd 11.30-12.15),
Pá: 07.30 - 14.00 hod. (oběd 11.30-12.00).
Objednání pacientů je možné telefonicky
(tel: 774 98 00 22), e-mailem (nataldent@seznam.cz) nebo osobně na recepci.
Pohotovost funguje pouze po předešlé
telefonické dohodě se sestřičkou.
Stále se snažíme zlepšovat své odborné
znalosti, absolvujeme různá školení
a semináře a doufáme, že naši pacienti se
u nás budou cítit dobře a spokojeně!
Ptala se Věra Miškovská

S rodiči - foto archiv autorky

Oblastní nemocnice Kolín zahájila
očkování proti Covid-19
Zatímco před rokem k nám v lednu začaly prosakovat první informace o výskytu
nového koronaviru šířícího se z Číny, 360 dní poté organizujeme první velkou preventivní akci spojenou s tímto infekčním původcem – začínáme očkovat. Veškeré přípravy sice
mají mnoho proměnných, a to hlavně z důvodů, že nevíme kdy ani kolik. Otázka kdy pod
sebou skrývá datum očekávaného závozu vakcín, otázkou kolik pak je počet dávek, které
Oblastní nemocnice Kolín dostane k dispozici.
Těsně před Silvestrem loňského roku
máme jasno. Vakcíny dorazily do mrazáku
distribučního místa Oblastní nemocnice
Benešov a pro nás je k dispozici 39 lahviček,
ve kterých je po naředění přesně 234 dávek
vakcíny.
Co je však důležité a limitující pro zdárný
úspěch celého očkování, je dodržení tzv.
chladového řetězce. Znamená to, laicky
řečeno, při jaké teplotě a jak dlouho musíme
vakcínu skladovat, aby byly zachovány její
vlastnosti, a byla tedy účinná. Po vyzvednutí
z mrazáku, kde je skladována při – 70 OC,
a po jejím transportu máme přesně pět dní na
to, aby se připravila k očkování. Po vlastním
naředění následuje pouhých šest hodin na
aplikaci. Poté vakcína mění své vlastnosti
a stává se neúčinnou. Z výše uvedeného je

jasné, že vše do sebe musí časově zapadnout s přesností švýcarských hodinek a celá
akce je výsledkem týmové souhry a spolupráce.
V tuto dobu ﬁnišují i naše přípravy
očkovacího místa včetně sestavení
očkovacího týmu. Volbu místa několikrát
měníme a zvažujeme všechna pro a proti.
Přes původní návrh na jídelnu zaměstnanců
a školicí místnost v budově K nakonec
deﬁnitivní volba padá na ambulantní trakt
dětského pavilonu. Ani sestavení týmu není
vzhledem ke vstřícnosti a vnímání
očkování coby priority pro další zdárné
fungování zdravotníků obtížné. A tak i tady
je brzy jasno.
Den „D“ je stanoven na sobotu 2. ledna.
A tak zatímco Nový rok je pro většinu lidí
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státním svátkem, my zahajujeme akci.
Kolegové z lékárny přivážejí toho dne
z Benešova vakcínu a my v Kolíně ﬁnišujeme s přípravami, a to od označení venkovního i vnitřního místa, materiálního vybavení,
personálního zabezpečení, tisku očkovacích
průkazů až po rozpis časů ředění vakcíny.
Součástí přípravy jsou i jmenné seznamy
pracovníků, pro které je první várka
očkovací látky určená. Jedná se striktně

o zdravotníky z tzv. covidových stanic.
A zájem je velký…
V sobotu 2. ledna zahajujeme očkování
ráno v 7:30 hodin. Symbolicky se jako první
z nemocnice přichází očkovat MUDr.
Niedobová – primářka interního oddělení,
a hned vzápětí MUDr. Nováček – primář
oddělení ARO. A protože jsme první ze
středočeských nemocnic, která rozeběhla
očkování ve velkém, jsou na místě přítomni
i představitelé Středočeského kraje v čele
s hejtmankou Mgr. Petrou Peckovou. Po
celý den je na místě i štáb České televize,
který vysílá z očkování živé vstupy. Celkem
jsme tento den vyočkovali všech 234 dávek
vakcíny. Dnes, s odstupem dvou měsíců, se

toto číslo jeví jako pouhý zlomek z celkového počtu 1 992 vakcín, které jsme
aplikovali zdravotníkům, záchranářům,
ambulantním specialistům i personálu
domovů důchodců a sociálních služeb
v průběhu celého měsíce ledna 2021.
Mezitím se očkovací centrum přesunulo
do konferenčního sálu vzdělávacího centra
ONK. Očkovací tým tvoří stabilně
převážně personál dětského oddělení a je
vydatně posilněn zaměstnanci z řad
administrativy i dobrovolníků. Zahájili
jsme očkování seniorů, které muselo být
pro přechodný nedostatek vakcín dočasně v
lednu pozastaveno. Za měsíc únor bylo
celkem naočkováno 4 219 osob, takže

k 1. březnu činí celkový počet naočkovaných klientů v Kolíně celkem 6 211.
A očkování proti coronaviru? To se mezitím
stalo nadlouho každodenní součástí života
nemocnice…
MUDr. Jaroslava Jirků, hygienik,
epidemiolog a koordinátor očkování
Oblastní nemocnice Kolín, a. s.

Co lahvička, to 6 dávek vakcíny

Foto - archiv autorky

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
dnes, kdy píši tento příspěvek, je 22. 2., prožíváme další nouzový stav,
zmatky, které nám protkávají život, starost o naše blízké v důsledku opětovného šíření
pandemie a hledání pomyslného světélka na konci tunelu. Čekáme na vakcínu a
očkování a věříme, že život se nezastaví.

U

hasičů to vlastně ani nejde. Jsou, jak
se dnes říká, „v první linii“ a beze
zbytku naplňují novodobé heslo „Pomáhat
a zachraňovat“. Tento obecný fakt platí i pro
členy naší jednotky, tedy Jednotky sboru
dobrovolných hasičů městyse Červené
Pečky. Prožili jsme rok 2020, který byl
naprosto nestandardní.
Každý rok na začátku předkládá velitel
jednotky zprávu o činnosti, se kterou byli na
posledním zastupitelstvu z úst velitele
seznámeni zastupitelé, a nyní ji předkládám
vám.
Zpráva o činnosti Jednotky sboru
dobrovolných hasičů městyse Červené

Pečky v roce 2020
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
městyse Červené Pečky byla plně připravena pomáhat při požárech a jiných mimořádných událostech. Je třeba uvést, že
všichni členové jednotky vykonávají tuto
činnost dobrovolně. Většina našich členů
má své zaměstnání, i tak je jednotka
schopna vyjet ve zmenšeném početním
stavu.
V uplynulém roce byla jednotka povolána
ke dvaceti výjezdům, a to na likvidaci
požárů či kvůli technické pomoci a jiným
mimořádným událostem.
Zásahy v roce 2020 byly jak v katastru
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městyse, tak i mimo katastr, na vyžádání
krajského operačního střediska.
Výjezdy k událostem se týkaly hlavně
technické pomoci při událostech, jako bylo
čerpání vody či odstranění překážek po
velkém větru. Při těchto událostech
docházelo i k mnohonásobným výjezdům,
kdy jednotka opustila základnu a účastnila
se více událostí, a přesto to bylo považováno
za jeden výjezd.
Jeden z těchto výjezdů byl v Kolíně, kdy po
velkém dešti jednotka vyjela čerpat vodu
a odklízet následky hned k sedmi událostem.
Při tomto zásahu byla venku veškerá
technika jednotky a při návratu byla
jednotka povolána na odstranění stromu
přes komunikaci do Nebovid.
Jednotka také vyjela na velký požár do
Kutné Hory, kde osvětlovala místo zásahu
a střídala se na proudech při hašení. Také
zasahovala při požáru rodinného domu
v Kořenicích.
Na konci roku jednotka vyjela k nahláše-

nému výbuchu kolínské teplárny, kde byla
ponechána na místě události na záloze.
Naše jednotka také zajišťovala distribuci
dezinfekce do Oblastní nemocnice Kolín ze
skladu HZS Benešov. Členové jednotky také
v době svého osobního volna pravidelně
dezinﬁkovali veřejné prostory městyse
Červené Pečky v době, kdy byl omezen
pohyb. I za tuto činnost jim patří velké díky.
Z uvedeného vyplývá, že jednotka vyjela
i přes nepříznivou situaci k mnoha zásahům,
a to díky novému vozu DAF. S ním se
jednotka dostane na místo rychleji a bezpečněji, s mnohem větším vybavením než
dříve.
V závěru mojí zprávy mi dovolte poděkovat za celou jednotku vedení městyse i vám,
zastupitelům za péči, kterou věnujete
jednotce, i za uvolňování prostředků na
zlepšení vybavení jednotky.
Velitel jednotky Jiří Suchánek ml.
V Červených Pečkách 8. 2. 2021

s naší účastí v Opatovicích na saze
v komíně, který však provedla jednotka
HZS mající ve výbavě odpovídající
technické prostředky.
Kvůli našim výjezdům mimo katastrální
území městyse se ukázal jeden problém,
který budeme ve spolupráci s městysem
řešit. Již slavní vojevůdci hlásali heslo „bez
spojení není velení“. A to se projevilo
hlavně u posledních dvou zásahů v Kolíně
a Kutné Hoře. Povinností velitele jednotky
po příjezdu na místo zásahu je ohlásit se
veliteli zásahu a ten rozhodne o nasazení
jednotky. No jo, ale u složitého zásahu, jako
byly ty zmíněné, velitel zásahu je stále
v pohybu, a tak veliteli jednotky nezbývá
než ho hledat. Tím se ztrácí čas pro
nasazení jednotky, a to je škoda. Chybí nám
pojítko, tedy radiostanice na frekvenci HZS
na přímé spojení s velitelem zásahu i členy
jednotky mezi sebou.
Obvykle na tomto místě, po informaci

o činnosti jednotky, zmiňuji práci dobrovolných hasičů jako celku.
Bohužel, není o čem psát. Vzhledem
k pandemickým opatřením se neuskutečnila
valná hromada sboru, práce s dětmi je také
na nulovém bodě, a tak jen v úzkém kruhu,
distančně plánujeme, do čeho se pustíme, až
bude zase dobře. Plány jsou, například
chceme vytvořit lepší zázemí pro tréninky
dětí či servisní dílnu pro servis a údržbu
dýchací techniky, ale…
Je konec února, třeskuté mrazy snad už
skončily, za chvíli se začne příroda probouzet ze svého zimního spánku a stejně tak
i my, občané, začneme okukovat, co je
potřeba na zahrádce udělat, abychom
nepropásli agrotechnické lhůty. Upozorňuji
proto, že plošné vypalování trávy je
zakázané a pálení hromad stařiny či
prostřihu keřů a stromků je třeba nahlásit na
operační středisko hasičů. Vyhnete se
zbytečným problémům či tomu nejhoršímu,
pokutám.
„Ohni zmar.“
Jan Bradna

Ze zásahu ve Veolii Kolín - foto archiv HZS Středočeského kraje

I nový rok nás zastihl připravené. Prvního
ledna byl vyhlášen poplach a výjezd do
Kutné Hory na požár ubytovny. Asi největší
požár v novodobé historii s účastí naší
jednotky. A nejen s účastí, ale i s přímým
nasazením do přední linie. Sedm hodin
u zásahu. Po celou dobu čerpadlo naší
cisterny pracovalo na plný výkon, zásobovalo vodou dva vysokotlaké proudy a jeden
„C“ proud, a proto byla nádrž doplňována
z jiných cisteren. A protože jsme byli
nasazeni na předek, po celou dobu jsme
osvětlovali část místa zásahu světlomety
z výsuvného stožáru. Dva skoro stejné
snímky, jeden z archívu HZS a druhý
z našeho archívu, dokumentují složitost
likvidace požáru. Jen ten všudypřítomný
mráz není zřejmý. Ale byl…
Na doplnění je třeba uvést ještě zásah

Zásah při požáru ubytovny v Kutné Hoře - foto archiv HZS Středočeského kraje
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Seznamte se s...
panem Milanem Lainem, servisním technikem plynových zařízení
Bydlím v Červených Pečkách od roku 2006. V roce 2005 jsme koupili baráček vedle
místní školy. Po rekonstrukci zde bydlím s manželkou Ilonou a synovou rodinou. Dříve
jsme bydleli v Kolíně v paneláku. Žít zde v Červených Pečkách byla pro nás příjemná
změna. Domek jsme upravili dle našich představ.

V

létě je moc příjemné sedět na terase
s čajem nebo kávou. To v Kolíně
nešlo.
Už tři roky tu běhá vnučka. Nedávno
začala chodit do školky, kterou má přes
ulici. Moc se jí tam líbí. Už se cítíme jako
Pečečáci. Máme příjemné sousedy, našli
jsme tu plno známých a kamarádů. Jsme za
Pečky rádi!
Mnoho let pracuji na živnost jako servisní
technik plynových zařízení. Opravuji
plynové kotle a tepelná čerpadla. Je to
poměrně náročné zaměstnání.

delfínům. Vzácně jsou vidět i kosatky.
Ostrůvky jsou většinou porostlé travou
a na větších jsou i stromy. Dřevo je zde
velmi kvalitní. Stromy kvůli chladnému
počasí rostou pomalu a mají velmi hustá
léta. Domy jsou zde ze dřeva a vypadají i po
mnoha letech zachovale. V kempu, kam
jezdíme, jsou ze dřeva i okapy. Ještě jsem
za 20 let, co tam jezdím, neviděl jejich
výměnu. Je to způsobeno i stálým počasím.
Díky Golfskému proudu jsou kolem
pobřeží mírné zimy. Teplota zde málokdy
klesne pod bod mrazu. Naopak v létě se

Od začátku září do března se se synem,
který se mnou spolupracuje, nezastavíme.
Spouštíme nová zařízení a opravujeme
poruchy, kterých je každý den mnoho.
Máme velkou klientelu. Začátkem sezony
míváme i více než 100 telefonátů denně.
Zatím to nějak každý rok zvládáme.
Také se věnuji svému koníčku, a tím je
rybaření. S partou kamarádů jezdíme lovit
do Norska. Většinou na ostrov Hitra ve
středním Norsku.
Je to kamenitý ostrov asi 50 km dlouhý
a 20 km široký. Kolem ostrova je prstenec
stovek menších ostrovů široký asi 5 km.
Některé jsou i větší, třeba Dolmoya, ten je
10 km dlouhý. Mezi těmito ostrůvky
rybaříme z pronajatých člunů. Krajina je tu
liduprázdná a plná zvířat. Jsou tu různí ptáci,
např. orlové mořští, různé druhy hus,
kachen, kajek, papuchalků, rybaříků
a dalších. Občas spatříme kalany - to jsou
mořské vydry a tuleně. Často narazíme i na
sviňuchy. To jsou malé velryby podobné

teploty pohybují kolem 15 °C. Když jsem
začínal jezdit do Norska, byla teplota moře
7 °C. Poslední roky to je kolem 11 °C. Díky
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tomu v moři přibyl kril a plankton, základní
potrava pro ryby. Je zde mnohem více
potěru mořských ryb. Začalo se více dařit
treskám. Norská vláda zrušila pro profesionální rybáře kvóty na množství ulovených
ryb, které platily do roku 2010.
Také zde ubylo mnoho kutrů. To jsou malé
rybářské lodě cca 15 – 20 m dlouhé.
Norsko začalo v moři těžit ropu a rybáři
odešli pracovat na ropné plošiny. Vydělají si
zde za 3 měsíce stejně jako na moři za rok.
My, rybáři turisté, nachytáme jen
nepatrné množství ryb. Z Norska se smí
vyvézt jen 10 kg rybího masa při soukromé
návštěvě a 20 kg masa při návštěvě certiﬁkovaného kempu.
Moře je zde velmi čisté a úživné.
Občas jezdíme i do jiných lokalit.
Například na ostrov Soroya. Ten je o 2000
km severněji než Hitra.
Je asi 811 km2 velký, vzdálenost od
pobřeží je 30 km. Nejsou zde žádné malé
ostrůvky. Podél pobřeží několik km od
ostrova je podmořská hrana dlouhá desítky
km v hloubce cca 70 m.
Zde se na jaře třou atlantské tresky. Sem
jezdí rybáři ulovit trofejní kusy. Běžná je tu
velikost kolem 140 cm a 35 kg váhy. Zde už
jsou podmínky velmi drsné. Léto tu trvá
2 měsíce a je tu kolem 9 °C.
Na ostrově už nerostou stromy a okolo

jsou vidět ledovce. Je tu i největší pevninský
evropský ledovec Jostedalsbreen, na
který při rybaření koukáme. Také vidíme
obrovskou dřevěnou sušičku na tresčí maso.
Nelítají tu mouchy a maso usychá velmi
pomalu a je moc kvalitní. Je to tu jediný
průmysl. Norové ho prodávají do celého
světa.
Na celém ostrově jsou dvě vesnice, které
mají dohromady obyvatel jako Červené
Pečky. Vnitrozemí je pusté a krásné. Jsou
zde hory a jezera a dají se zde lovit pstruzi.
O Norsku ale zase jindy. Vloni nás tam
nepustili a letos asi taky ne.
Na ryby chodím i tady. Líbí se mi řeka
Doubrava a některé rybníky na
Kutnohorsku.
Je to jiná rybařina než v Norsku, ale
Čechy bych za Norsko nevyměnil.
Ptala se Věra Miškovská

Všechny použité snímky jsou z archivu Milana Laina

Být šťastná …
Na tato dvě slova jsem se zeptala Petry Holečkové z Nebovid.
Petro, jak to ty děláš, že se pořád směješ?
Už jako malá holka jsem se ráda smála,
jsem ráda veselá a mám ráda lidi. Miluji
život a vše, co do něj patří. Tím chci říct, že
i pod smíchem se ukrývá nějaká bolest. Byly
dny, kdy mi do smíchu nebylo, ale snažila
jsem se vždy najít to, co mi to má dát.
Nasměrovat se na jinou cestu, udělat věci
jinak než dosud a to je, co mě neustále
posouvá. Není třeba se smutku, bolesti,
nepříjemných věcí bát. Stačí je pochopit,
přijmout a jít dál.

Kde jsi prožila dětství?
Narodila jsem se na Šumavě, kde lišky
dávají dobrou noc, obklopená lesy, které
voní. Cvrkot cvrčků je tak hlasitý, že
dokážou na rtech vyvolat úsměv a hřejivý
pocit v srdci, že víte, kam patříte. Teď si
myslíte, kde je to místo? Vaše fantazie si
představí domek u lesa… zklamu vás, jsem
holka z paneláku.
Opravdu z paneláku?
No, cesta to byla dlouhá, mnohdy trnitá.
Jsem z Prachatic z paneláku, ale nějak jsem

nezapadla. Odmala jsem měla kolem sebe
zvířata, andulky, myši, psa a lidi mi moc
nerozuměli. Mým útočištěm se stala příroda
a zvířata. V první třídě jsem se zamilovala
do koní, líbila se mi jejich síla, pohyb
a krása. Začal se mi v hlavě rodit sen, že
s koňmi chci být a žít.

M.P.

Psala jsem Blatnýmu okolo toho očkování. PIN ti dal? Ne, pindal!
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Petro a jaký sen?
Ten sen mě dovedl až sem, do Nebovid.
Víš, když jsem žila v paneláku, tak těch
možností jsem opravdu moc neměla. Koně
jsou ﬁnančně náročný koníček a já si
vybojovala psa. Nevadí, začala jsem
komunikovat s ním. Můj první pes se
jmenoval Dak – německý ovčák. Vyrostli
jsme spolu, byli jsme tak propojeni, že věděl
i na dálku, že jdu domů. Byla jsem šťastná,
láska bez podmínek a snila dál o koních.
Našla jsem si jezdecký oddíl, začala se starat

o koně. Bylo mi 13 let, neměla jsem peníze,
tak jsme se dohodli, že si vše odpracuji.
Moje první kobylka se jmenovala Fontána,
spolu jsme zažily krásné chvíle do mých 19
let. Začalo období smutku, umřela mi
kobylka Fontana i pes Dak, na Šumavě už
mě nic nedrželo.
Co další cesty?
Vydala jsem se na cestu jako profesionál,
ošetřovatel a jezdec koní. Koupila jsem si
vlastní hříbě a tak trochu jsem kočovala po
republice. Prošla jsem několika stájemi.
Moje představy byly jiné, viděla jsem různé
metody ježdění a byla nucena tak jezdit, a to
se mi nelíbilo. Vrátila jsem se se svou
kobylkou na Šumavu a řešila, co dál.
Potřebovala jsem se ﬁnančně zahojit. V
TPCA v Kolíně byl nábor zaměstnanců,
nastoupila jsem do velké továrny. To byla
moje smrt, ale věděla jsem, že to musím
vydržet. Dala jsem se ﬁnančně dohromady,
koupila si auto a našla ustájení pro svoji
kobylku Čitu u Pavla. Začala si užívat
krásné chvíle. Našla jsem člověka, který mi
rozumí, má vše, co jsem chtěla, a na oplátku
já mám to, co on nemá, ženu, co snila o
statku a životě se zvířaty.
Jsi věřící?
Jsem. Jen s tím rozdílem, že můj chrám je
sama matka příroda.
Čerpáš sílu z přírody, je to tak.
Ano, čerpám a na oplátku se snažíme s
manželem a dětmi Lucinkou a Pavlíkem
přistupovat k ní s láskou, respektem, hýčkat
si ji.
Co život na statku?
Nádhera, jsem vděčná za každé ráno a den
prožitý tak, jak jsem si to vysnila. Naučila
jsem se spoustu nových věcí, jezdit s
traktorem, být soběstačná, porazit za
účelem masa i zvíře. Není to vůbec lehké,
ale k životu to patří, dříve bych snad přestala
jíst maso. Vyrábíme si máslo, sýry, vypěstujeme si brambory a zeleninu… tak se žije na
statku.
Zajímáš se o něco jiného než o zemědělství?
Ano, zkoumám svůj život, svou duši,
zjišťuji, jak je vše propojené, co prožíváme
a jak to dává smysl. Jak jsme po staletí
geneticky vedeni. Povídám si s lidmi, kteří
prožili těžké chvilky a potřebují pomoci,
vidět věci trochu jinak.
Petro, jsi šťastná: ANO JSEM.
Ptala se Věra Miškovská
Všechny použité snímky jsou z archivu autorky
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Myslivost

Z

ima konečně dorazila do většiny našich krajů.
Přinesla nám své kouzlo, radosti i starosti. Ve
většině honiteb leží sněhová vrstva. Pro zvěř je
limitující výše sněhové pokrývky dosahující do oblasti břicha.
Pokud je zvěř nucena pohybovat se, nebo se dokonce brodit ve
sněhu, zbytečně se vyčerpává a spaluje tenčící se tukové zásoby.
Může dojít i k prochlazení břišní a hrudní dutiny s následným
katarem nebo zápalem plic. Zvlášť nepříznivá je vysoká sněhová
nadílka pro srnčí, černou a zaječí zvěř. Je to sice velmi obtížné, ale
proto je v honitbách velmi důležité zachovat klid.
V současné době se vlivem nouzového stavu a možnosti zimní
turistiky velmi zvýšilo rušení zvěře. Organizování společných lovů
v tomto období je zásadní a zcela neoddiskutovatelná chyba
porušující loveckou morálku. Metabolismus zvěře je upraven na
zimní režim. Zvlášť důležité je přikrmovat zvěř pravidelně. V tomto
období předkládáme kvalitní seno, otavu, letninu. Přebrané a zvlhlé
seno nebo otavu z jeslí vyhazujeme. Kaštany a žaludy rozhazujeme
na větší plochu, aby se k nim dostala i mladá zvěř a zároveň se
zabránilo nežádoucímu rozšlapání a zabahnění. Při plusových
teplotách můžeme předkládat dužnaté krmivo. Vhodná je mrkev
a krmná řepa. Dužnaté krmivo předkládáme pouze v dávkách, které
zvěř hned (maximálně do dvou dnů) sebere.
Pro předkládání kaštanů, žaludů a hlavně dužnatého krmiva jsou
velmi vhodné předkládací stoly. Pokud předkládáme jadrné
krmivo, tak pouze v malých dávkách. Nejcitlivější je hlavně srnčí
zvěř. V úvahu přichází pouze mačkaný oves. V honitbách, kde zvěř
může přecházet na zelenou potravu, je nutné předkládání jeřabin,
které zmírňují zažívací problémy vzniklé přechodem na zelenou
paši. Bažantům pravidelně doplňujeme zásypy, pro zaječí zvěř
doplňujeme zaječí krmelečky, na místa výskytu předkládáme
otýpky a záhryzky získané prořezem ovocnanů. S ohledem na
možnost nárůstu ohryzu není v únoru v honitbách s výskytem jelení,
daňčí a muﬂoní zvěře vhodné předkládat sůl. Pokud některý
z uživatelů honiteb splnil podmínky k umožnění medikace zvěře,
můžeme v únoru očekávat předkládání medikamentů s následnou
karanténní lhůtou. Plán lovu spárkaté zvěře by měl být splněn, při
individuálních lovech se věnujeme velmi důležitému lovu lišek,
kun, vran a strak, ze spárkaté zvěře můžeme celoročně lovit bez
omezení černou zvěř, dále mladou zvěř jelení, srnčí, sičí, daňčí
a muﬂoní do dvou let věku. Můžeme využít obnovu k upřesnění
počtů zvěře a připravit si podklady pro uzavírání mysliveckého
roku a plánování roku nového. Myslivecký hospodář pokračuje ve
vedení evidence plomb a lístků o původu zvěře, evidence ulovené
zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu
lovu a plnění plánu lovu.
Vážení spoluobčané, od začátku tohoto roku se členové našeho
spolku intenzivně snaží přikrmovat zvěř jak v zásypech pro zvěř
drobnou, tak v jeslích pro zvěř spárkatou. Toto úsilí bylo hlavně
náročné v únorových dnech, kdy napadlo proti minulým rokům
více sněhu a zvěř neměla možnost se lehce dostat k přirozené
potravě.
Dále bychom vás chtěli požádat o velkou ohleduplnost při vašich
procházkách v následujících dnech a měsících, kdy bude docházet
ke kladení mláďat, aby zvěř nebyla rušena a nedocházelo k jejímu
úhynu, případně jejímu zranění. Hlavně vás prosíme neodnášet si
nalezená mláďata domů nebo je brát do ruky. Tím je vystavujete
velké pravděpodobnosti úhynu. Jejich matka je určitě někde
v blízkém okolí a ona si je najde a postará se o ně.
Pavel Balvín

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.

22

Tvořivá dílnička
Ráda sleduji kreativní časopisy, pořady, již pár let denně se zvědavostí projíždím
Pinterest a hledám novinky a nápady na tvoření. Jakmile mě něco zaujme, ukládám si
inspiraci a v hlavě mi straší tak dlouho, dokud to nevyzkouším. Jedním z uložených
nápadů bylo i prostírání z bavlněných šňůrek.

N

ěkdy před rokem je začala šít kamarádka v různých velikostech a barevných kombinacích a vždy jsem byla u
vytržení, jak krásně to vypadá, a touha to
zkusit byla čím dál větší. Někdy loni touto
dobou jsem si koupila bavlněný provázek,
sedla ke stroji – asi tak deset minut se s tím
mordovala a pak vše letělo do koše, že na
tohle nemám nervy – stroj se mi cuchal,
udělat kolečko bylo nemožné, udržet směr
nemyslitelné. Druhý pokus následoval v létě
a dopadl stejně – vzteky jsem rozstříhala
první dva „na prasáka“ sešité centimetry
šňůrky, vše letělo do koše, šnůru jsem
uklidila do skříně, ať mě nedráždí. Nicméně
kamarádka mě svými dalšími výtvory tak
moc inspirovala a sešívání bavlněných
šňůrek mi nedalo spát, že jsem si nedávno
dodala odvahy a zkusila je znovu. A hle,
zmoudřela jsem, dospěla jsem a najednou to
šlo. Máme doma prostírání z bavlněných
šňůrek mnou vyrobené.
Doma se smáli, že šiji klobouky – no
uznávám, udělat krásnou placku není tak
jednoduché, ale výsledek je ucházející.
Fígl na šití žádný není - zkoušet, zkoušet a
zkoušet.
Nejdřív je nutné si počátek šňůrky asi 3x
smotat kolem dokola jako na šneka – a pod
strojem prošít do kříže stehem CIKCAK
střed. V okamžiku, kdy nám prošití udrží
střed budoucího prostírání, nastavíme jehlu
tak, aby CIKCAK prošíval vždy dvě vedle

sebe stočené šňůry a udržel tvar šneka
pohromadě. Ze začátku rozhodně nespěchejte, šijte pomalu, protože otáčení
pravidelně do kola není jednoduché, než
člověk získá grif – jak se průměr zvětšuje,
šije se daleko lépe. Pro začátek doporučuji
použít nitě v barvě bavlněné šnůry – snáze
se skryjí nerovnosti šití. Později můžete
zvolit barvy nitě kontrastní a výsledný
výrobek bude vypadat originálně a skvěle.
Tak daleko ale já ještě zdaleka nejsem.
Proto jsem ráda, že stehy moc vidět nejsou.
Konec šňůrky můžete zakončit několika
způsoby: jen obyčejným uzlíkem nebo
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korálkem, případně přešít ozdobným
štítkem, pruhem látky nebo třeba prošít
barevnou bavlnkou, čímž ho zároveň
dekorativně ozdobíte.
Samozřejmě z bavlněných šňůrek můžete
šít nejenom „placky či klobouky“, ale třeba i
mističky, mísy, košíky na drobnosti aj. Při
šití „jen“ budete tvarovat umístění šnůry do
tvaru, jaký potřebujete.
Hodně štěstí při zkoušení, pevné nervy
a mnoho radosti z vlastních výrobků.
Jitka Bartůňková
Použité snímky jsou z archivu autorky

Skautské schůzky online
K

dyž jsme musely poprvé pozastavit
skautskou činnost v březnu 2020,
vůbec by nás nenapadlo, že ani na jaře
dalšího roku nebudeme chodit na schůzky a
jezdit na výpravy. Online schůzky jsou pro
nás výzva, ale samozřejmě se jako správné
skautky nevzdáváme. Minulé jaro i podzim
u nás bylo ve znamení výzev, teď jsou spíše
v kurzu právě schůzky na dálku, a to jak u
mladších Veverek, tak starších Vážek.
Veverky se každé páteční odpoledne sejdou
přes Google Meet, kde hrají hry pro zasmání
i na postřeh. Kombinují pohybové,
vzdělávací i kreativní aktivity a občas
společně plní malé zábavné úkoly i mimo
schůzku. Vážky mají online schůzky jednou
za 14 dní a i ony hrají hry pro radost i hry, u
kterých se něco společně naučí. Vážky mají
za sebou také vázání valentýnského
srdíčkového uzlu nebo psaní dopisu
seniorům. Účast na online schůzkách je
menší než na běžných schůzkách, někdy
bojujeme s připojením a od počítače nás bolí
oči. Proto se už nemůžeme dočkat, až si zase
společně zazpíváme u ohně, uvaříme
těstoviny v kotlíku a zasmějeme se historkám z výprav. V této době jsme ale rády, že
se můžeme vidět alespoň na obrazovkách
počítačů a těšíme se na každé další online
setkání.
Tereza Jirků (Termit) a Bára Nehasilová
(Hasič), 7. oddíl

S

rovery a vedoucími si na každý pátek
připravíme nějaký program pro naše
malé Orlíky. V normální době bychom se
sešli v parku jako ostatní oddíly a ve čtyři
hodiny zahájili schůzku. Avšak v této
COVIDové době pomalu nesmíme ani ven.
Shodli jsme se na tom, že schůzky mít
budeme tak trochu netradičně. A tak se
místo v parku scházíme doma u počítače,
zahrajeme si nějaké online hry, pobavíme
se, ale i se něco nového přiučíme. Snažíme
se fungovat jako v klubovně, takže si i
říkáme o důležitých věcech, které je dobré
znát nejen jako junák. Doufáme a věříme v
to, že se zase všichni sejdeme naživo v
parku co nejdříve i s ostatními oddíly.
Filip Roušal (Pípa), 11. oddíl
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S

chůzky v téhle době se snažíme
zachovat. Scházíme se každý pátek od
čtyř, jako kdyby byla schůzka za starých
dobrých časů. O schůzkách hrajeme hry,
skládáme online puzzle, hrajeme online
pexeso a kvízy. Naše holky mají hodně rády
vyrábění, takže se je do schůzek snažíme
zařadit. Vyrábíme každých 14 dní. Podzimní
skautská výzva měla takový úspěch, že i my
máme svoje oddílové výzvy. Každý pátek
pro holky něco vymyslíme. Vyrábění
hudebního nástroje, složení origami nebo
stavění sněhuláka. Holky nám pak pošlou
fotky, jak se výzvy zhostily. Do schůzky
chceme zařadit i společné pečení, hlavně ať
nás to všechny baví.
Adéla Vokáčková (Anděl), 9. oddíl
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M.P.

Vidina koryta po sněmovních volbách už zatemnila některým poslancům makovici!
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