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komunitního centra s případnými pečovatelskými službami až po
objekt s menšími byty a dostupnými nájmy, které budou respektovat
aktuální výši důchodů současné populace.
Od těchto plánů a úvah je ale k položení základního kamene ještě
dlouhá cesta, o získání potřebných financí ani nemluvě. A jelikož
nechceme dál hyzdit jinak nádherně rekonstruované náměstí
plechovou ohradou, rozhodlo se zastupitelstvo alespoň provizorně za
cenu co nejmenších finančních nákladů proluku otevřít, severní část
částečně upravit pro parkování několika osobních vozidel, jižní půlku,
navazující na náměstí, zatravnit a chodníkem propojit ulici V uličce
s náměstím. Prostor bude nakonec osazen i zelení, lavičkami a
v budoucnu i několika jednoduchými herními prvky pro děti. Vzniklá
úprava bude zároveň navazovat na nově vybudovanou terasu
u cukrárny paní Beranové a rozhodně razantně vylepší celkový dojem
z náměstí. Čekání na finální rozhodnutí o využití této lokality,
doufejme, zpříjemní tato, a znovu podotýkám, provizorní úprava.
Na západní část náměstí po léta nevzhlednou oprýskanou bývalou
trafostanicí se také po dokončení její opravy určitě bude lépe koukat.
V minulých dnech jste všichni do svých schránek obdrželi
informační letáček městyse, ve kterém vás žádáme o spolupráci při
posouzení možných variant plánované revitalizace zámeckého parku.
Nechali jsme renomovanými odborníky zpracovat tři studie, z nichž
každá na výslednou podobu nahlíží svým originálním pohledem.
Seznámit se s nimi můžete, jak je v letáčku uvedeno, nejen na
webových stránkách www.cervenepecky.cz, ale také přímo na úřadu
městyse. Originály těchto studií si budete moci v klidu prostudovat
v zasedací místnosti a své připomínky a návrhy zde také zanechat.
Budeme se jimi určitě zabývat a uvítáme všechny podněty. Takto
rozsáhlá investice bude centru dominovat další desetiletí, a proto k její
výsledné podobě přistupujeme s velkou pečlivostí. A na závěr si
dovolím připomenout i datum veřejného projednání těchto studií,
které jsme stanovili na středu 24. června v 16 hodin v zasedací
místnosti úřadu městyse. Jste srdečně zváni.
V minulém čísle čtvrtletníku jsem se detailněji zabýval situací
kolem plánované rekonstrukce základní školy. S potěšením nyní
sleduji, jak se práce rozběhly a budova školy se začíná proměňovat
před očima. Mnoho prostorů již má nová okna, severní strana dostává
nový kabát ze zateplovacího systému a práce běží podle
harmonogramu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že náročná akce bude
dokončena v plánovaném termínu do 15. srpna t.r. a školní budova
bude důstojnou dominantou Červených Peček další dlouhá léta.
Červen bude také měsícem, ve kterém se budou realizovat
připravené opravy několika místních komunikací v Bořeticích, Malé
Vysoké a na Čertovce. Po jejich dokončení se rapidně zlepší přístup
dotčených obyvatel k jejich domům a život v těchto vesnicích se stane
zase o kousek příjemnějším. V těchto rekonstrukcích budeme
průběžně pokračovat podle finančních možností městyse. I když by to
bylo mé velké přání, opravdu nejde opravit ulice všude a tak musíme
vybírat ty nejvíce zanedbané úseky a postupně se jim věnovat.

Tříměsíční
Ještě pár chladných dní komíny kouřily,
apríl byl, jak má být, pomlázky šustily.
Armáda projela z východu na západ,
někdo chtěl protesty, co je to za nápad?
Amíci, Rusové z blízka i dálky,
slaví se výročí od konce války.
Aréna v základech třese se radostí,
země si užívá národní hrdosti.
Hop, hop, hop, kdo neskáče, není Čech,
při soubojích o medaile, malinko nám došel dech.
Že po „Zmrzlých“ bude pršet, nechalo se čekat,
tráva roste jako blázen a kdo to má sekat?
Dvacátý „Plážák“, třicátá „Pecka“,
blíží se prázdniny, těší se děcka.
Z. S.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letní počasí se pomalu hlásí o slovo v plné síle a s ním
se také naplno rozbíhají stavební práce, které jsme si
vytyčili v letošním roce realizovat. A není jich málo,
jak ve svém okolí určitě registrujete.
Náměstí 1. máje v Červených Pečkách hyzdí
dlouhá léta nevzhledná proluka obehnaná vlnitým
plechem. Stavební pozemek vzniklý demolicí dvou starých domů se
svou strategickou polohou přímo nabízí k využití pro služby široké
veřejnosti. Vedení městyse již několik let zvažuje různé varianty jeho
smysluplného využití. Asi nejdále dotaženým se jevil projekt
investora společnosti Flipperstav, který chtěl celý prostor zastavět
bytovým domem s komerčními prostory v přízemí. Zde bychom poté
mimo bytů nalezli i obchody a další služby.
Bohužel smrt jednoho z majitelů a následné finanční problémy
společnosti tento projekt odsoudily k zániku a městys poté několik let
usiloval o získání pozemku zpět do vlastnictví. Díky této skutečnosti
bylo každé další nabízené využití pozemku posuzováno zastupiteli
s mimořádnou obezřetností.
Asi nebližší všem odpovědným zastupitelům je v současnosti
myšlenka využití pozemku pro výstavbu domu, který bude poskytovat
své služby seniorům. Stárneme všichni a ne každý se může o své
rodiče důstojně postarat. Variant se nabízí hned několik, od
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U místních komunikací se ještě pozastavím. V zápisu ze zasedání
zastupitelstva jste se jistě dočetli o připravovaném výběrovém řízení
na rekonstrukce ulic Do Polí a J. K. Hrubého. Na podzim t.r. se i
těchto ulic dotknou stavební práce a z původních hliněných či
provizorně zpevněných komunikací vzniknou kvalitní asfaltky.
Zároveň se tímto propojí ulice Npor. Vaníčka a K Vodojemu a to
komunikací realizovanou v rámci komplexních pozemkových úprav
Pozemkovým úřadem. Na tuto plánovanou komunikaci se plynule
napojíme a na podzim, po dokončení obou akcí, bude konečně část
nové výstavby východní části Červených Peček přístupná bez občasné
nutnosti použití terénních vozidel.
V části zabývající se studiemi zámeckého parku jsem zmínil
webové stránky městyse. Snažíme se pro vás tento informační kanál
neustále zkvalitňovat, a proto se průběžně doplňují a zpřístupňují nové
funkce a doplňky. Díky tomu se současný vzhled může jevit jako
značně chaotický a nepřehledný a proto budeme následující období
věnovat i kompletnímu přepracování vzhledu a struktury stránek.
Nové fotografie nejenom z Červených Peček, ale i ze všech okolních
vesnic, dodává zkušený fotograf a pečecký rodák Milan Pospíšil. Po
doplnění obsahu a důkladném otestování vám v brzké době budeme
moci výslednou podobu přepracovaného webu městyse představit.
Dovolte mi ještě vrátit se na začátek května, kdy jsme si
připomínali 70. výročí konce 2. světové války. V Dolanech,
Bohouňovicích I., Bořeticích a následně i v Červených Pečkách jsme
také vzpomněli na oběti toho celosvětového konfliktu. Bohužel ani
našim domovům se nelítostná válka nevyhnula a jména obětí nám
dodnes připomínají pamětní desky ve zmíněných lokalitách. Program
důstojně doprovodil Velký dechový orchestr Kolín – Dolní Chvatliny
se skupinou mažoretek Vergilio při Domu dětí a mládeže Kolín.
Samotného položení věnců a následné čestné stráže se zhostili skauti
z Červených Peček. I přes celkem slabý ohlas v okolních obcích se
vyvrcholení akce na červenopečeckém náměstí zúčastnila nakonec
více než stovka spoluobčanů, kteří si mohli následně vychutnat
pomalu hodinový koncertní program orchestru za doprovodu
mažoretek a osvěžit se připraveným občerstvením.
Závěrem bych se ještě chtěl zmínit o nešvaru, který poslední dobou
ztrpčuje život nejenom úřadu městyse a jeho pracovníkům, ale i
dalším spoluobčanům – a tím jsou množící se hromádky a hromady
odpadu, kterého se někteří z nás zbavují na úkor ostatních. Zmíním
jenom neustále plné kontejnery na plastový odpad, které hned po
jejich vyvezení pravděpodobně někdo provozující zásilkový obchod
naplní po okraj balícími foliemi a jiným obalovým materiálem a tím
znemožní občanům odložit sem tříděný plastový odpad, ke kterému je
tento kontejner primárně určen. Důvod je víceméně zřejmý –
podnikatel si musí za likvidaci odpadu platit a tak se tím snaží na úkor
nás všech ušetřit.
Na pozemku v Opatovicích směrem k Bohouňovicům I. se zase
poslední dobou začíná utěšeně rozrůstat černá skládka nejenom
stavebního materiálu. A dotyčnému asi nevadí, že pozemek je
soukromý, že není státní ani obecní – tím pádem je to stejné, jako
kdyby sypal odpad na zahradu či pole někoho z nás. Jak by se líbilo
jemu, kdyby se mu na dvoře objevila hromada stavební suti či skelné
vaty ze zjevně rekonstruovaného domu? Majitelé se na nás
samozřejmě obracejí s prosbou o pomoc, kterou i kvůli svému
důchodovému věku nezvládnou sami.
Možností, jak se vyprodukovaného odpadu legálně zbavit a
nechovat se jako hulvát bezohledný ke svým spoluobčanům, má každý
z nás mnoho. Jenomže to s sebou přináší v lepším případě trochu
fyzické námahy, potažmo poplatků za likvidaci. A ono je určitě
jednodušší vysypat to k sousedům, že? Úklid a vyčištění takových
prostor, a to jsem zmínil jenom dvě lokality, nás stojí nemalé
prostředky, které potom chybí na rozvoj našich obcí. Asi nám nezbyde
nic jiného, než se snažit původce odpadů nějakým způsobem odhalit,
např. za cenu instalace fotopastí na místa, která jsou tímto nešvarem
dotčená. Nějaké indicie a vodítka již máme, ale chybí nám to poslední
- řečeno kriminalistickou terminologií - důkaz. Opravdu vám to bude
stát za následnou ostudu při řešení přestupku?

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 2.4.2015
Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín, p. Jirků,
Ing. Šanc, Ing. Pospíšil, p. Bradna, p. Petrusová,
p. Dvořák Tomáš, Ing. Novotný
Omluveni: p. Slanařová, p. Matoušek, Mgr. Istenčin, Ing. Pospíšil
Hosté:
1.

p. Kopecký, p. Lang, p. Beránek, p. Lupták, p. Teplý

Projednání závěrečného účtu městyse za rok 2014
Tajemník úřadu seznámil zastupitele s jednotlivými položkami
závěrečného účtu městyse, příjmy a výdaji, přijatými a
poskytnutými dotacemi a výsledkem přezkoumání hospodaření
za rok 2014. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen a nebyly k němu
podány žádné připomínky.
ZM schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2014 včetně
zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za toto období bez
výhrad.

2.

Projednání účetní uzávěrky městyse za rok 2014
Účetní uzávěrka obsahuje účetní výkazy za rok 2014 a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření
ZM schvaluje účetní uzávěrku městyse za rok 2014 bez výhrad.

3.

Projednání účetní uzávěrky Základní školy a mateřské školy
Červené Pečky
Mgr. Dvořák navrhuje, aby účetní uzávěrka Základní a
mateřské školy byla odložena na příští jednání, protože nebylo
možné se v předstihu seznámit podrobně s jednotlivými
položkami.
ZM odkládá účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy
Červené Pečky za rok 2014 na příští jednání zastupitelstva.

4.

Projednání prodeje domu č.p. 104 Červené Pečky
Jediní zájemci o dům jsou manželé Hrbkovi. Navrhovaná cena
je 60 tis. Kč. Ta představuje hodnotu pozemku p.č. st. 166, k.ú.
Červené Pečky. Dům je v neobyvatelném stavu.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. st. 166 v k.ú. Červené Pečky
o celkové výměře 119 m2, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří. Součástí pozemku je budova č.p. 104 – rodinný dům.
Nemovitosti jsou zapsané na LV č. 10001 vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín, pro
městys Červené Pečky. Kupující jsou manželé Jan a Radka
Hrbkovi, Červené Pečky, Dr. Dvořáka 57. Cena stanovená
zastupitelstvem je 60 tis. Kč. Zastupitelstvo je srozuměno s tím,
že kupní cena odpovídá ceně pozemku. Budova č.p. 104 je ve
zchátralém stavu a je neobyvatelná.
ZM schvaluje předloženou kupní smlouvu a pověřuje starostu
městyse jejím podpisem.

5.

Projednání směnné smlouvy s vyrovnáním pozemku městyse
p.č. 1242 za pozemek 272/45 sourozenců Svobodových
Červené Pečky 133
Na minulém zastupitelstvu byl odsouhlasen záměr směny
pozemků s vyrovnáním. Pozemek bude použit pro dokončení
části komunikace propojující ul. Fuknerovu s částí obce
u vodojemu.
ZM schvaluje směnnou smlouvu pozemku městyse p.č. 1242
o výměře 1082 m2 za pozemek dle nového stavu geometrického
plánu č. 721-136/2014 p.č. 272/45 o výměře 1433 m2 a pozemku
p.č. 272/46 o výměře 148 m2 mezi Městysem Červené Pečky a
sourozenci Svobodovými. Rozdíl ve výměře směňovaných
pozemků je 499 m2 ve prospěch Městyse Červené Pečky. Tento
rozdíl bude nahrazen částkou 199.600,- Kč (499 m2 x 400,- Kč),
kterou zaplatí městys sourozencům Svobodovým převodem na
uvedený bankovní účet.

S přáním příjemně prožitého léta Lubomír Jirků, starosta
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6.

Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
kabelů NN, VN a trafostanice pro 33 RD Červené Pečky

11. Projednání souhlasu s podepsáním smlouvy na stavbu
Oprava místních komunikací Bořetice, Čertovka, Malá
Vysoká

Jedná se o dvě smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s.
První smlouva řeší uložení kabelu vysokého napětí, druhá
smlouva uložení rozvodů nízkého napětí do pozemků městyse
k jednotlivým parcelám v lokalitě Na Vyhlídce.
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-6015916/VB/14 mezi Městysem Červené Pečky a ČEZ
Distribuce, a.s. na uložení prvků distribuční soustavy do
pozemků městyse p.č. 1111/2, 1125/2 a 1594 vše v k.ú. Červené
Pečky za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IZ-12-6000341/VB/3 mezi Městysem Červené Pečky a ČEZ
Distribuce, a.s. na uložení prvků distribuční soustavy do
pozemku městyse p.č. 1125 k.ú. Červené Pečky za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000,- Kč.
7.

Termín odevzdání nabídek je 8.4.2015. Aby se nemuselo
zastupitelstvo po tomto termínu znovu scházet, žádá starosta
zastupitele o pověření k podpisu smlouvy s firmou, kterou vybere
výběrová komise. Celkem bylo osloveno 5 firem, 6. se přihlásila
sama.
ZM pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy na stavbu
Oprava místních komunikací Bořetice, Čertovka a Malá Vysoká
s firmou doporučenou komisí pro výběr nejvhodnější nabídky.
12. Projednání smluv o umožnění realizovat stavbu Oprava
místních komunikací Bořetice, Čertovka, Malá Vysoká na
pozemku p.č. 159/9 k.ú. Bořetice spoluvlastníků Veselá
Marta, Jelínková Helena, Bašusová Alena, Zelinka Stanislav
Cesta v Bořeticích je v majetku několika vlastníků. Je třeba, aby
podepsali smlouvu o umožnění realizovat stavbu.
ZM schvaluje smlouvy o umožnění realizovat stavbu Oprava
komunikací Bořetice, Čertovka a Malá Vysoká na cizím
pozemku p.č. 159/9 k.ú. Bořetice u Kolína mezi městysem
Červené Pečky a spoluvlastníky Martou Veselou, Helenou
Jelínkovou, Alenou Bašusovou a Stanislavem Zelinkou. Právo
městyse provést stavbu se zakládá bezúplatně.

Projednání Smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku – vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku
městyse 1111/3 pro parcely p. Fialy Červené Pečky
P. Fiala žádá o povolení vybudování přípojek ke své parcele.
Z toho důvodu s ním bude uzavřena smlouva o právu provést
stavbu na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku mezi Městysem Červené Pečky a Martinem Fialou, Na
Parkáně 329, Červené Pečky. Stavba vodovodní přípojky,
kanalizační přípojky a ochranné trubky bude uložena do
pozemku městyse p.č. 1111/3, k.ú. Červené Pečky v rozsahu a
dle situace v příloze smlouvy. Právo provést stavbu na cizím
pozemku se zřizuje bezplatně.

8.

13. Projednání záměru o podání žádostí o dotace z Programu
2015 z rozpočtu Středočeského kraje
Termín podání žádostí je od 25.3. do 19.4.2015. Žádosti spolu
se souhlasem o spoluúčasti (5%) musí schválit zastupitelstvo.
Nejvýznamnější by bylo získání dotace na veřejné osvětlení
v Červených Pečkách z Fondu rozvoje obcí a měst (4 mil. Kč).
Další žádost o dotaci se týká doplnění technického vybavení
hasičů – nákup kalových čerpadel (do 100 tis. Kč). Z programu
kultury a obnovy památek byla podána žádost o dotaci na 3
počítače do místní knihovny (do 100 tis. Kč)
Dále byla podána žádost o dotaci na Červenopečeckou pecku
(40 tis. Kč), u které nebyl nutný souhlas zastupitelstva.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Obnova veřejného
osvětlení v Červených Pečkách z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek
spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů akce.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Doplnění
technického vybavení Jednotky dobrovolných hasičů Červené
Pečky z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování
akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Obměna
výpočetní techniky Místní knihovny v Červených Pečkách
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů akce.

Projednání Smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku – vodovodní přípojka v pozemku městyse 1111/3
pro dům p. Říhy, Červené Pečky
P. Říha žádá o povolení vybudování vodovodní přípojky ke
svému domu. Bude s ním uzavřena smlouva o právu provést
stavbu na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku mezi Městysem Červené Pečky a Jakubem Říhou,
Bendova 126, Červené Pečky. Stavba vodovodní přípojky bude
uložena do pozemku městyse p.č. 1111/3, k.ú. Červené Pečky
v rozsahu a dle situace v příloze smlouvy. Právo provést stavbu
na cizím pozemku se zřizuje bezplatně.

9.

Projednání Smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku – vodovodní přípojka v pozemku městyse 1111/3
pro parcelu p. Teplého, Červené Pečky
P. Teplý žádá o povolení vybudování vodovodní přípojky ke
své parcele. Bude s ním uzavřena smlouva o právu provést stavbu
na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku mezi Městysem Červené Pečky a Michalem Teplým,
Bendova 44, Červené Pečky. Stavba vodovodní přípojky bude
uložena do pozemku městyse p.č. 1111/3, k.ú. Červené Pečky
v rozsahu a dle situace v příloze smlouvy. Právo provést stavbu
na cizím pozemku se zřizuje bezplatně.

14. Projednání Smluv o budoucí Smlouvě – zřízení služebnosti
inženýrské sítě na uložení kabelů a stožárů VO do cizích
pozemků

10. Projednání Smlouvy o právu provést stavbu na cizím
pozemku – vodovodní přípojka v pozemku městyse 1125/2
pro dům p. Janišové, Červené Pečky

V letošním roce je plánovaná obměna veřejného osvětlení
v horní části Červených Peček a v trase od nádraží k náměstí.
Jeden stožár veřejného osvětlení bude umístěn na Hranicích.
Kabely veřejného osvětlení budou uloženy v pozemcích různých
vlastníků, proto je nutné uzavřít s nimi smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
ZM schvaluje Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (soustavy veřejného osvětlení) mezi Městysem
Červené Pečky a vlastníky služebných pozemků v k.ú. Červené
Pečky:
Římskokatolická farnost Kolín, pozemek p.č. 59/1

Pí. Janišová žádá o povolení vybudování vodovodní přípojky ke
svému domu. Bude s ní uzavřena smlouva o právu provést stavbu
na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím
pozemku mezi Městysem Červené Pečky a Soňou Janišovou,
Dr. Dvořáka 38, Červené Pečky. Stavba vodovodní přípojky bude
uložena do pozemku městyse p.č. 1125/2, k.ú. Červené Pečky
v rozsahu a dle situace v příloze smlouvy. Právo provést stavbu
na cizím pozemku se zřizuje bezplatně.
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O pozemek žádá pan Horáček, chtěl by ho využívat jako
pastvinu pro koně. Starosta navrhuje záměr pronájmu zveřejnit.
ZM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu ovocného sadu
p.č. 727, k.ú. Červené Pečky.

JUDr. Filip Sternberg, Český Šternberk 1, pozemky p.č.
168/5, 998, 1044/4, 1044/5 a 1091/2
Helena Volková, Sadová 150, Červené Pečky, pozemek p.č.
853/22
Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic, pozemky
1092/1, 1151/5, 1044/2, 1044/6
Tyll Alexandr a Tyllová Martina, V Ohradě 320, Červené
Pečky, pozemek p.č. 139/27
České dráhy, a.s. Praha pozemek p.č. 1157/1
Pozemků v k.ú. Bohouňovice I:
Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic, pozemek
p.č. 456/2

-

22. Projednání zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 1220,
k.ú. Červené Pečky
P. Teplý žádá o pronájem obecního pozemku, na kterém má
uskladněný materiál. Starosta záměr zveřejnění pronájmu
doporučuje.
ZM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku
městyse p.č. 1220, k.ú. Červené Pečky.
23. Rozpočtové opatření č. 3/2015

15. Projednání obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a stanovení
okrsku Základní školy a mateřské školy Červené Pečky

Rozpočtové opatření reaguje na skutečné příjmy a upravuje
výdaje v jednotlivých kapitolách. Dále byli zastupitelé seznámeni
s vývojem daňových příjmů v letošním roce a porovnáním
s rokem minulým.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3/2015.

Vyhláška bude vodítkem pro přijímání dětí do základní i
mateřské školy. Pro přijetí budou upřednostněny děti s trvalým
pobytem v Červených Pečkách a Nebovidech.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení
okrsků Základní školy a mateřské školy Červené Pečky.
16. Projednání volby přísedícího pro Okresní soud v Kolíně

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 16.4.2015

Okresní soud žádá o zvolení pana Jaromíra Hanuse do funkce
přísedícího Okresního soudu v Kolíně. Ten projevil ochotu v této
funkci dále pracovat.
ZM volí přísedícího pro Okresní soud v Kolíně pana Jaromíra
Hanuse, Husova 169, Červené Pečky.

Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, p. Jirků, Ing. Šanc,
Mgr. Istenčin, p. Matoušek, Ing. Novotný

17. Projednání Strategického rozvojového dokumentu městyse
Červené Pečky

Omluveni: Ing. Pospíšil, p. Tomáš Dvořák, p. Bradna, Ing. Kubín,
p. Petrusová

Zpracovaný dokument je nutný dokládat při žádostech o dotace
a pro potřeby prezentace.
Zastupitelé ocenili zpracování dokumentu panem starostou a
místostarostou a žádali o doplnění a upřesnění některých údajů.
ZM schvaluje předložený strategický rozvojový dokument
Městyse Červené Pečky.

Neomluvena: p. Slanařová
Hosté:
1.

p. Kopecký, p. Lupták

Projednání účetní uzávěrky Základní školy a mateřské školy
za rok 2014
Základní škola hospodařila s hospodářským výsledkem
27.500,63 Kč, z toho vedlejší hospodářská činnost (prodej obědů
ve školní jídelně pro veřejnost) činí 13.319,91 Kč, zůstatek
finančních prostředků na běžném účtu je 1.883.623,79 Kč.
Základní škola jako příspěvková organizace má zřízený fond
rezervní, na kterém je v současné době 301.563,32 Kč, fond
investiční, na kterém je 110.602,- Kč a fond kulturních a
sociálních potřeb má zůstatek 187.608,56 Kč.
ZM schvaluje účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy
za rok 2014 bez výhrad.

18. Projednání žádosti o individuální dotace z rozpočtu městyse
na rok 2015
Okresní Změnil se způsob přidělování dotací – žadatelé musí
podat individuální žádost, kde uvedou částku, o kterou žádají a
účel, na který bude použita. S každým žadatelem musí být
uzavřena veřejnoprávní smlouva, která musí být zveřejněna.
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu městyse na rok 2015 na základě žádosti o individuální
dotaci pro žadatele:
- FK Červené Pečky ve výši 114.740,- Kč
- TJ Sokol Červené Pečky ve výši 75.260,- Kč
- Junák, Český skaut, středisko Červené Pečky, z.s. ve výši
143.480,- Kč
- JK Dolany ve výši 6.520,- Kč

2.

Projednání Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu Zateplení budovy
školy Červené Pečky
Ve smlouvě č. 14197153 o poskytnutí podpory se Státní fond
životního prostředí zavazuje poskytnout dotaci ve výši
415.301,74 Kč na akci „Zateplení Základní školy Červené
Pečky“. Na financování této akce má být rovněž poskytnuta
dotace z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Fondu
soudržnosti a bude činit maximálně 7.060.129,71 Kč.
ZM souhlasí s přijetím dotace na zateplení budovy Základní
školy Červené Pečky dle Smlouvy č. 14197153 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR uzavřenou
mezi Státním fondem Životního prostředí ČR se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městysem Červené Pečky,
Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky a pověřuje starostu jejím
podpisem.

19. Projednání záměru dočasného využití plochy na náměstí
Starosta seznámil zastupitele s vypracovaným projektem pro
dočasnou úpravu proluky na náměstí. Rozpočet na úpravu plochy
proluky je asi 500 tis. Kč. Zastupitelé žádají přidat jeden stožár
veřejného osvětlení.
ZM bere na vědomí předložený projekt Parkové úpravy
stavební proluky p.č. st. 75, náměstí 1. máje, Červené Pečky a
pověřuje Úřad městyse dalšími kroky v realizaci projektu.
20. Projednání odměn neuvolněných zastupitelů na základě
novely nařízení vlády 37/2003 s platností od 1.4.2015
Vyšla novela Nařízení vlády, která umožňuje zvýšení
maximální částky odměny pro neuvolněné zastupitele o 3,5%.
ZM ponechává odměny neuvolněným členům zastupitelstva
v původní výši.

3.

Projednání Zprávy komise o výběru nejvhodnější nabídky na
stavbu Oprava komunikací Bořetice, Čertovka, Malá Vysoká
Na opravu komunikací Bořetice, Čertovka, Malá Vysoká bylo
osloveno sedm firem. Jedna firma byla vyřazena – Zdeněk Körbl,
Červené Pečky, který nedodal návrh smlouvy o dílo. Hodnotící
kritérium: 90% nabídková cena a 10% délka záruky na stavbu.

21. Projednání zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 727,
k.ú. Červené Pečky
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p. Dvořák Tomáš, Ing.
Mgr. Istenčin, Ing. Pospíšil

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka Jana Březiny,
Bohouňovice I č.p. 28.
ZM bere na vědomí zprávu komise o výběru nejvhodnější
nabídky na stavbu Oprava komunikací Bořetice, Čertovka, Malá
Vysoká.
4.

Projednání způsobu výběru Studie revitalizace zámeckého
parku Červené Pečky

1.

2.

Projednání Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní
přípojky v pozemku městyse p.č. 1111/1 pro dům p. Kalendy,
Červené Pečky

Projednání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu městyse
na rok 2015

3.

Projednání Smluv o udělení souhlasu k výstavbě společných
zařízení v k.ú. Dolany

Projednání pronájmu pozemku městyse p.č. 1220 k.ú.
Červené Pečky
Záměr pronájmu byl zveřejněn. O pozemek žádá pan Teplý,
který na něm má uložený stavební materiál. Výměra pozemku je
210 m2. Starosta navrhuje pozemek pronajmout za cenu
obvyklou, tj. 0,13 Kč/m2/rok.
Po diskuzi zastupitelů je protinávrhem navržen buď pronájem
pozemku za cenu 13,- Kč/m2/rok jako skladovací plocha, nebo
jeho odprodej za cenu v místě obvyklou, tj. 400,- Kč/m2.
Starosta dává hlasovat o pronájmu pozemku podle protinávrhu.
ZM schvaluje pronájem pozemku p.č. 1220 k.ú. Červené Pečky
o výměře 210 m2 panu Michalu Teplému, Bendova 43, Červené
Pečky za účelem uskladnění stavebního materiálu za cenu 13
Kč/m2/rok, tj. 2730,- Kč za rok.

Rozpočtové opatření č. 4/2015
Jedná se o rozpočtové opatření, ve kterém je na straně výdajů
do paragrafu silnice zahrnuta oprava komunikací Bořetice,
Čertovka, a Malá Vysoká, snížené výdaje za studie revitalizace o
70.000,-Kč a stavba oddělení balastních vod je rozdělena do roku
2015 a 2016 částkou 1 mil. Kč
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015.

8.

Projednání zprávy komise pro otevírání obálek stavby
Parkové úpravy proluky náměstí 1. máje Červené Pečky

Tajemník úřadu seznámil podrobně zastupitele se šesti
stavbami, které souvisí s komplexními pozemkovými úpravami
v Dolanech. Městys se podepsáním smluv zavazuje, že po
ukončení staveb je převezme do vlastnictví a bude na nich
provádět pravidelnou údržbu.
ZM schvaluje
Smlouvu č. 1 o udělení souhlasu k provedení stavby Polní
cesta HPC3 v k.ú. Dolany u Červených Peček
Smlouvu č. 2 o udělení souhlasu k provedení stavby Polní
cesta HPC6 v k.ú. Dolany u Červených Peček
Smlouvu č. 3 o udělení souhlasu k provedení stavby Polní
cesta VPC2 v k.ú. Dolany u Červených Peček
Smlouvu č. 4 o udělení souhlasu k provedení stavby
Protierozní příkopy 1 a 4 v k.ú. Dolany u Červených Peček
Smlouvu č. 5 o udělení souhlasu k provedení stavby
Protierozní hrázka 3 a silniční příkop 2 v k.ú. Dolany u
Červených Peček
Smlouvu č. 6 o udělení souhlasu k provedení stavby Suchý
poldr 2 v k.ú. Dolany u Červených Peček
vše mezi Českou republikou, Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Kolín a
Městysem Červené Pečky.

Starosta seznámil zastupitele se žádostí skupiny Trampoty,
která žádá o příspěvek ve výši 20.000,-Kč. Ten bude použit jako
část úhrady výroby hudebního nosiče skupiny Trampoty ke
čtyřicátému výročí založení skupiny.
ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu městyse na rok 2015 na základě žádosti o individuální
dotaci ve výši 20 000,- Kč pro žadatele: hudební skupina
TRAMPOTY.
7.

Matoušek,

Dne 4. 5. 2015 proběhlo výběrové řízení. Komise vybírala ze tří
nabídek, z nichž nejnižší byla na cca 700 tis. Kč. Proto se komise
rozhodla výběrové řízení zrušit a parkové úpravy proluky nechat
vybudovat vlastními silami a menšími firmami za dozoru
městyse.
ZM bere na vědomí zprávu komise pro otevírání obálek na
stavbu Parkové úpravy proluky Červené Pečky, náměstí 1. máje.

Pan Josef Kalenda žádá o povolení vybudování vodovodní
přípojky ke svému domu z ulice J. K. Hrubého. Právo provést
stavbu na cizím pozemku se zřizuje bezplatně. Bude s ním
uzavřena smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu vodovodní
přípojky na pozemku městyse p.č. 1111/1 k.ú. Červené Pečky
mezi Josefem Kalendou, Do Polí 278 Červené Pečky a městysem
Červené Pečky.
6.

p.

Omluvena: p. Slanařová
Hosté:
p. Kopecký, p. Lang, p. Beránek, Mgr. Hanzlová,
Mgr. Stopková, p. Horáček, p. Lupták

Na základě výzvy byly zpracovány tři studie revitalizace
zámeckého parku. Starosta navrhl uspořádat ke zpracovaným
studiím diskuzi mezi zastupiteli a veřejností. Ke grafickým
návrhům doporučil zpracovat krátký výtah z technické zprávy a
všechny situace zveřejnit v Červenopečeckém čtvrtletníku, na
vývěskách, na stránkách městyse. Je možnost také namnožit a
prostřednictvím české pošty roznést letáky do všech domácností.
Závěrečné projednání navrhl spolu s připravovaným veřejným
projednáním změny územního plánu č. 5 předběžně v průběhu
měsíce června. Termín bude upřesněn ve spolupráci s MěÚ
Kolín. Potom bude vybraná studie rozpracována do stádia
projektu.
ZM pověřuje úřad městyse organizací veřejného projednání
studií Revitalizace zámeckého parku v Červených Pečkách.
5.

Novotný,

Projednání pověření zastupitele úřadu městyse pro odborný
dohled nad JSDH Červené Pečky
Dokumentace jednotky SDH Červené Pečky byla zpracována
v roce 2007. Je třeba ji aktualizovat v souladu s aktuální
legislativou. Starosta navrhl pověřit touto činností zastupitele
pana Jana Bradnu, který má v tomto oboru letité zkušenosti.
ZM pověřuje pana Jana Bradnu odborným dohledem nad JSDH
v Červených Pečkách.

4.

Projednání pronájmu pozemku městyse p.č. 727 k.ú. Červené
Pečky
O pozemek o rozloze 4608 m2 se přihlásili dva zájemci –
p. Horáček s p. Drábkovou žádají o pronájem pozemku na 10 let
a chtějí ho využívat jako pastvinu pro koně a p. Procházka pro
sklizeň píce. Nabízí se řešení pozemek rozdělit s tím, že každý
žadatel může využívat jeho polovinu.
ZM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 727 k.ú. Červené
Pečky o výměře cca 2.300 m2 panu Luboši Horáčkovi a paní
Lucii Drábkové, oba bytem Na Obci 132, Červené Pečky za
účelem pastvy za cenu 0,13Kč/m2/rok.
ZM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 727 k.ú. Červené

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 28.5.2015
Přítomni: Mgr. Jan Dvořák, p. Kulhánek, Ing. Kubín, p. Jirků,
Ing. Šanc, Ing. Pospíšil, p. Bradna, p. Petrusová,
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5.

Pečky o výměře cca 2.300 m2 panu Pavlu Procházkovi, Bojiště
37 za účelem sklizně píce za cenu 0,13Kč/m2/rok.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Projednání okruhu firem oslovených k podání nabídky na
realizaci stavby Rekonstrukce místních komunikací ul. Do
Polí a J. K. Hrubého Červené Pečky

Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v letních
měsících roku 2015, tedy v červnu, červenci a srpnu, dožívají
významného životního jubilea. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví, životní pohodu a optimismus.

Povinně je nutno oslovit 5 firem. Na internetovém profilu
zadavatele městyse bude následně zveřejněná kompletní
projektová dokumentace, takže se firmy mohou hlásit samy.
ZM schvaluje okruh firem obeslaných k podání nabídky na
realizaci stavby Rekonstrukce místních komunikací ul. Do Polí a
J. K. Hrubého, Červené Pečky dle přílohy.
6.

75 let
Pan Zdeněk Novák
Paní Anežka Habichová
Paní Monika Moravcová
Paní Eva Matoušková
Pan Antonín Beneš
Paní Jana Kavříková
Pan Josef Jangl

Projednání okruhu firem oslovených k podání nabídky na
realizaci stavby Obnova veřejného osvětlení Červené Pečky
Starosta navrhuje stejný postup jako v předešlém případě.
Osloveny budou firmy zabývající se veřejným osvětlením.
ZM schvaluje okruh firem obeslaných k podání nabídky na
realizaci stavby Obnova veřejného osvětlení Červené Pečky dle
přílohy.

7.

80 let
Paní Božena Janečková
Paní Svatava Černá
Paní Marie Jonáková
Paní Hana Konvalinková
Paní Božena Kubínová

Pověření paní Michaly Dekiské administrací výběrových
řízení na stavby Rekonstrukce VO Červené Pečky a MK Do
Polí a J. K. Hrubého
Obě plánované stavby jsou velkého rozsahu, na veřejné
osvětlení je podána žádost o dotaci. Starosta seznamuje
zastupitele s cenovou nabídkou paní Dekiské - 11 tis. Kč za
kompletní administraci každého výběrového řízení.
ZM schvaluje paní Michalu Dekiskou jako administrátorku
výběrových řízení staveb Rekonstrukce místních komunikací ul.
Do Polí a J. K. Hrubého a Obnova veřejného osvětlení Červené
Pečky.

8.

85 let
Paní Zdeňka Novotná
Paní Helena Novotná
Paní Růžena Rytinová

OKÉNKO KOMISE KULTURNÍ,
ŠKOLSKÉ A SOCIÁLNÍ

Projednání požadovaných změn v projektu zástavby lokality
Na Vyhlídce
Investor žádá o změnu povrchu komunikací z asfaltového na
zámkovou dlažbu. Má v plánu celý pozemek až Ke Křížku
zasíťovat do konce letošního roku.
Starosta navrhuje, aby ulice Na Obci, J. K. Hrubého a Npor.
Vaníčka zůstaly asfaltové, ostatní se zámkovou dlažbou.
Investor dále žádá o možnost přeložení chodníku v ulici
Na Obci na opačnou stranu, než je v projektové dokumentaci.
Proti tomuto návrhu nemají zastupitelé žádné námitky.
ZM souhlasí se změnou skladby povrchů nových komunikací
V. J. Nováčka, Hrabáňova, Na Vrších, Na Vyhlídce a Ke Křížku
z původního povrchu středně zrnitý asfalt na zámkovou dlažbu
8 cm. Místní komunikace v ul. Npor. Vaníčka, Na Obci a J. K.
Hrubého budou realizovány dle projektové dokumentace jako
asfaltové.
ZM souhlasí s přeložením nového chodníku v ulici Na Obci,
Červené Pečky v úseku od konce stávající zástavby po objekt
domu č.p. 157 na opačnou stranu cesty oproti zpracované
projektové dokumentaci.

9.

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 i pozvánky na
akce plánované. Těch však v posledních měsících přibývá a frekvence
vydávání Červenopečeckého čtvrtletníku neumožňuje, abychom vás
mohli pozvat na vše, co se chystá. Proto čas od času navštivte
internetové stránky kulturní komise, kde naleznete aktuální upoutávky
na veškeré chystané akce: http://www.cervenepecky.cz – odkaz
Kulturní komise.

Velikonoční tvoření
sobota 28.3.2015
A další ročník velikonočního tvoření máme úspěšně za sebou!
Co čekalo příchozí (a nebylo jich málo) letos?
Všechny děti si přišly především vytvořit nějakou pěknou a
zajímavou velikonoční dekoraci. Pískovaná či bavlnková vajíčka si
mohly vložit buď do speciálního malého květináčku, který si samy
ozdobily, nebo do slepičky vyrobené z proložek od vajíček.
Na vyzdobení svého pokojíčku si děti mohly vytvořit nejrůznější
papírová zvířátka. Tentokrát si své výrobky odnášely také ve
vlastnoručně ozdobené papírové taštičce. Nezapomněli jsme ani na
koledníky a malé kolednice, které si mohly uplést pomlázku
z vrbových proutků.
Všichni jsme byli zvědaví i na doprovodný program. Tvoření
zahájil svým vystoupení sbor zdejší základní školy pod vedením paní
učitelky Kopecké. Zpěváčky vystřídaly malé tanečnice, též ze zdejší
školy, pod vedením paní učitelky Kořínkové. Obě seskupení měla
úspěch, diváci je odměnili velikým potleskem.
Divadelní soubor Oříšek pro děti připravil a zahrál pohádku.
Všichni herci se snažili a hráli s nasazením, ale bohužel se ukázalo, že

Projednání souhlasného prohlášení paní Heleny Volkové
a Městyse Červené Pečky
Paní Volková požádala katastrální úřad o nápravu chyby, která
vznikla nedopatřením při digitalizaci pozemků. Stalo se, že
pozemek p. Volkové byl omylem zapsán na městys a naopak.
ZM schvaluje souhlasné prohlášení paní Heleny Volkové a
Městyse Červené Pečky uzavřené na jednání dne 14.5.2015
o změně vlastnického práva k pozemkům p.č. 853/22, 1081/2 a
1081/3 k.ú. Červené Pečky.

10. Projednání rozpočtového opatření č. 5/2015
Rozpočtové opatření reaguje na skutečné příjmy a výdaje
v jednotlivých kapitolách rozpočtu.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015.
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akustika v sokolovně není pro divadlo v tak velkém počtu lidí
příznivá.
Jako vždy fungovala naše kavárnička. Pro děti i dospělé jsme
připravili povětšinou velikonoční pochoutky. Tentokrát se k pečení
připojilo několik ochotných šikovných pekařek. Pokud by se ještě
někdo chtěl propříště do týmu pekařek připojit, budeme velice rádi,
ozvěte se.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli a těšíme se na všechny při
příštím tvoření!
Za pořadatele Radka Šancová

akce a způsobu přihlašování budete s dostatečným předstihem
informováni na internetových stránkách Kulturní komise a
prostřednictvím Červenopečeckého čtvrtletníku.

5. ples městyse Červené Pečky
sobota 11.4.2015
V sobotu 11.4.2015 proběhl v pořadí pátý ples městyse Červené
Pečky. Ve 20:00 hod. zahájila ples již tradičně kapela PEKLO, která
je červenopečeckému publiku dobře známá. Některé její členy navíc
můžeme nazvat jako "domácí" a jistě i to přispělo k tomu, že se jak
návštěvníci, tak i kapela, cítili na plese "jako doma". Program plesu
kopíroval minulé roky, které jej už dostatečně prověřily. Časové
schéma zůstalo stejné, změnili se pouze někteří z účinkujících.
Taneční pár Jiří Vácha a Eliška Semrádová své profesionální taneční
vstupy zkvalitňoval a zdokonaloval každým rokem. Tento ples byl
bohužel poslední akcí, na které pár vystoupil. Pracovní a studijní
povinnosti nelze kombinovat s časově náročnými tanečními tréninky,
a tak byl ples městyse "rozlučkou" tohoto páru s červenopečeckým
publikem. V loňském roce jsme do programu plesu zařadili
vystoupení Elvise Presleyho. Letos jsme do programu zařadili
podobně zvučné jméno a ples svým tanečním vystoupením zpestřil
imitátor Michaela Jacksona.
Podobné schéma chceme zachovat i v roce 2016 a už nyní
přemýšlíme nad tím, kdo budou hosté 6. plesu městyse, který
proběhne druhou dubnovou sobotu 9. 4. 2016.

Výlet na letiště Václava Havla

Sympatický průvodce se snaží co to jde

Za pořadatele Lukáš Istenčin
Za pořadatele Lukáš Istenčin

Letiště Václava Havla Praha

A jaké akce pro vás kulturní komise
chystá pro následující měsíce?

neděle 26.4.2015
V neděli 26. 4. jsme měli možnost navštívit letiště Václava Havla
v Praze a díky skupinové exkurzi navštívit místa, na která se běžný
cestující nemá možnost dostat. Na letišti je možné absolvovat několik
typů skupinových exkurzí. Ty se liší trasou prohlídky a také
maximálním možným počtem účastníků. My jsme volili trasu, na
kterou je možné vzít největší počet návštěvníků a z Červených Peček
tak mohlo vyrazit 44 zájemců. Pro ně byl připraven výklad o historii
letiště a o plánech na jeho rozšíření. Následovala bezpečnostní
kontrola a poté prohlídka přímo na letištní ploše realizovaná
prostřednictvím letištního autobusu, zastávky na různých místech a
komentář průvodce. Prohlídka budov tvořících zázemí letiště,
prohlídka stanice letištních hasičů, sledování práce letištního
personálu při obsluze letadla po přistání, sledování přistání a startů
letadel… to vše bylo součástí více než dvouhodinového programu.
Jako každou poprvé konanou akci ovlivnilo i naší exkurzi několik
náhod. První byla spíše negativní. Díky nedorozumění při plánování
programu jsme nemohli navštívit hlavní odbavovací halu. Ta byla sice
kousek od terminálu č. 3, místa začátku naší exkurze, ale pro pěší
přesun nedostupná. Druhá náhoda byla naopak velmi pozitivní - naším
průvodcem byl bývalý zkušený pilot a tak jsme dostali daleko více
informací z praxe a také jsme na exkurzi strávili více času, než je
běžné. Celý program končil společným obědem v letištní restauraci a i
zde jsme byli kvalitou příjemně překvapeni.
O výše uvedenou akci byl poměrně velký zájem a řada přihlášek
tak byla odmítnuta. Hlavním důvodem bylo omezení ze strany letiště
z důvodu maximálního počtu účastníků, nikoli omezení dané
kapacitou autobusu. Proto jsme se rozhodli exkurzi, tentokrát s jinou
prohlídkovou trasou, zopakovat v podzimních měsících. O termínu

V neděli 7. června proběhne zájezd do Šťastné země u Turnova,
který je určen pro rodiny s dětmi - návštěva zábavního parku, i pro
turisty - turistický výšlap po známých místech Českého ráje. Na neděli
6. září pro vás připravujeme zájezd do Babiččina údolí, který je určen
jak pro zájemce o památky - zámek v Ratibořicích a Babiččino údolí,
tak pro turisty - budete si moci zvolit z několika různých tras, které
budou mít různou délku a společný cíl. V září proběhne také další ze
zájezdů do divadla Bez Zábradlí. Chystáme i další akce, které budou
upřesněny v následujících týdnech. Podrobné a „čerstvé“ informace o
uvedených akcích hledejte na internetových stránkách kulturní
komise.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Kam na výlet
Procházka po kolínských židovských
památkách
Připomínáme si 70. výročí osvobození naší
republiky a také smutný osud židovských rodin.
Od středověku museli Židé žít v oddělené
části města tzv. ghetu. V Kolíně, v ulicích Na
Hradbách a Karolíny Světlé. V 16. století byla
kolínská židovská obec druhá nejpočetnější
v Čechách hned po pražské.
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Chorobně nenávistný vztah nacistů vůči Židům zavinil jejich
likvidaci. Z kolínského okresu v červnových dnech v roce 1942 bylo
2200 židovských občanů deportováno třemi transporty do Terezína a
dalších koncentračních táborů. Na bývalé židovské škole, dnes
Městské informační středisko, je umístěna pamětní deska. Ve vedlejší
budově s rokokovou fasádou bydleli kolínští rabíni. Známý je poslední
rabín PhDr. Richard Feder. Projdeme-li průjezdem bývalé židovské
školy, stojíme před průčelím synagogy zdobeným volutovým štítem.
První zmínka o stavbě pochází z r. 1422, barokní přestavba byla
dokončena v r. 1696 a opravy pokračují dodnes.
Synagoga je využívána ke kulturním účelům. Nad sokolovnou je
přístupný židovský hřbitov.
Projděte se ulicí Na Hradbách a Karolíny Světlé a připomeňte si
„Žili tu s námi“. Z Kolína pocházelo několik význačných osobností
židovského původu.

za volnou vstupenku žadonili o finanční příspěvek a také díky těm
několika ochotným vlastně přetrvává akce dodnes.
Jak šel čas, tak se festiválek dostal do povědomí a zájemce o účast
jsme museli i odmítat.
Velká pomoc přišla díky obecnímu úřadu, který poslední roky vždy
pomohl s honorářem hvězd. A nebylo jich zrovna málo. Za celkem
lidové vstupné se posluchačům dostalo skoro to nejlepší z žánru: Hop
trop, skvělý Jarek Nohavica, Pavel Dobeš, nezapomenutelný Karel
Zich, živel v podobě Jarmily Šulákové s Fleretem, krásně lidový Pavel
Bobek, skromná Věra Martinová, která letos přijede po třinácti letech
společně s kapelou, i hradecká Lokálka, která oživila desátý ročník, se
s novými hity představí i tentokrát. Tomáš Linka s kapelou,
budějovičtí Nezmaři, Pavel Žalman Lohonka a hosté, Rangers,
Schovanky či Stařenky. Karel Kahovec, nebo Petr Kocman, v jediném
případě špatného počasí v sokolovně bavil Pepa Fousek. Semtex a
skupina Cop tady trávily skoro dva dny při prohánění kuželek.
Mimochodem kuželkáři, kteří se o občerstvení starají každý rok, také
svým dílem pomáhají k tomu, aby byla pohoda.
Letos se tedy, za finanční podpory Středočeského kraje, v pátek
26.6. v 19. hodin - dá-li počasí - sejdeme za kuželnou potřicáté. K již
zmíněné Lokálce a Věře Martinové přibudou ještě Brzdaři a Royal
Dixieland Jazz Band. Scénu otevřou jako vždy Pepa Voda a vlastně
dvojité jubileum slavící – letos čtyřicetileté Trampoty.

VÝSTAVY V KOLÍNĚ
Červinkovský dům, Brandlova 27
František Karel Foltýn - malíř, od 12.6. - 23.8.2015
Mladší doba halštatská a bylanská kultura, od 4.9. - 29.11.2015
Galerie města Kolína - divadlo:
Jan Kubíček - obrazy, fotogramy, 8.4. - 27.6.2015
Pavel Rajdl - Tušení - studiová scéna divadla Kolín, Pod točnou,
od 6.5. - 30.6.2015 (nová výstavní síň - vkusná a komorní)
Věra Miškovská

Zprávy z knihovny
Moji milí čtenáři, dospěláci i děti,
přeji Vám všem, i když trochu s předstihem,
krásné a slunečné léto, dětem ty nejkrásnější
prázdniny a hlavně Vás chci informovat, jak
bude během prázdnin otevřeno v knihovně.
Takže otevřeno bude 8. - 16. července a
10. - 27. srpna. Výpůjční doba bude pondělí
a středa 8 - 13 hod. a 14 -18 hod. Připomínám
ještě všem, že informace různého druhu najdete na webových
stránkách knihovny: www.knihovnacervenepecky.webk.cz.
Vaše knihovnice Marie Hurtová

JUBILEJNÍ PECKA
„Proč si neuděláme vlastní festival u
nás? Když už jsme pomáhali rozběhnout
Kutnorskou kocábku, tak to dokážeme i
sami“, řekli jsme si tenkrát v létě roku 1986.
Termín byl listopad, kino skoro vytopené,
Červenopečeckou pecku vyrobil pan Roček
a cena pro nejlepší účinkující podle hlasování diváků a zároveň název
festivalu byly na světě.
Troškaři z Prahy si odvezli vítězství jako první a potom ho ještě
zopakovali, než je vystřídalo duo Renata a Honza z Čáslavi. Párkrát
slavil prvenství také pražský Klíč a natrvalo tato putovní cena zůstala
u Jirky Němečka.
To už dávno nebylo místem konání kino, ale zahrada za kuželnou a
termín stálý - poslední pátek v červnu. Soutěž se změnila v přehlídku
a amatérská sdružení z oblasti folku, country a trampské písně doplnil
vždy jeden hvězdný host.
Poprvé se takto představil Pepa Nos. Obcházeli jsme podnikatele a

Sosák

Před 70 lety ... a letos
S kronikářem Vincencem Černým si připomeneme 5 vzrušených
dnů v květnu 1945.
Válka byla na samém konci, Hitler byl mrtev, Berlín dobyt Rudou
armádou, v Praze vypuklo povstání. A u nás se odehrávaly napínavé,
nebezpečné, ale i úsměvné situace.
5. květen – sobota
„K desáté hodině dopolední se tvoří na městečku hloučky
vzrušených lidí a horlivě se debatuje o tom, že v Kutné Hoře jsou
ulice plné zpívajícího lidu a domy vyzdobené československými
vlajkami. V Červených Pečkách byla první vlajka vyvěšena z okna
1. poschodí domu č. 10 (dnešní lékárna).
Zatím co v Praze vzplálo ozbrojené povstání, rozšířila se jako blesk
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se po silnici od Dolan kolona několika set nákladních aut přeplněných
německými vojáky a projíždí přes Opatovice na černokosteleckou
silnici.“
9. květen – středa
„Naším městečkem dosud projíždí spousta německých aut všeho
druhu, nad nimi se zvedá mračno prachu a vzduch je zamořen
výfukovými plyny. Všechna auta jsou přeplněna k nepoznání
zaprášenými německými vojáky, na nichž je patrna únava z dlouhé a
překotné jízdy. Z některých aut hledí ústí kulometů. Naším
městečkem probíhá útěk Němců klidně a není ničím narušen. Naopak
přihodilo se, že před vstupem do dolního městečka početná skupina
zdejších žen, očekávajících příchod ruského vojska, s nadšením a
voláním slávy vítala jednu z přijíždějících německých kolon. Údiv
zaprášených posádek byl nemalý a zmatení Němci náhlé projevy
sympatie opětují. Této pozornosti se těší jen několik prvních aut, než
byly rozjásané ženy upozorněny, že nejde o ruské osvoboditele.
Pak zahanbeny studem utekly. Tento den měl tolik novinek a
překvapení, že mnozí lidé ani nejedli a tvrdí, že ani spát vzrušením
nebudou.“
Z kroniky lze vyčíst a pamětníci potvrdí, že následovaly další
stejně vzrušené dny.

zpráva, že zdejší německá posádka, ubytovaná v budově pivovaru, má
příkaz stříleti do zdejších občanů a vyvolat krveprolití jako v Praze.
Pod dojmem této ničím nepodložené zprávy si skupina několika
horkokrevných občanů počala vymáhat vstup do pivovaru, ale
ozbrojená stráž jim v tom zabránila. Vnikli tedy do obecní úřadovny a
prostřednictvím místního rozhlasu vyzvali všechny muže, aby se
okamžitě dostavili k pivovaru a pomohli odzbrojit německou posádku.
Výzva se setkala s úspěchem, bojovná nálada se stupňovala. Na přání
několika rozvážnějších občanů byli k veliteli posádky vysláni ředitel
zdejší školy K. Andrlík a učitel J. Hudec, aby s ním projednali vydání
zbraní. Žádost byla kategoricky odmítnuta a stejně tak podruhé, když
vyjednavačům přišla posila- strážmistr Kabelka a V. Kadeřábek.
Dostali slib, že zbraní nebude použito proti obyvatelstvu. Náhle vjelo
otevřenými vraty na pivovarský dvůr nákladní auto obsazené
německými vojáky se samopaly, pancéřovými pěstmi a ručními
granáty. Velitel si během vyjednávání vyžádal urychlenou vojenskou
asistenci z posádky umístěné v cihelně. Německý major prohlásil K.
Andrlíka a J. Hudce za zatčené a vyzval ostatní, aby opustili dvůr.
Uvěřil, že se jednalo o unáhlené jednání několika jednotlivců a slíbil,
rozejdou- li se lidé v pokoji, oba rukojmí budou okamžitě propuštěni.
Přítomní ale nejevili ochotu se rozejít. Situace se stávala natolik
hrozivou, že bylo dovoleno zatčenému K. Andrlíkovi, aby vhodným
způsobem vysvětlil pravý stav věcí. Pak se shromáždění počalo
rozcházet. Příslušníci německé posádky druhý den opustili městečko a
na schůzi u Kaislerů byl ustaven Revoluční výbor.“

A letos ... 7. května 2015
Na události 70 let staré vzpomínalo shromáždění občanů na
slavnosti dne 7. 5. 2015. Měla několik částí. Pokládání věnců u
pomníků v Dolanech, Bohouňovicích a Bořeticích ozdobil 40- členný
Velký dechový orchestr Kolín- Dolní Chvatliny se skupinou
mažoretek Vergilio DDM Kolín, čestná stráž skautů a zástupci vedení
městyse. Jen občanů, kteří projevili zájem o vzpomínkovou akci
nebylo mnoho – v Dolanech 5, v Bohouňovicích I. 15 a v Bořeticích
20.
Na náměstí v Červených Pečkách se sešlo více než 100 občanů,
kteří kromě projevu starosty L. Jirků a programu dětí místní školy
vyslechli pěkný koncert zmíněné dechové hudby a shlédli vystoupení
mažoretek. Příjemné počasí a občerstvení připravené městysem a
cukrárnou pí. Beranové dobře doplnilo tuto zdařilou vzpomínkovou
akci.

6. květen – neděle
„Na městečku je náhle rušno, živě se debatuje, všechny domy jsou
již vyzdobeny prapory a nad pořádkem bdí ustanovené hlídky,
označené páskami na rukávech v národních barvách. Pozdě večer, již
za úplné tmy projede městečkem dlouhá kolona těžkých nákladních
německých aut, která sem přijela od Dolan a pokračovala v rychlé
jízdě vzhůru k Opatovicům.“
7. květen – pondělí
„Dunění kanonády, které k nám doléhalo od západu téměř celý
den, potvrzuje, že se v Praze bojuje. Městečkem projíždějí téměř
nepřetržitě německá nákladní auta, střežená ozbrojenými hlídkami.
Snad nejlépe ilustruje současnou zmatenou situaci groteskní obrázek u
hlavního vchodu do zdejší školy, který střeží po zuby ozbrojený
německý voják a přímo nad jeho hlavou se vlní dlouhá
československá vlajka. K večeru přijíždějí ke školní budově četná
německá auta s různým materiálem a uniformovaným ženským
personálem.
Ve 14.41 francouzského času byla podepsána kapitulace.“
8. květen – úterý
„Začíná krásnou jarní pohodou a nezapomenutelnými dojmy.
Během noci svážela vojenská nákladní auta další uniformované ženy
do zdejší školy a pak za dne jich několik set sedí na zeleném
prostranství před školou a čeká na svůj odjezd. Asi o 11. hodině
přijíždí řada nákladních aut upravených pro osobní dopravu, do nichž
pak ukázněně nasedají čekající ženy, svezené sem snad z celých
východních Čech. Kolona přeplněných aut odjíždí pak přes Nebovidy
a Hluboký Důl na státní silnici, kde se připojila k nekonečnému
proudu motorových vozidel, která se valí dnem i nocí před postupující
Rudou armádou k západu.
Téměř před polednem otřese celým městečkem mocný výbuch,
když němečtí vojáci ubytovaní v Nebovidech odpálili před svým
útěkem na polní cestě k Dolanům zásobu munice. Po půl hodině
následovala další silná exploze. Rovněž v cihelně uklízela německá
posádka před odjezdem. Spálila veškerý listinný materiál, kufry
přikrývek, pneumatiky, motocykly a různé nářadí. Vše se dálo tak
rychle, že mnozí neměli čas dojíst svou menáž a zanechali nedojedené
porce, nabodnuté knedlíky a lžíce ponořené do polévek.
Od rána k nám doléhá od Libenic třeskot pušek, po poledni přižene

Celkový pohled na náměstí v Červených Pečkách

Čestná stráž skautů u pamětní desky v Červených Pečkách
Z kroniky obce vybrala D. Dvořáková
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Velmi oblíbenou kapelní disciplínou se po několik let stalo
pomlázkové objíždění příznivců s naším hudebním doprovodem.
Těsně po revoluci jsme vyrazili vyzkoušet muzikantský chlebíček
do Německa a natočili první nosič, tedy kazetu, na kterou nahrál
foukačku Slávek Tyrkas a ženského partu se ujala Věra Hynčicová.
Známost s Holanďany nám vyneslo pozvání do země tulipánů,
dlouholetou spolupráci a časté oboustranné návštěvy. V té době jsme
také nahráli první CD Střední dolet ve studiu na Seči se zpěvačkou
Terezou Houdkovou. U basy Galdu vystřídal Lukáš Istenčin, bicí už
obsluhoval Fanda Ševčík a po odchodu Slávka přišel výborný Míra
Suchý.
Hlavní scénou se stávají country bály doslova po celé republice,
v řidičské režii Honzíka Lhotáka a jeho Chavdaru. Přibíráme
Michaelu Váchovou, která se stala naší nejvěrnější pěnicí a bezva
kámoškou.
Další dva nosiče, vždy po pěti letech, znovu mastreroval Míla
Sládek na Seči. Vítězství na přehlídce v polské Legnici nás
katapultovalo na mezinárodní country festival u Mazurských jezer a
od té doby také spolupracujeme s naším současným dopravcem, prima
parťákem, Láďou Bžochem. Plné náměstí, milovníci country z celého
světa - Mrongovo. Tam nám tleskalo pět tisíc lidí a to už člověka
zamrazí. Zeptejte se Míši.
Po jejím odchodu plnit manželské a mateřské povinnosti, přebírá
její písničky Alžběta Sosnovcová a nakrátko Jitka Smejkalová. Už
před tím pověsil hraní na hřebíček Lukáš a s basovkou ho nahradil
Milan Lavrov.
Loňský podzim byl zvláštní tím, že se nám podařilo ulovit
zpěvačku Báru, která se zdá být přínosem a hlavně zapadla do našeho
skvělého kolektivu. Poslední deskou, kterou jsme natočili ve složení:
Zdeněk Sosnovec, Milan Douša, Jiří Lebeda, Mirek Suchý, Milan
Lavrov, František Ševčík a Bára Hölzlová, chceme potěšit naše
příznivce na oslavách čtyřicátého výročí poslední srpnový víkend
v parku, kde se představí spousta účinkujících. Od pátku 28. 8. až do
neděle se prostě bude v parku hrát a zpívat, dobře jíst i pít.
Za dobrovolné vstupné zazní country, bigbít, jazz, bude se hrát
divadlo, tančit, jezdit na koních, k vidění bude ohňová show i
ohňostroj.
Zkrátka, přijďte se podívat.
Za Trampoty Sosák

Tak nám bude čtyřicet
Byl konec srpna 1975 a pod lipkami
sedělo pár kamarádů.
„Založíme kapelu“, napadlo tenkrát
někoho a za pár dní byla první zkouška
v klubovně SSM na Místním národním
výboru.
Zdeněk Sosnovec, Zdeněk Gallistl,
Josef Voda, Petr Procházka, Pavel Balvín a Ivan Pokorný. Čtyři
kytary, bubínek a konferenciér. Časem Galda sehnal kontrabas a už se
hrálo. Repertoár tvořily písně Greenhornů, Rangers, staré trampské a
jméno souboru bylo Western Expres, které nám bylo zakázáno. U
kecpultu vystřídal Ivana Karel Malý a přišla první zpěvačka Hana
Schánilová. Původní název vystřídalo jméno Tuláci a začaly nesmělé
pokusy o vlastní tvorbu.
Pepa Voda zamířil do pražských Pilousů, aby se zase vrátil jako
konferenciér, což provozuje dodnes. Basista přerušil činnost na stavbu
domku a jeho nástroj přebrala Alena Sosnovcová. Přichází na housle
Milan Douša a po Hynku Mikšovském a Tomáši Mádlíkovi nastupuje
na banjo Jirka Lebeda. Název Tuláci se záhy ukázal jako ne příliš
originální.
Po několika večerech věnovaných přemýšlení a hlasování vzniká
název TRAMPOTY.
Trampské potlachy, přehlídky, okresní a krajská kola Porty se
stávají polem působnosti a legrácky při vystoupeních a humor
v textech začínají přinášet první úspěchy. Předních míst jsme
dosahovali hlavně u diváků. Několik písní si také zazpíval Luboš Nikl.
Druhou kytaru za Josefa Hejduka, řečeného Jacka, převzal Zdeněk
Novotný a jeho bas krásně doplnil vícehlasé vokály. Velkého úspěchu
také dosahoval při ztvárnění ženských divadelních rolí.
Pomáhali jsme při cestě na svět festivalu Kutnohorská kocábka a
po nějaké době jsme odstartovali svůj vlastní, tedy Červenopečeckou
pecku.
Nesmělé Umí se postupně měnilo v hromové a třikrát i za
slovenské tisícové Vié. Opakovaně jsme zajížděli do Bratislavy, kde
jsme si připadali jako hvězdy a bylo příjemné číst na plakátech za
jmény účinkujících názvy měst: Brno, Praha, Ostrava, Třinec,
Trampoty Červené Pečky.
Dalším ženským elementem se stala mladičká a velmi talentovaná
Markéta Dvořáková, která udivovala už jako čtrnáctiletá nejednu
porotu.

Před 600 lety zemřel na hranici
mistr Jan Hus
6. července 1415 byl v Kostnici
upálen kazatel, katolický kněz a
bývalý rektor pražské univerzity Jan
Hus. Jeho smrt předznamenala
nástup husitských válek, které vedly
k největšímu pustošení a vraždění
v českém království, srovnatelném
snad jen s válkou třicetiletou.
Položme si otázku, jaký byl opravdu
mistr Jan, v jaké době žil a pro co
položil svůj život.
Jan Hus se narodil kolem roku
1370 v obci Husinci za vlády krále
Karla IV. Tehdy vrcholilo období
rozkvětu Českého království a
Domnělá Husova podoba,
současně v Čechách i Evropě
obraz neznámého mistra
narůstaly problémy, které silná ruka
z 16. století
Karla IV. dokázala zvládnout.
Nástup Václava IV. r. 1378 byl ve znamení vzniku schizmatu, kdy
církvi vládli dva papežové, římský a avignonský. Tento rozkol byl
Václav IV. jako král římský povinen řešit. Téměř současně, r. 1380,
zasáhla celou Evropu velká morová epidemie, která způsobila
obrovský ekonomický rozvrat. Vymřela asi čtvrtina celé populace,
hospodářská krize s tím spojená způsobila bankroty drobné šlechty a
rytířů. Ti pak rozmnožili řady loupežníků a zemských škůdců. Tato

Trampoty se zpěvačkou Markétou Dvořákovou,
dnes uznávanou operní pěvkyní
Samostatnou kapitolou v činnosti byla divadelní představení:
Trampoty v televizi, Strakonický dudák, Trampoty v době kamenné,
Sněhurka a sedm malých a Trampoty sobě. Při každé premiéře
kolínské Malé divadlo praskalo ve švech. Strakonickým dudákem,
kterým byl v našem podání houslista, jsme se probojovali na soutěž
„Divadlo malých forem“, kde, ač jsme se drželi textu pana Tyla, nám
bylo řečeno: „Máte tam pět věcí, za který vás můžou zavřít“. Vzali
jsme diplom za účast a zamířili do nejbližší osvěžovny.

10

krize hospodářská i společenská byla živnou půdou pro působení
reformátorů a kritiků panujících zlořádů. K nejznámějším patřil
anglický kněz a reformátor církve John Wyclif.
Jan Hus byl formován touto dobou, plnou bouří a rozporů. Studuje
na pražské univerzitě, roku 1396 obdržel titul mistr a roku 1400 je
vysvěcen na kněze. Po svém vysvěcení se zříká všech svých
studentských neřestí, jimiž míní mimo jiné i hru v šachy a pití piva, a
stává se přísným asketou a mravokárcem.
Kazatelem v kapli Betlémské je ustaven r. 1402. Tato kaple byla
určena výhradně pro kázání v českém jazyce. V té době se mistr Jan
stává zpovědníkem královny Žofie, která byla jeho příznivcem a
ochránkyní až do konce jeho života. V té době je v přízni arcibiskupa
pražského Zbyňka Zajíce z Hasenburka. Ten podporuje Husa při jeho
kázáních proti zlořádům v řadách duchovenstva. Do sporu s vysokým
duchovenstvem se dostává až později, po roce 1405. V té době se
pražské vysoké učení dostává pod vliv Wyclifových názorů a některé
části jeho učení obhajuje s vervou a nekompromisností sobě vlastní i
mistr Jan. Mezi nejostřeji vnímaná tvrzení byla teze, že pokud kněz
setrvává ve „smrtelném hříchu“, což je pýcha, lakomství, závist,
smilstvo, obžerství, hněv a lenost, ztrácí právo vykonávat kněžský
úřad a veškeré úkony jím provedené jsou neplatné. To byl pro tehdejší
právní řád prvek zcela nepřípustný a anarchistický. Pokud by byl
uznán, znamenal by vážné narušení tehdejšího systému i právní
kontinuity, nikdo by si nemohl být jist platností křtu, svatebního
obřadu, rozhřešení - smíření s Bohem. Zde můžeme hledat kořeny
toho, co nakonec vedlo až ke kostnickému ortelu.
Významný podíl měl mistr Jan jako rektor pražské univerzity na
vydání Dekretu kutnohorského v roce 1409. Tímto dekretem král
Václav IV. posílil práva národa českého na univerzitě tak, že český
národ dostal při rozhodování na univerzitní půdě hlasy tři a zbývající
národy (především Němci a Poláci) hlas jeden. Do této doby tak bylo
opačně. Král Václav vydáním tohoto dekretu sledoval především své
zájmy při řešení papežského schizmatu na koncilu v Pise, při kterém
potřeboval podporu pražské univerzity. Dekret kutnohorský však měl
za následek rychlý úpadek pražské univerzity. Nespokojení cizí
studenti a mnozí učitelé se přesunuli do Lipska a zde založili novou
univerzitu. Pražská univerzita tím ztratila evropský význam a stala se
málo významnou regionální školou a pražští měšťané odchodem
stovek zákazníků utrpěli velkou finanční ztrátu.
V dalších letech se spor Jana Husa s papežskou mocí přiostřoval.
Jádrem sporu byl kromě již zmíněného zpochybnění kněžského úřadu
v důsledku spáchaného smrtelného hříchu boj proti odpustkům. Jan
Hus napadl papežskou odpustkovou bulu, označil prodej odpustků za
svatokupectví a papeže nazval antikristem. To bylo v té době více než
odvážné. Papež Jan XXIII. uvrhl mistra Jana do klatby (zákaz
veřejného
vykonávání
kněžské služby, což Hus
nerespektoval),
nařídil
jeho zatčení a předvedení
před církevní soud. Jan
Hus tedy odchází z Prahy
a zdržuje se u svých
šlechtických příznivců,
zprvu na Kozím Hrádku
v jižních Čechách a pak
na hradě Krakovci.
Poslední dějství Husova života je spojeno
s kostnickým koncilem.
Ten byl na naléhání
krále Zikmunda (bratra
Václava IV.) svolán
v r. 1413 do Kostnice
u Bodamského jezera.
Jeho úkolem bylo řešit
papežské
schizma
a
odstranit současné hereze
(úchylky od uznávaného
Jan Hus souzen na sněmu kostnickém
církevního učení). Jan
r. 1415 (detail obrazu Václava
Hus se koncilu zúčastnil
Brožíka)

na pozvání krále Zikmunda, který mu glejtem zaručil bezpečnou cestu
skrze své území. S Husem cestovali i někteří jeho příznivci (Václav
z Dubé, Jan z Chlumu). Hus jel do Kostnice s představou, že zde
obhájí své učení. Byl však zatčen pro nerespektování klatby z r. 1412
a následně obviněn mistrem pařížské Sorbonny Michalem de Causis
z hereze (kacířství). To vzbudilo velké pohoršení české a moravské
šlechty. Král Zikmund po svém příjezdu do Kostnice koncem r. 1414
žádal Husovo propuštění. Dostalo se mu pouze slibu, že koncil Husovi
umožní veřejné slyšení a byla mu zmírněna vazba. Mohl ve vězení
přijímat návštěvy a psát. V červnu se dostalo Husovi příležitosti
veřejně obhájit své myšlenky. Jednání bylo velice zdlouhavé a dle
vyjádření některých účastníků pro zdlouhavost Husova výkladu
ztráceli přítomní při slyšení trpělivost. V té souvislosti stojí za zmínku
názor historika Petra Čorneje, že v té době trpěl Hus silnými bolestmi
zubů, které mu znemožnily plně se soustředit na svou obhajobu.
Husův přítel Petr z Mladoňovic svědčí, že předsedající koncilu
kardinál Petr z Ailly jednal s Husem poměrně mírně. Hus žádal,
aby mu byla dokázána bludnost jeho článků. Koncil však žádal,
aby se svých článků
zřekl a odvolal. 18.6.
na opakovaném slyšení
Hus
odmítl
odvolat
i zjednodušené formulace.
Dne 6.7.1415 byl naposledy předvolán před
zasedání koncilu, kde mu
byl přečten rozsudek.
V něm byl označen za
zatvrzelého
kacíře
a
předán světskému právu se
žádostí, aby bylo ušetřeno
jeho života. Následně jej
rada
města
Kostnice
nechala odvést k hranici,
připravené za městskou
branou. Poté, co byl
přivázán k hranici, přijel
Zikmundův maršálek a
nabídl z králova rozkazu
Husovi možnost odvolání,
Jan Hus na hranici
aby si zachoval život. Hus
iluminace
Janíčka Zmilelého
odmítl a rozsudek byl
z Písku
vykonán.
Co následovalo?
U Husových přívrženců v Čechách způsobila zpráva o upálení
hrůzu a odpor. Jeho odsouzení bylo chápáno i jako odsouzení Českého
království a jeho pořádků. Napětí v Čechách eskalovalo a vedlo
k vypuknutí husitských bouří a válek, trvajících od r. 1419 do r. 1434.
Jejich neblahé důsledky jsem zmínil úvodem. Roty „božích
bojovníků“ byly zprvu vedeny fanatickým zápalem k návratu
k prostotě prvních křesťanů a jejich způsobu života. V rámci toho
ničili kostely a kláštery a upalovali mnichy, kněze a další odpůrce.
Strana katolická oplácela stejnou mincí. Současně se ti „šikovní“
v nastalých zmatcích zmocňovali majetku církevního i majetku svých
protivníků. Husitské polní roty se postupně měnily z bojovníků za své
ideály v loupeživé roty, před nimiž se třásla celá střední Evropa.
Konec u Lipan je obecně znám.
Mistr Jan Hus by určitě s řadou událostí, které byly spojovány s
jeho jménem a učením, nesouhlasil. Byl především katolickým
knězem, který se snažil reformovat církev a napravovat dobové
zlořády. S podobnou snahou přišel o století později Martin Luther a
uspěl. Současně také proběhla zásadní reforma církve katolické na
koncilu v Tridentu. Mistr Jan bohužel přišel příliš brzy, kdy doba na
podobné změny ještě nebyla zralá. Pro své současníky i budoucí
generace však zůstane mistr Jan Hus vzorem člověka, který, jsa
přesvědčen o své pravdě, byl ochoten přinést pro ni oběť nejvyšší.
V roce 1999 uznal papež Jan Pavel II. Jana Husa za reformátora
církve a vyslovil politování nad jeho krutou smrtí.
Jan Dvořák, místostarosta
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Pečkách na náměstí či v Kolíně na Obecním dvoře, kde se svou
kamarádkou kadeřnicí Monikou Kopeckou nabízíme jak kosmetické
tak i kadeřnické služby. V kolínském salonu mohu doporučit i
nehtový design, suchou pedikúru a masáže celého těla. Případný
zájem mě bude moc těšit.

PRO ŽENY
Zazpívala jsem si písničku „Nikdy se nevrátí
pohádka mládí…“ a navštívila kosmetický salon
paní Martiny Nádvorníkové.

Děkujeme Martině za rady, díky kterým budou ženy z Červených
Peček a okolí nejkrásnější. Přejeme jí štěstí a spokojenost.

Chceme se líbit, cítit se mladě a svěží. Martino, co byste poradila
ženám jak pečovat o pleť?
Péče o pleť se liší podle typu pleti. Nejdůležitější je pleť kvalitně
vyčistit. Kvalitní vyčištění je základním předpokladem pro zdravou
pokožku obličeje. Čím lépe je pleť vyčištěná, tím lépe přijímá
následnou péči. U čištění je důležitá pravidelnost. Při večerním čištění
smýváme z obličeje make-up a nečistoty, které se na ní během dne
usazují. Ranní čištění je též důležité, protože pokožka přes noc
produkuje více mazu, který je potřeba odstranit dříve, než naneseme
denní krém.

Ptala se V. Miškovská

Upleť čtverec
Baví vás háčkovat či plést? Nebo to chcete
naučit děti či vnoučata?
Pokud chcete, můžete při tom ještě pomoci
dětem v Jižní Africe. Zapojila jsem se do
charitativního projektu, který má pomoci hlavně
lidem z téměř druhé strany světa, ale věřím, že
"dává" také stejnou měrou těm, kteří věnují svůj
um a především svůj čas. Dohodla jsem se s paní Cajthamlovou, a
moc jí takto ještě jednou děkuji za vstřícnost, že ve svém obchodě
zřídí takové "sběrné místo." Já se postarám o řádné připravení balíčku
vždy po 200 kusech a odešlu jej přímo na adresu do Afriky. Potom
budu kontrolovat seznam doručených balíčků, abych se ujistila, že
vše dorazilo k dobrovolníkům.

Blíží se léto, jaké krémy doporučujete a jak je to s opalováním?
UV záření může mít negativní vliv na pleť obličeje-od předčasného
stárnutí až po rakovinu kůže, proto je sluneční ochrana velmi důležitá.
Nejvyšší ochranu vyžaduje pokožka neopálená a citlivá. Pleť těla je
většinou zakrytá oblečením, zatímco pleť obličeje je daleko více
vystavována působení UV záření po celý rok, z tohoto důvodu je třeba
se chránit před sluncem pomocí produktů speciálně vyvinutých pro
její potřeby. Správné opalovací přípravky a výška jejich ochranného
faktoru se vybírá podle fototypu pleti. O negativním působení slunce
na pokožku by se dalo mluvit dlouho…

CO PLÉST?
Cílem je vytvořit – uplést nebo uháčkovat hřejivý, příjemný
čtverec libovolného vzoru a barvy o rozměrech 20×20 cm. (Opravdu
nesmí kousat.) Čtverce jsou sešívány dobrovolníky až na místě, tedy
v Jihoafrické republice. Pokud by byly zaslány již sešité celé deky,
muselo by se za každý kus platit dovozní clo. Proto je potřeba nechat
cca 50 cm dlouhý ocásek pro sešití. Tento ocásek smotejte a přivažte
kontrastní vlnou k okraji čtverce. Všechny ostatní nitky, které
zůstávají po napojování příze, prosím odstříhejte. Z 35 kusů vynikne
jedna deka.

Martino, jsou různé typy pleti, jak je udržovat?
Existují čtyři základní druhy zdravé pleti: normální, suchá, mastná
a smíšená.
Typ pleti je dán geneticky, ale aktuální stav se může lišit
působením vnitřních a vnějších vlivů, např. podnebí, léky, stres,
dědičnost, kterým je vystavena.
Normální pleť je optimálně vyvážená, není příliš mastná ani suchá.
Suchá pleť produkuje méně kožního mazu, proto může být hrubá a
působit bledým dojmem.
Mastná pleť je typ pleti se zvýšenou tvorbou kožního mazu, má
lesklý povrch a viditelné póry.
Smíšená pleť je tvořená kombinací více druhů pleti, které se liší v
T-zóně a na tvářích.
Každý typ pleti vyžaduje individuální péči a přístup při jejím
udržování.

UŽ NYNÍ DĚKUJI ZA POMOC.
I když mám raději dobré skutky spíše regionálního charakteru,
věřím, že akce má smysl. Myslím, že spíše než ve velkých městech
může oslovit "babičky" na venkově. Ke dnešnímu dni máme 100
čtverců - všechny zřejmě od jedné paní, které takto na dálku velmi
děkuji. Pokud by se posílání zalíbilo a našly by se aktivní "pletařky",
kterým již došla vlna, uvažuji, že je reálné organizovat i sběr příze.
Pokud by chtěl někdo přispět finančně na poštovné, budu ráda.
V oficiálním letáku se píše, že s každým čtvercem se vybírá i
poštovné 3,- Kč. Já jsem ráda za tu odvedenou práci. Někdo může
nabídnout svůj čas a snahu a jiný drobné, které by utratil v kavárně.
Samotnou mne překvapilo, že balík do Afriky je drahý. Odeslání 200
čtverců vychází na 630,- Kč. O zaplacení prvního balíčku se podělím s
kamarádem, ale další se pokusím zaplatit pomocí sponzorů. A zde je
prostor pro další pomoc. Pokud by firma, podnikatel nebo jen
jednotlivec chtěl přispět finančně, budu ráda za každých deset korun.
Projekt je zatím časově neomezený. Věřím, že do konce
kalendářního roku bych alespoň dva, tři balíčky mohla odeslat. Na
pletení osobně nemám čas. Doufám, že někoho tato možnost realizace
osloví a tak společně pomůžeme dobré věci.
Zuzana Istenčinová

Martino, objednám se, přijdu do salonu, lehnu si na lehátko, jaký
postup zvolíte?
Po uložení na lehátko se v první řadě věnuji obočí, řasám a
nechtěným chloupkům na obličeji. Poté je důležité pleť dokonale
odlíčit a vyčistit. Následuje masáž, která je nejoblíbenějším úkonem
v kosmetické péči. Masáží dochází k prokrvení kůže, zlepšuje přísun
kyslíku a živin, urychluje se metabolismus a odstraňují se nejstarší
zrohovatělé buňky a mazové zátky. Po masáži přichází na řadu čištění
pleti. Po čištění většinou použiji „dermaroller“, který díky
mikrojehličkám dosáhne lepšího vstřebávání sér s účinnými látkami,
které vybírám dle typu pleti. Na sérum se aplikuje pleťová maska,
kterou lze nechat 10-15min působit nebo pleť ošetřit galvanickou
žehličkou na vrásky, která celé ošetření znásobí. Nakonec se na pleť
nanese denní krém, který též vybírám dle typu pleti dané klientky.
Co dalšího můžete ve svém salonu nabídnout?
Kromě jmenovaných úkonů provádím ještě depilaci obličeje horní ret, brady, tváří nebo podpaží, rukou či nohou. Dále různé typy
masáží, např. obličeje, dekoltu, trapézových svalů nebo mikromasáž
očního okolí. V dnešní době je již samozřejmostí trvalá na řasy nebo
líčení. V salonu v Kolíně mohu nabídnout ještě ošetření laserem.

Hasiči v Červených Pečkách
se nenudí
Uplynuly tři měsíce od posledního článku o aktivitách hasičů a
opět je o čem psát.
Nejprve je třeba se vrátit do podzimu loňského roku, kdy díky
pochopení městyse bylo rozhodnuto o některých akcích na
„hasičárně“, vedoucích k obnově její slávy z let minulých. V rámci
údržby byla provedena rekonstrukce střechy, ale hlavně byl do

Ženy by se s vámi rády poradily. Mohou vás navštívit a objednat
se?
Samozřejmě. Budu moc ráda. K zastižení jsem na tel. čísle
739 007 805 nebo ve svém malém skromném salonku v Červených
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zbrojnice zaveden plyn, proveden rozvod tepla a osazeny radiátory,
které nahradily tolik energeticky nevyhovující akumulační kamna.
V rámci těchto nezbytně nutných oprav přiložili i hasiči ruku k dílu a
z místnosti, která byla chápana jako sklad či dílna vytvořili velice
útulnou klubovnu, ve které se od nového roku pravidelně každé
pondělí schází členové jednotky dobrovolných hasičů obce na školení
a výcviku.

Usměrňování dopravy
Je již tradice, že hasiči pomohou při sběru druhotných surovin.
Letos se dobrovolná akce znovu zorganizovala a do kovošrotu se
odvezly dva nákladní automobily šrotu a jeden přívěs za auto plný
hliníkového odpadu.
V roce 2017 oslaví hasiči 140. výročí od založení. Je to již
úctyhodná doba, kdy naši předkové založili spolek pro boj s požáry a
my jako jejich následovníci nechceme jejich odkaz znehodnotit. Proto
se velmi pečlivě na výročí budeme připravovat. Chceme za podpory
městyse a naší dobrovolné práce zrekonstruovat zbrojnici, aby byla
schopna slavnostního znovuotevření v době výročí. Ale i dovybavit
zásahovou jednotku věcnými prostředky tak, aby byla kdykoli
schopna pomoci vám, občanům.
Je mnoho úkolů před námi stojících. Byli bychom rádi, kdyby mezi
nás přišli i noví zájemci, kteří jsou přesvědčeni, že pomoc bližnímu,
jak naši předkové při založení spolku měli ve vínku, je i jejich
mottem.

Rekonstrukce klubovny
V dubnu byl dokončena i konečná výzdoba historickými
i současnými hasičskými přilbami jak domácími, tak zahraničními.

Podle starosty SDH Jiřího Suchánka a velitele jednotky SDH
Antonína Smrčka sestavil člen SDH a zastupitel Jan Bradna
Foto archív SDH

Vzpomínání
S paní Albínou Slanou z Opatovic jsme si
zarecitovaly
báseň
Miroslava
Floriana
„V podvečer“:
„Né v sedmnácti ani ve třiceti, teprve když je
pozdě na hrátky, člověk jak svátek každý den už
světí a váží si střípků mezi odpadky“.
Básník Miroslav Florian byl velký přítel naší rodiny a vztah ke
Kutné Hoře byl pro nás mimořádný. Já, i můj bratr Ing. arch.
Vladimír Novotný, který byl velmi umělecky nadán, jsme studovali
v Kutné Hoře reálné gymnázium. Můj otec Ladislav Novotný za války
vyučoval na Vyšší průmyslové škole též v Kutné Hoře. Já jsem
pokračovala ve studiu na ekonomické škole v Kolíně a potom jsem
vystudovala Vyšší průmyslovou školu stavební. Zaměstnaná jsem byla
celý život v Okresním stavebním podniku v Kolíně, kam přešla také
po zabrání v roce 1950 stavební firma mého otce.
Na padesátá léta minulého století nerada vzpomínám. Po roce
1989, kdy skončil stavební podnik, jsem pracovala v soukromých
firmách až do svých 68 let. Potom mi vážně onemocněl manžel, o
kterého jsem se 5 let starala.
Při tom shonu to nějak rychle vše uteklo. Nemohu nevzpomenout
na moje úžasné rodiče, na jejich velkou lásku, se kterou nás vychovali.
Dnes už rodiče, bratr, ani manžel nežijí. Já mám jediného syna Mirka,
který mi dělá samou radost. Žiji v hezkém prostředí, velkém domě se
zahradou, kde vše s láskou udržuji. Mám plno zájmů a čas se mi stále
nedostává.
Na závěr bych se chtěla ještě zmínit, jako občan Opatovic, o tom

Výsledek naší práce
Ale nejen sami sobě byli hasiči ochotni dobrovolně věnovat svůj
volný čas. Vždyť jste je i vy, kteří jste se účastnili „pálení čarodějnic“,
mohli vidět při asistenci i s hasičským vozidlem a krátce potom, při
pietních aktech spojených se sedmdesátým výročím konce 2. světové
války, kdy usměrňovali dopravu tak, aby pietní akty proběhly důstojně
a bez narušení dopravou. Však si taky vyslechli, slušně řečeno názory
arogantních řidičů.

Asistence při „pálení čarodějnic
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co nás nejvíc trápí. Do naší obce už řadu let nepřicházejí žádné
finanční prostředky. Nefunguje kanalizace, chybějí chodníky,
osvětlení máme jen díky elektrickým stožárům, na kterých je osvětlení
upevněno, atd. Bohužel ani do budoucna se v Opatovicích nepočítá se
zlepšením situace.
Albína Slaná

Tenerife. Průměrné teploty zimního období se pohybují okolo
24-28°C a v létě „stoupají“ na 27-33°C.

Paní Albíně Slané přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu a
spokojenost a ať ten čas tak neletí.
Věra Miškovská
Nedá mi to, abych několika řádky nereagoval na poslední věty
jinak poutavého vzpomínání paní Slané. Věřím, že z jejího pohledu
jakožto i z pohledu obyvatel dalších vesnic spadajících pod správu
našeho městyse se někdy může jevit rozdělení investic jako
centralistické a upřednostňující pouze Červené Pečky. Je to mimo jiné
dáno i tím, že v nich jsou soustředěny mnohé budovy a služby sloužící
nám všem. Zároveň se jedná i o největší z našich deseti obcí.
Vždy jsme se snažili investovat pokud možno vyváženě,
smysluplně a účelově. Na výtku, že do Opatovic řadu let nepřicházejí
žádné peníze, si dovolím připomenout např. nedávnou velkou investici
do vodovodu. Ale to už tak bývá, co se vybuduje a není na očích, ale
tzv. zakopáno v zemi, to se rychle zapomene. Kanalizace
v Opatovicích není a obávám se, že v dohledné době stejně jako
v dalších okolních obcích, ani nebude. Technicky řešitelná sice je, a to
buď odvodem splaškových vod až do Červených Peček na centrální
čistírnu, či vybudováním nové čistírny pro Opatovice, případně i pro
Bojiště. Ale finanční náročnost takového projektu by městys na
dlouhá léta zcela paralyzovala od dalšího rozvoje, protože v současné
dotační politice není budování kanalizací podporováno a zadlužit obec
úvěrem opravdu chceme pouze v tom nejnutnějším případě.
V další výtce zmiňovaný chodník v obci je ve výhledu investic na
další léta. Chtěli bychom vybudovat propojení mezi Opatovicemi a
Bojištěm s návazným chodníkem podél hlavní silnice v Opatovicích,
stejně jako tomu je již na Bojišti. V současné době se řeší jeho trasa,
protože na Bojišti budeme muset pravděpodobně zbudovat finančně
náročnou lávku přes potok. Podobně bych mohl reagovat i na další
části zmiňované výtky. Ale nechci obhajovat rozhodnutí zastupitelů
kam společné prostředky vložit. Bohužel není v silách a hlavně
finančních možnostech městyse uspokojit všechny občany a věřte mi,
že rozhodování co upřednostnit a co odložit je někdy velmi bolestné.

Kousek od mého domu je krásná pláž Anfi de Mar
Pro tohle všechno jsem se, i přes náročné počáteční období, kdy
nebyla Česká republika ještě v EU a nemohli jsme tak volně pracovat
v zemích Unie, rozhodla žít právě na Kanárských ostrovech. Zde jsem
také potkala tatínka mých dvou jižansky temperamentních synů
Matiase a Sebastiana, kteří vyrůstali v trojjazyčně hovořící anglicko –
španělsko - české rodině, v domě na dohled od oceánu, s báječnými a
vstřícnými sousedy. Vždycky jsem obdivovala, jak samozřejmě a
s chutí dodržují veškeré církevní i občanské svátky a kulturní tradice
regionu a vzájemnost, s jakou se sousedi navzájem hostí a těší
z každého dne. Věřím, že i to byly důvody, proč mě zde většina mé
rodiny i mých přátel v průběhu let pravidelně navštěvovali. S mým
partnerem jsme otevřeli restauraci, bar i obchod, které se staly místem
setkávání našich věrných klientů ze všech koutů Evropy, především
pak ze Skandinávie. I po svém návratu domů do Čech zůstaly
Kanárské ostrovy pevně v našich srdcích. Nadále pomáhám zájemcům
o cestu na tyto okouzlující ostrovy a i já sama se pravidelně vracím na
Grand Canarii, abych se setkala s přáteli, rodinou a věnovala se svému
obchodu.

Lubomír Jirků, starosta

SEZNAMTE SE S...
... Šárkou Kodytkovou, kterou čas zavál až na ostrov Gran
Canaria.

„Je to pár měsíců, co jsem se po 20 letech, přičemž 13 z toho bylo
v zahraničí, vrátila do Červených Peček, své rodné vísky. Zásadní část
tohoto období jsem strávila na Kanárských ostrovech, konkrétně pak
na Gran Canarii.
Geologicky je Gran Canaria výsledkem dávné vulkanické aktivity,
která svou silou vytlačila lávovou hmotu nad zemský povrch a
vytvořila tak pestrobarevnou scenerii kaňonů a jeskyní. Hory ležící
uprostřed ostrova jsou plné piniových, tj. borovicových lesů, další
zajímavostí jsou pak písečné duny Maspalomas, velký maják Faro de
Maspalomas, jeskynní městečko Baranco de Guayadeque, rybářská
osada Agaete, nespočet rodinných zábavných parků a v neposlední
řadě muzeum Kryštofa Columba v hlavním městě Las Palmas.
Gran Canaria má velmi rozmanité podnebí. Na jihu ostrova se
zhusta vyšplhá rtuť k tropickým hodnotám a přitom z pláže můžete
pozorovat bělostně třpytivý sníh na 3718 metrů vysoké, nejvyšší hoře
Španělska Pico de Teide, která se vypíná na protilehlém ostrově

30. května s Matiaskem, Sebastiankem a se svoji švagrovou
Marií de Pino, která vyrábí proslulý kozí sýr na Gran Canarii
Můžu říct, že všechna ta léta, která jsem strávila mimo svou rodnou
zem, byla nesmírně obohacující. Poznala jsem důvěrně kulturu jiných
zemí, získala skvělé přátele na celý život a díky životu na Gran
Canarii také dva úžasné syny, které teď zase já můžu seznámit se
všemi bohatstvími mého rodného Polabí.“
Rozhovor se Šárkou připravila V. Miškovská
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děti předvedly na jarních besídkách pro rodiče. Ukázky toho, co už
umí, předvedly děti na vyzdobené terase MŠ a rodičovské publikum
mohlo využít prostornosti školní zahrady. Kroužek tanečků také
nezahálel a vystupoval na kolínských veřejných akcích.
Den dětí MŠ uspořádala jako cestu za pirátským pokladem.
Rozloučení s „předškoláky“ se kromě pedagogů z MŠ zúčastnil i
starosta městyse a s ředitelkou ZŠ a MŠ dětem popřál hodně úspěchů
v 1. třídě a předal věcné dary.
V měsíci květnu také proběhl zápis nových dětí do MŠ. Vzhledem
k nízkému počtu žádostí o odklad školní docházky, nebude počet
nepřijatých dětí vysoký. Naopak MŠ bude schopna umístit větší počet
dětí než tomu bylo v minulých letech.
Z důvodu stavebních prací v areálu ZŠ a MŠ, bude provoz MŠ
o prázdninách pouze první tři týdny v červenci, a to v budově MŠ.

Zpráva Klubu důchodců
V tomto roce si připomínáme 70. výročí od konce
2. světové války. My starší si pamatujeme
bombardování Kolína, útěk německých vojáků a
hlavně osvobození naší vlasti Rudou armádou. Proto
jsme rádi přišli na Červenopečecké náměstí uctít
památku padlých spoluobčanů a položit květiny k
pamětní desce s jejich jmény.
Při této příležitosti jsme si užili příjemný podvečer s dechovou
hudbou, občerstvením a novým posezením vedle cukrárny paní
Beranové, které nám přišlo vhod, a děkujeme tvůrcům za tento dobrý
počin.
Ale zpět k naší klubové činnosti. Vyjíždíme na první jarní výlet s
novým autobusovým dopravcem panem Ladýřem. V plánu máme tři
zastavení s různým zaměřením. Nejdříve zámek Mníšek pod Brdy,
který leží v podhůří Brdské vrchoviny nedaleko Prahy. Prohlédli jsme
si nejen část státního zámku s obrazy a dobovým nábytkem, ale i
soukromé pokoje bývalých majitelů. Průvodkyně byla velmi výřečná a
hlavně nahlas mluvící, což je pro nás důležité. Dále jsme se přesunuli
k náměstíčku a tajně doufali, že se nám někde zjeví Kája Mařík a
Zdeňa z lesovny, kteří zde chodili do školy. Bohužel, ta doba je dávno
pryč a připomíná nám je pouze kniha.
Všichni jsme se těšili na oběd v Dobříši a poté pokračovali
v našem výletu. Druhým bodem dne jsou zahrady u dobříšského
zámku. Jedná se o francouzský park, ve kterém probíhají stavební
úpravy. Neptunova kašna nás ale nadchla a tak zastavení nebylo
zbytečné.
Třetím a posledním místem byla obec Všeradice. K našemu
překvapení tu najdeme dvě muzea: první zaměřené na dobu pravěku,
umístěné v objektu místního obecního úřadu. Nás ale zajímalo
muzeum M. D. Rettigové spojené s galerií. Ta byla v budově špýcharu
otevřena v roce 2010. První expozice, na kterou jsme narazili, je
v přízemí a pojednává o rodačce, buditelce a spisovatelce
M. D. Rettigové, o jejím životě a díle. Výstavní prostory jsou velice
citlivě upraveny. Prohlížíme si dobový nábytek, kuchyňské nádobí,
nechybí ani šicí stroj, klavír a samozřejmě několik sbírek kuchařských
receptů. Unikátní je její portrét vyobrazený na jedné ze stěn špýcharu.
Jde totiž
o digitální obraz, který tvoří 2500 čtverečků různých odstínů.
V prvním patře je postupně budována výstava České vesnice. Věnuje
se nejen historii zemědělství v 19. a 20. století, ale můžeme si
prohlédnout i běžný život lidí ve vesnici v tomto období. Druhé patro
objektu skýtá stálé expozice současných výtvarníků a fotografů.
Našemu vnímání však byla bližší další část, kde jsme shlédli výstavu
známých českých i zahraničních malířů a sochařů. Odtud jsme
odcházeli s pocitem klidu
a krásy. Po ukončení prohlídky špýcharu nás čekalo ještě jedno
překvapení. Unikátní golfové hřiště v tomto areálu s osmnácti
jamkami nabízí návštěvníkům skvělou relaxaci. Na toto hřiště
navazuje speciální relaxační stezka s různými cvičebními stroji a je
jedním z výjimečných sportovišť.
Náš výlet končí, odjíždíme domů přes Dobřichovice, Černošice,
loučíme se s řekou Berounkou
a už se blížíme k Praze a jen obdivujeme novou dopravní
infrastrukturu, nadjezdy a podjezdy, které se kroutí jako had. Ochotný
pan řidič nás dovezl pohodlným autobusem zpět do našich domovů.
Na další schůzce budeme mimo jiné záležitosti vybírat cíl dalšího
výletu. Těšíme se, že nám počasí určitě vyjde a pohoda a nálada nás
všech bude opět bezvadná.

Za MŠ H. Beňovská

Mateřinka vyjela aneb výlet
do Jestřábí Lhoty
Loňský rok na Den dětí nás navštívily děti z mateřské školy
Jestřábí Lhota. A protože jsme si padli do oka, s potěšením a
zvědavostí jsme rádi přijali pozvání na návštěvu jejich působiště.
Nadešel den D. Před cestou jsme se posilnili svačinou, do batůžku
připravili pláštěnku, pití a druhou sváču. A mohli jsme vyrazit.
Autobusem cesta trvala chvíli, vždyť Jestřábka je kousek za Kolínem.
Na hřišti, kde jsme měli domluvený sraz, na nás všichni čekali.
A nejen děti se svými učitelkami, ale i psovodi Policie ČR se svými
čtyřnohými pomocníky. Shlédli jsme ukázky výcviku psů poslušnost, vyštěkání zloděje, zadržení pachatele. Poté jsme se vydali
do místní jednotřídní mateřské školy, kde jsme na zahradě posvačili,
doplnili tekutiny a pohráli si s novými kamarády. Nabrali jsme sílu a
pokračovali procházkou obcí, tam už nás z jedné chalupy vyhlížel pan
Převrátil, který má ekofarmu. Pan majitel měl pro děti připravený
program, moc se nám tam líbilo. Provedl nás svým stavením. Kdo
chtěl, mohl si pohladit koně, poníka, miniprasátko, kravičku, nakrmit
kozičky, okouknout morčata, králíky, kocoura. Kdo chtěl, svezl se na
poníkovi. Kromě toho jsme si zasoutěžili v hodu podkovou, přibrali
znalosti o uzdění a čištění koní. Odjížděli jsme plni prožitků a zážitků,
a o to nám šlo! Děkujeme paní ředitelce za zprostředkování tohoto
setkání.

Ekofarma v Jestřábí Lhotě
Blanka Lodinská

Za klub důchodců Věra Nováková a Květa Čurdová

Kroužek tanečků
Co se událo v MŠ

Naše "malé tanečnice" naposledy vystoupily a krásně zatančily
tentokrát na kolínském náměstí 8. 5. při Dni záchranářů.
Zatančily svůj oblíbený taneček "Buchet je spousta" a poprvé na
veřejnosti i taneček "Poupata".
Děvčátka velmi ráda tančí a na každé své vystoupení se moc těší.
Další pozvání dostaly holčičky tentokrát na svatbu.

Činnost MŠ byla v uplynulých jarních
měsících velmi aktivní. Děti společně
s učitelkami navštívily výstavu s tématem
životního prostředí v Kolíně, společně se
všichni podívali do MŠ v Jestřábí Lhotě a
navštívili místní farmu. Svoje dovednosti

Helena Potměšilová
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Vyprávěla nám o své práci v divadle. Na kroužku si vždy užijeme
spoustu zábavy, a to je pro mne ta nejlepší odměna.
Věra Vejtrubová

Výstava o životním prostředí
V pátek 24. dubna se konal výlet s nejstaršími předškolními dětmi
autobusem na výstavu o životním prostředí pořádanou MěÚ Kolín. Na
této výstavě byl jako každoročně bohatý program k oslavě Dne Země
včetně poznávacích soutěží. Nejeli jsme nepřipraveni, neboť v MŠ
v těchto dnech probíhala akce „Barevný týden“. Každý den děti
chodily oblékány podle charakteristických barev země, např. zelená
jako lesy a louky. Děti se dozvěděly, proč chráníme naše lesy, přírodu,
zvířátka, proč třídíme odpad apod.
V Kolíně v suterénu Městského společenského domu nás čekalo
překvapení v podobě živého telátka, selátka, kuřátek i dalšího
drobného zvířectva. Děti si vyzkoušely dojení na připraveném
trenažéru a za odměnu dostaly sladký tvaroháček. V 1. a 2. patře nás
čekaly vědomostní soutěže. Poznávání zvířat, stromů, květin nebo i
barevných kontejnerů zvládli všichni na výbornou. Děti měly možnost
spatřit vycpaná zvířata, přírodniny, trofeje myslivců i různé výrobky
ze dřeva, kovů apod.
Z výstavy si děti odnesly nejen odměny v podobě časopisů,
sladkostí, ale i náramky s názvem „Ochrana životního prostředí“ a
především pěkné zážitky a dojmy.

Zpráva ze žákovského parlamentu
Žákovský parlament se i nadále schází
jednou měsíčně a projednává dění ve škole.
Průběžně monitoruje klima ve třídách a
úspěšně funguje i patronát starších žáků nad
mladšími.
ŽP je organizátorem některých akcí
konaných ve škole jako například akce Kdo
si hraje, nezlobí, jejímž cílem bylo zmapovat hraní společenských her
mezi žáky. Na konci školního roku bychom rádi zrealizovali Den
společenských her společně se školní družinou. Do této akce se budou
moci zapojit i rodiče.
Parlament se podílel i na akci, kdy naši školu navštívila paní
spisovatelka Irena Fuchsová.
K této příležitosti byla také vyhlášena Spisovatelská soutěž.
Spolupráce s paní spisovatelkou nadále probíhá a žáci, kteří se do
spisovatelských pokusů zapojili, sestaví Almanach dětské tvorby naší
školy.
Sběratelská soutěž vyvrcholila „Tvořením s krabičkami“, do
kterého se zapojila škola, družina a MŠ. Úkolem bylo sestavit
jakoukoli stavbu či sochu z krabiček.
Žákovský parlament se stane také patronem Sportovní olympiády
pro školní družinu na konci školního roku.
Za svou aktivitu a dobrou práci zaslouží všichni členové pochvalu.

Zpráva ze školní družiny
Děti ze školní družiny si mohou vybírat z rozmanité programové
nabídky v jednotlivých odděleních. Díky dobré spolupráci mezi
vychovatelkami se daří realizovat mnoho aktivit, kterých se mohou
žáci účastnit.
Na konci zimy se v rámci masopustu konal družinový karneval
s rejem masek, tancem a soutěžemi. V jarním období se uskutečnila
velikonoční dílna, kde si mohly děti vytvořit velikonoční dekorace
různými technikami. Někteří si vyzkoušeli i výrobu ručního papíru.
Kladný vztah ke knihám byl podporován i tematicky zaměřenou
akcí Březen – měsíc knihy, kdy si účastníci přinášeli do školní družiny
své oblíbené knihy a četli z nich ukázky.
Navštívila nás také v rámci školní akce spisovatelka Irena
Fuchsová.
V dubnu jsme se zaměřili na ochranu přírody, třídění odpadu a
v souvislosti se Dnem Země sestavili Atlas zvířat.
Obtížnou práci pedagogů si mohly děti vyzkoušet i v Dnu naruby
v ŠD a to přípravou programu pro ostatní.
Na konci měsíce dubna se stalo Čarodějnické odpoledne se
soutěžemi prověrkou různých dovedností. Počasí nám přálo i při
opékání vuřtů.
V květnu se naučíme základy první pomoci.
Žákovský parlament přislíbil spolupráci při organizaci Sportovní
olympiády na konci roku.
Věra Vejtrubová

Pučálková O.

Dramatický kroužek

Víčka již na správném místě

Školní rok se pomalu chýlí ke konci a tak i žáci z dramatického
kroužku se snaží zúročit všechno, co se v kroužku naučili. Sestavili si
úplně sami program, který by rádi předvedli na závěrečném
vystoupení. Pochvalu zaslouží i někteří členové za recitační pásmo
k příležitosti
70. výročí konce 2. světové války. Navštívila nás také paní
spisovatelka Irena Fuchsová a podívala se na ukázky toho, co umíme.

Tímto bych moc ráda poděkovala všem, kdo se podílel na sběru
víček od PET lahví.
Víčka si odvezl tatínek Rebečky, která trpí onemocněním motýlích
křídel a teprve letos v srpnu oslaví první narozeniny. Vy všichni, kdo
jste přispěli i minimálním množstvím víček, jste zmírnili trápení této
dívenky. Tatínek ještě přislíbil, že se s přebytkem peněz podělí
s chlapečkem z vedlejší vesnice, který trpí dětskou obrnou. Tím se
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tedy nabízí, aby sbírka víček nekončila a pokračovala dál.
Prosím, podpořte tuto dobrou věc a noste víčka do základní školy.
Kdo by chtěl vědět více o nemocné holčičce, může si najít její
internetovou stránku www.rebecinakridla.cz.
Jistě vás zajímá, kolik kilogramů jste vlastně přinesli - 300kg!!!
DĚKUJEME!
Jana Nováková

Mateřské centrum ČEPEČKY
= Baby klub
Jak jsme avizovali, tak se stalo. Kromě
pravidelného „scházení se“ v herně máme
za sebou několik akcí:

Velikonoční ladění
Loutkové divadélko
Tentokrát jsme, jak se
říká, vsadili na jistotu.
Pohádku Jak šla vrána
do
světa
nám
přijel
představit pan Petr Pištěka
z Petrpaslíkova divadla
z Nymburka, který u nás
byl již na podzim s jinou
pohádkou. Opět nás zaujal
svou hlasovou rozmanitostí, hereckým výkonem,
loutkového a živého divadla, i schopností zapojit diváky.

Jedno středeční odpoledne v herně jsme si zpestřili společným
tvořením. Na programu byla výroba kytičky z barevného papíru a
zápichu zajíčka. A jak už „pozvánka“ hlásila předem – šlo o tvoření
mrňat za pomoci dospěláka. A tak to taky bylo!

kombinací

Keramické tvoření
Omezená kapacita, omezený čas, ovšem neomezené možnosti při
tvoření – tak nějak by se dalo charakterizovat naše sobotní dopolední
keramické tvoření. Pod rukama nám vznikaly vázy, květináče, zápichy
k bylinkám i jiné „parády“ do zahrady. Ale – a to hlavně – jsme se
v příjemné atmosféře příjemně odreagovaly od starostí všedního dne.
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Výroba svíček
V malém počtu, avšak s dobrou náladou probíhalo naše sobotní
tvoření. Nejdříve jsme se nechaly zasvětit do procesu výroby svíček.
A o pár minut později se pouštíme do díla. Venku bylo opravdu
nádherně, ale jak se nakonec ukázalo, neméně pěkné bylo i samotné
tvoření.

Hlídka mladších chlapců zápasí se zdravovědou
Vítězné hlídky:
Mladší dívky:
1. místo - 7. oddíl - Kateřina Hrejsemnou, Marie Trpišovská,
Valentýna Novotná

A co dál?

Starší dívky:
1. místo - 9. oddíl - Marie Krátká, Simona Králová, Noemi Povolná

Do konce června se budeme scházet v „herně“; pak se uvidí.
A ještě výzva pro nás i pro Vás: jedná se o charitativní projekt
„UPLEŤ ČTVEREC“. Více o projektu se dočtete zde ve čtvrtletníku
nebo na našich webových stránkách.

Mladší chlapci:
1. místo - 14. oddíl - Michal Zuza, Vojta Hynčica, Jan Papcun
Starší chlapci:
1. místo - 11. + 12. oddíl - Adam Horálek, Albert Procházka, Kryštof
Podhora

Za kolektiv maminek Čepečků Petra Kubelková

Za středisko Junáka Iveta a Jarka, 7. oddíl

Memoriál Standy Petruse, Hany
Moravcové a Jaromíra Pilného

Dětský den v parku

V sobotu 25. dubna jsme uspořádali každoroční
Memoriál na počest Hany Moravcové, Jaromíra
Pilného a Standy Petruse, ve kterém si světlušky,
vlčata, skauti i skautky vyzkoušeli znalosti a
dovednosti nabyté při skautování. Závod se konal za
krásného počasí v opatovické oboře. Slavnostní
zahájení memoriálu proběhlo v osm hodin ráno a pak už vyrážely
jednotlivé hlídky na cestu. Trasa vedla po hlavních cestách
v opatovické oboře. Závodníky čekalo celkem deset disciplín – šifry a
myšlení, znalosti přírody, vyhledávání informací, střelba, historie a
současnost skautingu, lanové překážky, všeobecné znalosti,
zdravověda, orientace v přírodě a uzlování. Během cesty tříčlenné
hlídky navíc řešily ještě deset bonusových otázek, týkajících se
znalostí našeho střediska, městyse a jeho historie. Celkové pořadí
mohlo ovlivnit i chování a čas hlídek strávený na trase. Na
závěrečném vyhlášení byly nejlepším hlídkám v každé kategorii
předány ceny a květiny, které vítězové položili se vzpomínkou na
hroby našich bývalých vedoucích. Poděkování patří také
mysliveckému sdružení Obora za bezplatné zapůjčení jejich
opatovické klubovny.

Poslední květnová neděle nám nadělila
opravdu krásné počasí, takže každý kdo se
přišel zúčastnit všech připravených soutěžních
disciplín, si je mohl naplno užít a za
zasloužené splnění úkolu si i pořádně zamlsat.
Mezi disciplínami, které si děti mohly splnit,
se nacházel mj. lov rybiček, kriket, skákání na
trampolíně, hod mincí do vody, malování na obličej a plno dalších.
Překvapením dne byla návštěva popelářského vozu, u kterého se děti
dozvěděly zajímavosti o třídění odpadu a také si vůz mohli pořádně
prohlédnout zvenku i zevnitř a zjistit tak, co opravdu obnáší jejich
práce. Opravdu to zas tak jednoduché není, pracovat jako popelář.
Všichni zúčastnění se během celého odpoledne mohli osvěžit
malinovou limčou i kopečkovou zmrzlinou.

Slavnostní nástup všech hlídek před startem závodu

Provazová houpačka vyžadovala silné paže
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lana, rýček, sekeru, lékárničku a celty. Takto vybavené se vydaly po
sobotním startu na dlouhou cestu. Jejich úkolem bylo projít trasu
vyznačenou na mapě, dorazit na všechna stanoviště a pokusit se získat
co nejvíce bodů. Úkoly na stanovištích byly zajímavé a netradiční –
připravit hru pro skupinu neznámých dětí (á la improvizace),
zachránit zbloudilé skauty, prokázat zručnost, na lanových překážkách
sílu a mrštnost a po celodenním putování uvařit v cíli večeři (zadání si
vylosovaly) a postavit přístřešek pro následné přenocování. Vše se
počítalo do konečného hodnocení. Holky se však nenechaly ničím
rozhodit, závod úspěšně dokončily, na trase se vesele seznamovaly
s ostatními závodníky (samozřejmě kluky) a za špagety s mletým
masem dostaly od odborné poroty plný počet bodů. V neděli ráno
jsme všichni vstávali časně, rychle si sbalili věci, posnídali a pustili se
do druhé poloviny závodu. Otázky, šifry a časový limit – vše v centru
Kouřimi a poté už jen čekání na výsledky. Družina Kopretin nakonec
obsadila krásné 3. místo. Závod jsme si moc užily a už teď se těšíme,
až za dva roky opět zabojujeme o postup do vyššího kola, který nám
letos unikl opravdu těsně.

Zmrzlina přišla vhod všem
Míša, 8. oddíl

Oddílová výprava
V pátek 17.4. bylo tak krásné počasí, že by byla
škoda ho nevyužít. Proto jsme místo tradiční
schůzky podnikly pořádnou výpravu. Cílem se nám
stal Kořenov v Krkonoších. Na tamějším nádraží
jsme se dozvěděly, co je úkolem naší cesty.
Ve jménu Dobra jsme se snažily zachránit magický
šém před zloduchem Pimprlem, který se ho chtěl zmocnit a využít ho
ke svým strašlivým plánům. Nejprve jsme si však musely najít
příbytek, a to s myšlenkou, že není dobré soudit jen podle vzhledu.
Nakonec jsme nalezly obytný vagón, který nám krásně posloužil přes
celý víkend.
Hned v sobotu ráno Pimprle udeřil celou svou silou! Seslal na nás
dubnovou sněhovou nadílku. Nenechaly jsme se v žádném případě
zastrašit a vydaly se na túru s cílem sbírat indicie o šému. Podívaly
jsme se na rozhlednu Štěpánku, objevily zapomenuté závěje, i lesy
probouzející se do jara. Zahrály jsme si spousty her a z celého dne
jsme byly tak utahané, že nám u večerního zpívání rychle těžkla víčka.
Abych vás příliš nenapínala, tak to nakonec všechno dobře
dopadlo, Pimprle byl přemožen a výprava splnila svůj cíl. Poznaly
jsme nové kraje, odvezly si spoustu zážitků, ve vlaku spořádaly
hrozně moc závinů a můžeme se tak těšit na další společné výpravy.

Akce SEČ
Poslední květnový víkend jsme se rozhodly strávit v přírodě
v blízkosti přehrady Seč. V pátek odpoledne jsme dorazily do
Klokočova, v blízkém lese našly pěkné místo na přenocování a po
večeři ulehly do spacáků. Během sobotního dopoledne jsme si užívaly
sluníčka na louce, hrály různé hry a po obědě se vydaly na cestu
k přehradě. Občasnými přeháňkami jsme si nenechaly zkazit náladu,
po cestě „mixovaly“ písničky a zdolávaly jeden kilometr za druhým.
Zřícenina hradu Oheb byla původně cílem naší sobotní cesty, ale
vzhledem k silnému větru jsme se jen pokochaly úchvatným
výhledem a sestoupily do lesa pod hradem. Pak už jsme jen postavily
přístřešek, daly se do společného vaření a s plnými bříšky se
spokojeně odkulily do spacáků. Neděle byla opět převážně cestovní,
ale stihly jsme dorazit na Dětský den do parku, takže víkend neměl
chybu.

7. oddíl - výprava
Anka, 7. oddíl

Devítka v Kouřimi
S lehkou nervozitou, velkou dávkou zvědavosti, ale především
v očekávání nového dobrodružství jsme vyplnily přihlášku na okresní
kolo Svojsíkova závodu, pořádaného v polovině května v Kouřimi.
Dle instrukcí přibalila družina ve složení Maruška, Simča, Čímí a
Naty kromě spacáku, karimatky, oblečení a svačiny ještě mapy, kotlík,

Za devátý oddíl Hermi
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den D. Po obvyklých letištních procedurách jsme nastoupili do letadla
na přímé lince Praha – Dubaj a vydali se vstříc novým
dobrodružstvím.
Doba letu utekla jako voda a po 6 hodinách jsme přistáli v noční
Dubaji a přetočili si hodinky o 3 hodiny dopředu (v létě by to bylo o
pouhé 2 hodiny, neboť tady letní a zimní čas neodlišují). Zde na nás
čekalo pronajaté auto a dalších 150 km k domu, jež se na 3 týdny stal
naším domovem. Již cesta z letiště byla prvním velkým zážitkem.
Najít uprostřed noci na 12-ti proudé dálnici s mnoha nadjezdy,
podjezdy a křižovatkami ten správný výjezd z města ven vyžadovalo
velké soustředění celé posádky auta. Občas jsme měli pocit, že se
určitě ztratíme, neboť navigace nám ukazovala úplně jiný směr, než
jaký byl na dopravních ukazatelích, psaných dvojjazyčně (anglicky a
arabsky), jež jsme také pečlivě sledovali. Cestu z velkoměsta jsme
našli a těšili jsme se, jak pedál plynu sešlápneme až na podlahu,
abychom „domů“ dojeli co nejrychleji. Jaké však bylo naše překvapení, když na nás auto a vzápětí i navigace začaly po překročení
povolené rychlosti 120km/hod. pronikavě pípat. Nezbylo než zpomalit
na povolenou rychlost ☺ a dobře jsme udělali. Dálnice (a jak jsme
později během našeho cestování zjistili i všechny ostatní silnice) byla
poměrně hustě osázena rychlostními radary. K domu jsme dojeli bez
pokuty, vybalili zavazadla a skočili do postelí. Dalšího rána začalo
naše objevování a poznávání krás Emirátů i všedního života v nich.
Archeologické nálezy nejstaršího osídlení na území Spojených
arabských emirátů byly nalezeny poblíž hory Jebel Hafeet a jsou
datovány do období 4000 let př.n.l..
Spojené Arabské Emiráty (SAE), jak je známe dnes, vznikly až 2.
prosince 1972 spojením 7 emirátů, které byly až do té doby
samostatné. Největším emirátem je emirát Abu Dhabi, který má
rozlohu 67.340 km2, což je 87% území SAE. Nejmenším emirátem je
Ajman s rozlohou 259 km2.
Hlavní osobou, jež stála za sjednocením emirátů, byl šejk Zayed.
Ten byl také zvolen prvním prezidentem nově vzniklého státu. Tuto
funkci vykonával až do své smrti v roce 2004. Šejk Zayed krátce po
svém zvolení do funkce prezidenta věnoval původnímu obyvatelstvu
půdu a peníze. Mnoho lidí tak ze dne na den velmi zbohatlo.
SAE mají asi 9,7 miliónu obyvatel, avšak pouze čtvrtina z nich
jsou Arabové narození v Emirátech. Zbytek obyvatelstva tvoří cizí
státní příslušníci, kteří do Emirátů přišli za prací. Cizinci však nemají
v této zemi na růžích ustláno. Aby si s sebou do Emirátů mohli vzít i
svou rodinu, musejí mít natolik velký roční příjem, aby uživili sebe i
své nejbližší. Tuto podmínku, ale valná část cizinců nesplňuje, protože
v Emirátech pracují jako levná pracovní síla.
Indové, Pákistánci, Bangladéšané, Filipínci atd. pracují jako
taxikáři, prodavači, popeláři, obsluhy u čerpacích stanic, uklízeči a
hlavně jako stavební dělníci. Žijí v malých domečcích (dalo by se říci
stavebních buňkách) na okrajích měst a pouští.
Oficiálním náboženstvím ve Spojených arabských emirátech je
islám. Věřící k modlitbě svolává svým zpěvem muezzin. Děje se tak
vždy přibližně ve stejnou hodinu: ráno v 6:00, v poledne ve 12:00,
odpoledne v 15:00 , v 17.00 a v 19:00 hod.

Bloudění v Loučeni
- výlet 11. oddílu
Vesnice Loučeň leží mezi Nymburkem a
Mladou Boleslaví. Je proslulá nádherným
zámeckým parkem, ve kterém je vybudováno
Labyrintárium. Rozhodli jsme se s oddílem park
navštívit a všechna bludiště a labyrinty pořádně
prozkoumat. Aby byla větší sranda, vyzvali jsme
k účasti i rodiče kluků. Na kolínské nádraží přišli
tentokrát všichni včas, takže jsme v poklidu nastoupili do osobáku
směr Mladá Boleslav. Vystupujeme ve Všejanech, vesničce vzdálené
asi 6 km od Loučeně. Vede odtud příjemná turistická trasa lesem.
Nebyl žádný spěch, cestu jsme proložili hrou i krátkým odpočinkem,
od začátku tak byla veselá nálada.
V zámeckém parku jsme měli štěstí na speciální středověký
program, takže si kluci mohli splnit několik úkolů, zahrát si na Robina
Hooda a shlédnout scénku. Na jednom ze stanovišť jsme poznávali
živé dravce, mezi nimiž nechyběl také orel, náš oddílový symbol.
Dovolili nám vzít si ho na ruku a udělat společnou fotku, na kterou
jsme teď náramně hrdí. Největší zábava nás ale samozřejmě čekala v
bludištích a labyrintech, kterých je v parku celkem 11. Některé si
přímo říkají o to zahrát si uvnitř nějakou hru nebo obyčejnou honičku,
a tak se i mámy a tátové mohli na chvíli vrátit do dob, kdy bývali
dětmi nebo i vedoucími v našem středisku.
Odpoledne uteklo jako voda a pomalu byl čas dát si poslední
zmrzlinu a vyrazit zpátky na vlak. Cesta už tak rychle neubíhala, nohy
byly po celém dni také trochu těžší, ale stihli jsme to s rezervou. Vše
nám ještě podtrhlo nádherné počasí, takže celá akce dopadla na
výbornou. To jistě potvrdí všech 22 účastníků včetně rodičů, kterým
tímto děkujeme, že s námi neváhali vyrazit užít si prima den.

Jedenáctka v plné parádě
Filip Nehasil

Spojené arabské emiráty
očima rodiny Zuzových
Cestujete rádi? Naše rodina ano. Už když byly naše děti malá
miminka, navštívili jsme s nimi mnoho zajímavých míst nejen v naší
krásné zemi, ale i v zahraničí. Není tedy divu, že když přišla nabídka
s možností poznat Spojené arabské emiráty, neváhali jsme ani
chvilinku. Zjistili jsme si o Emirátech vše potřebné, objednali jsme
letenky, v cestovních průvodcích vyhledali zajímavá místa a začali
pečlivě přemýšlet, co zabalíme do zavazadel (váhový limit na jednu
osobu činil 15 kg). Koncem října 2014 pak přišel dlouho očekávaný
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Romantika skončila, když jsme uviděli naše auta v obležení pasoucích
se velmi zvědavých velbloudů. Velbloudi nám auta trošku poprskali,
ale jinak proběhlo setkání s nimi bez problémů.
Necestovali jsme jen po přírodních krásách. Zblízka jsme si
prohlédli i nejznámější emirátskou architekturu.

O tom, že být cizincem ve Spojených arabských emirátech není
žádná legrace, jsme se přesvědčili, když jsme vyrazili na dvoudenní
výlet do sousedního Ománu. Byli jsme připraveni na všechno, ale
procedury na hranicích trvaly déle, než jsme čekali. Obešli jsme 8
úředníků, než jsme získali vízum a povolení ke vstupu na ománské
území, které nám zároveň zajištovalo návrat zpět do Emirátů.
Státní hranice SAE je obehnána vysokým plotem s ostnatým
drátem a hlídána policií v silných a rychlých autech. Prý není nouze
ani o dobře mířící ostřelovače.
Po úspěšném překročení hranic do Ománu nám však hladina
adrenalinu v krvi neklesla, ba naopak. Světla rychle ubývalo a
asfaltová silnice se změnila v úzkou, kamenitou a prašnou cestu.
Nakonec jsme stanuli na okraji srázu uprostřed začínající noci. Silnice
skončila. Za svitu baterek jsme našli vhodné místo ke stanování,
postavili stany, uvařili večeři, popovídali si a šli spát.
Ráno jsme se vydali na průzkum okolí. Našli jsme kozí farmu, ale i
nádherná zákoutí, jež vyhloubil vodní tok. Zjistili jsme totiž, že stany
jsme v noci postavili v korytě řeky.
Dalším nevšedním zážitkem bylo stanování v poušti.

Burj Khalifa v Dubaji - Nejvyšší mrakodrap na světě. Tak to jsme
si nemohli nechat ujít.
Jméno nese podle šejka Khalify – vládce emirátu Abu Dhabi, který
věnoval peníze na jeho dostavbu. V roce 2008 to totiž vypadalo, že
z důvodu světové krize nebude dostavěn.

Už sama cesta do pouště byla velmi dobrodružná. Začalo se
stmívat a my jsme ztratili kontakt s druhým autem. Druhé auto jsme
po chvíli našli, ale naše se začalo ztrácet v písku. Zapadli jsme. Na
vyhrabávání nebyl čas, rychle se šeřilo. Základem přežití v poušti je
oheň. Nebylo ale vůbec snadné jej rozdělat, neboť pod kameny,
potřebnými pro ohniště, byli škorpióni a jiná havěť. Nakonec se nám
to podařilo a byli jsme rádi, že oheň máme. Za další dunu přijeli
posedět místní mladíci se silnými auty a jen jasný svit ohně nás
chránil, aby nám omylem nezaparkovali ve stanu. Naštěstí brzy zase
odjeli. Ráno bylo velmi romantické. Jen slunce, písek a my.

Byli jsme ve 124 patře ve výšce 452 metrů nad zemí. To je nejvýš,
kam se běžný turista v tomto mrakodrapu dostane. Výhled byl
úchvatný. Svět pod námi i kolem nás jsme si přibližovali chytrým
dalekohledem. Šlo na něm nastavit jak okolí vypadalo před stavbou
mrakodrapu (všude byla jen poušť), kam až je vidět, když je den
s bezvadnou viditelností. Samozřejmě fungoval i jako obyčejný
dalekohled, s nímž jsme sledovali dění v ulicích pod námi.
Další navštívenou a pečlivě prohlédnutou stavbou byla Velká
mešita šejka Zayeda v Abu Dhabi - největší mešita v arabském světě.
Stavba této mešity probíhala v letech 1996 -2004. Blízké okolí
mešity prochází úpravami ještě dnes.
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Vnitřní výzdoba mešity je tvořena květinovými a ornamentálními
vzory, které jsou vyrobeny z polodrahokamů. Podlahu hlavního sálu
pokrývá koberec o rozloze více jak 5600m2. Výroba tohoto ručně
tkaného koberce trvala dva roky a podílelo se na ní více jak 1200
iránských žen. Vstup do sálu s tímto kobercem je povolen pouze bez
obuvi.

PO DVACÁTÉ
Ano, věřte nevěřte, letos je to přesně
dvacet let, co probíhá v Červených
Pečkách turnaj smíšených trojic v beach
volejbalovém klání. Za tuto dobu si již vše
tak říkajíc „sedlo“ a turnaj se pevně
zařadil mezi sportovně společenské akce
městyse. A čím vším si turnaj za oněch 20
let prošel? První krůčky byly nesmělé a klání pod vysokou sítí se
odehrávala ve více méně rodinném kruhu. Po těchto nesmělých
krůčcích se zrodila myšlenka turnaj trochu víc otevřít a nabídnout
možnost sportovního vyžití i ostatním volejbalovým nadšencům,
kterých v polovině 90. let bylo jako hub po dešti. A tak se i stalo.
Turnaje se rok co rok zúčastnily týmy zprvu bezprostředního okolí,
ale časem přibyla družstva z Hradce Králové, Liberce, Jihlavy i Brna.
Rostoucí zájem z řad hráčů a diváků přiměl organizátory turnaje ve
snaze nabídnout všem, kteří se turnaje zúčastnili, ještě něco navíc.
Ruku v ruce se stoupajícím zájmem rostlo i zázemí turnaje v podobě
občerstvení a doprovodných akcí. A tak se staly nedílnou součástí
akce například míchané nápoje, domácí buchty, různé speciality na
grilu a široká škála nápojů. Ti, kteří si v minulých letech nenechali ujít
after party, která představuje společenské vyvrcholení turnaje, mohli
zkusit bungee jumpimg, zhlédnout exhibici českých reprezentantů
v beach volejbale v podání bratrů Benešových a zatančit si v rytmu DJ
rozhlasových stanic Černá Hora, Zlatá Praha nebo Styl, které
v následujících letech nahradila live vystoupení kapel např. Trampoty,
Blue Bucks, Alžbětiny Sosny, Medvěd 009.
Přes vše shora uvedené se všichni ti, kteří turnaje zajišťují,
dopracovali k letošním ročníku s pořadovým číslem 20. Ten své brány
otevře 19. června 2015. A co všechny přítomné z řad hráčů a
návštěvníků čeká? Zjednodušeně řešeno – klasika patřící k turnaji.
Bezva zápasy, které gradují s blížím se finále, dobré jídlo, široká škála
alko i nealko nápojů a kvalitní zábava.

Tohle všechno je jen zlomkem toho, co jsme v Emirátech viděli a
zažili. Spojené arabské emiráty mění svou tvář doslova přímo před
očima. Tam, kde ještě nedávno byla tichá poušť, stojí dnes moderní
mrakodrapy. Nejlepším příkladem je Dubaj. Když se v roce 2004
začal stavět mrakodrap Burj Khalifa, byla kolem jen poušť. Dnes je to
veliké, životem pulzující velkoměsto. Výstavba zde probíhá přímo
závratným tempem.
Na překonání vzdálenost 150km jste dříve při cestě na velbloudu
potřebovali týdny. V sedmdesátých letech 20. století se tato doba
zkrátila zhruba na 7 dní díky tomu, že se pouští začalo jezdit autem.
Dnes stejnou vzdálenost ujedete v klimatizovaném autě po osmi
proudé, krásně osvětlené dálnici, za necelou hodinu a půl.
Na závěr ještě malá hádanka. Poznáte, co znamená tato dopravní
značka?

A tak už jen telegraficky
pátek 19.6.2015
15.00
15.15 – 24.00
souběžně od 21. 00
cca 2.00

vystoupení DJ Olina

sobota 20.6.2015
8.00 – 13.00
13.00 – 18.00
18.00 – 20.00
21.00

zápasy základních skupin
zápasy pavouka
souboje tří nejlepších týmů o konečné umístění
after party se skupinou KYVADLO

zahájení turnaje
zápasy v základních skupinách

Ano, správně. Je to přechod pro chodce.
Z naší dovolené jsme si přivezli spoustu fotografií a zážitků. Viděli
jsme, jak se žije v přepychu i naprosté chudobě a že k tomu, aby byl
člověk šťastný, stačí opravdu málo - střecha nad hlavou a lidé, jež vás
mají rádi.
V. Zuzová Šimková

Loňské souboje na hřišti
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ŠIPKY
Prázdniny klepou na dveře a to znamená,
že šipkařská sezóna je za námi. Již čtrnáctá
v Červených Pečkách.
S velkým očekáváním vstoupil do nové
sezóny A-tým šipkařů Červených Peček.
Po postupu z druhé ligy byla hlavním cílem
záchrana v první lize. Bohužel toto se splnit
nepodařilo a po ročním účinkování áčko opět sestoupilo.
Na konečném výsledku se nejvíce projevily nevyrovnané výkony
všech hráčů týmu. Byli jsme první, kdo porazil do té doby
stoprocentní Konárovice a připravili je o první body v sezóně.
Na druhou stranu ale prohrajeme dvakrát s týmem, který nakonec
skončí poslední v tabulce. Šipky jsou sport, kde je vidět víc než kde
jinde, jak hráči přistupují k tréninku, nebo lépe řečeno, jestli vůbec
trénují. A trénink byl bohužel největší slabinou našeho týmu, ať už to
bylo z pracovních, rodinných či jiných důvodů. Letošní ročník jsme
také neodehráli na svých domácích terčích, ale v azylu na Růžku a
v novém hracím dni, v pátek. Což mělo za následek, že se tým
z důvodu pracovního vytížení na domácí zápasy sešel málokdy
v nejsilnější sestavě.
Nezbývá než doufat, že se nám podaří co nejrychleji - nejlépe za rok
- vrátit zpátky do první ligy.
Béčko s céčkem se letos potkaly v jedné ligové skupině. B-tým
skončil v polovině tabulky na sedmém místě a céčko obsadilo 13.
místo z patnácti účastníků.

Tak co na ně vymyslíme
A trochu symboliky na závěr. Dvacátý ročník turnaje se uzavře 20.
června tohoto roku. A tak pokud máte rádi symboliku, určitě se
ukažte, rádi vás uvidíme a budeme vám ve všem k dispozici.

Prázdniny za dveřmi a to znamená, že se blíží další ročník, již
jedenáctý, „Úplně jinýho házení pod širým nebem“. Turnaj se bude
konat 18. července na fotbalovém hřišti.

Za pořadatele Aleš Šibrava

Radek Šťastný

Z TENISOVÉHO ODDÍLU
ČEPEČKY NA DRAČÍ LODI
V TÝNCI NAD LABEM

V České republice již mnoho let není
tenis jen letním sportem. I v zimním
období je k dispozici mnoho krytých
povrchů a vážní zájemci si mohou vybrat.
Přesto se většina tenistů těší na kurty pod
otevřenou oblohou. Každý rok začíná
venkovní tenisová sezóna na antukových
dvorcích jarními brigádami. Antukové dvorce jsou velmi náročné na
údržbu po celý rok a zejména na jaře to je mnoho hodin ruční práce,
kterou si většina oddílů dělá svépomocí - brigádami. To je také asi
hlavní důvod, proč se v Americe na antuce téměř nikde nehraje.
Stalo se již dobrou tradicí, že v Červených Pečkách je každý rok
povrch na kurtech dobře upraven a snažíme se jej tak udržet až do
konce sezony. Hraní na takovém povrchu je radost a je škoda, že si to
užívá jen málo členů oddílu a jeho hostů. Stále platí, že tenisový areál
je přístupný i dalším zájemcům.
Tradiční jarní oddílový turnaj je letos naplánován na 6. června,
tedy po čase psaní tohoto příspěvku a nemohu čtenářům sdělit jeho
výsledky.
Od počátku května probíhá každé úterý od 16. hod. tenisová
příprava pro děti. Těší mě, že s většinou mladých tenistů se scházíme
již po několikátý rok, ale je škoda, že jen málo z nich zavítá na tenis
také v jinou dobu. A protože tenis je technicky náročnější sport, je
nutné trénovat častěji. Pro trénink je třeba hodně míčů a dosud jsme
používali starší, již ohrané míče. Ty mají nevýhodu, protože
odskakuje každý jinak, a proto jsme letos pořídili stovku nových
krásných tréninkových míčů.
Svůj příspěvek ukončím tradiční pozvánkou pro nové zájemce těšíme se na Vaši návštěvu.

Když jsem letos dostal pozvánku
k účasti na dalším ročníku závodů dračích
lodí v Týnci nad Labem, ani chvíli jsem
nepochyboval, že bychom se znovu
nezúčastnili. Vždyť v předchozích dvou
ročnících si všichni členové posádky
s názvem ČEPEČKY velmi pochvalovali
atmosféru, napětí a výbornou zábavu. Ale podobně jako loni se téměř
polovina z předchozí posádky z různých důvodů nemohla zúčastnit.
Tady si dovolím znovu připomenout, že posádku dračí lodi tvoří
20 pádlařů a dle propozic závodu mezi nimi musí být min. 4 ženy.
Protože v minulém roce jsme měli problém doplnit posádku o ty, kteří
na poslední chvíli nemohli, letos jsme chtěli mít raději někoho
v záloze. V letošní posádce jsme měli i našeho starostu, který se
o místo přihlásil ještě dlouho před tím, než se starostou stal. Oproti
loňsku ale nikdo neodpadl a nakonec jsme měli víc zájemců než míst
na lodi. Řešili jsme to střídáním, ale bylo těžké rozhodovat, kdo
kterou jízdu nepojede.
Podobně jako před minulými ročníky jsme využili možnost
tréninků na dračí lodi, kterou mají vodáci v kolínském oddíle Fortuna.
Umožnil nám to opět zkušený vodák a člen Fortuny Honza Šulc
z Červených Peček, přestože v termínu 30. 5. 2015, kdy se závody
konaly, již měl naplánovanou jinou vodáckou akci. Honza nám na
trénincích dělal nejen kormidelníka, ale také trenéra a poskytl nám
důležité technické rady. Letos jsme stihli tři tréninky, a i když jsme se
nikdy nesešli v plném počtu, velmi nám to pomohlo. Honzovi i jeho
vodáckému oddílu za to patří velký dík od všech členů posádky.

Miloslav Kubín
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Před finálovou jízdou se většina starších domnívala, že na první
dvě posádky, (složené z mladých, silných, často trénujících a jen
s minimálním počtem žen) nemáme šanci, ale nikdo nic nevzdával a
všichni šli do boje ze všech sil. Výsledek byl nakonec velmi těsný –
pořadí mezi prvními dvěma posádkami musela rozhodnout až cílová
kamera a naše loď dojela jen cca 1m za nimi. Třetí místo je
skvělé a je to náš nejlepší výsledek na těchto závodech.
Důkazem velkého nasazení a bojovnosti naší posádky je skutečnost,
že jsme si v každé další jízdě zlepšili čas. Pro pořádek je třeba uvést,
že prvenství letos získala posádka s velmi netradičním jménem
„Čubky na vlnách“ a druhý skončil vítěz předchozích ročníků
„Namydlený blesk“. Jak jsem již uvedl, jsou to posádky,
které jezdí často a mají za sebou již mnoho závodů na různých
místech republiky.

V Týnci se závodí již od roku 2010 v rámci Svátků Labe a
dětského dne na stejné trati pod zdymadlem - 200m proti proudu.
Každý rok jsou ale podmínky trochu jiné. Je různý stav vody a síla
proudu a zejména jiná intenzita a směr větru. V letošním ročníku
foukal vítr do zad a to napomohlo k rychlejším časům než loni. Letos
závodilo 12 posádek a program byl stejný jako v předchozích
ročnících. Dopoledne bylo vyhrazeno na zkušební jízdy, kdy každá
posádka dostala přidělené „profesionální“ bubeníky a kormidelníky.
Vlastní závody začaly po poledni rozjížďkami. Každý tým měl dvě
jízdy (pokaždé s jiným soupeřem a v jiné dráze) a součet časů pak
stanovil pořadí pro finálové jízdy. Letos jsme obě své rozjížďky
vyhráli a v součtu časů jsme byli třetí hned za obhájci prvních dvou
míst z loňského ročníku! Tím jsme si zajistili účast ve finále „A“ a tak
i nejhůře třetí místo.

Jsme třetí, ale jenom o chloupek

Kapitán přebírá cenu a gratulaci za umístění
Také letos jsme se shodli, že to byla velmi vydařená akce,
nádherná atmosféra, máme z toho výborné zážitky a nejpozději příští
rok to zkusíme znovu.
Miloslav Kubín
Kompletní posádka po finálové jízdě

Nikdo se neulejvá
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