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Vážení spoluobčané,
za okny poletují sněhové vločky, rtuť teploměru se motá kolem nuly
a sluníčko nevidíme celé dny. Zima je deﬁnitivně tady. A s ní i poslední
letošní číslo našeho čtvrtletníku. Bývá dobrým zvykem v něm shrnout rok
uplynulý a nastínit, co nás čeká v roce příštím. Tak se do toho pojďme pustit.

S

polkový, kulturní i společenský život
v obci silně ovlivnila nekonečná
epidemie koronaviru. Téměř žádné akce
nebylo možné uspořádat kvůli tvrdým
opatřením zaměřeným proti šíření viru.
Zrušeny byly opět všechny plesy včetně
Plesu městyse, podruhé jsme nepřivítali
naše nové občánky. Jubilejní pětadvacátý
ročník Plážáku se zase odložil na další rok.
Dočkáme se ho někdy? Červenopečecká
pecka dopadla úplně stejně. Těch několik
málo vlaštovek, které se stihly vmáčknout
do mezer mezi jednotlivými vlnami,
vyplnilo letní měsíce a dávalo naději, že se
snad dočkáme normálního života.
Prázdniny zakončil Den pro děti, který se
v novém termínu a formátu pořádání rychle
zařadil do hojně navštěvovaných úspěšných
letních akcí. Ve sportovním areálu proběhl
další ročník turnaje malých fotbalistů
Fotbal Cup 4x4, kde se v průběhu tří dnů

M. P.

Všema deseti jsem chtěl radit. A teď si nevíme rady v pěti!

V tomto čísle naleznete:
Střípky z městyse - strana 2
Ze zasedání zastupitelstva:
č. 4/2021 dne 23. 9. 2021 - strana 3

vystřídalo neuvěřitelných 52 týmů z celé
republiky. A fotbalistům k mé velké radosti
vyšla i oslava 100 let fotbalu v Červených
Pečkách.
Ale tím bych asi mohl výčet letošních
akcí ukončit. Podzim přinesl opětovně
nastupující další vlnu nákazy a s ní spojená
omezení, zamezující konání větších
sešlostí. Rozsvěcení stromečku tak
proběhlo stejně jako vloni virtuálně
a otazník visí i nad plánovaným vánočním
country bálem skupiny Trampoty 18.
prosince. A jak dopadnou jarní plesy, si nyní
opravdu netroufám spekulovat. Rádi
bychom alespoň navázali na pravidelné
vítání občánků a počátkem dubna 2022 se
vrátili k této letité tradici v nových prostorách a snad s pestřejším programem.
Investorsky se také nejednalo o žádný
šlágr, jak by řekl klasik. Většinu času jsme
strávili v přípravách budoucích staveb,
sháněním ﬁnančních prostředků a administrací probíhajících zadávacích řízení.
Přesto jsou projekty, které se podařilo
dokončit a již slouží svému účelu.
Ve sportovním areálu nově vzniklo
workoutové hřiště, na kterém mohou
všichni zájemci potrápit své tělo a zlepšit si
svou fyzickou kondici. Pro zpestření
pravidelných tréninků ho využívají i místní
sportovní kluby a spolky. I když je v provozu pár týdnů a nyní již počasí k jeho
návštěvě opravdu neláká, určitě si našlo své
místo v nabídce sportovního vyžití pro naše
obyvatele.
Po dokončení celkové rekonstrukce
školního hřiště přišla na řadu i školka, která
se konečně dočkala nových herních prvků
č. 5/2021 dne 26. 10. 2021 - strana 6
Pozvánky kulturní komise - strana 7
Klub důchodců - strana 9
ZŠ a MŠ Červené Pečky - strana 16
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Předvánoční realita
Druhým rokem koronavir
decimuje celý svět.
Zdá se však, že ani bez něj
nebyl by svět jako květ…
Na lepší stav prezidenta
museli jsme počkat.
To jen nová garnitura
nemohla se dočkat.
Madam Leyen, šéfka v EU,
horuje pro planetu.
Tryskáč i na krátkou trať má –
zjistili jsme na netu.
Zdražováním energií
ledaskomu hrozí krach.
Inﬂace tak rychle roste,
že se prachy mění v prach.
Kauza MUDr. Cimického
překvapila velice.
Jak se dobrat pravdy, práva,
zajímá mě teď nejvíce.
Ptačí chřipka Českem letí,
na drůbež jde krize.
To, že budou bio vejce,
byla jenom vize.
Zdůvodňovat očkování
ani vláda neumí.
Tomu, co psal MUDr. Juška,
každý hlupák rozumí.
V ordinaci dopis visí,
odpíračům vytřel zrak.
Snad si dají v něčem říci,
náš doktor je kabrňák.
Život není černobílý,
čas snad něco spraví.
Do nového roku přeji
štěstí, lásku, zdraví.
M.T.
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pro nejmenší děti. Po roční pauze od doby,
kdy musely být odstraněny nevyhovující
kovové prolézačky, glóbusy a podobné
pozůstatky dob minulých, můžeme na
zahradě školky najít nové houpačky,
hnízdečko, posilovací soupravu, pavoučkův domeček či lanovou pyramidu. Vše již
slouží našim nejmenším.

jako ve století osmnáctém.“ Sice jsme s tím
tak docela nesouhlasili, ale rozdíl byl
opravdu markantní. Proto se od jara
plánovala i tato oprava, která v těchto dnech
konečně ﬁnišuje. Na Vánoce už, doufejme,
budeme mít svého praktika zpět z nedobrovolného přesunutí sídla ordinace v Ratboři.
V lednu 2022 se ještě dočkáme instalace

Nové herní prvky v mateřské školce - foto Lubomír Jirků

Po loňském dokončení opravy kostela se
na jaře podařilo získat ﬁnanční prostředky
i na slibovaný bezbariérový vstup do
církevního areálu, zadní vchod z ulice
Bendova. V obvodové zdi byla instalována
kovová branka a po šikmých chodnících je
možné kostel navštívit bez nutnosti
stoupání po schodišti. Mnohým spoluobčanům, kteří již mají problémy s chůzí do
schodů, se tak opět zpřístupnil kostel se
svým okolím.
Na jaře jsme si zmapovali všechny místní
kapličky, křížky a další podobné vesměs
církevní památky. Drobné opravy a údržba
se řeší operativně, když je potřeba. Trojboká
kaple umístěná na křižovatce polních cest
z Dobešovic, Hranic a Bohouňovic I však
potřebovala důkladnou rekonstrukci.
Nechali jsme tedy zpracovat projekt,
posoudit navržený postup prací na památkově chráněném objektu odborníkem –
pracovnicí Národního památkového ústavu
Ing. Arch. Havlíkovou, a pod jejím přísným
dohledem nechali vybranou restaurátorskou ﬁrmou objekt opravit. Výsledek jste již
mohli posoudit buď naživo při procházce po
okolí, nebo na již publikovaných fotkách.
Určitě nám dáte za pravdu, že se práce
povedla.
Úspěšná rekonstrukce zubní ordinace
byla impulsem k zahájení rekonstrukce
o patro níže, u našeho praktického lékaře.
Když totiž na jaře spatřil novotou vonící
pracoviště zubařky, jednou z jeho poznámek bylo i: „Tady je to konečně jako
v jedenadvacátém století, zato u mě dole

jezdící plošiny do prvního patra zdravotního střediska městyse. Umožní tak nejenom
hendikepovaným vozíčkářům, ale i do
schodů obtížně chodícím občanům dostat se
do prvního patra bez použití schodiště.
A poté už jenom zbude oprava sociálního
zařízení v patře, vymalovat chodby a bude
zase na pár let hotovo. Tedy, doufejme.
Hotovo vlastně není nikdy.
Nedá mi to, abych se ještě na závěr
nevrátil k aktuálním problémům spojeným
s epidemií, současným náladám ve
společnosti, protestech proti všemu a všem
denně přenášených všemi médii. Někdy si
opravdu připadám, že někteří z nás žijí
v jiném světě. Velmi jsem ocenil emotivní
projev slovenské prezidentky, které již, zdá
se, také došla slova nad počínáním několika
jedinců. U nás, bohužel, k podobnému
pojmenování skutečnosti zdá se nemá nikdo
dost odvahy.
Každý se musí srovnat se svým svědomím, se svou odpovědností k ostatním, ke
své rodině i dětem. Nechci-li se nechat
očkovat, ať k tomu už mám jakýkoli důvod,
nedává mi to ale žádné právo ohrožovat
tímto svým rozhodnutím své okolí. Natož se
agresivně vymezovat vůči zbytku společnosti, která má názor jiný, podložený vědou
a lékaři. Před pár dny jsem řešil s ředitelkou
školy výhrůžky od rodičů dětí, které byly
spolu s celou třídou poslány do karantény.
Výhrůžky podpořené z internetu staženými
„důraznými upozorněními“ vyhrožující
ředitelům škol trestním oznámením, když
budou respektovat nařízení hygieny,
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Střípky z městyse
ź Na připravovanou akci kanalizace na
Bojišti máme souhlas dotčených orgánů
se zatrubněním 12 metrů koryta potoka,
ale nařízené podmínky na uložení
kanalizace v souběhu s potokem jsou
nereálné. Kanalizace proto musí být
uložená částečně do zahrad soukromých
vlastníků. Máme připravený návrh
projektu a nyní jednáme s jednotlivými
majiteli a žádáme je o udělení souhlasu
s trasou budoucího uložení potrubního
vedení. Ihned poté necháme trasu
geodeticky zaměřit a dokončit tyto
poslední části. Tím budeme mít vše
potřebné pro žádost o stavební povolení
a podání žádosti o dotaci, která by velmi
pomohla s ﬁnancováním. Na výsledku
těchto kroků bude záviset i termín
samotné realizace.
ź Dýchací přístroje pro jednotku SDH jsou
dodané a umístěné v zásahovém vozidle.
Celá jednotka prošla výcvikem v jejich
používání. Před podáním žádosti
o proplacení jsme ještě absolvovali dvě
kontroly ze strany poskytovatele dotace,
obě úspěšně. Zda se nám ale vynaložené
prostředky vrátí ještě letos, je zatím
nejasné.
ź V jarních měsících se nám podařilo získat
tři přísliby dotací na plánované stavby
městyse. První z nich byla oprava střechy
a půdní vestavba úřadu městyse, druhou
oprava ulic Na Obci a Horní v Červených
Pečkách a třetí vodovod do Bořetic.
Letošní turbulentní rok nám plány značně
zkomplikoval, jak se dočtete níže.
ź Probíhají výběrová řízení na dodavatele
vodovodu do Bořetic, opravy střechy
a vestavby na budově úřadu městyse i na
opravu ulic Horní a Na Obci. Kvůli
množství doplňkových dotazů byl u všech
zadávacích řízení několikrát posunutý
termín otevírání obálek, a proto máme
problém s termíny doložení podkladů na
příslušná ministerstva. U všech akcí jsme
požádali o prodloužení tohoto termínu.
Ministerstvo pro místní rozvoj nám již
zamítlo žádost o prodloužení termínu na
vestavbu úřadu. Další řízení jsou
v procesu a jejich výsledek ještě nemůžeme předvídat.
ź Finišují práce na revitalizaci zeleně.
Firma už připravuje plochy na trávníky,
výsadbu stromů i nové cesty. Zároveň

běží i druhá stavba, tzv. biokoridory
v okolí Bojiště a Obory. Vše bude dle
smlouvy hotové do konce roku, ale teprve
na jaře, až se vše zazelená, bude možné si
plně vychutnat proměnu okolní krajiny.
Již nyní si ale s pokorou uvědomujeme
rozsah budoucí zahradnické péče
a údržby.
ź Dokončené workoutové hřiště ve
sportovním areálu v Červených Pečkách
začalo být podle předpokladů využívané
nejenom sportovními kluby pro zpestření
jejich pravidelných tréninků, ale můžeme
zde vidět i individuální zájemce o zlepšení své fyzické kondice.
ź Na školním hřišti byly 30. srpna zkompletovány fotbalové branky, u kterých se
čekalo na řádné zakořenění trávníku.
Nechali jsme také opravit zadní vjezd ke
školní jídelně, kam při přívalových
deštích vtékala voda z ulice na trávník
a hrozilo jeho poškození. Školní sportovní areál tak můžeme brát za dokončený
a ve spolupráci se školou připravujeme
provozní řád, který umožní jeho využití
širokou veřejností.
ź Rekonstrukce ordinace praktického
lékaře je hotová, nábytek je ve výrobě a po
jeho dodání se ordinace opět vrátí do
původních prostor. Výrazné zpoždění
vzniklo kvůli omezené kapacitě výrobce
nábytku, způsobené mimo jiné i probíhající epidemií.
ź Proběhla další schůzka se zástupcem
společnosti Meloun internet s našimi
připomínkami k návrhu smlouvy a nyní
čekáme na protinávrh k projednání.
Projekt optické sítě v Červených Pečkách
tak nabývá konkrétnější podobu.
ź Na dešťové kanalizaci u bytových domů
u parku proběhlo trasování kamerou. Byla
nalezená poškozená lomová šachta, do
které necháme připojit nové dešťové
vpusti z ulice Amálka. Prací se ujme
osvědčená místní ﬁrma pana Körbla a do
konce roku by měl být problém s dešťovou vodou zatékající do sklepů bytových
domů vyřešen.
ź Základní škola a školka přišla, stejně jako
mnoho našich občanů, o dodavatele
energií Bohemia Energy. Po necelém
měsíci u dodavatele poslední instance
jsme jako nejvýhodnější ze všech
špatných variant vyhodnotili nabídku
společnosti ČEZ s klesající cenou po dobu
tří let. Příští roky ukážou, jaký bude další

ministerstva apod., která přece „odporují
zákonům“ a „jsou protiústavní“ atd. A jak se
má asi podle vás ředitel zachovat? Je snad
právník, aby rozporoval a dával k soudu
nařízení hygieny? Ředitel dostane od
hygieny rozhodnutí o umístění třídy do
karantény z důvodu výskytu nákazy. A má
za úkol tuto skutečnost oznámit rodičům,
což udělá. A za to si vyslouží výhružky
trestním oznámením? Z jakého důvodu? Je
to snad jeho rozhodnutí?
Pokud to hygienické stanice dělají špatně,
což je také jeden z právních názorů,
nemohou za to ale ředitelé, starostové,
záchranáři ani lékaři na covidových
stanicích. Proč si tedy mají od některých
odpíračů nechat vyhrožovat? Proč tedy
nepodáváte trestní oznámení na stát,
ministerstvo, hygienické stanice? Ona
ředitelka je snadnější cíl, že? Nerozumím
tomu. Nerozumím tomu o to víc, když
některé z těchto lidí znám… tedy spíš znal
jsem, protože jejich současné chování
naprosto nechápu. Jaký má smysl domáhat

se vstupu do školy dítěte, když je společně
s celou třídou umístěné v karanténě? Co
s ním asi tak má ředitel nebo jejich učitel
dělat? Brát si za rukojmí děti, tahat do sporů
učitele, kteří nevědí, jestli mají dřív učit
distančně nebo prezenčně, vyhrožovat
nesmyslnými pamﬂety z internetu, to je
podle mě zbabělost nejvyššího kalibru, pro
kterou nemám pochopení. Bohužel,
i s takovými lidmi musíme žít. A vůbec se
nedivím, že občas v někom bouchnou saze
a nebere si potom servítky…
Ale pojďme k veselejšímu tématu.
Vánoční svátky se k nám nezadržitelně
blíží. Prožijte je, pokud možno, v příjemném kruhu svých blízkých, v pohodě a bez
zbytečných stresů. Připojuji i samostatné
přání zdraví nám všem, protože zdraví dnes
není rozhodně samozřejmostí pro každého
z nás.
Přeji Vám klidný adventní čas, mnoho
šťastných chvil v novém roce a úspěchy
v pracovním i soukromém životě.
Lubomír Jirků, starosta městyse

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 23. 9. 2021
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

1) Projednání prodeje části pozemku p.
č. 309/1, p. č. 43/5 a p. č. 694 vše k.ú.
Dolany u Červených Peček
p. Kopecký: Pozemek se nachází za
živým plotem na levé straně při výjezdu z
Dolan směrem na Čertovku a Kutnou Horu.
Dcera paní Uhelské zjistila, že mají
zaplocenou část pozemku, která je městyse.
Roky pozemek udržují a užívají, proto
požádali o prodej. Záměr prodeje byl řádně
vyvěšen.
ZM schvaluje prodej pozemků části p.č.
309/1 o výměře cca 160 m2 ostatní plocha a
p.č. 43/5 o výměře 24 m2 ostatní plocha, oba
k.ú. Dolany u Červených Peček za cenu 400
Kč/m2 a pozemek p.č. 694 o výměře 15 m2
zahrada k.ú. Dolany u Červených Peček za
cenu 50 Kč/m2 manželům Pavelkovým,
Ulrychova 1725/4, 160 00 Praha. Náklady
na oddělení pozemku a vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.
2) Projednání pronájmu části pozemku
p. č. st. 75 k.ú. Červené Pečky
Záměr pronájmu byl řádně zveřejněn;
společnost Zásilkovna, s.r.o., má zájem
o zřízení boxu na výdej objednaného zboží
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pro zákazníky. Všechny výdaje spojené
s provozem zařízení by hradila – roční
nájem by činil 500 Kč + DPH. Box by byl
umístěn na parkovišti v proluce na náměstí
v sousedství již fungujícího Alza Boxu.
ZM schvaluje pronájem části pozemku
městyse p.č.st. 75 o výměře 2 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Červené Pečky,
společnosti Zásilkovna, s.r.o., Praha 9, na
umístění Z–boxu na výdej objednaného
zboží pro zákazníky. Podmínky pronájmu
jsou uvedeny ve Smlouvě pro umístění Zboxu a spolupráci při jeho provozování,
která je přílohou usnesení.
3) Projednání cenové nabídky na
dodávku a montáž šikmé zvedací plošiny
do budovy zdravotního střediska
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou
na dodávku a montáž šikmé zvedací plošiny
do budovy zdravotního střediska.
Zastupitelé v diskuzi zvažovali montáž
sedačky nebo plošiny. Z hlediska univerzálnosti a možnosti použití i pro přepravu
invalidního vozíku se přiklonili k dodávce
a montáži zvedací plošiny.
ZM souhlasí s instalací šikmé zvedací

plošiny GSL Artira, dle cenové nabídky
společnosti Graventa Lift, s.r.o., ze dne 27.
8. 2021, v budově zdravotního střediska,
náměstí 1. máje č.p. 12 Červené Pečky.
4) Projednání rámcové smlouvy
o spolupráci při budování optické sítě
v městysi Červené Pečky
P. Novotný seznámil zastupitelé se
záměrem a nabídkou společnosti Meloun,
s.r.o., na spolupráci při budování optické
sítě v městysi Červené Pečky. Nová optická
síť by se budovala plně v investici společnosti Meloun, s.r.o., jako otevřená, to
znamená k využití poskytování služeb i pro
konkurenční společnosti za úplatu. Záměr
by proběhl v několika etapách s co nejmenším zásahem do stávajících ploch místních
komunikací a chodníků. Městys by mohl
využít zemní práce k položení svých
zařízení do prováděných výkopů. Navrhl
zastupitelům záměr neodsouhlasit, ale
pověřit úřad městyse dalším jednáním
o podmínkách realizace projektu.
ZM bere na vědomí záměr společnosti
Meloun Corporation, s.r.o., Praha 10, na
vybudování optické sítě FTTH v městysi
Červené Pečky. ZM pověřuje vedení
městyse vyjednáním podmínek rámcové
smlouvy o spolupráci.

b ř e m e n e s l u ž e b n o s t i č . I V- 1 2 6025551/VB01 na uložení kabelu nízkého
napětí do pozemku p.č. 1081/2 k.ú. Červené
Pečky, mezi Městysem Červené Pečky
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,
za jednorázovou úhradu 1 000 Kč.
6) Projednání Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na
uložení kabelu nízkého napětí do pozemků
městyse p. č. 272/45, 1243, 1590 a 1594 vše
k.ú. Červené Pečky
P. Kopecký seznámil zastupitele se
smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvou o právu
provést stavbu. Jedná se o uložení kabelu
nízkého napětí v délce 185 m kabelu
a skříně SR502 v ulici K Vodojemu k novým
parcelám.
ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a Smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126027871/1 na uložení kabelu nízkého napětí
do pozemků městyse p.č. 272/45, p.č. 1243,
p.č. 1590, p.č. 1594, mezi Městysem
Červené Pečky a ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín, za jednorázovou úhradu 5 579 Kč
bez DPH.
7) Projednání Smlouvy o budoucí
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5) Projednání Smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti na uložení
kabelu nízkého napětí do pozemku městyse
1081/2 k.ú. Červené Pečky
P. Kopecký seznámil zastupitele se
smlouvou o zřízení věcného břemene.
Jedná se o uložení kabelu nízkého napětí
v délce 8 m do pozemků městyse k
novostavbě v ulici Na Parkáně, za jednorázovou úhradu 1 000 Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného

darovací smlouvě tlakové kanalizační
větve v ulici K Vodojemu
V návrzích smlouvy i celého projektu je
chybně uvedena ulice Npor. Vaníčka,
správně má být ulice K Vodojemu.
Předmětem smlouvy o budoucí darovací
smlouvě je sjednání podmínek, za kterých
bude uzavřena darovací smlouva o převodu
vlastnického práva na stavbu tlakové
kanalizační větve v ulici K Vodojemu
o délce 175 m. Převod bude bezúplatný.
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cenový vývoj a jak spotřeba energií zatíží
rozpočet školy.
ź Z domu Na Parkáně vzniká krásný
svatební resort. Na schůzce s novými
majiteli iniciované starostou, probraly
obě strany své představy budoucí
spolupráce. Budovu bude možné
případně využít i na akce městyse či
komisí za zvýhodněných podmínek,
detaily se ještě připravují. Na webu
www.villadomcarli.cz najdete případně
více informací.
ź Na jednání se správcem šternberského
majetku Ing. Jedlánkem jsme probrali
všechny navržené směny, výkupy či
oddělení pozemků, které jsou potřebné
pro další rozvoj městyse. Po odsouhlasení
domluvených návrhů ze strany JUDr.
Sternberga bude jednání pokračovat již
nad konkrétními detaily našich návrhů.
ź Na opravené silnici z Dolan do Nebovid,
která byla od léta v rekonstrukci, proběhl
poslední kontrolní den a po dodání
dopravních značek ji bude možné předat
do užívání. Investor, Pozemkový úřad
České republiky, ji následně předá do
majetku a správy příslušným katastrálním
obcím, tedy Nebovidům a Červeným
Pečkám.
ź V Bořeticích jsme ani po několika
pokusech o vyčištění dešťové kanalizace
odvádějící vodu z křižovatky u úřadovny
nebyli úspěšní. Nakonec jsme přistoupili
na položení nového trubního vedení s tím,
že staré betonové trubky budou odstraněny. Výkopy byly naštěstí v travnaté louce
za úřadovnou a nevyžádaly si zásah do
nové vozovky. Na jaře, až budou ﬁnální
úpravy terénu a vzejde nová tráva, nebude
po výkopech ani památky.
ź V lokalitě Na Vyhlídce začala stavba
dětského hřiště, se kterým je počítáno ve
schválené studii celé lokality od samého
začátku. Původní umístění na jedné
z parcel uprostřed zástavby se nakonec po
silném odporu budoucích obyvatel
změnilo a hřiště bude součástí klidové
zóny okolo rybníčku Na Obci. Investorem
je, v duchu podepsané smlouvy, developer Ing. Růžička.
ź Aktuálně je u nás přes padesát pozitivních
spoluobčanů na covid-19, zatím neplánujeme žádná opatření. Uvnitř čísla opět
naleznete nelichotivý graﬁcký vývoj
nemocnosti v Covid-19 posledních
měsíců.

ZM schvaluje Smlouvu o budoucí
darovací smlouvě na převod vlastnického
práva na stavbu tlakové kanalizační větve
v ulici K Vodojemu, Červené Pečky, o délce
175 m na pozemcích p.č. 1111/2, 272/45,
1590 a 1594, vše k.ú. Červené Pečky, mezi
Janou Girčukovou, Na Obci 133, Červené
Pečky a Městysem Červené Pečky.
8) Projednání Smlouvy o právu umístit
a provést stavbu tlakové kanalizační větve
do pozemků městyse p. č. 272/45, 1590,
1594, 1111/2 vše k.ú. Červené Pečky
Paní Jana Girčuková žádá o vybudování
tlakové kanalizační větve v délce 175 m
včetně 9 ks tlakových kanalizačních
přípojek a vodovodního řadu v délce 154 m
včetně 9 ks vodovodních přípojek v ulici K
Vodojemu do pozemků městyse. Právo
stavebníka provést stavbu se zřizuje
bezúplatně.
ZM schvaluje Smlouvu o právu umístit
a provést stavbu tlakové kanalizační větve
a vodovodního řadu v ulici K Vodojemu,
Červené Pečky do pozemků městyse p.č.
1111/2, 272/45, 1590 a 1594, vše k.ú.
Červené Pečky, mezi Janou Girčukovou, Na
Obci 133, Červené Pečky a Městysem
Červené Pečky.
9) Projednání žádosti paní Miroslavy
Cézové, Poříčany, o změnu územního
plánu pozemku p.č.1458/2 k.ú. Červené
Pečky
Paní Cézová požádala o změnu územního
plánu na pozemku p.č. 1458/2 k.ú. Červené
Pečky, který se nachází v Dobešovicích Na
Katovně před pozemkem, který zakoupila
ke stavbě domu. V současném územním
plánu je na něm biokoridor. Předmětem
žádosti je převod tohoto pozemku k využití
jako zahrady.
ZM schvaluje žádost paní Miroslavy
Cézové, Poříčany, o změnu územního plánu
na pozemku p.č. 1458/2 k.ú. Červené Pečky
a zařazuje ji do zásobníku žádostí o změnu
územního plánu.
10) Projednání žádosti paní Girčukové,
Červené Pečky, o změnu územního plánu
části pozemku p. č. 272/36 k.ú. Červené
Pečky
Paní Girčuková požádala o změnu
územního plánu na část pozemku p.č.
272/36 k.ú. Červené Pečky. Je to zemědělský pozemek, který spojuje její parcely
a pozemky bratří Doušů, kteří podali také
žádost o změnu územního plánu, která se
projednávala na počátku tohoto roku.
Převodem těchto pozemků by vznikly další
stavební parcely v ulici J. K. Hrubého, ve
které jsou již realizované některé inženýrské sítě panem Růžičkou.
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ZM schvaluje žádost o změnu územního
plánu na části pozemku p.č. 272/36 k.ú.
Červené Pečky paní Jany Girčukové
a zařazuje ji do zásobníku žádostí o změnu
územního plánu.
11) Projednání Smlouvy o spolupráci při
zajišťování a spoluﬁnancování dopravní
obslužnosti od 1. 8. 2021
Stávající smlouva na dopravní obslužnost
byla uzavřena se společností OAD Kolín
a byla k 31. 7. 2021 ukončena a byl doplacen
náš příspěvek dle smlouvy k tomuto datu.
Od 1. 8. 2021 je prováděna dopravní
obslužnost v rámci integrované dopravy
organizované Středočeským krajem.
Středočeský kraj poslal návrh smlouvy na
další období s návrhem, že v roce 2021
doplatí městys zbytek závazku z ukončené
smlouvy s OAD Kolín. Středočeský kraj
připraví do konce roku novou kalkulaci
jízdného a podmínky smlouvy bude
s jednotlivými obcemi postupně upřesňovat
s tím, že od 1. 1. 2022 bude uzavřen dodatek
s konkrétním cenovým závazkem pro
městys. Součástí jednání je i upřesnění
jízdního řádu na linkách, které se této
oblasti týkají.
ZM schvaluje Smlouvu o spolupráci při
zajišťování a spoluﬁnancování dopravní
obslužnosti mezi Středočeským krajem,
Zborovská 11, Praha a Městysem Červené
Pečky.
12) Projednání zprávy kontrolního
výboru
Předseda výboru p. Bradna konstatoval,
že závady předložené na minulém zasedání
byly kompletně odstraněny. Elektronické
vedení obecně závazných vyhlášek je
v souladu s archivním vedením v písemné
podobě a celá složka je přehledně vedená
a uložená u starosty městyse v kanceláři,
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včetně archivovaných obecně závazných
vyhlášek již neplatných.
ZM bere na vědomí Zápis kontrolního
výboru ze dne 20. 9. 2021.
13) Projednání OZV o konzumaci
alkoholu na veřejnosti
Starosta seznámil zastupitele s obecně
závaznou vyhláškou městyse Červené
Pečky o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na některých veřejných prostranstvích. Po diskuzi zastupitelů přečetl
návrh usnesení.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných
prostranstvích.
14) Projednání rozpočtového opatření
č. 4/2021
P. Kopecký informoval zastupitelé
o změnách v rozpočtu v oblasti příjmů
a výdajů podle skutečnosti.
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2021.

Ze zasedání zastupitelstva městyse
Červené Pečky dne 26. 10. 2021
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

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

1) Projednání návrhu rozpočtu městyse
na rok 2022
Příjmy rozpočtu 2022 vycházejí z reálných příjmů v letošním roce. Dotace na
vodovod Bořetice, revitalizaci zeleně a
správu jsou pouze odhadnuty a budou
upřesněny.
Převod ﬁnančních prostředků z letošního
roku bude asi 9 mil. Kč.
Ve výdajích jsou zahrnuty mimo běžné
výdaje na chod úřadu i investice na opravu
místních komunikací Na Obci a Horní,
přípravu projektu na chodník do Dobešovic
a Opatovic. Výrazně byla zvýšena částka na
dopravní obslužnost – nově byly zahrnuty
i náklady na vlakový spoj Kolín – Ledečko.
Kapitola Pitná voda obsahuje výstavbu
vodovodu do Bořetic. Dále jsou zde výdaje
na přípravu kanalizace na Bojišti, výmalbu
celé mateřské školy a výměnu linolea
v jednom jejím poschodí, navýšen je
neinvestiční příspěvek základní škole na
energie – elektřinu a plyn, následují výdaje
spojené s revitalizací zeleně – fáze 3 a 4,
revitalizací zámeckého parku – kácení
stromů, nákupem techniky hasičů apod.
Rezerva činí asi 3,9 mil. Kč.
Ing. Kubín doplňuje, že se očekává
výrazný růst cen jednotlivých staveb
a daňový propad DPH, takže rezerva je na
místě.
ZM souhlasí se zveřejněním návrhu
rozpočtu městyse Červené Pečky na rok
2022.
2) Projednání OZV o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
Důvodem vydání nové vyhlášky jsou
legislativní změny, poplatek z komunálního
odpadu řeší nové zákony 541 a 543/2021,
které mají vliv na znění zákona č. 565/1990
(Zákon o místních poplatcích).
Jde pouze o formální úpravu stávající
vyhlášky, sazba poplatku je navržena stejná,
a to 850 Kč za přihlášenou osobu a rok.
Vyhláška nabude účinnosti dne 1. 1. 2022.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
městyse č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.

v ul. Kmochova, Červené Pečky
Znění smlouvy je standardní, přípojky
budou vybudovány k novostavbě, při
povolení zvláštního užívání veřejného
prostranství budou stanoveny podmínky
pro jejich realizaci.
ZM schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
a kanalizační přípojky pro stavební
pozemek p.č. 137/181. Přípojky budou
uloženy do pozemku městyse p.č. 137/57
k.ú. Červené Pečky. Smlouva je uzavřena
mezi Městysem Červené Pečky, Václavem
Linhartem, Na Vysoké mezi 329, Lysá nad
Labem a Markétou Linhartovou, Kmochova
221, Červené Pečky.
4) Projednání Zprávy komise pro výběr
nejvhodnější nabídky na stavbu Vodovod
Bořetice
Starosta informuje zastupitele, že pro
stavby s rozpočtem větším než 6 mil. Kč
bylo třeba najít externí ﬁrmu, která provede
výběrová řízení. Na stavbu vodovodu
v Bořeticích se přihlásilo 7 ﬁrem. Nejnižší
cenovou nabídku podala ﬁrma KZP, která se
osvědčila při stavbě vodovodu do
Dobešovic. Její nabídka byla v porovnání
s ostatními příliš nízká, proto administrátor
požadoval různá doplnění a vyjádření, až
nakonec doporučil vybrat jako vítěznou
ﬁrmu s rozpočtem stavby téměř dvojnásobným. Výběrové řízení stále není ukončené.
Pan starosta navrhuje i přes doporučení
administrátora vybrat ﬁrmu KZP, se kterou
má městys dobré zkušenosti a jejíž cenová
nabídka je přijatelná, a pověřit komisi pro
otevírání obálek výběrem nejvhodnější

3) Projednání Smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku vodovodní
a kanalizační přípojky pro p.č. 137/181

Villa Dom Carli na Parkáně - interiér sálu

nabídky.
ZM pověřuje Komisi pro otevírání obálek
a výběr nejvhodnější nabídky výběrem
nejvhodnější nabídky na stavbu Vodovod
Bořetice. ZM pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s vítěznou ﬁrmou.
5) Projednání Zprávy komise pro výběr
nejvhodnější nabídky na stavbu Oprava
místních komunikací ul. Na Obci a Horní,
Červené Pečky
Starosta objasňuje, že se jedná o stejnou
situaci jako v předešlém bodu, řízení stále
není u konce. Proto jsme požádali o prodloužení lhůty pro předložení dokladů na
MMR, zatím bez odpovědi. V rozpočtu na
příští rok počítáme s ﬁnancováním stavby
bez dotace. Do výběrového řízení se
přihlásily 4 ﬁrmy, nejlevnější nabídku
podala ﬁrma Zepris.
ZM pověřuje Komisi pro otevírání obálek
a výběr nejvhodnější nabídky výběrem
nejvhodnější nabídky na stavbu Oprava
místních komunikací ul. Na Obci a Horní,
Červené Pečky. ZM pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s vítěznou ﬁrmou.
6) Projednání Zprávy komise pro výběr

Výstavba polní cesty se stromořadím od Dolan ke hřbitovu - foto Jaroslav Kopecký
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nejvhodnější nabídky na stavební úpravy
a nástavbu budovy úřadu městyse Červené
Pečky
Termín dotační výzvy nebyl splněn,
protože výběrové řízení není stále uzavřené.
Nabídkové ceny převyšovaly rozpočet
stavby i o 3 mil. Kč, což by rozpočet
městyse zatížilo. V příštím roce lze o dotaci
zažádat znovu a je možné ještě připojit
projekt na odvlhčení budovy. Výběrové
řízení navrhuje zrušit.
ZM bere na vědomí předložené nabídky
na stavbu Stavební úpravy a nástavba
úřadu městyse Červené Pečky. ZM z důvodu
nesplnění termínů dotační výzvy a nepředložení požadovaných dokumentů pro
získání dotace ruší výběrové řízení.
7) Projednání rozpočtového opatření
č. 5/2021
P. Kopecký informoval zastupitele
o změnách rozpočtu v oblasti příjmů
a výdajů podle skutečnosti se skutečnými
příjmy a výdaji.
ZM schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2021.

Společenská rubrika
Blahopřání jubilantům
Blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v zimních měsících na
přelomu let 2021 a 2022, tedy v prosinci, lednu a únoru, dožívají
významného životního jubilea.
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví, životní pohodu a optimismus.

75 let

80 let

Paní Jaroslava Procházková
Pan Otakar Braniš
Pan Vladimír Heřman
Pan Ladislav Mandelíček
Pan Alexander Zinzer

Paní Miroslava Burdová

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

Okénko kulturní komise

Stalo se již pravidlem, že vás prostřednictvím stránek Červenopečeckého čtvrtletníku informujeme o akcích kulturní komise za uplynulé tři
měsíce. Pokud je to možné, nacházíte zde také pozvánky na akce plánované. Frekvence vydávání Červenopečeckého čtvrtletníku neumožňuje, abychom vás
mohli pozvat na všechny akce, o kterých přemýšlíme, které máme rozpracované a které
vám chceme nabídnout. Proto doporučujeme sledovat internetové stránky kulturní
komise. Tam naleznete aktuální upoutávky a zároveň možnost elektronického přihlášení
k účasti na nich. Stránky kulturní komise naleznete na adrese http://komise.istencin.com a zároveň také na adrese http://www.cervenepecky.cz v odkazu Volný čas a dále
Kulturní komise.

Ohlédnutí za uskutečněnými akcemi
Sobota 25. 9. 2021 - pivovar Kutná Hora
Sobota 25. září se zdála být dnem, kdy
výlety kulturní komise znovu nabyly hojné
účasti. Jistě tomu pomohlo i počasí, které
jednoduše řečeno "vyšlo". Sešli jsme se
před Městským pivovarem v Kutné Hoře v
11 hodin dopoledne na předem domluvenou
komentovanou prohlídku. Trochu nepříjemným překvapením bylo vystoupení
rockové kapely v areálu pivovaru, které
znemožňovalo zaposlouchat se do zkušených slov paní průvodkyně. Prvotní
rozpaky se ovšem postupně rozplynuly
a pozornost, kterou nám průvodci nadále
věnovali, celkový dojem z prohlídky
zásadně vylepšily. Oba naši průvodci byli
totiž zároveň staronovými zaměstnanci.
Bývalá paní sládková a tehdejší učeň nás
slovem zavedli do dob svých začátků zde,
v pivovaru. Se zaujetím vyprávěli i o hlubokých kořenech kutnohorského piva
sahajících do roku 1573, o hojné výrobě
v době socialismu. Stabilitu výroby přerušil

90 let
Pan Vladimír Novák

až nadnárodní koncern Heineken. Tento
majitel výrazně narušil místní pivovarskou
tradici a v roce 2009 vaření kutnohorského
piva poprvé od středověku zastavil. My
jsme ale navštívili znovu prosperující

podnik, tentokrát ve vlastnictví Pivovarů
Koruny české. Přes přetrvávající právnické
spory s koncernem Heineken a posmutnělé
vyprávění o zanechaných zpustošených
prostorách jsme mohli dnes vidět dobře
vybavený pivovar, slyšet o staronovém
procesu výroby piva a ochutnat skvělou
jedenáctku.
Neděle 10. 10. 2021 - Kutná Hora
s průvodcem
V neděli 10. října jsme se sešli v Kutné
Hoře. Město každý z Červených Peček
i okolí zná, ale pověsti, zákoutí, historii
památek a staletími se nesoucí příběhy zná
už málokdo. Pan průvodce, se kterým jsme
měli domluvenou komentovanou prohlídku, na nás čekal v 9 hodin před chrámem
svaté Barbory. A právě u této slavné

Pivovar Kutná Hora - foto Lukáš Istenčin
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katedrály, která je zapsaná na listině
UNESCO, nám vyprávěl pověsti o nálezu
stříbrných prutů, započetí dolování stříbra
a výstavbě této gotické památky.
Okomentoval nám i krajinu a historické
stavby, které jsme viděli z přilehlých
vyhlídkových míst. Když jsme procházeli
Barborskou ulicí okolo Jezuitské koleje,
slyšeli jsme o její výstavbě ve stylu
italského baroka. Budovy využívali hlavně
jezuité, po zrušení řádu tu byla kasárna
a špitál. Dnes je zde Galerie středočeského
kraje (GASK), což je instituce zaměřená
svou sbírkou i výstavním programem na
výtvarné umění 20. a 21. století. Některé
prostory koleje však stále čekají na své
využití.
Více o historii dolování stříbra zaznělo
u Hrádku. V Ruthardské ulici jsme slyšeli
příběh o lakomém otci mladé Ruthardky,
který nechtěl dívce dát věno, a tak ji raději
nechal zazdít. Málokdo znal i dramatický
konec, který nakonec otcem střežený
rodinný majetek postihl. Nedaleké vyhlídkové místo u kostela svatého Jakuba nám
dalo zpětný pohled na námi prošlé památky
a naše kroky dále směřovaly do Vlašského
dvora, přilehlých zahrad pod Vlašským
dvorem a dále pak na Palackého náměstí.
U interaktivní mapy nám pan průvodce
zmínil historii i nynější využití několika
historických domů, kolem některých jsme
následně i procházeli, když jsme směřovali
ke Kamennému domu, dále Kamenné
kašně, k okresnímu soudu a opět k Jezuitské
koleji. Tam se nedělní prohlídkový okruh
téměř uzavřel. V GASKu jsme navštívili
historické prostory dřívější lékárny, stoupli
jsme si nad zasklené starobylé základy
budovy a viděli několik výstavních prostor,
včetně refektáře (původní historické
jídelny). Z koleje jsme vyšli do krásných
jezuitských zahrad, kde jsme se s panem
průvodcem rozloučili. Další setkání s ním
plánujeme na jaro a zamíříme do východní

části města a na nedaleký zámek Kačina.
Sobota 23. 10. 2021 - Velký strahovský
stadion
Velký strahovský stadion je pražská
dominanta, kterou rozhodně stojí za to
navštívit. V sobotu 23. října jsme tak vyjeli
autobusem/vlakem do Prahy. Nutno říci, že
turistů i přes covidovou dobu nijak zvlášť
neubylo, a i pražské Hlavní nádraží
ukazovalo, že se lidé znovu rozcestovali.
Nicméně přeplněná místa jsme časem
opustili a vyhledali jsme odlehlejší část
Prahy směrem na západ - Strahov.
Tam na nás čekala kvaliﬁkovaná paní
průvodkyně, která nás zavedla přímo na
stadion. Prohlídka začala ve vnitřních
prostorách, určených zvláště pro prezidenty
či jiné důležité návštěvy. Poté jsme se
přesunuli přímo na tribuny. Plocha stadionu
je úctyhodná - 62 876 m2, s rozměry 310,5
m x 202,5 m. Paní průvodkyně zmínila rok
1925 (na Wikipedii ale 1926) jako rok, kdy
byl stadion postaven pro VIII. všesokolský
slet. Autorem projektu byl Alois Dryák.
Kromě sokolských setkání se zde
v minulosti konaly spartakiády. Na silnici
obkružující stadion se dokonce konaly
motocyklové a automobilové závody, které
lidi z ochozů stadiónu mohli sledovat. Areál
zažil i legionářské jízdy podporované
letectvem ze vzduchu (opakovaná výročí
bitvy u Zborova), ale i lehká a těžká bojová
vozidla. V 60. letech se tu jeden čas dokonce
nacházela i závodní dráha a později i kryté
lehkoatletické běžecké dráhy v tribunách.
Stadion byl tak průběžně rekonstruován
a přestavován. A v roce 1975 před IV.
československou spartakiádou vznikla
současná podoba stadionu s kapacitou 250
000 míst. Velká plocha byla využita
i k hudebním akcím – koncertům Rolling
Stones (1990), Guns N´Roses (1992), Bon
Jovi (1993), Aerosmith, Pink Floyd, bratrů
Nedvědových, AC/DC či Ozzfestu (2002).

Velký strahovský stadion - foto Lukáš Istenčin
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Ovšem tak velké prostory postupně chátraly
a až v roce 2003 se část stadionu zrekonstruovala za ﬁnanční podpory hlavního města
Prahy a AC Sparty Praha.
Dnes je tu 7 fotbalových hřišť normálních
rozměrů, z nichž jedno je s umělým
trávníkem a jedno hřiště na mini-fotbal
rovněž s umělým povrchem. Ve stejném
roce (2003) byly betonové tribuny stadionu
zapsané do seznamu kulturních památek
České republiky.
Mnoho míst na tribunách je ale nyní ve
špatném stavu a někde se doporučuje vstup
dokonce jen na vlastní nebezpečí. Místní
krytý plavecký bazén ve vnitřních prostorách stadionu je stále v provozu.
Budoucnost objektu je v rukou pražského
magistrátu, který plánuje v roce 2022
vyhlásit ideovou soutěž na budoucí využití
a podobu stadionu na Strahově.
Neděle 24. 10. 2021 - hrad Český
Šternberk
Po třech letech jsme opět navštívili hrad
Český Šternberk. Bohužel jsme museli
svoji tradiční podzimní návštěvu tohoto
šlechtického sídla kvůli protiepidemickým
opatřením už dvakrát oželet. A bohužel sám
hrad Český Šternberk ztratil v té době
mnohem více než značnou průběžnou
návštěvnost. Dne 19. ledna 2021 zemřel pan
hrabě Zdeněk Sternberg a necelý měsíc po
něm odešla i jeho choť paní hraběnka
Alžběta.
Zdeněk Sternberg se téměř třicet let snažil
zvelebovat sídlo, které zdědil po dvacítce
generací svých předků. Dostál tak svému
předsevzetí a předal ho svému synu Filipovi
v lepším stavu, než v jakém ho po sametové
revoluci převzal.
Život na hradě se nezastavil. Na nádvoří
bylo vidět, že rekonstrukce některých částí
hradu jsou již téměř u cíle. Prohlídky hradu
jsou opět vyhledávané mnohými lidmi
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Naše
skupinka se tak rozdělila, někteří z nás od
paní klíčnice v dobových šatech zažili
komentář přizpůsobený dětem a někteří
navštívili hrad v doprovodu průvodce více
uspokojujícího zvědavost a zájmy dospělých.
Zlatá osmihrotá hvězda v erbu Sternbergů
na skalních hradbách se tak dál rozhlíží nad
tamním krajem. Dobře vidět je i od mostu
nad řekou Sázavou, poblíž kterého jsme si
dali v restauraci Pod Hradem velmi chutný
oběd. Počasí bylo na konec října fajn – na
sluníčku příjemně a všude plno barev
podzimu, takže i cestování vlakem
a výlukovými autobusy pohodu nijak zvlášť
nenarušilo.

Pozvánka na plánované akce
Měnící se opatření a omezení spojená
s šířením nemoci Covid 19 nám výrazně
zúžily možnost plánování akcí, na které jste
byli zvyklí. I tak se nám daří nabídnout
alespoň jednu akci do měsíce s tím, že se
většinou jedná o turistické výlety v blízkém
okolí Červených Peček. Cíle výletů volíme
tak, abychom se mohli podívat na místa sice
blízká, ale málo známá a zajímavá. Trasy
chystáme tak, aby je bylo možné individuálně se přizpůsobit rozmarům počasí a různé
fyzické zdatnosti účastníků. Výlety jsou
tedy určeny širokému okruhu zájemců.
Upozornění na ty nejbližší najdete na
internetových stránkách a nástěnce městyse
na náměstí v Červených Pečkách.
Za kulturní komisi Lukáš Istenčin

Velký strahovský stadion - foto Lukáš Istenčin

KAM NA VÝLET
Vánoční Kutnou Horou

P

Park pod Vlašským dvorem - Breuerovy sady - foto Jiří Coubal

Klub důchodců

J

e tady nové číslo čtvrtletníku a my
bychom se rádi s vámi podělili o svoje
zážitky.
V září jsme s klubem podnikli výlet do
Lemberka, kde žila Zdislava z Lemberka,
zakladatelka klášterů a špitálů. Druhou naší
zastávkou byl Jablonec nad Nisou a tamější
muzeum bižuterie. Výlet se vydařil, počasí
nám přálo.
V říjnu jsme nevyjeli nijak daleko. Byli
jsme si prohlédnout keltský skanzen
v Nasavrkách. Je to rekonstrukce keltského
oppida, starověkého města, spadajícího do
období přibližně 1. stol. před naším
letopočtem. Prohlídka byla komentovaná
a velice zajímavá.
Dalším zastavením byly Pardubice,
město perníku. Na zámku jsme se seznámili
se vznikem a historií města. Tímto výletem
jsme zakončili letošní putování po naší
krásné vlasti.
Na další cestu za poznáním se budeme
těšit v příštím roce.

Letos na nás čeká ještě schůzka s panem
starostou a na závěr roku potom posezení
s harmonikou. Snad nám vyjde. Těšíme se.
Děkujeme úřadu městyse za ﬁnanční
podporu na naši činnost.

rohlídka vánočně
nazdobených kostelů
s betlémy pohladí srdce
i mysl každého. Krásná
g o t i c k á k a t e d r á l a s v.
Barbory, promenáda kolem Jezuitské
koleje, kamenné uličky, sv. Jakub a Vlašský
dvůr, bývalé sídlo českých králů.
Pod Vlašským dvorem je nově upravený
park, který tvoří Pacákovy sady, Breilerovy
sady a terasy pod arciděkanstvím. Park je
chloubou Kutné Hory.
Věra Miškovská
Do nového roku přejeme všem hlavně
zdraví a optimismus.
Za klub Eva Procházková

Zámek Lemberk – domov léčitelky sv. Zdislavy - foto webové stránky zámku
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Zprávy z Bořetic

2

Zámek Pardubice - foto archiv autora

Keltský skanzen v Nasavrkách - foto archiv autora

Seznamte se…

P

aní Marta Novotná
z Červených Peček oslavila na podzim
své narozeniny. Povídaly jsme si a vzpomínaly…
Narodila jsem se v malé vesnici na
Českomoravské vysočině, stejně jako moje
starší sestra. Když mi byly čtyři roky, rodiče
se přestěhovali do Velimi u Kolína, takže
z té doby mám jen pár mlhavých vzpomínek
a události znám jen z vyprávění.
Ve Velimi jsem strávila dětství. Oba moji
rodiče působili jako učitelé; maminka na
1. stupni, tatínek na druhém (tehdy jsme
ještě říkali „na měšťance“). Tatínek nás učil
matematice a rýsování. Protože matematika
byla jeho koníčkem, přenášel vztah k ní i na
své žáky. Byl přísný, ale spravedlivý, na
vlastní děti měl ještě trochu větší nároky. Na
Velim mám hezké vzpomínky. Tehdy jsme
my děti byly stále venku, měly jsme spoustu
kamarádů, některé dodnes.
Po skončení základní školy jsem dělala
přijímací zkoušky na chemickou průmyslovku v Kolíně. Na jejich základě bylo
několika uchazečům nabídnuto studium na
pražské střední škole, obor jaderná chemie.
Tak jsem se dostala do Prahy. V průběhu
mého studia se rodiče přestěhovali do
Kolína, takže jsem po úspěšném složení
maturitní zkoušky opět měnila bydliště.
Tehdy ještě bylo uplatnění v tomto oboru

Rodinné foto - archiv autorky

Sestra Eva, já, další rodačka z Červených
Peček Dráža Trpišovská - foto archiv autorky

problematické, tak jsem zpočátku pracovala
v chemické laboratoři.
V Kolíně jsem se seznámila se svým
budoucím manželem Ladislavem
Novotným, v roce 1963 jsme se vzali. Za
rok se nám narodil syn Ladislav, za další
čtyři dcera Martina.
Po mateřské dovolené jsem začala
pracovat v kolínské nemocnici v biochemické laboratoři. Velmi se mi tam líbilo,
vydržela jsem tam 30 let, až do odchodu do
důchodu.
Manžel měl velkého koníčka – sportovní
létání. Proto jsme také na dva roky opustili
Kolín a stěhovali se
do Šumperku, kde
získal místo
náčelníka letiště
Svazarmu. Nebyl
politicky angažován,
takže jsme se vrátili
zpět do Kolína. Už
mu také nebylo
umožněno létání.
Dostal nápad, že
bychom si mohli
postavit vlastní dům.
Vo l b a p a d l a n a
Červené Pečky, kde
shodou okolností
před časem učila
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7. 11. 2021 v předvečer
první adventní neděle bylo
plánováno opět rozsvítit
vánoční strom u místní
úřadovny. Na vše jsme se
pečlivě připravovali, z velkého smrku jsme
museli sundat osvětlení i hvězdu, neboť na
mnoha místech už řetězy nesvítily,
připravili jsme náhradní variantu a ozdobili
a osvítili menší smrk na břehu rybníka,
rozdělili si úkoly a nakoupili víno na
oblíbený „svařák“. Všichni jsme doufali,
že po dvou letech se akce opět uskuteční.
Bohužel, epidemiologická situace
a nařízení vlády opět celou akci znemožnilo. Všechny nás to moc mrzelo. Nicméně
stromek se v sobotu rozsvítil a my doufáme,
že bude dělat všem radost v čas adventní
i vánoční.
Za Osadní výbor Bořetice všem přejeme
krásné, klidné a pohodové vánoční svátky
a mnoho zdraví v novém roce.
Mgr. Hanzlová
moje sestra Eva Hadravová. Zdědila nadání
matematické i pedagogický talent. Nejenže
uměla matematiku dobře vyložit, ale byla
mladá a hezká, tak se z obávaného předmětu
stal předmět oblíbený. Dodnes na ni bývalí
žáci s láskou vzpomínají. Nyní žije v
Českých Budějovicích, ale sem se stále ráda
vrací.
Do Červených Peček jsme se přestěhovali
v r. 1980. Syn již chodil na SŠ v Kolíně,
dcera zde dochodila ZŠ a pokračovala na SŠ
také v Kolíně. Děti si zde našly partnery,
založily rodiny, dočkala jsem se vnoučat.
Tady jsme s mužem zažili r. 1989 a další
slibný vývoj v naší zemi. Manžel si splnil
přání a začal podnikat. Bohužel brzy
zemřel, ﬁrmu převzal syn a zeť, který
uplatnil obchodního ducha, ﬁrmu rozšířil a
zvelebil.
Synovi se rozpadlo první manželství, s
druhou ženou a synem nyní žije v Mimoni.
Dcera s rodinou žije zde, máme spolu dobrý
vztah. Mám radost z vnoučat i pravnoučat,
když je potřeba, ještě občas vypomohu s
hlídáním. Ráda čtu, luštím křížovky,
chodím na procházky.
V Červených Pečkách se mi líbí, již zde
dožiji. I když jsem si zde poměrně dlouho
zvykala, nyní se mi tady žije dobře,
neměnila bych.
Na závěr mi dovolte popřát všem
čtenářům pevné zdraví a pohodu v r. 2022.
Ptala se Věra Miškovská
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Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejte přátelé….
Červenopečecká rodačka Helenka Penfold (rozená Šimková) cestuje
společně se svou rodinou po různých koutech světa – po Česku, Anglii,
Spojených arabských emirátech – a proto když se mi naskytla příležitost
položit jí několik otázek, neváhala jsem.

Řekněte nám něco víc o Spojených
arabských emirátech. Jak se vám tam
líbí?
Mně se tady líbí moc. Každé ráno je
blankytně modrá obloha, sluníčko,
teplíčko… to hned vykouzlí úsměv na tváři!
Na druhou stranu je ale pravda, že v
letních měsících je tu tepla možná až moc.
Teploty přes den se pohybují kolem 50 °C.
V noci rtuť teploměru sice trochu klesne, ale
jen na 30 °C. Člověk se tak vlastně jen
přesouvá z jednoho klimatizovaného místa
na druhé.
Naše rodina má štěstí v tom, že bydlí ve
vnitrozemí, ve městě Al Ain. Jsme sice
obklopeni vyhřátou pouští, ale pocit horka
není tak veliký, protože je tu minimální
vlhkost vzduchu. Naopak na pobřeží v Abu
Dhabi (Abú Zabí) nebo třeba v Dubaji je
v létě jako v prádelně. Vlhkost vzduchu tam
dosahuje 90 %, takže když vyjdete ven, jste
hned potem úplně promáčeni.
Nyní nám tady začíná (pro nás nejlepší
roční období) zima. Teploty přes den jsou
okolo 35 °C a v noci už je příjemných 21 °C.
Během následujících týdnů pak rtuť
teploměru ještě o kousek klesne. Vlastně tu
teď máme takové pěkné české léto.
Chladnější počasí také znamená, že se
brzy dočkáme nějaké té dešťové přeháňky.
To se potom vyschlá koryta řek na pár dní
promění v kanály divoce se valící vody a vše
v okolí začne klíčit, růst a kvést. Ze dne na
den se poušť krásně zazelená, jako kdyby
někdo mávnul kouzelným proutkem.

Co se v emirátech vaří? Jaká je
arabská kuchyně?
Vzhledem k tomu, že v emirátech žije
mnoho různých národností, je místní
kuchyně velice rozmanitá. Největší výběr
lahůdek z celého světa najdete v hotelových
restauracích.
Za tradiční arabskou kuchyní je však
nejlepší se vypravit do ulic. Tady najdete
spoustu malých restaurací, jejichž majitelé
jsou z Pákistánu, Libanonu či Indie. Je tedy
na vás, jaké pokrmy a chutě máte rádi. Na
výběr je jehněčí, kuřecí, hovězí a někdy
i kůzlečí maso a samozřejmě ryby. Vše je
vždy výborně okořeněné. Jako příloha se
obvykle servíruje rýže. Nikdy nechybí

Ochutnávání datlí - foto autor

Biryani- grilovaná ryba s rýží - foto autor

chlebové placky (pita, roti nebo naan)
a čerstvá zelenina, která se zde pěstuje
v chlazených sklenících, neboť jinak by se
horkem, zde panujícím, usušila. Do
jídelníčku místních obyvatel patří i datle,
které se tu pěstují, zpracovávají a vyvážejí
do celého světa.
Není nic neobvyklého jíst i maso
velbloudí. My jsme ho také vyzkoušeli.
Nedávno nám soused přinesl syrovou
velbloudí kýtu. Po poradě s kamarádem
jsme z masa uvařili guláš. Našim dětem moc
chutnal, přidávaly si a chtěly vědět, co je to
za dobrotu. Odpověď, že jde o velbloudí
guláš, vůbec nebraly vážně. Dodnes nevěří,
že velbloudí maso jedly.

Jak trávíte volný čas?
Přes léto hlavně u bazénu nebo na pláži.
Když se ochladí, rádi podnikáme objevné
výpravy do okolí. Naše výlety nejčastěji
směřují někam do přírody, kde kempujeme.
Často jezdíme do písečných dun. V nich se
dá jet úplně kamkoliv. Nám stačí vyjet jen
několik kilometrů za město. Jsme hned pryč
od všeho ruchu, okolo sebe máme jen
nedozírnou poušť a nad hlavou oblohu
plnou hvězd.
Když jsme v poušti a kolem nás není nic
než písečné pláně, bereme někdy děti na
projížďku na 'létajícím koberci'. To za auto
lanem přivážeme koberec, děti (a s nimi
někdy i já) si na něj sednou, auto pomalu
jede… a už se letí!
Krásným místem na kempování jsou také
„wadis“ – údolí řek. Jsou to po většinu roku

Prezidentský palác, Abu Dhabi - foto autor
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Já chodím běhat skoro každý den, i když
už to není tak intenzivní jako kdysi. Manžel
se se mnou občas také proběhne, ale jeho
sportem je hlavně squash. Jako rodina
chodíme na různé procházky v oázách
a parcích, jezdíme na kolech, chodíme
plavat. Děti Robinka (12), Bastík (9)
a Bertík (5) hrají závodně „tag rugby“ –
bezkontaktní variantu klasického ragby.

átech se Vánoce slaví podobně jako v Anglii
nebo v Americe. Emiráty jsou sice muslimská země, avšak k ostatním náboženstvím
velice tolerantní.
Vánoce tu nejsou oﬁciálním svátkem,
a tak jsou všechny úřady a obchody
otevřené jako každý jiný den. Oslavy Vánoc
jsou orientované především na turisty. Na
recepcích hotelů a ve vstupních halách
nákupních středisek jsou krásně nazdobené
vánoční stromy. Hotely mnohdy organizují
slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku. Přichází i Santa, který přítomným dětem
rozdává malé dárky. Hotely také často
pořádají velice populární zdobení perníkových chaloupek, které si děti mohou samy
nazdobit pomocí připraveného krému,
lentilek, bonbónků, pendreků a podobně.

Setkání s velbloudy v poušti - foto autor

vyschlá říční koryta, kde se však po dešti
tvoří jezírka a v nich na čas vznikají krásné
mini-oázy plné žab, vážek, motýlů, ptáků
a různých druhů rostlin. V některých
jezírkách se dá i koupat, což je za horkého
dne po delší túře ze „základního tábora“ na
okraji údolí příjemné osvěžení. Přímo ve
„wadi“ (v korytu řeky) se totiž nedoporučuje kempovat, neboť především v deštivých
měsících hrozí rychlé a nečekané záplavy.
Často jezdíme také do hor do sousedního
Ománu. Vzhledem k nadmořské výšce je
tam o poznání chladněji a také častěji prší.
Celá oblast je hojně využívána pro zemědělství. Proto se také hoře, která se tam tyčí,
říká Džebel Achdar – Zelená hora.
Nejznámější je však toto místo díky
pěstování damašských růží. Z lístků těchto
růží se vyrábí růžová voda, velmi často
využívaná k výrobě parfémů.

V mládí jste závodně běhala, jak to se
sportem máte teď? Co vaše děti, také
sportují?

Robinka při zápase tag rugby - foto autor

Žijete v zahraničí, jak se vám líbí
v Česku? A co děti a čeština – rozumí
a hovoří česky?
Teď zrovna jsme se vrátili ze své návštěvy
v Čechách. Bylo nám tam krásně, jeden
měsíc utekl jako voda. Do Čech většinou
jezdíme přes léto nebo v zimě, tentokrát to
bylo v říjnu. Při příjezdu jsme stihli krásné
babí léto, a tak jsme během celého měsíce
mohli pozorovat, jak se příroda kolem nás
mění.
Užívali jsme si „obyčejných“ aktivit,
které tady u nás, v emirátech, nemůžeme až
tak běžně provozovat. Byl to především
pobyt venku v přírodě – chodili jsme na
procházky, lezli po stromech, sbírali
kaštany a ořechy, hráli si ve spadaném listí...
A hlavně jsme si zase po dlouhé době mohli
pěkně procvičit češtinu.
Před pár lety jsme tady, v Al Ain, měli
skupinku asi pěti rodin z Čech a Slovenska,
to bylo prima. Teď jsme tu zůstali sami.
Snad se nám sem zase někdo přistěhuje!
Prozatím zkrátka budeme muset češtinu
procvičovat jako do teď – dívat se na české
pohádky, číst české knížky, poslouchat
české písničky. Já na děti mluvím česky, jak
jen to jde. Myslím, že tomu, co říkám,
rozumí velice dobře. I když se někdy tváří,
jako by češtinu slyšely poprvé v životě!

Perníkové chaloupky - foto autor

Na místních školách se vyučuje podle
„západních“ školních osnov a hlavně
kalendáře, proto mají všichni žáci v tuto
dobu volno. Pro místní děti jsou to jen
obyčejné prázdniny, pro nás je to však
kouzelný čas Vánoc.
Naše rodina začíná s oslavami 24.
prosince. Hezky česky – rybou a bramborovým salátem. Říkám rybou, protože sehnat
tady kapra není úplně jednoduché, takže to
většinou vyhraje losos. Ostatní dobroty jsou

Blíží se Vánoce a Nový rok. Jak se
tyto svátky slaví ve Spojených arabských emirátech?
Možná to někoho překvapí, ale v emirDatlové palmy v oáze, Al Ain - foto autor

Tradiční česká vánočka - foto autor
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jako v Čechách – cukroví, vánočka,
jablečný závin… mňam! Po večeři k nám
chodí Ježíšek. Přináší však jen část dárků,
protože zbytek doručí přes noc Father
Christmas. Ráno 25. prosince pokračujeme
s rozbalováním dárků v duchu anglických
tradic a pak zasedneme ke slavnostnímu
obědu, pěkně po anglicku. Jako hlavní chod
je krocan, restovaná zelenina a spousta
dalších tradičních příloh. Na závěr se
podává anglický vánoční dort. Ten se peče
ze sušeného a kandovaného ovoce už v říjnu
a do Vánoc se nechává pěkně rozležet. To
aby se do něj stačilo vsáknout co nejvíce
brandy, kterým se pravidelně polévá.
Když už si povídáme o Vánocích, ráda
bych Vám, paní Miškovská, a všem
čtenářům, popřála pohodové prožití
vánočních svátků a krásný nový rok 2022.
As-salam alejkum (pokoj/mír s vámi).
Rozhovor na dálku vedla Věra Miškovská
Výlet na kolech, Hatta, Oman - foto autor

Seznamte se:
Pan Luboš Pešout z Červených Peček je šikovný podnikatel. Na domku
u kostela visí vizitka:

Pane Pešoute, zavzpomínejte, jaké byly
začátky, kdy jste se rozhodl podnikat?
Už od mládí jsem rád skládal, rozebíral,
sestavoval a kutil. Po vyučení mechanikem
pro stroje a zařízení na SOU v Kolíně jsem
začal pracovat ve Frigeře v prototypové
dílně. Po vojně jsem byl chvíli zaměstnaný
v Obchodních tiskárnách Kolín jako
údržbář a poté jsem přešel do ﬁrmy

ThermoKing Kolín. V té době mě kamarád,
který opravoval motocykly, požádal
o pomoc. A tak jsem si sám začal zkoušet
spravovat kapoty motocyklů metodou
pokus omyl. Postupem času se to začalo
nabalovat, kamarádi začali vozit nejen
kapoty, ale i díly z automobilů, až jsem
zjistil, že opravuji více dílů na auta. A tak
padlo rozhodnutí a založil jsem si živnost na
opravy plastů, od roku 2010 se tomu věnuji
na plný úvazek.
Škála prací je různorodá, od svařování
termoplastů, lepení termosetů až po opravy
laminací. Opravuji nárazníky, podběhy,
různé druhy plastů pro automobily, leštím
světlomety, ale svařuji i prasklé plastové
sudy a další věci, viz. moje internetové
stránky:www.auto-moto-plasty.cz.

Každý den je jiný a někdy jsou to velké
výzvy. Mým přáním je spokojený zákazník.
Pane Pešoute, jste rodilý Červenopečečák, jste tu spokojen? Máte čas na rodinu
akoníčky?
Jsem tu spokojen. Líbí se mi, že je tu velká
vybavenost pro občany a je to kousek do
Kolína i Kutné Hory. Ale je pořád co
zlepšovat, např. lešení na věži bývalého
pivovaru, které je tam již několik desítek let.
Když jsem byl malý, tak jsme v zimě
sáňkovali po silnici od kostela až k parku
k železným vratům. A v létě zas vedli
bojůvky v okolí kostela. Rád na to vzpomínám. Jak už jsem zmínil, mojí vášní jsou
motorky a vše spojené s vůní spáleného
benzínu. Děti mám již dospělé, takže v létě s

Použité snímky pocházejí z archivu autora
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manželkou často vyrážíme na výlety
a poznáváme krásy naší země. Volný čas
také hodně věnuji zahradě. Někdy si tam jen
tak sednu a dívám se do dálky směrem na
Kolín a okolí. Když je dobrá viditelnost, je
vidět i Ještěd.
Do nového roku 2022 přeji všem pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.
Panu Pešoutovi a celé rodině přejeme
hodně štěstí v novém roce.
Ptala se Věra Miškovská
Poznámka redakce: Lešení na věži
bývalého pivovaru, zmiňované panem
Pešoutem, bohužel patří soukromému
vlastníkovi celého areálu, společnosti
BENet Praha, spol. s.r.o. Není proto
v možnostech městyse s ním jakkoli
manipulovat. Majitel byl na jeho stáří ze
strany městyse upozorněn ihned po koupi
zámku a nechal si na něj zpracovat statický
posudek s kladným závěrem.
Vážení spoluobčané,
zanedlouho to budou tři roky, kdy byl ve spolupráci Městyse Červené
Pečky a spol. Nykos, a. s., otevřen sběrný dvůr zde v Červených Pečkách.
Pro ty, kteří nemají přístup k internetu (veškeré údaje ke SD jsou na
stránkách městyse), uvádím následující:

S

běrný dvůr je určen pro odpady, které se
nevejdou nebo nepatří do běžných
popelnic a kontejnerů.
Slouží bezplatně všem občanům
spádových obcí, tedy kromě samotných
Červených Peček i Bojišti, Opatovicím,
Bohouňovicím I, Bořeticím, Hranicím,
Dobešovicím, Dolanům, Čertovce a Malé
Vysoké.
Stačí se prokázat občanským průkazem
s trvalým bydlištěm ve zmíněných obcích.
Majitelé rekreačních objektů bez trvalého
pobytu se prokážou dokladem o zaplacení
poplatku za likvidaci odpadu vystaveným
úřadem městyse na příslušný kalendářní
rok. Bez tohoto potvrzení nebude odpad
obsluhou přijat.

Určení sběrného dvora:
Sběrný dvůr není určený podnikatelům
a živnostníkům, ale domácnostem. Podle
zákona o odpadech je každý podnikající
subjekt povinen mít zajištěnou likvidaci
odpadů smluvně s příslušnou ﬁrmou. Není
tedy možné obcházet tuto povinnost
využíváním sběrného dvora kromě
mimořádných a úřadem městyse předem
povolených situací.
Otevírací doba sběrného dvora je:
pondělí, středa: od 14.00 do 18.00 hodin
sobota: od 9.00 do 13.00 hodin
Stručný přehled kategorií přijímaného
odpadu:
ź směsný odpad, velkoobjemový odpad

(sedací soupravy, koberce, lina...)
ź papír, papírové a lepenkové obaly
ź plasty, nápojové kartony, plastové obaly
ź sklo, skleněné obaly, tabulové sklo
(mimo drátoskla)
ź biologický odpad (BRO) – tráva, listí,
roští (mimo pařezů !!!!)
ź kovy železné i neželezné, kovové obaly,
směsné kovy
ź nebezpečný odpad (mimo azbest)
ź jedlé oleje a tuky
ź pneumatiky z osobních vozidel zbavené
ráfků (kromě traktorových a velkých
vleků)
ź motorové, převodové, hydraulické a
jiné
ź oleje, olejové ﬁltry
ź brzdové a nemrznoucí kapaliny,
rozpouštědla a kyseliny
ź barvy, lepidla a pryskyřice, fotochemi-

kálie, pesticidy
ź baterie a akumulátory alkalické, Ni-Cd,
olověné (kromě louhových akumulátorů)
ź zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
ź drobné elektrospotřebiče, lednice,
pračky, televize, zpětný odběr
ź obaly znečištěné zbytky nebezpečných
látek
ź stavební suť z drobných domácích
rekonstrukcí (zde platí omezení 700 kg/
osoba/rok)
Kompletní seznam odebíraných odpadů
najdete v provozním řádu sběrného dvora.

Na sběrný dvůr se neukládají:
ź hasicí přístroje a jiné tlakové nádoby
ź asfalty a asfaltové lepenky
Případné dotazy volejte na tel. č. 723 996
968.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem
popřál krásné a klidné prožití Vánoc a do
nového roku 2022 hlavně hodně zdraví,
pohody a spokojenosti.
Oldřich Špatenka

a vůbec, poslouchaj - Jsou voni taky očkovanej?
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m.p.

Ze školy

K

Život na horské dráze

Z

náte to, když v životě lepší období
střídá to těžší? Radost si téměř
neuvědomíme a těžkosti nám dají zabrat.
Někdo má sílu čelit nepřízni sám, někdy
pomohou přátelé a rodina. Co když rodina,
přátelé nejsou po ruce? Zdraví oslabuje
a psychické onemocnění se rozvíjí. Snaha
člověka se zdravotním postižením zlepšit
svou situaci nepřináší výsledek a slábne.
Společnost je silná tak, jak se umí postarat
o všechny „členy“. A to není žádné klišé.
Způsob naší práce s lidmi se zdravotním
postižením pomohl muži v produktivním
věku, který opakovaně vlivem těžšího
psychického onemocnění selhával
v pracovním výkonu. Přidala se neschopnost vyjít se svým ﬁnančním rozpočtem.
Jeho rodině, přetížené sociálním dopadem,
také došly síly zachraňovat syna.
S pomocí sociálního pracovníka z organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s., našel
odrazový můstek pro restart v životě. Za
několik týdnů s nastavenou potřebnou
podporou nalezl pracovní příležitost v místě
svého bydliště. Zaměstnala ho úklidová
ﬁrma. Pracuje v nechráněném prostředí
s lidmi bez handicapu.
Má na starost pořádek a čistotu v pros-

torách banky. Pracovní kolektiv jej přijal
jako kolegu. Počáteční těžkosti překonával
s podporou pracovního asistenta. Patřily
k nim hlavně orientace na pracovišti,
nastavení vhodného způsobu komunikace
s kolegy i nadřízeným a zvládnutí fyzické
i psychické únavy. V práci funguje již
5 měsíců a dle nadřízeného v bance takto
uklizeno dlouho nebylo.
Klient si po stabilizaci nového zaměstnání přibral další drobný úvazek. Nejen aby si
více vydělal na své potřeby v životě, ale
chtěl si zvednout pomyslnou životní laťku,
a mohl tak více uspokojit své potřeby
a přání.
Sociální služba zde přišla ve chvíli, kdy
člověk potřeboval zastavit nabalující se
potíže, které na začátku spustilo psychické
onemocnění. Připravenost sociálních
pracovníků pomohla klientovi s řešením
jeho složité situace. Nadále ve spolupráci
s klientem i s jeho opatrovníkem řešíme
stabilní fungování v práci u běžného
zaměstnavatele. Klient dále využívá
podporu sociálního pracovníka na zlepšení
svého hospodaření s ﬁnancemi a učí se
zvládat dodržování léčebného režimu.
Adekvátní míra podpory a snaha klienta
lépe fungovat ve svém životě otevřela cestu
k návratu do společnosti a běžného života
s jeho radostmi i povinnostmi. Dalším
krokem bude třeba opětovné navázání
vztahu s rodinou, protože dopady psychického postižení syna jí také přinesly těžkosti.
I podpora rodiny patří do našich možností,
které v sociální službě řešíme.
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dyž jsme prvního září
vítali nový školní rok,
všichni jsme byli plni optimismu a přesvědčení, že nás čeká návrat k běžnému chodu
školy. Plánovali jsme si mimoškolní akce,
exkurze, koncerty. Bohužel, jak se brzy
ukázalo, ani tento rok nebude poklidným.
Stále bojujeme s covidovou nákazou,
střídavě odcházejí třídy do karantény a my
opět usedáme k počítačům a učíme přes
obrazovku. Často se to děje ze dne na den
a my musíme velmi rychle improvizovat.
Ale i tak se nám podařilo splnit hodiny
kurzu plaveckého výcviku pro druhou a třetí
třídu, uskutečnit několik projektových dnů,
zúčastnit se autorského čtení, workshopu
pro podporu polytechnické výchovy,
exkurze do IQ Landie a Včelího světa
a stihli jsme i účast na několika sportovních
soutěžích.
Bohužel, byly i akce, které jsme museli
z důvodu karantény nebo nepříznivé situace
zrušit. Ať to byl veletrh řemesel a burza
středních škol nebo vánoční jarmark
a vystoupení pěveckého sboru. To nás mrzí
nejvíce. Děti pro vás alespoň připravily
vánoční přání, které jste si mohli odnést
spolu s drobným občerstvením z cukrárny
paní Pokorné.
Dovolte mi, abych na tomto místě popřála
za kolektiv zaměstnanců ZŠ i MŠ všem
čtenářům čtvrtletníku klidné a pokojné
vánoční svátky a především hodně zdraví
v novém roce.
Mgr. Š. Hanzlová

Podzimní strašení

V

tento podzimní
dušičkový čas jsme se
opět, tak jako každý rok, těšili na podzimní
strašení. Děti se svými rodiči přinášely již
od pondělí krásně vyřezané dýně a potom
již nastal ten očekávaný den, který tentokrát
připadl na středu 3. 11. Již od rána jsme
trochu s obavami všichni vyhlíželi zamračenou oblohu, ale nakonec nám počasí přálo,
a tak se k večeru celá zahrada rozsvítila
svíčkami a dýněmi. Děti přicházely
v doprovodu rodičů a za několik okamžiků
mohly vstoupit do tajuplného světa strašidel
a duchů. Procházely jistě s bušícími
srdíčky, ale za plné podpory rodičů stezkou
odvahy, kde na ně vykukovali kostlivci,
strašidla a duchové. Z lesa k nám zavítala
i ježibaba z perníkové chaloupky, a kdo se
nebál, sáhl si do kotle plného červů,
pavouků a hadů. Ten, kdo zvládl dojít až na
konec, byl odměněn diplomem za statečnost a sladkostmi. Potom se všichni mohli
občerstvit teplým nápojem, ale podávaly se
i kosti z kostlivce, netopýří křídla, žabí oči
a prsty baby ježibaby. Poté se pořádně
dlouhý průvod všech zúčastněných odebral
za svitu lampionů na hřiště, kde byl tento
strašidelný večer završen nádherným
ohňostrojem.
Pučálková Olga

Ukázky vyřezaných dýní - foto archiv MŠ

Světový den stromů

V

letošním roce připadl
Světový den stromů na
středu 20. 10. 2021. A jak nejlépe oslavit
takový svátek? No, nejlépe v přírodě mezi
stromy. V tuto středu bylo navíc i krásné
podzimní počasí, a tak proč toho nevyužít
a neuspořádat výlet.
Předškoláci a I. třída MŠ spolu s paními
učitelkami odjeli do Kolína na Kmochův
ostrov, dalo by se říci na ostrov stromů,
protože stromy tam byly, kam se podíváš.
Nejdříve jsme se posilnili svačinkou a pak
už hurá mezi stromy. Museli jsme přece
takový ostrov pořádně prozkoumat!
Na děti čekaly různé zkoušky – poznávání
stromů podle listů, jaké mají barvy a tvary,
jaký mají kmen a které plody k nim patří.
Potom následovala zkouška fyzičky, běh
mezi stromy, závody, překonávání přírodních překážek. Dětem se také líbila hra na
schovávanou za kmeny nebo zjišťování,
kolik dětí je potřeba, aby objaly ty nejsilnější kmeny. Poslouchali jsme také zpěv ptáků
a pozorovali kachny a jiné vodní ptáky na
řece Labi.
V batůžku nám zbyly ještě nějaké
dobroty, a tak jsme uspořádali piknik

v trávě. Zbývalo nám ještě trochu času,
proto jsme vyzkoušeli skluzavky, průlezky
a další herní prvky na hřišti.
Nikomu se nechtělo z prosluněného
ostrova odjet, ale nedalo se nic dělat.
Tenhle výlet se dětem i paním učitelkám
moc líbil. A co si asi říkaly stromy? Určitě
by děti pochválily za to, že nikdo neničil
přírodu a nenechal kolem žádné odpadky,
jak to často lidé v přírodě dělají. Aby těch
stromů kolem nás zbylo co nejvíc!
Věra Vejtrubová

Výlet na Kmochův ostrov - foto archiv MŠ
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Autorské čtení
Jak se dělá zoo

Z

ačátkem listopadu se
žáci naší školy
zúčastnili autorského
čtení Petra Fejka – Jak se
dělá zoo v krásných prostorách Ceropu
v Kolíně.
Petr Fejk největší část svého kariérního
života strávil v pražské zoo. V letech 19972009 s ní zažil povodeň i přerod v jednu
z nejlepších zoo světa.
Na akci dětem představil svou knihu Jak
se dělá zoo, o které sám tvrdí, že byla
napsaná srdcem. Dozvěděli jsme se, jak se
stal ředitelem, podle čeho se pozná dobrá
zoo, jak to vypadalo během povodní a také
nám přečetl pár vtipných zážitků, které měl
se zvířaty.
Akce to byla velmi vydařená a žákům se
líbila. Do debaty se aktivně zapojili a na
závěr je Petr Fejk velmi pochválil za
spolupráci i přehled, jaký o zvířatech mají.
Magdalena Hannay

Společné foto žáků při autorském čtení - foto archiv ZŠ

Věda ve filmu –
Hledá se Nemo

P

rotože jsme chtěli čtvrťákům zpestřit
výuku přírodovědy, pozvali jsme
lektora Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy a umožnili jsme jim tak vědecké
bádání spojené s ﬁlmem Hledá se Nemo.
Vědecký blok se skládal ze dvou částí.
V první části se žáci pozorně koukali na
příběh Nema. Druhá část byla pouze
praktická. Nejprve se žáci ve skupinkách
učili správně pojmenovat vodní organismy.
Perfektně se doplňovali a vzájemně si
pomáhali. Po přestávce se vrhli do připraveného pracovní listu. A i ten zvládli na
jedničku. Nakonec si vyrobili mořskou
vodu, prohlédli krásné lastury a jiné
schránky mořských živočichů.
Jana Nováková
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Šikovné ruce

V

závěru listopadu se
konala na naší ZŠ bezva akce
s názvem Šikovné ruce. Jak už prozrazuje
název, jednalo se o rukodělné práce. Do
školy přijeli zkušení lektoři a lektorky ze
Vzdělávací instituce Středočeského kraje
(VISK), kteří si s sebou přivezli potřebný
materiál, nářadí a náčiní. Děti si mohly
vyzkoušet neobvyklé rukodělné techniky.
Jednalo se o barevný tisk na látkovou
tašku, výrobu jednoduchých dřevěných
ozvučných nástrojů či stojánků na mobil,
ale také o náročnější tkaní předložek
z pruhů látky. Všechny tvořivé techniky děti
zaujaly a všichni se do činností zapojili
s velkým s nadšením. Výsledky svého
snažení si děti odnesly domů a dost možná,
že někteří rodiče ani netušili, jak šikovní
jsou jejich potomci.
Pro starší žáky měli lektoři ještě připravený vzdělávací program na téma Včelařství.
Dětem byly předány zajímavé informace
z tohoto oboru s ukázkou nezbytného
vybavení pro chov včel a zpracování medu.
Na závěr dopoledního programu si ještě
mohly menší děti zahrát novou didaktickou
hru nazvanou Rybolov. Pomocí improvizovaných prutů lovily krásné barevné rybičky
označené tečkami, s jejichž pomocí si
různým způsobem procvičovaly matematiku.
Tato akce se velice vydařila a doufám, že
u dětí podpořila chuť do rukodělného
tvoření.
Za kolektiv učitelů Z. Chmelíková
Akce Šikovné ruce na mísní základní škole - foto archiv autorky

Snímky k článku Věda ve ﬁlmu pocházejí z archivu autorky
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Výlet ZŠ do vědeckozábavního parku v Liberci

V

úterý 23. 11. si žáci 8. a 9. třídy mohli
udělat výlet do čtyřpatrového
vědecko-zábavního centra iQLANDIA
v Liberci. Akce se uskutečnila v rámci
projektu IKAP, ze kterého byla ﬁnancována
doprava autobusem a vstupné pro všechny
děti. Ve vědecko-zábavním centru jsme
postupně navštívili všech 10 expozic.
Expozice jsou zajímavé, protože si zde
každý může všechno prakticky vyzkoušet.
Například jaké je to být nevidomý, simulátor zemětřesení, gyroskop, princip zdymadel, poměřovaní rozdílné gravitace na
různých planetách a mnoho dalšího.
V centru jsme strávili přes tři hodiny
a odjížděli jsme obohaceni novými
vědomostmi a zkušenostmi v oblasti vědy
a fyziky v praxi. Návratem ke škole byl
výlet úspěšně zakončen a my se už teď
těšíme na další podobnou akci.
Pavel Bukač

Snímky ze zábavního centra jsou z archivu autora

Charitativní trh – prodej
vánočních výrobků pro Filípka

O

víkendu na SK Kolín opět proběhl
velice hezký a potřebný charitativní
trh, prodej vánočních výrobků, tentokrát
pro patnáctiletého Filipa, který trpí dětskou
mozkovou obrnou, spasticitou a epilepsií.
Naše MŠ také chtěla pomoci a přispět, proto
děti s pomocí svých učitelek vyrobily moc
hezké vánoční výrobky – čokoládová
jablíčka, andílky, lucerničky a “Tři oříšky
pro Popelku”. Děti z této činnosti byly
nadšené, zdobily, ochutnávaly a spolu
s rodiči se i vydaly na tento trh nakupovat
a podpořit tuto akci. Pro Filípka se vybralo
už 278 tisíc Kč. Velký úspěch a díky všem.
Helena Potměšilová, učitelka MŠ
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Výrobky dětí z místní ZŠ - foto archiv autorky

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
sedím u počítače a chci napsat příspěvek do zpravodaje. Jsem smutný,
rozladěný, naštvaný. Co napsat?
Minulý příspěvek jsem zakončil přáním: Ať se děti zase normálně učí a vyrůstají v
klidu a ať my hasiči vozíme v našich autech vodu, se kterou bojujeme proti ohni, a ne
dezinfekci, kterou bojujeme proti neviditelnému nepříteli.

B

ohužel, moje přání se nenaplnilo,
právě naopak. Neviditelný nepřítel
opět svírá naše děti a vnoučata s ještě větší
intenzitou a my hasiči už preventivně
připravujeme technické prostředky na
dezinﬁkování.
V této souvislosti si matně vybavuji
tiskovou konferenci k začínajícímu Dni
záchranářů v Kolíně, kdy jsme odpověděli
na otázku „Proč takovou akci?“, že podle
prognostiků nám nehrozí válečný konﬂikt,
ale příroda nám bude ukazovat svoji sílu,
a co je nejhorší, lidstvo bude škodit samo
sobě. Proto chceme občanům ukázat, že
jsme tady a jsme připraveni lidsky i technicky pomáhat a zachraňovat.
Uplynulo mnoho let od této tiskovky
a příroda nám i v naší zemi ukázala svoji sílu
při vichřicích, povodních, sesuvech půdy
a nemoci šílených krav či ptačí chřipce. Byli
jsme připraveni, pomáhali a zachraňovali.
A dnes se naplňují i slova, že si bude lidstvo
škodit samo sobě.
Opět jsou plné nemocnice, opět lidé
umírají…
Omlouvám se za takový začátek, ale za
svou éru profesionálního hasiče jsem viděl
mnoho úmrtí, někdy i zbytečných, ale to, co
mám možnost vidět dnes, jako by odráželo
naši odpověď pronesenou před mnoha lety:
„Lidé budou škodit sami sobě.“ A to mě
štve.
A protože náš příspěvek má informovat,
tak v období od posledního příspěvku
jednotka městyse vyjela jen k jednomu
případu, a to 10. 10. 2021 na hořící střechu
v Bořeticích. Zásah na požár, který vznikl
opět lidskou nedbalostí. Další činnost
jednotky byla i ve prospěch jejího zakladatele, městyse, při proplachování kanalizace
a další potřebné pomoci. A možná je před
námi příjemná povinnost usměrňovat
dopravu při rozsvěcení vánočního stromu.
Doplnění autora: Až při psaní příspěvku
jsem se dozvěděl, že ani tato příjemná
povinnost nám nebude dopřána.
Rozsvěcení s doprovodným programem je
zrušeno z důvodů opatření vlády.
Svoji dlouhodobou cestou k nákupu
dýchacích přístrojů pro jednotku snad
zakončíme v pátek 26. 11. 2021, kdy
proběhne poslední, ministerská kontrola.

Pak se do rozpočtu městyse vrátí 80 %
nákupní ceny jako dotace z MAS
Podlipansko.
Druhá dlouhodobá cesta je před námi, a to
nákup komunikační techniky. Tu jsme
vybrali a nyní čekáme, resp. městys čeká na
potvrzení pro její nákup. Jen se děsíme toho,
aby cesta nebyla stejně spletitá jako
u dýchacích přístrojů. Na ilustračním
obrázku představujeme část komunikační
techniky pro jednotku - vozidlovou
radiostanici Motorola a ruční přenosnou
radiostanici Motorola velitelskou.

Poslední naše cesta k získání prostředků
pro hasiče vede ke kontejneru pro mladé
hasiče, jako klubovně a zároveň učebně. Jak
jsem informoval dříve, kontejner máme
vybraný. Nyní pracujeme na kompletní
dokumentaci pro stavební povolení. V ČR
je jediná ﬁrma, která dodá kontejner
v nesloženém stavu, skládá se na místě
samém, tedy u nás na dvoře u hasičárny.
Kontejner složený by na vozidle neprojel
průjezdem a jakákoli manipulace jeřábem
by byla neúnosně drahá.
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Tato forma jakéhosi rozšíření hasičárny je
cestou jak nevynakládat zbytečné peníze,
protože se stále počítá s novou hasičárnou
a tam bude místa dost. Kontejner pak jistě
najde jiné uplatnění.
Stále se nám však nedaří koupit malý,
dvacetipalcový lodní kontejner pro mladé
hasiče, který bychom umístili na trávníku
u hřiště s umělým povrchem, abychom zde
mohli ukládat jejich hasičské nářadí.

Použité snímky jsou z archivu SDH

V současnosti každý trénink přemísťujeme nářadí z hasičárny na louku vedle
„umělky“ a to stojí čas, resp. zabírá čas
v tréninku. Pokud by někdo z vás, čtenářů,
mohl pomoci s informací o nákupu,
pomozte, naše ﬁnance jsou omezené, ale
třeba se do částky vejdeme.
Pokud nebudou kvůli sílící pandemii
zavřeny školy a děti v karanténě, počítáme
se zimními tréninky v sokolovně.
Zde malou zmínku o tom, jak stávající
situace rozbíjí plány na práci s dětmi. Na
podzimní měsíce bylo naplánováno několik
účastí na soutěžích. Zbyly jen oči pro pláč
a tréninky na hasičárně nebo na trávě
u „umělky“.
Protože se blíží čas adventní a po něm
vánoční svátky, přeji vám všem za celý
hasičský sbor krásný advent, mnoho dárků,
štěstí a pohodu o Vánocích a hlavně zdraví,
zdraví a ještě jednou zdraví.
„Ohni zmar.“
Jan Bradna

Pár věcí z myslivosti
Pro myslivce nastalo jedno z nejdůležitějších období jejich celoroční
činnosti. S poklesem teplot se totiž začíná zvěř potýkat s obdobím
zimního strádání. Myslivci se proto v těchto dnech soustřeďují na
pravidelné doplňování zásob v krmelcích a zásypech. K těm už se totiž
začíná čím dál více stahovat zvěř, aby si udělala tukové zásoby na zimu.

K

dyž dojde k poklesu teplot, napadne
sníh či zamrzne, nastává takzvané
období nouze. To v našich podmínkách trvá
zhruba devadesát až sto dnů. Po celé toto
období je zvěř závislá na krmivu, které jim
povinně ze zákona musejí předkládat
uživatelé honiteb. Myslivci už tak mají
krmelce vybaveny senem, ale i obilninami
či dužnatým krmivem. Chybět však nesmí
ani sůl s léčivy a stopovými prvky. Je patrné,
že poté, co dojde k ochlazení a napadne
sníh, zejména spárkatá zvěř začala více

vyhledávat krmivo. Je to pro ni snazší, než
kdyby měla po potravě pátrat v přírodě.
Mnozí návštěvníci přírody využívají
adventní období k procházkám zimní
krajinou se zastávkou u krmelišť, která
zásobují různými potravinami. Myslivci
tento zájem ze strany veřejnosti vítají, ale
podle nich by lidé měli věnovat zvýšenou
pozornost tomu, co chtějí zvěři předložit.
Nemáme nic proti, když třeba o vánočních
svátcích rodiče s dětmi do krmeliště
donesou jablka, mrkev či řepu, ale toto

krmení nesmí být samozřejmě shnilé či
jinak závadné. Naopak v žádném případě by
sem lidé neměli vkládat pečivo, které velmi
rychle zvlhne a následně zplesniví. Taková
potrava by mohla nadělat více škody než
užitku. Zvěř by mohla velmi snadno vážně
onemocnět. Podle myslivců se někteří
turisté dopouštějí velkého prohřešku tím, že
se zbytečně přibližují ke krmným
zařízením. Zvěř tak zbytečně ruší a plaší.
Myslíme si však, že daleko horší jsou volně
pobíhající psi v blízkosti krmelců. Pes
dokáže srnčí zvěř zbytečně prohnat, což má
pak za následek nadměrný výdej energie,
který často vede k tomu, že zimní období
tato zvěř nepřežije. Proto žádáme vás
spoluobčany o větší ohleduplnost při svých
zimních procházkách v okolí našich obcí.
Od začátku měsíce září jsme uspořádali
hony na divoké kachny (formou tahů)
a v měsíci litopadu dva společné hony na
drobnou zvěř. Z důvodů nedostatku drobné
zvěře v naší honitbě jsme nuceci k omezení
odlovu. Při svých procházkách do přírody
sem tam narazíte na nezasypané zásypy
nebo nezaložené jesle. V tomto případě
nejde o to, že se myslivci nestarají o zvěř,
ale bohužel se nám nevyplatí zakrmovat
v místech, kde se zvěř prakticky nezdržuje.
Zaměřujeme se hlavně na lokality, kde
výskyt a pohyb zvěře je viditelný a má to
smysl jak ekonomický, tak praktický.
Vážení spoluobčané, jménem
Mysliveckého spolku “Obora” Červené
Pečky bych Vám chtěl popřát šťastné
a veselé Vánoce, mnoho zdraví a úspěchů
v nadcházejícím roce 2022.
Pavel Balvín

M.P.

Letos elektrické nebudou, někde ušetřit musíme!
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Vánoce a zase ty Vánoce…
Tuhle mě tak napadlo, že jsou tu zase Vánoce… Až mne to možná překvapilo, jak rychle
opět přilétly ani se nezeptaly, zda už můžou, zda už je čas, zda jsem již morálně i fyzicky
připravená, prostě ťukly na dveře a jsou tady a TY ženo, mámo, manželko, babičko či
prababičko, ty se teď postarej o to, ať je ten čas krásný, voňavý, čistý, útulný, bohatý – ne
snad na dary, ale na tu celou atmosféru, která k Vánocům patří….

J

ako dítě jsem měla dojem, že jsou
Vánoce jednou za sto let. A to čekání
bylo dlouhé, moc dlouhé. Jako máma dvou
dětí mám pocit, že jsou minimálně jednou
za půl roku a mezitím moc oddychu není.
Těšila jsem se na vánoční čas, když byly
děti malé, protože ta rozzářená očka za to
stála… Ten pocit, když prvně ráno uviděly
stromeček, to radostné a vzrušující
očekávání večera 24. 12. Pravda je, že
nejvíc jsem se těšila, až padne 22.00 hodina,
všichni si zalezou, já odpadnu, kdekoliv
bude místo, a začnu inhalovat tu slavnostní,
tichou a voňavou atmosféru. Musela jsem
mít všechno – umytá okna, uklizeno
v každém koutě, ozdobená okna, taky
napečeno cukroví, dárečky pobaleny (ale
předtím samo vymyslet, sehnat a důkladně
schovat – ideálně tak, abych je alespoň já
našla, až bude čas) – což mi připomnělo –
Maminkoooo, kam jsi kdysi schovala ty
krásné barevné bločky, co jsme se ségrou
v létě objevily??? – už je to skoro 35 let a
ještě jsi nám je nedala.
Abych nezapomněla – každoročně jsem
taky chystala adventní kalendář – vyráběný
samozřejmě, dárečky jednotlivě zabalené,
pravidelně jsem končila ve čtyři ráno, jen
aby to 1. 12. někde bylo rozmístěné.
Jakožto pracující žena jsem toto praktikovala jeden rok a pak si řekla dost – tohle
nedám, nezvládnu, nemůžu, takže jsem
začala selektovat, vypouštět – nejdřív jsem
vynechala právě adventní kalendář, okna
jsem myla v září, říjnu prostě, jak se mi
chtělo, když se mi chtělo. A když se mi
náhodou nechtělo, víte, jak to dopadlo? No,
Vánoce stejně byly.
Výzdobu jsem si neodpustila nikdy, ale
pravidelně jsem ji měla opravdu až den dva
před Štědrým dnem, 4 kila medvědích
pracen cpala celá rodina – to prostě
odmítám dělat sama, natož ve dvou. No
a časem jsem si řekla, že se prostě nezblázním, že si Vánoce chci užít taky, ten klídek
a čas u pohádek, a ne být unavená a ulítaná.
Takže okna myju, když se mi chce, ne když
by bylo vhodné je mýt, Ježíškovi o dárky
jsem napsala mezi jarem a podzimem,
vánoční úklid se udál již v listopadu a víte,
jak já se těším na pečení cukroví ve
vydrbané troubě? To se mi ještě nestalo.
Prvně v životě letos mám venkovní okna

nazdobená den před adventem a to samé
vánoční svícen. Taky nevídané – no, je to
všechno prostě o dobrém plánování času,
mého času.
Zkrátka jsem si po těch letech spoustu
věcí zjednodušila - aby byly, ale nestály
mne moc sil.

poctivě zalévám, kochám se, no, je to
paráda... Léto je horší, na dvoře výheň, okna
rozpálená a květena se mi pravidelně
v truhlíkách uvaří, uschne…, takže ve druhé
půlce léta je to spíše žalostné, ale musím být
holka silná a vydržet do podzimu – to přijde
můj čas – oběhnu okolí, ostříhám trávy,
břečťan, posbírám plody ze zahrady,
ostříhám uschlé muškáty a jinou letní
květenu živořící v truhlíku a místo nich
napíchám větvičky a plody ladící s podzimem – to vydrží až do doby před Vánocemi.
Na Vánoce vytahám podzimní větvičky,
napíchám do hlíny chvojí, dozdobím, čím
chci, třeba i zbytky z podzimní výzdoby
(ono opravdu ta mochyně, bodláky či šípek
vypadají dobře i v zimě ) a truhlíky dělají dál
parádu… No a na jaře?? Na jaře už je,
přísahám, vysypu, dám novou zeminu
a pojedu zase na čisto.
Vážení známí i neznámí,
ráda bych Vám popřála krásný klidný
zbytek tohoto hektického roku, užijte si ho
v plném zdraví a nový rok 2022 ať nám
všem navrátí zpět pohodu, klid a radost ze
setkávání.
Opatrujte se.
Vavřa

Tak třeba truhlíky na okna… Mám je
zkrátka celoroní – po zimě jsem vždy
nabuzená na to jaro, sluníčko, život, takže
osázím truhlíky, ať to krásně kvete, vypadá,

O drakiádě devátého oddílu se dočtete na další straně - foto archiv autorky
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Drakiáda a podzimní
přespání 9. oddílu

V

polovině října jsme
si zpestřili schůzku
a místo her v parku jsme
vyrazili pouštět draky. Na
začátku schůzky jsme
poskládali všechny krosny
do klubovny a hned poté jsme se vydali na
pole na Parkán.
Vítr nám sice moc nepřál, ale i tak se
většině podařilo draka dostat alespoň na
chvilku do vzduchu. Když už se začalo
stmívat, vrátili jsme se zpět do parku,
nanosili dřevo, připravili ohniště a přišlo to
nejlepší – opékání buřtů, sýrů, marshmalownů a nesměly chybět brambory v popelu. Jako sladkou tečku na konec jsme si
v ohni upekli jablka se skořicí. S plnými
bříšky jsme ještě chvíli poseděli u ohně,
zazpívali s kytarou, a když už začínala být
zima, šli jsme si připravit ležení do kluboven.
Následovalo zahájení celoroční hry obou
družin. Menší Kopretiny letos čeká téma
Madagaskar a starší Pomněnky budou
čarovat s Harry Potterem. Po zahájení
celoročky připravily starší holky stezku
odvahy a poté už jsme se všichni těšili do
spacáků. Ráno jsme si rychle pobalili věci,
dali si dobroty, co nám maminky připravily
ke snídani, a na oběd už byli všichni zpátky
doma. Doufáme, že to nebude na dlouho
poslední akce, a těšíme se na další.
Kristýna Kubínová, vedoucí 9. oddílu

Použité snímky jsou z archivu autorky
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Vážky a jejich podzim

P

o prázdninách se naše
družina opět sešla
v klubovně a společně jsme si
začali užívat schůzek, kdy se
vidíme i jinak než přes monitor
počítače. Vážky dostaly v říjnu skautské

Prodloužená schůzka

stezky, ve kterých mohou plnit všemožné
úkoly a tím se zlepšovat v různých oblastech života. Jednu schůzku jsme měli
zaměřenou na psychické zdraví, o kterém se
hlavně v souvislosti s pandemií začalo více
mluvit. Na schůzce jsme se naučili, jaký je
rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým
stresem. Zahráli jsme si scénky, které
znázorňovaly, jak prožíval stres neandrtálec
a jak lidé v dnešní době. Také jsme si
povídali o tom, jak na nás stres působí, a
zkusili jsme si udělat seznam věcí, díky
kterým se cítíme psychicky lépe. Na konci
schůzky si zájemkyně zkusily relaxační
techniky mindfulness, při kterých se měly
soustředit na dech a na to, jak se cítí tělo
právě teď a tady.
K psychické pohodě bezpochyby přispívá
i sport, proto jsme v říjnu vyrazili do Jump
parku v Praze. V pátek jsme si prohlédli
krásy hlavního města, splnili jsme nějaké
výzvy – třeba fotku s holubem nebo

společné uvaření večeře - a den jsme
zakončili koukáním na ﬁlm. V sobotu jsme
vyrazili do Jump parku, ve kterém jsme
strávili 2 hodiny. Výlet určitě doporučujeme, v celém areálu je spousta různých
aktivit a překážek, které jsou zábavné a
zároveň dají zabrat. Skákání nás všechny
dost zmohlo, ale holky si mohou ve stezce
odškrtnout políčko „sportování s oddílem“.
Těšíme se už teď na příští výpravy!
Tereza Jirků, vedoucí 7. oddílu

Použité snímky jsou z archivu autorky

V

pátek 29. 10. jsme místo tradiční
schůzky udělali prodlouženou.
Jelikož se blížilo datum 31. 10., které
všichni znají jako Halloween a všem se
vybaví typické oranžové a černé barvy,
nejrůznější masky a strašidelné příběhy,
rozhodli jsme se využít tuto schůzku k
vydlabání vlastní dýně. Při této činnosti se
představivosti meze nekladou a klukům se v
tu chvíli honilo v hlavě plno nápadů. Někdo
chtěl usměvavou, někdo zase mračící nebo
se špičatými zuby a někdo zase úplně bez
zubů. No, nápadů jsme měli doopravdy
plno. Teď už zbývalo se do toho jen pustit.
Po urputné práci a vyslovení pár prokletí,
jsme si všichni vytvořili tu svoji vysněnou
dýni alias dýňáka. A po dobře odvedené
práci musí také přijít zasloužená odměna,
tudíž kluci neváhali, vyrazili do dřevníku
a už pádili k ohništi. Tam rozdělali oheň
a mohli jsme začít opékat špekáčky. Poté už
jsme s plnými břichy a mastnýma rukama
jen ukončili schůzku a rozeběhli jsme se
domů i se svými dýňovými parťáky.
Jiří Adamec, 14. oddíl

Vyrábíme dýňové parťáky - foto archiv autora
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Prodloužená schůzka 14. oddílu - foto archiv autora

Podzimní výlet do střediska Březová
Koncem září jsme s celým střediskem zamířili do Outdoor resortu
Březová nedaleko Třebíče. Jeden z největších areálů tohoto druhu v
Čechách jsme v minulosti navštívili již dvakrát, a proto jsme věděli, že se
můžeme těšit na víkend plný zábavy. Zájem dětí byl opravdu veliký a na poslední chvíli
jsme museli zajistit třetí autobus, abychom se všichni dobře vešli.

U

bytování i stravování je v resortu na
velmi dobré úrovni, útulné pokoje
jsou jako dělané pro dětské skupiny. Jen co
jsme se kolem deváté hodiny zabydleli,
oddíly se se svými vedoucími rozprchly po
areálu. Celý den tu opravdu bylo co dělat.
Nejrůznější prolézačky, obří dřevěné stavby
a atrakce pro menší děti, vzduchová
trampolína, nízké i vysoké lanové centrum,
lezecké stěny, interaktivní strašidelný hrad,
zakleté městečko, to všechno bylo dětem
k dispozici po celou dobu pobytu. Večer
nám místní instruktoři uspořádali parádní
diskotéku, takže večerka se poněkud
protáhla. Ale ráno stejně všichni brzo vstali,
protože po snídani byl čas si znovu projít

atrakce, které se nám líbily nejvíc. Před
obědem jsme se ještě všichni sešli na louce
uprostřed areálu, abychom tento aktivní
víkend zakončili společnými hrami.
Příležitost zahrát si vlajky ve 100 lidech
máme obvykle jen na táboře, a tak si všichni
tuto atmosféru rádi připomeneme.
Čtenář by teď zřejmě čekal zakončení
příspěvku ve stylu: „bylo to fajn a už se
těšíme na příští výlet do Březové“. Tak
ostatně končí skoro všechny naše malé
reportáže. V tomto případě ale uděláme
malou výjimku. Ne všechno totiž bylo na
tomto víkendu tak perfektní, jak jsme si
plánovali.
Šlo především o organizaci programu ve

středisku Březová, na kterou jsme byli
z minulých let zvyklí. Dříve jsme měli areál
prakticky sami pro sebe, k dispozici nám
bylo několik instruktorů, pod jejichž
vedením a rozděleni do věkových skupin
jsme měli po celé dva dny řízený program.
Ten zahrnoval nejen volně přístupné
atrakce, na kterých se skupiny postupně
střídaly, ale i další aktivity, jako střelbu
z luku, volný pád, paintball, týmové hry,
skok do prázdna, bungee trampolíny
a podobně. Velkým beneﬁtem bylo
především to, že i naši vedoucí a roveři od
15 let měli zajištěný program na míru.
Outdoorové středisko, bohužel, v tomto
ohledu naprosto změnilo přístup. Celý areál
byl v sobotu i v neděli otevřený i pro
veřejnost, což způsobilo zaplnění atrakcí
dalšími stovkami lidí. Instruktorů byla
v areálu malá hrstka, pro sebe jsme neměli
vyhrazené žádné. Naši vedoucí neměli
žádný řízený program, celou dobu dělali
svým dětem průvodce na volně přístupných
atrakcích a suplovali nedostatek instruktorů
u lezeckých stěn. Každý pro sebe sice našel
chvilku projít si lanový okruh nebo si skočit
z věže, ale s dřívějším zážitkem, který nám,
vedoucím, středisko Březová za stejných
cenových podmínek nabízelo, se letošní
víkend nedal absolutně srovnat.
95 dětí tedy odjíždělo domů nadšených,
25 vedoucích trochu zklamaných. A protože
na vedoucích nám také záleží, dali jsme
resortu najevo, že za takto stanovených
podmínek se sem naše skupina zřejmě již
nevrátí.
Za středisko Junáka
Filip Nehasil, vedoucí střediska
Veškeré použité snímky jsou z archivu autora
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Momentky z podzimního výletu do střediska Březová objektivem Filia Nehasila
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Cvičení dětí v sokole

K

oronavirus – slovo
skloňované ve všech
pádech. Onemocnění, které již
více jak rok mění náš každodenní život. Přemýšlíme a
chováme se jinak, než jsme dosud byli
zvyklí.
Jsme moc rády, že se nám na začátku října
podařilo znovu rozběhnout pravidelné
pondělní cvičení dětí v sokole. Počasí
prvních říjnových týdnů bylo slunečné
a teplé. To nám umožnilo cvičit venku
v přírodě. Dohodli jsme se s vedením místní
základní školy a ke cvičení jsme využívali
nádherně zrekonstruované školní hřiště.
Paní ředitelce a panu školníkovi tímto velmi
děkujeme. Moc hezky se nám tam cvičilo.
Když přišly chladné dny, vrátili jsme se zpět
do sokolovny.
Cvičíme ve dvou cvičebních hodinách.
První cvičební hodina (16:00 - 17:00
hod.) je určena předškolním dětem. Potěšilo
nás, že se v této skupince pravidelně schází
4 – 10 dětí. Děti samy nebo za asistence
rodičů cvičí na jednotlivých nářadích,
společně hrajeme hry, učíme se říkanky.
Druhá cvičební hodina (17:00 18:00hod.) je určena pro děti, které chodí do
školy. V této skupině cvičí 5 - 10 dětí.
Posilujeme své tělesné schránky cviky, při
nichž využíváme váhu svého těla, rozvíjíme
mrštnost, hbitost, postřeh. Používáme
náčiní (míče, švihadla, lano, …) i nářadí
(trampolínu, koně, kozu, žebřiny, …).
Děti cvičení baví, a tak doufáme a přej-

eme si, aby naše pravidelná pondělní
setkávání vydržela a nebyla opět přerušena
zhoršením koronavirové situace v České
republice.
Blíží se advent a kouzelný čas Vánoc.
Přejeme všem dětem i dospělým, aby toto
krásné období roku prožili ve zdraví,
s úsměvem na tváři a v kruhu svých
blízkých.
Do nového roku 2022 vám všem přejeme
pevné zdraví, štěstí a neutuchající optimismus.
Věra Zuzová Šimková a Helena Šimková
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MEMORIÁL PAVLA
ZELENÉHO V PRŠÍ

P

o nucené pauze se opět
v hospodě na hřišti sešli
karbaníci, aby odehráli další
kolo Memoriálu Pavla
Zeleného v prší. Covid nám
překazil veškeré plány, a tak
to, co začalo vloni, bude mít svůj ﬁnálový
vrchol až letos. Tedy pevně v to doufáme.
Vloni jsme stihli odehrát 3 kola z plánovaných pěti. A tak došlo k menší úpravě
pravidel a místo 5 kol odehrajeme kol sedm.
Čtvrtý turnaj, hraný 7. srpna, se odehrál
pod širým nebem. I vinou dovolených se
sešlo pouze 17 hráčů. Nejlepší hráči turnaje:
1. místo – Růžena Háková, 2. místo –
Veronika Drahovzalová, 3. místo – Ondřej
Moučka, 4. místo – Jan Douša.
Pátý turnaj se odehrál 9. října, oproti
předešlému turnaji byl tento zatím nejlépe
obsazený. Karbaníci obsadili plných
6 stolů. Karetního odpoledne a večera se
v hospodě na hřišti zúčastnilo 24 hráčů.
Nejlepší hráči turnaje: 1. místo – Jan Douša,
2. místo – Mirek Slavík, 3. místo – Jakub
Cajthaml, 4. místo – Tomáš Fulín, nejlepší
žena – Nikoletka Petrusová.
Zatím poslední, šestý turnaj se odehrál
v sobotu 27. listopadu. Bohužel, covid opět
zasáhl do našich životů plnou silou a to se
projevilo i na účasti na posledním turnaji.
Turnaj se odehrál v počtu 14 hráčů, což je
prozatím nejmenší účast. Nejlepšími hráči
se stali: 1. místo – Jana Řeháková, 2. místo –

Martin Hartig, 3. místo – Jiří Kubelka a 4.
místo – Veronika Drahovzalová.
Jestli nám situace dovolí odehrát
poslední, sedmý ﬁnálový turnaj na přelomu
prosince a ledna, je ve hvězdách, nám
nezbývá než doufat, že se situace ještě více
nezhorší a nebudeme čekat další půlrok.
Závěrem bych chtěl popřát jménem
restaurace Na Růžku a Úplně jiný hospody
krásné prožití vánočních svátků a hlavně
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2022.
Radek Šťastný

Snímky z Memoriálu Pavla Zeleného jsou z archivu autora
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Zprávy z fotbalu

I

když situace není stále
příznivá, po dvou
letech se podařilo dohrát
podzimní polovinu soutěží.
Pojďme se podívat, jak se
jednotlivým týmům dařilo.
A-tým
První mužstvo dospělých se stále nedaří
stabilizovat. Máme problémy obsadit pozici
trenéra, mužstvo prozatím vedl trenér
dorostu a hráč týmu Matěj Bílý. Několik let
už řešíme i problémy v kádru, hodně hráčů
má pracovní povinnosti, které jim nedovolí
pravidelně trénovat a hrát, přidají-li se
i zranění, je potom velký problém vůbec
postavit do zápasu jedenáct lidí. Každý
zápas je tak jiná sestava a při malé účasti na
trénincích je na hřišti vidět nesehranost
týmu.
Celkově A-tým uhrál na podzim dvanáct
bodů a ﬁguruje po podzimu na jedenáctém
místě.
B-tým
I letos jsme nakonec přihlásili do soutěže
i B-tým. Po problémech v úvodu sezony,
kdy po třech zápasech bylo osm hráčů
zraněných, se postupně podařilo doplnit
kádr bývalými hráči, kteří se opět vrátili
k fotbalu. Celkově skončilo béčko se sedmi
body na šestém místě z devíti účastníků.
Trenérem týmu je Petr Vejsada.
Dorost
Dorostenci během léta přišli o několik
důležitých hráčů, kteří odešli hrát vyšší
soutěže, a protože i letos zůstali v krajské 1.
A třídě, většina soupeřů byla prozatím nad
jejich síly. I v této kategorii se potýkáme
letos s úzkým kádrem, a i vinou nemocí a
zranění nejsou výsledky takové, jaké
bychom chtěli. Dorost tak na podzim vyhrál
pouze jednou. Trenérem dorostu je Matěj
Bílý.

Starší žáci
Starší žáci letos poprvé hrají soutěž pouze
7+1, tedy na menší branky a menší hřiště.
Jedním z důvodů je i nezájem klubů
v okrese o velký fotbal pro malý počet hráčů
v této kategorii. Stejný problém máme
i v našem klubu, proto za starší žáky stabilně
nastupovali minimálně čtyři hráči patřící do
nižší věkové kategorie. I tak jsme odehráli
dobré zápasy, body jsme ale paradoxně
ztratili s týmy ze spodku tabulky. Celkově
jsou žáci po podzimu se třinácti body na
pátém místě, trenérem týmu je Miloš
Vrkota.
Mladší žáci
Tento tým je letos výsledkově i herně
určitě nejlepším z našeho klubu. V celém
podzimu neztratil ani bod, nastřílel spoustu
gólů a svoji skupinu jednoznačně vyhrál.
Do jarní části soutěží se budou skupiny
měnit a naši kluci tak dostanou zase jiné
soupeře, se kterými budou moct potvrdit
své kvality. Trenérem je Milan Král.
Starší přípravka
Letos jsme opět do soutěže mohli přihlásit
starší přípravku. Kvůli pozastaveným
soutěžím v posledních dvou letech měli ale
tito hráči odehráno málo zápasů a to se
projevovalo na hře i výsledcích. Postupně
se sice zlepšovali, ale i tak vyhráli na
podzim pouze jeden zápas, když doplatili
zejména na neproměňování vyložených
příležitostí. Trenérem týmu je Pavel
Pospíšil.

se bude pro jarní část přelosovávat, na jaře
tak budeme hrát s jinými soupeři. Trenéry
týmu jsou Michal Kubera, Lukáš Křelina
a Pavel Pospíšil.
Minipřípravka
Už vloni jsme si vyzkoušeli soutěž
minipřípravek, která probíhá formou
turnajů ve hře 3x3. Letos jsme na všech
turnajích měli přihlášeny dva týmy a
sledovat, s jakou chutí se tito nejmenší
vrhají do hry, je největší odměnou pro
trenéry, kterými jsou Pavel Pospíšil a Petr
Litera.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm,
kteří jsou i v této době ochotni věnovat svůj
čas a pomoci s chodem klubu na jakékoliv
pozici. Zároveň bych chtěl oslovit zájemce
o trénování, přijďte nám pomoct a zapojit se
do práce v našem klubu. Rád bych samozřejmě pozval všechny kluky i holky, kteří
by chtěli hrát fotbal, neváhejte a přijďte na
kterýkoli trénink, začít se dá v jakémkoli
věku.
Přeji všem krásné Vánoce, pevné zdraví
a pokud možno klidnější, stabilnější
a předvídatelnější nový rok.
Pavel Pospíšil

Mladší přípravka
Na problémy s covidem nejvíce doplatila
mladší přípravka. Po prvních dvou
zápasech se dostala většina týmu do
karantény, musely se tak posunovat zápasy,
a když se pak do podobné situace dostal
soupeř, posouvalo se opět. Nakonec se
některé zápasy na podzim ani nepodařilo
dohrát. Celkově tým třikrát vyhrál a třikrát
prohrál a skončil třetí v tabulce. I tato soutěž
Z tréninku přípravky - foto Petr Litera

Vážení ètenáøi,
pøejeme Vám, aby èarovná atmosféra Vánoc pøetrvala a úspìchy pøíštího roku
pøedstihly roky minulé.
Vánoce plné štìdrosti, pohody, lásky, klidu, v novém roce hodnì štìstí, zdraví,
osobních a pracovních úspìchù Vám pøeje celá redakèní rada ètvrtletníku.
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Katalog ﬁrem v Červených Pečkách a blízkém okolí
Úvodem
Anonymita příznačná kdysi pro velká města se postupně přelívá i do menších
sídelních útvarů a už ani na vesnici neplatí, že každý zná každého, že každý ví, kam a
na koho se obrátit v různých situacích. Řada těchto situací je přitom ryze praktické
povahy – potřebujeme něco udělat, opravit, koupit, sehnat, konzultovat, vytvořit,
odvézt, půjčit atd.
Katalogy ﬁrem
V poslední době se vše možné i nemožné přesouvá do virtuálního světa a připojení k
internetu je pro nás samozřejmostí. Slovo vyhledat má své synonymum "vygůglit" a
zadáním několika písmen na klávesnici získáváme odpovědi na svoje otázky. Při
zadání slov "katalog ﬁrem" zjistíme, že různých katalogů, seznamů, přehledů,
databází atd. existuje nepřeberné množství.
Proč další?
Řada obcí jde cestou tvorby vlastních přehledů ﬁrem, živnostníků, řemeslníků,
opravářů, prodejců, výrobců, poskytovatelů atd. s tím, že se tak svým občanům snaží
zjednodušit život v obci, podpořit místní podnikání a drobné podnikání, odstranit do
určité míry anonymitu a usnadnit lidem řešení běžných a každodenních situací.
Jakou podobu bude mít?
Elektronická podoba, jako další z odkazů na obecních internetových stránkách, je
ﬁnančně nejméně nákladná a realizovat ji je možné nehledě na množství záznamů.
Nabízí řadu výhod, z nichž zásadní je možnost průběžné aktualizace. Konkrétní
představu získáte, když navštívíte web http://www.cervenepecky.cz, zvolíte odkaz
Praktické informace a dále Katalog ﬁrem.
Jak na zadání údajů o ﬁrmě, živnosti, o vás a vašich službách?
Otevřete web http://www.cervenepecky.cz, zvolte odkaz Praktické informace a dále
Katalog ﬁrem. Na příslušné stránce najdete popis několika způsobů, které můžete
využít.
Pokud vám nevyhovuje elektronická forma, můžete použít druhou stranu tohoto
infolistu a vyplněný jej nechat v prodejně Textil a galanterie na náměstí v Červených
Pečkách. Možná je individuální domluva na jiném způsobu, a to na e-mailu
istencin@post.cz, nebo telefonu 607 529 956. Nenechte se odradit množstvím
položek. Je pouze na vás, které vyplníte. Nezbytně nutných je pouze minimum z nich.
Za kulturní komisi
Lukáš Istenčin

zde prosím odstřihněte

