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Zpravodaj obce Červenka.
Pro každou domácnost v obci jeden výtisk zpravodaje zdarma.
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Starosta obce Červenka hodnotí uplynulý rok
Vánoční svátky a více či méně bouřlivé loučení s rokem 2016 máme úspěšně za sebou,
tak si dovolím malé ohlédnutí za dnes již rokem minulým. Většina realizovaných akcí
byla podrobněji popisována v předchozích
číslech zpravodaje a proto budu jen stručně
rekapitulovat.
Na jaře roku 2016 proběhla výstavba chodníku v ulici Třebízského v úseku od křižovatky po železniční přejezd. Došlo tak ke
zvýšení bezpečnosti chodců, kteří se dříve
pohybovali při okraji vozovky. Na tuto stavbu navázala Správa železniční a dopravní
cesty začátkem letních prázdnin a to zahájením výstavby železniční zastávky, dále instalací nového zabezpečovacího zařízení se
závorami u železničního přejezdu silnice na
Královou. Od 11.12.2016 slouží nová vlaková zastávka na znamení veřejnosti, pro
hodnocení využití zastávky občany je však
ještě brzy. Osazení závor je nepochybně dalším krokem zvyšujícím bezpečnost účastníků silničního provozu.
Nejvýznamnější akcí roku byla samozřejmě
přístavba a nástavba Mateřské školy. Přes
menší nedostatky, které se daří průběžně
odstraňovat, slouží nové prostory již téměř
4 měsíce svému účelu ke spokojenosti dětí
i rodičů. Děkuji paní ředitelce Vlastě Potužákové a všem zaměstnancům školky a školy, kteří se na zajištění této časově náročné
akce podíleli.
V areálu Olše došlo k opravě sociálního zařízení, posílení elektroinstalace v kiosku
a výměně umělého povrchu na tenisovém
kurtu.
Po neuvěřitelných 13ti letech byla dokončena a zkolaudována obslužná komunikace od
nádraží ČD do průmyslov. areálu.
V roce 2017 bude první větší akcí výstavba kanalizace v ulicích Třídvorská a Jiráskova. U této stavby, která je obyvateli výše
uvedených ulic netrpělivě očekávána, dojde
počátkem ledna k podpisu smlouvy s firmou MODOS, ta podala ve výběrovém řízení nejlepší nabídku.
Další připravovanou akcí bude realizace
energetickoúsporných opatření objektu základní školy, škola tak zateplením budovy
získá i novou fasádu, bude dokončena výměna oken. V lednu po schválení zadávacích podmínek proběhne výběrové řízení na
dodavatele a poté bude stanoven další postup.

Loni v prosinci byla podána žádost o poskytnutí dotace na výstavbu podporovaných
bytů na Ministerstvo místního rozvoje ČR.
Jde o přestavbu části objektu Svatoplukova
16 na 12 bytových jednotek. Případná realizace je podmíněna získáním dotace.
Připraven k realizaci je také osvětlený chodník se smíšeným provozem spojující ulice
Wolkerova a Svatoplukova. Tady se počítá
s financováním z rozpočtu obce.
Oproti tomu vybudování 3 metry široké
osvětlené cyklostezky „Hrázka“ je podmíněno získáním dotace, všechny náležitosti pro zahájení stavby má obec připraveny.
Žádost o dotaci budeme podávat prostřednictvím MAS Moravská cesta v lednu 2017,
kdy bude vyhlášena výzva k cyklostezkám.
V listopadu loňského roku byla podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů, o které byl mezi občany velký zájem.
Za důležité považujeme zpracování studie
monitorující dopravní situaci v obci, dále
studie řešící prostor centrální části obce
u Sokolovny a přilehlé ulice Svatoplukovy.
Pokračovat také budeme v přípravě projektové dokumentace pro realizaci multifunkčního hřiště v areálu Olše. Nadále budou

probíhat úpravy v areálu Olše, zaměřené na
zlepšení podmínek pro pořadatele kulturních i sportovních akcí.
Na letošní rok 2017 připadá výročí 730 let
obce, na oslavu tohoto výročí již teď připravujeme pro občany celodenní program,
do kterého chceme zapojit všechny spolky a sdružení v obci. Záměr vydání knížky k tomuto výročí, která by přiblížila jak
historii obce, tak i běžný a spolkový život
v obci až po současnost, je ve stádiu sběhu informací a dokumentů, zejména dobových fotografií. Obracím se na všechny
občany Červenky, aby dle svých možností k zajištění oslav přispěli a vzali si je tak
za své.
Uvědomuji si, že je ještě hodně co zlepšovat na údržbě naší obce, na jejím běžném
fungování. Pevně však věřím, že tento rok
bude hodnocen lépe než ten minulý, a že
každodenní práce vedení obce začíná přinášet viditelné výsledky. Závěrem děkuji
touto cestou všem, kteří se aktivně podílejí
na pořádání sportovních a kulturních akcí a
vytvářejí tak příležitosti pro vyžití obyvatel
nejen naší obce.
Ing. Vladimír Navrátil, starosta

Zastupitelstvo obce Červenka přeje všem občanům
úspěšný rok 2017,
zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v rodinách.
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Společenská rubrika

Sokolovna je připravena na novou sezónu

Významné životní výročí oslavili
tito naši spoluobčané:
Listopad 2016
Anna Zabloudilová
Božena Kikerlová
Libuše Vaňáková
Jaromír Zapletal
Libuše Válková
Olga Recová		
Josef Ženožička
Frant. Kratochvíl
Libuše Šišmová

96 let
90 let
90 let
80 let
80 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Prosinec 2016
Dagmar Včelišová
Jan Rozman		
Zdena Čecháková

70 let
70 let
70 let

Jubilantům posíláme také prostřednictvím
zpravodaje blahopřání, přejeme hlavně zdraví, spokojený život a podporu od rodin.

Obecní středisko služeb
 Rehabilitační masáže
Z. Václavíčková, tel.: 605 873 262
 Kadeřnictví
Václav Molčík, tel.: 737 463 647
 Pedikúra a reflexní masáž chodidla
Milada Kristková, tel.: 777 007 345
Objednávky služeb telefonicky.
Rádi Vám nabídneme svoje služby i v nastávajícím roce 2017, do kterého Vám přejeme
zdraví, štěstí a spokojenost.

Knihovna Červenka zve
Otevírací doba: Čtvrtek 14.30–17.30 hod.
Výše registračního poplatku je 40 Kč, pro děti
a důchodce 20 Kč. V měsíci březnu, který je
měsícem knihy, registrujeme nové čtenáře
zdarma! Registrovaní čtenáři mají službu internetu v knihovně po celý rok zdarma, pro
ostatní za poplatek 20 Kč.

Je vyfocená i spuštěná divadelní opona, jejímž autorem je Frant. Flasar. Foto: K.D.
Opravený a vymalovaný sál Sokolovny je připraven na novou sezónu, plesy se budou konat
v důstojných prostorách, jak již mohli ocenit účastníci plesu házenkářů 7. ledna. Co všechno se
pro zvelebení sálů a zázemí Sokolovny udělalo? Byly provedeny vnitřní opravy zdiva, demontáže nebezpečných držáků a nepotřebného cvičebního nářadí se zazděním otvorů, lokání oprava
parket na sále, nátěry potrubí topení a radiátorů, doplnění dalšího WC pro ženy, nátěry zábradlí,
elektrorozvaděčů a v neposlední řadě velmi důležitá a krásná výmalba prostor. Návštěvníky pořádaných akcí si dovolujeme upozornit, že vymalované prostory jsou nekuřácké.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zvelebení vnitřních prostor naší Sokolovny. Veškeré práce financovala TJ Sokol.
O záměrech Obce a Sokola Červenka přistoupit k opravě a stavebnímu rozšíření budovy Sokolovny jsme čtenáře informovali v dubnovém čísle 2016. Občané Červenky se mohli seznámit
s vypracovaným projektem. Na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byla podána žádost o dotaci, žádosti nebylo vyhověno. Obec společně s TJ Sokol se neutěšeným stavem budovy nadále zabývá, je třeba hledat další možnosti a hlavně finanční prostředky na opravu budovy
Sokolovny.							
JM, KD

Plesová sezóna 2017
Sokolovna Červenka

sobota
sobota
sobota
pátek
sobota

14. 1.
28. 1.
4. 2.
17. 2.
18. 2.

MYSLIVECKÝ PLES
HASIČSKÝ PLES
FOTBALOVÝ PLES
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
MAŠKARNÍ PLES

Oznámení o svozu komunálního a separovaného odpadu v roce 2017
Svoz žlutých pytlů s plasty a oranžových pytlů s nápojovými kartony (dále jen „NK“) bude prováděn v níže uvedených termínech:
úterý 16. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 5. 6., 3. 7., 31. 7., 28. 8., 25. 9.,
23. 10., 20. 11. a 18. 12.2017. Žádáme občany o ukládání pytlů s odpady v uvedených termínech. Svoz plastů proběhne následující den
společností EKO-UNIMED s.r.o. Medlov.

Vývoz popelnic se směsným komunálním odpadem je 1x za 14 dnů
v LICHÝ týden ve čtvrtek – první vývoz se uskutečnil 5. ledna. Termíny: čtvrtek 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5.,
25. 5., 8. 6., 22. 6., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9., 12. 10.,
26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. a 21. 12. 2017.
Mobilní sběr velkoobjemového, nebezpečného odpadu a elektroodpadu se bude konat 22. dubna a 9. září z předem upřesněných míst
(ul. Třebízského, u hasičské zbrojnice, u bývalého kina). Tyto odpady
předávejte na uvedených stanovištích pouze osobně!

Seznam stanovišť pro svoz pytlů:
1. parkoviště u křižovatky v ulici Třebízského
2. parkoviště u hasičské zbrojnice
3. plocha u samoobsluhy - prodejny potravin u ul. Jižní
4. plocha u hostince „U Vavrdů“ ulice Svatoplukova
5. parkoviště v ul. Nádražní u bývalého kina
6. plocha u obecních bytovek v ulici Vítězná

Sběrné místo ve dvoře za hasičskou zbrojnicí.

Ukládat zde můžete: Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, kovy, elektroodpad. V době od 1.4. do 30.11.2017 v pracovní
dny úterý a čtvrtek 16.00 - 17.30 hod., v ostatních měsících po dohodě s panem Sajičem tel.č.: 602 533 669

Pozn.: Poplatky za svoz odpadů, ve stejné výši jako v loňském
roce, budou vybírány od 1. března do 30. června 2017
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Slavnostní vítání narozených občánků

V loňském roce jsme se v neděli 4. prosince
již podruhé sešli na slavnostním uvítání dětí
do života obce. Pozvání na slavnost přijali
všichni rodiče nově narozených dětí, v měsících květen až září 2016 se narodily tyto
děti: Vanesa Obšilová, Lukáš Faltýnek, Jakub Knirsch, Nela Losíková, Dominik Zavadil, Klára Skrejvalová a dvojčátka Marie a
Anna Vítkovy. V roce 2016 jsme tak do života

Na fotografii zleva sedí rodiče dětí Anna a Marie Vítkovy, Klára Skrejvalová a Dominik Zavadil, dole maminky s dětmi Nela Losíková, Jakub Knirsch, Lukáš Faltýnek
a Vanesa Obšilová.
		
Fota: Ambrozová Kamila

Slavnost připravila ve spolupráci s Obecním úřadem Červenka Kulturní a školská komise, dárky chystal kroužek Mašlička a květiny zajistila paní M. Kristková.

obce uvítali celkem 15 nově narozených dětí.
Dvojčátka se v naší obci v roce 2016 narodila dvoje, a to Mojmír a Anička Studených a
na této slavnosti jsme uvítali holčičky Marii a
Annu Vítkovy (na fotu s rodiči při zápisu do
pamětní knihy obce).
Slavnost vítání byla bohužel ochuzena o vystoupení dětí z místní mateřské školy.
Z důvodu infekčního onemocnění ve školce
jsme od vystoupení dětí ustoupili. Tak snad
přítomné potěšila báseň o Hané od J.Vacy v
naší rodné hanáčtině.
Po slavnostním projevu pana starosty následovalo předání darů od obce, zápis do pamětní knihy a focení dětí v kolébce i s rodinnými
příslušníky.
Přejeme rodinám a jejich dětem šťastný a láskou naplněný život. 		
J.M.
KČERTU (Klub červenských turistů) uspořádal v loňském roce 24 výletů. Celkem absolvovali jejich účastníci 362 km, což je průměr
15 kilometrů na jednu akci, a průměrná účast
činila 13 osob. Čísla jistě zajímavá, leč statistické údaje nejsou hlavním cílem naší činnosti. Důležitý je pohyb na zdravém vzduchu a
poznávání zajímavých míst v blízkém okolí i
vzdálenějších destinacích.
Poslední akcí roku 2016 byl Silvestrovský
výšlap k Zámeckému rybníku. Tam se ve
12.00 konala simulovaná půlnoc, s hymnou,
přípitkem šampaňským a přivítáním roku
2017. Nechybělo vánoční cukroví, opékání špekáčků a samozřejmě zavoněla slivovice. Dobrá nálada vydržela až do závěrečného
hodnocení akce v Hostinci u nádraží.
Červenští turisté přejí touto cestou všem spoluobčanům pevné zdraví, dobrou náladu v novém roce a přijďte se mezi nás „hébat“.
Za červenské turisty Pavel Nečesaný

Klub červenských turistů
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Kostel sv. Alfonse v Července má novou výmalbu

Pokud jste tak ještě neučinili, udělejte si čas a navštivte místní kostel. Po provedené sanaci zdiva a vymalování je skutečně krásný. Vpravo na fotu je lešení, které se pracně přesouvalo po
celé ploše kostela. 				
Fota: Petra Prucková, Kamil Drešr
Koncem listopadu minulého roku byla dokončena vnitřní výmalba kostela svatého Alfonse,
což jistě kromě stálých účastníků bohoslužeb
ocenila i řada návštěvníků vánočního koncertu a vánoční mše.
Tato náročná akce navázala na 1. etapu opravy kostela, kdy bylo zdivo kostela odizolováno proti vlhkosti a nahrazeny vnitřní, vlhkostí
poškozené omítky.
Malování kostela bylo náročné, z úsporných
důvodů bylo pořízeno menší lešení, které bylo
třeba několikrát stavět a znovu rozebírat, této
práce se ujali muži. Pro vaši představu, strop v
kostele dosahuje výšky 13,5 metru.

Vánoční koncert 2016
Úvodem přivítal návštěvníky koncertu náš
pan farář, Mgr. Miroslav Bambuch, který poděkoval všem a zejména Obecnímu úřadu

Je třeba poděkovat všem, kteří se na malování
kostela podíleli. V první řadě celé rodině pana
Šimčiska, Ing. J. Duškovi. S úklidem vypomohly ženy D. Poulíčková, J. Navrátilová, Marie a
Milada Vařekovy, J. Nebeská, M. Čapková, R.
Kadláčková, F. Osičková a J. Vrbová. Ze Tří
Dvorů vypomohly M. Jurečková a L. Hříbková. Obrazy pomohla odborně vyčistit E. Kadlčíková, o vánoční výzdobu kostela se postaraly J.
Gremlicová a L. Vydrová. A jak se svěřila paní
Hana Likešová: „Kostel je teď naší chloubou“.
Římsko-katolická farnost v čele s panem farářem Miroslavem Bambuchem děkuje touto
cestou za poskytnutí nadačního příspěvku ve
Červenka za darované finanční prostředky na
výmalbu kostela. Popřál nám příjemné a klidné prožití svátků vánočních.
Jako první vystoupily děti z pěveckého sboru Červeňáček, pod vedením Mgr. Vlasty Potužákové a za hudebního doprovodu

Citujeme slova duchovního správce, otce Miroslava: „Teď i my, jako generace před námi,
necháváme těm generacím budoucím důstojný, čistý a spravený dům Boží“.
výši 350 000 Kč Nadaci ČEZ a Obci Červenka za poskytnutí dotace ve výši 99.640 Kč.
Dále je třeba poděkovat farníkům za dary při
mimořádných sbírkách na výmalbu kostela.
			
Zpracovala: J.M.
Mgr. Evy Dostálové. Za sbor, vzhledem
k velkému počtu nemocných členů, vystoupilo 17 dětí.
Mezi vystoupeními popřál všem, kteří si našli chvíli volného času a přišli v předvánoční době na tuto poslední společenskou akci
v roce, pořádanou Kulturní a školskou komisí při OÚ Červenka, i pan Kamil Kristek.
Druhá část koncertu patřila Kamile Sittové,
která se doprovázela hrou na kytaru a jejíž zpěv se krásně nesl v prostorách kostela. Písně, které v rámci vánočního koncertu zazněly, nám nádherně navodily sváteční
atmosféru. Koncert má být příležitostí pro
přátelská setkání, vzájemná srdečná přání
příjemného prožití svátků vánočních. Drazí sousedé a přátelé, mé osobní přání je, aby
se nás na Vánočním koncertě v příštím roce
sešlo více. 			
KK
Foto z vystoupení dětí Petra Prucková
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Zájezd seniorů do termálních lázní velké Losiny
Školská a kulturní komise při OÚ v Července ve spolupráci s Místní skupinou Českého
červeného kříže Červenka uspořádala v neděli
16. října letošního roku jednodenní zájezd pro
seniory do termálních lázní Velké Losiny.
Léčivá termální voda je již po několik desetiletí základní složkou péče v termálních lázních
Velké Losiny. Léčivým prvkem je hydrogensulfid, teplota termálních vod u vývěru se pohybuje kolem 36 ºC. K zábavě a relaxaci nám bylo
k dispozici pět vnitřních bazénů, relaxační zóny

s masážními sedátky a lehátky. Komu ve vodě
rychle vyhládlo, mohl se občerstvit v samoobslužné restauraci v prostorách krytých bazénů.
Návštěva termálních lázní Velké Losiny byla
jednou z příležitostí, jak aktivně využít volný
čas seniorů i jejich rodinných příslušníků. Poděkování patří autodopravě TransportTech, která zajistila účastníkům zájezdu komfortní dopravu tam i zpět. Zájezd se zdařil a budeme se
těšit na další společnou akci.
Mgr. Hana Sukdolová,
předsedkyně MS ČČK Červenka

Tříkrálová sbírka
Tradiční tříkrálová sbírka bývá v naší obci,
co se týče vybrané finanční částky, úspěšná.
Sbírku pořádá Charita Litovel. Tato vydařená
skupinka koledníků jistě každého potěšila.
J.M., foto K.D.

Taktické cvičení JSDH Červenka
Zásahová jednotka SDH Červenka
se 23. 11. 2016 zúčastnila taktického cvičení v Litovli, kdy předmětem cvičení byla evakuace osob z
Domu pro seniory v Litovli – domova důchodců u Olomouckého
rybníka. Akce se kromě jednotek
sborů dobrovolných hasičů z okolí
zúčastnil Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje a krizový štáb
města Litovle. Ač se jednalo o cvičení, tak si naši hasiči vyzkoušeli
náročnost záchranné akce, při které bylo převezeno do náhradního
ubytování zřízeného v kulturním
domě v Nasobůrkách celkem 12
osob s různým stupněm fyzické
pohyblivosti.
Ing. Hana Voříšková

Domácí taneční večery
V roce 2015 se nám bohužel, přes veškeré úsilí, nepodařilo Domácí taneční večery uspořádat. Nyní však mohu s hrdostí všem na vědomí dát, že Kulturní a školská komise při OÚ
v Července ve spolupráci s tanečním mistrem
Jiřím Stránským a jeho taneční společnicí
paní Pavelkovou uspořádali v roce 2016 historicky první taneční kurz v naší obci! Výuka
probíhala v místní Sokolovně a na výuku společenských tanců pro začátečníky se přihlásilo úctyhodných 35 tanečních párů, a to nejen
z naší obce. Začátky byly nesmělé a ostýcha-

vé, avšak postupem času (8 tanečních večerů),
někteří pomaleji, jiní rychleji si osvojili základy společenského tance nebo dopilovali techniku. Vždy po skončení lekce, u baru při skleničce lahodného moku, následovala přátelská
rozprava. Byl jsem několikrát svědkem toho,
že se mnohým tyto společenské večery natolik
zalíbily, že se jim ani nechtělo jít domů. V objetí hudby a ve společnosti příjemných lidí
bylo možno protančit sedm večerů a naučit se
tyto taneční styly: polku, valčík, tango, foxtrot, blues, walz, jive, rumbu, sambu, cha-chu,

čtverylku a salsu. Osmý večer jsme uspořádali Závěrečnou kolonu a všichni účastníci kurzu tady mohli veřejnosti předvést, co se naučili. V rámci akce byl pro všechny návštěvníky
pro zvěčnění přichystán foto koutek a mohu
říct, že ti co jej navštívili, se tu opravdu vydováděli. Byla to, a vězte, že je mi líto psát
o ní již v minulém čase, velmi povedená akce.
Doufám, že ji jako skvělou hodnotí i více z vás
účastníků a závěrem si dovolím pozvat další
zájemce na již připravované II. Domácí taneční večery na podzim roku 2017.
KK

Společná fotografie ze Závěrečné kolony historicky prvního tanečního kurzu v Sokolovně v Července.
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Již tradiční Rozsvícení vánočního stromu před hasičskou zbrojnicí se konalo
v sobotu 26. listopadu 2016. Organizace akce je poměrně náročná a každoročně
se zapojí téměř všichni aktivní hasiči. Samotné chystání začíná již den předem,
kdy se navozí chvojí z lesa, které se použijeme na výzdobu. Při stavění Betléma
jsme použili dřevěné palety, které se pokryly chvojím. Nápad postavit Betlém
se zrodil v loňském roce a každoročně jej chceme rozšířit o jednu postavičku.
V letošním roce přibyla postavička malého pasáčka. Výzdobu vyrobil pan Zouval st. a Eva Trajlinková.
Výzdobu pódia po večerech vyráběl pan Jiří Ženožička a ostatní výzdobu vyráběli mladí hasiči během zimních tréninků. Pódium, respektive auto s přívěsem,
bylo zapůjčeno od pana Milinovského. Chystání akce začíná v 9 hodin ráno
stavěním Betléma, přípravou pódia, osvětlení, ozvučení, posezení a zajištěním
rozvodu elektřiny. Od 12 hodin se vaří tradiční hasičský punč, který pro vás vyrábí sestra Kamila Prášilíková a letos se jí moc povedl... Pro zajímavost uvádím, že se vypilo cca 200 litrů punče, včetně dětského.
Sestry hasičky donesly napečené domácí cukroví, roztopila se udírna a akce
mohla začít. Tradičně vystoupil pěvecký sbor Červeňáček a svou účastí nás poctil pěvecký sbor Cantabile pod vedením sbormistryně Ester Pelcové. Bohužel
ještě nemáme úplně vyřešené ozvučení sborů, kdy je zapotřebí speciálních mikrofonů, ale na příští rok se polepšíme a snad už všichni krásně uslyšíme účinkující sbory.
			
Ing. Hana Voříšková

Rozsvícení
vánočního stromu
2016

Rozsvícení vánočního stromu - v tvořivé dílničce si děti pod vedením členek Mašličky mohly vytvořit svícen nebo vánoční zápich.

Mašlička a Vánoční výstava
Už se stalo tradicí, že kreativní kroužek Mašlička pořádá každoročně
Vánoční výstavu.
Tentokrát výstava připadla na pátek 25.11. 2016 a konala se v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Července po celý den od 9 do 18 hodin.
Ke shlédnutí zde byly různé vánoční dekorace a drobné dárečky, ručně vyrobené členkami kroužku Mašlička. Kroužek v obci působí už
od roku 2009.
Výstavu měly možnost navštívit děti z místní mateřské školky, základní školy a rovněž všichni občané naší obce, kteří dokážou ocenit ruční
práci a nápady na vánoční tvoření. Výstava se líbila převážně dětem,
pro které je vánoční čas vždy velmi očekávaný. Letos poprvé měli občané možnost zakoupit si přímo na výstavě květinu - vánoční hvězdu,
výtěžek z prodeje byl věnován olomoucké nemocnici. Prodej měli na
starosti studenti gymnázia v Litovli.
Hana Slaná

Zabijačka a slivovice patří k sobě
V sobotu 10.12.2016 se konala na hřišti SK tradiční zabíjačka. Letos se zúčastnilo nejméně lidí,
i když pořadatelé jako doprovodný program uspořádali 1. ročník soutěže O nejlepší červenskou
slivovici. Se vzorky svých destilátů se zapojilo 18 účastníků. Ty posuzovala porota odborná i
laická. V odborné porotě zasedli Petr Kostelecký, sládek litovelského pivovaru, Lubomír Sedlář ml. a Karol Gál. Vítězem se stal Martin Kittl, druhá byla Hanka Sukdolová, třetí Martin
Vogl. A jelikož porota udělila na přání přítomných i bramborovou medaili, tak na čtvrtém místě
se umístil Roman Dvořák. Laická porota nejlépe ohodnotila slivovici Ladislava Kutticha, druhá
byla Hanka Sukdolová a na třetím místě Jaroslav Jansík. 			
Martin Hönig

M. Kittl

H. Sukdolová

L. Kuttich
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Mikulášská nadílka
v Sokolovně

Sportovní tabulky
Konečné výsledky soutěže
Malého fotbalu 2. liga A
Tým

1. Kovo Dřevo
2. United Players
3. Sokol Mezice
4. FC Loučany
5. Galacticos
6. Foxhunters
7. Hlušovice
8. Schwarzbach
9. Olpran
10. Rychlá rota
11. AUS Olomouc
12. Sokol Horka A
13. PS Beton
14. Wednesday

Zápasy

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Skóre Body

72:30
33:18
39:29
45:25
31:30
38:41
33:44
48:57
38:60
28:52
37:37
29:48
0:0
0:0

21
15
14
14
10
10
9
8
8
8
7
7
0
0

Upravená tabulka

Šmatlácká hokejová liga
Aktuální pořadí mužstev sezóny 2016/2017
Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zápasy

HC Sifoni Mohelnice
HC Válec Olomouc
Kódl Team
HC Sršni
SK Rájec
HC Schwarzbach
HC Béci Prostějov
HC Draci Libina
HC Demons
HC Šneci Újezd
HC Kometa
Beery Penguins

13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
12
13

Skóre Body

60:14
81:28
92:31
63:44
49:50
39:52
46:54
49:53
33:60
27:59
24:55
33:96

36
34
30
22
20
18
17
16
15
8
7
2

Upravená tabulka

Váženi a mili,
dnes zase trocho zavzpomináme.
Bévale čase, kde dědina bela v zásobováni
masem soběstačná a zema bévala odjakževa
časem zabijaček. Po Martinskéch hosách přecházele na řado pašici. Chlivek s prasátkem,
často e kozó, béval o většine baráku, a řeznici
se měle přes zemo co ohánět.
Na takovó zabijačko se moselo chestat ož
nejaké deň předem, nalópat patřičny množstvi
cebole, česneko, navařet krópe, opict bochto do jetrnic, ošpicovat špéle. Vedrhnót kotel,
pod kerym se přimo topilo, všecke te potřebny
škopke, vaničke, hrnce, vále, mlénke, na keréch se mlelo, troke a zkrátka všecko přepra-

Konečné výsledky soutěže Okresního přeboru mužů II. třídy 2K CONSULTING
Tým

Zápasy

1. SK Červenka
2. Sokol Babice
3. Sokol Chomoutov
4. TJ Blatec
5. FK Přáslavice
6. FK Šternberk
7. Sokol Příkazy
8. SK Šumvald
9. FK Autodem. Horka
10. Sokol Velký Týnec

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Skóre Body

46:29
53:37
41:27
42:31
41:36
34:31
20:18
40:25
37:33
39:42

30
29
29
29
27
27
27
24
21
21

Aktuální výsledky soutěže Okresního přeboru II. třídy dorostu
Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zápasy

Doubrava Haňovice
SK Bělk.-Lašťany
FC Hněvotín
Sokol Troubelice
FK Slavonín
SK Červenka
Sokol Velký Újezd
Lutín-Slatinice
SK Šumvald
FC Dolany
TJ Štěpánov
Autodemont Horka

13
12
12
13
13
13
13
13
13
13
12
12

Skóre Body

57:12
52:15
47:30
62:17
27:21
37:37
35:51
23:41
28:53
35:52
19:35
14:72

37
33
27
24
24
19
16
14
13
12
9
0

SK ČERVENKA PŘEJE
VŠEM SPORTOVCŮM
A JEJICH FANOUŠKŮM
ÚSPĚŠNÝ ROK 2017
vit, nachestat a na nic nezapomenót. A spósto
dalšiho nářadi si každé řeznik nosel sebó. Duležité bel vedrhnoté festovni stul, mival dřevěnó desko, na které se maso porcovalo, sadlo
krájelo, dělala se faširka do jetrnic. Přechestaná mosela bet aj slivovica, nekde fernet, na
zahřáti a take na dobry tráveni.
Začinalo se brzo ráno, abe se všecko do večera stihalo. Než to mily prase mělo zasebó, bele
všeci tak trocho nervózni. Abe se mo chtělo
z chlivka, abe ho nemosele honit po dvorko,
abe se řeznik dobře trefil a prase mělo krásnó smrť. Přece jenom, denně se okolo prasete
moselo běhat, poklizet, chlivek čestit. A kdeš
bela e koza, denně dojit a panečko, koze bévale mlsny… tak pře té všecké péče nejaky to citovy póto k prasátko tade přeci jenom belo.
Ze zapichliho čunika se chetala kryv do škopka, mosela se rokó točet, abe se nesrazela. Pak
ož se prase pařelo v neckách, věšelo na šibenico a začalo porcováni.
A to maso z prasátka, kery belo kozim mlikem krmeny, to bela mana nebezská. Vařeny maso z kotla - nepřekonatelny dobrote. Te
chotě domácích jitrniček, jelet, tlačenek, zabijačkovéch polivek, domácího sadla! O techto

Aktuální výsledky základní části
15. ročníku AHL Uničov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým

HC Panthers
HC Tiens
HC Škorpijóni

Zápasy

10
10
10
HC SARB & ADH Zábřeh 10
HC vikingové Zvole
11
HC Červenka
10
HC Bohuslavice
11

Skóre Body

86:26
51:22
36:38
34:59
43:56
37:59
31:58

Beseda s cestovateli
Již tradičně závěrem roku uspořádala Kulturní a školská komise při OÚ v Července
v zasedací místnosti OÚ v pořadí čtvrtou
besedu s cestovateli manželi Arnošovými
z Mladče.
Předně jsem rád, že si tyto besedy nachází
stále více posluchačů, jejich počet se besedu od besedy rozrůstá. Tentokrát nás cestovatelé vzali do čtyř zemí bývalého Sovětského svazu: Arménie, Gruzie, Ukrajiny
a Moldavska. Jako vždy všichni přítomní se zájmem naslouchali poutavému vyprávění a sdíleli zážitky z návštěvy těchto zemí. Pořízené fotografie a natočená
videa ještě více přiblížily zajímavá místa
a umocnily zážitky. Opět velmi poutavou
a záživnou formou vedená beseda. Díky
manželům Arnošovým jsme tak mohli navštívit krásná místa a zajímavé země.
KK

dobrotách se tem, co neměle to štěsti domáci
zabijačko zažet, ani nesnilo… Takovy ozeny,
tož to bela lahoda, jakó dnes nenandeš. Prostě
na co všecko člověk vzpomene - domáci zabijačka, to bela odměna pro te, kdo se celé rok
kolem teho zviřectva točele, a štěsti pro celó
rodino, kerá take nepřešla zkrátka.
Pod vlivem všeckéch tech choti a možná aj
šnapso, na zabijačkách panovala přimo slavnostni nálada. Přetym všecko moselo odsépat,
pomocnici se otáčet, nic se nesmělo přesolet,
všeckyho tam moselo přejit akorát… Po skončeni zabijačke se roznášelo sósedum, a ti zase
posilale ze své. Na domáci zabijačke prostě
nende zapomenót.
Tak nám staršim dnes vubec neleze do hlave
třeba toto: dete kópit šunko, a nekerá má, jak
je ovedeny, 80% masa?!? Nechco pátrat po
tym, čeho je tam 20%.
Toto je přimo šokové skok do dnešni realite,
nejak sem si mosela zarazet sleno, ať nemosim pře tym zpomináni jenom naprázdno polekat…
Požehnané rok 2017 všeckém našim
čtenářum, a v kopovanym mase co névic
masa přeje Jana M.

Čtvrtletník územního samosprávného celku - Obce Červenka „Červeňák“. Registrace u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR E 22031.
Vydává Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 01 Litovel, IČO: 00635740. Vychází čtvrtletně, náklad 485 ks. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice.
Příspěvky možno zaslat na podatelnu obecního úřadu nebo elektronicky: k-kulturní@obeccervenka.
Redakce si vyhrazuje právo krátit dodané příspěvky. Bezplatně uveřejníme společenská oznámení a zprávy.
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připravujeme oslavy 730 let obce
Slovem i obrazem o naší obci
Vážení spoluobčané,
u příležitosti připravovaných nadcházejících oslav 730 let naší obce, které
se budou konat dne 16. září 2017, se na vás obracíme s výzvou o poskytnutí dobových videí, fotografií, tiskovin, textů a jiných archiválií k vytvoření
pamětní knihy o obci a ke zorganizování výstavy. Je tady záměr vytvořit reprezentativní publikaci - slovem i obrazem o naší obci - k tomu potřebujeme i vaši spoluúčast, je třeba shromáždit dobové fotografie, uvítáme vaše vzpomínky, jak obec
před lety vypadala a žila. O co se tedy jedná?
FOTOGRAFIE, tiskoviny, videa atd.
- ze školních let, společné ročníkové fotografie až do dnešní doby, z mateřské školy, fotografie učitelských sborů, výročí školy, staré fotografie školních budov, budovy mateřské školy,
fotografie zednických prací, rekonstrukce školních budov...
- vy dříve narození nám můžete zapůjčit vysvědčení, legitimace a jiné zajímavé písemnosti
z doby po II. světové válce, ale i předválečné
- fotografie ze školních akcí – dětské dny, dětské karnevaly, vystoupení dětí při různých příležitostech, polonézy, plesy, výlety, lampionové průvody, Mikulášská nadílka, pochodová
cvičení, táboření, pionýrské akce…
- fotografie kulturních a sportovních akcí ze současnosti ale i z doby minulé – masopusty,
veselice, plesy, MDŽ, divadelní spolek, hudební kapely, hody, vítání občánků, poutě, velikonoční hrkání, nácvik spartakiády, mažoretky...
- fotografie např. zlaté svatby, nebo opravdu velké svatby, domácí zabíjačka
- fotografie z brigád, „akcí Z“, z činnosti spolků – Orel, Sokol, Svaz žen, i spolků již zaniklých
- fotografie kostela a s kostelem související – svaté přijímání, biřmování, křtiny, fotografie
duchovní správy na místní faře, fotografie křížů a památníků, opravy sakrálních staveb
- fotografie související s JZD, žně, dožínky, práce na poli i v živočišné výrobě, fotografie pracovních kolektivů, případné události, slavnosti, oslavy, výročí
INFORMACE A VZPOMÍNKY
Na události, akce dávno zapomenuté. Připomeňte nám významné rodáky a další osobnosti, ve
kterém čísle popisném býval holič, kde byla porodní bába, kde hostinec. Kdo měl v obci první
automobil - máte fotografii?
Publikaci o Července bude připravovat redakční rada ve složení:
Kulturní akce - Kamil Kristek,
tel.: 777 007 354
e-mail: k.kristek@seznam.cz
Historie obce -Mgr. Jana Motlová,
tel.: 739 018 292 e-mail: motlovaj51@seznam.cz
- Michal Frank,
tel.: 606 022 861
e-mail: M.frank@seznam.cz
Sportovní oddíly - Martin Hönig,
tel.: 605 272 347 e-mail: honigmartin@seznam.cz
TJ Sokol - Ing. Vladimír Navrátil,
tel.: 728 427 397
e-mail: vnavr@seznam.cz
Červený kříž - Mgr. Hana Sukdoláková, tel.: 604 412 512
e-mail: h.sukdolova@email.cz
Sdružení rokle - Tomáš Krejčí,
tel.: 777 067 041 e-mail: Jukebox123@seznam.cz
Sbor dobrovolných hasičů - Jaroslav Zouval, tel.: 739 980 773 e-mail: hasici@sdhcervenka.cz,
Myslivecké sdružení Doubrava - Rudolf Kráčmar 724 259 242
Za ZŠ a MŠ - Bc. Petra Sajičová,
tel.: 731 167 394
e-mail: ms.cervenka@tiscali.cz
Domov seniorů - Mgr. Josef Piska,
tel.: 585 341 759
e-mail: piska@ddcer.cz
Na uvedené členy redakční rady se můžete obrátit i osobně a předat jim svoje fotografie a další. Pokud pro někoho bude dosažitelnější obecní úřad, lze předat osobně na podatelně OÚ v
Července nebo zaslat na adresu: Obec Červenka, Svatoplukova 16, 784 001 Červenka. Na zapůjčené materiály čitelně napište vaše jméno, příjmení a adresu bydliště, ručíme za jejich navrácení zpět. SBĚR PODKLADŮ PRO PUBLIKACI POTŘEBUJEME DOKONČIT DO 30.
BŘEZNA 2017.
Fotografie a další materiály, které nám zapůjčíte, poctivě vrátíme. Fotografie nepoškodíme,
pouze na zadní straně obyčejnou tužkou poznačíme majitele (pokud tak neučiníte vy) a na společném soupise bude uveden počet zapůjčených kusů. Věříme, že se podaří shromáždit velké
množství fotografií, abychom mohli vybrat ty nejlepší, nejvhodnější a nejzajímavější pro vznik
nové knihy. Ne každá fotografie bude použitelná, proto potřebujeme co nejvíce materiálu. Do
knihy se dostane jen část, proto ze všech ostatních zapůjčených fotografií uspořádáme výstavku pro veřejnost (se souhlasem majitelů), abychom se s vámi podělili o tu nejzajímavější část
práce na dokumentární publikaci. Každý si jistě rád prohlížíte fotografie. Budete tedy mít možnost nahlédnout do vzpomínek, zdokumentovaných na fotografickém papíře. (pozn. Vystaveny
budou oskenované fotky, ne originály.) Děkujeme předem všem za zapůjčení. Přispějete tak ke
vzniku nové a jak doufáme krásné knihy o naší obci, knihy, ve které si budou všichni rádi listovat a která bude také odkazem budoucím generacím.
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Sjezd rodáků
Vážení spoluobčané,
Jak jste se mohli dozvědět a přečíst si v dnešním vydání červenského zpravodaje, vedení obce s přípravným výborem a kulturní a
školskou komisí připravují vydání reprezentativní publikace o naší obci.
Ale to ještě není vše, abychom se mohli o
bohatý program oslav podělit s co největším
počtem rodilých červeňáků, chystáme k tomuto výročí obce SJEZD RODÁKŮ.
Touto cestou se na Vás obracíme, buďte nám
nápomocni se sháněním informací - kontaktů na občany, kteří jsou v naší obci narozeni,
ale v obci již nežijí, život je zavál do nejrůznějších koutů naší vlasti nebo i do zahraničí.
Přípravný výbor Vás začátkem března osloví
a navštíví. Budeme sepisovat jména a kontakty na rodáky, kteří jsou s Vámi v rodinném vztahu. Stejně tak ale uvítáme informace a kontakty na bývalé spoluobčany, kteří
již v obci nikoho nemají, a přitom významnou část života v obci prožili. Kontakty můžete doručit i na podatelnu obce, nebo zaslat
na e-mail: k-kulturni@obeccervenka.cz
Počítáme dále s tím, že pokud budete s rodilými spoluobčany hovořit, nezapomenete je
o chystané akci - SJEZDU RODÁKŮ - informovat. Termín akce je závazný a je stanoven na 16. září 2017. Připravujeme na tento
den bohatý program, předkládáme Vám pracovní návrh programu, který bude ještě dále
upřesňován v průběhu května – června.
Navržený program SJEZDU RODÁKŮ
8.00 Budíček s hudbou v míst. rozhlase
9.00 Mše v kostele sv. Alfonse
10.15 Slavnostní průvod obcí k památní
ku u školy a kladení věnců
11.00 Zahájení slavnosti v areálu Olší
(při nepříznivém počasí v Sokolovně)

Proslov starosty obce a udělení
pamětních medailí
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ
11.30 Otevření kulturních a společenských
místností v obci, ZŠ, MŠ, DpS...
Výstava – tabla z památeční fotek
od občanů v Sokolovně
12.00 Zahájení kulturního programu,
vystoupení červenských umělců
15.00 Možná přijde kouzelník
16.00 Vystoupení profesionální kapely
(s bavičem)
17.30 Vystoupení místní kapely
20.30 Zakončení akce ohňostrojem
Chceme, aby se tento den stal pro všechny
příležitostí k setkání s bývalými spolužáky,
sousedy, známými, zkrátka s rodáky, které
pojí s naší obcí kus jejich života. Budeme
rádi, pokud příprava sjezdu a vydání knihy
nebude záležitostí jen přípravného výboru a
zástupců složek. Uvítáme, když se zapojí co
nejvíce našich spoluobčanů.
Za výbor M. Hönig, K. Kristek

