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Na poslední chvíli
Demontovat starý motor a vzduchový
přívod z horního patra, rozebrat a opravit
píšťaly, ventily, klapky, štoky, vzdušnice,
vymalovat, nainstalovat nový motor do stroje, …. O čem to právě čtete? O nelehké, ale
krásné práci mistra varhanáře Antonína
Habětína, který od letošního jara zachraňuje varhany v našem katolickém kostele sv.
Václava.
Proč mluvíme o záchraně?
Vzhledem k tomu, že místní varhany
jsou z válečného roku 1945, kdy nebylo moc
peněz a zadání znělo: „hlavně aby to slušně
hrálo“, že toto je po více než 70 letech první
odborný zásah do stroje, který byl několikrát amatérsky „opravován“, že zapracoval
i zub času – termín záchrana je na místě!
Co tedy obnáší oprava pečeckých varhan?
V první řadě jsme zrušili motor, který do
varhan vhání vzduch. Zde byl nevhodně
umístěn na nevytápěné půdě, což způsobovalo rychlejší oxidaci olověných píšťal. Varhany totiž musí dostávat vzduch stejné teploty a vlhkosti prostoru, kde jsou umístěny.
Zde to bylo úplně špatně. Navíc prach a velký hluk stroje, který byl slyšet až do kostela. Nový motor bude tišší a uvnitř nástroje.
Pak je tu zhruba 1.500 píšťal, které se musí
opravit a vyčistit, dřevěné dubové součásti,
které jsou mnohdy popraskané a polámané.
Naštěstí nemáte moc červotoče. Kompletně
opravit se musí i hrací stůl, spojkové aparáty, rejstříkové štítky, klávesy budou muset
být úplně nové.
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To vše tady na místě?
Na půdě jsme si zřídili malou improvizovanou cínařskou dílnu pro drobnější opravy.
Ty velké musíme provádět u nás v dílně.
Rozebrat, opravit a složit. Vždy tak 2 – 3 týdny příprav u nás a pak týden zde v Pečkách
a tak postupně do začátku září, kdy bychom
chtěli dílo předat.
Kde to je u vás v dílně?
Již 33 let žiji a pracuji v Německu. Řemeslo jsem podědil po tátovi a nikdy jsem
nelitoval! Vyučil jsem se v Krnově (za socialismu jediná slušná firma na stavbu varhan).
Táta říkal: „Jestli se chceš pořádně a slušně
vyučit, tak jedině do Krnova!“ Za prací jezdím ale i do Rakouska a Švýcarska. Poslední
dobou mi přibývají zakázky i v Čechách.
Kde jste se vzal v Pečkách?
O tom, že jsou pečecké varhany v katastrofálním stavu, se mluví už dlouho.
V letech 2013/14 jsem pracoval na opravě
varhan v Chotouni a tak jsme se s páterem
Neradem dohodli, že již nastal čas i pro ty
pečecké, a to doslova nejvyšší. Je to vždy
o penězích. Nejdříve se musí zajistit, aby
nezatékalo a podobně, varhany jsou až na
konci potřeb, jako třešnička na dortu. Myslím, že z těch vašich uděláme slušný nástroj
pro další generace.
Přijedete na premiéru „nového nástroje“ 28. září, na kdy je nachystán benefiční
koncert?
Moc rád bych. Uvidíme, jak mi dovolí
pracovní povinnosti. Rozhodně bych rád
předal dílo osobně.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám i nám
hodně zachráněných nástrojů. Jana Kusá
Pokud i vy chcete přispět na konto
varhany, pak na účet 502865389/0800,
nebo přímo na faře. Děkujeme
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Pozvání na radnici
28. června byli na slavnostní setkání na Městském úřadu v Pečkách pozváni žáci pečecké ZŠ, ZUŠ a ZŠ p.o.,
kteří zde byli starostou Milanem Urbanem oceněni za výbornou reprezentaci své školy a města.

Rada města vyhlašuje

II. kolo výběrového řízení
pro poskytnutí půjček
z Fondu rozvoje bydlení na rok 2017.
Přijímání žádostí proběhne

od 1. 8. do 31. 8. 2017
na podatelně Městského úřadu Pečky.
Tel: 321 785 051, 321 787 068

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
www.ktcz.eu

TELEVIZNÍ SLUŽBY (Digitál, Analog)
Připojení k INTERNETU
MOBILNÍ SLUŽBY (Volání, Data)
Volání přes VoIP

Zákaznická linka: 848 800 858
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Z červencového jednání rady města

Víte, že …

• Dle Nařízení vlády č. 168/2017 Sb. schválila rada města s účinností od 1. 7. 2017 nové
platové výměry ředitelkám příspěvkových organizací:
		
Městská knihovna Sv. Čecha
- Vladimíře Krulišové
		
Pečovatelská služba města Pečky - Petře Čermákové
		
Kulturní středisko města Pečky - Věře Šukové
• RM odsouhlasila i postup aktualizace projektové dokumentace na akci „ZŠ Pečky, dostavba III.ETAPA - AULA A TĚLOCVIČNA“ se zhotovitelem ATELIER A11 Hradec
Králové s.r.o. Hradec Králové.
• Odhlasovala i uveřejnění výzvy a ZD na stavební akci „Rekonstrukce komunikace ulic
Dlouhá a Křivá ve Velkých Chvalovicích“ - Obnova a oprava vodovodního řadu, včetně
dešťové kanalizace ul. Dlouhá a Křivá, Velké Chvalovice.
• Dalším bodem, na kterém se radní shodli, je uzavření příkazní smlouvy na zpracování
žádosti o dotaci z grantu OPŽP se společností LK Advisory, s.r.o, Praha na stavební akci
„Zateplení MŠ Mašinka Pečky – pavilon B“ ve výši 30.000,- Kč - podání žádosti o dotaci
a 2,2 % z přiznané výše dotace. Celková předpokládaná výše činí 100.190,- Kč včetně 21%
DPH.
• Na základě doporučení bytové komise ze dne 3. 7. 2017 dojde k přidělení obecních bytů
těmto žadatelům:
		
F. F., Pečky - byt č. 1 v čp. 1042 Chvalovická, Pečky (náhradník M. R., Pečky)
		
J. Š., Pečky - byt č. 2 v čp. 139, ul. P. Bezruče, Pečky
• Schváleno bylo i uzavření smlouvy o dílo s Ing. Ondřejem Pavelkou - Projekce dopravních staveb Oškobrh za cenu 133.000,- Kč a hodinovou sazbu ve výši 400,- Kč/hodina na
výkon autorského dozoru na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce chodníku ulice Hálkova, Pečky od křižovatky Tř. Jana Švermy až po začátek rodinných řadových domů.
• Další smlouva o dílo bude uzavřena na projekční práce k akci „Zpracování PD na rekonstrukci komunikací ul. Sportovní a části ul. J. z Poděbrad, Lobňanská - Pečky“
s firmou Atelier M. A. A. T., s. r. o. Tábor a to za cenu 378.730,- Kč vč. 21 % DPH.

… k 31. 5. 2017 bylo na kolínském okrese
bez práce 3.067 osob? Míra nezaměstnanosti se snížila na 4,3 %. Nejlepší výsledky dlouhodobě vykazují okresy Praha-východ (1,5
%), Benešov (2,0 %) a Praha – západ (2,2 %).

Kamerový systém ve městě

Kriminalita a každý zrealizovaný trestný
čin či přestupek představuje pro jakýkoli
společenský systém negativní jev. Proto je
účinnější kriminalitě předcházet, než ji následně řešit. Stejná filozofie vedla pečecké
zastupitele v roce 2003 k myšlence vybudování kamerového systému. Za finanční podpory z Programu prevence kriminality na
místní úrovni byl vybudován a do dnešního

dne následně rozšiřován městský kamerový
dohlížecí systém (MKDS), který zjednodušeně obsahuje server a určený počet dohlížecích bodů. Systém je přístupný vybraným zaměstnancům radnice a také policistům z místního obvodního oddělení Policie
ČR. Záznam dat je prováděn automaticky
a je zálohován, lze ho vyvolat se zpětnou
platností.
Informační činnost o provozu MKDS se
na policii dle zákona nevztahuje, občané
i návštěvníci města jsou však o jeho existenci informování. Na vjezdech do Peček jsou
instalovány tabulky s upozorněním, že je ve
městě provozován kamerový systém. V některých lokalitách jsou přímo označeny monitorované oblasti pomocí samolepek.
Přestože policie nevede přesnou statistiku, ve kterých případech pomohly k odhalení trestné činnosti právě kamery, staly se
nedílnou součástí opatření zajišťujících bezpečnost pečeckých občanů.

... v období leden – květen 2017 bylo
v rámci programu aktivní politiky zaměstnanosti v kolínském okrese vytvořeno celkem 265 nových pracovních? V rámci tohoto programu zaměstnává město 5 občanů.
... o veřejnou službu v prvním prázdninovém měsíci neprojevil zájem žádný
z dlouhodobě nezaměstnaných občanů?

... na výzvu k obsazení pracovní pozice
„koordinátor projektů“ nereagoval žádný zájemce? Psaní a administraci žádostí
o tuzemské či evropské peníze bude město
zatím realizovat za pomoci externích spolupracovníků.
Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Registrujte si svůj

e-mail

k odběru aktualit

z města Pečky
a jeho organizací na:

www.pecky.cz

Cecilie Pajkrtová, tajemnice města

Plán odpadového hospodářství města Pečky
Zastupitelstvo města Pečky schválilo
na svém zasedání konaném dne 21. 6. 2017
Plán odpadového hospodářství města Pečky (dále jen POH) na období let 2017-2021.
POH je zpracováván na základě zákona číslo
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, který tuto povinnost stanoví
obcím s roční produkcí nad 1.000 t ostatního odpadu nebo 10 t nebezpečného odpadu.
Plán odpadového hospodářství musí být v
souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Stř. kraje. Struktura POH

obsahuje analytickou část, hodnotící stav
a vývoj odpadového hospodářství ve městě
zejména z pohledu produkce a způsobu nakládání s odpady. Analytická část i hodnotí
stav aktivit v oblasti předcházení vzniku
odpadů na území města. Závazná část obsahuje základní cíle a opatření v členění odpovídající zákonu o odpadech. Směrná část
obsahuje návrhy na zlepšení systému nakládání s komunálními a dalšími odpady na
území města. Stanovuje i kritéria, na jejichž
základě byl POH zpracován.

Cílem POH je snížit produkci směsného komunálního odpadu ukládaného na
skládky a to především zvýšením množství
vytříděných složek jako jsou papír, plasty,
sklo, kov. Dále pak zavedení třídění dalších
komodit, snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu, předcházení vzniku odpadů, příprava
k opětovnému použití odpadů a informovanost obyvatel o možnosti třídění odpadů.
Hana Pokorná,
referent odboru životního prostředí
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Stezka ve Velkých
Chvalovicích se
blíží dokončení
Ke konci měsíce června byla dokončena
stavební část stezky pro pěší a cyklisty ve
Velkých Chvalovicích. Dokončení terénních
úprav okolo stezky podél rodinných domů
i v prostoru parčíku bude provedeno v září
z důvodu lepších klimatických podmínek.
Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1,04
mil. Kč zatím nebyla poskytovatelem dotace
Ministerstvem dopravy ČR - Státního fondu
dopravní infrastruktury uzavřena. Celkové
náklady na stavbu činí 2,5 mil. Kč. Zadavatelem akce je město Pečky, zhotovitelem stavební společnost HALKO, s. r. o. Nová Ves.
Věra Růžičková, vedoucí odboru správy
majetku města a bytového hospodářství
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Jak pokračují investiční akce
v letních měsících?
• Rekonstrukce komunikace K. H. Borovského (za školou) pokračuje dle stanoveného harmonogramu. Po zhotovení nového
vodovodního a kanalizačního řádu pokračuje zhotovitel firma Telsig servis pol. s.r.o.
na pokládce dešťové kanalizace, betonování obrub
a zadlážděním parkovacích
stání. Stavba by měla být
dokončena do konce srpna
tak, aby nekomplikovala
zejména zásobování školní
kuchyně.
• O prázdninách pokračují práce: na rekonstrukci
elektroinstalace v kabinách
AFK, na repasi dřevěných
oken i dveří v budově smuteční síně na hřbitově, na
nových akustických podhledech ve dvou třídách
mateřské školy vč. výměny
elektroinstalace a osvětlení a na přelomu prázdnin
bude vyměněno osvětlení
ve sportovní hale.
• Intenzivně pracujeme
na přípravách žádostí o dotace na parkoviště u nádraží, zateplení MŠ – hospodářská budova vč. instalace solárních kolektorů na ohřev
teplé užitkové vody. Dále
pak projektant připravuje
projektovou dokumentaci
pro ZŠ a to na instalaci výtahu, rekonstrukce cvičné
kuchyňky a vybavení poradenského centra.
• Vypsána byla veřejná
zakázka na výběr zhotovitele na celkovou rekonstrukci ulic Dlouhá a Křivá Velké Chvalovice
s předpokládaným termínem realizace září
až listopad letošního roku.
• Připravujeme podklady pro výběrová
řízení na zpracování projektové dokumentace interiéru kulturního střediska a na
pokračování dostavby základní školy – auly
a tělocvičny.

Koncept parku v Pečkách
Na základě Strategického plánu rozvoje
města Pečky a rozhodnutí Rady města Pečky dne 26. 6. 2017 byla uzavřena smlouva
s paní Ing. Martinou Forejtovou, zahradní
architektkou, Praha 8, na zpracování konceptu revitalizace parku v Pečkách.
Účelem konceptu bude návrh parku a celého řešeného území, který bude stanovovat
náplň aktivit v parku, jeho základní členění a definovat charakter navržených úprav.
Koncept dále bude řešit napojení parku na
širší okolí a prostupnost parkem do krajiny.
Cílem nebude jenom obnova zeleně s ohledem na její dlouhodobou udržitelnost, ale

NOVINY

i navržení nové volnočasové aktivity. Navržení nových herních, sportovních i poznávacích prvků, včetně řešení cest pro pěší
a cyklisty. V neposlední řadě i řešení vhodné
formy i průběh běžecké trasy pro závody.
Jedná se o záměr přeměny stávajícího
lesoparku na centrální městský park s odpovídající vybaveností. Obsah dokumentace
konceptu bude tvořen výkresovou a textovou částí. Koncept bude konzultován se
zástupci města a bude rozhodnuto o dalším
postupu zpracování řešeného území parku.
Hana Pokorná,
referent odboru životního prostředí

• Současně projektanti připravují dokumentaci na rekonstrukci křižovatky u spořitelny, rekonstrukci ulic Lobňanská , J. z Poděbrad a Sportovní a rekonstrukci nebytových prostor čp. 184 na vybudování ordinace

pro praktického lékaře.
• Termín instalace venkovních hodin na
nároží kulturního domu je stanoven na konec září.
• V souvislosti s úkolem rady města prosíme majitele garáží U Rejnoka, aby kontaktovali paní Janu Najbrtovou.
Věra Růžičková, vedoucí odboru správy
majetku města a bytového hospodářství
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Příměstský tábor po třetí
I o letošních prázdninách se pro děti 1. stupně ZŠ z Peček a okolí
otevřelo vzdělávací centrum a ve třech týdenních bězích připravilo
pestrý program plný zábavy. Angličtina, pohyb, výtvarno, poznávání přírody, hry, kamarádi, … a mnoho dalšího se dá u nás přes léto
prožít. Za tři roky existence tábora už jsme zorganizovali deset běhů
pro celkem 150 dětí. A po letošním obrovském zájmu o něj už víme,
že to nestačí. Omlouváme se všem, kteří se nevešli, a slibujeme, že
příští prázdniny přidáme!
Jana Kusá, koordinátor VCP

Už jste navštívili
novou webovou stránku Portál literárních muzeí, který přináší
informace o muzejních expozicích a památnících osobností české
literární historie? Portál připravilo Metodické centrum pro knižní
kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví.
Chystáme pro vás kalendář s průběžně aktualizovanými údaji o akcích a aktivitách, databázi pamětních desek, soch a náhrobků, nebo
muzejní expozice se vztahem ke knižní kultuře...
Více na - http://www.literarnimuzea.cz/
Pěkné léto, vaše knihovna

Městská knihovna Sv. Čecha v Pečkách

upozorňuje na změnu
v podzimním kurzu jógy.

Kurz bude zahájen již ve středu 6. září
od 18 do 19:30 h pod vedením Ireny Mrázkové.
Bližší informace v městské knihovně.

VÝKUP ŽELEZNÉHO
ŠROTU, KOVŮ, PAPÍRU, POUŽITÝCH
AKUMULÁTORŮ A ELEKTROMOTORŮ

CERHÝNKY 131
PO - PÁ 9.00 - 16.00
první soboty v měsíci
9.00 - 12.00

M: 604 205 328,
T/zázn.: 321 792 214
e-mail: vopavopa2@seznam.cz
• Zajištujeme odvoz železného šrotu
nákladním vozidlem
• Vlastní nakládka hydraulickou rukou
• Drobné likvidace v místě nakládky
• Možnost dohody individuálního odběru
mimo provozní dobu

Nemáte bankovní účet?
Pošleme peníze poštou na vaši adresu.
www.kolin-kovosrot.cz
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Hurá prázdniny!
A je to tady. Než jsme se nadáli, uběhlo
deset školních měsíců rychleji než voda ve
Výrovce. Všechno jsme zhodnotili, odevzdali učebnice, rozdali vysvědčení… a předali
žáky na dva měsíce do výhradní péče rodiny.
Někdo se radoval více, někdo méně. Ale tak
už to v životě bývá.
Škola pomalu ztichla a nabírá dech na
nový školní rok, který začne 4. září. Ale do
té doby musíme ještě stihnout spoustu věcí.
V prvé řadě nabrat síly pro nový školní maraton.
Ne všichni však vyrazili na dovolenou.
Velká skupina našich učitelů totiž o letošních prázdninách absolvuje zahraniční jazykové kurzy v rámci projektu Erasmus+.

Vyrazí tedy do Anglie, Skotska, Rakouska
i Lotyšska. Obětují část svého volna, aby
mohli v příštím roce učit ještě lépe než doposud. A to si zaslouží ocenění.
Ani školní budovy však nespí. Opět měníme podlahy ve dvou učebnách, rekonstruujeme další část chlapeckých WC na prvním
stupni, vylepšujeme osvětlení na chodbách
nové budovy, malujeme některé části školy,
připravujeme učebny…
Největší starosti nám však dělají učitelé.
Ne ti, které máme, ale ti, které nemáme.
Veliký problém je s pedagogy na 1. stupni,
kteří jsou vysloveně nedostatkoví. A to nejen v Pečkách. Proč asi nejdou absolventi
pedagogických fakult z velké části do škol,

ale utíkají do jiných oborů? …
Snažíme se tedy dělat všechno co se dá,
a doufáme, že se nám vše podaří připravit
tak, abychom mohli od září fungovat ke
spokojenosti nás všech. Od nového školního
roku nás čeká celá řada změn. Ale o tom až
příště. Teď si ještě v klidu užívejme zasloužené prázdniny.
P.S.: Na chvíli jsem zabloudil do letního
tábora v jihočeských lesích. Byli tam stejní
„uličníci“ jako u nás ve škole. A slova „prosím“ a „děkuji“ pro ně byla samozřejmostí
i v době prázdnin. Tak snad ještě není svět
tak úplně špatný…
Luboš Zajíc, ředitel školy

Jsme sudokářská velmoc
Víte, že řešení sudoku má v ČR svoji
ligu? A že v sudoku se od roku 2006 soutěží i na mistrovství světa, které se konalo
v Itálii, ČR - Praze, Indii, Slovensku, USA,
Maďarsku, Chorvatsku, Číně, Velké Británii,
Bulharsku? A že letošní ročník se koná opět
v Indii? A že čeští reprezentanti se zúčastnili všech dosavadních šampionátů a nikdy se
nevraceli bez medaile? A že z Peček pochází
vícemistryně světa v soutěži družstev?
Je tomu již 11 let od doby, kdy v únoru
2006 Jana Vodičková (tehdy ještě pod jménem Tylová) ze severních Čech vyhrála 1.
Mistrovství světa v řešení sudoku v Itálii.
Od té doby se čtverce 9 x 9 políček s číslicemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 šířily tiskem jako
lavina. Během let došlo k razantnímu vývoji
úloh. Kromě klasických 9 x 9 se řeší klasické
6 x 6, nepravidelné, součtovka, rozdílovka,
součinovka, srovnávací, sudé a liché, diagonální, okna, teploměry, šipky, malá násobil-

ka, sčítání pod sebou a kdovíco ještě.
Vyplňování tabulek zakořenilo i mezi
dětmi na ZŠ v Pečkách. Zásluhu na tom
má nejen bývalá žákyně Jana Břízová (dnes
Novotná), ale hlavně další žáci, které řešení
sudoku zaujalo a baví je logicky přemýšlet.
Někteří se sudoku věnují z vlastní iniciativy, některé popostrčily paní učitelky. Jana
a Jan Novotní připravují oblastní kola týmových soutěží pro základní a střední školy
a letos uspořádali Celostátní finále v Brně.
ZŠ Pečky se zúčastnila již 7. ročníku soutěže tříčlenných družstev v řešení sudoku
v Poděbradech. Náš tým NO NAME ve složení Barbora Šulcová, Tomáš Švára a Tomáš
Michálek zde vyhrál a nominoval se do Celostátního finále v Brně. Další tým vybojoval nepopulární bramborové 4. místo (Anna
Stránská, Anna Plzáková a David Zedník).
Pěkné je i 5. místo týmu Štěpán Kusý, David
Martinec a Viktória Matejkinová.

V Brně ve VIDA! science centru se 9. 6.
2017 sešlo 28 nejlepších družstev z oblastních kol v ČR (jedno družstvo z Púchova na
Slovensku). Po čtyřkolové bitvě, kdy soutěžící viděli číslice všude, kam se podívali, odjížděl tým NO NAME ze ZŠ Pečky s 10. místem v kategorii ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. A být desátý v republice, to
je v silné konkurenci velmi dobrý výsledek!
Děkuji sudokářům za reprezentaci nejen školy, ale i města Pečky. Soutěžícím z 9.
ročníku přeji mnoho úspěchů při studiu na
středních školách a všem krásné a dlouhé
prázdniny.
A pokud ještě stále nevěříte, že sudoku se
řeší na MS, podívejte se na:
www.sudokualogika.cz/node/1351,
kde uvidíte i mnoho fotografií.
Věra Břízová,
koordinátor týmů ZŠ Pečky
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Jak jsme na tom v Pečkách s tříděním odpadu?
Třídění odpadu je pro nás ve škole denním chlebem. Třídíme plasty,
papíry, elektro, baterie a tonery. Jak
jsou na tom obyvatelé Peček a okolí? To nás zajímá, a proto jsme se
rozhodli to zjistit. Deváté ročníky,
v čele s IX. B, rozjely dotazníkové
šetření.
Třída IX. B místo dvou hodin
přírodopisu prošla centrum města
a položila dané otázky 152 lidem,
dobrovolníci si dokonce dotazníky
vzali domů a zodpovídali sousedy i ve svém volném čase. Kolik lidí
v našem městě tedy třídí odpad? Byli jsme mile překvapeni, že je to
většina, 89% a zbylých 11% odpad netřídí.
Proč lidé odpad třídí? Z 89% jich 55% třídí hlavně kvůli tomu, že
jim záleží na životním prostředí, 43% třídí, protože jim vadí skládka
v naší blízkosti. A 23% třídí odpad kvůli nezaplněné popelnici, jak
sami říkali, pokud bychom plastové láhve vyhazovali do popelnice,
je plná během prvních dnů, žijeme v době plastové. Další dotaz směřoval právě k zaplnění popelnice, většina, jak jsme předpokládali,
tedy 55% třídičů, zaplní popelnici pouze z půlky. Nejedná se o úplně
markantní rozdíl, ale možná i díky tomu, že 60% obyvatel má popelnici o objemu 120 litrů, tedy tu menší, proto ji zaplní dříve. A co
všechno třídí naši obyvatelé. Jsou to tedy hlavně plasty (57%), papíry
(56%) a sklo (51%). Musím přiznat, že toto číslo nás zarazilo, čekali
jsme výsledky mezi 70 - 80%. S žáky se zamyslíme, proč tomu tak je
a zkusíme vymyslet řešení, jak tato čísla zvýšit. 31% třídí nápojové
kartony, toto číslo je nižší hlavně kvůli nedostatku sběrných nádob.
Většina dotazovaných, tedy třídičů, si právě na absenci kontejnerů
na nápojové kartony stěžovala. Jsou zde možnosti třídění nápojových kartonů spolu s papíry, nebo plasty, pokud je daný kontejner
takto označen. 14% třídí i další věci, jako jsou baterie, oblečení, léky,
elektrospotřebiče, atd. 62% vyhazuje tříděný odpad v blízkosti domova, zbylých 38% jezdí vše hromadně vyhodit na sběrný dvůr. Tento výsledek je logický a čekali jsme ho. V dnešní uspěchané době,
bohužel, není čas ztrácet čas. A jak často tříděný odpad vyhazujeme? 53% obyvatel vyhazuje tříděný odpad jednou týdně, 25% jednou za 14 dní a zbylých 22% dokonce 2x týdně.
Zbytek občanů odpad netřídí, jedná se o 11%. Důvody proč odpad netřídí, jsou, že jsou líní, k čemuž se přiznalo 37% netřídičů,
stejný počet netřídí, protože si myslí, že je to zbytečné, jelikož se vše
vysype do jednoho auta a skončí to na skládce. K důvodu, proč si to

myslí se dále nechtěli vyjadřovat, což je škoda. A většina, tedy 43%
netřídí, protože jim je to jedno, nezajímají se o tyto „malichernosti“.
Bohužel 62% už někdy třídit zkusilo, ale nepokračovalo dále. Nemilé zjištění je, že 56% netřídičů už s tříděním ani znovu začít nechce.
Není to úplně špatný výsledek, ale bohužel se jedná o většinu. To, že
lidé, kteří netřídí odpad, musejí vynášet koše častěji je informace,
s kterou jsme počítali. Nejedná se sice o závratné rozdíly, ale 37,5%
vynáší koš častěji, než dvakrát týdně. Stejný počet jednou týdně
a 23% dvakrát týdně.
V rámci programu Ekoškola, do kterého je naše škola zapojena od roku 2015 se jako tým věnujeme několika tématům. A těmi
jsou právě třídění odpadu, prostředí školy, voda a energie. Po vytvoření SWOT analýzy těchto témat jsme hledali řešení, jak zlepšit
a vyřešit zápory. Jedním z našich plánů bylo zjistit, jak si s tříděním
odpadu vedeme jako město. Žáky tato skutečnost zajímala, a proto
jsme se do projektu pustili plní energie. Musím se přiznat, že jsem
velmi mile překvapena, jak se nám projekt vydařil. Žáky dotazování
kolemjdoucích velmi bavilo, ani je neodrazovalo chování některých
občanů a hned šli dotazovat další. Dokonce několik dobrovolníků
si vzalo balíčky dotazníků domů, s tím, že chtějí vyzpovídat i své
sousedy. Dále jsem velmi ráda, že i občané Peček naše šetření vzali
velmi pozitivně, dokonce lépe, jelikož navrhovali další nápady na
další a další dotazování. Naše žáky motivovali k dalším činnostem
a chválili je za jejich úsilí, což mě velmi těší.
Z celkového výsledku jsme jako Ekotým vyvodili následující:
• Obyvatelům města v místě naší školy záleží na životním prostředí, většina - 89% třídí odpad.
• Máme velmi dobré podmínky pro to, abychom třídili odpad.
• Vyřešit problém s tříděním nápojových kartonů.
• Motivace netřídičů formou odečtů z poplatku za komunální odpad – kdo třídí, má výhody.
• Osvěta formou letáků.
• Napsat o výsledcích do Pečecka.
Kateřina Čiháková, učitelka a koordinátorka Ekotýmu

SI DOVOLUJE POZVAT
RODIČE DĚTÍ Z BERUŠKY A KYTIČKY
NA ÚVODNÍ SCHŮZKU
29. 8. V 15.30 hod.

SEZNAMY DĚTÍ jsou na www.msmasinkapecky.cz

OSTATNÍ TŘÍDY budou pořádat třídní schůzky
FORMOU INDIVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ koncem září.
Potřebné úvodní informace obdržíte první den
docházky do MŠ - v pondělí 4. 9. 2017.

Provozní doba MŠ od 4. 9. 2017
= 6.30 – 16.30 hod.
Důvodem změny (původní otevření v 6.15) je delší
překrytí služeb 2 učitelek v jedné třídě podle novely
Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání.
Loučení předškoláků s MŠ na pečecké radnici
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Legionář od Zborova

V minulém čísle Pečeckých novin jsem
slíbil, že si povíme o pečeckém rodákovi
Aloisi Vocáskovi, který byl posledním přímým účastníkem bojů v I. světové válce
a posledním žijícím československým legionářem.
Jeho otec pracoval na dráze v Pečkách.
V nově ustavené sociálně demokratické
straně byl mezi zakládajícími členy. Fabrikanti se těchto lidí báli a vyhazovali je z práce. A tak často měnil zaměstnání. Když bylo
Aloisovi sedm let, odstěhovali se do Chrástu
u Plzně. Starý pan Suchý z Peček tam založil zámečnickou dílnu a potřeboval mistra
do slévárny. Protože jeho otce znal, vzal ho
a nevadilo mu, že je socialista.
V Chrástu se Alois vyučil slévačem a studoval strojní průmyslovou školu. V roce
1916 narukoval na vojnu. Když se dostal
na východní frontu, zběhl k Rusům, jelikož
jako sokol nechtěl proti Slovanům bojovat.
V zajateckém táboře viděl plakát, jak bude
vypadat československé království s carem
Nikolajevem. A tak si řekl, že jako sokol
do toho musí jít a tak se přihlásil 21. srpna
1916 do tvořících se čsl. legií. Za měsíc byl
zpět na bojišti jako rozvědčík. Později bojoval u Zborova, Bachmače a u Tarnopole
byl raněn do nohy. U Zborova byl zařazen
jako granátník. To znamená, že do útoku
šel v prvním sledu. Měl u sebe osm granátů,
v každé ruce jeden a šest připevněných na
těle. Bojoval s Jaroslavem Haškem (autorem
Švejka), který později zběhl k bolševikům
a Rudolfem Medkem (pozdějším spisovate-

lem). Hovořil také s T.
G. Masarykem při jeho
návštěvě u legií. Zažil
nucené odzbrojení legií,
které nařídil Trockij.
Legie měly být odzbrojeny,
rozpuštěny
a zařazeny na nucené
práce nebo vstoupit do
Rudé armády. Telegrafisté z legií zachytili telegram, v němž Trockij
nařizuje zastřelení každého československého
legionáře na transsibiřské magistrále, který
bude přistižen se zbraní.
Legionáři se vzepřeli,
odmítli poslouchat rozkazy bolševického ministra války Trockého.
Alois Vocásek se údajně
vyznamenal v tak zvaném Čeljabinském incidentu při osvobození zajatých legionářů. Vojáky
legií čekaly ještě krušné
měsíce plné bojů na několika frontách. Nechtěli se nechat vtáhnout
do bojů mezi bolševiky
a bělogvardějci, chtěli
domů. Nakonec i legionářský generál Gajda,
který původně pomáhal
Kolčakovi v boji proti rudým prozřel a poznal, že by pomáhal vzniku „samoděržaví“.
Kolčak se tvářil jako zachránce Ruska, ale
ve skutečnosti nelítostně raboval a zabíjel.
Češi viděli na straně bílých obrovskou neschopnost, korupci, a proto se odmítli angažovat v občanské válce. Nakonec Kolčaka
naši legionáři zajali i se zlatým carským pokladem, který byl v osmadvaceti vagónech
a vše předali sovětským orgánům v Irkutsku dne 1. března 1920. Cílem našich legionářů bylo ovládnout celou transsibiřskou

magistrálu a dostal se domů, i když se politici velmocí snažili použít tuto armádu ke
svým cílům v Rusku (táhnout na Moskvu).
Jen pro představu, tato obrovská armáda,
téměř 50.000 vojáků, se přepravovala od
Volhy do Vladivostoku - to je 8.999 km. Měla
k disposici 268 vlaků tak zvaných „ešalonů“,
zahrnujících 531 osobních vagonů a 10.257
nákladních vagonů a pancéřový vlak Orlík.
Po roce a půl se čsl. legie probojovaly do Vladivostoku.
Odtud Alois Vocásek plul lodí „Shunko
Maru“ přes půl světa až do přístavu Terst
v Italii. Po návratu do Československa byl
dne 15. listopadu 1921 demobilizován. Byl
oslavován jako hrdina. Posléze se stal kontroverzní osobou a samotní legionáři jej ze
svých řad vyloučili. Kromě účasti v čsl. legiích sehrála v dlouhém životě Al. Vocáska
klíčovou roli ještě jedna epizoda – členství
v nacistické organizaci „Vlajka“ v letech
1939 až 1940. Když se po II. svět. válce společnost vypořádávala s kolaboranty, tak
Aloise zatkli a poté jej soudil mimořádný
lidový soud, který dospěl k názoru, že Alois
Vocásek vědomě kolaboroval. Státní návladní mu navrhl trest smrti, ale soud to změnil
na doživotí. Odseděl si devět let a potom byl
amnestován. Vlajka byla původně vysokoškolský klub, později rozšířena na politickou stranu. Pan Vocásek tvrdil, že po roce
z Vlajky vystoupil, jelikož viděl, že se přiklání k fašismu. To, že se po válce dostal před
soud, chápal jako nespravedlnost. Alois
z Vlaky nevystoupil, ale byl vyloučen pro
hrubé porušení kázně, jak vyplývá ze soudního spisu. Navíc spis obsahuje texty, které
ho usvědčují z vědomé kolaborace v letech
II. svět. války. Obnovy procesu Alois Vocásek nedosáhl. Jeho žádosti a stížnosti zamítl vrchní soud, nejvyšší i Ústavní soud.
Neuspěl ani u Evropského soudu pro lidská
práva. Dlouhý a dramatický osud posledního pamětníka od Zborova se završil 9. srpna
roku 2003, kdy skonal ve věku 107 let.
Jan Karbus, kronikář

ŠKOLA TAEKWON-DO

POŘÁDÁ NÁBOR
Kdy: od 4. 9. 2017 od 16:30
Kde: tělocvična ZŠ Pečky (vchod zezadu)

Pro všechny věkové kategorie ve věku od 5ti let otevíráme ve školním roce
2017/18 nábor do oddílu korejského umění sebeobrany Taekwon-do ITF Pečky.

Náplň tréninků:
• výuka základních technik
• nácvik sportovního zápasu a sestav
• sebeobrana
• fyzická příprava
• speciální strečink, koordinační cvičení a výuka základní gymnastiky
Trénink 2x týdně - vždy v úterý a ve čtvrtek
od 16:30 - 17:30 v tělocvičně ZŠ Pečky.
Tréninky vedou mezinárodního instruktor
Mgr. Pavel Kupr 4. Dan a Ing. Hana Kuprová 2. Dan.
Chcete-li se stát členy našeho oddílu, kontaktujte nás prosím na
e-mail: krizovahana@seznam.cz,
případně na tel. 725 927 100 nebo přijďte rovnou na trénink.
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Gratulujeme
V srpnu oslaví
svá životní jubilea:

Bedřich Škopek – 80 let
Ernest Pinter – 80 let
Josef Kříž – 85 let
Hodně zdraví a elánu!

Při svých častých cestách vlakem by nebylo normální, kdybych se nepřichomýtla
k železniční nehodě. Stalo se to třikrát, ale
vždycky to relativně dobře dopadlo.
Jedu z Prahy v dobrém rozpoložení, holčička sedící proti mně je obdivuhodně chytré dítě, s kterým je zábava. Dodávám, že to
bylo v době, kdy železnici vládly dnes obdivované parní lokomotivy, které jen tak něco
nevyhodilo z kolejí.
Najednou hromová rána, řinčení, z polic
padá několik zavazadel, dítě mi přistává pod
nohama. Nikdo nic neví, fantazie pracuje,
někteří cestující mají báječnou představivost o možných mrtvých a raněných, ačkoliv v našem vagoně se našlo jen pár boulí
a zlomená ruka. Čekající lékaři snad neměli
těžkou práci.
Konečně přesedáme do náhradní soupravy a míjíme místo srážky. Zkrátka, narazili
jsme do vlaku s uhlím, naše mašinka podebrala poslední uhlák, který se jí opírá o čelo.
Podobný scénář, přejíždíme výhybky
před prunéřovským nádražím, prudké brzdění, náraz a křik místních znalců: „No jó!
Ženská na dráze!“ Kterápak chudinka to zavinila? Zas to dobře dopadlo.

Potřetí se to bez oběti neobešlo. Náš motorák se blíží k Bystřici. Najednou se divně
kolébá, jako by přejížděl přes železné tyče.
Zastavujeme, vpředu pobíhá osádka vlaku
s klacky, huláká, kleje. I člověk, a ten má
v hlavě rozum, vleze někdy, kam nemá.
Tentokrát se přes koleje vydalo stádo krav,
asi někam za lepším, a jedna nešťastnice to
nepřežila.
Další příhoda se vlaku netýká, odehrála
se u Černého moře nedaleko Soči. Ve skupině rekreantů vznikl nápad získat odznak
Plavec ČSR. Každý o mně ví, že jsem absolutně nesportovní typ, ale těch sto metrů
jsem se udržela na hladině. A narostl mi
hřebínek, počkejte, já vám ukážu! Nikomu
nic neřeknu a doplavu k bójce. Tam to jde
krásně, zpátky vůbec! Ať se plácám, jak
chci, stojím na místě. Vzdát se nechci, jenže
mě přemáhá panika. Hrdost jde stranou, volám o pomoc a právě včas mě bere do vleku
mladý pár na loďce. Hřebínek mi spadl, od
své party čekám hromobití nebo politování.
Nic takového, jen vtipy. To se stalo, a mohlo špatně dopadnout, v srpnu roku 1961. Od
té doby mám v Moskvě věrnou kamarádku
Natálii.
-zf-

SlouPečky k zamyšlení
V srpnovém zamyšlení nad našimi dalšími ztrátami se zaměříme na ztrátu soudnosti, konkrétně na téma oblékání. Jistě, každý

nemáme stejný vkus a co se jednomu zdá
být dobré, to druhý může odsoudit. Někdo
ho prý má, jiný ne, někdo má dobrý skus,
někdo dokonce předkus. Ale to sem nepatří,
zpět k oblečení - tak nějak celosvětově jsme
považováni za národ paštikářů a ponožkyvsandálechnosičů. Já osobně, když toto potkám, jímá mě hrůza. Nechci moralizovat
i já v mládí takto hřešil. Pak jsem ale prozřel
a získal „soudnost“. A jak se tak rozhlížím,
přeji to samé v brzké době všem těm zaslepeným, či nedbajícím.
A porozhlédneme-li se mimo svět módy
… sousedské vztahy, politika, TV produkce,
… soudnosti, kde jsi?
Takže přátelé, nalézejme a neztrácejme ji
dříve, než přijde ten poslední soud!
Jiří Lazar

Dne 10. srpna 2017 oslaví náš pan farář
Mgr. Josef Nerad 70. narozeniny. Děkujeme
Pánu Bohu za jeho kněžskou moudrost, se
kterou vede celou farnost. Do dalších let pro
něho vyprošujeme dar Ducha Svatého, hojnost Božího požehnání, věrnost a vytrvalost
v následování Krista, pevné zdraví, lásku
a mocnou ochranu Panny Marie.
Vděční farníci z Peček a okolí.

Dne 5. srpna 2017
oslaví P. Benedikt
Vladimír
Holota
OFM, čestný občan
Peček, 95. narozeniny. V Pečkách působil
v letech 1972 - 1991.
K tomuto významnému životnímu jubileu mu vyprošujeme
pevné
zdraví, dar
Ducha Svatého, hojnost Božích milostí a stálou ochranu Panny
Marie.
Stále vzpomínají farníci z Peček a okolí.

Vzpomínáme
1. 8. uplynou dva
roky co zemřel pan
Miloš
Kratochvíl.
Zastavme se na chvíli a vzpomeňme na
chlapa co se uměl poprat se životem.
Vzpomínají manželka, děti s rodinami
a bratr s rodinou.
Dne 14. 8. 2017
uplynulo 24 let,
co nás opustil
pan
Drahoslav
Schnurpfeil z Peček.
Stále vzpomínají dcera s rodinou
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Z mezinárodního turnaje v Hostinném
vezeme opět medaile
Starší žáci (2002 a ml.) AFK Pečky se v závěru sezóny zúčastnili
dvoudenního turnaje, jubilejního 30. ročníku Memoriálu Antonína
Plecháče, konaného fotbalovým klubem Tatran Hostinné. Oproti
našemu loňskému zájezdu přijelo na turnaj omlazené mužstvo s čerstvými zkušenostmi z krajského přeboru, ale hlavně v roli obhájců
druhého místa. Přihlášených 8 mužstev z České republiky, Polska
a Německa hrálo nejprve v jedné skupině každý s každým a poté
ještě systémem play-off o konečné umístění. Hrálo se na celé hřiště
(10+1), po dobu 22 minut.
Za slunečného a teplého počasí nás první den čekala slušná porce 6 utkání. V našem úvodním zápasu jsme změřili své síly s polským týmem Goksir Dobromierz a start byl pro naše kluky parádní.
Jasnou výhrou 5:0 a předvedenou hrou jsme se rázem stali jedním
z favoritů na medaile. Druhý zápas s Bakovem n/Jizerou jsme však
střelecky vyšli naprázdno a brali bod za stav 0:0. Festival neproměněných šancí pokračoval proti Vltavínu Praha, který nakonec porážíme 1:0. V dalším utkání jsme nevstřelili branku domácímu Tatranu a na náš účet tak přibyla další remíza 0:0. Stejným výsledkem
skončila i fotbalová bitva s ČAFC Praha, abychom následně v posledním zápase sobotního odpoledne porazili Červený Kostelec 1:0.
V součtu sobotních výsledků si naše mužstvo vedlo na výbornou,
když průběžně obsadilo první místo s jistotou postupu do finálové
skupiny a vidinou vítěze základní skupiny.
V nedělním dopoledni jsme odehráli své poslední utkání v základní skupině s německým týmem JFV Alsbach-Averbach, který
porážíme 1:0 po zcela jistě nejlepším výkonu našich kluků. Touto
výhrou jsme potvrdili 1. místo ve skupině se ziskem 15 bodů a skóre
8:0. Systém turnaje pokračoval zápasy o konečné umístění a našemu týmu se do cesty k postupu do finále postavili ze čtvrtého místa hráči Bakova n /Jizerou. Na poctivou defenzívu naši kluci ani ve
druhém vzájemném zápase nenašli za 22 minut snažení recept, jak

dostat míč do soupeřovy brány a o postupu tak musely rozhodnout
penalty. Štěstěna z loterie pokutových kopů se k nám tentokrát obrátila zády, neboť naše mužstvo jednu penaltu neproměnilo, kdežto
soupeř trefil bezpečně třikrát. I když jsme byli lepším týmem, rozplynul se sen o zlatu, ale stále byla možnost obsadit alespoň místo
třetí. Druhým poraženým semifinalistou bylo mužstvo domácího
Tatranu. Kluci dali do souboje poslední zbytky sil a výhře šli výrazně naproti. Často jsme se dostávali do skvělých šancí, ale ty ne
a ne proměnit. Necelých deset minut před koncem se nám konečně
podařilo jednu z nich proměnit a překonat tak jinak skvělého brankaře domácích. A protože ani tentokrát neskončil míč v naší bráně,
mohli jsme být rádi za pěkné třetí místo. Celkovým vítězem se pak
stalo mužstvo ČAFC Praha, které porazilo Bakov n/Jizerou 2:0.
V souhrnu všech zápasů naše mužstvo v devíti utkáních zůstalo
v normální hrací době neporaženo a je obdivuhodné, že ani jednou
neobdržel náš tým branku (skóre 9:0). Proto pro nás může být třetí
místo tak trochu zklamáním, ale s předvedenou hrou jsme určitě
mohli být spokojeni. Děkujeme klukům za předvedené výkony a rodičům za skvělou atmosféru i mimo hřiště.
Výsledky našeho mužstva:
Základní skupina: AFK - Dobromierz 5:0 (Středa, Nedvědil, Švára, Fejfar, Buřič), - Bakov n/Jizerou 0:0, - Vltavín 1:0 (Buřič), Hostinné 0:0, - ČAFC 0:0, - Červený Kostelec 1:0 (Švára), - Alsbach-Averbach 1:0 (Soukup)
Semifinále: AFK - Bakov n /Jizerou 0:0, na p.k. 2:3
O 3.místo: AFK - Hostinné 1:0 (Kašpárek)
Naši hráči v All Stars Team: Víťa Kašpárek a Vojta Buřič
Konečné pořadí: 1. ČAFC Praha, 2. Bakov n/Jizerou, 3. AFK
Pečky, 4. Tatran Hostinné, 5. JFV Alsbach-Averbach (DE), 6. Goksir
Dobromierz (PL), 7. Vltavín Praha, 8. Červený Kostelec
Zdeněk Buřič
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VOLNÉ POZICE
OPERÁTOR SKLADNÍK
• Platný průkaz VZV
• Praxe výhodou

MECHANIK ELEKTRO
• Platná vyhláška 50 /1978 Sb. § 6,7
• Orientace v technické dokumentaci

REFERENT ANALÝZ KVALITY
• Aktivní znalost Nj
• Základní znalost nástrojů kvality
• Orientace v technické dokumentaci
• Znalost MS Excel, Powerpoint

Chcete se k nám přidat?

VOLEJTE BEZPLATNOU LINKU

800 44 66 55

Bližší informace o volných pozicích najdete na
www.magnabohemia.cz
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pro varhany
benefiční koncert

čtvrtek 28. 9. 2017 od 19 hodin
v kostele Sv. Václava v Pečkách
Masarykovo náměstí

Nikolavarhany
Eckertová Karla
Bytnarová
mezzosoprán
Cena vstupného je 250 Kč.
Vstupenky zakoupíte v Pečkách například ve Vzdělávacím centru Pečecka,
v advokátní kanceláři Mgr. Švejnohy, v květinářství paní Špikové na náměstí nebo na faře.
Celé vstupné bude použito na rekonstrukci varhan v kostele sv. Václava v Pečkách.
Program koncertu:
Chorál Sv. Václave
Petr Eben: Fantazie na chorál Sv. Václave
Jan Dismas Zelenka: Árie anděla z oratoria Sv. Václav
Johannes Brahms: Chorálové předehry (výběr)
Georges Bizet: Agnus Dei
Johannes Brahms: Chorálové předehry (výběr)
Karel Bendl: Pěvcova prosba
Bedřich Antonín Wiedermann: Oslavuj Pána!, Nechte jít tam mne
Petr Eben: Fantazie na chorál O Bože veliký
Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)

Organizátoři uctivě děkují sponzorovi,
panu Geoffrey Piperovi a jeho společnosti Music Enterprise
za velkorysou podporu akce.
Pořádá: Římskokatolická farnost Pečky, IČ: 61632236
Kontaktní osoba: Alena Švejnohová,
Petra Bezruče 476, 28911 Pečky
tel.: 603700773, email: svejnohova@mac.com

Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v nákladu 600 kusů. Redakční rada: Cecilie Pajkrtová, Milan Paluska, Jana Kusá. Redakce: e-mail: info@vzcentrum.
cz, tel: 725 885 766. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Za obsah a původnost příspěvků odpovídá autor. Redakční uzávěrka je ke 20. dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.

