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Benešák

V sobotu 19. října dopoledne jsme se s
mnohými z vás potkali u příležitosti vypuštění a odlovu ryb v rybníce Benešák. Byla
to jedinečná příležitost se naposledy rozloučit se „starým“ rybníkem před jeho revitalizací a podívat se na to, jaká tajemství
se před námi schovávala v jeho vodách. Na
přípravě této akce se kromě zástupců úřadu Města Pečky a komise pro Životní prostředí podílelo mnoho lidí – od Pečeckých
dobrovolných hasičů, kteří pomáhali se
zprovozněním výpustného zařízení rybníka, přes Plaňanskou místní organizaci Českého rybářského svazu, která má rybník ve
správě, až po Pečecký rybářský kroužek,
jenž si na sobotní dopoledne připravil několik aktivit pro děti. Největší atrakcí byl
samozřejmě samotný odlov ryb, jež rybáři

museli nejen vytáhnout z vody a roztřídit,
ale také co nejrychleji převést do jiných revírů ve své správě. Vody Benešáku nakonec
neodkryly žádná velká překvapení, o nichž
se mezi místními vykládalo (například, že
by v rybníce měla být „zaparkovaná“ stará Škoda 120), a tak největším překvapením bylo vidět tu druhovou rozmanitost
a množství krásných ryb, které v rybníce
žily. Teď už je tedy rybník připraven ke své
obnově a věříme, že v budoucnu bude opět
místem, kam mnoho z nás chodí relaxovat.
Děkujeme všem, kteří se přišli na odlov podívat a zakoupili si čaj nebo svařené víno
v našem malém stánku. Přispěli jste tím totiž na chod Pečeckého rybářského kroužpokračování na str. 2
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi vyjádřit upřímnou
radost nad tím, že naše krásná
země slaví již 101. narozeniny a že
mám tu čest být starostkou města
právě v tento výroční rok. Věřím,
že oceníte připravený listopadový
program města, spolků i dobrovolníků a že společně oslavíme 30. výročí sametové revoluce, která naší
zemi přinesla svobodu.
Alena Švejnohová
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ku. Celkový výtěžek z prodeje nápojů dosáhl částky 3.650,- Kč.
Co vlastně o našem rybníku víme z historie? Do začátku 19. století býval jedním
z nejdůležitějších vodních děl v naší oblasti rozsáhlý rybník, který sahal od Hynkova mlýna až po Radim. Byl v podstatě napouštěný Výrovkou a do dnešní doby se
nám z něj zachoval Mlýnský náhon, který
se zpět do Výrovky napojuje za Pečkami ve
směru na Ratenice. Účel celého vodního díla byl většinově rybniční a vodohospodářský, na jeho trase vzniklo několik významných mlýnů na našem území a také z něj
čerpal vodu cukrovar. Rybník ani náhon
však nemohly sloužit ke koupání.
Nejbližší možná místa ke koupání byla
vzdálena okolo 10 km – a to třeba v Sadské,
Poděbradech nebo v Osečku – a proto se začátkem 20. století začala v Pečkách řešit
otázka vybudování vlastního umělého koupaliště. První zmínka o nápadu vybudování koupaliště je již z roku 1904 a to v oblasti Benešovy louky, tedy v místech dnešního
Benešáku. Tato oblast mezi Mlýnským náhonem a Výrovkou byla často zaplavována
a dokonce se při jejím zamrznutí využívala
jako ledová sportovní plocha.
Pak ale nastaly historicky jiné starosti a myšlenka vybudování koupaliště se
na chvíli odložila, a to až do doby po první světové válce, kdy se italští zajatci, kteří
byli ubytování v Pečkách, rozhodli rozšířit
tok Výrovky několik desítek metrů od tratě směrem k Dobřichovu a tím pádem vznikl tzv. Šesták. Kapacita Šestáku ale nebyla
velká a znovu se začalo uvažovat o vybudování koupaliště.
V roce 1926 vznikla studie se čtyřmi
možnými návrhy řešení vybudování koupaliště a nakonec se rozhodlo zřídit koupaliště
na louce p. Kříže. Snahy o vybudování koupaliště však opět přerušila válka a projekt
pak znovu oživl až v druhé polovině minulého století. Nedodělané, ale funkční koupaliště bylo otevřeno v roce 1954.
Nezapomnělo se ale ani na původní myšlenku využití Benešovy louky. Počátkem
70. let minulého století se zde vybudovala

vodní nádrž pro napájení koupaliště, pro
potřeby hasičů a pro rekreaci a byl zde také vysázen smrkový větrolam, který musel
být bohužel nedávno vykácen. Jak jistě víte, již se schyluje k obnově zeleně v této oblasti, i když v trošku jiné podobě, která lépe vyhovuje místnímu klimatu. Kolaudace
vodní nádrže Benešák byla provedena dne
17. 12. 1973. Od té doby se tento „rybník“ nijak nerevitalizoval.
Co se tedy bude dít? Benešák v podstatě
nikdy nebyl propracovaným vodním dílem.
Hráze nebyly nijak významně podpořeny,
drolily se, a když jej v roce 2013 zasáhla povodeň, stav rybníku se začal velmi rychle
zhoršovat.
Během let 2016-2017, kdy se začalo pracovat na projektu revitalizace rybníka, se
udělal dendrologický posudek, který zhodnotil stav stromů v oblasti okolo rybníka.
Již tou dobou, ještě před kůrovcovou kalamitou, byla většina stromů v okolí rybníka
ve velmi špatném stavu, a to kvůli povětrnostním podmínkám působících v oblasti
a postupnému drolení hráze a odhalování
kořenů stromů. Během posledních dvou let
došlo k významnému kácení stromů v oblasti okolo rybníka, a to především z důvodu napadení kůrovcem. Po vykácení větrolamu se ještě více zhoršily povětrnostní
podmínky na rybníce a působením větších
vln se hráz začala drolit ještě rychleji, což
vedlo k vyvrácení několika stromů a nutnému dalšímu kácení z bezpečnostních důvodů. Je tedy nejvyšší čas náš oblíbený rybník
opravit.
Revitalizace rybníka Benešák, která bude probíhat následovně:
V první řadě bude nutné pokácet osm nevhodných stromů kvůli plánované stavbě
nové šachty a kvůli stavebním pracím, které budou probíhat v rybníku, a také kvůli
přístupu mechanizace. Žádný z kácených
stromů není v dobré kondici, nejedná se
o vitální stromy. U dalších 14ti stromů bude
proveden ořez tak, aby nedošlo k poškození
větví při hloubících a terénních úpravách.
Vzniknou odvodňovací dráhy pro odvodnění sedimentů po celé ploše rybníka a budou vyspádovány k odtokovému potrubí do
Výrovky.
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Sediment bude pro další odvodnění deponován na nedaleké pole. Laboratorní testy umožnily uložit sediment na ornou půdu.
Obvodové hrázky budou dosypány tak,
aby se v podstatě obnovil průběh břehové
hrany. Současně bude svah ošetřen štěrkopískem a pohozem z lomového kamene pro
jeho zpevnění. V jižní části rybníka bude
provedena úprava svahu vytvořením násypu z odvodněného sedimentu pro vytvoření litorálního pásma pro specifické litorální organismy (hloubka 50 cm, plocha necelých 500m2).
Dojde také k opravě vtokového a výtokového zařízení rybníka, která jej spojují s Mlýnským náhonem. Současná výpusť
rybníka je téměř nefunkční a její prostorové uspořádání neumožňuje údržbu. Bude proto nahrazena novým uzavřeným výpustným objektem, tzv. požerákem.
Revitalizací bude navrácen rybník do téměř původních parametrů. Obvodové hrázky byly bez jakéhokoliv souvislého opevnění svahů. Jejich degradací ustoupila původní břehová hrana o cca 2 - 3 m a dno bylo pokryto tímto sedimentem. Zpracovaný
hydrogeologický posudek říká, že objem sedimentu – bláta a usazenin na dně rybníka
– je 3 235 m3. Objem vody v rybníce v současné době je roven 10 216 m3. Pokud dojde
k odtěžení sedimentu, bude celkový objem
rybníka roven hodnotě 13 450 m3. Vzhledem k tomu, že se ale budou obnovovat hráze, nedojde nakonec k tak velkému zvětšení kubatury rybníka – po revitalizaci bude
mít necelých 13 tisíc m3. Co se týká plochy
hladiny rybníka, ta se oproti momentálnímu stavu příliš nezmění, z 11 680 m2 na něco málo přes 11 tisíc m2. Hloubka rybníka
bude zachována v dnešní podobě, a to mezi
1,2 až 1,4 m.
Důvodem pro revitalizaci Benešáku není jen snaha přiblížit se k jeho původním
parametrům. Zásadnější je obava, že při
zachování současného stavu bude docházet k dalšímu narušování návodních svahů po celém obvodu a také k narušování
kořenových systémů stromů, které lemují
celý obvod rybníka, což by bylo nejen nežádoucí, ale také ohrožující.
Iveta Minaříková a Viktorie Janáčková

Oslavy 28. října v Pečkách
Kytici s trikolorou, jako nositelem symbolu
české státnosti v podobě státních barev, jsme
položili ve sváteční den 28. října před sochu
Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta. Vznik samostatného státu
nepovažujeme za samozřejmost a vážíme si této
události i po 101 letech.
Stejně tak jako svobody
a demokracie.
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů a všem
občanům za důstojnou
vzpomínku v tento sváteční den. Poděkování patří také 24 běžcům, kteří
oslavili významný den tradičním prvorepublikovým
během pečeckým parkem.
Nezapomínejme na důležité momenty našich dějin.
Utváří naši budoucnost.
Iveta Minaříková,
1. mistostarostka.
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Z říjnových jednání rady města

RM schválila:
• Směrnici pro inventarizaci majetku a závazků města Pečky na rok 2019, plán inventur na
rok 2019  a členy inventarizačních komisí.
• Uzavření Příkazní smlouvy na provádění výkonu TDI a BOZP na stavební práce akce:
„Výstavba samostatného parkovacího systému P + R, Pečky“.
• Uzavření příkazní smlouvy na provádění odborného technického dozoru investora (TDI)
a bezpečnost osob a zdraví při práci (BOZP) a koordinaci všech prací probíhajících při realizaci akce: „Revitalizace a obnova rybníku Benešák v Pečkách“.
• Dočasné pověření PaedDr. Cecilie Pajkrtové řízením Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy ode dne 23. října 2019 do 31. 12. 2019 nenastane-li dřívější
jmenování vedoucího Odboru výstavby, zemědělství, životního prostředí a dopravy.
• Poskytnutí dotace ve výši 6 000,-Kč Základní škole Pečky, příspěvková organizace,   na
zajištění školního výletu.
• Opakované uveřejnění veřejné zakázky na stavební práce akce: „KS Pečky 2019 interier
- topení, přízemí“, zadávané v podlimitním zadávacím řízení dle zákona.
• Převoz dříví z vykácených stromů v lokalitě u Rejnoka a výrobu laviček z větších kmenů
ve spolupráci s Pečeckými službami, s.r.o. Pečky. Menší dříví po rozřezání nechat převézt
do základní školy.
RM doporučila ZM ke schválení:
• Studii řešení dopravy a arch. návrh vstupu a oplocení MŠ Mašinka Pečky.
• odkoupení pozemku č. parc. 2178/4 (218 m2)-ideální podíl ¾ vůči celku - břeh Mlýnského
náhonu, odkoupení pozemku č. parc. 1958/15 (239 m2) - břeh Mlýnského náhonu, odkoupení pozemku č. parc. 1958/26 (11 m2) - břeh Mlýnského náhonu, odkoupení pozemku č.
parc. 1958/27 (17 m2) - břeh Mlýnského náhonu a pozemku č. parc. 1957/18 (716 m2) - orná
půda, odkoupení části pozemku č. parc. 2173/8 (54 m2)-orná půda a č. parc. 2173/1(6.756
m2)-orná půda-ideální podíl 1/8 vůči celku.
• Uzavření SOD s dodavatelem firmou HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín na stavební práce akce:
• ČÁST 1 „Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K. Hynka Máchy – Pečky“.
• ČÁST 2 „Rekonstrukce komunikace části ul. V Horkách – Pečky“.
• Poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč TJ Spartaku Pečky, z.s., IČO 61883751 na činnost na
základě podané žádosti ze dne 14. 10. 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
• Schválení uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí kupní „ – jedná se o odkoupení pozemku č. parc. 359/93 (203 m2) – orná půda v k.ú. Velké Chvalovice. Pozemek bude odkoupen
za účelem zpřístupnění sousedního pozemku č. parc. 359/212 na veřejnou komunikaci ul. Ke Hřišti.
• Uveřejnění VZ na stavební práce akce: Úprava křižovatky Tř. 5. května a P. Bezruče
v Pečkách.
RM doporučila ZM ke schválení:
• Poskytnutí finančního daru na provoz Základní školy a Praktické školy Kostelec nad
Černými lesy. Žák, který má trvalé bydliště v Pečkách a navštěvuje tamní školu má možnost navštěvovat školu přímo v Pečkách nebo si změnit trvalý pobyt.
• Pronájem pozemku č.parc. 477/1 v obci a k.ú. Pečky.
Blanka Kozáková

Vybráno z říjnového Zastupitelstva města
ZM vzalo na vědomí:
• Plnění rozpočtu ke dni 30. 9. 2019 + plán hospodářské činnosti.
• Plán investičních akcí.
ZM schválilo:
• Architektonickou studii “Řešení dopravy a architektonický návrh vstupu MŠ Mašinka
Pečky” s podmínkou zapracovat do studie vyvýšenou podezdívku.
• Rozpočtové opatření č. 10/2019.
• Poskytnutí dotace ve výši 25.000,-Kč na činnost TJ Spartaku Pečky, z.s.,
• Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves - Opakované uveřejnění VZ na stavební práce akce: Stavební úpravy interiéru Kulturního
střediska, Pečky – I. etapa.
ZM uložilo:
• Vedoucí Ekonomicko-správního odboru M. Bahníkové zasílat do podkladů ZM aktuální
plnění rozpočtu, které je k dispozici.
• Tajemnici Městského úřadu Pečky PaedDr. C. Pajkrtové zasílat do podkladů ZM aktuální
plnění úkolů ze zasedání ZM.
• Vedoucímu stavebního odboru Ing. Zavřelovi nahlásit HZS Středočeského kraje, Územní
odbor Kolín vypouštění rybníku Benešák, který slouží jako požární nádrž.
Blanka Kozáková

Pozvání na jednání
Stavebně-dopravní komise
27. 11. od 18 hodin
v přízemí Kulturního domu

Tato komise je otevřena široké veřejnosti. Pokud se zajímáte o stavební rozvoj
města, plánované projekty, nebo chystané novinky, jste srdečně zváni.
Na programu bude představení digitalizovaných mapových podkladů města,
schéma práce na koncepci města, přehled připravovaných projektů pro rok
2020 a nebude chybět prostor pro dotazy.
Těšíme se na vaši účast.
Za Stavebně-dopravní komisi - Tomáš
Vodička (Naše Pečky)
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Pečky v číslech

K poslednímu srpnovému dni bylo v Pečkách 98 uchazečů o práci, z toho 57 žen a 41
mužů. Z celkového počtu je v evidenci Úřadu práce Kolín 37 uchazečů starších 50 let.
Ti se také zdrží v evidenci obvykle déle než
12 měsíců - konkrétně 33 nezaměstnaných
čekalo na svou pracovní příležitost déle než
rok.
V porovnání s ostatními okresy Středočeského kraje si však okres Kolín nestojí
nejlépe. Společně s Kladnem má nejvyšší
nezaměstnanost 3,4 %. Dle statistických
údajů byla k 31.8.2019 míra nezaměstnanosti ve středních Čechách 2,4% a v celé ČR
2,7% .  

Asistenti prevence
kriminality v plném počtu

S Úřadem práce v Kolíně nás pojí dlouhodobá spolupráce. Díky této spolupráci jsme
od měsíce září obsadili i poslední dvě pracovní místa asistentů prevence kriminality.
Ráno se s nimi můžete setkávat na přechodech pro chodce a během dne při pochůzkách městem. Práce asistentů znamená
pracovní příležitost i pro občany, kteří mají
ve středním věku drobné zdravotní potíže
nebo skončili v předchozích zaměstnáních.
Pro město je důležitá zejména jejich místní
znalost.

Hledáme nové kolegy

Městský úřad v Pečkách nyní řeší problém, jak získat nové úředníky pro odbor
výstavby, zemědělství, životního prostředí
a dopravy. Dva naši zaměstnanci dovršili důchodového věku a odešli do důchodu.
Přijímání úředníků se řídí zákonem
č.312/2002 Sb. . Základním předpokladem
je plnoletost, způsobilost k právnímu jednání, znalost českého jazyka a čistý trestní
rejstřík. Předpokládá se, že úředníkem se
stane občan České republiky nebo cizinec
s trvalým pobytem v ČR. V případě stavebního úřadu   se však přidávají další zákonné podmínky. Má-li uchazeč středoškolské
vzdělání, musí absolvovat školu stavebního
zaměření a mít 3 roky praxe. U absolventa
vyšší odborné školy je též nutné stavební zaměření a 2 roky praxe. Jako absolventi bez
praxe pak mohou nastoupit pouze vysokoškoláci, kteří studovali na fakultách stavebního, architektonického nebo právnického
směru. Přestože byla vyhlášena a ukončena
3 kola výběrových řízení na vedoucího odboru a samostatného referenta, nepřihlásil
se žádný uchazeč. Odbor výstavby funguje
dále, jenom s omezeným počtem pracovníků, což může do budoucna znamenat prodloužení zákonných lhůt ve správním řízení.
Cecilie Pajkrtová, tajemnice

Tajemnice Městského úřadu
v Pečkách

Tajemnice Městského úřadu
v Pečkách

vyhlašuje výběrové řízení

vyhlašuje výběrové řízení

Vedoucí
odboru výstavby,
zemědělství, životního
prostředí a dopravy.

Samostatný referent
odboru výstavby,
zemědělství, životního
prostředí a dopravy.

Bližší informace nalezne na úřední desce na adrese www.pecky.cz nebo
je poskytne PaedDr. Cecilie Pajkrtová
na telefonním čísle 607 025 406.

Bližší informace nalezne na úřední desce
na adrese www.pecky.cz nebo
je poskytne PaedDr. Cecilie Pajkrtová
na telefonním čísle 607 025 406.

na obsazení pracovní pozice

na obsazení pracovní pozice
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Parkování a výjezd hasičů v Pečkách

Vážení čtenáři, obyvatelé Peček i okolních obcí. Obracíme se na Vás s poněkud netradiční prosbou. V Pečkách v ulici Třebízského je umístěna budova zdravotního střediska, která je hojně navštěvována občany
našeho města i okolí. S tím souvisí i parkování osobních automobilů v této ulici. A aby
toho nebylo málo, tak právě touto ulicí vede
nejkratší cesta k mateřské škole. A právě
v této ulici je umístěna i hasičská zbrojnice.
Před několika lety byly v ulici osazeny značky zákazu zastavení, jejímž účelem je zajistit výjezd hasičských vozidel, která nejsou
malá, jako osobní auta, ale svými rozměry
se velmi blíží třeba autobusům. Tyto značky
však nejsou respektovány a při výjezdu naší
techniky nám to působí velké potíže. Mnoho
z Vás si jistě neuvědomí, že každá chvilka,
kterou se naše vozidla zdrží manévrováním
mezi zaparkovanými vozidly, a to už vůbec
nemluvím o čekání, až se majitel vozidla
dostaví a vozidlo přeparkuje, může být pro
někoho fatální. A ten, kdo čekání na přivolanou pomoc zažil, mi jistě potvrdí, že mu
každá vteřina v této situaci připadá jako neskutečně dlouhá hodina, když stojíte před
domem, který Vám hoří před očima, nebo
čekáte u dopravní nehody na pomoc, u které díky zdržení, třeba díky špatně zaparkovanému autu, může vyhasnout nejeden
život. A potom odpověď řidičů, které když
procházíme ulicí Třebízského „Ale já jsem
hned zpátky“ slušně upozorňujeme, že takto by parkovat neměli, nemá smysl lidem,
kterým jsme jeli na pomoc, ani říkat. Nehledě na fakt, že jsme mnohdy upozorněni na
možnost nezvládnutí střevních problémů,
prostě: „Abyste se nepo…“. Věřte nám, neděláme to z rozmaru, jde nám o to, abychom
mohli včas pomoci těm, kteří naši pomoc

Pečovatelská služba
města Pečky hledá

spolupracovníky
na DPP/DPČ
do pečovatelské služby
na výpomoc při odpoledních,
večerních a víkendových službách
Hlavní náplň práce:
pomoc při osobní hygieně a příprava
a podání stravy klientům.
Požadujeme:
čistý RT, ŘP skup. B,
ochota se dále vzdělávat.
Odměna 130,- Kč/h
Případní zájemci mohou volat
na telefon:

606 383 866

Mgr. Petra Čermáková, ředitelka

potřebují. Chápeme i to, že někde zaparkovat musíte. A situace je o to horší, že probíhá
rekonstrukce hlavní silnice od spodní části
náměstí, po křižovatku na Ratenice. Tak pokud se nevejdete do ulice Třebízského tak,
jak je parkování povoleno, parkujte, prosím,
na ploše vedle lékárny. Je tam místa dost.
A abychom tu jen tak neplakali a pro zlepšení situace taky něco udělali, řešili jsme
situaci s vedením města a připravili jsme
několik návrhů. Jedním z nich je vytvoření
několika parkovacích míst šikmého parkovacího stání ve štítu budovy staré hasičské
zbrojnice a dalším pak naše malá osvětová
kampaň, protože nechceme hned volat na
místo policii tahat Vám peníze z kapes formou pokut. Plakáty, upozorňující na špatné
parkování budou umístěny ve zdravotním
středisku, mateřské škole a lékárně. A po
cca 10 dnech pak u těch, kterým to nedojde,
malinko přitvrdíme a na sklo vozidla nalepíme samolepku s upozorněním, že vozidlo
bylo zaparkováno tak, že by vadilo výjezdu

hasičských vozidel. Nepůjde o žádné brutální samolepky, půjdou sundat rukou a vozidlo nijak nepoškodí. A pro Vaši představu
přikládáme několik fotografií nesprávního
parkování.
Petr Dürr

Proč je dobré a důležité třídit (kompostovat) bio odpad?
Zbytky z kuchyně tj. slupky od zeleniny, ovoce, zbytky
pečiva, sedlina z kávy a tak dále, to vše je původcem zápachu,
který se z popelnic především v letních měsících často line.
Zapomínat bychom neměli ani na larvy a mouchy, které
v takovýchto popelnicích doslova hodují. Máte plechovou
popelnici a rezaví vám dno? Tak vězte, že je to kvůli bio odpadu,
který obsahuje až 80 % vody. Navíc je na skládce biologicky
rozložitelný odpad původcem skleníkových plynů a toxických
výluhů. To jsou hlavní důvody, proč bio odpad do popelnice
NEPATŘÍ!!!

Jak tedy správně nakládat s bio odpadem?
Ideálním řešením, jak se vypořádat s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrady, a
především také s kuchyňským bio odpadem, je kompostování. Správné kompostování není
žádná věda. Stačí dodržovat jednoduchá pravidla, aby kompost nevysychal, nebo naopak
nezačal hnít, čas od času prohodit vidlemi, a je to. Díky pestrému složení vám poté vznikne
kvalitní hnojivo do záhonků nebo do květináčů. Správný kompost navíc vůbec nezapáchá!

Co vše mohu kompostovat?
Do kompostérů můžete dát: zbytky jídla, ovoce, zeleniny, pečivo, květiny vč. hlíny,
trávu, listí, papírové kapesníčky a utěrky v menší míře, čajové sáčky, kávové filtry a
sedlinu, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček, pečicí papír a další.

Slepice domácí – nejlepší pomocník s bio odpadem!
Kromě kompostování je také skvělý způsob, jak naložit s bio
odpadem, domácí chov slepic. Bohužel úbytek domácích chovů je
smutným trendem dnešní doby. Přitom mít doma pár slepiček, má
hned několik benefitů! Slepice se vám s radostí postarají o zbytky
z kuchyně – i o ty živočišné! Díky pestré skladbě bio odpadu
z kuchyně navíc mají slepice dostatek zábavy a laskomin, za což se
vám odvděčí kvalitním domácím vejcem. Ten pocit, že neplýtváte
jídlem (zbytky nejsou odpadem, ale krmivem) a že se v klecovém
velkochovu mačká o něco méně slepiček, fakt stojí za to. Slepičí trus,
tzv. „slepičince“, slouží také jako velmi kvalitní hnojivo, které se dnes
dokonce i prodává a ne zrovna levně.
Více informací můžete najít na YouTube, Facebooku nebo
Instagramu – MOJE ODPADKY.

11 | 2019

Pečecké

Společenská rubrika

NOVINY

5

Pečovatelské služba města Pečky v říjnu

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 uspořádala Pečovatelská služba města Pečky pro své klienty
a obyvatele DPS tradiční Šipkový turnaj.
Počasí nám nepřálo, a tak jsme se nakonec
sešli v klubovně DPS. Pečovatelky přichystaly pro účastníky i další přítomné drobné
občerstvení, a tak to zprvu vypadalo, že naplánovaná akce bude probíhat hladce. Ale
co čert nechtěl, naše hlavní pomůcka – terč
nás hned na začátku hodně pozlobil, a tak
musely přijít na řadu i šikovné ruce pečovatelek i některých našich seniorů. I přes tyto

nepřízně se nám nakonec podařilo
turnaj úspěšně dokončit a myslím,
že se nakonec všichni hezky pobavili.
V úterý 15. 10. 2019 jsme se sešli na tradiční akci pro naše klienty „Junioři seniorům“, jejíž již 19.
ročník nám umožnila uspořádat
ve svých prostorách ZUŠ Pečky.
Na programu bylo tradiční hudební vystoupení dětí ze ZUŠ,
vystoupení dechové kapely Polabská Blaťanka, při které si mnozí
rádi zazpívali i zatančili a dále
tolik očekávané průběžné vyhlášení tomboly. Od místních firem,
živnostníků i jednotlivců se nám
podařilo nashromáždit přes 100 cen a tak
mnozí účastníci odcházeli a odjížděli obtěžkáni četnými hodnotnými dary. Výtěžek
z prodeje lístků do tomboly bude opět použit
na činnost našeho Senior klubu.
Velký dík patří Základní umělecké škole
v Pečkách, která nám zapůjčila sál, všem
ochotným sponzorům, kteří věnovali ceny
do tomboly a občerstvení pro účastníky
akce, všem dětem, které přišli našim seniorům zahrát a zazpívat, kapele Polabská
Blaťanka, která odpoledne doplnila svým

hudebním vystoupením a v neposlední řadě
všem pracovnicím Pečovatelské služby města Pečky, které pomohly celou akci zorganizovat.
A na závěr pozvánka na listopad:
Ve čtvrtek 28. 11. 2019 chystá naše organizace Besedu pro pečující osoby. Beseda
je určena zejména těm lidem, které pečují
o blízkého člověka. Z naší praxe víme, že
péče o blízkého člověka je velmi náročná
a to ve všech směrech a pečující často tápou
v informacích, jaké možnosti služeb, dávek
a poradenství v této situaci mají. Proto neváhejte přijít a diskutovat ve čtvrtek 28.
listopadu od 17 hodin do klubovny DPS.
Návštěvníkům budou poskytnuty informace z oblasti sociálních služeb, sociálních dávek, domácí zdravotní péče, kompenzačních
pomůcek a individuální psychoterapie.
Těšíme se na setkání s Vámi,
Mgr. Petra Čermáková, ředitelka

SPOLEK RODIČŮ/ KD PEČKY / MĚSTO PEČKY

Projekt Digitální
stopa aneb Komiksem
proti kyberšikaně

SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA

13:00 - 17:30 ADVENTNÍ JARMARK
14:00 - 15:00 KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA

17:00 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
17:15 - 18:00 VARHANNÍ KONCERT
TRADIČNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ CUKROVÍ
TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI V AREÁLU ZŠ

neděle 1. prosince 2019 od 13:00

Nový projekt, který spustil Národní úřad
pro kybernetickou bezpečnost, chce naučit
formou komiksu děti i veřejnost bezpečnému chování na internetu. Účastníci si
prostřednictvím jednoduchého příběhu vyzkoušejí, jak se dají jejich data na internetu
zneužít i jak si je můžou chránit.
Vyzkoušení tohoto projektu si můžete na
internetových stránkách www.digistopa.cz
nebo na veřejném internetu v pečecké Městské knihovně.
Vaše knihovna

. . . na internetu
nenajdete všechno
Tak se nám překulil říjen a my vám musíme prozradit, co že je CABALKA: Cabalka
jest zbytný neboli druhý tvaroh, který ještě
ze syrovátky nebo žinčice se sráží a proto se
zve syrovátkový. Pramenem je opět  Domácí
vševěd z r. 1907, vydaný u Šimáčka v Praze.
No a jak se nám přibližují vánoční svátky a zima, napadlo nás slovo ALYMETH. Už
víte?¨ PS: dnes vám napovíme, že v zimě je
to opravdu příjemné...
Vaše knihovna
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Čtrnáctá česká památka
na seznamu UNESCO

Krajina pro chov koní v okolí Národního
hřebčína Kladruby nad Labem byla zapsána na seznam světového dědictví Unesco.
Na seznam památek je zapsaná jako 1111.
v pořadí. V Česku je to čtrnáctá památka
na národním seznamu památek Unesco.
V sobotu 5. 10. se uskutečnila oslava pro
veřejnost, pořádaná k této příležitosti. Na
nádvoří hřebčína bylo možné vidět za doprovodu hudby čtrnáctispřeží v kočárovém
zápřahu, v takzvané barevné kombinaci
domino, které přivezlo jmenovací dekret
Unesco. Pamětní desku umístěnou na pilíři vrat do nádvoří odhaloval ministr kultury Lubomír Zaorálek a ministr zemědělství
Miroslav Toman. Provoz Národního hřebčína Kladruby je financovaný z majoritní
části rezortem ministerstva zemědělství.
K vidění byla dále jezdecká čtverylka, choreografie čtyř jedniček. Práce koní s tažením klády, svážení slámy na voze. Chovné
kobyly s hříbaty přicházející na filmovou
hudbu z populárního seriálu Dobrá Voda.
Impozantní příjezd vlajkonošů s hudebním
doprovodem. Kladrubští koně vozí pozlacený kočár Dánského královského dvora. Také
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Vzpomínáme

jsou používání ve Švédské královské gardě.
Slavnostní program znepříjemňoval déšť.
Přesto se události účastnila velká část veřejnosti na umístěných ochozech v nádvoří.
Proces zápisu na seznam Světového kulturního dědictví byl završen v průběhu vedení
ředitele Jiřího Machka. Pro milovníky koní
a historie to je velká událost. Národní hřebčín Kladruby nad Labem se tak ocitá na
seznamu vedle takových významných historických objektů jako je např. El Escorial
ve Španělsku, nebo Tádž Mahal v Indii. Zároveň si letos připomíná výročí 440 roků povýšení na Císařský dvorní hřebčín od roku
1579. Každý patriot musí cítit hrdost na
Národní hřebčín Kladruby. TIP pro cykloturisty: Nenáročný cyklistický výlet pro Polabany lze podniknout například z Peček přes
Kolín, dále se vydat lesem do Týnce nad Labem pak pokračovat pod skalním ostrohem
s keltským hradištěm Kolo podél Labe až do
unikátní krajiny pro chov koní.
Lokalita: Památka UNESCO - Kladruby nad Labem - Krajina pro chov a výcvik
koní, Kladruby nad Labem
Michal Müller

,,Odešlas v tichosti
a za sebou zanechala
smutnou vzpomínku ...“
S bolestí v srdci vzpomeneme 14. 11. 2019  
11 let, kdy nás navždy
opustila paní Anna Votýpková.
Stále vzpomíná dcera
s rodinou

Stále vzpomínáme
na paní Drahoslavu
Peškovou, která by se
1. listopadu dožila 59.
narozenin.
Manžel s rodinou

Prázdný je domov,
smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen . . .
Dne 17. listopadu
uplyne bolestný rok,
kde nás navždy opustila naše milovaná
maminka paní Eliška
Braňková.
S láskou vzpomínají
synové Jiří, Vít a Pavel
s rodinami.

Žabohraní
se vydařilo

Vcházíme na radnici

Ve středověku mělo každé město na náměstí reprezentační radnici. O velkém městě
budoucnosti snili již v roce 1905 také naší předkové v Pečkách ve vizi s reprezentačním
radním domem po pravé straně náměstí, jaký vznikl v Kladně, odkud přicházeli např.
slévači do nově zakládaných hutí a strojíren. V tehdejší realitě se však museli spokojit
s přestavbou velkého Mendlova domu stavitelem Karlem Sklenářem v roce 1901. Tehdy
vznikla půvabná miniatura velkých radnic, na níž nechybí věž s hodinami, balkón pro
vystoupení starosty při zvláštních příležitostech a také novorenesanční štíty s erby šlechtických rodů, které kdysi obec vlastnili, když byla ještě
vesnicí. Vstupní dveře postrádají bohatství ornamentálních prvků. Sloupkovitá klapačka končí upravenou
jónskou hlavicí a křídla dveří mají ve vpadlých výplních tzv. diamantové bosy. Jsou stejně jako průčelí
poměrně strohá. Dominantou dveří je však lunetový
světlík, v němž nenajdeme dřevěné příčky, vymezující prosklené plochy, ale uměleckou kovářskou prací světlíkovou mříž. Ocelové pruty kruhového průřezu,
charakteristické již pro mříže období renesance, však
nejsou zakončeny šavlovitými listy tzv. mauresky, ale
listy lipovými, které byly symbolem českého vlastenectví a najdeme je v našem městě i na jiných průčelích
a vstupních dveřích. Na radničních dveřích je také patrné, že původní zámek byl později vyměněn a doplněn
dalšími dvěma novými bezpečnostními zámky. Také
mosazná litá klika štíhlého, mírně rozšířeného, profilovaného a zaobleného tvaru je poměrně nová a musela
vzniknout při poslední rekonstrukci budovy a její dostavbě. Není však rušivým elementem a jednoduchostí
souzní s celkovým charakterem dveří, kterými se svými žádostmi, stížnostmi nebo jinými záležitostmi různého druhu vstupujeme dovnitř všichni.
Miloslav Vlk,
historik umění a člen kulturní komise města

Kdo v sobotu 12. 10. zavítal do prostor
MC Pramínku v Dobřichově, jistě nelituje.
Po celý den zde probíhala originální akce
nazvaná Žabohraní, kde si celé rodiny
mohly vyzkoušet nejen nabízené aktivity
z programu centra. Dopoledne se v herně
debatovalo o bezobalovém životním stylu
nad výborným férovým občerstvením, zatímco zahrada po celý den patřila stánkům
s lokálními produkty  i dětským bazarovým
prodejcům. Odpoledne se v herně vystřídaly
lektorky kroužků pro děti, které si tak mohly (i s nadšenými rodiči) vyzkoušet vyrábění
s paní Hračičkovou, jógu pro děti, bubenický workshop i hravé muzicírování.
Všem zúčastněným děkujeme tímto za
podporu a přemilý čas pospolu.
Jana Izavčuková Vargová
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První rok fungování kolínského domácího hospice
1. listopadu uplyne
již první rok fungování
Domácího hospice Srdcem v Kolínském regionu. Pomáháme lidem
zůstat doma, poskytujeme paliativní a zdravotní péči lidem s nevyléčitelnou nemocí, v pokročilé nebo konečné fázi života. Jsme nablízku s podporou pro
rodinné příslušníky. Hospicová péče otevírá
prostor pro důstojné doprovázení člověka
na jeho poslední životní cestě.
Rádi se s Vámi podělíme o naše úspěchy
a doprovázení našich pacient. V prvním roce
fungování jsme postupně vytvářeli komplexní tým, který pečuje o pacienty v režimu 7 dní v týdnu, 24 hodin. Získali jsme
důvěru a do současné doby jsme pečovali
o 23 pacientů. S pomocí rodiny jsme splnili
přání těmto pacientům zemřít doma, v poklidu, bez fyzických i duševních bolestí.
Odměnou za naší obětavou péči bylo vřelé
poděkování a projevenou vděčnost. Děkujeme dceři našeho pacienta z Křečhoře za zaslané poděkování „Mnohokrát děkujeme za
podporu a hlavně za péči, kterou jste nám
a hlavně tatínkovi věnovali. Jste úžasné.
Měla jsem opravdu veliký strach z toho, co
přijde a jestli to zvládneme. Díky Vám jsme
mohli tatínkovi dopřát klidný odchod z domova. Za to jsem vám obrovsky vděčná. L.
B. Křečhoř
Rozšiřujeme pro Vás služby a od září jsme
získali registraci k poskytování odborného
sociálního poradenství a náš tým se rozšířil
o milou sociální pracovnici od 1.října.
Splnili jsme podmínky a standardy hospicové paliativní péče a budeme se ještě
v letošním roce ucházet o řádné členství
v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče.
Věnujeme se i nadále osvětové činnosti,
uspořádali jsme 3 přednášky, několik seminářů pro širokou veřejnost a benefiční koncerty, Zahradní slavnost. Začátkem roku
jsme uspořádali setkání s Markem Váchou
na téma Smrti, umírání a třeba i smyslu
života. V dubnu proběhl Benefiční koncert
ve spolupráci s DDM Poděbrady, v červnu
jsme uspořádali přednášku Jany Sieberové
na téma Domácí hospicové péče, v Čáslavi jsme uspořádali neformální setkání pro
širokou veřejnost na téma Neobyčejné pří-

běhy obyčejných pacientů se zakladatelkou
našeho hospice. Před prázdninami jsme
uskutečnili Zahradní slavnost v krásných
prostorách zahrádky pod Věží, za účasti pozůstalých rodinných příslušníků a sdílení
zdravotní sestry z pražského hospice Cesta
domů. V září na pozvání zaměstnanců Úřadu práce v Kutné Hoře proběhla přednáška
o hospicové péči v regionu.
Vzhledem k tomu, že naše služby nejsou
hrazeny z veřejného pojištění, veškeré naše
náklady jsou hrazeny z příspěvků města
a obcí, sponzorů a dárců. Proto část našeho
týmu (vedení a nezdravotní pracovníci) působí jako dobrovolníci bez finančního ohodnocení.
Uspěli jsme v grantovém řízení Humanitárního fondu Středočeského kraje na část
mzdových prostředků zdravotního personálu, z nadačního fondu Agrofert jsme čerpali
část mzdových prostředků zdravotního personálu. Uspěli jsme v grantovém řízení Podpora regionů – TPCA a získali jsme osobní
vůz pro zdravotní sestry. Díky Dobré vůli
– nadaci Olgy Havlové jsme mohli pořídit
nezbytné vybavení pro zdravotní sestry do
terénu a lékařský přístroj koncentrátor kyslíku. Díky daru nadace Umění doprovázet
jsme získali další koncentrátor kyslíku pro
naše pacienty. Díky daru nadace Liga proti
rakovině jsme získali lineární dávkovač pro

podávání léků a sesterskou brašnu s vybavením pro zdravotní sestru.  
Děkujeme za podporu města Kolín, Čáslav a Kutná Hora, za finanční příspěvky obcí
(Veltruby, Zásmuky, Starý Kolín, Křečhoř,
Polepy, Červené Pečky, Kořenice, Pašinka,
Bečváry), jednotlivcům, pozůstalým rodinám, Kolínským a dalším firmám (EKOLOGISTIC, GRANZ Kolín, RUFER Technology, DRASLOVKA, VPK Suchý, TOPAS, RETECH, APERA Praha, ENIC Praha).  
Nabízíme partnerství a spolupráci fyzickým osobám, podnikatelům, firmám,
školám. Budeme rádi za vaše podněty či jakoukoli formu spolupráce a podpory. Nabízíme spojení s veřejně prospěšnou aktivitou
v regionu, formu reklamy na webu, na propagačních letácích, osobních autech, společenská odpovědnost firem, apod.
Děkujeme našim dosavadním dárcům
a sponzorům, bez Vás bychom nebyli schopni zajistit dostupnost této služby v Kolínském regionu.  
   Můžete nás podpořit pravidelným či
jednorázovým příspěvkem na transparentní
účet: 2401424049/2010. Pomozte nám pomáhat. Děkujeme.
www.hospic-kolin.cz
info@hospic-kolin.cz
tel.: 775 031 332  
Ing. Dagmar Ruferová, ředitelka

Poutní cesta Blaník - Říp

Poutní cesta Blaník-Říp s mottem „Poznej českou zemi a sám sebe“ obsahuje
sedm etap a propojuje dva bájné a historicky důležité vrcholy. Měří necelých 190 kilometrů.
Cesta Česka, spolek věnující se české tradici, ve spolupráci s Klubem českých turistů
(KČT) představil Poutní cestu Blaník-Říp.
Cesta byla slavnostně otevřena v neděli 13.
října 2019 v prostorách bývalého refektáře
Sázavského kláštera´.
Začátek cesty se nachází v informačním
centru obce Louňovice pod Blaníkem, ve
kterém poutník obdrží potřebné informace,
mapu a Poutníkův deník. Poté se vydá po
trase vyznačené 54 tabulkami s QR kódem
a rozdělené do sedmi etap. Mezi hlavní místa zde patří například hora Blaník, Český
Šternberk, Sázava, Kouřim, Sadská, Stará
Boleslav, Mělník a Říp. Závěrečná část trasy
vede z obce Ctiněves, kudy vedla též cesta
praotce Čecha a kde se již každoročně koná
Pouť Českého Anděla.
Každá etapa v sobě zahrnuje téma k za-

myšlení, které si lidé obvykle kladou v každé době bez ohledu na to, jakého jsou vyznání, či kultury. Chůze zbavuje člověka napětí a napomáhá zklidnění. Každý má volbu
zvolit si vlastní tempo a návodné otázky mu
pomáhají udržet si záměr.
Tato trasa propojující dvě památná místa
Čech je vedena i přes katastr Peček a Vel-

kých Chvalovic. Na její značení narazíte při
cestě do Tatců a Chotutic. Jsme rádi, že jsme
mohli pomoci vzniku tohoto projektu.
Celou cestu si můžete prohlédnout na
mapy.cz po zadání Poutní cesta Blaník – Říp.
Přeji všem, kteří se na cestu vydají, ať
spokojeně dorazí do svého cíle.
Blanka Kozáková
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Pečecké století Radovana Lukavského

V pátek 1. listopadu 2019 jsme si připomněli sté výročí narození charismatického
herce s podmanivým a nezapomenutelným hlasem Radovana Lukavského (1919 –
2008), jehož dětství a dospívání je spojeno
s naším městem a jeho blízkým okolím.
Mistr charakterového herectví s jemnou
psychologickou kresbou a smyslem pro
pregnantní jevištní mluvu a stylizovanou
recitaci zahájil hereckou kariéru roku 1946
v Divadle na Vinohradech. Většinu svého
uměleckého života spojil s činohrou Národního divadla v Praze, kde v letech svého
angažmá 1957–2004 ztvárnil více než stovku
rolí. Na jevišti se potkal s výkvětem divadelního umění, seznam jmen by čítal desítky
nejvýznamnějších herců českého divadla
dvacátého století. Fascinující je ovšem také
samotný výčet prací Radovana Lukavského
v rozhlase, televizi a filmu. Přesto, že v tzv.
normalizační době měl kvůli svým občanským postojům omezené možnosti a dokonce i zákazy. Od poloviny 60. let účinkoval
v desítkách inscenací recitované poezie,
z nichž zejména pořady lyriky Vladimíra
Holana, Františka Halase, křehkých básní
Reynkových, myšlenek antických autorů či
TGM, patří k vrcholům českého mluveného slova. Lze říci, že tím ideově a esteticky
formoval několik generací, jako pedagog
pak působil řadu let na pražské konzervatoři, na DAMU (odkud byl za normalizace
vyhnán a znovu pak mohl působit až po
roce 1989) i na FAMU. Když si k tomu připočteme stovky a tisíce cest, kdy neodmítl
vystoupit v žádném společenském sále, ani
v té poslední z nejmenších vsí, mnohdy jen
za symbolický honorář, vidíme před sebou
obdivuhodný život naplněný prací a tvorbou, ale i skromností a osobní obětavostí.
O osobnosti Radovana Lukavského je
možné hovořit dlouhé hodiny, ostatně o jeho
tvorbě i životě vyšlo již několik knih a bezpochyby vyjdou další, my se ale nyní zaměřme na to, jakým způsobem byl spojen s Pečkami a s naším blízkým okolím.
Ač byl potomkem dávné zemanské šlechty, narodil se v Praze do rodiny chudého
truhláře, první roky jeho života jsou spojeny s pražskými Vinohrady, kde měl jeho
tatínek truhlářskou dílnu a rodina skromný
byt v Rubešově ulici, jenom kousek pod divadlem. Jak postupovala hospodářská krize,
museli se ale vystěhovat, časté změny bydliště doprovázely Radkův život celé dětství
i dospívání. Tak se roku 1929 dostali Lukavští do našeho regionu. Nejprve se usadili ve

Svojšicích, kde otcův bratr František koupil
starý cukrovar v Karlově, ze kterého chtěl
zřídit továrnu na nábytek. Podnik však od
samého počátku neprosperoval, záhy skončil v konkursu a tatínek od té doby nacházel
jen přechodná zaměstnání. Do školy začal
chodit ještě v Praze, pak přišla svojšická
čtyřtřídka, následovalo Arcibiskupské gymnázium v Praze – Bubenči, když ještě před
tím málem nastoupil na gympl v Kolíně.
Roku 1933 již ale rodina bydlí v Dobřichově
u Peček a tak je logické, že po různých peripetiích, způsobených mimo jiné i mladickým nezkrotným temperamentem, přechází
šestnáctiletý Radovan po prázdninách 1935
do českobrodského gymnázia. Zde se naplno rozhořela jeho láska ke studiu. „Chtěl
jsem ve škole strávit celý život“, říká o víc
než půlstoletí později. Když mu někdy ráno
ujel vlak do školy, utíkal domů pro kolo
a šlapal z Peček (další bydliště) do Českého
Brodu, aby nezmeškal ani hodinu.
Když v roce 1938 maturoval, otec znovu
ztratil zaměstnání a vzápětí rodinu – pokolikáté již – vyhodili z bytu. Další stěhování,
ale také filozofická fakulta, kam nastupuje
pouhý den po vyhlášení Mnichovské doho-

dy. Získává prospěchové stipendium, které
ho drží na studiích, leč do země přicházejí
zlé roky. Podzim 1939, demonstrace, srážky
s nacisty a zabitý student Jan Opletal. Na
jeho rozloučení na Albertově 15. listopadu nechybí ani Radovan Lukavský: „Když
jsem den nato šel ráno od vlaku jako obvykle na fakultu, cestu mi u vchodu zatarasil
německý voják s puškou“, vzpomínal na
zavření vysokých škol. Když přišlo zatýkání,
málem byl mezi těmi studenty, kteří byli zatčeni jako první, byla spíš náhoda, že toho

dne nezůstal na kolejích. Následující den
o půlnoci zazvonil doma v Pečkách u Lukavských nádražák se vzkazem od přednosty, aby byl Radovan ráno v šest na nádraží,
že tam zve všechny pečecké vysokoškoláky.
Bylo jich šest a všichni byli okamžitě přijati
jako traťoví dělníci do služby u státní dráhy.
Kdyby přišel rozkaz zatýkat vysokoškoláky
– v Pečkách přece žádní nejsou! Celá akce
byla organizována z ředitelství drah, ovšem
zapojeni mohli být jen přednostové důvěryhodní a ochotní riskovat. Zná dnes ještě
někdo jméno tohoto statečného muže? Zasloužil by si věčnou paměť… Pan přednosta
přijal studenty ke dráze zpětně k 1. 11. 1939,
jak vysvítá z úřední zprávy o penzijním pojištění, Radovan se stal po předepsané telegrafní a návěstní zkoušce, kterou podstoupil
17. června 1940, samostatným telegrafistou
pečecké vlakové stanice.
V té době se Pečky staly opravdovým
místem jeho domova: „Teď se můj život přece jen propojil i se životem města.“, napíše
později. Pod hlavičkou Mládeže Národního
souručenství, jediné organizace, kterou nacisté povolili, která zdědila mnohé po místním Sokolu, tu začal vést dramatický a recitační kroužek. Žije ještě nějaký pamětník?
Pečecký příběh Radovana Lukavského
se pomalu chýlí ke konci. Ještě nastupuje
ke studiu na konzervatoři, jež ho definitivně
posune k divadlu, ale záhy patří mezi tisíce
mladých lidí, které nacisté posílají na nucené práce. Z totálního nasazení po nějaké
době unikne díky Vlastu Burianovi, jenž si
mladého talentovaného adepta herectví vyreklamuje jako zástup za Jaroslava Marvana. Vůbec ne proto, že by se k němu typově hodil, ale jako majitel divadelní licence
a principál se tímto způsobem Burian snažil
pomáhat „české věci“. Marně bude Radovan
po válce svědčit o Burianově statečné obětavosti. Ale to už je jiný příběh a s naším městem, kam se Radovan Lukavský po válce
opakovaně vracel a mimo jiné přijal i čestné
občanství, má jen málo společného.
Městský výbor v Pečkách udělil 20. dubna 1972, tedy v době, která nebyla Radovanu Lukavskému právě nakloněna, pamětní
medaili „Za zásluhy o město Pečky“, později
byl jmenován čestným občanem města, ke
kterému se celý život hlásil a kam se také
rád vracel.
Libor Vodička
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Do minulosti za předky
Bádat nad tím, odkud pochází rod našeho táty, jsem začala v hodně pozdním věku.
V dětství jsme se neptali a naši rodiče toho
taky moc nenapovídali. Zajímalo nás, jak
se sedm dětí s rodiči na noc srovnalo do baráčku o mrňavé kuchyňce s pecí, jarmárkou
a stolem s lavicí, lepší světnicí a komorou,
kde kromě postele bylo uskladněno všechno možné pro kuchyň a hospodářství. (Podle
mých nejstarších vzpomínek na stěně visel
obraz T.G.Masaryka.) Táta tohle vyzvídání
neměl rád a odbýval nás povídačkou, že jeden spal v železňáku, druhý za kšandy pověšený na věšáku a ostatní se složili do šuplat
u skříní.
Sepsat tak rodokmen! Byl to bláznivý
nápad, chyběly podstatné věci, němčina,
latina, znalost švabachu a nakonec i vytrvalost. Ale v době internetu není nic nemožné.
Nabídl se dobrý známý stejných zájmů a během pár dnů vypátral nejzazšího prokazatelného tátova předka. K tomu stačilo určité
jméno a datum narození.
Vždycky jsem si říkala, že naši předkové
přitáhli do našeho prostoru odněkud z dolních Uher. Možná nejsem daleko od pravdy.

Pusťme se tedy proti toku času systémem
syn – otec a dojdeme do 17. století k Tomáši,
šenkýři na Kokoříně a v Bosyni, jehož syn
se narodil před rokem 1671, a on sám za třicetileté války. Zřejmě díky ní se dál už nedopátráme.
Získané údaje jsou velice skoupé, k mé
lítosti většinou chybí, co naše předky živilo.
Jedno je jisté, v tomto dodnes širokém rodu,
děda byl ze čtrnácti dětí, se nenarodili žádní
velevýznamní činitelé, ale prostí domkáři,
krejčí, nádeník, mezi přiženěnými krupař,
sedlák, dokonce rychtář. Změny přišly se
vzděláním v minulém století. Docela náhodou jsem se dozvěděla o dobrém muzikantovi, který měl svou kapelu a žáky, fotografie
jsou důkazem.
V dokumentech se setkáváme i s tou latinou a němčinou, s krasopisem i absolutně
nečitelným písmem, s třemi křížky místo
podpisu, daty svateb i smutným záznamem
smrti novorozeňátek, dvojčátek.
Ač do prostých poměrů se náš děda, od
kterého jsme putovali do minulosti, narodil
v opravdovém Království – u Kouřimi.
Z.F.

Základní škola Pečky

přijme zaměstnance
na tyto pozice:

Vyučující českého jazyka

na 2. stupni ZŠ -plný úvazek
v kombinaci s výchovou k občanství.
Nástup možný ihned

Asistenti pedagoga
částečný pracovní úvazek
nástup možný ihned

Nabídky se životopisem zasílejte
na mail: admin@zspecky.cz

Názory čtenářů
Vážení čtenáři,
možná jste si v minulém čísle přečetli
příspěvek p. Luďka Vinohradníka s názvem
Dvě výročí. p. Vinohradník rád pracuje s tzv.
fakty a často srovnává dobu předrevoluční
s dobou současnou a zkušeného čtenáře nepřekvapí, že z jeho článků vždy vyplyne, že
se před rokem 1989 žilo v naší zemi lépe.
Nejsme v komunistické totalitě, a proto ponechme stranou, zda byl někdo třeba
komunistou, placeným spolupracovníkem
StB nebo třeba vnukem mlynáře, tedy „vykořisťovatele“ dle tehdejšího úředního jazyka. Každý má dnes právo projevit svobodně a beztrestně svůj názor. Má to však jisté
meze.
Pan Vinohradník se ve svém posledním
článku rozhodl citovat z projevu Václava
Havla, ale neuvedl, kdy a kde měl být tento projev pronesen. Tomu, kdo pár projevů
V.H. slyšel nebo četl, mohly připadat některé „citované“ obraty netypické. Díky
svobodnému internetu, který mimochodem v komunistických a totalitních zemích
svobodný nebývá, snadno zjistíte, že se pan
Vinohradník stal obětí hoaxu - tedy nepravdivé informace. Po zadání „Komunisté vás
budou strašit …“ do vašeho vyhledavače se
dočtete, že takovou větu a další věty z projevu citovaného p. Vinohradníkem V.H. nikdy
neřekl. Jde o falzum, které používá skutečné části např. z projevu k občanům před
volbou prezidenta republiky odvysílaném
v Československé televizi, ze 16. 12. 1989,
a kombinuje je s vymyšlenými větami. Ať
již záměrně nebo omylem p. Vinohradník
šíří dezinformace. Jak víte, mrtví se nemohou bránit, a proto bychom měli být zvlášť
opatrní, pokud citujeme zesnulou osobu.
Panu Vinohradníkovi bych doporučil, aby
se alespoň v duchu Václavu Havlovi omluvil
a napříště citoval jen ze sborníků jeho projevů, které si může zakoupit třeba v Knihovně
Václava Havla, když se o jeho práci zajímá.
V reakci na ostatní zkreslené anebo opět
nepravdivé informace p. Vinohradníka si závěrem dovolím taktéž citovat, a to z projevů
předlistopadových komunistických poslanců na 15. schůzi Federálního shromáždění

14. 11. a 15. 11. 1989 (zdroj TÝDEN, článek
„Nejsou léky ani cihly“ z 14. 11. 2009).
Poslanec Trefný: „V případě léků je nutné
zdůraznit, že jejich nedostatek nebo pomalá inovace dnes způsobují, že značná část
československé klientely není a nemůže
být léčena na úrovni současných výsledků
vědeckého poznání a technického rozvoje
na takové úrovni, jaká je v hospodářsky vyspělých zemích. Značný počet přístrojů se
provozuje za hranicí technicko-ekonomické
životnosti a je udržován v chodu jen obětavostí zdravotnických pracovníků. Stále více
se projevuje výrazné zaostávání kvality československé zdravotnické techniky a materiálu včetně provozní a pomocné techniky
za kvalitou západních výrobků. Totéž platí
o různých zdravotnických materiálech a lécích, jejichž výroba a rychlá inovace je limitována značným surovinovým, technologickým, součástkovým a jiným nedostatkem.“.
Poslanec Balog: „Nie je predsa možné
realizovať výstavbu bez vstupných surovín
a materiálov, dverí, okien, inštalačného materiálu a podobne.“
Poslankyně Martinčicová: „Nepodarilo se
odstrániť napätie medzi ponukou a dopytom
v celom rade druhov priemyslového tovaru,
keď niektoré položky už chýbajú dlhodobo.
Spomínam napr. mrazničky, automatické
pračky, čalúnené súpravy, kuchyne, keramické obkladačky, atď. V rámci potravinárskych tovarov sa k plnej spokojnosti obyvateľstva okresu nedarí zabezpečovať zvýšený
dopyt po hovädzom mäse a náš spotridebiteľ
oprávnene požaduje tiež podstatne vyšší podiel tmavého druhu chleba a širší sortiment
pečiva. Tiež nedostatok rybieho filé, rybých
výrobkov a konzerv má za následok oprávnenú kritiku našich občanov. Značné pripomienky sú tiež zaznamenávané ku kvalite,
sortimentu, ako aj cenovým reláciám ovocia
a zeleniny.“
Poslanec Huml: „Nedostatek řady druhů
spotřebního zboží, textilního zboží a akutní
nedostatek stavebního materiálu pro drobné stavebníky, to všechno dohromady působí na celkové myšlení občanů okresu (Chomutovského).“

Poslankyně Pekařová: „Rozbor ukázal,
že v ČSR téměř 30 % škol bylo postaveno
před rokem 1900, dalších 31 % před rokem
1945. Nekvalifikovanost některých učitelů,
například nedostatek pracovních míst pro
učitelky mateřských škol je řešen zařazením
na místa učitelek 1. tříd základních škol,
anebo nedostatek učitelů v některých krajích a městech je řešen nástupem absolventů gymnázií.“
Poslanec Čubár: „Po léta se rozvíjel průmyslový potenciál v okrese Sokolov ve prospěch celé naší společnosti, ale vklady do
ochrany životního prostředí byly a jsou nadále nedostatečné a následné.“    
Jiří Švejnoha

Poděkování

Říká se, že na svatého Jiří vylézají hadi
a štíři. Jak se zdá, s blížícím se listopadem
vystrkují hlavu jiní tvorové. A v posledních letech čím dál častěji. Opět jsem si
to připomněl při četbě zářijového vydání
Pečeckých novin, kdy nám p. Luděk Vinohradník připomněl dvě významná výročí v naší historii, a s nezaměnitelným
patosem zavzpomínal na dobu před třiceti
lety. Tu dobu si pamatuji a jsem šťastný, že
žiju právě teď. Neměnil bych, protože jsem
svobodný. Po roce 1989 jsem viděl kus světa, studoval v zahraničí, nikdo mě neomezuje v plnění mých snů. Je to jen na mně.
Nikdy mě nikdo nekádroval, co jsem zač,
kdo jsou moji rodiče, jestli mám správný
původ, nepodmiňoval nic členstvím v jakékoli straně. Když cestuji do Německa, na
dálnici při přejezdu hranic ani nemusím
snížit rychlost. Před třiceti lety? Sci-fi! Žijeme v době, která je velmi dynamická, pro
mnoho lidí nepřehledná a paradoxní, když
si uvědomíme, že komunisté drží u moci
jednoho z nejbohatších lidí v zemi. Ale i tak
bych neměnil. Vážená redakce, děkuji Vám
za to, že jste zveřejnili příspěvek p. Luďka
Vihohradníka. Myslím, že čtenář si opravdu udělá sám obrázek o tom, co cenzura je
a co není.
Ing. Jan Korouš, Ph.D.
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Pozvání
Dětský klub na evangelické faře v Pečkách (Husovo nám. 480) pro děti do 14 let
každé úterý od 17.00.
V programu je trochu učení (otevřené seznamování se základy křesťanských hodnot
a etiky) a trochu zábavy (hry, výtvarné, hudební a sportovní aktivity…)
trvání jednoho setkání: 1,5 hodiny
Připravují: Z. Brabencová (fyzioterapeutka a lektorka dětských kursů), Pavel Jun
(evangelický farář v Pečkách a učitel hudby)
za pomoci dalších lektorů, kteří vedli letošní
prázdninový příměstský tábor na evangelické faře.
Přihlášení na 777187686
nebo pavjun@gmail.com
Hovory o víře na evangelické faře v Pečkách (Husovo nám. 480) pro každého, kdo
má zájem otevřeně mluvit o základních tématech křesťanské víry proběhnou v těchto
termínech: 5. 11., 19. 11. a 3. 12. od 19.00.
Českobratrský evangelický sbor Pečkách

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách

zve na prodejní výstavy

Minigolfový
oddíl Pečky

S letošními venkovními turnaji jsme se
rozloučili v Hradci Králové. Naše tři seniorky obsadily všechna tři místa na bedně
a další hráč Zdeněk F. obsadil 2.místo. Družstvo skončilo třetí. Na další  turnaj 2.ligy se
chystáme do obchodního domu Kotva v Praze. Je to poslední turnaj v příjemném prostředí a nastoupí všichni naši hráči, aby se
rozloučili se sezónou neboť se s některými
spoluhráči uvidíme zase až na jaře.

obrazů Ivy Vondráčkové
a fotografií Václava Kňapa
Kde: v prostorách knihovny
Kdy: od 4. 11. do 29. 11. 2019

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách
spolu s Vinotékou AB v Pečkách
zvou veřejnost

na podvečerní literární soirée

„O víně s vínem“,
které vám nabídne současně
degustaci vín i literární vyžití.
Kde: v prostorách knihovny
Vstupné 150 Kč

Kdy: 18. 11. 2019 v 18.00 h

Za pěkného podzimního odpoledne jsme
odehráli poslední klubový turnaj pro veřejnost. Byl zaměřen hlavně na naše žáky, aby
zjistili jak jsou připraveni na poslední turnaj v Kotvě. Zvítězil
Erik V. Na dalších místech skončili Tomáš
B., Michal R., Vojta B. a Vojta K.
V. Šuková
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Cvičení v přírodě s odskočením do pravěku

Konečně se nám podařilo vyrazit na plánovanou výpravu.
První zastávka byla na Masarykově náměstí u sochy T.G. Masaryka. Druhá na Husově náměstí u evangelického kostela. Obě
zastávky byly zajímavé, připomněli jsme si
informace, které už známe a dozvěděli jsme
se i nové, které doufejme hned nezapomeneme. Dál naše cesta vedla přes Radim do
Dobřichova k Markomanské chýši. Zde

jsme se rozdělili do skupin a snažili se prokázat schopnost hodu na cíl. Zjistili jsme, že
ženy se opravdu zabývaly spíše sběrem než
lovem. Klukům šla totiž tato disciplína lépe.
Svačinu jsme si mohli sníst až po vyluštění
vzkazu napsaného Morseovou abecedou.
Po odpočinku nás čekal důležitý úkol.
Přenášení ohně. Některé skupiny ho nedonesly (ono totiž docela foukalo), ale jako tlupa bychom obstáli. To samé platilo s odhadem vzdálenosti. Někdo to dokázal, jiný ne.
Opět se potvrdilo, že pokud na vše zůstaneme sami, nemáme tolik šancí, jako v týmu.
Zjistili jsme, že vyčlenění pravěkého člověka ze skupiny bylo opravdu krutým trestem.
Závěrem jsme si z vyhlídky na Pičhoře
prohlédli okolí a udělali závěrečné foto. Pak
už jsme vyrazili okolo rybníka přes park ke
škole.
Výprava se nám velmi líbila a společně
jsme si ji užili.
Vaše IV. A, B s Alenou Pechovou a Ivou Hujerovou

Do vesmíru a zase zpátky

V úterý 15. října navštívily děti třídy V.
A a V. C iQPLANETÁRIUM v Liberci.
Živě komentovaný pořad v kombinaci
s filmovou projekcí přinesl dětem spoustu
nových informací a také nevšední zážitek,
kdy na ně hvězdy a planety z oblohy doslova padaly a nad hlavami jim plula vesmírná
stanice s kosmonauty. V interaktivní expozici KOSMO pak děti mohly objevovat vesmír
stejně intenzivně a poučení se tak propojilo
se zábavou. Procestovat Sluneční soustavu
bylo báječné dobrodružství, ale jsme zase
zpátky na Zemi a zítra začíná škola.
Těšit se na vás budou vaše paní učitelky
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Co se u nás děje?
Beseda o mořských želvách

Naše škola se zapojila do Projektu chráníme mořské želvy.  Během besedy, která se
uskutečnila v Českém Brodě jsme se dozvěděli  mnohé zajímavosti o tom, jak a proč je
důležité chránit mořské želvy, ale také to,
proč je důležité starat se o oceán.   Projekt
Chráníme mořské želvy se ve spolupráci
s indonéskou organizací Konservasi Biota
Laut Berau zabývá ochranou 3 ostrovů v oblasti Berau, která tvoří nejdůležitější líhniště
pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii
a osmé nejdůležitější líhniště na světě.

Projekt sv. Václav

Dne 27. září se v naší škole uskutečnilo
projektové vyučování v souvislosti s blížícím se státním svátkem pod názvem „Svatý
Václav – patron české země“. Po trošce historie o životě a významu sv. Václava a kratičkém videu, se žáci zapojili do skupinové
i samostatné práce. Pomocí různých úkolů
v pracovních listech se žáci dozvěděli, že
svatý Václav je českým patronem, připomněli si jeho bratra Boleslava či jeho babičku – svatou Ludmilu, která ho vždy vedla ke
spravedlnosti a skromnosti. Ví, kde by našli
jeho ostatky a sochu. V pracovních listech
si zároveň procvičili matematiku i český jazyk. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností si děti vyrobily papírovou postavičku svatého Václava na koni, pokusily
se o kresbu portrétu sv. Václava. V hudební
výchově jsme se naučili písničku Boleslav,
Boleslav.
Teď už všichni naší žáci vědí, proč slavíme Den české státnosti.
J. Heroldová

Marcela Němcová a Miloslava Hraničková

Po stopách historie našeho města
Cvičení v přírodě - 3. ročník

Cvičení v přírodě je pro naše žáky vždy
vítanou aktivitou. Přestože nám počasí nepřálo, užili jsme si netradiční vyučování
výtečně. Tentokrát jsme se zaměřili na historii našeho města a putovali jsme legendami. Naslouchali jsme a četli pověsti z Peček
i okolí. Zvláště nás zaujal příběh rytíře jménem Kandés a pověst o tvrzi Kandii i o hradu Kotkově.    Nejpozoruhodnější místa historie našeho města jsme se vydali i v pláštěnkách objevit. Vypátrali jsme je a zjistili,
že legendy nelhaly. Stavby byly již zničeny.
      Chválíme žáky za chování a aktivní
přístup k učení. Avšak na vycházce někteří
zmokli, neměli povinné vybavení – pláštěn-

Celé Česko čte dětem

ku. Věříme, že příště budeme všichni „v suchu“.
Jaroslava Holubová

Společenský klub
Několik seniorů ze Společenského klubu
v Pečkách se zúčastnilo oslav Dne seniorů
na Žofíně. Již tato krásná budova byla důstojná pro takovou oslavu. Zde se po dva
dny scházeli senioři z celé republiky. Samozřejmě jsme si sdělovali naše postřehy ze života. Byl připraven nejen kulturní program,

ale i besedy, například s paní ministryni Maláčovou, měření dechového stáří a trénování paměti, stánky s materiály zajímající tuto
věkovou kategorii.
Největší úspěch mělo divadelní představení a program Aleše Cibulky s Ivankou
Devátou, Jaromírem Hanzlíkem, Josefem
Zímou, Pavlínou Filipovskou a Petrou Černockou. Také kytarista Štěpán Rak se synem Matějem nám pohladili duši svým závěrečným vystoupením.
Všechny vstupenky se   několikrát losovaly a tak jsme si ještě odnesli hodnotné
ceny a vstupenky na představení do Divadla
U Valšů. Byl to příjemný víkend pro aktivní
seniory.
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16
hod. ve Společenském klubu Pečky.
V. Šuková

Projekt, do kterého se zapojila i naše
škola. V hodinách českého jazyka-literatury
jednou za týden probíhá společné čtení a poslech. Mezi nás pravidelně budou přicházet“
předčítající“, kteří s sebou přinesou svoji
knihu. Oslovili jsme pana faráře z pečecké
farnosti, který byl prvním, kdo našim dětem
předčítal a vypravoval. Žáci poslouchali se
zájmem pověst o sv. Prokopovi. Pro předčítání se budeme snažit oslovit občany Peček,
ale i zaměstnance a učitelky z naší školy.
Tímto projektem se rozšiřuje slovní zásoba, žáci získávají různorodost i formací,
seznámí se s díly autorů především české
literatury.
K. Vyskočilová

Projekt Jsem laskavec
Naše škola (ZŠ Pečky, p.o.) se zapojila
do projektu Jsem laskavec, jehož hlavním
cílem je konání dobrých skutků.   Naši žáci
se rozhodli udělat radost seniorům z Pečovatelského domu v Pečkách. Společně připraví něco dobrého ke kávě nebo čaji při
společném setkání 13. listopadu (Světový
den laskavosti) .
Byli jsme mimořádně odměněni(vybráni
ze 121 škol z celé republiky) - zážitkovým
dnem v Praze (19.10. 2019), kde byli hlavní
hosté manželé Klusovi  a prof. PhDr. Radek
Ptáček, Ph.D, vývojová psycholožka Kamila
Dvořáková.
J. Heroldová, P. Lambertová
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Najednou jsme cítili ohromnou energii
Pečky slaví 30 let svobody s Pamětí národa
spolupracovníků inicioval vznik místní organizace Občanského fóra. „Najednou jsem
já i lidé kolem mě v sobě cítili ohromnou
energii. Nevím, kde se vzala, nikdo nás to
30 měst České republiky v listopadu
pod heslem „#Nezapomeňme“ slaví 30. výročí Sametové revoluce. Pečky jsou mezi
nimi a získaly tedy titul „Město Paměti národa“. U příležitosti oslav byly zaznamenány vzpomínky tří občanů na události turbulentního 20. století ve městě. K oslavám
svobody se připojí celé Česko, a to rozezněním zvonů 17. listopadu v symbolických
17:11 hodin.
„17. listopadu si připomeneme nejen
události roku 1989 a 1939, ale také nesamozřejmost svobody. Vážíme si toho, že se do
neučil, ale chtěli jsme pomoct zlomit ten
oslav zapojily také Pečky. Děkujeme městu
systém, který jsme zažívali,“ vzpomíná Paza podporu, díky které jsme mohli obohatit
vel Kaplan. „První měsíce jsme to nevnísbírku Paměť národa o vzpomínky tří lidí se
mali vůbec politicky. Byla to prostě chuť na
silnými životními příběhy,“ poznamenává
změnu. Chtěli jsme uvolnit prostor. Chtěli
Mikuláš Kroupa, ředitel sbírky.
jsme svobodné vyjádření v kultuře, demoJedním ze zpovídaných pamětníků je
kracii, svobodu pohybu.“
František Pospíšil, po tři volební období staSoučástí oslav s podtitulem #Nezaporosta Peček. František vypravoval o zoufalé
meňme v Pečkách jsou přednášky, debaty,
situaci svých rodičů poté, co byli tzv. „rozvýstavy i vernisáž výtvarných prací dětí na
kulačeni“. „Bylo to strašné. Komunisté mé
rodiče donutili vystěhovat se do tří dnů jen téma 17. listopad. Hlavní program se uskus nejnutnějším nábytkem a peřinami. Při- teční v areálu Základní umělecké školy 15.
dělili jim jednu místnost.
Nebyla tam okna, komín,
voda, ani elektřina.“ Pětičlenná rodina s třemi
malými dětmi přišla téměř o všechno a musela
po šest let bydlet v chudobě na samotě. Otec rodiny onemocněl a nemohl
dále pracovat ve vápence.
Z existenční krize rodinu
dostalo stěhování za prací
v JZD v Pečkách.
František Pospíšil vzpomínal i na události 89.
roku ve městě. Dle jeho
vypravování byly Pečky  
na konci 80. let silně komunisticky
orientované
město. Lidé se báli vyjít
do ulic. „Přijel Valtr Komárek, s ním jsme šli do
podniku ZPA Pečky, abychom vysvětlili dělníkům,
co se děje. Chtěli jsme
Sedmnáctého listopadu
vystoupit s proklamacemi
v 17 hodin a 11 minut se rozezní
Občanského fóra, ale bylo
zvony na všech kostelích a kaplích
to marné. Putovali jsme
jako připomínka 30 let od pádu
celým továrním prostokomunistického režimu.
rem a nikde jsme nedostali šanci vystoupit, protože
Oslavte svobodu a zastavte se
na moment. Vzpomeňte na své
dílenští mistři se báli a vyblízké, kteří už nejsou mezi námi,
háněli nás.“
nebo na konkrétního člověka, který
Pavla Kaplana zpočátse za svobodu v dobách totalitních
ku události 17. listopadu
režimů zasadil. Zvonění je součástí
trochu minuly. O tvrdém
oslav „Nezapomeňme“, které
zákroku proti demonstraci
Paměť národa organizuje
ve třiceti městech republiky.
se dozvěděl s dvoudenním
zpožděním. Ale v následujícím týdnu už s dalšími
lidmi z Peček jezdil denně
na demonstrace do Prahy.
„Jeden den jsme se s kamarádem vraceli vlakem
do Peček a říkali jsme si,
že taky musíme něco udělat.“
Ve svém bydlišti tedy
spolu s úzkou skupinou

Zvonění
17. listopadu
v 17. 11 hodin

nezapomenme.cz

listopadu. Debatu se zakladateli Občanského fóra v Pečkách doplní koncert a zahradní slavnost. 17. listopadu se Pečky připojí
k celorepublikovému sametovému zvonění. Celý program najdete na www.nezapomenme.cz.
Post Bellum
Obecně prospěšná společnost Post
Bellum vznikla v roce 2001 a jejím posláním
je zaznamenat a archivovat vzpomínky pamětníků významných historických událostí. Zpracované vzpomínky jsou dostupné
pod titulem Paměť národa na www.pametnaroda.cz. Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků
v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od
roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří
byli přímými svědky událostí 20. století.
#Nezapomeňme
Titul oslav 30. výročí Sametové revoluce, do kterých se zapojilo 30 Měst Paměti
národa a další obce republiky. Spojujícím
prvkem oslav napříč bude Sametové zvonění. Začne 17. listopadu v symbolických 17.11
hodin. Součástí kampaně #Nezapomeňme
je množství akcí, v řadě měst se konají velké
koncerty a vzpomínková shromáždění. Program oslav: www.nezapomenme.cz.  
Manifest Festivalu svobody
Díky za svobodu! Čím více ji užíváme,
tím více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu pochopíme,
teprve když ji ztratíme. Co
je svoboda slova, pochopil
v sedmdesátých letech čistič výloh, který pro přátele
opsal báseň Jaroslava Seiferta – a přišli si pro něj pánové
z StB. Co je svoboda pohybu,
si uvědomil malý chlapec, jehož rodiče zůstali v zahraničí,
a státní orgány mu umožnily
setkání s nimi až po deseti
letech. Co je svoboda shromažďování, vtloukli policajti obušky do hlavy skupině
mladých lidí, kteří se sešli,
aby dali najevo nesouhlas
se zbytečným kácením stromů. A proč to připomínáme?
Abychom nezapomněli, jakou
hodnotu má svoboda, a abychom o ni nepřišli.
Svoboda! Už 30 let si užíváme její plody: máme svobodu
slova a volný přístup k informacím, můžeme volně vybírat a měnit povolání, podnikat, cestovat, zakládat spolky,
dělat umění, vyznávat Boha
podle osobního přesvědčení a mnoho dalšího. I dnes,
v období oslav 30 let svobody,
jsme ale znepokojeni tím, co
se děje u nás i v zahraničí.
Obáváme se, abychom nezodpovědným chováním o svobodu nepřišli nebo si nenávratně nezničili přírodu. Chcemeli žít ve svobodě, radosti a poctivosti, musíme je okolo sebe
pěstovat, doma, mezi přáteli,
ve svém městě i v politice.
Spojuje nás láska ke svobodě
a úcta k těm, kteří se v minulosti za svobodu nasadili.
Sláva svobodě! Sláva všem
svobodným lidem dobré vůle.
Děkujeme.
Vaše Paměť národa
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Nezapomeňme

Oslavy
30. výročí svobody
město pečky
07/11 18:30—21:00 Josef Rauvolf: A pak to všechno zakázali…
vyprávění o zakázané hudbě v Kulturním středisku Pečky

6/11—3/12 Já prostě nemůžu žít jinak!

Výstava koláží z dobových dokumentů a fotografií o procesu s Výborem na obranu
nespravedlivě stíhaných (VONS). Kulturní středisko Pečky
(3. 12. v 18 hodin komentovaná prohlídka za účasti autora výstavy Dr. Petra Blažka)

7/11—30/11 Kytary proti totalitě — role hudby při důležitých
společenských změnách
výstava v Kulturním středisku Pečky

14/11 19:00 Sametová revoluce

promítání filmu a debata v Kulturním středisku Pečky

15/11 Hlavní oslavy města Pečky
v areálu Základní umělecké školy Pečky
17:30 MODEROVANÁ DEBATA SE ZAKLADATELI OF
18:30 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÝCH PRACÍ Z DĚTSKÉ UMĚLECKÉ SOUTĚŽE
19:00 KONCERT ZUŠ BAND
20:00 SLAVNOSTNÍ RAUT A ZAHRADNÍ SLAVNOST PRO VEŘEJNOST

17/11 08:00 vzpomínková mše v kostele sv. Václava
17/11 09:30 položení věnce k pamětní desce 17/11
17/11 10:00 VZPOMÍNKOVÁ MŠE
v Jubilejním chrámu Mistra Jana Husa v Pečkách

17/11 17:11 celorepublikové rozeznění zvonů
Další akce organizují školy, spolky i dobrovolníci.
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AHAC Cup 2019, Slovenia
Škola Taekwon-do ITF Pečky funguje
v našem městě již 12 let a za tu dobu „vychovala“ nejen několik držitelů mistrovských stupňů, ale také závodníků, kteří svůj
volný čas věnují účasti na závodech a soustředěních, do nedávné doby, především
v České republice. Dne 27. 9. však vyrazili
členové pečeckého oddílu ve složení Eliška
Bortlíková, Ondřej Váňa, Šimon Strniště
a Matěj Mikšovský a trenér Pavel Kupr na
mezinárodní závody AHAC CUP do Slovinského Šentjuru. Závody se konaly dne 28.
9. a jednalo se o první zahraniční výpravu
školy Taekwon-do Pečky, na kterou získali
vybraní závodníci dotaci od města Pečky.
Závodů se zúčastnilo 290 závodníků z 10 států. Vzhledem k tomu, že závody se konaly

necelé dva týdny před Mistrovstvím Evropy
v Taekwon-do, pojala většina zahraničních
výprav závody jako test výkonnosti svých
závodníků před nadcházejícím vrcholem
sezóny a vyslala do bojů své národní reprezentanty. Ani v této silné konkurenci se však
naší závodníci neztratili a po účasti v technických sestavách a sportovních zápasech
vezli domů dvě medaile. Jednu, stříbrnou,
vybojoval Matěj Mikšovský ve sportovním
zápase. Druhou, bronzovou, získal Ondřej
Váňa v kategorii sestav. Medailistům gratulujeme a Elišce a Šimonovi přejeme, aby jim
pozice pod stupni vítězů přinesly motivaci
do dalšího tréninku. Jménem závodníků
bychom chtěli Radě města Pečky touto cestou poděkovat za možnost poměřit své síly

v mezinárodní konkurenci. Jménem trenérů oddílu mohu říci, že naše město reprezentovali se ctí.
Hana Kuprová, trenérka III. Dan

Mistrovství Evropy Taekwon-do ITF Sarajevo 2019
Dne 8. 10. odjížděla výprava České národní reprezentace na Mistrovství Evropy Taekwon-do ITF do Bosny a Hercegoviny. Jedním z 19 členů výpravy byl i trenér pečeckého oddílu, mezinárodní instruktor a učitel
tělesné výchovy na ZŠ Pečky Pavel Kupr
IV. Dan, přihlášený do kategorií sportovního zápasu, týmových speciálních technik
a týmových sportovních zápasů. Mistrovství
Evropy se konalo od 10. - 13. 10. 2019 v hlavním městě Sarajevu a účastnilo se ho 680
závodníků z 30 evropských států. Průběh

mistrovství byl na internetu přenášen živě
a úspěchy našich závodníků tak bylo možné
sledovat v přímém přenosu. Česká výprava
nakonec získala 2 cenné kovy – individuální
bronz v kategorii speciálních technik juniorek a stříbro v kategorii týmových speciálních technik juniorek. Pavel Kupr v kategorii sportovního boje vyhrál první zápas proti
maďarskému závodníkovi, ve druhém zápase však těsně nestačil na slovenského soupeře. O tom, že podal dobrý výkon však svědčí
i fakt, že od reprezentačního kauče získal

„Road show“ v Pečkách

Basketbalový oddíl TJ Sokol Pečky ve
spolupráci s Českou basketbalovou federací
uspořádaly v pondělí 14.  října  ve sportovní hale Pečky  pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ Pečky   sportovní akci nazvanou „Road show“.
V rámci dvou ukázkových hodin byly pro
děti  připraveny různé pohybové aktivity zaměřené na rozvoj jejich motorických schop-

ností a dovedností (netradiční stanoviště,
překážkové dráhy, štafetové hry, střelecké
soutěže). Milena Moulisová šefrenérka dětí
a mládeže při České basketbalové federaci  
precizně připravila se svými pomocníky
7 různých stanovišť. Zde se vždy jeden
basketbalový odborník věnoval skupině
dětí. Po časovém limitu se tyto skupiny na
všech stanovištích vystřídaly.   Celý program
zpestřil svou přítomností basketbalový maskot
„Basty“, který děti povzbuzoval i bavil a děti
si ho rázem zamilovaly.
Akce se všem dětem i paním učitelkám líbila a věříme, že se nám ji podaří
v budoucnu zopakovat.  
Česká basketbalová federace má zájem touto
akcí přiblížit basketbal
do škol, pomoci oddílům
s náborem nových basketbalistů a
spojovat
základní školy po celé
republice s místními basketbalovými kluby.
Jiří Katrnoška

Basketbal sportovní hala Pečky
9. 11.
9. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.

Přípravka minižáci U10 turnaj 8.30-15.00 – Poděbrady, Přelouč, Nehvizdy
Kraj. přeb. minibasketbal žákyně U 13 od 15.30 a 17.30 Sok. Pečky : Č. Brod
Kraj. přebor minibasket. žáci U 12 od 9.00 a 11.00 Sok. Pečky : BK Čelákovice
1. liga ženy   Sokol  Pečky :  Aritma Praha   od  16.30 hod.                                                                        
1. liga ženy   Sokol Pečky  :  USK Praha      od  10.00 hod.

Nábor dětí do basketbalového družstva

TJ Sokol Pečky oddíl basketbalu otevřel od 1. září novou basketbalovou přípravku pro
děti narozené v roce 2011, 2012, 2013.
K doplnění svých družstev nadále přijímá děvčata narozená v letech 2008, 2009, 2010.
Tréninky přípravky probíhají každý čtvrtek ve sportovní hale od 16:00 do 17:00 a v pátek od
15:30 do 16:30. Přihlásit do oddílu basketbalu mohou rodiče své děti v době probíhajících
tréninků.
Jiří Katrnoška

nominaci do rozhodujícího kola v týmových
sportovních zápasech. S finskou reprezentací svedli naši senioři vyrovnané zápasy a po
remíze v nastaveném zápase těsně prohráli.
K účasti na Mistrovství Evropy všem reprezentantům gratulujeme a těšíme se, že nás
svými výkony potěší i na příštím ME.
Hana Kuprová, trenérka III. Dan

AFK Pečky Posvícenský turnaj 2019
Sobotní sváteční den 28. září 2019 byl na
hřišti AFK Pečky dnem turnajovým. Celkem 10 týmů v kategorii starší přípravky
(r. 2009/2010) se přihlásilo do turnaje, jehož
načasování mělo také připomenut, že v Pečkách se v tuto dobu slaví posvícení. V mimo
okresní konfrontaci bylo možné vidět velmi zajímavé výkony, celkově však vítězilo
správné sportovní nadšení a zápal do hry. Po
utkáních v základních skupinách určily výsledky další postup šesti nejlepších mužstev
do bojů o medaile. V zápasech vyčnívali individuálně vybavení hráči v bezvadné práci
s míčem a správným nasazením. Po zásluze
si prvenství vybojovali hráči mužstva Meteor Praha VIII., kteří byli v těchto atributech
nejvyrovnanějším týmem.
Domácím hráčům se výsledkově ani
herně příliš nedařilo, a zůstali tak za svým
cílem postupu do finálové skupiny. O co nejlepší umístění však bojovali až do konce, aby
v celkové tabulce obsadili konečné 8 místo.
Po více jak pěti hodinách fotbalu se mohlo začít bilancovat. Každé mužstvo pro své
hráče dostalo tašku sladkostí a ovoce, nejlepší tři týmy obdržely pro své hráče medaile, poháry a šampáňo, nejlepší hráč, brankář
a střelec turnaje si dále odnesli nové míče
a rukavice. A tak jak se na hostitele Posvícenského turnaje slušelo, každému družstvu nadělil pro hráče s trenéry na cestu
menší koláčky a jeden velký posvícenský
koláč.
Organizačně se turnaj vyvedl, kromě hodinového deště byl téměř bezchybný. Poděkování tak patří všem, kteří se podíleli na
jeho průběhu a organizaci. Zvláštní poděkování pak patří lidem, kteří přispěli finanční
částkou na nákup cen – Martinu Homanovi,
Milanu Paluskovi a Jaroslavu Vorlíčkovi.
Výsledky našeho mužstva:
- v základní skupině: AFK Pečky - Brandýs/Boleslav 1:3, - Meteor Praha VIII. 2:6,
- Radim 2:2, - Nymburk 0:1, - o 7-10 místo:
AFK Pečky - Český Brod 1:1, - Kolín 2:2, Nymburk 2:0.
Konečné pořadí: 1. Meteor Praha VIII., 2.
Brandýs/Boleslav, 3. Bohemia Poděbrady, 4.
Sadská, 5. Neratovice, 6. Radim, 7. Kolín, 8.
Pečky, 9. Český Brod (r. 2010), 10. Nymburk
(r. 2010).
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Vaše realitní makléřky
pro Pečky a okolí
Michaela Haubertová

T: 602 729 577

michaela.haubertova@re-max.cz
Ivana Hrušková

T: 723 575 203

ivana.hruskova@re-max.cz

Realitní služby,
jaké si přejete

Inzerce

15

16

Zveme vás / Různé

Pečecké

4. 11. -29. 11. Výstava obrazů Ivy Vondráčkové a fotografa Václava Kňapa, MěK
4. 11. -20. 12. Vánoční aranžmá z dílny Ivy Vondráčkové, MěK
5. 11. 19:00 Hovory o víře, evangelická fara
5. 11. 18:00 Co všechno nám napoví numerologie, MěK
6. 11. - 30. 11. Já prostě nemůžu žít jinak, výstava v KS Pečky
6. 11. 17:00 Klenoty chilské oblohy, přednáška ČKA v KS Pečky
7. 11. 18:30 A pak to všechno zakázali…,
			 beseda s Josefem Rauvolfem v KS Pečky
7. 11. - 30. 11. Kytary proti totalitě, výstava v KS Pečky
12. 11. 17:30 Žákovský koncert, sál ZUŠ
14. 11. 19:00 Promítání filmu na téma sametové revoluce, KS Pečky
15. 11.		
Hlavní oslavy města Pečky
17. 11.
8:00 Vzpomínková mše v kostele sv. Václava
17. 11.
9:30 Položení věnce k pamětní desce 17. 11.
17. 11. 10:00 Vzpomínková mše v Jubilejním chrámu Mistra Jana Husa
17. 11.
17:11 Celorepublikové rozeznění zvonů
18. 11. 18:00 O víně s vínem, MěK
19. 11. 19:00 Hovory o víře, evangelická fara
20. 11. 17:00 Prof. Dr. Antonmín Frič, přednáška ČKA v KS Pečky
22. 11. 19:00 Duo Angelorum - harfa a zpěv, evangelická fara
28. 11. 17:00 Beseda pro pečující rodiny, DPS
28. 11. 17:30 Žákovský koncert, sál ZUŠ
1. 12.		
Adventní trhy
3. 12. 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Já prostě nemůžu žít jinak,
			 KS Pečky
3. 12. 19:00 Hovory o víře, evangelická fara

OBČANSKÁ PORADNA V PEČKÁCH

Dostali jste se do těžké životní situace
a nevíte si rady? Přišel Vám dopis od soudu
a nerozumíte mu? Chcete se rozvést, máte
dluhy či problémy v práci? Můžete se bezplatně poradit ve službě Občanská poradna
při Respondeo, z. s., a to například v těchto
případech: exekuce, zadlužení, insolvence;
majetkoprávní vztahy - dědictví, darování,
spoluvlastnictví; rodinné vztahy - rozvod,
výživné, rodičovská zodpovědnost; bydlení
- nájem, sousedské vztahy, poplatky za služby; pracovněprávní vztahy – výpověď, spory
se zaměstnavatelem, náhrada škody; ochrana spotřebitele, trestní právo a další . . .
Pracovníci poradny Vám pomůžou zori-

entovat se v situaci, seznámí Vás s příslušnou legislativou, proberou s Vámi nastalou
situaci i jednotlivé konkrétní kroky vedoucí k jejímu řešení. Vysvětlí Vám Vaše práva
a povinnosti, pomůžou Vám porozumět dokumentům nebo sestavit odvolání či vyplnit
dotazník.
Občanskou poradnu můžete využít
v Pečkách každý čtvrtek od 13 do 17 hodin (budova Vzdělávacího centra Pečecka,
tř. J. Švermy 151). Na konzultaci se můžete
objednat na čísle 731 588 632, 325 511 148
nebo na emailu poradna@respondeo.cz.
Konzultace v občanské poradně
je bezplatná a diskrétní.

Tetování obočí
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Budiž listopad!
Bylo by pošetilé vysvětlovat tu od čeho je
devátý (novem) měsíc římského kalendáře
(november) a jedenáctý gregoriánského kalendáře odvozen. Od vstávání do tmy, bláta,
depresívní šedi a podzimních plískanic to
jistě nebude. Pestré barvy stromů jsou už
tedy minulostí a oranžová dýně také nepůsobí právě optimisticky, tisíce blikajících
světel na hřbitovech pak připomíná Památku zesnulých, veselo v tomto měsíci zrovna nebývá. Aspoň, že se v nákupních střediscích objeví vánoční výzdoba, která nás
jistým krokem převede k Adventu, zvláště
děti to umí ocenit. Snad ale nezůstane jenom u nakupování a někteří ještě v sobě
cítí i duchovní rozměr tohoto času. Jistě,
už ve starém Římě se spisovatelé zamýšleli
nad úpadkem tradičních svátků, tedy nic
nového pod sluncem. Všeobecně oblíbené
Ludi Plebeii (4. - 17. listopadu) se postupně staly zábavným festivalem, naplněným
sportovními utkáními a divadlem, v jehož
rámci trochu mimochodem proběhl svátek nejvyššího boha Epulum Jovis (13. 11.).
Máme to zkrátka v genech! V listopadu si
státním svátkem připomínáme Den boje za
svobodu a demokracii, a měl by to být především svátek studentů, kteří se v minulosti brali za svobodu v naší zemi opakovaně.
Největší čest patří generaci Jana Opletala,
ta se postavila nacistům, a mnozí z nich za
svou statečnost zaplatili životem. My, kteří jsme jako studenti prožili listopad 1989
a konečně nahlas nepochválili císařovi jeho
nové šaty, jsme tenkrát slyšeli také vzkaz jiného studenta, tichý ale o to víc naléhavý
– Jana Palacha. Na to mysleme v tuto jubilejní neděli, a také na to, že boj o svobodu
nikdy není skončený, neboť se odehrává
v každém z nás. Dnes a denně. A je to často
bolestivá a pokaždé docela nepohodlná bitva.
Aquarius

Stálá prodejní místa PN
Trafika (Tř. 5. května)
Relay - nádraží ČD Pečky
Potraviny „Sídliště“ (Tř. Jana Švermy)
DIGI-FOTO (Masarykovo nám.)
COOP Jednota (Tř. 5. května / Tř. Jana Švermy)
Městská knihovna Sv. Čecha Pečky
Vzdělávací centrum Pečky (Tř. Jana Švermy)
Květiny pí. Špikové (Masarykovo nám.)

PhiBrows Petra Balčíková
!Ř ÁDKOVÁ INZERCE ZDARMA!

Ceník:
tetování obočí (vláskování) ...
3.500,tetování obočí (vláskování a stínování) ... 4.500,Barvení a tvarování obočí hennou ...
400,tvarování obočí ...
150,společenské líčení od ...
900,společenské účesy ...
400,dárkové poukazy dle přání klienta

ZUGPBCZE11243

Adresa salónu: J.A.Komenského 253, Pečky
Tel: 604 270 612
tetovanioboci@gmail.com

phibrows petra balčíková

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE
S účinností od 1. 2. 2016 byly ceny inzerce
v Pečeckých novinách stanoveny takto:

celá novin. strana
			
1/2 novin. strany
			
1/4 novin. strany 	
			
1/8 novin. strany
			

ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ
ČB
BAREVNĚ

2.000,- Kč
3.000,- Kč
1.000,- Kč
1.500,- Kč
500,- Kč
750,- Kč
250,- Kč
375,- Kč

K výše uvedeným cenám bude připočteno DPH
v platné výši (nyní 21 %).

Slevy u opakovaných inzercí:
předplacená inzerce na 1/2 roku
= 1 inzerce zdarma
předplacená inzerce na 1 rok
= 2 inzerce zdarma

Inzeráty posílejte na e-mail:

info@pececkenoviny.cz
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