Vnujme jim tichou vzpomínku.

• František Vojík z Blé
• Vlasta Vaisová z Vidonic
• František Rulf z Pecky
• Ilona Šepsová ze Stakova

Navždy nás opustili

E-mail: obec.pecka@centrum.cz, knihovna.pecka@cbox.cz
http: www.obec-pecka.cz
Poet výtisk 250
Cena 15 K

Bezen 2010, roník XIX. ídí redakní rada ve složení:
Petr Pavel, Šárka Kodymová, Marie Pavlová, Hana Albrechtová.
Grafická úprava Vra Kociánová

asopis pátel Harantova msteka, vydává Úad mstyse Pecky.

*****
Listy Peckovska

Uzávrka píštího ísla bude 31. kvtna 2010.

Další íslo List Peckovska vyjde v ervnu 2010. Píspvky mžete prbžn vhazovat
do novinové schránky úadu mstyse.
Uvítáme jakékoliv návrhy, podnty a pipomínky.

Všem jubilantm pejeme do dalších let pevné
zdraví, hodn spokojenosti a osobní pohodu.

• Vlasta Marxová z Pecky – 88 let
• Helena Blažíková z Pecky – 80 let
• Ržena Jeriová z Pecky – 98 let
• Milada Horáková z Pecky – 85 let
• Jiina Šprová z Pecky – 87 let
• Jaroslav Kalvach z Pecky 80 let
• Kvta Horáková z Pecky – 88 let
• Jaroslava Purmová z Blé – 85 let
• Zdeka Kracíková z Pecky – 89 let

V 1. tvrtletí letošního roku oslavili svá životní
jubilea tito naši spoluobané:

Oslavili svá životní jubilea

Spoleenská rubrika

redakce

všem tenám List Peckovska

peje

a píjemné prožití jarních msíc

Veselé Velikonoce

Roník XX / íslo1/2010
Bezen - erven 2010

venkovských oblastí.
Projekt, jehož náklady dosáhnou 6 078 000 korun, byl
zahájen stavební rekonstrukcí a rozšíením prostoru dosavadní knihovny a jejím vybavením potebným
knihovnickým zaízením a
novjší multimediální a multifunkní technikou.
Pokraování na str. 4

-r-

(v 10 hodin - historický prvod na hrad, následn program do 15 hod. - emeslný jarmark, prohlídky expozice,
šermíi, tanenice, hudba, oberstvení)
Propagaci akce a organizaci jarmarku zajistil Úad mstyse Pecka
• steda 31. bezna
Prodejní velikononí výstava v DPS
(od 11 do 15 hodin), v 10.30 hod. (pásmo dtí ze ZŠ)
• sobota 10. dubna od 10 hod.
Den otevených dveí v kempu s grilováním a opékáním

Otevírání hradu Pecka s Kryštofem Harantem

• nedle 28. bezna
(pozor - pechod na letní as!)

První jarní akce

V budov .p. 2 –Radnicev Pecce probíhá od konce
minulého roku realizace projektu „Rekonstrukce knihovny a okolí-mstys Pecka“,
který je z 95,5 % hrazen z
Regionálního operaního
programu NUTS II Severovýchod pro plánovací období 2007-2013. Jeho prioritní
osou je rozvoj mstských a

Pestavba knihovny v Pecce
bude brzy dokonena

• Bohoslužby o Velikonocích - str. 3
• Jaro na hrad - str. 5
• Josef Zahradník - uitel a editel školy
- str. 9 - 10
• Milada Hetfleischová - Moje vzpomínky
- str. 14 - 15
• Velikononí kížovka - str. 18
• Sport - str. 19 - 23

Z obsahu:

asopis pátel Harantova msteka a okolí

bude probíhat tém po
celý rok, je rekonstrukce
knihovny a jejího okolí. Na
tuto investiní akci se podailo získat finanní prostedky ve výši 6 milion
korun z Regionálního operaního programu NUTS
II Severovýchod – oblast
podpory rozvoj venkova.
Název „Rekonstrukce
knihovny a okolí – Mstys
Pecka“ v sob skrývá nejen rozšíení a modernizaci prostor knihovny, opravu fasády budovy úadu,
ale také úpravy parkovacích ploch v okolí úadu,
rekonstrukci chodník a
veejného
osvtlení
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K této píležitosti bude vydán Almanach a grafický list.

Program:
• Slavnostní zahájení
• Ukázkové hodiny
• Prohlídka fotografií, kronik
• Pehled editel, pedagog, absolvent
• Výstava výtvarných prací bývalých i souasných
žák
• Setkání pedagog psobících na peckovské škole
• Sportovní odpoledne
• Odpoledne s hudbou

V sobotu 26. ervna od 10 hodin se
v Základní škole Pecka uskutení
OSLAVY KE 100. VÝROÍ
otevení její souasné budovy.

Pozvánka do školy

Vážení spoluobané, jaro
už pomalu klepe na dvee,
zima se však nevzdává a
jist nás ješt potrápí. Pro
milovníky zimních sport a
radovánek byla letošní
zima velice vydaená. I na
Pecce se lyžovalo, jak na
sjezdovce, tak na bžkaských tratích.
Letošní rok jsme zahájili
schváleným rozpotem ve
výši 15,5 milionu korun.
Z dvodu finanní krize se
výrazn snížily daové píjmy obcím. Proto i naše
investice v tomto roce nebudou tak rozsáhlé jako
v letech minulých.
Nejdležitjší akce, která

v úseku od námstí
k bývalému kinu. tenái a
návštvníci knihovny se již
mžou tšit na nové prostory a nové moderní vybavení knihovny.
V tchto dnech jsme obdrželi zprávu, že jsme uspli
v žádosti na opravu lesní
infrastruktury a získali jsme
finanní prostedky ve výši
3,5 mil.K ze SZIFu (státní zemdlský intervenní
fond) na opravu lesních
cest, které jsou ureny
k hospodaení v lesích.
Jsme rádi, že mžeme
z lesa získávat finance a že
cesty, které se pi tžb
ponií, mžeme opravit a
vylepšit.
Pestože erpání dotací
z rzných institucí obnáší
spousty
materiál
k prostudování, spousty
papír k vyplování, spousty informací ke zpracování, nevzdáváme se a celkem úspšn se prokousáváme touto administrativou
a kontrolou. Škoda, že se
naši úedníci na ministerstvech, nadacích, krajích
nedomluví a nestanoví jednotnou metodiku pi erpání penz. Nejen nám by
tím usnadnili podávání žádostí, ale i státu by to ušetilo mnoho penz.
Z Programu regenerace
mstských památkových
zón se nám na letošní rok
podailo získat finanní prostedky ve výši 630 tis.K.
Ty budou opt použity na
další etapu opravy fasády
kostela a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na Žižkov.
V letošním roce opt podáváme žádost o krajskou
dotaci na výstavbu vodovodu v Horním Javoí, zde
Hana Štrbová

máme již zpracovanou projektovou dokumentaci a je
vydáno stavební povolení.
Mrzí nás, že jsme neuspli
se žádostí na rekonstrukci
sbrného dvora v bývalém
lomu. Státní fond životního
prostedí nás v posledním
výbrovém kole z dvodu
malého objemu finanních
prostedk vyadil. Další
možnost podat novou žádost je v msíci srpnu nebo
záí letošního roku.
Stále se pokoušíme získat
dotaci na vybudování bezpené cesty do školy.
V souasné dob je zadáno geometrické zamení
plánované trasy z lokality u
Tiby smrem k cest
k Neáskovým. Jakmile
plán bude hotov, zahájíme
výkup pozemk. Prozatím
se uzavely s vlastníky dotených pozemk smlouvy
o smlouvách budoucích,
aby mohly být provádny
terénní úpravy trasy.
V minulých dnech byla
podepsána smlouva na
prodej objektu p.51 (bývalá pošta). Finanní prostedky budou použity na
opravy komunikací po výstavb kanalizace. Nový
majitel, spolenost We
Make Media, s.r.o., by dle
smlouvy ml do 12 msíc
zažádat o stavební povolení na rekonstrukci objektu.
Pedložený zámr na využití budovy se týká aktivit
spojených se zdravotnictvím. Pejeme si, aby tato
historická budova se brzy
oblékla do nového kabátu
a byla úeln využita.
Pejeme vám krásné a
klidné prožití svátk jara,
mnoho energie a optimismu.

Investic bude kvli krizi mén

Všechny srden zvou hasii z Bukoviny u Pecky.

Oberstvení zajištno. Po soutži bude zábava na
koenech a tráv v pírod.

v Bukovin na louce za bytovkou
smrem k Arnoštovu.

1. kolo soutže v požárním sportu
v sobotu 15. kvtna
od 13 hodin

Sbor dobrovolných hasi v Bukovin u Pecky
poádá
u píležitosti oslavy 115. výroí založení sboru

-zb-

Minulé ti roky jsme na vleku prožívali takový hezký
rytmus života… Pipravit, vyhlížet sníh, proklínat rosniky, uronit slzu, že to zase nevyšlo, no a na jae hezky
radostn uklidit.
Letos dkujeme svatému Petrovi, že se mu nás zželelo
a povolil nám alespo msíc docela pkného lyžování.
Snad se to poježdníko na té naší louce líbilo i všem,
kteí se pišli sklouznout. Stejn jako v minulých letech
pevažovali místní dti a rodiny s malými lyžaskými nadjemi. Pijíždli k nám návštvníci z Nové Paky, Lázní
Blohradu, ale i z Prahy, Hoic, Miletína, Tetína, Hradce
Králové a mnoha dalších obcí, také odkudsi z Nmecka
k nám zabloudili. Ti byli roztomilí. Dokázali bhem jedné
hodiny ohnout sloupek u opltku, utrhnout kotou na kotv, dvakrát zastavit vlek. Pi pokusu o stržení lana naštstí nebyli úspšní.
Za velkou pomoc s úpravou svahu a bžeckých stop
dkujeme tém celé (pomrn rozvtvené) rodin Krátkých, Petru Klimešovi i mnoha dalším „bezejmenným“
obtavcm, již nám ochotn pomohli odstranit následky
nkterých drobných havárií, kterým jsme se ani letos
nevyhnuli.
Tradiní slabinou byly chybjící toalety, které bychom také
uvítali, ale zatím jsou mimo naše možnosti. I pes nkterá
výše jmenovaná úskalí jsme letošní sezónu uzaveli jako
úspšnou, protože se prost letošní lyžování podle nás povedlo. Nezbývá než se tšit, že píští sezóna bude alespo
taková jako ta letošní. A když bude, pijte se sklouznout.

Zdenk Burkert

hrají dti z Vysokého Veselí, Radimi, Hoic, Lázní
Blohradu a Devnic.
Ve tetím kole jsme zaznamenali velký úspch,
když naše „Áko“ vyhrálo turnaj v pehazované. I
další dv družstva pedvedla pkné výkony a
skonila na 4. a 5. míst.
Nejdležitjší ale je, že se
dti pi sportu baví, významná je i podpora rodi, kteí s dtmi jezdí na
jednotlivé turnaje a fandí.
Do budoucna je dležité,
aby se již v následující sezón našli další fandové
volejbalu a s píštími prváky a druháky zahájili
také míovou prpravu,
tak aby tato nádherná míová hra zstala na peckovských kurtech co nejvíce rozšíena.
Nabídne nkdo tm našim peckovským dtem
pomocnou ruku? Zaslouží si ji… Všichni zájemci
jsou vítáni.
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1. Hoice – celkem 25b. (1. kolo: 7, 2. kolo: 9, 3. kolo: 9)
2. Vysoké Veselí – celkem 24b. (9 – 7 – 8)
3. Radim A – celkem 21b. (4 – 6 – 11)
4. Devnice – celkem 16b. (5 - 5 – 6)
5. Pecka A – celkem 12b. (1 – 4 – 7)
6. Pecka B – celkem 9b. (3 – 2 – 4)
7. Lázn Blohrad – celkem 8b. (6 – 0 – 2)
8. Pecka C – celkem 8b. (2 – 3 – 3)
9. Hoice B – celkem 5b. (0 – 0 – 5)
10. Radim B – celkem 2b. (0 – 1 – 1)

Celkové poadí po 3. kole

Volejbal - výsledky:

Do letošního roníku
okresního peboru ve volejbalu minižactva jsme
pihlásili i ten náš volejbalový potr. Celkem asi
15 dtí od 2. do 5. tídy
trénuje pravideln dvakrát týdn.
Máme za sebou již ti
mistrovské turnaje a vbec si nevedeme špatn.
V soutži patíme jednoznan k tm úpln
nejmenším a nejmladším,
a tak když narazíme teba na o dv hlavy vtší
sedmáky, jedná se vždy
o
souboj
Davida
s Goliášem. Ale nikdy
nechceme prodat svou
kži lacino. Po dohod
s ostatními trenéry zatím
hrajeme pehazovanou a
k samotnému volejbalu
se
dostaneme
až
v jarním antukovém období.
Soutže se zatím zúastnilo postupn 10 tylenných družstev. Ti týmy
jsou naše peckovské, dále

Tak pece nasnžilo... Malé volejbalové
nadje válí…

• sport • sport • sport • sport • sport •

snaží se zlepšovat hasiské
zázemí.
Nap.
v pedchozích letech provedli stavební úpravy a zmodernizovali prostedí spoleenského sálu v pate budovy, vymnili ob pvodní
již poniená devná garážová vrata u zbrojnice za

kovová.
Za celou dosavadní existenci sboru se hasii podíleli na
likvidaci minimáln 10 požár ve vsi a dále mli alespo 30 výjezd k požárm
v okolí. Aktivní lenové sboru nezstávali stranou a stále jsou hybateli spoleenPetr Pavel

ského a kulturního dní ve
vsi. V souasné dob má
sbor 41 len - muž - a
pravideln se úastní jedním
družstvem soutží v 1. kole
požárního sportu, jehož byl
též v minulosti nkolikrát
poadatelem.
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Dne 2. 2. 1895 byl spoleným vstupem mnohých
muž z Bukoviny a Arnoštova fakticky založen
sbor dobrovolných hasi
v Bukovin u Pecky.
Jeho stanovy poté došly
vysokého schválení dne
5. 4. 1895. O založení sboru se zasloužil správce
místní školy a uitel pan
František Mš an, který
se stal jeho inovníkem a
zárove prvním velitelem.
Za jeho zásluhy se mu
pozdji dostalo uznání za
estného lena sboru. Jak
dále
lze
vyíst
z bukovinské matriky inných hasi, byl každý
z nich pidlen do jednoho z oddlení sboru a pípadn poven funkcí jako
nap.: ochránce v oddlení
ochránc bez výzbroje,
eta ochránc, lezec, eta lezc, hudec, stíka-

ník. Hasii pravideln cviili a byli posléze pijati do
župy Novopacké. Dle dalších záznam v matrice
inných hasi, arnoštovští muži dne 17.11. 1899
z bukovinského sboru vystoupili a následn založili
svj sbor v Arnoštov. Co
je k tomu vedlo lze se jen
dohadovat, dnes již to známo není. innost SDH
v Bukovin u Pecky od
dob jeho založení nebyla
dosud
perušena.
V prbhu tch let došlo
ke kolísání aktivity v jeho
innosti. Nkteí lenové
z rzných dvod ze sboru vystupovali, došlo i
k vylouení, ale naprostá
vtšina byla doživotními
leny. Do sboru vstupovali
noví lenové a vždy se našlo nkolik hasi, kteí
byli aktivnjší, uvdomovali si, jaký význam a smy-

sl sbor ve vesnici má. Starali se o výzbroj a výstroj,
získávali nové leny a
úastnili se cviení. Však
hasii byli a dosud v podstat jsou jedinou hybnou
silou veejného dní na
vesnici.
V Bukovin dosud máme
zachovanou pvodní stíkaku na runí pohon.
V pohotovosti je stále pipravena motorová stíkaka PS8 a máme i silnjší PS12. V roce 2003
jsme pevzali do své pée
Tatru T805 – valník
s oplachtním od hasi
z Blé. Poslední velký požár jsme ve vsi hasili
v roce 1956, kdy po úderu blesku hoel roubený
domek. Dále jsme zasahovali u velkého požáru
stodoly v Horním Javoí
v ervenci roku 1977, kde
jsme byli jako první a tím
jsme zachránili obytnou
ást domu.
V souasné dob má sbor
39 len, z toho 8 žen.
Z celkového potu jich
v Bukovin u Pecky bydlí
pouze 8. Sbor se scelil a
ješt lépe funguje od posledního poádání okrskové soutže v roce 2000.
Tam se ukázalo, co dokáže dobrá parta. Tanení
zábava na koenech v lese
Jaroslav Plechá
Zdenk Kalenský

Ohlédnutí za jedním
koncertem …
Když jsem tsn ped vánoními svátky poprve etl plakát,
na kterém bylo oznámení, že bude 1. ledna 2010 na Nový
rok, koncert v kostele sv. Bartolomje v Pecce, vzbudilo to
ve mn zvdavost i smíšené pocity o úspšnosti takové akce
po Silvestru. Získáváním dalších informací moje zvdavost
ješt více rostla, protože po seznámení s programem, který
spoíval v klasické hudb od skladatel W.A.Mozarta,
J.J.Ryby, F.X.Brixiho, A.Dvoáka a dalších, jsem si íkal,
že tato hudba a zpv to bude mít tžké v novoroní atmosfée.
Na zaátku koncertu se rozezvuely varhany, za kterými
sedla paní Irena Špindlerová a které postupn zaaly být
doplovány zpvem operní pvkyn Ivety Hejdukové. Její
krásný soprán za podpory výborné akustiky našeho kostela
zaplnil celou kostelní lo, pochopil jsem, že tento koncert
bude odlišný od koncert, na které jsme v posledních letech
byli v našem kostele zvyklí. Tím nechci podceovat koncerty dosavadní, a se jedná o koncerty v rámci Harantových slavností, vánoní koncerty nebo pi poutní slavnosti.
Každý z tchto koncert má svoji atmosféru a poslání.
Postupn, kdy tento novoroní koncert gradoval, pochopil jsem, a vím, že i vtšina pítomných pochopila, že tento
druh hudby by vhodn doplnil škálu poádaných koncert
v kostele s tak výbornou akustikou, jako je náš peckovský.
Závrem bych chtl konstatovat, že pes mé poátení
pochybování o úspšnosti tohoto koncertu byla úast poslucha mimoádn vysoká. Toto bylo zpsobeno tím, že
velká ást pítomných byla ze širokého okolí, nejen z Pecky.
Snad tento druh koncert najde u poadatel i poslucha co nejvtší odezvu a podporu.

A jsme svázáni jakýmikoliv pouty,
díky Velikonocm mžeme íci:
„Vítzství je jisté“!
A jsme v jakékoliv situaci,
když už nejsme schopni lásky
a nemáme odvahu jít dál,
mžeme íci: „Vítzství je jisté“!
Když nám zeme nkdo, koho milujeme,
a když se zdá, že neexistuje budoucnost,
mžeme íci: „Vítzství je jisté“!
Ráno o Velikonocích uedníci zjistili,
že láska zvítzila nad nenávistí,
pátelství nad zradou,
život nad smrtí.
„Vítzství je jisté“.

strana 3

• Pecka - 8 hodin
• Borovnice - 9.30 hodin
• Vidochov - 11 hodin
• Kaplika u Hotelu pod Zviinou - 14.30 hodin
(mše s hudebním doprovodem rodiny Otrubových
z Brna)
• Velikononí koncert v kostele sv. Mikuláše
v Horní Brusnici od 18 hodin

Zmrtvýchvstání Pán

4. dubna

Velikononí nedle

3. dubna
Velikononí vigilie
• Pecka - 20 hodin

Bílá sobota

2. dubna
Den písného pstu
• Borovnice - 15 hodin
• Mostek - 16.30 hodin
• Pecka - 18 hodin

Velký pátek

1. dubna
Mše svatá na památku Veee Pán
• Pecka - 18 hodin

Zelený tvrtek

(velikononí triduum)

Bohoslužby o
Velikonocích

S páním radostných, požehnaných Velikonoc
P. Mariusz

Milí tenái, cesta života vedla Ježíše Krista pes radosti a okamžiky plné svtla, ale také pes chvíle bolesti až
k ránu velikononího vítzství a slávy. K tomuto radostnému jarnímu asu oslavy Zmrtvýchvstání Pán peji
vám všem, vašim píbuzným, pátelm a známým i všem
svátením hostm ve vašich domovech plnost Božích
milostí v každodenním vítzství nad neúspchy, Boží
vnuknutí v okamžicích bezradnosti, sílu a moc nad slabostmi i radostnou potchu v zármutcích.
Pedevším však peji nadji na odmnu nebe pedpovzenou Ježíšem pi Poslední veei na Zelený tvrtek apoštolm. Toto mé pání zaneste, prosím, všem nemocným
z vašich rodin, do vašich domov, pracoviš a zdravotnických zaízení.

Velikononí pání

ve vojenském stanu nemla chybu a myslím, že
se stala inspirací pro další
sbory, které poádání
v pírod také tak praktikují. Od bezna 2001 poádáme vesnické tancovaky, které se staly tradicí, letos se uskutenila již
10. tradiní vesnická tancovaka. Tato akce je veejností velice oblíbená a
vtšina se ráda každý rok
vrací. Další významnou
událostí našeho sboru bylo
v roce 2005 pijetí osmi dívek a tím vzniklo družstvo
žen. Holky se s vervou
pustili do nácviku a hned
na první soutži, která se
konala v Blé, skonily na
1. míst. Postoupily do
okresního kola, kde se
umístily na 2. míst. To
byla událost! Bukovina
poprvé v historii jela na
kraj, který se konal
v Dobrušce. Zde se nakonec naše dvata umístila
na 6. míst. Tak velký
úspch se nám už možná
zopakovat nepodaí, ale to
zase až tak nevadí. Hlavn, že se dokáže sejít taková skupina mladých a
starších lidí dohromady,
kteí spolu utvoí fajn partu jak na práci, tak na zábavu.

Historie a souasnot SDH Bukovina

v Nmecku požární vz
znaky Magirus (rok výroby 1974), vybavený všemi
základními hasebními prostedky vetn cisterny na
2,5 tisíce litr vody. O svenou hasiskou výzbroj a
výstroj se lenové sboru
prbžn a dobe starají,

• sport • sport • sport • sport • sport •

bezna a následn se mohl
nasthovat nábytek a zpt
umístit knihovní fond. Instalace knihovního zaízení
a zakládání knihovního
fondu si vyžádá na uritou dobu perušení poskytování služeb veejnosti.
Prostor, o který se knihovna zvtší, bude upraven
pro poádání rzných akcí
s využitím audiovizuální
techniky. Návštvníci (i
v knihovn neregistrovaní) jej budou moci využívat k posezení a proítání
asopis, knížek, i jiného
tisku, nebo si vzájemn
mezi sebou pohovoit, krátit si dobu ekání napíklad
na autobus, dti a mládež
jej budou využívat ve svém
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Ve tvrtek 14. ledna se v budov Poslanecké snmovny
Parlamentu R uskutenil slavnostní akt, pi kterém pedseda Poslanecké snmovny pedal dekret o udlení vlajky
také našemu msteku.
Návrh vlajky zpracoval heraldik Jan Tejkal, který se
úastnil v Pecce veejného projednání, kde se obané mohli
vyjádit ke všem jeho návrhm. Podoba vlajky vychází
z podoby používaného historického znaku msteka zjednodušením symbol na znaku.
Popis naší vlajky zní:
List tvoí ti vodorovné pruhy, modrý, zubatý bílý a ervený, v pomru 5:1:1. V žerové polovin modrého pruhu
je bílý plmsíc s cípy k hornímu okraji listu pevýšený
žlutou korunou. Bílý pruh má šest obdélníkových zub
vysokých polovinu jejich šíky a sedm stejných mezer.
Pomr šíky k délce listu je 2:3.
Barevné zobrazení vlajky bylo uveejnno v únorovém informaním letáku Úadu mstyse Pecka.
V souasné dob probíhá výbrové ízení na firmu, která
vlajku vyrobí. ,,Oslovili jsme pt firem, jejichž cenové nabídky se pohybují shodn kolem 30 tisíc korun. Vyšívaná
peckovská vlajka bude využívána pi slavnostních píležitostech na úad mstyse. Ven se bude vyvšovat vlajka
tištná,“ vysvtlila starostka Hana Štrbová. Výroba vlajky by mla být dokonena ješt v tomto roce.
-r-

Peckovská vlajka
zavlaje do konce roku

Pokraování ze str.1
Následovat bude vnjší
úprava budovy (výmna
oken a fasáda), úprava a
zpevnní ploch v jejím okolí. Vznikne zde 6 parkovacích míst. Pro zvýšení bezpenosti pohybu po komunikacích bude provedena
rekonstrukce chodník ve
smru z námstí až
k budov bývalého kina
vetn nového osvtlení a
zpevnní ploch u základní
školy. Celá akce bude dle
harmonogramu prací
ukonena v listopadu letošního roku.
V knihovn se intenzivn
pracovalo po celé zimní
období, aby stavební práce byly hotové ke konci
K návštvám knihovny zve
knihovník Petr Pavel

sdleny vyvšením plakátk ve vitrín knihovny
na námstí a na úedních
deskách ve všech ástech
obce. Víme, že cestu do
Místní knihovny v Pecce
si najde a jejích služeb pro
svou potebu bude využívat vtšina místních i doasných obyvatel naší
obce.

Fotohádanku z minulého ísla List Peckovska rozešila správn pouze jedna tenáka. „Na obrázku se jedná
o dm lunkae Baümelta, který stál ped Trybenekrovými, naproti co bydlí Podlipný Stanislav. Za tímto domem ješt byla stodola, ze které pestavli Trybenekrovi
obytný dm.“ Tuto vyerpávající odpov nám poslala
Ivana Holubová. V knihovn na ni eká opt malý dárek.
Ze správných odpovdí na Vánoní luš ovky, rovnž z
minulého ísla LP, byl vylosován výherce Martin Roub z
Blé u Pecky. Také pro nj je v knihovn pipravena
odmna.
Pro kontrolu ješt uvádíme ob tajenky:
Tajenka kížovky – Vánoce jsou svátky Klidu a Míru.
Tajenka osmismrky – Mezi Vánoní zvyky patí: Lití
olova.
Také v tomto ísle List Peckovska si mžete zasoutžit. Poznáváte domek na fotografii viz níže? Svj tip s
adresou mžete odevzdávat v místní knihovn do 31.
kvtna. Pokud radji luštíte, pejdte na stranu 18, kde
na vás eká další kížovka.
-r-

Výherci fotohádanky a
vánoních lušovek

volnu, apod. Ve vstupním
prostoru knihovny budou ti
místa s pipojením na internet. Pístup do knihovny
bude bezbariérový.
Znovuotevení místní
knihovny a její zpístupnní
se pedpokládá ke konci
dubna. Informace o
dnech, ve kterých bude
knihovna uzavena a kdy
dána opt k dispozici celé
veejnosti k užívání, budou

Pestavba knihovny v Pecce
bude brzy dokonena
zda se rozhodne pro soutž jednotlivc.
Probhla volba okrskového výboru na další funkní
období. Starostou byl opt
zvolen Josef Mašek.
Ve vcné diskuzi vystoupili i pítomní hosté, podkovali hasim za vykonávanou innost, vyjádili jim
nadále podporu. Byla jimi
zdraznna dležitost a pínosnost práce s dtmi a
mládeží. J. Mašek uvedl,
že stále vtší pozornost je
vnována preventivní innosti ve sborech. Proto též
do jejich výbor byla znovu vrácena funkce preventisty. Dále pipomnl,

že ve výcvikové innosti
sbor se ponkud zapomnlo na to, že hasii jsou
stále uniformovaná složka
a mají se chovat dle ád.
V dívjších dobách byla
ást výcviku vnována i
poadové
píprav.
V podstat to bylo pipomenutí procviení toho, co
muži pamatovali z vojny. A
to dnešní mladí muži už
neznají. Je tedy teba zaít
vnovat ást výcvikového
asu i základm poadového vystupování. Naši pedchdci na to nejen dbali, ale
byli na to i hrdi. Poadové
cviky bývali souástí pedvádných hasiských cviení pi shromáždních a
sjezdech.
Dobrovolní hasii jsou stále dležitou složkou a nedílnou ástí veejného života v obci. Svdí o tom i to,
že v rámci zajištní požární bezpenosti jsou zaazeni jako výjezdové jednotky.
SDH Pecka je zaazen
v JPO3 - 12 len, zásah
u 2 požár. SDH Vidochov
je v JPO5 - 10 len a
SDH Blá u Pecky je
v JPO5 - 5 len.
Vyšší kola hasiských sou-

Text a foto
Petr Pavel

tží v letošním roce.
Držme palce našim soutžním družstvm, která postoupí z 1. kola, aby nás
opt úspšn reprezentovala. Vloni v okresní soutži velmi dobe uspli muži
ze Stakova a ženy
z Vidochova.
Okresní kolo M+Ž+JPOII
a III se koná v Jiín 6.
ervna a krajské kolo bude
19. ervna 2010 v Hradci
Králové.
Okresní kolo hry Plamen
pro dti probhne ve Vrchovin ve dnech 28. a 29.
kvtna a 30. kvtna tam
bude soutžit dorost.
Krajské kolo soutže pro
dti a dorost bude 12. a 13.
ervna 2010 v Nové Pace
a ást soutže bude v Pecce v Kempu na koupališti.
V sobotu 10. ervence
budou v Pecce na Memoriálu
Jaromíra
Tauchmana soupeit družstva hasi o Pohár starosty okresu. Povzbuzením a
podporou pro soutžící
bude hojná úast divák a
píznivc dobrovolného
hasistva.

V letošním roce si dva sbory dobrovolných hasi
v našem okrsku pipomínají 115 let od svého založení. Jsou to hasii v Blé
u Pecky a v Bukovin u
Pecky. Historie tchto
dvou sbor byla sice popsána v LP v roce 2005,
pesto si ji znovu
v zásadních momentech
pipomeneme.
V Blé u Pecky byl sbor

hasiský založen 10. bezna 1895. To již ve vsi byla
hasiská stíkaka na runí pohon, zakoupená za
637 zlatých v pedchozím
roce. Vždy bylo ureno a
vyhlášeno, kdo dodá pípež a na každé valné hromad bylo odhlasováno,
kteí dva lenové budou
v následujícím období stíkaku istit. Hasiské skladišt bylo postaveno na

parcele u splavu. Pvodní
devné z roku 1894 bylo
pestavno na zdné
v letech 1943-45. Od roku
1959 je hasiská výzbroj a
výstroj v hasiské zbrojnici, v tehdy nov postaveném kulturním dom p. 11.
Motorovou stíkaku PPS8
sbor získal v roce 1947.
V roce 1960 tehdejší požárníci získali vozidlo, skíovou Tatru T-805 a
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v roce 1979 získali silnjší
stíkaku PPS 12. V roce
1982 byla skíová Tatra
nahrazena též T-805, ale
valníkem s oplachtování od
Peckovského sboru. Pi
píležitosti 100 let, které
uplynuly od založení sboru
v roce 1995, získali hasii
nový spolkový prapor.
V sobotu 16. íjna 1999
obdržel sbor darem od hasi z msta Amstetten

Hasii v Blé a Bukovin oslaví 115 let

znané množství práce, že
mají o práci ve sboru zájem. Ve vtšin jsou stále
nejinnjšími spoleenskými organizacemi v obcích.
Letošní rok 2010 se bude
odbývat pibližn stejn
jako léta pedchozí, pozornost bude opt zamena
na konání 1. kola soutže v požárním sportu,
které probhne v sobotu
15. kvtna.
Okrskový výbor se sejde 2.
5. 2010 v Bukovin u Pecky. Dojednají se konkrétní
podmínky soutže, ujednotí
pravidla a rozlosuje poadí
nástup soutžních družstev. Na poadateli bude,
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6 bod, z B - tídy to vypadá na sestup minimáln
dvou tým našeho okresu,
tak nakonec uvidíme, kolik
tým z naší soutže spadne do „pralesa“. Myslím si,
že je to docela rázný dvod k zamyšlení a pevn
doufám, že se ešení v
Blohrad najde. Je poteba také pitáhnout mladé
kluky, kteí se po dorosteneckých letech fotbalu ve
velké míe vzdají a pesvdit je, že B - tým je

odrazový mstek do áka.
V první ad je to ale o
spolupráci obou mužstev.
Dále vás chci upozornit, že
zprávy z každého našeho
zápasu naleznete na webu
www.fklaznebelohrad.cz
pod B - týmem. Dosavadní výsledky nebyly vbec
optimistické, a tak se tyto
postehy nesou vesms v
kritickém duchu. Jak rád
bych tam vkládal referáty,
které srší jen samou radostí
a pknými góly. Doufám,
Miloš Petr
vedoucí mužstva

že k tomu bude na jae
více píležitostí.
Ješt bych Vám chtl jménem svým a všech, kteí se
okolo fotbalu na Pecce
toí, popát mnoho zdraví
a rodinné pohody v rozjetém roce 2010. Dkuji za
vaše návštvy na našich
utkáních a vím, že vás ani
v budoucnu nic neodradí od
tak krásné kolektivní hry,
jakou fotbal urit je.
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Výroní valná hromada
okrskového výboru sbor
dobrovolných hasi
z Peckovska a Vidochova,
která završila pedchozí
výroní valné hromady jednotlivých sbor, probhla
v nedli 7. února dopoledne v sále hasiské zbrojnice v Blé u Pecky. Hosty jednání byli - len Výkonného výboru SHMS
v Jiín Lubomír Exner,
velitel sousedního novopackého okrsku Václav
Záveský a starosta obce
Vidochov Josef Brendl.
Pedstavitelé ÚM Pecka
byli omluveni.
Jednání zahájil a ídil starosta okrsku Josef Mašek.
V úvodu zasedání všichni
pítomní povstáním a minutou ticha uctili památku
hasi, len místních sbor, Zdeka Drašara a Betislava Šece z Pecky, Josefa
Hradeckého
z Vidochova, Václava
Havla z Bukoviny u P. a
Františka Vojíka z Blé u
P., kteí v loském roce
zemeli.
Pítomní nejprve vyslechli
zprávu o innosti okrsko-

vého výboru v uplynulém
období. Výbor se sešel celkem 3x a vždy projednal
zásadní organizaní záležitosti týkající se všech sbor. Rozsáhlou zprávu o stavu a práci jednotlivých sbor okrsku podal J. Mašek.
Vycházel pitom z obsah
a výsledk jednání probhnuvších výroních valných
hromad, kterých se také
úastnili delegovaní lenové okrskového výboru. Na
tchto VVH též probhly
volby len výbor sbor
na další tyleté funkní
období. J. Mašek hovoil o
každém sboru zvláš . Informoval o poetním stavu a složení lenské základny, o úasti na hasiských soutžích, pracovní
aktivit len pro poteby
sboru a na údržb hasiské
výzbroje a výstroje a o podílu na kulturním, spoleensko-veejném život
v obci. Mluvil o tom, že se
každý sbor se ve své ásti
obce profiluje dle svých
možností a jak k jeho innosti pistupují jednotliví
lenové. Krom Arnoštova, který má 6 len, se

ostatní sbory zúastnily 1.
kola soutže v požárním
sportu, které probhlo 16.
kvtna v Kalu. Kalští hasii zodpovdn pistoupili
k organizaci soutže, vybrali a dobe pro ni pipravili místo. Dobe zajistili
další nezbytné navazující
poteby, tj. oberstvení a
kulturní poad. Mli s tím
dost starostí a odvedli ádnou práci. Jejich VVH probhla v družné atmosfée,
jak v diskuzi uvedl delegát
okrsku J. Horáek z Vidochova a líbilo se mu, že na
schzi pišli od nejmladších
len po nejstarší. Doporuil jim, aby sbor investoval
do mladých hasi, aby mli
do práce chu . Že je poteba vnovat péi dtem a
mladým hasim bylo zdraznno ve zpráv. Jediným
sborem, který pracuje
s dtmi a mládeží v okrsku,
je stále jen Vidochov. Že se
jim vnovaný as a práce
s dtmi vyplácí, dokazují jejich skvlé výsledky
v okresních soutžích.
Sbory mly své VVH pipraveny dobe, vtšinou
probhly v družné debat a
ešením problém. Nap.
ve Lhot dávají dohromady starou hasiskou stíkaku a eší, jak ji uložit.
Pro realizaci vtšiny zámr a poteb innosti sbor
však jsou problémem chybjící peníze. Starosta okrsku podkoval všem sborm, že k organizaci a prbhu VVH pistoupily zodpovdn, ádn vyplnily
píslušné formuláe a
v požadovaném termínu je
odevzdaly.
V okrsku je dohromady ve
všech sborech celkem 385
len (276 muž a 109
žen). V roce 2009 bylo na
údržb hasiského zaízení, výzbroje a výstroje a
vodních zdroj odpracováno celkem1250 hodin. Pi
pomoci obci bylo odpracováno celkem 573 hodin.
Kulturní innosti bylo vnováno celkem 1126 hodin.
Uskutenno bylo 8 akcí
pro dti. Prevenci bylo vnováno celkem 40 hodin a
500 hodin na pípravu odbornosti
len.
Z uvedených výsledk je
zejmé, že hasii i
v loském roce vykonali

V Blé schzovali hasii z Peckovska a Vidochova

peboru, ale aby zárove
hrál B-tým okresní soutž,
to je pro mne z hlediska
celkového dojmu na klub
docela nepedstavitelné. A
nebudu vám nalhávat, že se
to nemže stát. Posute
sami. Za 4 výhry, 3 remízy
a 6 proher jsme získali 15
bod, skóre máme 21: 24,
patí nám tragické 10. místo v okresní tabulce, na
vedoucí Kopidlno ztrácíme
17 bod a na pedposlední
Dtenice máme k dobru jen

• sport • sport • sport • sport • sport •
nich je fotograf Josef Pátý,
který nás pirozen seznamuje pedevším s leny
své rodiny a nejbližšími
sousedy. Zaznamenává
však i historické události,
kterými msteko procházelo, nap. odvody do první svtové války (viz níže).
Zcela unikátním snímkem
je pohled do strojovny
místní textilky Neumann a
synové.
Ve fotografických veerech budeme na hrad píležitostn pokraovat i v
budoucnu.

-r-

Fotografie v minimálním formátu 13 x 18 cm s piloženým
názvem a adresou mžete odevzdávat v Místní knihovn v Pecce nebo na Úad mstyse Pecka.
Vybrané fotografie budou opt ocenny a vystaveny.

Téma soutže: Kouzlo slunce na Peckovsku

Pipomínáme všem fotografm, fotoamatérm a všem,
kteí rádi fotí, že uzávrka letošního roníku fotografické soutže je již 15. kvtna.

Uzávrka fotografické
soutže se blíží

Zmna programu vyhrazena!
Sledujte plakáty

Po stopách Karla Hynka Máchy s M. Bainou a M.
Kolocem

Cestovatelská beseda

koncert vítz pvecké soutže
• Sobota 8. kvtna
Vernisáž devoezbáské výstavy
v hradním sklepení
• Nedle 16. kvtna
Oživené prohlídky se souborem Pifferaios
• Sobota 29. kvtna

Novopacký slavíek

• tvrtek 15. dubna

Jaro na hrad

Bhem zimních msíc se
uskutenilo nkolik fotografických workshop s
vyvoláváním sklenných
fotografických desek ze
zaátku 20. století.
Jedná se o soubor z pozstalosti tí místních fotograf (Albertiny Bendové, Josefa Pátého a Jana Tichého), který hradu daroval
Vladislav Rejmont.
Zatím se podailo vyvolat
zhruba sto fotografií, z
nichž mnohé pinášejí unikátní zábry ze života msteka. Autorem vtšiny z

Vra Kociánová

tomateriálu, díky nimž
mohly workshopy plynule
probíhat.
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Odvedenci do první svtové války. Muži z Pecky roník 1873 - 1877.

Rodina Pátých.

Strojovna v továrn Neumann a synové, pozdjší
Tib.

Ráda bych zde podkovala Michalu Drábkovi a
Davidu Olmerovi za sponzorské dary v podob fo-

Vyvolávání starých fotek stálo zato
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Projekt s názvem Škola
pro budoucnost – praxe,
ekologie, prezentace - financovaný z Evropského
sociálního fondu (ESF) je na naší škole v plném
proudu. Dti naplno pracují v nov zavedených
pedmtech a výsledky
jejich práce jsou pravideln prezentovány na tzv.
prezentaních odpoledních.
Práv prezentaní odpoledne jsou jedním
z nejdležitjších výstup
tohoto projektu. A jak takové prezentaní odpoledne vypadá? Dti celé
školy
se
sejdou
v prezentaní místnosti,
která byla k tmto úelm
vytvoena. Pvodn to
byla pouze hudebna, dnes
se mžeme pochlubit multifunkní místností. Na
spolených setkáních se
žáci vzájemn seznamují
se svými výrobky, pracemi, výsledky. Z každé tídy vždy vystoupí vybraní
zástupci. A protože je
toto odpoledne pravideln
každý msíc, dostane se
na každého, aby ostatním

pedvedl, co se mu podailo. Dti z 1. stupn prezentují nejen výsledky nového pedmtu ekologický kroužek, kde se mj.
starají o zvíátka v koutku
pírody, ale recitují, ukazují výrobky z pracovních
inností, výtvarné výchovy. Starší dti pak pítomné
seznámí
s poítaovými prezentacemi (nejen z hodin informatiky), s výsledky
z ekologických praktik,
výtvarné výchovy, obrazové prezentace z obanské i rodinné výchovy.
A pro se vlastn takto scházíme? Pro vtšinu
dtí není vbec snadné
postavit se ped publikum,
natož nco íci. Spoust
žák rovnž dlá problém
pochlubit se svým výsledkem. A v neposlední ad
je pro mnohé obtížné vyslechnout druhého, dát
mu prostor k tomu, aby se
mohl v klidu vyjádit. Prezentaní odpoledne tedy
mají pomoci dtem
v mnoha ohledech: srozumiteln a nahlas mluvit
ped publikem, nebát se
Šárka Kodymová

zdráhají. Nezbývá než
doufat, že je spolená setkání povzbudí a pak se
odhodlají k tomu pedstoupit ped spolužáky.
Kde jinde je snadnjší si
to vyzkoušet než ped lidmi, které znám. I tak je
ale nutná velká dávka odvahy.
Do projektu je také zaazena mezinárodní spolupráce. Dti navázaly
kontakt s polskou školou.
V souasné dob se pipravuje vzájemná výmna.

K návštv knihovny srden zveme
malé i velké tenáe!

• Stejskal, J.: Novopacko
• Janáek, J.: Valdštejn a jeho doba
• Dlouhý, M.: etnické trampoty
• Dlouhý, M.: etnický pes Alto
• Štorkán, K.: Kronika kat Mydlá
A dalších 67 letošních knižních pírstk...

Nové knihy v místní knihovn v Pecce

seznámit
ostatní
s výsledky své práce, respektovat druhého, když
hovoí, neskákat mu do
ei. Zatím jsme mli pouze ti odpoledne, takže
nelze oekávat, že to dti
již zvládly. Nutno ale zdraznit, že pokroky vidt
jsou.
Projekt je nastaven tak,
že by se bhem jeho trvání mli vystídat všichni žáci s prezentací své
práce. Každý žák má vytvoenou kartu, do které
se zaznamenává, kdy a
s ím vystoupil, jakého
zamení prezentace
byla. Nkteí ochotn
spolupracují, jiní se ješt

Prezentaní odpoledne
uí dti veejn vystupovat
lenská v dorostenkách,
Lukáš
Munzar
v dorostencích, Zdenk
Vlaiha v nejprestižnjší
kategorii muž obhájil 1.
místo z roku 2007. Celkov vstoupil cykloturistický oddíl do soutže za rok
2009 s 81 284 ušlapanými kilometry. Celkové výsledky nebyly do uzávrky zpravodaje známy.
Zveejnny budou na internetu, ve sdlovacích
prostedcích a na nástnce oddílu.
V loském roce se rovnž podailo úspšn
zvládnout poádání Mezinárodního cyklosrazu, na
což neustále docházejí
kladné ohlasy s požadavky
o uspoádání podobné
akce. V loském roce se
nkteí z nás úastnili pravideln nkolika závod.
To však rovnž jako hodnocení cyklosrazu bylo
zveejnno v minulých íslech List Peckovska.
Každý si urit všiml, že
za náš oddíl jezdí dti,
ženy, muži, babiky a ddové a vtšina z nich v
sedle kola ujede více kilometr než nkteí majitelé idiského prkazu autem. A naši super veteráni s vkem nad 75 let,
mám na mysli Jiího Styblíka a Josefa Horáka, na
kole v loském roce ušla-

Josef Berger

pali takovou vzdálenost
jako z Pecky až do íma
a zpt. Tím dokazují, že
sportovat se dá v každém
vku. Veliký dík patí
všem, kteí za Pecku njaké kilometry našlapali a
propotili nkolik triek.
Závrem bych chtl podkovat našim lenm za
píkladnou reprezentaci
Pecky, popát všem cyklistm, jejich fandm, ale i
tm, kteí nám nefandí,
mnoho štstí a zdraví a
prožití píjemných okamžik v život.
Vstupte do našich ad, na
vku pece nezáleží, pohyb utužuje zdraví.

V uplynulé sezón 2008 09 obsadil náš tým Lázn
Blohrad - Pecka B pod
trenérským vedením Petra Zahradníka pkné 3.
místo v konené tabulce
Okresního peboru Jiínska. Mužstvo získalo 44
bod za 13 výher, 5 remíz
a 6 proher. Skóre bylo 64 :
39. Tináct zápas jsme
odehráli na hištích soupe a po jarním odstoupení
týmu Libán B jsme na
Pecce hráli jen dvanáctkrát, piemž se všechny
zápasy s libáským týmem
anulovaly. To nám popravd pišlo velmi vhod, protože jsme s nimi jako jediní prohráli. Na postupující
Železnici a druhé Hoice B
jsme opravdu nemli, ped

tvrtými Valdicemi jsme
uhájili dvoubodový náskok.
Na peckovském hišti byla
vždy pkná divácká kulisa
a hrái pedvádli vtšinou
hezký fotbal. Dá se íci, že
to byla v mezích našich
možností vydaená sezóna,
okoenná krásnými zásahy našich ostrostelc.
Po krátkém odpoinku se
rozjela podzimní ást sezóny 2009 - 10.
Vše zaalo skvlým vysokým domácím vítzstvím
nad mužstvem z Dtenic,
poté pišla nepochopitelná
remíza ve Staré Pace, kde
nás vyškolil velmi mladý B
- tým. V dalších zápasech,
kdy se dailo stídav, nás
neoekávan „opustili“ loští dorostenci, kteí byli v

prvních zápasech opravdu
vidt a dostávali šanci hrát.
Prost hokej je pro n asi
vtší prioritou. Vše tedy
bylo opt na „starých“ a po
sérii ervených karet a pár
zranních se dostavily takové výsledky, o kterých
mi je hanbou psát. Myslím
tím hlavn utkání v Libuni
a Hoicích, po kterém bych
zpt do Miletína nejradši
opustil Gothard „kanálama“. Cht necht si musíme piznat, že hrái, na kterých to stojí, už mají výkonnost za zenitem, sice
vtšinou bojují, ale léta se
nedají ošálit...
A - mužstvo nám vyšlo
vstíc pouze jednou, kdy to
bylo opravdu znát, ale postupem asu a umístním
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v tabulce A tídy se od výpomoci jaksi ustoupilo. Do
jarní ásti sezóny nemžeme poítat asi s niím, protože áko je na 1. míst své
soutže. Jakousi náplastí je,
že se v sestav lídra A tídy objevuje pravideln trio
peckovských odchovanc
- Láa Nezbeda, Radek
Suchánek a David Kraus.
Z dvodu své nemoci jsem
prostednictvím Jirky Biištho, sekretáe klubu a
naší opory, zprávou vedoucího mužstva pi píležitosti výroní schze konané 15. února, vyzval k
ešení neuspokojivé situace našeho týmu nejužší vedení klubu.
Samozejm že peji A
týmu postup do krajského

Fotbalovému B-týmu hrozí sestup

Díve než oprášíme
prach ze sedla a zaneme novou sezónu na kole,
je teba si pipomenout
minulé období. Pokud budeme hodnotit innost
cykloturistického oddílu
CYKLOHARANT
PECKA za rok 2009, staí nám pouze dv slova
a ta jsou „velice úspšný“.
V celostátní soutži obhajujeme jako oddíl celkov 5. místo z celé eské
republiky. V jednotlivcích
tyi první místa z celkových deseti kategorií. Pro
pipomenutí je zde uvádím:
Tomáš Hank v kategorii
mladších žák, Aneta Ka-

Peckovští cykloturisté patí k
nejlepším v republice

• sport • sport • sport • sport • sport •
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Kížovku pipravila Jana Mašková

Tajenku s piloženou adresou zasílejte do konce kvtna do místní knihovny
knihovna.pecka@cbox.cz nebo na úad mstyse obec.pecka@centrum.cz.
Správné odpovdi budou slosovány.

Velikononí kížovka
Wadowicích Górne skuten vydaila, jsme si opt
vybrali práv školu
v Polsku. Pro tento rok je
to škola v mst Rewal,
které leží pímo na pobeží. Je to škola vetší než
naše, ale pevn víme, že
i naše dovednosti a zkušenosti s anglickým jazykem
naše kamarády oslní. Zmíme si také své síly pi
sportovních aktivitách a

snad i poznáme jazyk toho
druhého. Vždy pece eština a polština mají tolik
podobných slov.
První ást výmnného
pobytu je již naplánována.
A tak se nedivte, když tu
první týden v kvtnu uslyšíte spoustu anglitiny a
polštiny. To budou naši hosté v doprovodu svých eských kamarád. Naše polské kamarády provedeme

Lucie Fojtová

po našem msteku, hlavním mst i eském ráji.
Kroužek mezinárodní spolupráce, který navštvuje
17 žák, se pak do Polska
vypraví první týden
v ervnu. Doufáme, že
nám bude na cestu svítit
sluníko a užijeme si i trochu toho koupání v moi.
Už se všichni moc tšíme…

V pátek 11.12.2009 jsme
jeli autobusem do ZOO
ve Dvoe Králové.
V ZOO mli ješt zaveno, a tak jsme šli do cukrárny. Tam jsme si koupili nco dobrého. A pak už
jsme se vydali do zoologické zahrady. Paní prvodkyn nám ukázala již
ozdobené stromeky, byly
opravdu hezké. My jsme
si vybrali dva smrky,
které byly poblíž ptaího
svta. Zdobili jsme je ozdobami ze sušeného ovoce, které jsme si vyrobili
na výtvarné výchov.
Také jsme je zdobili et-

zy vyrobenými z tstovin
a z brek. Když jsme ozdobili stromeky, šli jsme
na prohlídku ZOO. Ve
vodním svt jsme se
chtli podívat na krokodýla, který mí 5 metr. Ale
byl schovaný, a tak jsme
vidli jen jeho velikou tlapu. Byl tam ješt jeden
krokodýl, byl mnohem
menší a moc se nám líbil.
Bylo tam také hodn krásných ryb. V dalším pavilonu byl i slon, kterému
bylo 7 let. Bylo to mlád,
protože sloni se dožívají
70-80 let. V ptaím svt byli hezcí ptáci. Vidli

Evelína Podlipná, 5.tída

pak už jsme jeli autobusem zase dom. Výlet do
ZOO se nám moc líbil.
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Evelína Podlipná, 5.tída

Na ekologickém kroužku jsme vyrábli krmítka
z kvtiná, ze sítk od pomeran a ze šišek.
Nejdíve jsme smíchali rozehátý hovzí lj se semínky
slunenic a obilím. Do kvtináe jsme dali sms
z hovzího loje a semínek, doprosted zapíchli dívko nebo
kousek vtviky, aby si ptáci mli kam stoupnout, až
budou zobat z krmítka. Otvorem na dn jsme protáhli
provázek na zavšení. Do sí ky jsme dali také sms
z hovzího loje, vytvarovali kouli a zavázali. Šišky jsme
také obalili lojem a pipevnili k nim drátek na zavšení.
Když sms v krmítkách ztuhla, rozvsili jsme je na stromy kolem školy.

Krmítka pro ptáky

jsme hodn zvíat a
všechna se nám líbila. Na
závr jsme si mohli koupit nco na památku. A

Zdobení stromeku v ZOO ve Dvoe Králové

Co jsme dlali ve škole v zim?

Škola ve spolupráci s Mstysem Pecka nabízí možnost svozového školního autobusu pro dojíždjící
žáky z Borovnice, Borovniky a Horní Brusnice, který zajistí jejich bezpenou dopravu pímo
z místa bydlišt ke škole a zpt v návaznosti na jejich vyuování.
Z tchto obcí bude autobus odjíždt v 6.50 hodin
ráno a odpoledne ve 14.45 hodin se budou žáci vracet dom.
-šk-

Do školy školním
autobusem

Rok se s rokem sešel a
zájem naši žák o spolupráci se školou v zahranií
stále trvá. Opt si píší emaily a vymují informace o svých zemí, své škole, rodin i konících a procviují si tak anglický jazyk.
Po velmi dobrých zkušenostech z minulého roku,
kdy se naše esko-polská
spolupráce se školou ve

Hurá zase za hranice, tentokrát k moi

prvodkyn nás pivítala a
seznámila nás s novinkami
v zoologické zahrad. Pekvapilo nás, kolik se tam
narodilo mláat, teba malé
opiky. Pak nám ukázala již
ozdobené stromeky od jiných dtí. My jsme zdobili
dva stromeky, které byly
poblíž ptaího a vodního
svta. Ozdoby jsme vyrobili o výtvarné výchov ze
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My žáci 4. a 5. tídy jsme se
zapojili do projektu s názvem
„ Mj domov“ spolen
s dtmi z Argentiny. Dne
28.ledna 2010 jsme mli besedu s Lukášem Brožem
z Nové Paky, který nám
vyprávl o svých zážitcích

sušeného ovoce a tstovin.
Když jsme skonili se zdobením, tak jsme si šli prohlédnout zvíata. Šli jsme se
podívat na levharta a ten na
nás vycenil zuby. V deset
hodin otvírali pavilon vodního svta. Byl tam i nejvtší krokodýl v republice,
který mil 5 metr, ale
tomu jsme vidli jenom tlapu. Vidli jsme tam také

z Argentiny a promítal nám
fotografie. Po besed nám
pedal nakreslené obrázky
od dtí z jedné školy
v Argentin a na oplátku
jsme mu zase my dali obrázky, které jsme vytvoili. Nejdíve jsme nakreslili mapu
Tomáš Nezbeda, 5.tída

hrad, kostel, školu a naši tídu. Pan Brož tyto obrázky
pedá dtem v Argentin, až
tam zase pojede. Hodn zajímavého jsme se dozvdli
o život v tak vzdálené zemi.
Myslím, že to byl moc dobrý a pouný projekt.

Ester Fousková, 5.tída

anakondu, žraloky a velké
ryby. Po prohlídce vodního
svta jsme šli do ptaího
svta. Tam bylo mnoho
krásných pták. Navštívili
jsme i nový pavilon orangutan. Všude kolem jsme vidli mnoho krásných zvíat.
Tento výlet se mi moc líbil
a budu na nj dlouho vzpomínat.

Kristýna Rejová, 5.tída

Pátá a tvrtá tída se spolen s dtmi z Argentiny zapojila do projektu Mj domov. Dne 28.1.2010 jsme mli besedu s Lukášem Brožem z Nové Paky, který po Argentin cestoval a našel si tam pítelkyni. Pracuje jako paní
uitelka ve škole ve mst Mendosa. Oba spolen pijeli
a vyprávli nám a ukazovali obrázky nejen ze školy
v Mendose, ale i ze života lidí v Argentin. A pak jsme si
vymnili obrázky. Oni nám pedali od dtí z Argentiny
hezké obrázky z jejich domova a my na oplátku jsme jim
namalovali obrázky naší obce, naší školy a naší tídy.

Projekt Argentina a beseda

Evropy a na ní vyznaili eskou republiku. Potom jsme
nakreslili mapu eské republiky a na ní vyznaili náš
kraj, Pecku a Prahu. Vše
jsme doplnili pohledy naší
obce a Prahy. A nakonec
jsme nakreslili obrázky
z Pecky. Nakreslili jsme

Projekt Argentina

Helena Košková, 5.tída

Ve tvrtek 21.1.2010 se pro 1. až 5.tídu konal další projektový den, tentokrát s názvem „A je tu zima…“ Paní
uitelky z prvního stupn pro nás ve tídách pipravily
zábavné poítání, kreslení, luštní a vyrábní. Dti utvoily skupiny tak, aby v každé part byly dti rzného vku
od první až do páté tídy a mohly si vzájemn pomáhat.
S paní uitelkou Chlebounovou jsme mli matematiku. S
paní uitelkou Rejlovou jsme pracovali na interaktivní
tabuli, poznávali hlasy pták a hledali cedulky s názvy
pták. Paní uitelka Morávková pro nás v tlocvin
pipravila rzné soutže, štafety a míové hry. S paní
uitelkou Plecháovou jsme vyrábli papírová krmítka
s ptákem, která zdobí chodbu naší školy. Den byl u konce a všem se nám moc líbil.

Projekt „A je tu zima...“

V pátek 11.12.2009 jsme se
jeli podívat do Dvora Králové nad Labem do zoologické zahrady. Cesta trvala víc než pl hodiny. Jeli
jsme totiž linkovým autobusem. Vystoupili jsme na autobusovém nádraží a nejprve jsme šli na námstí do
cukrárny. Tam jsme si dali
nco dobrého a vyrazili
jsme pšky do ZOO. Paní

ZOO – Vánoce pro zvíátka
Anketní lístek: Jak jste
spokojen s pístupen našich pracovnic PS k vaší
osob?
Ohryzávám tužku,
abych vydal vysvdení.
Píšu…vaše pracovnice
jsou milé, ochotné, spolehliv pinášejí obd ve
tech kastrlcích a dobrou náladu až na naši domovní rohožku. Ostych,
jako by se bály pekroit
práh a hupsnout dovnit.
Denn prožívám píjemné naptí, která z nich
pobží ke mn od branky,
aby jídlo nevychladlo, a
která zstane tisknout volant bílé historické už škodovky. I kdyby dnes pinášela v kastrlkách
hladkou anku nebo krupicovou kaši, mají úsmv
ve tvái a nezapomenou
popát dobrou chu . Inu,
profesionálky!
Kéž nenastane konec

Hodnocení vypracoval
Miroslav Procházka
z Pecky.

M. bhem dopravy kdosi
uždibuje ízek, maso, ba i
spolkne jeden švestkový
knedlík. Fuj!
ád vaeky bych
udlil vedoucí p. Hamanové, p. Adamcové a p.
Nezbedové a též týmu
kuchaek ZŠ.

tení v knihovn - 7. dubna od 15 hodin
Poad se uskutení v sále hasiské zbrojnice v
pravidelném termínu (bez ohledu na uzavení knihovny)

V nov upraveném prostoru svj provoz pro
veejnost znovu zahájí
v pondlí 3. kvtna v 10 hod.

uzavena
od 1. dubna po celý msíc

Místní knihovna v Pecce
bude

Dležité sdlení

peování o kapíky
v echách.
Anketní lístek: Váš nápad, co by se dalo u našich služeb zlepšit?
Slušely by jim kostýmky se škádlivou minisukní
a zdravotní obuv. Ta dlá
ženské nožky krásnjší. Ó
my se máme!
Slyšel jsem, že
v sousedním msteku

Narodila se na prahu první svtové války r. 1912 na
Vysoin. Pišla do rodiny šesti dtí a jako nejstarší šla první z domu. Našla
zamstnání tkadleny
v textilce na Pecce a sem
se také pivdala. Naplavenina tu brzy zdomácnla, stala se pívtivou sousedkou v ásti obce Španíky.
„Kdybychom nemli
slepice, nemusíme mít ani
ploty,“ íkává, nebo je celoživotní optimistkou. Na
osud nehubuje, pišly na
svt postupn tyi dcery,

v šestapadesáti letech
ovdovla.
Chodila na smny do práce, doma ve volném ase
vyšívala a jejím nejvtším
koníkem byl les. Ten dával plody, které sbírala: léivky, jahody, maliny, ostružiny, borvky a – houby. Vždy to má od baráku na kraj lesa sotva šedesát krok.
Jsme blízcí sousedé, vidíme si na kuchyský stl
do talíe. Na zahradu a
taky na dvorek. Ona se
stala mojí soupekou
v houbaení, já si asto

umioval, že vyrazím do
lesa za kuropní, ale když
jsem s košíkem pádil kolem, Rženka už sedla
na prahu a krájela erstvý úlovek na sušení. „Už
rostou…,“ íkávala spokojen. Málokdy jsem ji
v sezón houbaení pedbhl. Když jsme mli chu
na slepií polívku, pišla
bez reptání jednu utratit a
oškubat. Málokdy my, sousedé
odcházíme
z návštvy od Jeri
s prázdnou. Vždy Rženka nabídne sáek léivých
bylin, kížal nebo skleni-
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Miroslav Procházka,
soused

ku marmelády MADE IN
JERIE, domácí výroby.
Nikdy ji neslyšíme hubovat, vždy nás nakazí dobrou náladou i humornou
prpovídkou. Vždy ona
se tší i na návštvu
k doktoroj…
Starostka pišla popát
k jubileu 98 let života, nechybli sousedé a sešlo se
rozvtvené píbuzenstvo,
bilance ísel – 4 dcery, 9
vnouat a 7 pravnouat.
Paní Jeriová má v dobré
nálad nakroeno ke stovce.

Nejstarší obankou Pecky
je paní Ržena Jeriová

Doruili mn dotazník
pro uživatele peovatelské služby v Pecce.
Co je pée? Starost, pozornost, ošetování.
Komu emu ulehit ve
stáí? Komu konati péi?
Sobec sobecky sob, svému tlu, málokdy své
duši. lovk dobrého srdce, - a to jsou ženy, - o
nás peují ochotn, také
ony nás vychovávají a
formují k obrazu svému.
iní dobré skutky a ty
není možné uskutenit
s kyselým obliejem jako
štambus
/výraz
z podkrkonošského náeí/. Samaritánky konaly
milosrdné skutky už dle
záznam v bibli. Též za
napoleonských válek. Ze
všech služeb, které peovatelská služba mstyse
Pecka poskytuje, znám
pouze nosiky kastrlk
s chutným obdem.

Peovatelkyn
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Naa Hamanová.

Na úvod výstavy nás pijdou s pásmem velikononích
koled potšit dti ze základní školy.
zaátek vystoupení v 10,30 hodin
Velice dkujeme paní Iren Nyové za pomoc pi
organizování tchto výstav. Za peovatelský dm
vám všem peje krásné Velikonoce

Pijte s námi opt pivítat jaro!
Paní Dagmar Bušáková z prodejny kvtin v Borovnici
piveze k prodeji:
Velký výbr jarních kvtin do truhlík a misek...
• macešky,tulipány, petrklíe, narcisy,karafiátky,
pantoflíky,sedmikrásky,krokusy
• muškáty
• velikononí dekorace...
• velikononí svíky, pomlázky...
• umlé kvtiny – narcisy, tulipány, koiky...
• keramické kvtináe a misky...
• velikononí výzdobu na dvee, okna i do bytu

ve stedu 31.bezna
od 11 hod. do 15 hod.

Prodejní velikononí výstavu

Peovatelský dm v Pecce
zve na

V pípad vašeho zájmu se na nás mžete
obrátit od pondlí do pátku: 7 - 13 hod.
(tel. 493 799 027)
Nebo nás pímo navštívit v sídle peovatelské
služby – Peovatelský dm .440.

Základní innosti poskytované Peovatelskou
službou Mstyse Pecka (na základ uzavené
smlouvy a individuálního plánu pée):
• základní poradenství
• pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní
osobu
• pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc pi zajištní stravy
• pomoc pi zajištní chodu domácnosti
• zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím
Peovatelská služba je poskytována v domácnosti uživatele nebo ve stedisku osobní hygieny a to v pracovní
dny od 7 do 13 hod.

Služby DPS

Pozvánka do peovatelského domu

Místem, které mu však
bylo nemilejší, byla Levínská Olešnice. Tam se 5. listopadu 1910 narodil
v rodin rolníka a domácího tkalce, takže od mládí
jej provázela tžká práce a
pomoc v hospodáství. Ale
práv tam se vracel nejradji, tam byl jeho domov.
Po absolvování reálky
v Nové Pace a doplnní
uitelského vzdlání
v Jiín psobil jako uitel
dva roky v Pecce na národní škole, pak dva roky
na
národní
škole
v Bukovin u isté a od
roku 1936 trvale jako odborný uitel na mš anské
škole
v Pecce
s perušením v letech 1944
a 1945, kdy byl nasazený
na práci v rafineriích
v Pardubicích. V roce
1951 se stal editelem a
jako editel školy psobil
v Pecce do odchodu do
dchodu v roce 1971. Po
uritou dobu ješt vypomáhal jako editel Žákovského internátu FMZO
v Miletín.
Za celoživotní svdomitou práci uitele a obtavou veejnou innost byl
vyznamenán titulem ,, zasloužilý uitel “.
Byl inný v mnoha spol-

cích, hrál a organizoval divadla i zájezdy do divadel,
besídky,
akademie,
v tlovýchov pracoval
jako cviitel a vzdlavatel,
byl inný v turistice, pravideln obnovoval i znaení
turistických cest v okolí a
se žáky poádal prázdninová putování, a to nejradji
po slovenských horách,
které ml rád.
Pracoval jako poslanec
MNV, zastával i funkci
pedsedy a tajemníka,
úastnil
se
práce
v nejrznjších komisích.
Zasloužil se pedevším o
pístavbu školy a zmodernizoval její vybavení. S velkým úsilím se s dalšími
pedstaviteli obce zasadil o
provedení opravy renesanního paláce hradu a o
celkové úpravy objektu
hradu, který byl do roku
1974 majetkem obce. Pod
správou Státní památkové
pée pak objekt mohl najít
nové využití.
V dchodu se ujal úkolu
doplnit chybjící záznamy
v obecní kronice v letech
1952 – 1979. Po dva roky
obtav a poctiv shánl
dokumentaní materiály,
vypisoval statistické údaje,
zaznamenával výpovdi
pamtník, proítal kroniky okolních obcí. Tuto práci však nedokonil.
Po jeho náhlé smrti 28.
bezna 1980 materiály pevzal, utídil a zápis provedl
pan Karel Machek, bývalý spolupracovník a zástupce editele školy. Ten
jako kroniká k zápisu
v obecní kronice pipojil:

Pecka - to bylo místo, které miloval, kde žil a neúnavn pracoval, kde prožíval svá léta šastná, ale
i chvíle, kdy na nj štstí zapomnlo.

úsilí, obtížného zajiš ování
materiálu, pracovník, znamenalo to být na stavb tém každé odpoledne, nkdy i sobotu a nedli, celé
prázdniny. Našlo se však
dost ochotných lidí a pracovitých rukou z celého
Peckovska, a tak 13. záí
1964 byla pístavba školy
otevena. To byla radost
pro oba a pro všechny.
A jejich osobní pátelství?
Jako by bylo završeno
v rolích dvou vodník
v Jiráskov Lucern, jedné
z posledních pedstavení
ochotnického souboru.
K pátelm však patili
nejen kolegové a kamarádi,
ale i bývalí žáci, kteí se ke
svému uiteli rádi vraceli.
,,Trávili jsme u vás nkolikrát pozdní hodiny Štdrého veera a bývalo mi
vždy u vás dobe. Vy jste
vyprávl anekdoty, besedovali jsme a sedla s námi
i vaše paní, ta vbec mla
vždy pochopení pro naše
klukovské spády. Vte mi,
že jsem se nikdy necítil
jako u svého uitele, ale
jako mezi nejlepšími páteli a kamarády,“ napsal
ve svém dopise pan Jií Tichý jako student veteriny
v dob, kdy jeho uitel pro-
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Uitelský sbor na základových kamenech budoucí
nové pístavby školy.

,,Zemel zasloužilý oban…Je málo tak inorodých, obtavých a pracovitých oban .“
Velice si vážíme jeho
slov a jejich vzájemného
pátelství. Byli blízkými
spolupracovníky, dobrými
páteli, oba milovali život,
lidi kolem sebe, vždy stáli
v popedí spoleenského
života v obci.
Jako nejbližší spolupracovníci asto ešili nejeden
problém. Nebývalo jednoduché umístit žáky do zvolených uebních obor
nebo na stední školy, když
mnohým nemlo být
v tehdejší dob studium
umožnno.
Vytváeli klidnou pracovní pohodu pro své kolegy – uitele, mnohdy drželi ochrannou ruku i nad
uiteli, kteí byli z rzných
dvod pekládáni z místa
na místo. A nebylo jich
málo!
Nejvtší starosti pak pišly s možností pistavt
školu, vytvoit z ní moderní školu s odbornými uebnami, školními dílnami, novými prostorami pro školní
družinu a celkovým novým
vybavením školy. Bylo to
pt let velkého pracovního

Josef Zahradník - uitel a editel školy

nách navštvoval i organizoval kurzy pro uitele
výtvarné výchovy a

zpracovával pro n metodické materiály. Malování mu pinášelo potšení, ale pomáhalo mu
také i v tch nejsmutnjších životních chvílích.
Jeho obrazy jsou dnes
pro nás tou nejkrásnjší
vzpomínkou
a
rodinnou památkou.
Vzpomínkou na vzácného lovka, který byl
pro nás pirozenou autoZ obecní kroniky a vzpomínek
uspoádali syn a dcera

ritou,
lovka obtavého, laskavého, hluboce citlivého
a nesmírn skromného.
Snad proto si zaslouží,
abychom práv v letošním
roce, kdy jeho milovaná
škola oslaví sto let svého
trvání, pispli se vzpomínkou na jednoho z jejích
editel.

nové místního obecního
zastupitelstva a místní
školní rady se žáky, které opouštl.
Starosta obce František
Vondrouš podkoval panu
uiteli za jeho obtavou
práci a rozlouil se s ním.
Žáci zazpívali dv písn.
Pan uitel Engelman
všem také podkoval a
pedal starostovi klíe od
školy. Všichni shromáž-

dní ho vyprovodili na poloviní dvoukilometrovou
cestu do Pecky.
Ped mstekem už na
nho ekala kapela, sbor
dobrovolných hasi a
spolek mládenc „Harant“, aby ho pijali a doprovodili na radnici. Zde
byla nastoupena mstská
rada, obecní zastupitelstvo a místní školní rada.
Po uvítání byla deklamaVýpis že školní kroniky
Miroslav Procházka

ce verš a nový ídící byl
prvodem veden ke škole, kde ho pivítal místní
školní dozorce Alois
Vondráek.
Stalo se 3. bezna 1905.
Pekvapující, jak poznamenal kroniká, je, že uvítání
se nezúastnil uitelský
sbor a žáci. Byl to pro Pecku významný den.
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Organizátoi oslav stoletého výroí školy

Vážení absolventi peckovské školy, vážení pedagogové (souasní i díve psobící), vážení zamstnanci
školy (souasní i díve psobící)!
Dovolujeme si Vás oslovit a požádat Vás o pomoc. Máte-li njaké vzpomínky i zážitky, s kterými byste
se chtli podlit s ostatními, napište nám je (elektronicky nebo klasickou poštou).
Stejn tak uvítáme i fotografie (k zapjení) vztahující se k naší škole.
Chystáme také vybavení jedné tídy postaru, k emuž by se nám hodily staré školní pomcky, školní
nábytek, … Máte-li nco takového na svých pdách a jste ochotni nám to zapjit, budeme velmi rádi.
Kontaktovat nás mžete písemn, e-mailem (zs.pecka@seznam.cz), telefonicky (493 799 166) nebo osobn.
Dkujeme za pomoc a ochotu!

Výzva k absolventm ZŠ

Jan Crha byl v Pecce
ídícím uitelem 16 let.
Když zemel, byl na jeho
místo vybrán pan Rafael
Engelman, který byl do
té doby správcem školy
v sousedních Vidonicích.
Pesthování do Pecky
probhlo slavnostním
zpsobem. Na dva žebinové vozy byl naložen
majetek a na práh se
s ním pišli rozlouit le-

Jak sthovali pana ídícího

žíval smutek nad úmrtím
své milované ženy.
Rád maloval, o prázdni-

krát vhlasný MUDr. Kurfürst ze Staré Paky. Ddeka jsem našla jako asi ptatyicetiletá ráno mrtvého
v posteli. Práv tak odešla i
moje matka Marie Posltová.
Byla
v Nové
Pace
v nemocnici na vyšetení a
tetí den ráno ji našli mrtvou.
ádila tenkrát Hongkongská
chipka. Její sestra Anna
zemela po válce na španlskou chipku. Teta Aninka
byla svobodná a jen málo se
na ni pamatuji.
Ddeek Stránský byl poslední
bedná
v peckovském pivovae.
Druhý ddeek František
Poslt byl poslední koželuh
na Pecce. Když dal hospodu synovi, nasthoval se
do té Purmovic chaloupky
a zde dál vydlával kže.
Jednou už byla nasolená
kže v rozkladu a on dostal
zimnici a celý zežloutl.
Mysleli, že je s ním konec.
Zachránilo ho tíslo ze smrkové kry, kdy v horké
vod istil kže. „Ty koupele v tom tíslu byly zázrané,“ íkal, „ty mn pomohly.“
Babika Karolina Posltová, rozená Nyová, byla
koenáka. Na její zahrádce bylo vše, co i já na její
památku pstuji. Byla tam
šalvj, vodní ili oní máta,
balšán, který dávala do
smažených vajíek, meduka neboli melisa, pelu
ili pelynk, routa, estragon
a brotan neboli boží devec,
jak íkávala. Když jsem jako
dti špatn jedly, udlala
z pelun kuliku a dala nám
ji spolknout.
***
Tyto ádky patí mému
otci, píši je na památku jeho
neúnavné píle, hospodárnosti a nadšení pro hrad a
veejné blaho.
Byl nadšeným ctitelem
hradu, jeho pána pana Haranta a všeho, co s tím souviselo. Miloval tajemné záhady a už jako patnáctiletý
kluk kopal na Valech a bývalé tvrzi Blušice. Pozdji
dlal przkumy s uitelem
Kleplem a partou na hrad Pecce. Objevili zazdné prostory a podailo se
sestavit partu dobrovolník
na výzkum bývalé studn,
kde se dostali do hloubky
45 metr. Bylo o tom
v novinách a pihlásila se
jim
parta
horník
z Ostravy, že jim poradí a
pomohou. Vrchní inženýr
udlal przkum a zjistil, že
se skála svírá a že by je
mohla pohbít. Musely by
na další práce být nákladné stroje.
Otec se zabýval myšlenkou nalézt kartuziánský
archiv a sochy z bývalé
kostnice. Stoletý oban
Šabata ty sochy pamatoval
jako kluk. Mnoho hostí
k nám do podniku chodilo
a zajímali se o další zprávy
a przkumy. Také se
v podveer hodn zpívalo
pi piv a acetylenovém
osvtlení. Oblíbená otcova
píse byla Vesniko má
pod Šumavou. Také miloval staré písn o bitv na
Moravském poli a o bitv
u Hradce. Jeden as byl
náelníkem peckovského
Sokola. Mli u nás místnost
s reliéfy Tyrše a Fügnera.
Konaly se u nás také sokolské valné hromady a
plesy ili šibinky. Na plesy se u pekae Manycha
peklo nkolik krocan
v peci. Já jsem je jednou
vozila na sákách
v pekáích od pekae
dom. Jeden peká mi spadl a krocan ml snhovou
peinu. V kuchyni byla
moje babika Karolina Posltová, rozená Nyová, ze
Stupné ze mlýna. Život byl
tenkrát družnjší než te.
Pozdji si Jednota Sokol
zídila u nás na sále kino.
Otec stavl kabinu na promítání a pístavbu sálu, takže pak bylo 220 sedadel.
Pozdji se stavla nová
kabina, ale to už kino mlo
MNV. Všechen písek na
veškeré stavby nadlal
otec z výkopu na pilehlém
kopci. Ten kopec koupil
otec od starého Bitnera.
Potom tam také postavil
jakýsi domeek, kde vyrábl acetylen na osvtlení
hostince. To než byla zavedena elektina. V tom
domeku se hasil karbid a
šlo vedení do domu. Lampy
mly cylindry a takzvané
punošky. Celé zaízení koupil otec v Jinolicích od hostinského Janourka, který
pro svoji hospodu zavádl
elektrické osvtlení. Na tom
kopci zídil otec také kuželník a sezení pro hráe. Nosil jim pivo pes sál.
Než Sokol zavedl kino, tak
jezdili potulní kinai a promítali v plechové kabin.
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Tenkrát byly jenom holavé filmy. Matka hrála pi
programu na gramofon,
protože film byl nmý.
Promíta jí ekl dji filmu
a ona podle toho dávala
desky na His Masters
Voice, to byl velký skíkový gramofon. Rány nebo
bouku si dlal promíta
sám: kopl do plechové kabiny, až se lidé lekli. Také
býval na sále kouzelník. To
m vždy velmi zajímalo a
vloudila jsem se i na pedstavení pro dosplé. Jednou pijel také hypnotizér.
V sále bylo plno. Le kouzelníkovi se práce nedaila. Dal zhasnout a ekl, aby
ten pán, co ho ruší, byl tak
laskav a odešel, že jinak
nemže pracovat. Zhaslo
se, pán odešel. Byl to peckovský fará Salfický. Ml
silnjší vli a vtší nadání
než hypnotizér.
Pokraování píšt
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Moje dti Pepík a Zdislava chtjí, abych zapsala, co
jsem prožila. Je mi 78 let,
a tak je již as?
Moje nejranjší vzpomínka z dtství je konec první
svtové války, kdy do toho
kopce kolem hospody Pod
Hradem spchalo velké
množství lidí a dtí s ranci
na zádech a taškami. Byli
to prý židé a utíkali do Polska, smrem na Dvr Králové, Jarom a Náchod.
Bála jsem se jich a utíkala
dom, aby m nesebrali
s sebou. Na konci roku 1918
mn pak bylo 5 let.
Tohoto roku se otec vrátil
z války a s maminkou, nikdy
jí jinak neekl než Maenko,
vyhledávali vci poschovávané ped rekvizicí. M zajímala jen pestrá krabice
štolverk, z které jsem pak
dostávala pídl. Štolverky,
to byly výborné mléné karamely, které se pro jejich
dlouhé uskladnní daly nekonen dlouho cucat…
Mosazný moždí, vyprchalý
soudek rumu a podobné poschovávané vci m nezajímaly.
Do šesti let jsem byla u babiky Stránské v p. 65 pod
hradem. Byla jsem drobná,
a tak vzhledem ke koui
v hostinci jsem tam i spala
v sí ované
postýlce
s mosaznými kulikami, které se daly toit a pkn
brnkaly. Babika Anna mla
za okny zelené kytky, které
jsem nikdy nevidla kvést a
marn ekala, až budou mít
poupata a kvt. Teprve kolem mých padesátin jsem
vidla tu kytku kvetoucí a
jmenovala se valota. Cibulovitá kytka s daleko menším kvtem, než má amarylis.
Ddeek Stránský pochá-

zel ze Ždírnice, byl vyuený
bedná
a
pracoval
v peckovském pivovae.
Doma mli dv krávy, Straku a Buenu. dále tam žila
tíbarevná koka Micka, která milovala teplo a spávala i
pi topení napl v troub a
obracela se, když mla jednu stranu pehátou.
Ddeek vyrábl doma škopíky se zlatými obruemi a
babika je naleštila, když si
zákazník ml pijít pro škopíek nebo másnici. Ty byly
štíhlé, jako v pase projmuté,
a stály v rohu sednice také
s vyleštnými mosaznými
nebo mdnými obruemi.
Vprosted jediné sednice
stála taková stolice s hlavou
a dole se šlapadly, na té jsem
já dovádla, když byl dda
v pivováe. Ten pivovar koupil od rodiny Bend sládek
Chlistovský, švagr sleny
Bendové.
Moje maminka mi vypravovala, že jako svobodná musela chodit do pivovaru hrát
si s Eminkou, která nemluvila, jen hukala a nepohybovala se. Zemela v roce
1919. Ješt sládkovic mli
další dceru Vláu. Ta se
vdala za našeho souseda,
hoeního Šturmu.
Babika Stránská pekla
v síni v peci chléb. Do zbytku chlebového tsta dávala
ervená jablíka a zapekla
je. íkala tomuto velmi dobrému mouníku podplamenice. Na ty jsem se vždy tšila.
Mla jsme dv babiky, hoení Stránskou a dolení Posltovou. Sestry babiky
Stránské mají na pomníku na
hbitov nápis rodina Purmova. Od tch koupili staí Posltovic chaloupku a dožili
tam. U Stránských byla u
stodoly veliká erná teše,
u babiky dole zase vysoká

teše se žlutými a mkkými tešnmi. Naproti stála
košatá bluma s velikými
sladkými plody, jimž jsme íkali paví oka. Za Posltovou
zahradou byl malý rybníek
s korýtkem na pitnou vodu.
Tam chodili pro vodu pro dv
krávy a ostatní potebu.
Museli ekat, až voda do
korýtka natee. Denní spoteba hoení babiky byla
kolem 200 litr. To museli
nanosit denn pro sebe a
dobytek. Chodilo se pe Posltovu zahradu s konvemi.
Bratr babiky Stránské byl
ídícím uitelem v Jinolicích.
Za dob studií v Jiín nosil
mu jeho ddeek Šeps
bochník chleba a jiné potraviny, co dm dal, na zádech
na pl cesty do Jiína. Student Antonín mu šel naproti
z Jiína a na pli cesty se
sešli. Tato setkání se opakovala po každém peení chleba. První štaci ml uitel Antonín na Brd u Nové Paky.
Pi studiích o prázdninách
pomáhal Antonín doma
v hospodáství. Jeho sestra
Anna, moje babika, byla
pilná tenáka. Po veerech
etla jeho uebnice, a tak se
za tu dobu studií velmi vzdlala, zejména ji zajímal djepis. Byla tak sbhlá
v tehdejších i minulých panovnických rodech, že o ní
její manžel íkával, že sloužila u dvora, a proto, že
všechno tak zná. Babika
Anna byla velmi nábožensky
založená. Byla dokonce laickou sestrou tetího ádu sv.
Františka z Assisi. Ta dala
základ mé kes anské víe
a chránila m, abych neetla spisy A. Jiráska, protože
pál evangelíkm. Jejím páním bylo, abych hrála na
kru a zpívala ke cti a chvále Boží. To se jí splnilo.
Školní léta jsem chodila za

družiku na májových pobožnostech a pozdji pod
vedením sleny Bendové i
hrála jednoduché kostelní
písn. Rozdávala jsem noty
zpvákm, stavla pulty, a
když nešel proud, šlapala
jsem mchy, aby varhany
hrály. Slena Bendová byla
ze slavného roku Bend, jehož jedna vtev odešla do
Rakouska a dala známé
skladatele, Jiího Antonína a
Františka Bendovy. Slena
k píbuzným do Vídn pravideln jezdila. Jednou tam
jela v adventním (pedvánoním) ase a požádala
m, abych za ni hrála
v kostele na rorátech. Byla
jsem z té funkce tak znervóznlá, že jsem pehlédla na
budíku as a v domnní, že
je sedm hodin, jsem spchala do kostela. Bylo mi divné,
že ješt nesvítí svtla, jen
hoela vná lampa a všude
úplné ticho. Najednou zaaly odbíjet hodiny na vži.
Byla práv plnoc. To jsem
pádila po schodech dol
dom. Pak jsem rozilením,
abych nezaspala, do rána
neusnula.
V tichu kostelním jsem prožila chvíle isté zbožnosti a
pokory, které m provázely
celý život.
Když Stránští prodali chaloupku zedníku Tauchmanovi, sthovali se do bytu, kde
te já bydlím. Vzali s sebou
nkolik slepic a ty zde ješt
nechali žít… Když je konen zabili, nebyly
k uvaení, protože tenkrát
ješt nebyly papiáky. Sežral je náš pes Hasan, který
se zapomnl vyhnout autobusu a byl pejet. I o dalšího
psa jsme tak pišli. Te už
jsou psi daleko chytejší.
Babika Stránská zemela
po lécích, které byly silnjší,
než mohla snést. Léil ji ten-

Milada Hetfleischová - Moje vzpomínky
zpívalo. ,,Uitel“ J. Hrdý
byl ezníkem a docházel
z Pusté Prosee.
V Karlov uil vysloužilý staec, kaprál J. Nmeek. Dostával deputát
jako panský hajný, od školák vybíral sobotáles.
Pivydlával si pedením,
též chytal ížky, uil je
zpívat a prodával.
V. Kobrle v Horní Kalné
si pistavl k chalup

svtniku, ve které žáky
vyuoval. Byl to uitel nezkoušený a docházka dtí
byla dobrovolná. Žáci v
sobotu platili uiteli 1
groš. Nepišel-li žák v
sobotu, neml uitel na
odmnu nárok.
V Bukovin u Pecky bylo
usneseno, aby každý oban dával z dítka chodícího do školy uiteli dva
chleby. Na vytápní tídy

Miroslav Procházka

dostával od soused kopu
otýpek a 6 sáh díví.
Na stravu chodíval uitel v Lánech po íslech.
Uilo se v najaté svtnici.
Ve Staré Pace uitel Fr.
Voves více muzicíroval,
než vyuoval. Na svatbách, na pohbech, v kostele, na tancovakách v
hospodách.

V minulém ísle List Peckovska (4/2009) ukonil Oldich Exner své vzpomínky nástupem do
praktického života po úspšném ukonení studií v roce 1957.
Zapojil se do výrobního procesu v KD Blansko n.p. Závody J. Dimitrova. Zaal pracovat
v konstrukci vodních turbín pro vodní elektrárny v kolektivu zkušených pracovník, kde se
posléze specializoval na funkci regulátor pro
ízení provozu turbín. Nebránil se žádné zadané
práci a s oima otevenýma sledoval na výrobních dílnách prbhy montáží. Ve své práci pln
využíval znalostí získaných studiem, ovoval si
je v praxi a na astých služebních cestách pímo
v provozech u zákazník. Že pitom prokazoval
schopnost rychlého rozhodování pi ešení technických problém, pístup a vstícné jednání se
zákazníky, získával jméno odborníka v oboru regulace vodních turbín nejen v naší republice, ale
i v zahranií. Pozdji se stal vedoucím zkušebny
regulátor a prakticky od roku 1963 odzkoušel
všechny regulátory vyrobené v KD (bylo jich
pes 500 všech typ). Úzce spolupracoval jak
s konstrukcí, tak s výrobou a tím mohl získané
První služební cesta. Dne elektrárn se nacházely
27. srpna 1957 jsem odjel ti vodní turbíny Francis
vlakem na malou vodní v kotlovém provedení
elektrárnu AND LSKÁ s pivádcím potrubím asi
HORA u Liberce, kde 200
m
dlouhým
jsem ml promit pipo- s vyrovnávací komorou.
jení regulátor pro auto- Byl jsem z toho ponkud
matické ízení vodních vyplašený, než jsem si
turbín. Cestu jsem na- uvdomil, co mám vlaststoupil v Blansku v 5.03 n dlat. Pak jsem pohod. a na místo jsem pi- stupn promoval regujel až v 17.00 hod. Na laci od všech tí turbín a
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a ovené poznatky pedávat zpt jako vylepšení (podal pes sto zlepšovacích návrh a tyi
pihlášky vynálezu). Za dobu své aktivní pracovní
innosti (v podniku KD Blansko pracoval do
roku 1992, poté své získané zkušenosti uplatoval v soukromé firm EXMONT BRNO) mnoho asu strávil na služebních cestách po nejen
vodních, ale i tepelných elektrárnách. Krom
Severní Ameriky a Austrálie služebn navštívil
všechny svtadíly. Musel ešit mnoho problém,
vyrovnávat se s mnohými potížemi, aby nakonec
byla odvedena dobrá práce. Ani po odchodu do
dchodu nepestal v oboru pracovat. O jeho práci je stále zájem.
Z jeho rozsáhlého a podrobn popsaného výtu
80% vykonaných služebních cest bylo pro pedstavu tená List Peckovska vyjmuto nkolik
úryvk. Pan Exner v textech doznává, že žádné
zaátky nebývají lehké, o práci musí být zájem,
mnohé se jí musí podídit i obtovat a pes získané znalosti stále se objevují nové a nové poznatky,
technické i spoleenské. Na cestách poznával nejen objekty své odbornosti, spolupracovníky, ale i
okolní prostedí, krajinu, lidi a život v ní.
pemýšlel o zpsobu pi- mr jednoho epu v páce,
pojení regulátor. V KD na kterou se ml regulábyly regulátory vyrobeny tor pipojit. Pak jsem muna zásobu po pti kusech sel dopisem žádat, aby
a velikosti HRO III a mn ep zmili.
HRO IV. Ml jsem urit, Po návratu jsem výkresokterý regulátor se hodí ke v zpracoval pipojení rekteré turbín a jak se pi- gulátor k turbínám a
pojí. V prvním vzrušení pes odbyt byly regulátoz nové práce jsem odm- ry nabídnuty elektrárn.
oval, co se dalo, ale za- V té dob byla ješt
pomnl jsem zmit pr- v objektu v provozu par-

Cestovní zprávy Oldicha Exnera

Radkyský uitel J.
Rychtaík uil ti dny
doma a dva dny v týdnu
šlapal do Štikova. Za cesty do štikovské školy dostával od obce jedno podšití a jedny podrážky.
V Roškopov se vyuovalo ve svtnici chalupníka Suchardy. V této svtnici se tkalo, vailo, dti
sedly kdekoli, pomcek
nebylo, jen se poítalo a

Jó, kantoi se mli... aneb z kronik malotídek
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ní elektrárna. Ta mla
podstatn vtší výkon, a
tak se realizovaly investice do páry a voda šla
bokem. Vodní turbíny se
pozdji v rámci vládní politiky odstavily. Dnes je
parní elektrárna mimo
provoz a vodní elektrárna je zprivatizovaná.
Rok 1964
Pi mém psobení v konstrukci regulátor jsem
služebními cestami po našich elektrárnách v celé
republice a pomocí na
zkušebn regulátor
v závod získal mnoho
zkušeností a poznatk o
provozu elektráren a o
regulátorech. A tak
v lednu 1964 jsem byl
požádán vedoucím montážního závodu, zda bych
nejel na VE (vodní elektrárna)
BATAK
v Bulharsku dát do provozu Peltonovu turbínu. Pro
zkušební techniky montážního závodu to nebyla
lákavá štace, ale pro mne
to znamenalo kus exotiky
a mla to být moje první
cesta do zahranií. Elektrárna byla v horách
v nadmoské výšce 2500
m, bylo to v zim a v té
dob byla v Bulharsku
dost bída, tžko se shánli
i potraviny. Navíc jsem
nebyl lenem strany, pro
které zahraniní cesty
byly pednostn pidlovány. Dostal jsem služební pas, který mn zajistilo
zvláštní oddlení.
Z Blanska jsem odjel 16.
ledna 64 vlakem do Brna,
odtud letadlem do Prahy.
Letenka tehdy stála 92
K. Manželka m do Prahy vyprovázela. Odtud
letecky do Sofie. Cesta
byla plánovaná na 2 msíce a bylo to naše první

odlouení na tak dlouhou
dobu. Elektrárna Batak,
mé nastávající psobišt,
byla v horách asi 20 km
od msta Peštera. Byla
to podzemní elektrárna,
kam se chodilo vodorovným tunelem. Turbínu
montoval starší montér
pan Antonín Ržika
(roník 1908 jako mj tatínek). Byl to vyznamenaný pracovník ze stavby elektrárny Slapy, regulátor pipravoval Franta
Horálek, který zaínal
ihned po válce a íkal o
sob, že je doktor na regulátory. Byl asi o 12 rok
starší ode mne.
Ubytován jsem ml být
v hotelu v msteku Batak,
odkud m ml vozit každý
den šofér asi 6 km do elektrárny. Ta stála o samot
uprosted zasnžených hor,
kde se pouze stídala denní a noní služba na velínu
a ve strojovn.
V hotelu jsem odmítl bydlet. Byla tam zima, topilo
se v kamnech, turecký záchod byl zamrzlý. Nakonec
to dopadlo tak, že ve správní budov na elektrárn
mn uvolnili jednu kancelá, kam dali postel a elektrická kamínka. Ml jsem
tam alespo teplo a blízko
do elektrárny. I oba montéi bydleli na elektrárn,
ale ti mli k dispozici normální pokoj. Nkdy ráno
se stalo, že jsem se probudil a u stolu úadoval
pracovník z elektrárny,
asem jsem si na to zvykl
a oni omezovali úadování na minimum nebo pozdji dopoledne, kdy jsem
na pokoji nebyl.
Šoféra s „Pobdou“ jsem
využíval každý den
k tomu, že mne vozil do
hotelu v Bataku na obd.

S jídlem to nebylo nic
moc. V té dob zaala
v celém Bulharsku sezóna jehního masa a na
jídelním lístku bylo samé
„agneško“, tak íkají jehnímu. Zaínalo to agneško supa, pak agneško
jachnija, agneško gorskij
kebab, agneško musaka a
nevím už jaká další jídla.
Zkusil jsem to jenom jednou a tím jsem skonil.
Jídlo podávali poloteplé,
na studených talíích se
srážel lj a tak to bylo cítit „kozlovinou“, že jsem
ml po chuti. Proto jsem
si radji od pondlí do soboty objednával celé dva
msíce „star fazul a nádenicu“. To byla zadlávaná
bílá
fazolka
s opeeným kabanosem a
k tomu „praskovi kompot“ (broskvový kompot).
Snídan a veee jsem
odbýval z potravin, které
jsem si vždy na týden nakoupil v Peštee. Nkdy
v nedli jsme zajeli na
obd do okresního msta
Pazardžik. V okolí msta
jsou velké plantáže rží
k výrob ržového oleje.
I tam na jídelníku bylo
vtšinou jehní maso.
Dal jsem si ho, ale bez polévky, když mn ujistili, že
v hotelu chutná mnohem
lépe než v hospod. Jídlo
podávali na pedehátém
talíi horké, a tak to bylo i
velmi chutné (jako kzle
pipravené doma). Zmíním se ješt o nejvtší pochoutce Bulhar a to je
vaená jehní hlava i
s oima, donesená na talíi. Je to docela drsný pohled, jak vidlikou dlabou
z hlavy mozeek.
Práce na elektrárn pokraovala celkem úspšn, byly pouze problémy

s rozvodem deviátoru
(rozvazovala se vazba),
což jsem vyešil na míst
zdvihem servomotoru a
sklidil pochvalu od Franty Horálka. Ten se musel
demontovat a na soustruhu upravit narážky na
víku a ásten i píst.
Byla to chyba konstrukce. Závadu jsem zjistil tak,
že podle vyrobené šablony odpovídající prmru
paprsku nesml deviátor
pi plném otevení zasahovat do paprsku. Po rozpojení táhel jsme zjistili,
jaký musí být skutený
zdvih servomotoru, aby
k této závad nedocházelo. Navíc Peltonova turbína na Bataku byla první vertikální turbínou se
dvma dýzami vyrobená
v KD a s uvádním do
provozu nebyly žádné
zkušenosti. Byla také
moje první Peltonova turbína, co jsem dával do
provozu, vetn kulového
šoupátka.
Koncem bezna byly velikononí svátky, které se
v tento as v Bulharsku
neslavily. Na velikononí
pondlí se pracovalo. Já
jsem sedl u obda a jedl
zadlávanou
fazoli
s kabanosem a ekl toto
íšníkovi. Prý a pokám,
že mn donese nco dobrého (íkali „chubovo“).
Donesl kus soleného vepového špeku. U nás se
udil, oni jej nakládali do
soli. Ale i tak to byla zmna, ml jsem týden upravený jídelní lístek ke snídani a k veei.
Když jsme mli turbínu a
regulátor pipraveny
k vypínacím zkouškám a
72 hodinovému provozu,
ml nemalé problémy s
vyvážením generátoru

toru nebylo ideální a podlaha generátoru se tak
chvla, že se na ní nedalo pomalu stát. Ale byl to
ruský technik a Bulhai si
mu nedovolili nic íct. Takový mli respekt. Jmenoval se Chochlov.

Po ukonení zkušebního
provozu a podepsání protokolu byla turbína pedána do užívání provozní
obsluze. Po úspšném
uvedení VE Batak do
provozu, po dva a pl
msících, následovala

Pipravil Petr Pavel

cesta dom lžkovým vlakem pes Jugoslávii a
Maarsko.
V píštím pokraování
bude vzpomínka na elektrárnu PROMISSAO
v Brazílii.

Dovolte mi, abych tchto
pár ádek vnoval svému
ddovi, (1910 - 1986 ) rolníku, košíkái a hasii z
Vidonic .p. 18, který by
dnes urit se zadostuinným údivem sledoval porevoluní zmny jak v politice, tak i zmny v majetkovém a hlavn polním vlastnictví našeho malebného
Peckovska. Letošního dvanáctého dne msíce bezna by mu bylo sto let.
Já ho pamatuji až v jeho
dchodovém vku, o jeho
strastech v dobách hospodaení s vlastními komi na
„spoleném družstevním“
vím jen z vyprávní. Jako
malý kluk jsem s ním strávil spoustu asu. Místo docházky do mateské školky jsem byl až do svých
šesti let od rána do odpoledne jeho stínem. A byl
jsem s ním moc rád. I dnes
na nho asto myslím,
vzpomínám na dtské
otázky, které jsem mu dával, když ve svtnice pletl proutné košíky a pod
stájí bužírkou vázal bezová koš ata. U rozpáleného piliáku jsem mu podával proutí a sledoval jeho
skroucené prsty, jak se hbit pohybovaly okolo osnovy ze silných prut. Zaínal však vždy dnem. U
malých košík si dno vyrábl sám jen z proutk,
které rostly na vrbikách u
našeho baráku. U koš
bramborových a travních
používal devné kíže od
p. Podzimka z Brusnice,
které na stedu ozdobil barevnou bužírkou. Ta mi
pokaždé svojí pestrostí velmi imponovala. Nkolikrát
jsem si barvu mohl vybrat
i já. Pro kíže se do Brusnice chodilo nkolikrát za
rok. Dda chodil pomalu,
asto odpoíval, ml astma. astji se chodilo do
lesa na „ucha“. Ddovi se
hodila nejlépe vtvika z
erstvého polomu nebo
pokáceného stromu. Vím,
že nejvíce „frely“ jedlové, ale tch bylo málo.
Doma je pak pod stájí provázkem formoval do patiného stavu, po dopletení zhruba poloviny košíku
z nich vybíral ty nejvhodnjší kousky. Pod tou klnikou tam visely i mnoho
msíc na velkých hebech jako v njaké galerii.
Pes jeho krásné koše ho
znal kdekdo. Ode Dvora
až po Paku. Dtská pýcha
se mnou dost cviila, když
pijel zákazník pro další koš
a vychvaloval, co mu ten
minulý vydržel let...
Dda ml rád pírodu. Byl
vášnivý houba a sada.
Mnoho asu trávil na zahrad, a už ekáním v
„celou“ s motykou na krtka nebo staráním se o stromy. Vzpomínám, jak podpíral pi nadúrod vtve
nonet a maliná uprave-

nými hrázkami. Pi sklizni
ml radost z plných devných beden na trakai.
Dda byl také výborný seká trávy. Za jeho jugoslávskou ptasedmdesátkou
byl vždy pravidelný ádek
a strništ, no radost pohledt. Lákalo m umt to
jako on. Tak jsem si asi v
devíti letech tu jeho kosu
pjil a snažil se nco nasekat, ale petrhl jsem mu
ji. Slabouká, lehouká,
erstv naklepaná...Chvíli
se zlobil, ale pak m vzal
ke svému kamarádovi
Gustovi Štrbovi a ten m
ze zlomeného kosišt udlal na mou devítiletou postavu nástroj pímo na
míru. Doma m pak dda
rozklepal ruskou šedesátku, nasadil ji a nauil m
se s ní ohánt. „Musíš
zlehka, hlavn ne silou, jinak se za chvíli odrovnáš!“
íkával a pozorn sledoval
mé dílí sekáské úspchy.
Po pár letech jsem už sekal sekakou. „Kdyby sis
ten benzín nechal radši do
toho simsóna a vzal si
kosu!“ pesvdoval m.
No jó, ale nebylo nad to,
když to pkn valo a kouilo. Který kluk nemá v
patnácti rád motory, teba
i v sekace...?
Dda se dokázal radovat
hlavn ze studijních výsledk svých vnuk a vnuek
a njakou korunou bylo
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Miloš Petr

každé naše vysvdení
vždy odmnno.
Ml rád všelijaké dní ve
vesnici, v nedli si dopál
piveko „U Vais“ a se
sousedy probíral veškerý
život v naší obci. Byl zasloužilým lenem místního
hasiského sboru. O chod
sboru a o výsledky v okrskových soutžích se do
posledních chvil stále zajímal. Ke sklonku života dal
na své náklady zrestaurovat sošku sv. Jana Ktitele, která byla ve vitrín nad
vchodem do místního kostela. Hasii byli jeho velkým koníkem. Velké slávy k devadesátiletému výroí založení sboru se však
o pár týdn nedožil.
Postupn mu odcházeli
jeho kamarádi, vzpomenu
p. Karla Šturmu, „písmomalíe“ z Lomnice, pocházejícího z Vidonic, p. Mikulku, souromého hospodáe, o jehož úmrtí mu
naše rodina kvli zdravotnímu stavu radši neekla a
další.
Od podzimu roku 1985 to
bylo s jeho zdravím ím dál
horší, podle jeho slov, že se
jara už nedoká, skonal
osmý den nového roku
1986.
Tím se naplnil osud jednoho obyejného venkovského lovka, který žil neobyejný a smysluplný život
pro druhé...

Vzpomínka na Josefa Petra

ruský specialista. Neuml
vyrovnat spojku generátoru s naší turbínovou
spojkou. Nakonec to musel udlat p. Ržika,
když Rus to po týdnu
marného rovnání nezvládl. Ani vyvážení generá-

