
Město Pečky zastoupené starostkou Mgr. Alenou Švejnohovou vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení místa strážníka 
Městské policie města Peček.

Termín pro podání přihlášky: 30. 10. 2020
Předpokládaný nástup do zaměstnání: od 1. 1. 2021 nebo dle dohody.

Bližší informace naleznete na webu města www.pecky.cz 
nebo je podá tajemnice Městského úřadu v Pečkách 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová 
na telefonním čísle 321 785 570, mobil.: 607 025 406

10 ŘÍJEN

2020

T- mobile olympijský běh
Ve středu dne 23.9.2020 se naše škola zú-

častnila akce s názvem „T-Mobile olympij-
ský běh“, která připomíná význam olympij-
ských her. Pojali jsme tedy celý den v duchu 
olympiády. V ranních hodinách si žáci naší 
školy osvětlili historii, současnost a symboly 
olympijských her, vzpomněli jsme na někte-
rá jména našich vynikajících olympioniků, 

vyplnili společnými sílami kvízy k tématu 
olympiády a následně se vydali na hřiště 
ke stadionu, kde všichni zaběhli 500 m. Po 
návratu do školy ti nejlepší sportovci dostali 
ceny a medaile, ale ani ostatní nepřišli zkrát-
ka. Počasí se vydařilo, všichni jsme si to uži-
li. Takže sláva vítězům a čest poraženým!

Martina Kristlová, ZŠ o.p.s.

Úprava 
úředních hodin 
Městského úřadu v Pečkách

Úřední hodiny pro veřejnost se bu-
dou řídit aktuálním nařízením vyda-
ným prostřednictvím usnesení vlády 
ČR. Důvodem nařízení je snaha plošně 
neohrozit činnost úřadů. Rozsah úřed-
ních hodin se nyní omezuje na pondělí 
a středu, vždy pět hodin v daném dni. 
Konkrétní časy aktuálně zveřejníme 
na webu města. Upřednostněn bude 
písemný, telefonický či elektronický 
kontakt. Návštěvu úřadu mimo stano-
vené hodiny předem konzultujte na 
telefonním čísle ústředny 321 785 051.  

Podatelna Městského úřadu v Peč-
kách je umístěna v přízemí v kance-
láři č. 6 vpravo při vstupu do budovy 
radnice. Současně prosíme všechny 
občany, aby preferovali možnost vy-
užít podání v elektronické podobě na 
adrese e-podatelna@pecky.cz nebo 
prostřednictvím datové schránky 
města 8zwbr8t. 

Vstup do budovy radnice bude 
umožněn pouze v ochranných rouš-
kách, respirátorech, šátcích nebo ji-
ných prostředcích, které brání šíření 
kapének. 

Tato omezení se přijímají jako 
opatření proti šíření onemocnění                 
COVID-19.
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Vážení občané Peček a Velkých Chva-
lovic, jak jistě víte, čeká nás další období 
nouzového stavu, zejména pak nových 
situací a opatření, která se budou měnit 
dle intenzity šíření nemoci COVID-19. 

Není vždy snadné se orientovat 
v platných nařízeních či povinnostech 
spojených s touto novodobou situací, což 
může u jednotlivců vyvolávat řadu nejis-
tot. I to je důvod, proč znovu obnovuje-
me KRIZOVOU LINKU POMOCI, která 
se velmi osvědčila v jarním období, kdy 
jsme se s koronavirem učili žít.

Krizovou linku města Pečky 607 
439 577 můžete využít v provozní době 
městského úřadu www.pecky.cz. Mimo 
provozní dobu se obracejte na starostku 
města Alenu Švejnohovou 606 609 572 
a místostarostku Ivetu Minaříkovou 606 
609 573. Obracet se na linku můžete s žá-
dostmi o informace, pomoc při zajištění 
nákupů, pochůzek, donášek léků, zpro-
středkování obědů, aj. Nabízíme také 
možnost zaslání e-receptu vašim prak-
tickým lékařem na číslo krizového tele-
fonu s následnou donáškou léků našimi 
dobrovolníky.

Pomoc je poskytována zejména senio-
rům a jinak ohroženým skupinám.

Velká část dobrovolníků, kteří nám 
pomáhali v jarním období pandemie, 
nám nadále nabízí svou pomoc, za což 
jim upřímně děkujeme. I tak vás prosí-
me, buďte v pravidelném kontaktu nejen 
se svojí rodinou, ale i se sousedy, kteří 
mohou potřebovat vaši pomoc, ale nedo-
káží si o ni říci. Děkujeme!

Iveta Minaříková

Shrnutí kontaktů:

Krizová linka pomoci 
města Pečky
607 439 577

Starostka města
Alena Švejnohová

606 609 572 
1. Místostarostka
Iveta Minaříková

606 609 573

Farmářské trhy
V sobotu 3. 10. 2020 se uskutečnil 3. roč-

ník farmářských trhů. Přesto, že akce byla 
ovlivněna pandemií covid-19, lidé přišli, 
a nakoupili si ve stáncích regionální pro-
dukty. Počasí přálo, lidé si tak mohli dopřát 
teplého svařeného vína i dobrých koláčků. 
Nakoupit si dále mohli jablka, brambory, 
domácí limonády a sirupy, mléčné výrobky, 
mák, koření, česnek, produkty z medu, vý-

Krizová linka 
pomoci 

města Pečky

robky z keramiky, textilu i papíru. Veškerá 
hygienická opatření byla dodržena. Zveme 
občany na další trhy.

Děkuji všem, kteří mi pomohli s přípra-
vou farmářských trhů a hlavně prodejcům, 
že se v této době  nebáli přijet a prodávali 
své produkty.

Jaroslava Heroldová (organizátor akce)

Fotokronika
Napouštění rybníku Benešáku, jehož jsme si poprvé všimli v pátek 2. 10. 2020, zachytilo 

oko fotoaparátu a je to zajímavá podívaná!
Libor Vodička

Napouštění 3. 10., kolem 14 h

Napouštění 4. 10. po 15 h
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Ze zářijových jednání Rady města 
RM schválila
• Uzavření SOD na akci: „PD veřejné WC a kryté stání na kola u nádraží v Pečkách“ s vy-

braným uchazečem.
• Uzavření nájemní smlouvy mezi městem Pečky a  na pronájem Hasičské zbrojnice ve 

Velkých Chvalovicích za cenu 1000,- Kč/měs. + el. en.. Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou do 31. 12.  2020. 

• Realizaci oprav výtluků na místních komunikacích v Pečkách a ve Velkých Chvalovicích 
firmou Roadstav s.r.o.

• A jmenuje s okamžitou platností kronikářem města p. Mgr. Libora Vodičku, Ph.D.  Dosa-
vadní kronikář p. Jan Karbus oznámil rezignaci. 

• Udělení ceny starostky města p. Evě Jíchové za obětavou činnost pro Sokol Pečky, včet-
ně rekonstrukce sokolovny a p. Janu Karbusovi za dlouholetou kronikářskou a archivní 
činnost pro město Pečky. 

• Povolení výjimky pro Mateřskou školu Mašinka Pečky z maximálního počtu dětí ve 
třídách ve školním roce 2020/2021 pro jednotlivé třídy. 

• Přidělení bytu č. 36 v čp. 218 Tř. 5. května, Pečky na základě doporučení bytové komise 
ze dne 21. 9. 2020.

• Přidělení bytu č. 14 v čp. 1042 ul.Chvalovická, Pečky na základě doporučení bytové ko-
mise ze dne 21. 9. 2020.

• Uzavření Dodatku č. 2 ke SOD „Projektová dokumentace interiéru Kulturního střediska 
Pečky“ mezi Městem Pečky a firmou Bianco Architects s.r.o.

• Uzavření Smlouvy o nakládání s komunálními odpady na správním území města Peček 
 č. 005/2020 mezi městem Pečky a společností Služby města Pečky s.r.o.

RM doporučila ZM ke schválení
• Schválení uzavření SOD na akci: „Studie a projektová dokumentace – Proluka u domu 

služeb a park pod vodojemem, Pečky“ s vybraným dodavatelem XTOPIX architekti 
s.r.o.

Blanka Kozáková

Vážení čtenáři,  naši členové po delší době 
měli to štěstí, že se podařilo uskutečnit výlet 
na noční prohlídku Zámku Radim dne 29. 
8. 2020. Tento renesanční  zámek, který Zá-
ruba z Hustiřan v roce1610 postavil na místě 
bývalé tvrze, se téměř v původní podobě za-
choval dodnes.

Prohlídka na zámku se všem moc líbila 
a byla spojena i s programem. Zámek se na-
chází 2 km od Peček a přesto výlet byl moc 
pěkný a jsme rádi, že i v našem okolí jsou 
hezké památky, a je na co se dívat.

Další náš výlet se uskutečnil 3. 9. 2020  
do ZOO a botanické zahrady Liberec. Po-
časí se vydařilo a tak si to členové velice uži-
li, jedni se věnovali prohlídce ZOO zahrady 
a někteří využili prohlídky v Botanické za-
hradě.

Po prohlídce jsme se vypravili do města 
Liberce, kde jsme si prohlídli části města,  
a pak si poseděli a dali občerstvení.

Oba výlety po zhodnocení byly velice 
pěkné, všichni byli spokojení, jako výbor 
máme radost.

Těšili jsme se na konec září, kdy mělo být 
posezení s hudbou, tancem a občerstvením 
v Radimi, ale bohužel kvůli koronavirové si-
tuaci jsme to museli odložit.

Výbor všem přeje, abyste byli na sebe 
opatrní a slibujeme, jak to bude možné, že 
se uvidíme na tom slíbeném posezení.

Výbor MO STP

Zpráva o činnosti 
MO STP Pečky 
v měsíci srpnu 

a září  2020

Ze zářijového Zastupitelstva města 
ZM vzalo na vědomí
• Plnění rozpočtu ke dni 31. 7. 2020 a plánu hospodářské činnosti ke dni 30. 6. 2020.
• Informaci o půjčkách z FRB – 2. kolo pro rok 2020 – nebyla podána žádná žádost o půjčku 

z FRB.
• Informace o plánu investičních akcí ve městě ke dni 9. 9. 2020.

ZM schválilo
• PD Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách, sever – 2. etapa
 odprezentovanou  Ing. M. Havlovou Ph.D. /LAND05 Praha/.
• Poskytnutí dotace pro TJ Spartak Pečky ve výši 50.000,-Kč na zřízení kanalizační pří-

pojky k tenisové klubovně na sokolišti a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí 
dotace.

• Návrh na doplnění pozemku ve vlastnictví Města Pečky do změny ÚP č. 3 v souběhu 
se změnou ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona. Zhotovitelka ÚP Ing. 
Arch. Martina Tunková zapracuje změny územního plánu tzv. zkráceným způsobem. 

Blanka Kozáková

Pečin roku 2020
Tradiční součástí farmářských trhů je 

i vyhlášení ankety Pečin roku. V minulých 
letech se vítězi staly následující „Pečiny“:

- Vítěz roku 2018 - FITPecky
- Vítěz roku 2019 - EKOtým místní zá-

kladní školy pod vedením paní učitelky Ka-
teřiny Čihákové.

Letošní výsledek byl velmi těsný. Nako-
nec od vás však nejvíce hlasů získala Obno-
va pečecké sokolovny. 

Gratulujeme a těšíme se na Pečin roku 
2021.

Za Naše Pečky Blanka KozákováBezpečné přechody
Se zahájením školního roku 2020/2021 

se znovu na přechody pro chodce vrátili 
zaměstnanci města, kteří dohlíží na bez-
pečnou cestu ke školní budově. Letošní září 
však bylo pro děti i asistenty jiné. Školní 
výuka začala s několikadenním zpožděním 

a navíc se mnozí žáci vraceli do tříd po ně-
kolika měsících, nejen těch prázdninových. 
Jsme rádi, že řidiči respektují pokyny asis-
tentů na přechodech a že situace, kdy řidič 
nereaguje na červený terčík, jsou spíše vý-
jimkou.

Cecilie Pajkrtová
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Počet 
okrsků Počet voličů v seznamu

Vydané 
úřední 
obálky

Volební 
účast v %

Počet plat-
ných hlasů

6 3 689 1 529 41,45 1 500

Číslo Název Počet hlasů %
5 Demokratická strana zelených 8 0,53
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 365 24,33
16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 71 4,73
19 Česká pirátská strana 162 10,80
22 Moravané 0 0
33 Občanská demokratická strana 207 13,80
38 Dělnic. str. sociální spravedl. 4 0,26
45 Česká str. sociálně demokrat. 68 4,53
48 Spojenci  - TOP09, Hlas, Zelení 53 3,53
50 ANO 2011 355 23,66
63 Komunistická str. Čech a Moravy 129 8,60
67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00
69 Občanská demokratická aliance 3 0,20
70 Trikolóra hnutí občanů 63 4,20
71 Svobodní 8 0,53
82 ROZUMNÍ- Petr Hannig 4 0,26

SEŘAZENO PODLE POČTU HLASŮ
Číslo Název Počet hlasů %

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 365 24,33
50 ANO 2011 355 23,66
33 Občanská demokratická strana 207 13,80
19 Česká pirátská strana 162 10,80
63 Komunistická str. Čech a Moravy 129 8,60
16 Svoboda a přímá demokracie (SPD) 71 4,73
45 Česká str. sociálně demokrat. 68 4,53
70 Trikolóra hnutí občanů 63 4,20
48 Spojenci  - TOP09, Hlas, Zelení 53 3,53
5 Demokratická strana zelených 8 0,53
71 Svobodní 8 0,53
38 Dělnic.str.sociální spravedl. 4 0,26
82 ROZUMNÍ- Petr Hannig 4 0,26
69 Občanská demokratická aliance 3 0,20
22 Moravané 0 0
67 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Výsledky hlasování za město Pečky
Výsledky voleb  

do zastupitelstev 
krajů a do senátu

Výsledky hlasování jsou uveřejněny na 
stránkách ČSÚ www.volby.cz.  

Volby do zastupitelstev krajů 2020 
Celkové výsledky voleb do zastupitelstva 

kraje vyhlašuje a uveřejňuje krajský úřad 
na své úřední desce.

Volby do senátu 2020 
2. kolo proběhne  9. - 10. 10. 2020
Státní volební komise vyhlásí a uveřejní 

celkové výsledky voleb do Senátu sdělením 
ve Sbírce zákonů.

Výsadby stromů 
v okolí Peček 
a jejich osud

Množí se dotazy na osud vysazených 
stromků v rámci občanských výsadeb a péči 
o ně. Proto si dovolujeme malé shrnutí sou-
časného stavu.

V průběhu posledních let jsme v okolí 
Peček a Velkých Chvalovic vysadili celkem 
270 stromů. Letos z celého množství uschly 
4 stromky (2 třešně a 2 hrušně), ostatním 
stromkům se daří. Uschlé stromky na pod-
zim nahradíme novými.

Všechny stromky pravidelně kontroluje-
me a několikrát do roka provádíme jejich 
údržbu (kontrolu kůlů, opravy úvazů, řez 
a odštípání výhonků z kmenů). O zálivku se 
starají Pečecké služby. Zálivku pravidelně 
kontrolujeme a pokud 14dní neprší, aktivně 
se ptáme, kdy proběhne zálivka. 

Problematickou lokalitou se stala polní 
cesta na Ratenice, kde jsme vysadili cel-
kem 41 jabloní. Tato cesta byla zpevněna 
pro pojezd těžké techniky. Vše se děje velmi 
blízko vysazeným stromkům. Kdybychom 
toto věděli dopředu, do výsadby bychom se 
nepouštěli. V každém případě platí, že na 
místě jsou zatím všechny jabloně v pořád-
ku, žádná není poškozená a nechybí. Velké 
mezery mezi některými stromy jsou určeny 
pro zemědělskou techniku, aby vjezdem na 
pole stromky neničila. Starosta Dobřichova 
je domluven s firmou, která zde staví, na 
ochraně stromků. V době vydání Pečeckých 
novin by již mělo dojít k úpravě sypaného 
podkladu u stromků tak, aby nedošlo k po-
škození kmínků. 

Letos k současným výsadbám přidáme 
dalších 80 k silnici od Kostelní Lhoty. Výsad-
ba proběhne 7.11. od 10,00. Pokud se chcete 
zapojit, pár stromků je ještě volných. Bližší 
info na webu: http://pecky.jan.tax/alej-mapa

Tým organizátorů: 
Tomáš Vodička, Ladislav Zindr, Jan Tax

Pozdrav z Pečovatelské služby 
města Pečky

Ráda bych v těchto dnech, kdy se opět 
den za dnem zveřejňují různá omezení, při-
pomenula hezké setkání v atriu DPS, které 
jsme pro naše klienty uspořádali ve čtvrtek 
10. září 2020. Počasí nám přálo, a tak jsme 
se mohli sejít v naší zahradě, opéci si špe-
káčky a také zazpívat při harmonice. Na 
setkání také dorazila paní senátorka a ředi-
telka Centra sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o.p.s. paní Emílie Třísková, kte-
rá dokonce s sebou přivezla kroniku místní 
pečovatelské služby ze 70. a 80. let, tj. z dob, 
kdy ve zdejší pečovatelské službě působila, 
a tak mnozí pamětníci s ní rádi zavzpomí-
nali. Všem pečovatelkám, které pomáhaly 
s organizací a zajištěním tohoto odpoledne 
patří velký dík!

Budeme si přát více takových hezkých 
setkání. Těchto velkých se pravděpodobně 
dočkáme až v příštím roce, ale i tak stále 
umožňujeme našim klientům se setkávat 
při aktivitách Senior klubu. Sice v omeze-
nějším počtu, ale přeci jen. Klienti si setká-
vání při cvičení na židli a při tréninku pamě-
ti přáli, a tak i my jsme zvážili všechna rizi-
ka a pozitiva a nakonec se rozhodli aktivity 
Senior klubu nerušit. 

Také v pečovatelské službě jsme stále 
připraveni poskytnout potřebnou pomoc 
zájemcům, kteří o pomoc požádají. Pečo-
vatelskou službu nijak neomezujeme a dle 
dostupné kapacity se snažíme pomoci všem, 
kteří pomoc potřebují.

Přeji všem pevné zdraví a pozitivní mysl!
Petra Čermáková, ředitelka
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Počet 
okrsků Počet voličů v seznamu Vydané úřední 

obálky
Volební 

účast v %
Počet plat-
ných hlasů

6 3 684 1 482 40,23 1 434

Číslo Kandidát Vol. strana Počet hlasů %
1 Zapletal Michal Mgr. ODS 208 14,5
2 Třísková Emilie NK 200 13,94
3 Škorpík martin Ing. KSČM 117 8,15
4 Otta Jiří Ing. NK 37 2,58
5 Koky Cyril Mgr. MPA Piráti 112 7,81
6 Otava Karel Ing. ČSSD 40 2,78
7 Klinecký Tomáš Mgr. TOP09, Hlas, Zelení 115 8,01
8 Karen Igor MUDr. ANO 282  ** 19,66
9 Kohoutová Ivanka PhDr.PhD. Trikolóra 63 4,39

10 Žantovský Petr doc.Mgr.Ph.D. SPD 91 6,34
11 Kárník Pavel Mgr. STAN 169  ** 11,78

SEŘAZENO PODLE POČTU HLASŮ
Číslo Název Vol. strana Počet hlasů %

8 Karen Igor MUDr. ANO 282  ** 19,66
1 Zapletal Michal Mgr. ODS 208 14,5
2 Třísková Emilie NK 200 13,94

11 Kárník Pavel Mgr. STAN 169  ** 11,78
3 Škorpík martin Ing. KSČM 117 8,15
7 Klinecký Tomáš Mgr. TOP09, Hlas, Zelení 115 8,01
5 Koky Cyril Mgr. MPA Piráti 112 7,81

10 Žantovský Petr doc.Mgr.Ph.D. SPD 91 6,34
9 Kohoutová Ivanka PhDr.PhD. Trikolóra 63 4,39
6 Otava Karel Ing. ČSSD 40 2,78
4 Otta Jiří Ing. NK 37 2,58

** postupující kandidát

Volby do Senátu Parlamentu ČR, obvod 42
Výsledky hlasování za město Pečky - 1. kolo

Rozšíření sběrné 
sítě o kontejnery 

na tříděný kovový 
odpad a na 

nápojové kartony
Město Pečky ve spolupráci s firmou EKO

-KOM, a.s. rozšířilo počty kontejnerů, do 
kterých je možné odkládat vytříděný kovo-
vý odpad a nápojové kartony.

Kontejnery na tříděný kovový odpad 
jsou šedivé barvy a jsou nově rozmístěny 
v ulicích: K.H.Borovského, V Horkách, Jiří-
ho z Poděbrad, Prokopa Holého, V Kaštán-
kách, Sokolská, Mikoláše Alše, Františka 
Voláka, Husovo náměstí, Oldřicha Dobiáše, 
Tahiti, Grégrova (nová výstavba), Barákova. 
Do kontejnerů patří plechovky od potravin, 
nápojové plechovky a ostatní drobné kovové 
předměty z domácnosti.  

Kontejnery na nápojové kartony jsou čer-
né barvy s oranžovým víkem a odkládají se 
do nich např. krabice od mléka, vína, džusů. 
Tyto kontejnery jsou na stanovištích v uli-
cích K.H. Borovského, V Horkách, Jiřího 
z Poděbrad, Sběrný dvůr, Sokolská, Mikolá-
še Alše, Františka Voláka, Husovo náměstí, 
Tahiti, Žerotínova, Hellichova a ve Velkých 
Chvalovicích v ulici Ke Dráze a Ke Hřišti 
(nová výstavba). 

Nejbližší kontejnery ke svému bydlišti 
snadno naleznete na webu města v mapo-
vém portálu https://app.gisonline.cz/pecky. 

Děkujeme všem občanům, kteří odpad 
třídí. 

Hana Pokorná

Nádoby na sběr kuchyňského 
oleje jsou na stanovištích sběru 
tříděného odpadu v Pečkách v uli-
cích Barákova, Grégrova, Svobody, 
Žerotínova a ve Velkých Chvalovi-
cích v ulici Ke Hřišti (u krámu). 

Informaci snadno naleznete na 
webu města v mapovém portálu      
https://app.gisonline.cz/pecky. 
Stačí v levém sloupci zaškrtnout 
kontejnery a na mapě se Vám zob-
razí všechny kontejnery ve městě 
(odlišené podle typu odpadu, pro 
který jsou určeny). Mapa se ovládá 
stejně, jako oblíbený portál mapy.
cz. Případně můžete využít funk-
ce pro vyhledání v pravém sloupci 
a nalézt tak kontejnery pro vámi 
zvolený odpad v dané lokalitě.

MěÚ Pečky, Odbor ŽP, 
Hana Pokorná

Změna provozní 
doby na přepážkách 

České pošty, s.p. 
v Pečkách

S odkazem na zkušenosti z období první 
vlny koronavirové krize se rozhodla Čes-
ká pošta, státní podnik  upravit provozní 
dobu na více než 290 pobočkách a nahradit 
dvousměnný provoz jednosměnným. Nové 
podmínky platí pro pečeckou poštu od 1.říj-
na 2020. Doručování zásilek by nemělo být 
touto změnou dotčeno.

Pondělí 10.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Úterý 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Středa 10.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Čtvrtek 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Pátek 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Sobota 08.00 – 12.00
Neděle zavřeno
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Co nepatří do kanalizace !
Vzhledem k opakova-

ným problémům na kana-
lizační síti vás tímto infor-
mujeme, že vhazováním 
látek, které do kanalizace 

nepatří, dochází k porušování kanalizačního 
řádu.

Co do kanalizace nepatří a kam s tím od-
padem:

• Biologický odpad: Zbytky jídel, odpad 
z kuchyňských drtičů. Zbytky potravin v ka-
nalizaci podporují život různých živočichů. 
Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kana-
lizaci usazenými pevnými látkami, na kte-
ré se vážou zejména tuky, což může mít za 
následek snížení průtočnosti kanalizačních 
přípojek, následně kanalizačních řadů, až 
po jejich úplné ucpání.

Patří do biologicky rozložitelného odpa-
du - kompost, hnědá popelnice, sběrný dvůr

• Oleje a tuky: Tuk se usazuje na stě-
nách kanalizace, kde tuhne a kde na sebe 
nabaluje další a další nečistoty. Lepí se na 
něj ubrousky, hygienické potřeby a další ne-
čistoty. Důsledky jsou ucpaná čerpadla nebo 
narušení biologického stupně čištěni odpad-
ních vod.

Patří do popelnic na jedle oleje a tuky 
rozmístěných po městě

• Hygienické potřeby (vlhčené a kosme-
tické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové 
pleny atd.): Vlhčené ubrousky jsou obvykle 
vyrobeny z dlouhých vláken netkané celu-
lózy a nebo z plastů, a mají tendenci ulpívat 
v kanalizační síti v záhybech, kříženích či 
překážkách a vytvářet odolnou kompaktní 
masu. Zanáší česle, ucpávají čerpadla a sni-
žuji průtočný profil kanalizace.

Patři do směsného komunálního odpadu 
- popelnice, sběrný dvůr

• Chemické látky (barvy, ředidla, oleje, 
léky, omamné látky, zahradní chemie atd.): 
Chemické a nebezpečné látky mají negativ-
ní vliv na biologické procesy při čištění od-
padní vody.

Patří mezi nebezpečné látky, které se vy-
bírají na sběrném dvoře vyjma léků, které 
patří do lékárny.

Všechny výše uvedené věci ohrožuji sa-
motné fungování kanalizačního systému a 
čistírny odpadních vod.

Náklady spojené s čištěním kanalizač-
ních přípojek a kanalizace se pohybuji v 
řadu tisíců korun podle náročnosti jednot-
livých případů a v případě kanalizačních 
přípojek, ze kterých je tato nekázeň na síti 
způsobována, jsou hrazeny vlastníky kana-
lizačních přípojek.

Děkujeme, že likvidujete svůj odpad 
správným způsobem.

Hřbitov v Pečkách
S účinností od 1. září 2020 vstoupil v plat-

nost nový Řád veřejného pohřebiště města 
Pečky, který mimo jiné upravil provozní 
dobu hřbitova. Nová provozní doba je:

Zimní období listopad – únor

Pondělí – Neděle 8 – 18 hod.

Letní období březen – říjen

Pondělí – Neděle 7 – 19 hod.

Ukončení svozu 
bioodpadů z domácností

Na základě dohody se zástupci města in-
formujeme, že svoz bioodpadů z domácností 
bude probíhat až do 1. prosince 2020.

Adam Brant

Pro každého něco,
to je nabídka našeho pečeckého vzdělá-

vacího centra. Chcete se bavit, vzdělávat, 
relaxovat, nebo byste to rádi dopřáli svým 
dětem. Vybíráme z naší nabídky:

Jazykové kurzy (Aj, Nj, Fj) pro děti i do-
spělé (včetně přípravy na maturitu z Aj) .

Ámos (1. - 2. třída) - pro děti, kterým se 
ve škole nedaří tak, jako ostatním, těžko se 
soustředí, neví si rady. Kroužek hrou a kre-
ativitou pomáhá nalézat cesty a způsoby, 
jak učivo zvládat, jak vstřebávat svět kolem 
nás, rozvíjet své silné stránky a sebeuvědo-
mění, zmírňovat obtíže se soustředěním, …

Klubík (2,5 - 4 roky) - pravidelný dětský 
klub s pohádkou, písničkou, pohybem, tvo-
řivou dílničkou, … a  prvními kamarády.

Přípravka z Čj a Ma na přijímačky na 
střední školy - pomůže dětem s požadavky 
na testy a budoucí studium.

Pohádka (4 - 12 let) - pro děti, které si 
chtějí společně pohrát a zahrát příběhy, kte-
ré jsou v nás i kolem nás. Naše Pohádka je 
tvořivá, uvolňující, poznávací, inspirující, 
spolupracující, improvizační, podporující 
sebedůvěru, vyjadřování vlastních pocitů, 
radost, fantazii, komunikační dovednosti …

Keramika, Ateliér a Fotoateliér pro 
všechny věkové kategorie.

Jak na to (5. - 9. třída - budoucí studenti) - 
kroužek, jehož cílem je naučit děti pracovat 

s textem, zpracovávat si výpisky, umět si dě-
lat poznámky a učit se z nich, lépe využívat 
svou paměť a najít si nejvhodnější způsob, 
jak si zapamatovat množství informací, vy-
užívat různé učební strategie a zlepšit své 
studijní návyky, plánovat si nejen své učení, 
ale i další aktivity.

Kutílek, Kutil, Kreativ a Tvořílek - 
kroužky pro rozvíjení kreativity, prostorové 
představivosti, jemné motoriky a zručnosti 
našich dětí, které jim poskytují prostor pro 
vlastnoruční tvoření. Umět si připravit prá-
ci, neodbýt ji, těšit se na výsledek a hlavně 
vše dokončit - to jsou cíle našich lektorů při 
práci s dětmi.

Doučko  (3. - 5. třída) - kroužek pro dovy-
světlování, procvičování a upevňování vědo-
mostí z Čj a Ma.

Hlavičky (1. - 4. třída) - co takhle si pohrát 
s logickými hrami, rébusy, hlavolamy, obje-
vovat a poznávat okolní svět, procvičovat 
postřeh a paměť?

Klubko  - večerní dámský klub s vlastno-
ručním tvořením (drátování, pletení z papí-
ru, patchwork, …).

Celou naši nabídku naleznete na www.
vzcentrum.cz a facebooku Vzdělávací cent-
rum Pečky, pište na info@vzcentrum.cz, vo-
lejte 724 811 636, nebo se přijďte informovat 
přímo do kanceláře VCP.

Jana Kusá, koordinátor VCP

!! Aktuální upozornění: do 18. 10. přerušena činnost !!Dveře vedle Karla

V Komenského ulici, nedaleko bývalého 
hotelu U Karla IV. proti nádraží najdeme 
dům čp. 251. Uchovaly se na něm i moder-
nizované výkladní skříně se zbytky původ-
ního členění. Dveře tohoto domu, vzniklého 
v době, kdy Pečky dostávaly vzhled města, 
jsou obvyklého typu, jaký jsme nacházeli 
na jiných místech jako pozůstatky prvotní-
ho rozvoje na přelomu 19. a 20. století. Jsou 
dvoukřídlá s trojdílným proskleným světlí-
kem. Klapačka, dělící opticky obě křídla, je 
žlábkovaná a na konci ukončena destičkou 
s motivem bosy. Křídla dveří jsou dělena na 
tři nestejné výplně. Z předstupující kopny 
vychází profilovanou lištou lemované vpad-
lé pole s vystupující diamantovou bosou. 
V menším poli nad ním je ve vpadlé výplni 
bosa s obdélným plochým polem. Vysoká 
obdélná prosklená výplň je chráněna mříží, 
kde se objevuje ve městě nepříliš častá ko-
vářská práce. Do jednoduchého schématu 
vertikálních hranolových prutů, na okrajích 
doplněných vertikálním prutem a pod ním 
krátkými vodorovnými spojkami, vytvářejí-
cími obdélné rámečky, u prosklených dveří 
často v této době vyplňovanými barevnými 
skly. Tato pravidelná síť je uprostřed naru-
šena zalamovanými páskami s motivy drob-
ných lístků a kvítků, tvořícími dominantu 
výzdoby, které jsou v dolním kosodélném 
rámování na pravém křídle odlomeny. Dnes 
jsou dveře opatřeny novou klikou a zám-
kem, na levém křídle je proříznuta zdířka 
na vhazování pošty. Přes pozdější úpravy 
a změny, kterým během staletí podlehly 
skoro všechny dveře ve městě, jsou zajíma-
vé využitím méně obvyklé ochranné mříže 
skleněných výplní. Podobně jako v jiných 
případech se eklekticky kombinují prvky 
starších historizujících přístupů s nesměle 
uplatněnými secesními rostlinnými motivy.

Miloslav Vlk, historik umění 
a člen kulturní komise města
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Rozloučení s prázdninami 
a sluníčkovými předškoláky

Tak, jako všechny ostatní, i naši mateř-
skou školu poznamenala opatření na koro-
navirus. V květnu do školky docházeli pou-
ze zaměstnanci. Vyráběli nové pomůcky, 
třídili a omývali hračky, zařadili knihy, na 
malé zahrádce vytvořili pocitový chodní-
ček. Proběhl kompletní úklid a dezinfek-
ce všech prostor a hraček. Po uvolnění dle 
pokynů MŠMT jsme 25. května zahájili po 
dvouměsíční pauze opět provoz. Docházelo 
málo dětí, protože většinu si rodiče necha-
li doma. Takto malému kolektivu jsme se 
plně věnovali a hodně času trávili v příro-
dě. Dobřichov svou polohou skýtá možnosti 
různorodých procházek. Děti pozorovaly 
broučky, seznamovaly se s názvy přírodnin, 
květin, kamenů.  Povídali  jsme si o životě 
zvěře,  jak se o ně starají  myslivci, a také, 
čím my můžeme pomoci. Upozorňovali jsme 
děti na význam vody, jak s ní šetřit, ale i na 
důležitost hygieny. Od poloviny července 
do konce srpna byla školka uzavřena. V pří-
pravném týdnu jsme se už moc těšili na naše 
dětičky a chystali jim spoustu překvapení. 

Vzhledem k již zmíněným okolnostem 
jsme se v červnu nemohli rozloučit ani s na-
šimi předškoláky, kterých bylo letos opravdu 
hodně. Naštěstí jsme si to mohli vynahra-
dit v neděli 30. srpna, kdy se téměř všech-
ny děti ve Sluníčku opět sešly. Přišli nejen 
předškoláci, ale i menší a nově nastupující 
děti se svými rodiči, sourozenci, prarodiči 
i ostatními příbuznými. O krásný zážitek 
a zaujetí se postaralo „Divadélko Koloběž-
ka“ svým veselým a poučným představením 
o houbičkách. V závěru představení „hřib“ 
pasoval 12 předškoláků na školáky. S dětmi 
se rozloučily jejich paní učitelky,  asistentky 
i provozní pracovnice. Každý ze školáků do-
stal již tradičně keramický zvoneček se svou 
„školkovou“ značkou, knížku s věnováním, 
pastelky, diplom a medaili. Vše bylo samo-
zřejmě důkladně zdokumentováno. 

Tento slavnostní den pokračoval u fotba-
lového hřiště. Ve spolupráci s místními hasi-
či se děti zúčastnily soutěží, kde prokázaly 
své všestranné dovednosti. Celé odpoledne 
moderoval a provázel hudebním doprovo-

dem Kuba Kašpar, který zakončil celou akci 
diskotékou pro děti i rodiče. Stánky posky-
tovaly pro všechny možnost občerstvení. 
Celou akci zaštítil a financoval Obecní úřad, 
za což, především panu starostovi, moc dě-
kujeme.

ZAHÁJENÍ NOVÉHO 
ŠKOLNÍHO ROKU
Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2020 

v počtu 24 dětí, z toho 12 vstoupilo do ko-
lektivu poprvé a 1 nastoupí později. První 
týden byl tzv. „ADAPTAČNÍ“. Nové děti 
docházely na 2 hodiny, zvykaly si, seznamo-
valy se s kamarády, prostory, režimem a pra-
vidly. Nyní již docházejí dle potřeby rodičů. 
Všechny děti se dobře zaklimatizovaly, září 
je bez slziček a přemlouvání v šatně... Vel-
ká pochvala patří rodičům, že děti na školku 
velice dobře připravili. My, zaměstnanci, se 
těšíme na společné zážitky s dětmi,  na spo-
lupráci a akce s rodiči. Neustále se snažíme 
vytvářet dětem radostné a podnětné pro-
středí, zajímavý a poutavý program, vedeme 
je k vzájemné pomoci,  kamarádství, k lásce 
k přírodě a  své vlasti. Pro letošní školní rok 
máme připravenou i spoustu akcí a besed 
na velice zajímavá témata jak pro rodiče, tak 
pro širokou veřejnost. První beseda proběh-
la již na konci srpna na téma „Školní zralost 
a odklad povinné školní docházky“. Připra-
vila ji pro nás Mgr. Jaromíra Pechová, velice 
zkušená lektorka, bývalá školní inspektorka 
a dlouholetá paní učitelka. Beseda se rodi-
čům moc líbila, byla velice přínosná, a pro-
to jsme domluvili další spolupráci. V září 
a v říjnu proběhnou besedy s psycholožkou 
a fyzioterapeutkou. 

Přejeme Vám všem klidný podzim proži-
tý ve zdraví, všem školáčkům hodně úspě-
chů, radosti z dobře vykonané práce a ka-
marádský kolektiv připravený vzájemně si 
pomáhat, rodičům pevné nervy, trpělivost, 
důslednost, čas na děti a velikou radost 
z nich, a všem učitelům snaživé a šikovné 
dětičky a dobrou spolupráci s rodiči.

Kolektiv zaměstnanců  
MŠ Sluníčko Dobřichov

ZVEME SRDEČNĚ NA BESEDY  
s psycholožkou Mgr. Barborou Černou

26. 10. - DĚTSKÁ ŠIKANA
9. 11. - TECHNIKY S RELAXAČNÍM ÚČINKEM

Všechny besedy se konají  od 16:30 hodin  v  budově 

MŠ Sluníčko Dobřichov

DALŠÍ AKCE

30. 10. - LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
S USPÁVÁNÍM BROUČKŮ

9. 12. - ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Vzpomínáme
Dne 8. listopadu tomu 
bylo 5 let, co nás na-
vždy opustila paní 
Jana Müllerová.
Vzpomeňte s námi.

Manžel a děti 
s rodinami

Domácí hospic Srdcem v Kolíně po po-
zastavení specializované zdravotní péče 
připravuje kroky k jejímu opětovnému po-
skytování lidem nevyléčitelně nemocným 
a v poslední fázi života. Pokud nám dovolí 
vládní nařízení spojené s COVID – 19 a epi-
demiologické podmínky, rádi bychom ještě 
v letošním roce chtěli poskytnout komplex-
ní služby v obdobném režimu 24 hodin, 7 
dní v týdnu, v Kolíně a v dojezdové vzdále-
nosti do 30 km.

Hledáme proto spolupráci s lékařkou či 
lékařem se zájmem o paliativní medicínu, 
do týmu také hledáme samostatnou všeo-
becnou sestru, které dává smysl, aby lidé 
žili důstojně doma, i když jsou těžce nemoc-
ní, která se nebojí cestování s autem a od-
povědnosti a má ráda osobní svobodu v prá-
ci. Která se po těžké práci s námi zasměje 
a bude vědět, že její práce má smysl a hlubší 
přesah.

Dle dohody nabízíme hlavní pracovní po-
měr, nebo částečný úvazek, DPP, DPČ. Za-
volejte nám, nebo napište a zjistíme, jestli 
jsme naladěni na stejnou vlnu.

Domácí hospic Srdcem je zařazen do 
krajské sítě poskytovatelů sociálních slu-
žeb, nabízíme proto využití bezplatných slu-
žeb hospicové poradny - odborné sociální 
poradenství a poradenství pro pozůstalé. 
Nabízíme proto všem občanům pomoc a veš-
keré informace k příspěvku na péči, dlou-
hodobé ošetřovné, pozůstalostních dávkách, 
úředních záležitostí v souvislosti s úmrtím 
blízkého člověka. Poradenství v oblasti 
kompenzačních pomůcek a edukace k je-
jímu používání. Nedílnou součástí je i psy-
chická pomoc a podpora na přípravu doby 
před nebo po umrtí – osobní doklady, oble-
čení pro zemřelého, parte a rozloučení.

Ochotně a rádi vám pomůžeme při řešení 
problémů v komunikaci v rodině, konflik-
tech a vzájemné podpoře. Strach a nejistota 
v nastalé situaci, obavy z osamění, nové ži-
votní role, obavy z budoucnosti, vyrovnání 
se se ztrátou blízkého, obdobím zármutku 
jako součást truchlení.

Hospicová poradna je pro vás dispozici 
ambulantně v pondělí 9 – 12, v úterý 16 – 17 
na kontaktním místě v budově Polikliniky, 
1. patro, Smetanova 764, Kolín. Ostatní dny 
po telefonické dohodě.

Poradenství je poskytováno i terénně, 
v domácím prostředí v úterý 17 – 18, ostatní 
dny po telefonické dohodě.

Hospicová poradna je určena pro občany 
Kolínského regionu a je zdarma.

Telefonický kontakt: 775 031 332
Internetová poradna – informační portál 

pro nemocné, pečující a pozůstalé: 
www.umirani.cz
www.hospic-kolin.cz 
email: info@hospic-kolin.cz 
mobilní tel.: 775 031 332

Dagmar Ruferová, ředitelka

Strach a osamocení 
v zármutku, 

vyrovnání se smrtí 
blízkého - v období 
truchlení nemusíte 

být sami
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Lukáši, už nějaký ten pátek vedete 
v našem městě Kulturní středisko (KS). 
Jaké byly Vaše představy, když jste do 
toho rozjetého vlaku vstupoval, a co vi-
díte dnes? Můžete prosím zkusit nějakou 
průběžnou bilanci? 

Moje představy byly vnést do našeho 
města nové světlo a nový život na poli kul-
turního a společenského světa. Vzhledem 
k tomu, že se v kultuře pohybuji již přes de-
set let, bylo pro mě vedení kultury v našem 
městě velkou výzvou, se kterou se snažím 
prát. Bohužel situace dnešní doby není vů-
bec pro kulturní a zájmový život přející. 

Myslíte současnou pandemickou kri-
zi a omezení kulturních, společenských 
a volnočasových aktivit, anebo ještě něco 
jiného?

Ano, myslím současnou situaci vzniklou 
z důvodu pandemie koronaviru.

Co to konkrétně znamená pro KS?
Reálně se můžeme bavit o přibližně tři-

ceti zrušených kulturních akcích, včetně té 
pro naše město největší: Mašinky. Vedle toho 
vzpomeňme například zrušení tréninků ta-
neční skupiny DC GLOW, ale padlo mnoho 
dalších veřejných aktivit KS. Na jaře jsme 
museli v první vlně pandemie zrušit všech-
ny kroužky a kurzy ve vzdělávacím centru. 
Nyní jsme bohužel v téměř totožné situaci.

Na druhou stranu je ale možné říct, že je 
to vlastně ideální doba pro rekonstrukci, do 
ní jsme nyní nasměrovali všechnu naši ener-
gii a čas, proto také věřím tomu, že po „nu-
cené“ kulturní pauze z hlediska omezení 
covid a rekonstrukce se vrátí vše do nových 
kolejí a společně se všichni potkáme na ně-
které z mnoha připravovaných akcí. 

Řekněte nám prosím něco bližšího 
k rekonstrukci. 

Rekonstrukce prostor kulturního domu 
byla opravdu velkým oříškem, který se 
připravuje již několik let. Celkové náklady 
odhadujeme kolem 10 milionů korun. Re-
konstrukce se financuje z rozpočtu města. 
Rozsahem se jedná o velkou investiční akci, 
kdy se řeší kompletní výměna otopného 
systému v celé budově, výměna rozvodů 
elektroinstalace v přízemí objektu a hlavně 
přesunutí a znovuvybudování sociálních za-
řízení v přízemí, se kterým souvisí i vybou-
rání otvoru na budoucí terasu na zahradě 
kulturního domu a vytvoření „divadelního“ 
baru v přízemí foyer. Rekonstrukce by měla 
být úspěšně dokončená, jak předpokládám, 
na konci tohoto roku. Provoz je rozhodně 
omezen i kvůli ní samé, nejen covid nám 
letos zkomplikoval život, například pravi-
delné podzimní kurzy společenského tance 

a chování pro děti jsme byli nuceni přesu-
nout na začátek roku 2021. 

Chystají se také nějaké novinky ve 
vnitřním vybavení sálů?

Bohužel vnitřního vybavení sálu se ny-
nější první etapa rekonstrukce vůbec nedo-
tkne, mimo výměny radiátorů. Věřím však, 
že se brzy dočkáme etapy dva, kde dovyba-
víme nutným technickým vybavením oba 
sály.

Co by podle Vás z hlediska kulturních 
potřeb město, jako jsou Pečky, mělo svým 
obyvatelům zajišťovat? A daří se to? Jaké 
jsou největší problémy, a co vidíte jako 
reálnou vizi? 

Myslím si, že ve městě naší velikosti je 
důležité nabízet lidem rozmanitost, pravi-
delnost a hlavně originalitu. Vím, že v dneš-
ní době je všude akcí opravdu hodně, tak 
není situace příliš jednoduchá. Dobré zku-
šenosti máme s divadelním programem pro 
děti, samozřejmě s kurzy společenského 
tance a chování pro děti, které má v našem 
městě dlouhou tradici, a od loňského roku 
velice úspěšné kurzy společenského tance 
a chování pro dospělé pod vedením taneč-
ních mistrů manželů Hovorkových. Musíme 
vycházet z našich podmínek technických 
(vybavení sálu apod.), ale hlavně ekonomic-
kých a místních. Chtěli bychom v první řadě 
úspěšně dokončit první etapu rekonstrukce 
kulturního domu a znovu se vrátit do zaje-
tých kulturních kolejí, které se mi podařilo 
vybudovat.

Co nás čeká za akce v „lepších“ dobách?
Jak jsem již zmiňoval výše, po opadnutí 

pandemie a po dokončení první etapy re-
konstrukce vnitřních prostor kulturního 
domu bych se chtěl co nejrychleji vrátit 
k původnímu pravidelnému plánu kultury 
v našem městě a ještě malinko více obohatit 
kulturní život. Plánů mám velké množství, 
ale nebudeme předbíhat…

Jistě znáte chod a vnitřní strukturu ji-
ných kulturních domů či kulturních a in-
formačních center v jiných městech, po-
dobných tomu našemu. Máte nějaký vzor, 
anebo představu, že právě tak by to mělo 
vypadat a fungovat?

Ano, rozhodně znám a určitě se jimi i in-
spiruji. Beru si ale za cíle podobná zařízení 
ve větších městech, kde je přeci jen nabídka 
bohatší a pestřejší. Moji velkou motivací je 
Kulturní dům Svět v Českém Brodě, oprav-
du se mi líbí jejich ucelená činnost včetně 
personálního obsazení.

Vy jste se ovšem také výrazně podílel 
na rekonstrukci sokolovny. Jak se poda-
řila? A kolik vlastně stál celý tento nároč-
ný projekt?

Ano, je to tak. Rekonstrukce sokolovny je 
díky bohu úspěšně za námi a nyní už celý 
objekt naplno využívá spousta dětí a oddílů 
nejen z řad sokolů.

Celkové náklady na rekonstrukci byly 
lehce pod 20 miliony korun.

Zaslechl jsem ovšem také zlomyslnost, 
že se vše dalo udělat lépe a také levněji, 
řekněte nám prosím něco o financování 
rekonstrukce, a jak vlastně zatížila naše 
město? 

Rozhodně, i já si jsem vědom toho, že 
se spousta věcí dala udělat lépe – určitě ale 
ne za tyto peníze. Myslím si, že jsme v po-
měru ceny a výsledku na kladnější straně. 
Byla mi do rukou vložena důvěra s velkou 
částí projektu konstrukce a rozhodně si za 
svými rozhodnutími stojím. Celou situaci 

bych shrnul jedním českým příslovím: „Po 
bitvě je každý generál“. Od města máme 
půjčenou určitou část finanční spoluúčasti, 
na kterou máme vytvořený splátkový kalen-
dář, mimochodem první splátku již máme 
úspěšně splacenou. Bez podpory města by-
chom to nikdy nezvládli, tímto jim patří ješ-
tě jedno velké díky!

Nedá mi to a zeptám se malinko na 
Vaše soukromí, třeba i související s Vaší 
prací a koníčky. Co dělá ředitel KS, když 
přijde domů?

Moje koníčky jsou opravdu různorodé 
a pestré. Volný čas věnuji činnosti v místní 
výjezdové jednotce hasičů, doděláváním po-
sledních detailů rodinného domku a samo-
zřejmě se snažím věnovat čas své přítelkyni. 
Mimo jiné mám rád létání, střelbu a samo-
zřejmě široké kulturní dění v našem okolí 
i mimo něj.  

A když se teď spolu zasníme a předsta-
víme si Pečky v roce 2030. Jaké je to město 
podle Vašich představ?

Podle mě v roce 2030 budou Pečky ide-
álním místem pro rodinný život. (Vzhledem 
k tomu, že zde plánuji vychovávat svoje 
děti.) A to ať se jedná o občanskou vybave-
nost města, dostupnost služeb a hlavně roz-
manitost kulturního, společenského a spor-
tovního života.
Lukáš Hanzelín
Narozen v Čáslavi (1988). 
Absolvent SOŠ a SOU Nymburk. 
Od r. 2018 ředitel KS Pečky. 
Pracoval jako odborný prodejce a nákupčí 
elektro, majitel reklamní agentury a majitel 
svatební agentury. Bydlí v Pečkách.

Libor Vodička

„Dnešní doba je vlastně ideální pro rekonstrukci budovy“, 
říká ředitel Kulturního střediska, příspěvkové organizace města Lukáš Hanzelín

Setkání u kaple sv. 
Jana Nepomuckého 

ve Velkých Chvalovicích
V letošním roce si Velké Chvalovice při-

pomněli 500. výročí od první písemné zmín-
ky o chvalovické tvrzi, jedné z nejstarších 
v Čechách. Místní skupina České křesťan-
ské akademie se připojila k oslavám a pro 
setkání u kaple sv. Jana Nepomuckého, při 
příležitosti chvalovického posvícení, při-
padající na svátek Povýšení svatého Kříže, 
připravila soubor fotografií „Kaple sv. Jana 
Nepomuckého v proměnách času“, s ná-
sledným programem, mapující její historii.  
V jednotlivých čteních se prolínala historie 
kaple s historickými záznamy o tvrzi, prolo-
žené hudebním doprovodem. Děkujeme za 
podporu a přátelské prostředí, které setkání 
provázelo.

www.akademiepecky.wixsite.com/akademie
Ludmila Švandová
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Mateřské centrum Pramínek 
již v plném proudu

Po všeobecném jarním uzavření a prázni-
nové pauze se v polovině září konečně zved-
la stavidla také našeho Pramínku v Dobři-
chově. Zahájení činnosti jsme oslavili obdo-
bou dne otevřených dveří tzv. Zahajdošem, 
který se konal v prostorách zahrady a herny 
našeho MC.

 Zahajdoš byl cílen na nové maminky 
s dětmi, které hledají volnočasové aktivity 
nejen pro své ratolesti, ale také se rády se-
tkávají v kolektivu a podílí se na činnosti 
našeho centra. A to buď aktivně – rády by se 
realizovaly a nabídly své dovednosti a talen-
ty jako lektorky či spolutvůrkyně programů 
a kroužků, či jen jako pasivní uživatelé.

Díky novým maminkám letos můžeme 
nabídnout úplně nové činnosti, které vě-
říme, že zaujmou a najdou si své zájemce. 

A proto jste na slavnostním Zahajdoši mohli 
nahlédnout pod pokličku nových kroužků 
jako je Principál – cesta do pohádek, drama-
tická výchova; Cvičení pro maminky, které 
si mohou s sebou vzít i své ratolesti; Zálesák 
pro školáky – rozvoj kladného vztahu k  pří-
rodě v duchu klasického skautingu; Háčko-
vání pro ženy i dívky všeho věku i úrovně..

Z dalších nových kroužků nabízíme Mu-
sicinhas – písničky z Brazílie pro nejmen-
ší; Angličtina pro maminky (opět možnost 
mít s sebou svá dítka, herna je k dispozici). 
A ze zavedených aktivit nabízíme tradiční 
a skvělé Muzicírování pro malé i starší děti, 
Hopsálek pro školkové děti, dopolední Hrát-
ky s batolátky a ženský pěvecký sbor MaSo. 
Čtyři dny v týdnu také probíhá individuální  
logopedická prevence.

Dále je možné si domluvit individuální 
doučování dětí prvního stupně.

Podrobnosti k daným kroužkům lze do-
hledat na našem facebookovém profilu či 
webových stránkách, případně se telefonic-
ky spojit s koordinátorkou centra Míšou Br-
čákovou na tel. 777 296 131.

Vzhledem k dané pandemické situaci 
také naše centrum dbá zpřísněných hygie-
nických podmínek. Byť je náplň některých 
kroužků z rozhodnutí vlády teď na čas po-
změněna či úplně pozastavena, radost ze 
společně tráveného času a vzájemnou inspi-
raci nám tato situace nebere ;)..

Těšíme se na lepší časy, ale především na 
VÁS, přidat se můžete kdykoliv :)!

Jana Izavčuková

Flexibilní služba 
v regionu pro lidi 

se zdravotním postižením
Lidé se zdravotním postižením potřebu-

jí v konkrétních oblastech podporu. Díky 
tomu jsou schopni zvládat běžné činnosti 
ve svém životě, buď zcela samostatně, nebo 
s nižší mírou pomoci od okolí.  

Organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 
v rámci služby Sociální rehabilitace bezplat-
ně nabízí lidem s mentálním postižením 
nebo jiným zdravotním znevýhodněním ně-
kolik možností. Lidské potřeby jsou různé 
a Rytmus se snaží uživatelům být tím správ-
ným průvodcem cestou k soběstačnosti. 
Stačí si promyslet, v čem člověk potřebuje 
pomoc, oslovit pracovníka ve službě a pak 
si na společné schůzce vybrat z nabízených 
druhů podpory. Také člověk může požádat 
o základní poradenství pro svou situaci.

Nejčastěji se na Rytmus lidé se zdravot-
ním postižením obracejí se žádostí najít 
a udržet si práci v běžném (nechráněném) 
pracovním prostředí. Podporované zaměst-
návání stavíme na individuální podpoře 
zájemců o práci a jejich budoucích zaměst-
navatelů. Při spolupráci usilujeme o vytvo-
ření stabilního a perspektivního pracovního 
vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnan-
cem. 

V rámci Tranzitního programu společně 
se studenty praktických a jiných škol pracu-
jeme na jejich uplatnění na otevřeném trhu 
práce již v rámci studia. Významná podpora 
studentů se zdravotním postižením a jejich 
rodičů při přechodu do dospělého samostat-
nějšího života a své první práce po škole je 
skrze individuální pracovní praxe a skupi-
nové exkurze u zaměstnavatelů v regionu.

Nabízíme také trénink praktických do-
vedností spojených např.: s cestováním, 
vařením, prací na počítači, hospodařením 
s penězi, sebeobsluhou, bezpečnost on-line 
či zvládání nebezpečných situací a první 
pomoci. Trénink probíhá nejčastěji indivi-
duální formou v prostorách organizace nebo 
v terénu. Každý kurz je ušitý na míru kon-
krétním lidem a v případě zájmu je možná 
i skupinová forma. Velmi oblíbený je kurz 
Vaření, kde se lidé učí připravit si teplé jíd-
lo. Také práce s počítačem nijak nezaostává. 
I lidé s postižením s oblibou využívají mo-
derní technologie. Vyhledávají na internetu 
informace dle svých zájmů a potřeb, komu-
nikují přes sociální sítě.  Za zmínku stojí 
akreditovaný rekvalifikační kurz Obsluha 
osobního počítače. Absolventům může zís-
kané osvědčení pomoci nejen k nalezení 
práce v administrativně, ale také zvýšit se-
bevědomí, že i přes své znevýhodnění zvlád-
li více, než jiní čekali.

Závazkem pro realizaci spolupráce a po-
moci lidem s jakýmkoliv zdravotním posti-
žením je jejich zájem o naše služby, a také 
schopnost našich pracovníků přizpůsobit se 
individuálním potřebám při zvládání překá-
žek, které se v životě lidem se zdravotním 
postižením objevují. Dbáme i na místní do-
stupnost služeb lidem se zdravotním posti-
žením, proto konzultace mohou dle domlu-
vy probíhat v Kolíně i v Kutné Hoře.

Nikdo nemusí být na starosti sám.

Rytmus Střední Čechy, o.p.s. 
Kontakt
www.rytmusstrednicechy.cz
Sociální rehabilitace
Bc. Kateřina Větrovská
773 391 190, 327 312 307 
vedouci.kh@rytmus.org

Nikdo neví, co bude, ale jedeme dál
Začátek školního roku pro nás nebyl 

zrovna nejšťastnější. Díky jednomu viru 
jsme se najednou ocitli všichni v karanténě 
a škola se 1. září nerozezvučela dětským hla-
holem, ale zůstala podezřele tichá. Nechtě-
li jsme jenom tak nečině sedět a tak jsme 
si vyzkoušeli, jestli jsme ještě nezapomněli 
dálkovou výuku z letošního jara.

Po týdnu se nám podařilo zahájit výuku. 
Do lavic zasedly všechny ročníky. Jenom 
prvňáčci zasedli pro změnu na dvoře, a to 
proto, aby s nimi mohli být i jejich rodiče, 
kteří by do školní budovy nesměli. Naštěs-
tí nám vyšlo počasí, takže nové žáky jsme 
přivítali společně s paní starostkou. Poté se 
ujaly svých prvňáčků jejich paní učitelky 
a školní rok mohl začít.

Aby to však nebylo úplně jednoduché, 
musíme nosit ve škole ochranné roušky. 
Žáci prvního stupně jenom ve společných 
prostorách, žáci druhého stupně pak i při 
výuce. Stejně jsou na tom i učitelé. Je to ne-
příjemné, ale jsme rádi za každý den, který 
můžeme strávit normální výukou ve škole.

Průběžně řešíme provoz školy tak, aby 
fungovala jak škola, tak i školní družina 
a školní jídelna. Řešíme hygienické a orga-
nizační věci, řešíme možnosti výuky venku 
na čerstvém vzduchu, řešíme zákaz zpěvu 
v hudební výchově, řešíme zákaz cvičení 
v tělesné výchově, řešíme….

Ale přes to všechno doufáme, že bude-
me moci učit běžným způsobem co nejdéle. 
Připravujeme se i na možnost obnovení dis-
tanční výuky, ale doufáme, že tato situace 
nenastane (rozhodně pak ne v prvním polo-
letí na prvním stupni).

A přes všechny problémy zažíváme ve 

škole i celou řadu pozitivních věcí. Napří-
klad to, že jsme se setkali s většinou pozi-
tivních reakcí na to, že jsme nedali před 28. 
zářím „ředitelské volno“, ale normálně jsme 
učili. Nebo to, že se žáci těší do školy, proto-
že tak dlouhá doba bez kamarádů a vlastně 
i bez školy, je nebavila…

Takže na závěr. Díky za každý nový den 
ve škole a díky všem, kteří se na tom podíle-
jí, i když to není jednoduché a asi hned tak 
ani nebude…

Luboš Zajíc, ředitel školy
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Je nám velmi líto, ale musíme vám sdělit 
naše rozhodnutí, které jsme po dlouhé dis-
kusi a rozvaze učinili, že letošní 41. ročník 
Pečecké desítky, vzhledem k nepříznivé epi-
demické situaci, zrušíme. Pro registrované 
závodníky platí, že startovné se automatic-
ky převede na příští rok, termín je stanoven 
na druhou sobotu v březnu, tj. 13. 3. 2021. 
Pevně věříme, že se situace zlepší  a závod 
v tomto termínu úspěšně proběhne.

Jiří Katrnoška

Na Pečecké Svatováclavské vinobraní 
přijel letos král Václav II s královnou Eliškou Rejčkou

Již pátý ročník Svatováclavského vino-
braní se uskutečnil ve městě Pečky. Pořádá-
ní letos doprovázely nejistoty kvůli opatře-
ním v důsledku Covid 19. Královský pár při-
jel na koních, které pak poskytl na projížďky 
pro děti. Král Václav v zahajovacím proslovu 
připomněl veřejnosti, jak je důležité chránit 
si symboly, jako je např. křesťanský kříž na 
věžích kostelů, který je typický pro naše kul-
turní prostředí a území, které obýváme. Jak 
je důležité chránit si uchování svobody. Ne-
boť svoboda není levná věc, na to se přijde 
až nakonec. Požehnání místním obyvatelům 
zprostředkoval katolický biskup v podání 
Jaroslava Brendla.  Popřál lidem prosperitu, 
ať žijí v lásce a zůstávají ve zdraví. Obzvláště 
v tomto čase viru Covid 19. Jako královna 
Eliška Rejčka  též Alžběta Polská či Richen-
za  vystupovala Káťa Vaněčková, absolvent-
ka DAMU. Kulturní program, o který jevili 
zájem především malí diváci, tvořil baladic-
ký pohádkový příběh O krásné paní a lněné 
kytli v podání divadelního spolku Jiří Po-
děbrady zal. 1861. Na scéně šermoval rytíř 
v podání Davida Skrbka ze skupiny šermířů 
Po právu, kterého můžete vidět  také v pre-
miérové pohádce Princezna zakletá v čase.

Hojně s okázalým zájmem byl dětmi vyu-
žíván skákací hrad.

Červený burčák byl dovezen z vinic Vin-
ných sklepů Kutná Hora. Vinařství hospo-
daří na 82 ha vinic a révu pěstuje v bioreži-
mu. Připravit dobré víno v Čechách je větší 
kumšt jak na Moravě, což uznávají i mora-
vští vinaři.

O hudební doprovodný program se letos 
postaralo hudební uskupení složené z muzi-
kantů kapel Kolínští kapři a Derby z Kutné 
Hory. Za světla měla jen hrstka statečných 
odvahu tančit v prostoru před pódiem. Po 
devatenácté hodině, a když se blížilo k závě-
ru již skupina složená převážně z žen tančila 
před pódiem a dožadovala se přídavků pís-
ní. Škoda, že ochota tančit, se objeví vždy až 
se schyluje ke konci programu.

Vstup na událost zdarma je možné zajis-
tit financováním jedině s majoritním pří-
spěvkem municipality a s podporou míst-
ních podnikatelských subjektů.

Na to jaké se v médiích objevovaly zne-
pokojivé zprávy, zavítala na vinobraní počet-
ná účast veřejnosti. Díky shodě více faktorů, 
jako je příznivé počasí a vytváření tradice 
události pořádané v místě.

Otázky na hlavního pořadatele a autora 
vinobraní v Pečkách:

Proč Svatováclavské vinobraní u vás 
pořádáte?

Událost vinobraní jsem vymyslel s cílem 
oživit život ve městě. Oživit veřejný prostor. 
Vytvořit příležitost pro setkání lidí místních 
i sousedů z okolí. Aby město Pečky nebylo 
pouze tzv. noclehárnou pro Prahu a okolní 
průmyslová centra. To jako lokální patriot, 
rodák považuji za důležité. Vínu dávám 
přednost před pivem. Proto lidem ve střed-
ním Polabí přináším víno. Akcí s pivem je 
v okolí dost. Vinobraní pořádám od roku 
2016. Tehdy se vinné košty v okolí ještě 
nepořádaly. Takže to bylo u nás ojedinělé. 
Když neberu v úvahu vinobraní na Kačině 
až u Kutné Hory.

Co by vás do budoucna potěšilo?
Větší účast návštěvníků, když už se pro 

ně celá událost připraví. Manuální pomoc 
od alespoň dvou dobrovolníků. Kdyby lidé 
uměli náležitě pozdravit přijíždějící králov-
ský pár pozdravem: Sláva králi. Ať žije král 
český a královna. Aby se lidé více usmívali 
na sebe navzájem a přidali se do tance dří-
ve. Kapelu to rozhodně potěší, než hrát pro 
prázdnou mezeru mezi pódiem lavicemi 
a párty stanem.

Michal Müller, pořadatel vinobrání, patriot 
Polabí, člen kulturní komise města Pečky

Pečecká desítka 
2020 MJK letos 

nebude

Minigolf Pečky
Jelikož se opravují vnitřní prostory Kul-

turního střediska Pečky a ze stavebních 
důvodů nebylo možné turnaje uspořádat 
na domácím hřišti, uspořádal Minigolfclub 
Pečky dva turnaje druhé ligy na pronajatém 
hřišti v Pelhřimově. Děkujeme Radě měs-
ta za podporu. Hrálo se za krásného počasí 
a zúčastnili se hráči z Děkanky Praha, Tem-
pa Praha, Fortuny Radotín, Yamky Praha, 
Hradce Králové a Peček. Dva hráči (Ivoš 
a Julie) zahráli krásných 19. Naši hráči v so-
botu obsadili druhé a třetí místo a v neděli 
se zlepšili a bylo z toho místo první Zdeněk 
Š. a třetí Zdeněk V. v seniorech 2 a v senior-
kách Věra Š. místo druhé. Družstvo skončilo 
na druhém místě.

Další kolo 2. ligy se hrálo v Hradci Krá-
lové. Tam všechny naše tři seniorky byly na 
bedně. Příště hrajeme v Radotíně.

Tréninky pro děti se konají každé pondělí 
od 14 hodin na minigolfovém hřišti. Zájemci 
z řad dospělých budou mít trénink po doho-
dě.

Věra Šuková

Společenský klub Pečky
Společenský klub Pečky uspořádal 1. 

Sportovní hry seniorů – Pečky 2020. Za krás-
ného počasí se soutěžilo v pěti disciplínách 
a dvojice v petangu. Hrálo se na volejbalo-
vém hřišti, které bylo rozděleno do sektorů 
pro jednotlivé disciplíny. Byly dvě věkové 
kategorie, do 70 a od 71 let. Skoro každý 
hráč byl v některé disciplíně úspěšný a do-
sáhl na přední místa. Většina účastníků byla 
domácích, ale byli tu i z Prahy, Dobřichova 
a Sokolče.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali: 
šipky – Z. Šebesta, V. Šuková, J. Joklová, 
Z. Veverka, V. Kladivová, B. Svobodová;                                                    
hod na cíl -  Z. Šebesta, J. Joklová, V. Šuková, 
B, Svobodová, Z. Veverka, A. Šebestová; hod 
na koš – Z. Šebesta, D. Veverková, J. Joklo-
vá, B. Horáčková, Z. Veverka, B. Svobodová; 
odpal do branky -  D. Veverková, V. Šuková, 
Z. Šebesta, Z. Veverka, A. Šebestová, B. Ho-
ráčková; lov rybiček - J. Joklová, Z.Šebesta, 
V. Skalová, V. Kladivová, R. Suchánková, B. 
Svobodová.

V turnaji petangu soutěžilo 6 dvojic 
a hrál každý s každým. Pro některé příchozí 

hráče to bylo první seznámení s petangem. 
Pravidla byla jednoduchá a tak se to rychle 
naučili. S převahou zvítězila dvojice Anina 
Šebestová s Janou Joklovou a s obdivem 
nás všech jim patřily poháry.

V době, která nepřeje kvůli covidu vět-
ším akcím a jsou různá omezující nařízení, 
se senioři pobavili a strávili venku příjemné 
podzimní odpoledne.

Věra Šuková
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35 HOD./TÝDEN

PRODAVAČ/KA

NOVÁ PRODEJNA OVČÁRY

JE VAŠE BUDOUCNOST

Mzda po 3. roceMzda po 3. roceMzda po 3. roce

JIŽ 
NYNÍ 

NABÍRÁME!
kariera.lidl.cz

25 500 Kč
Nástupní mzda

26 500 Kč
Mzda po 1. roce

27 500 Kč
Mzda po 2. roce

Muzikální talent zpíval v zahradě 
u evangelíků

Při slavnostním spuštění opraveného ho-
dinového stroje na věži jubilejního chrámu 
Mistra Jana Husa v Pečkách ve čtvrtek 10. 
září koncertovala kapela Vrzavá Suzy. V této 
kapele také zpívá Tereza Rychecká. Kromě 
toho hraje na ukulele a tamburínu. Má ten 
dar, že už jako patnáctiletá je Múzou polí-
bená, a skládá vlastní písně. Náměty čerpá 
z různých témat. Např. z meteorologických 
jevů a astronomických těles. Na koncer-
tu tak zazpívala a zahrála písně Bouřka 
a Padá hvězda. Hlas Terezy je dívčí proni-
kavý, tak že rozřízne vzduch a šíří se široko 
do prostoru. V takovém momentu se člověk 
pozastaví, zklidní, tempo času se zpomalí. 
Tereza dokáže obsahem textu posluchače 
zaujmout. Píseň zaznamenanou na kame-
ru si poslechli moji spolužáci, kteří hrají na 

kytaru a zpívají. S uznáním bylo řečeno, že 
mladá muzikantka má krásný hlas. Moje 
přání je, kdyby se Tereza Rychecká přihlá-
sila do soutěže Porta a s dávkou štěstí tam 
zvítězila. Talent na to má. Takto už zvítězila 
na Portě podobně mladá písničkářka Tereza 
Balonová. Přejme tedy štěstí a úspěch Tere-
ze Rychecké. Když bude sama chtít, možná 
za nějaký čas přiveze cenu z hudební soutě-
že také do středního Polabí.

Kdo si udělal čas a přišel poslechnout si 
koncert k evangelíkům do zahrady, udělal 
velmi dobře. Kapela Vrzavá Suzy hrála i po 
setmění. Muzikanti z kapely budou rádi, 
když si u nás ve městě pro širokou veřejnost 
budou moct zahrát při další příležitosti.

Michal Müller, patriot Polabí, 
člen kulturní komise města Pečky

Ve čtvrtek 17. 9. se v naší škole uskuteč-
nil projekt s názvem Vaker romanes (Mluv 
romsky), jehož smyslem je podpořit užívá-
ní romštiny u nejmladší generace, u dětí ve 
věku základní školy. V hlavní aktivitě pro-
jektu – semináři o romštině – se žáci dozvě-
děli o tom, odkud romština pochází, zda-li 
a jak se romský jazyk skloňuje, kde se za-
čaly psát první knížky a mnoho dalších zají-
mavostí. V tvůrčích dílnách si žáci pod vede-
ním romského lektora zkusili napsat vlastní 
text v romštině, někdo se dokonce pokusil 
o natočení videa v romštině.

Projekt jsme zařadili do výuky v návaz-
nosti na podporu vzdělávání národnostních 
menšin

Jaroslava Heroldová, ředitelka ZŠ, o.p.s.

Vaker romanes 
(Mluv romsky)
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Budiž říjen!
Den se už krátí viditelně, nastala rov-

nodennost. Zatímco ještě nedávno jsem 
chodil od vlaku k začátku Událostí ještě za 
plného světla, dnes slunce zapadá v 18.33 
a večerní zprávy běží do tmy. Mluví se hlav-
ně o koronaviru a tak člověk neuslyší, že 
„Když Měsíc v pěkném a jasném čase se ob-
novuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobra-
ní.“ Na cestě od vlaku, pomrkávám po Mě-
síci a v pěkné vinobraní doufám nezlomně. 
Já rád doufám! A taky burčák. Vyhlížím 
přitom čečetky, poněvadž „když čečetky 
nevídati, hotov se na tuhou zimu“, ty nikde 
nevidím - a tak se hotovím. Copak je taková 
čečetka? Kdo to ví? Stehlík přece! Ptáček 
z rodu pěnkavovitých, u nás hnízdí Čečet-
ka tmavá a tu měl nejspíš lidový klasik na 
mysli, protože Čečetka zimní u nás naopak 
přezimuje, takže bych ji měl vidět, právě 
když se pilně hotovím. Přemýšlím nad lo-
gikou a mezitím nám čas ukrojí další kra-
jíc z božího chleba, život pádí k Dušičkám 
a přibývá ranních i večerních mlh, to 
když jsou velké teplotní výkyvy mezi nocí 
a dnem. „Mlhy v říjnu – sněhy v zimě“, pra-
ví pranostika, to asi, že oboje je bílé, říkám 
si, když dále asociuju, a v duchu mi rozezní 
Matuškovo „Bílé, mám tě rád zkouším kří-
dou psát“, teskně to zní, teskně podzimně, 
přitom i velebně. Čas koník přiklusal až 
k Svatému Václavovi, patronu našeho krá-
lovství. Točí se to točí, život pádí hrozně 
rychle, máte také ten pocit? Nedávno jsem 
z paměti vytahoval pranostiky a zvyky ba-
bího léta, a už tu máme podzim a za chvíli 
se přihlásí Advent… Safra, něčím ten kolo-
toč zpomalit, říká cosi ve mně a také mi to 
radí nedívat se raději do zrcadla. V této sou-
vislosti mi nedávno jeden známý říkal, že 
se mu ten pocit životního zrychlení změnil 
tím, že začal pravidelně cvičit jógu. Začnu 
tedy zpomalovat a každého večera si budu 
strkat nohu za krk, dýchat přitom do bři-
cha. Držte mi palce, anebo lépe: zkusme to 
nějak zpomalit po svém každý. Zvolněme 
aspoň před koncem roku!

Aquarius

•Koupím motocykl JAWA ČZ: 
kývačka, panelka, pérák, pionýr, 
stadion apod. Možno s SPZ i bez. 
Také díly a vraky. Děkuji za vaše 
nabídky. Tel.: 777 589 258

•Sháním ke koupi ŘADOVOU 
GARÁŽ v Pečkách, prosím volej-
te na tel.: 724 542 731

•Je ruční pletení Vaším koníč-
kem? Pak volejte: 720 165 854 

•Hledám pečlivou paní na pra-
videlný úklid rodinného domku 
v Pečkách, 160-180Kč/hod. Volej-
te, prosím, 604 871 905.“ Děkuji 
Knebortová Jitka

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Jidlodom.cz

W W W . J I D L O D O M . C Z

česká i mezinárodní kuchyně

rychlý výběr jídel na týdny dopředu

trvanlivost jídel je 3 dny bez ztráty kvality a
chuti

kvalitní a čerstvé suroviny od 
lokálních dodavatelů

denně vegetariánské jídlo, novinka či velký
salát

široký výběr jídel, u nás se chuť  nenudí!

...protože láska prochází žaludkem!

R Y C H L E  -  K V A L I T N Ě  -  L E V N Ě

Jídla od
75 Kč!

Ušetřete čas i peníze a vaření nechte na nás!

AKCE - SUCHÉ KRAJINKY ZA 400,- Kč
 Balík o velikosti 3 - 4 m, průměr 1 m – cca 1,5 m3.

Možnost dopravy autem bez ruky, nejvýše 2 balíky. 
Cena za 1 km 14,- Kč, počítá se i cesta zpět.

• pořez vlastní kulatiny
• stavební řezivo (hranoly, fošny, 
   latě a prkna)
• výrobu palet a podlážek
• hoblované profily, plotovky
• hoblování vlastního řeziva
• prodej PALUBEK a OSB desek
• impregnaci řeziva

Dále nabízíme:
Dřevěné dubové brikety pytel 25 kg 162,- Kč
Odřezky v síti –paleta 1,2 m3 850,- Kč
Palivové dřevo v rašlovém pytli 65,- Kč
Třísky na zátop v rašlovém pytli 65,- Kč
Štípané jehličnaté- paleta 1,2m3 850,- Kč

Volejte: 777 736 111, 777 736 189, 321 763 160 
Václav Dobiáš –Klavarská pila, Ohrada 72, 280 02 Nová Ves I, 
provozovna Klavary, www.klavary.cz, email: info@klavary.cz



1. Jste čtenářem Pečeckých novin? (zakroužkujte Vámi vybranou odpověď)
 a)  Ano, pravidelným (přejděte k otázce č. 3)
 b)  Ne, Pečecké noviny nečtu 

2. Z jakého důvodu nečtete Pečecké noviny? (uveďte důvody)

             ................................................................................................................................................

             ................................................................................................................................................

3. Víte, na kterých místech je noviny možné zakoupit? 
 (zakroužkujte Vámi vybranou odpověď)
 a)  Ano 
 b)  Ne  (přejděte k otázce č. 6)

4. Jsou pro vás tato místa dostupná?
 a)  Ano (přejděte k otázce č. 6)
 b)  Ne  

5. Z jakého důvodu pro vás nejsou prodejní místa dostupná? (uveďte důvody)

             ................................................................................................................................................

             ................................................................................................................................................

6. Jste spokojen/a s obsahovou stránkou novin? 
 a)  Ano
 b)  Ne

7. Jaké téma, kterému bychom se měli věnovat, vám v novinách chybí? (uveďte)

             ................................................................................................................................................

             ................................................................................................................................................

8. Jaké jiné informační zdroje o dění ve městě využíváte?
 a)  Internetové stránky města
 b)  Mobilní rozhlas
 c)  Obecní rozhlas
 d)  Výlepové plochy a nástěnky města
 e)  Facebook města
 f)  Jiné informační zdroje (např. Fb stránky Pečecký park) (uveďte)
 
            ................................................................................................................................................

9. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení

             ................................................................................................................................................

10. Uveďte, prosím, lokalitu, kde žijete

             ................................................................................................................................................

11. Váš vzkaz redakční radě

             ................................................................................................................................................

             ................................................................................................................................................

Vyplněný anketní lístek můžete zanechat ve schránce na budově radnice 
nebo v městské knihovně. 
Děkujeme za Váš čas a spolupráci.

Anketa čtenářů Pečeckých novin



Lékaři:

MUDr. Jandová Jaroslava  321 785 062

MUDr. Pulkertová Adéla 321 785 016

MUDr. Seifertová Drahomíra 734 223 997

MUDr. Pokorný Zdeněk 321 785 161, 723 828 236

MUDr. Schürzová Věra 321 785 061

Před návštěvou svého lékaře jej nejprve telefonicky kontaktujte.

Zdravotnické a sociální služby:

Pečovatelská služba města Pečky 797 977 088

Lékárna Pečky 321 785 068

Záchranná služba RZP 155

Hasiči 150

Policie ČR 158

Krizová linka hygienické stanice pro Stř. kraj Praha 771 137 070, 736 521 357

Krajská hygienická stanice Kolín 321 751 011

Státní zdravotní ústav Praha 724 810 106, 725 191 367

Státní krizová linka KORONAVIR 1212

Psychosociální podpora nemocnice Kolín 607 049 542

Pečecké služby - dispečink 737 282 709

Důležitá telefonní čísla - Město Pečky

Krizová linka města  607 439 577 (nákupy, pochůzky a donáška 

 léků pro seniory a ohrožené skupiny)

Starostka města Alena Švejnohová 606 609 572

1. Místostarostka Iveta Minaříková 606 609 573

Online objednávka potravin s dovozem domů:  itesco.cz a kosik.cz

Restaurace s rozvozem 

Bistro Bambus 776 217 027 (každý den 10.00–20.00) 

Pizza Maximo 776 693 944 (každý den 11.00–20.00) 

Restaurace / Pizzerie U Rejnoka 725 055 500 (každý den 12.00–19.30) 

Restaurant Siňorita 602 220 343 (každý den 10.00–12.00)

Jidlodom.cz 603 510 558 

Další rozvozy pro seniory nabízí i Pečovatelská služba města (797 977 088).


