
Důležitá zpráva pro všechny děti z Peček 
a Velkých Chvalovic, které rády malují!

Advent se nám blíží a já bych Vás proto ráda o něco poprosila. 
Chceme vytvořit vánoční přání našeho města, a proto vyhlašujeme soutěž 

o nejlepší návrh. Ale pozor, soutěže se nemůže zúčastnit jen tak někdo. 
Abychom mohli mít to nejkrásnější přání ze všech, tak je třeba, aby bylo 

od dětí, které prožívají vánoční svátky celým srdcem u nás ve městě. 
Děti, vezměte pastelky, tempery, prostě cokoliv, co máte rády a nakreslete 

vánoční přání. Doplňte s rodiči k návrhu adresu a kontakt a spolu to vhoďte 
do pondělí 23. 11. 2020 (včetně) do schránky na radnici. Všechny návrhy 
budou vystaveny v době Adventu u našeho vodojemu. Vítěze oznámíme 

ještě v pátek 27. 11. a jeho dílo se stane vánočním přáním roku 2020. 
 

Vaše starostka, Alena Švejnohová

11 LISTOPAD

2020

Ještě na přelomu léta a podzimu nic 
nenasvědčovalo tomu, že by se kulturní 
a společenský život v našem městě měl 
zpomalit, anebo dokonce úplně zastavit. 
Po jaru, které jsme strávili v režimu ce-
lospolečenské karantény, přišlo nadějné 
léto a naše přirozená touha vrátit vše do 
zaběhnutých kolejí a žít „normální život“ 
zvítězila nad opatrností.

V září jsme mohli společně oslavit spuš-
tění věžních hodin na Jubilejním chrámu 
M. Jana Husa. Po celkové rekonstrukci se 
do Peček symbolicky vrátil čas, a s ním 
jako by zas o něco víc ožila i naděje. Velmi 
příjemné odpoledne bylo plné přátelských 
setkání a inspirativních rozhovorů. Další 
zdařilou a tradiční akcí na prahu podzimu 
bylo Pečecké vinobraní, pořádané panem 
Michalem Müllerem, s čerstvým burčákem, 
příjemnou hudbou, a opět především s ce-
lou řadou milých sousedských setkání. Na 
tuto akci jsme navázali výstavou Má vlast 
cestami proměn, která byla nejen jakousi 
průběžnou bilancí toho, co se v našem kraji 
v posledních letech změnilo k lepšímu, ale 
také přehlídkou dobrých tipů na výlety. 
První říjnová sobota byla ještě ve znamení 
Farmářských trhů, které byly příjemnou 
možností, jak potkat své sousedy a přitom 
ještě podpořit místní prodejce, na jejichž 
pultech se nabízelo mnoho dobrot, jako 
například domácí mléčné výrobky, ovocné 
sirupy či medovina. Poslední kulturní akcí, 
kterou jsme mohli v Pečkách navštívit, byla 
Noc literatury, v našem městě již v pořadí 
druhé čtení plné inspirace na zajímavých 
místech. Byť již byly tyto dny a týdny po-
znamenány zhoršující se hygienickou situ-
ací v České republice, přesto jsem se ještě 
mohli setkat, povyprávět spolu, prožít kul-
turní zážitek, vnímat umění…

I v městské knihovně jsme se od jara, 
kdy to už bylo možné, společně potkávali 
na výstavách a vernisážích. Život se vracel 
do běžných kolejí s vytrvalou silou!

Bohužel, epidemiologická situace zase 
vše ukončila. Samozřejmě všichni dobře ro-
zumíme tomu, že v první řadě jde o zdraví. 
To je pochopitelné a prioritní. Jde o zdraví 
nás všech. Nikdo nechce, aby se situace 
zhoršila. Proto se svým návštěvníkům uza-
vřely nejen dveře knihovny a škol, ale i dal-
ší místa. Zrušen byl běžecký závod podzim-
ní Pečecká desítka a také všechna ostatní 
sportovní klání dětí i dospělých.

Již dnes je bohužel jasné, že se letos ne-
sejdeme na adventních trzích a nebudeme 
moci společně obdivovat rozsvícení vánoč-
ního stromečku. Adventní koncert si bude-
me moci pustit jen doma z gramofonu, po-
přát klidné svátky nejspíš jen telefonicky… 
Dokonce se nesetkáme ani u silvestrov-
ského ohňostroje, tříkrálová obchůzka se 
rovněž nejspíš uskuteční v on-line režimu. 
Nezbývá nám tedy, než hledat i to pozitivní 
na těchto špatných zprávách. Život po nás 
chce, abychom se více věnovali svým nej-
bližším, sobě – svému nitru. Hygiena duše, 
říká se tomu. A možná přitom také po nás 
chce, abychom lépe pochopili, že jsme sice 
na tomto světě každý sám sebou a za sebe, 
ale také tvorem společenským, neboť to je 
právě to, co nám v těchto týdnech chybí 
nejvíc. Společný prožitek, sdílení toho tady 
a teď, v této chvíli, na tomto kousku země 
(Země). A to vlastně není až tak málo, ani 
zase tak špatné. Držme se!

Blanka Kozáková

Foto: Libor Vodička



Zprávy z radnice2 Pečecké NOVINY            2020 | 11

Fotokronika - říjen 2020
Pořád se něco děje, jak říká klasik…

Oprava vitráží v kostele sv. Václava

Benešák je již napuštěný…

Nová podoba parku se začíná zvolna rýsovat…

Aktuální street art

Vážení a milí čtenáři, 
někdy se nás ptáte, proč jsme změnili vy-
dávání Pečeckých novin, které od února 
vycházejí z tisku pokaždé až k desátému 
dni v měsíci. K tomuto rozhodnutí jsme 
dospěli na základě zkušenosti, kdy redakč-
ní uzávěrka čísla k dvacátému dni před-
chozího měsíce (a tedy z tisku k prvnímu 
dni měsíce nového) způsobovala, že se vy-
trácela aktuální informace o dění poslední 
dekády, sami přispěvovatelé to mnohdy 
vynechávali automaticky, a také ve zpět-
ném redakčním pohledu mizela aktuální 
naléhavost pro zveřejnění. Měsíc však jako 
by měl jen dvacet dní, říkali jsme si, a po-
dobný argument zazníval z některých Va-
šich reakcí. Dnes zase ovšem slýcháme ji-
nou logickou námitku: že jsme čas ukrojili 
z druhé strany a o to kratší dobu jsou novi-
ny v prodeji. Ovšem, je to trochu jako po-
hled na sklenici naplněnou jen do polovi-
ny, je poloprázdná nebo poloplná? Noviny 
se samozřejmě prodávají až do posledního 
dne, tj. do vydání nového čísla, je to tedy 
převážně na zvyku. Co s novinami, které 
jsou z minulého měsíce? Zní jiná pochopi-
telná reakce. Ano, těch deset dní nám stá-
le někde chybí. Co je důležitější? Z které 
strany to „oříznout“? Vězte, že usilujeme 
o to, aby se Vám v podobě Pečeckých novin 
dostávalo čtivých, kvalitních a ověřených 
informací o dění v našem městě, koncepč-
ním změnám se nebráníme a chceme pro 
naše čtenáře to nejlepší. Také proto jsme 
již v říjnu vytvořili čtenářskou anketu, 
která by nám měla pomoci v našem roz-
hodování. Někteří jste odpověděli a za to 
mnohokrát děkujeme. I za kritické připo-
mínky, jimž věnujeme pečlivou pozornost. 
Udělejte si prosím také pár minut pro 
odpověď a pomozte nám v rozhodování! 
Anketu najdete na facebookovém profilu 
města nebo na webových stránkách města 
www.pecky.cz  v aktualitách.

Děkujeme!
Redakce

Úspěšná sbírka 
pro Diakonii

V této době velkých omezení, které při-
nesla letošní pandemie koronaviru, se téměř 
nic neodehrává tak, jak jsme byli zvyklí. 
Tím více potěší fakt, že sbírka potřebným 
lidem ve spolupráci s Diakonií Broumov 
v našem městě první říjnový týden proběhla 
za nezmenšeného zájmu občanů. Při odvozu 
se dary podařilo zaplnit více než polovinu 
nákladového prostoru skříňové Avie.

Zvláštní poděkování pak náleží paní ře-
ditelce pečovatelské služby Mgr. Petře Čer-
mákové za obětavé poskytnutí prostor, bez 
nichž by se tato užitečná akce neuskutečni-
la.

Šárka Velká, sociální pracovnice

Ochranná doba, po kterou bylo možno od-
ložit splácení úvěrů, skončila v říjnu. Trable, 
překážky a koronavirová krize pokračují. 
Prosím, neodkládejte řešení neschopnosti 
nebo ohrožení splácení svých úvěrů a závaz-
ků. Ministryně financí prý s věřiteli domlu-
vila vstřícnost. Co to znamená a jak se o to 
opřít, ale nikdo neví. V případě, že si nevíte 
rady, je tu pro vás mobilní dluhová poradna 
Člověka v tísni v Pečkách - každé pondělí 
9.30 - 17.30, tel. 775 436 384 nebo helplinka 
Člověk v tísni - tel. 770 600 800 - každý všed-
ní den 9 - 16 hod.

Alena Švejnohová, starostka města

Ochranná doba



Nevíte, jestli se můžete jít projít, nebo 
jít navštívit babičku? Tak na tohle najde-
te odpověď na novém webu s přehledem 
platných opatření v boji proti pandemii 
koronaviru.

www.covid.gov.cz
Krizová linka pomoci města Pečky je 

však stále platná! +420 607 439 577

Odpady ve Velkých 
Chvalovicích

Na základě vyhodnocení počtu přijíma-
ných odpadů ve Velkých Chvalovicích tímto 
prodlužujeme stávající harmonogram při-
stavovaných kontejnerů.

Každou 1. sobotu v měsíci od 8 do 10 h 
můžete nadále předávat odpady za přítom-
nosti zaměstnance Pečeckých služeb s.r.o. 

Nový harmonogram mobilního svozu 
odpadu je tedy:

 7.  listopadu 2020  od 8 do 10 h
 5.  prosince 2020  od 8 do 10 h
 2.  ledna 2021  od 8 do 10 h
 6.  února 2021  od 8 do 10 h
 6.  března 2021  od 8 do 10 h

Po tomto období bude četnost a množ-
ství předávaného odpadu dále vyhodnocena 
a případně upraven harmonogram.

Připomínáme, že pro předávání odpadu 
můžete nadále využívat sběrný dvůr v Peč-
kách. 

Aktuální schválená provozní doba 
sběrného dvora v Pečkách je:

středa 13:00 - 16:00 h
sobota 08:00 - 14:00 h

Krásný podzim přeje, Ing. Adam Brant
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Z říjnových jednání Rady města 
RM schválila
• Uzavření Dodatku č. 2 k SOD mezi městem Pečky a firmou MATEX HK s.r.o., na staveb-

ní práce akce: „Stavební úpravy a obnova interiéru Kulturního střediska Pečky“. Jedná 
se o vícepráce. 

• Uzavření SOD mezi městem Pečky a firmou LENIA spol. s. r. o, , na akci: „MěÚ Pečky, 
odbor výstavby – rekonstrukce elektroinstalace“

• Uzavření dodatku č. 19 k „Nájemní smlouvě č. 10305 ze dne 4. 9. 2001“ - s firmou Vodafone 
CZ, a.s. na pronájem části ochozu vodárenské věže. Dodatek k nájemní smlouvě bude 
uzavřen na dobu určitou od 5. 9. 2021 do 31. 12. 2024. 

• Návrh fasády hospody U Stříkačky Pečky, upravený architektem MgA. Janem Drškou.
• Poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, ve výši 20.000,-Kč 

na obnovu sociálního zázemí ve veřejné části fary v Pečkách a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace.

• Podání žádosti o zařazení areálu bývalých „Jatek“ na adrese Hellichova 346, Pečky do 
Národní databáze brownfieldů. 

RM doporučila ZM ke schválení
• Koncept zhotovení náhrobku p. Š. Hovorky a zahrnutí položky na jeho vybudování do 

rozpočtu města na rok 2021.
• Studii „Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách“ a pověřuje Tomáše Vodičku jejím 

projednáním s ostatními majiteli pozemků náhonu a rovněž RM pověřuje T. Vodičku 
jednáním se zástupci obcí Dobřichov a Radim ve věci zbudování retenčního valu.

Blanka Kozáková

Pečecké
služby s.r.o.

MZDOVÝ(Á) ÚČETNÍ 
/ PERSONALIST(K)A

Hledáme vhodného kandidáta/kan-
didátku na zkrácený pracovní úvazek.

Náplň práce: zpracování mezd pro 
cca. 30 zaměstnanců, řádné zpracování 
a realizaci všech druhů srážek, plnění 
povinností ve vztahu k OSSZ, zdravot-
ním pojišťovnám, úřadu práce, finanční-
mu úřadu a dalším institucím, komplet-
ní personální agenda (správa osobních 
spisů, organizace lékařských prohlídek, 
školení atp.), kompletní zajištění náboru 
nových zaměstnanců.

Očekáváme: vzdělání ekonomické-
ho směru, znalost mzdového účetnictví, 
znalost MS Office, samostatnost, pečli-
vost, zodpovědnost a iniciativní přístup 
k řešení problému, znalost účetního 
softwaru IMES výhodou.

Nabízíme: práce na poloviční úva-
zek, částečná možnost home-office, 
motivující mzdové ohodnocení, 25 dní 
dovolené, stravenky, stabilní společnost 
s 20ti letou tradicí.

Nástupní mzda na poloviční úva-
zek: 12.000,- Kč / měsíc. Možná spolu-
práce i na živnostenský list.

Životopisy zasílejte na:
info@pececkesluzby.cz, 

popř. více informací na telefonním 
čísle 778 427 144.

Památný den sokolstva je poctou všem 
členům a členkám Sokola, kteří během 
téměř 160 let existence Sokola obětovali 
své životy v boji za svobodu, demokracii 
a samostatnost.  A tento den jsem vybrala 
jako ten pravý pro předání Ceny starostky 
města paní Evě Jíchové, dlouholeté starost-
ce pečeckého Sokola. Paní Eva Jíchová je 
nejen dobrou duší České obce sokolské, ale 
také hybatelem opravy naší sokolovny, kte-
rá letos vykvetla do krásy. Děkujeme jí za 
všechnu tu práci a energii, kterou Tělocvič-
né jednotě Sokol Pečky věnuje. 

S úctou, Alena Švejnohová - starostka města

8. 11. 2020

Nová Vinotéka 
v Pečkách

Pečky obohacuje nový obchod, přesněji 
obchod s vínem. Vinotéku vlastní MJK com-
pany, s.r.o. Je to malý rodinný podnik, kte-
rý klade důraz na kvalitu a jednoduchost. 
Firma také vlastní ještě jednu vinotéku 
v Cerhenicích a také dále podniká ve sta-
vebnictví. Jediný důvod, proč rodina otevře-
la další vinárnu je, že manželé Marek Kudry 
a Jindřiška Kudryová milují výzvy a hlavně 
víno. Ve vinárně najdete české i zahraniční 
víno a dále sortiment, který jen tak v obcho-
dě nenajdete.

Jinřiška Kudryová

Nový senátor
Pavel Kárník, ředitel Městské knihovny 

Kolín, se stal novým senátorem volebního 
obvodu č. 42 - Kolín. V Senátu ČR bude tedy, 
mimo jiné, hájit i zájmy Peček. Ve volbách 
do Senátu PČR v roce 2020 kandidoval jako 

nestraník za hnutí 
STAN. V prv-ním 
kole získal 20,05 % 
hlasů a postoupil 
tak z 1. místa do 
druhého kola, ve 
kterém získal 79,48 
% hlasů.

Na rozhovor se 
senátorem Pavlem 
Kárníkem se jistě 
můžete těšit v ně-
kterém z dalších 
čí-sel Pečeckých 
novin.

Blanka Kozáková

Vládní opatření lidskou řečí
Vím, že je to nyní těžké a klesající počet 

nově nakažených nás láká být méně obe-
zřetný, ale prosím, vydržme to ještě. Přála 
bych si, aby nám naše společné úsilí při-
neslo Vánoce s rodinou a blízkými, a to už 
alespoň bez těch nejtvrdších omezení.

S přáním pevného zdraví a prosbou 
o trpělivost,

Alena Švejnohová
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Bílá hora
Horo bílá, horo žalu,
což nám ran jsi nadělala, 
to bys byla v boží chvále
český národ pochovala.

Trní nastlalas mu v lůže,
v staleté soužila zlobě,
tak, že ani Bůh nemůže
odpustit ty hříchy tobě.

Verše z pamětní knihy, která bývala 
v hostinci Josefa Jirasa na Bílé hoře. Hostin-
ský ji s pietou opatroval a hosté, přijíždějící 
ze všech končin království, ji brali do rukou 
s úctou. Už třetí byla zaplněna tisíci podpisy.

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620 „do-
sáhla zvláštního významu, ale za hranicemi 
rozpoutala litici válečnou, která do Čech za-
sahovala velice krutě… Protestanti postavili 
se do zbraní proti mocnostem katolickým 
a nyní tažení stíhalo tažení.“ Válce třicetileté 
od svržení královských místodržitelů z oken 
pražského hradu roku 1618 učinil konec až 
mír westfálský v roce 1648. Následky války 
byly pro naši zem hrozné. Tisíce dědin se 
proměnilo ve spáleniště, ze tří milionů oby-
vatel před válkou zbylo sotva 800 000, ze 150 
000 selských statků nebyla osazena ani tře-
tina. „Selský stav pak byl cizáckou šlechtou, 
která se ujala statků po zapuzeném panstvu 
domácím, hnusně poroben, živnosti zniče-
ny, duševní rozvoj národa přeťat. Žádný ná-
rod na světě neodpykal vinu svou tak těžce, 
jako odpykali Čechové krátkou bitvu na po-
lích Bílé hory.“

Vítězové slavili. Na Mariánském náměstí 
v Mnichově byl z příkazu bavorského vé-
vody Maxmiliana postaven roku 1638 Ma-
riánský sloup výslovně za tím účelem, aby 
připomínal vítězství bavorského vojska nad 
vojskem českých stavů na Bílé hoře. Byl 
vzorem pro Mariánský sloup „na pražském 
rynku, který dal postaviti Ferdinand III. – 
na poděkování, že uhájena Praha od Švédů.“ 
Konaly se zde pobožnosti, důsledně se dba-
lo, aby neochabovaly. Byla zřízena nadace, 
aby tu o sobotách a svátcích královští zpěvá-
ci zpívali loretánské litanie, konala se proce-
sí a slavné průvody. Slavnosti přesto ocha-
bovaly, proto r. 1675 bylo přikázáno městské 
radě „když táž procesí trvati budou, ten čas 
žádného z židů po rynku pod skutečným 
jich trestáním netrpěli, v tom place také 
tehdáž žádné hokyně nic prodávati, nad to 
pak tu malou chvíli žádnými vozy jezditi 
nedopouštěli…“ Konec veřejným průvodům 
učinil zákaz za císaře Josefa II. 

Tolik se o pohnuté době před 400 lety píše 
v časopise Máj z roku 1904.

Z. Ferešová

Noc literatury 2020 Pečky
Ve středu 7. října se konal další ročník 

Noci literatury, která se pokaždé koná tý-
den před veletrhem Svět knihy. Také letos 
byla Noc literatury pořádaná ve spolupráci 
s městskou knihovnou Svatopluka Čecha. 
Jednotlivé zastávky pro čtení jsou vybírány 
tak, aby byly pro publikum zpřístupněna 
architektonicky zajímavá nebo něčím ne-
obvyklá místa. Posluchači mají možnost se 
seznámit v předčítaných ukázkách s překla-
dy evropské literatury. V našem městě jsme 
letos vybrali následující knižní tituly: Osmý 
život (pro Brilku) od gruzinské spisovatel-
ky žijící v Německu Nino Haratischwili. 
Popisuje rodinnou ságu po celé 20. století. 
Ukázku předčítal Michal Müller v římsko-
katolickém kostele Svatého Václava. Zeď od 
rakouské spisovatelky Marlene Haushofer 
předčítala v učebně základní školy Jindřiška 
Klokočníková. Román Zeď je stylizován jako 
deníkové zápisy. Povídku Pouť předčítala 
v divadelním sále ZUŠ ředitelka knihovny 
Vladimíra Krulišová. Autorem romské lite-
ratury je Andrej Giňa, který stylem vyprá-

vění může připomínat Bohumila Hrabala. 
Četba v podání Vlaďky vyzněla velice vtip-
ně, zábavnou formou. Ukázku z francouzské 
klasiky z románu Cizinec od autora Alberta 
Camuse předčítal Lukáš Hanzelín v opra-
vené Sokolovně. Z britské literatury před-
čítala Andrea Děkanová ukázku z románu 
Přepis v jubilejním chrámu Mistra Jana 
Husa. Vyvrcholení večera bylo naplánováno 
do městské knihovny, kde předčítala z bel-
gického románu Válka a terpentýn Maruška 
Samková Dos Santos. Maruška je absolvent-
ka DAMU, čemuž odpovídá i její podání. 
Dokáže posluchače skvěle vtáhnout do děje 
a svou osobitou stylizací hlasového projevu 
zvýšit potřebné napětí.

 Letošní ročník ve spojení s Covid opatře-
ním významně ovlivnil návštěvnost kultur-
ní události, i když byla všechna doporučená 
hygienická opatření dodržena. Těšíme se na 
příští ročník.

Michal Müller, 
člen kulturní komise, patriot Polabí

Poslední výkladec
Také chodíte do pekárny a cukrárny 

Žalud na konci pěší zóny před náměstím 
TGM na výborné koláče nebo skvělé zákus-
ky? V tom případě nevcházíte do obchodu 
obyčejnými dveřmi, ale uprostřed jediného 
výkladce, který se v Pečkách ještě zacho-
val. Vstup dveřmi je situován mezi dvěma 
výkladními otevíracími skříněmi a mají ve 
spodu předsazenou profilovanou výplň. Je-
jich prosklení je novodobá, stejně jako hliní-
ková klika. Dveře lemují žlábkované pilast-
ry zakončené zaoblenou čabrakou s puklicí. 
Výkladní skříně jsou zavěšeny na pantech 
do krajních hranolových sloupků zakonče-
ných konzolou, nesoucí profilovanou římsu 
pole s firemním nápisem. Pod konzolkami 
jsou vystupující ažurové řezby s rostlinnými 
motivy. Pole s názvem obchodu je ukončeno 
profilovanou římsou, nesenou vrubovanými 
konzolkami obou krajních sloupků výklad-
ce. Pod vlastními prosklenými křídly skříně 
je dřevěný sokl s trojicemi předstupujících 
výplní, zdůrazněných původně puklicemi 
nebo rozetkami, z nichž jediná poškozená se 
uchovala na krajní výplni pravé části skříně.  
V historických městech nahrazovaly dřevě-

ná křídla uzavírajících krámy v průběhu 
19. století dřevěné výkladní skříně zdobené 
řezbou a opatřené názvy obchodů psanými 
ozdobným písmem. Také v Pečkách, kte-
ré se proměňovaly v město, se na přelomu 
19. a 20. století objevila na náměstí i v při-
lehlých hlavních ulicích řada výkladních 
skříní obchodů, z nichž dnes zbyl poslední, 
poznamenaný duchem secese.    

Miloslav Vlk, 
historik umění a člen kulturní komise města

Vzpomínáme
Dne 19. 10. 2020 

uplynuly tři roky, 
co nás opustila naše 
milovaná Drahoslava 
Pešková. 

Dne 1. 11. 2020 
jsme vzpomněli 
jejích nedožitých        
60. narozenin.

S láskou vzpo-
míná manžel, děti, 
vnouček Tadík, ma-
minka a kamarádky.
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Malé dějiny divadla v Pečkách I.
 Ačkoliv jsou Pečky městem teprve ne-

celé století, zmínky o stálé přítomnosti di-
vadelní kultury v našem městě nalézáme 
v mnohem hlubších vrstvách, přesněji v po-
lovině 19. století, což odpovídá tomu, jak se 
vyvíjelo české divadlo (tedy divadlo hrané 
a zpívané v české řeči) i v dalších městech 
či větších obcích zemí bývalé Koruny české. 

Jen spíše výjimečně nalézáme zmínky 
o existenci českého divadla před tímto ob-
dobím. Ne, že by vůbec neexistovalo, jen je 
to trochu složitější. V době raného novově-
ku byla divadelní kultura vždy spojena se 
šlechtickým dvorem, náboženskými řády 
(nejvýznamněji jezuité), případně dvorem 
samotného panovníka. Tam se ovšem česky 
nemluvilo, nejčastějším jazykem na jevišti 
byla italština a němčina, někdy také anglič-
tina (repertoár alžbětinského divadla, tedy 
i Shakespearovy hry, se k nám dostaly již 
ve druhé polovině 17. století díky několika 
hereckým skupinám z Anglie), případně 
latina, neboť divadlo bylo nástrojem výuky 
tohoto klasického jazyka. Prostřednictvím 
divadla mimochodem vyučoval sám J. A. 
Komenský… 

Pochopitelně proto také 
divadelní kultura hraná 
v české řeči souvisela s roz-
vojem školství a vzdělání, 
pokud nemáme na mysli 
historicky téměř nedolo-
žené, nezdokumentované, 
ale předpokládané, lidové 
divadlo potulných kejklířů, 
kašparů, jokulátorů, hráčů 
na všechno možné i nemož-
né, ale také cirkusových 
umělců, akrobatů, kouzel-
níků atd., kteří svou živnost 
provozovali tak, že obcházeli 
osady, obce a města, větši-
nou využívali většího shlu-
ku lidí při tržištích, kde pak 
na sebe strhávali pozornost, 
aby lidem „sehráli divadlo“, 
vybrali do klobouku nějaké 
drobné na živobytí a zase šli 
dál, od štace k štaci… S nimi 
takto po staletí mimo jiné 
obcházeli zubaři a ranhojiči, 
výrobci a prodejci bylinných 
mastí a likérů, také různí šarlatáni, mágové 
a podvodníci nabízející služby hvězdopra-
vectví a podobně.  Teprve tereziánské a jose-
fínské reformy ve druhé polovině 18. století 
se vznikem a působností stálých veřejných 
školních institucí, s náboženskou tolerancí 
osvícenského státu a pozvolným rozvojem 
toho, co dnes nazýváme lidskými právy (ale 
ty ještě hodně dlouho nebudou vtěleny do 
ústavy), otevřely prostor pro vznik a rozvoj 
české divadelní kultury. Ta byla – až na ně-
kolik pražských i mimopražských výjimek 
– veskrze ochotnická, tedy amatérská, jak 
dnes říkáme. A mimochodem – tyto reformy 
také přinesly zákaz extemporovaného (im-
provizovaného) divadla, toho lidového typu, 
o němž jsme se zmínili výše, spojeného s tr-
žišti, se svobodnou potulkou a uměním vše-
ho možného i nemožného. (Že to také fak-
ticky znamenalo zrod státem organizované 
cenzury, se zmíníme jen v závorce.)

V Pečkách máme tedy první zmínku 
v souvislosti s ochotnickým divadlem již 
z roku 1845, kdy se dozvídáme, že školní děti 
sehrály veřejné představení Tluče bubení-
ček. Také další doložené veřejné divadelní 
aktivity jsou spojeny se školou a cestu k nim 
otevřel Zákon o právu spolčovacím a shro-
mažďovacím (1867), jenž dal legální základ-

nu – krom jiného – také k organizovanému 
ochotnickému divadlu. Roku 1870 řídící 
učitel Kruml zakládá v Pečkách Čtenářskou 
besedu, což byla řádně státem registrovaná 
spolková instituce rozvíjející kulturní a spo-
lečenský život, která mívala vedle hudeb-
ního, pěveckého či literárního odboru také 
odbor divadelní. Téhož roku je rovněž zmi-
ňován vznik Družstva divadelních ochotní-
ků, bližší informace nám chybí, ale víme, 
že o jedenáct let později v Pečkách funguje 
jiná spolková instituce Spolek divadelních 
ochotníků, která hraje pravidelně s různými 
přestávkami až do čtyřicátých let minulého 
století, přičemž za druhé světové války pod 
vlasteneckou hlavičkou Spolek divadelních 
ochotníků J. K. Tyla (zrušeno 1943). Pozo-
ruhodné je, že spoluzakladatelem byl prof. 
Julius Stoklasa (1857–1936), významný che-
mik, fyziolog a biolog, od roku 1901 profe-
sor agrochemie a rostlinné výroby na Čes-
kém vysokém učení technickém v Praze, 
zakladatel české moderní zemědělské vědy. 
Osmdesátá léta 19. století s obnovenou kon-
junkturou hospodářskou, jež měla svou 
místní souvislost s železniční dráhou a také 

s cukrovarnickým průmys-
lem, byla obdobím bohatým 
na kulturní život. Zatímco 
necelých padesát kilometrů 
od nás obnovuje svou čin-
nost Národní divadlo, v Peč-
kách je založen tzv. Zábavní 
klub, který hraje divadlo ve 
dvoře a v hostinci U Karla 
IV. Ten název si, milí čtená-
ři, dobře zapamatujte, neboť 
zde se bude až hluboko do 
dvacátého století odehrávat 
veškerý společenský, kul-
turní život našeho města. 
Téhož roku (1883) jsou rov-
něž zaznamenány divadelní 
aktivity studentů: na jejich 
slavnosti je uvedena vese-
lohra Líbánky. 

 Divadelní aktivity nalez-
neme také v letech 1903 – 
1941 při Sokolu Pečky, jenž 
mimo jiné produkoval také 
vlastní pravidelná předsta-
vení.  Víme, že roku 1903 na 

prvním zahajovacím představení, ve spojení 
s Národní jednotou severočeskou, pečečtí 
sokolové uvedli slavnou komedii „o honu na 
ženicha“ Václava Štecha Třetí zvonění, kte-
rou známe z pozdějšího filmového ztvárnění 
s Oldřichem Novým v hlavní roli. 

Aby toho nebylo málo kulturní a umě-
leckou pestrost prvního desetiletí v novém 
století významně rozšiřovala také Leontina 
Mašínová, když začala roku 1909 hrát pro 
žáky místních škol loutkové divadlo. Neprá-
vem zapomenutá L. Mašínová (1882–1975) 
v našem městě působila jako učitelka v le-
tech 1909-1923, byla bezpochyby velkou a ve 
své době váženou osobností, jež napsala 
řadu historicko-biografických románů a her, 
sbírek lidových pověstí a slovesného umění. 
Než se odstěhovala do Lázní Bělohrad, za-
světila svou tvůrčí práci místnímu loutkové-
mu divadlu, pro které napsala také několik 
her pro loutková divadla. 

A to se již dostáváme v čase k období tzv. 
první republiky. Na divadelní aktivity i re-
pertoár tohoto období se zaměříme v příštím 
díle, které bude bohatší na obrazovou pří-
lohu, neboť se dochovala řada divadelních 
plakátů i několik fotografií.

Libor Vodička
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Ekovycházka
V letošnímškolním roce neproběhlo ob-

lastní kolo ,,Ekokostelády“ z důvodů nebez-
pečí šíření nákazy Covid 19.

Přesto jsme si připomněli environmen-
tální výchovu v souvislosti s ,,Dnem bez 
aut“. Vysvětlili jsme si, jak můžeme přispět 
k ochraně životního prostředí – jak dospělí 
(jedním dnem bez aut), tak děti – péčí o ze-
leň a živou i neživou přírodu – šetřením s vo-
dou, udržováním čistoty a pořádku ve svém 
okolí, využíváním odpadních nádob a tře-
ba i výsadbou zeleně, ochranou drobných 
živočichů. Děti byly seznámeny s tím, že  
zaměstnanci a žáci školy v uplynulém roce 
na podzim zasadili v blízkosti obce strom 
- ,,Jabloň poznání“. Vydali jsme se na naši 
jabloň podívat – jak se jí daří a zda je vpo-
řádku.  Děti okolí stromku očistily od pleve-
le a zalily přinesenou vodou, zkontrolovaly, 
zda není porušené pletivo kolem stromku 
aby nedošlo k okusu zvěří. Všechny děti vě-
děly, jaké plody jednou stromek ponese. 

Na zpáteční cestě jsme si nasbírali různé 
přírodniny – suché traviny, bodláky, odkvet-

lé byliny, listy a  posbírali jablka u cesty. 
Také jsme pozorovali lasičku v poli a za-
hlédli srnky. Děti si všímaly různých detailů 
v okolí – hub na stromě, uschlých stomů při 
cestě, lučních květů, balíků slámy, ptactva.

Využili jsme pracovní listy od p. Georgie-
vové a děti z vyšších ročníků se za pomoci 
svých učitelů snažily vyplnit dané úkoly, 
některým se dařilo velmi dobře. Ze všech 
vypracovaných listů byly vybrány ty nejz-
dařilejší, které paní ředitelka naskenovala 
a odeslala do školy v Kostelci nad Černými 
lesy.

Po návratu děti vyprávěly, co viděly a kde 
byly, z donesených plodů poskládaly společ-
ně ,,jablko“ a ostatní přírodniny posloužily 
jako dekorace ve vestibulu školy. Paní ředi-
telka děti pochválila.

Pozn. Vzhledem k tomu, že jsme byli prv-
ní školou, která správně odpověděla a splni-
la zadané úkoly (distančně), obdrželi jsme 
poté diplomy a hodnotné ceny.

Dagmar Ječmenová

III.B šla po stopách pečecké historie
V hodinách předmětu Člověk a jeho 

svět jsme poznávali  města České republi-
ky a velké povídání jsme věnovali našemu 
městu Pečky, ke kterému se váže i pověst 
o Kandii.

V pátek 9. 10. 2020 jsme vyšli na spo-
lečnou procházku směrem na Dobřichov. 
Navštívili jsme, zatím poslední majitele pů-
vodní vodní tvrze Kandie, nyní zemědělské 
usedlosti, manžele Tomanovi. Ti nám pouta-
vě vyprávěli dávný příběh o rytíři Kandes, 
kterému se po válečném tažení z jedné kři-
žácké výpravy zalíbilo zde v polabské kra-
jině. Pod svahem Dodřichova, v údolí říčky 
Výrovky postavil vodní tvrz. Místo nazval 
Kandie. Tvrz byla dobyta, pobořena a ze 
zbytku materiálu majitel Zalabák postavil 
zemědělskou usedlost. Místo rodina obhos-
podařuje s láskou a nadšením pro zachování 
a předávání lidských hodnot a tradic.

Tímto děkujeme manželům Tomanovým 
za možnost poznat místo s dávnou historií 
a za milé a příjemné přijetí a připravené 
podzimní občerstvení.

Iva Lebedová a žáci III.B

Logická 
olympiáda 2020

Žáci naší školy se pravidelně účastní 
soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá 
Mensa České republiky – nezisková orga-
nizace pro rozvoj inteligence. V soutěži děti 
řeší všemožné logické úlohy, jež vyžadují sa-
mostatné a logické uvažování. Často rozho-
dují nejen naučené znalosti, ale i pohotovost 
a flexibilita myšlení při řešení úloh.

I v letošním roce, navzdory distanční vý-
uce, naši školu reprezentovali žáci ve všech 
kategoriích pro základní školy. Vůbec nej-
úspěšnějším řešitelem se stal prvňáček Mi-
chal Skala. Ale nejen to. Míša současně ob-
sadil dělené 1. - 27. místo mezi všemi účast-
níky kategorie A1 ve Středočeském kraji. 
Za to mu patří velká gratulace!

Mezi druháky nejvíce zabodovala Karolí-
na Kosová z 2. A. V kategorii A (3. - 5. ročník) 
se nejlépe umístil Šimon Schürz, což ovšem 
nebylo poprvé, kdy byl Šimon nejúspěšněj-
ší. Dařilo se mu i v předchozích letech. V ka-
tegorii B, pro druhostupňové žáky, nejlépe 
zabodoval Marek Hovorka z 9. B.

Gratulace a poděkování však patří všem 
dětem, které se nebály přihlásit a pustily se 
do řešení příkladů, s nimiž se běžně nese-
tkávají. Ráda bych poděkovala všem kolegy-
ním a kolegům, kteří Logickou olympiádu 
ve svých třídách propagovali. Bystříme naši 
mysl a těšíme se na příští ročník!

Blanka Kozáková
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Skřítci podzimníčci
a jiné lesní příšerky aneb škol-

ková dílnička „na dálku“
Všichni víme, že se v současné době ne-

koná spousta akcí, a víme také, proč tomu 
tak je. Společné akce nám chybí. Nejsou 
sice pro vzdělávání dětí zcela nezbytné, ale 
jsou důležité z jiných hledisek. Jednou tako-
vou tradiční akcí je „tvořivá dílnička“, kte-
rou pořádáme na jaře nebo na podzim téměř 
ve všech třídách. Ve třídě Kytičce paní uči-
telky navrhly rodičům, aby zkusili s dětmi 
dílničku doma uspořádat. Zadání bylo jed-
noduché: skřítek Podzimníček, využití pří-
rodnin. Pak už jen děti nosily a nosily, a to 
nejen skřítky, ale i zvířátka a různé lesní 
příšerky. A co bylo hlavním přínosem? Ne-
šlo nám o ozdobená okna, jak vidíte na fot-
kách. Děti samy vyprávěly, jak byly s rodiči 
na procházce a sbíraly vše potřebné a jak to 
bylo fajn a všichni si to moc užili. A to byl 
ten hlavní přínos, o který nám šlo. 

Miroslava Zumrová

Středočeského kraje 2. stupně
Základní škola Pečky se zúčastnila 7. roč-

níku soutěže ve spolupráci s Klubem eko-
logické výchovy pod záštitou  radního pro 
životní prostředí pana RNDr. Iva  Šancen-
ka, CSc. V této soutěži získala titul ,,Škola 
udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. 
stupně“. K převzetí ceny mělo dojít 24. září 
2020 v Praze, ale vzhledem k mimořádné 
situaci epidemie nebylo možné setkání ko-
ordinátorů environmentální výchovy, proto 
byl zvolen alternativní způsob předání oce-
nění. Certifikát škola obdržela poštou. 

Velmi nás těší, že naše škola  – z  38 přihlá-
šených - byla úspěšná a získala toto ocenění. 
Je to pro nás povzbuzení i motivace pro další 
ročníky a zároveň dlouhodobý projekt, kte-
rý vychovává další generace k úctě k život-
nímu prostředí jako celku.

Dagmar Ječmenová

Škola udržitelného 
rozvoje

Den stromů
Ve čtvrtek 22. října jsme v naší škole ZŠ 

Pečky, p. o. slavili Den stromů.  Tento svátek 
připadá v ČR na 20. října, ve světě se slaví 
ve více jak 40 zemích světa v různou dobu 
dle klimatických podmínek. Cílem projek-
tového dne bylo upozornit děti na důležitost 
stromů pro naše životní prostředí, zábavnou 
i poučnou formou. Žáci se seznámili s nej-
známějšími listnatými a jehličnatými stro-
my, naučili se od sebe rozlišit stromy a keře. 
Soutěžili ve skupinkách v různých úkolech 
(puzzle, kvíz, křížovka). Nakonec zpracovali 
plakáty, na které namalovali jeden vybraný 
strom s listy a plody. Za odměnu si společně 
upekli jablečný závin, na kterém si všichni 
velmi pochutnali. Tento vydařený den jsme 
završili udílením medailí s diplomy a také 
drobným dárečkem. 

Petra Lambertová

Celostátní výtvarná 
soutěž Radost

Naši žáci rádi soutěží. Proto jsme se zapo-
jili do celostátní výtvarné soutěže - Radost 
pro osoby s mentálním postižením. Jak se 
nám výtvory povedly, posuďte sami.

Dagmar Ječmenová

Projektový den 
„Jdeme ven - učíme 

se venku“
Co se učíme v lavicích, to jsme si prožili, 

užili, prohlédli, dotýkali se, ucítili, poslou-
chali a zkoumali na cestě do Dobřichova. 
Částečně jsme využili i naučnou stezku 
a dětské hřiště. Do jednoho dopoledne jsme 
stihli namíchat několik vyučovacích před-
mětů, pod širým nebem spojovali, co s čím 
souvisí, na vlastní oči, uši, ruce a nohy se 
učili, dýchali čerstvý vzduch, těšili se z krá-
sy podzimu, pozorovali krajinu. Měli jsme 
čas si povídat, zažít dobrodružství a spoustu 
legrace, najít motýlí poklad, hodně se hýbat, 
společně si hrát, víc se poznat a spolupraco-
vat. Stačilo si vybrat slunečný den, vzít si 
sportovní oblečení, batoh, svačinu a pití, při-
balit deku, dalekohled, lupu, pastelky a pa-
píry, kartičky, míček, provázek. Vše ostatní 
poskytla nejlepší škola na světě - příroda.

Lenka Jankulíková
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Škola v době koronaviru 2

Ta 2 v názvu není překlep. Tak jako se 
u filmů a jiných úspěšných uměleckých děl 
vytváří jejich pokračování, tak i my pokra-
čujeme. A bohužel to není umělecké dílo, 
ale nepříjemná realita.

Letos na jaře jsem popisoval, jak fungu-
je škola v nouzovém stavu za mimořádných 
opatření. Byl to „trochu“ zmatek, protože 
jsme nevěděli, co se po nás vlastně chce a te-
prve jsme hledali cesty jak na to. Stejně tak 
někteří naši žáci, kteří měli pocit, že nic pro 
ně není povinné, a že nejlepší je například 
začít si dopisovat s vyučujícím v nočních ho-
dinách, kdy se konečně studenti probudili.

V tomto směru je situace podstatně jiná. 
Výuka je pro žáky ze zákona povinná a vět-
šina z nich si to uvědomuje. I my jsme při-
praveni na distanční výuku lépe než na jaře. 
Sjednotili jsme výukové nástroje a vyučují-
cí prošli proškolením v této oblasti. Můžeme 
využít i zkušenosti, které jsme získali v jar-
ním období.

Snažíme se zachovat rámec rozvrhu, a to 
tak, aby žáci mohli plnit zadané úkoly v prů-
běhu celého dne a nemuseli si nechávat 
práci na poslední chvíli. Většina výuky se 
přesunula do roviny online, čili přes počítač. 

Tato výuka má v současnosti dvě podo-
by. První formou je takzvaně synchronní 
výuka, kdy komunikuje vyučující se žáky 
v reálném čase, takže v přímém přenosu. 
Druhou formou je asynchronní výuka, kdy 
vyučující zadá žákovi úkol a ten ho plní pod-

le svých možností a vlastním zvoleným tem-
pem. Tato forma je náročnější, protože vy-
žaduje větší samostatnost žáků a je časově 
náročnější pro vyučující, a to jak z hlediska 
přípravy, tak i zpětné vazby a vyhodnocová-
ní úkolů.

Ale i tady se ještě, přes všechnu snahu, 
setkáváme s celou řadou problémů. Nejvíce 
nás v současnosti omezuje technické vyba-
vení žáků. Snažíme se to průběžně řešit, ale 
není to jednoduché. Problémy jsou jak v sa-
motném technickém vybavení, tak i v zajiš-
tění internetového připojení, které je pro 
tento způsob výuky nezbytné. Chci poděko-
vat všem, kteří přispěli nějakou částí tech-
niky, kterou mohli doma postrádat, a kterou 
jsme mohli poskytnout našim potřebným 
žákům.

Kromě toho bych chtěl apelovat na naše 
žáky, aby dodržovali všechna pravidla, která 
souvisí s touto formou výuky. I když někte-
ří máte pocit, že se skryjete za anonymní 
stránkou internetu, a že když si vypnete 
kameru, není vás vidět. Není to tak úplně 
pravda. A musím z vlastní zkušenosti říci, že 
učit do prázdné obrazovky, kde jsou vidět je-
nom monogramy žáků, není nejpříjemnější. 
Někteří skutečně nemáte kameru k dispozi-
ci, jiní to považujete za projev „frajerství“. 
Ale to lze dokazovat jinak.  Stejně tak není 
úplně nejlepší, když někteří máte pocit, že 
musíte v přímém přenosu předvést všechno 
nejhorší, co dokážete. A, prosím, respek-
tujte, že výuka probíhá v daných hodinách 
a nechte vyučující večer oddychnout, aby 
mohli ráno opět fungovat. Nu, co k tomu 
dodat… Na druhou stranu musím s radostí 
konstatovat, že hodně žáků už pochopilo, 
že se učí především pro sebe a že tento způ-
sob výuky je v současnosti jediný možný. Ať 
už s ohledem na budoucí klasifikaci, která 
bude více zohledňovat konkrétní práci ka-
ždého žáka nebo na nastávající přijímací 
zkoušky na střední školy, které se na jaře 
téměř určitě konat budou. 

A ještě na jednu skupinu žáků nesmím 
zapomenout. A nejen žáků. Jedná se o žáky 
1. a 2. tříd a jejich rodiče, případně prarodi-
če… Na rozdíl od vyšších ročníků, kde žáci 

umí číst a ovládají základy jednotlivých 
oborů, což jim poskytuje určitou samostat-
nost, jsou na tom podstatně hůře. Prvňáčci 
začínají od základů a v krátkém období, kdy 
jsme byli ve škole prezenčně, jsme nestih-
li zvládnout všechny základy tak, abychom 
mohli nyní jenom procvičovat. U druháků 
pak máme ještě dluh z minulého koronavi-
rového pololetí, který jsme nestačili zcela 
splatit. U těchto dětí je zcela nezbytná spo-
lupráce rodičů nebo dalších rodinných pří-
slušníků, kteří jim s výukou pomáhají. My 
se sice snažíme v maximální možné míře 
předat žákům vše potřebné, ale přiznávám, 
že bez vaší pomoci by se nám to nemohlo po-
dařit. Za to vám patří veliký dík. Čas a ener-
gii, které svým dětem nyní věnujete, jsou ty 
nejlépe investované ze všech…

Nevíme, jak dlouho bude ještě současný 
stav trvat. Bude záležet na vývoji epidemio-
logické situace i na zdravém rozumu těch, 
kteří o tom budou rozhodovat. Věříme, že 
se do školy vrátíme co nejdříve, i když ne za 
cenu ohrožení zdraví všech přítomných. 

Také věříme, že se nám podaří dokončit 
školní rok tak, aby nepoznamenal negativně 
naše žáky do budoucna. Vyžaduje to aktiv-
ní přístup k výuce jak z naší strany, tak i ze 
strany žáků. Věříme, že případné mezery 
ve vědomostech se podaří časem zacelit. 
A doufáme i v to, že tato doba umožní na-
šim žákům získat dovednosti, které by jim 
běžná výuka neposkytla v takové míře. A to 
nejen co se týká například ovládání digitál-
ních technologií. Ale především v tom, že 
se naučí větší samostatnosti, zodpovědnosti 
za svoji práci, že pochopí, že vzdělávání je 
nejen jejich povinností, ale především prá-
vem…

Dosti otřepanou větou se v poslední době 
stalo heslo „Společně to dokážeme.“ Ale ono 
to opravdu jinak nepůjde. A ještě jedna věc 
je důležitá. A to je víra v to, že to půjde. Ne-
dávno jsem četl jeden citát: „Přestaneš-li vě-
řit, že to zvládneš, ztratíš schopnost to doká-
zat.“ Věřme tedy, že z této doby vyjdeme s co 
nejmenšími šrámy a že nás to naopak posílí. 
Ale to dokážeme opravdu jenom společně.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Rekonstrukce Kulturního střediska pokračuje
Přinášíme vám nejnovější fotografie z rekonstrukce interiéru KS
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Poštovní holubi v Pečkách
Závody starých holubů, ale i našich mla-

dých nadějí, jsou zdárně za námi. Jak pro 
nás chovatele, tak i pro naše svěřence to le-
tos nebylo vůbec jednoduché.

Nejen, že jsme začínali s menším zpož-
děním, ale ani počasí nám letos nijak ne-
přálo. Několik těžkých závodů se ztrátami, 
ale i několik zrušených z důvodu deštivého 
počasí.

Známe své vítěze a již každý relaxuje 
po svém. Naší celkovou vítězkou v rámci 
OS Praha se opět stala Michaela Mecerová 
z Tatců a znásobila tak své prvenství z loň-
ského roku. Ke svému prvnímu místu sta-
rých holubů přidala i prvenství v závodech 
letošních holoubat. Takže ještě jednou velká 
gratulace i touto cestou.

Naši svěřenci nyní na holubníku a ve vo-
liéře neprožívají vůbec klidné období, jak 
by se na první pohled zdálo. Intenzivně se 
připravují na zimu. Dokončuje přepeřování 

či pelichání, jak kdo chce. Na zimu potře-
bují teplé zimní peří a pod ním dostatek 
tukových zásob, což je na nás chovatelích, 
abychom jim v tomto období zajistili kvalit-
ní krmení. Na kvalitě peří také velice záleží.

My chovatelé teď máme čas na to, aby-
chom zhodnotili uběhlou sezónu. Co jsme 
udělali dobře a co zase špatně. Někdo hod-
notí a užívá si chovatelských úspěchů, jiný 
vylepšuje holubník a chovatelské zařízení, 
přemýšlíme o lepším sestavení chovných 
párů na další sezónu, a někdo již plánuje 
taktiku na příští rok a sní tak o lepším umís-
tění.

Situace, která teď opět nastala, není vů-
bec dobrá, takže nevíme, zda se budou moci 
konat nějaké výstavy. Prostě nechme se pře-
kvapit. 

Vám čtenářům přeji pevné zdraví, držte 
se a určitě se můžete těšit na nějaké další 
povídání o našich opeřencích.

Petra Mašínová Charitativní nástěnný kalendář Respon-
deo 2021 s mottem „Pomoc jako profese“ je 
na světě!  

Kalendář pro r. 2021, který nejen skvěle 
vypadá, ale také jeho koupí podpoříte lidi 
v náročných životních situacích, kterým 
Respondeo pomáhá už 17. rokem a ročně 
takhle podpoří více než 1 000 dospělých 
i dětí. Působí v 6 okresech Středočeského 
kraje (Nymburk, Praha východ, Mladá Bole-
slav, Kolín, Kutná Hora a Mělník).

Na snímcích jednotlivých měsíců roku 
jsou ženy z Respondea, pro které je pomoc 
druhým také profesí. Květinové vazby jsou 
dílem mistra ČR ve floristice Petra Kopáče, 
fotky vznikly v krásném prostředí zámku 
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

Minimální cena kalendáře je 250,- Kč
(+ 65,- Kč/1 ks poštovné a balné, při zaslá-

ní více kusů se cena navyšuje dle sazebníku 
České pošty, konkrétně bude upřesněno při 
objednávce.)

 
Jak kalendář koupit?
Na e-mail kalendar@respondeo.cz na-

pište počet objednávaných kusů kalendáře 
a způsob převzetí (pošta či osobní odběr). Ná-
sledně na váš e-mail pošleme údaje k platbě.

 V případě, že si chcete kalendář převzít 
osobně, lze přes objednávkový e-mail do-
mluvit termín předání v sídle Respondea 
v Nymburce. Taktéž je možné převzít osob-
ně kalendář po předchozí domluvě na po-
bočkách Respondea (Kolín, Mladá Boleslav, 
Brandýs nad Labem, Pečky, Čelákovice, Po-
děbrady).

Děkujeme, že podporujete ty, kteří to 
nejvíce potřebují. Zakoupením kalendáře 
podpoříte služby Respondea.

Kalendář

Minigolf Pečky
Další dva turnaje v minigolfu se hrály 

v Radotíně. Zde naši hráči obsadili ve svých 
kategoriích (senioři 2 a seniorky) v sobotu 2. 
a 3. místo. V neděli dokonce 2 x 1. místo.

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

A je podzim. To pro nás znamená konec 
sportování na volejbalovém hřišti a hledání 
místa pro scházení. Vstříc nám vyšla paní 
ředitelka Pečovatelské služby Pečky a bu-
deme se (až to covid dovolí) scházet v pon-
dělí v jejich klubovně. Kdo bude mít zájem, 
může přijít v pondělí ve 14 hodin. Hrajeme 
karty, dáme kávičku a probereme plány, 
kam se podíváme a co kde se pořádá pro se-
niory. Doufáme, že se stav v naší společnosti 
zlepší natolik, abychom mohli prožít náš ži-
vot ještě aktivně.

Věra Šuková

Výletníci
Po delší době jsme si opět vyšli na krát-

ký výlet. Začátek cesty byla mohyla Lipa-
ny a cílem město Kouřim. Byl již začátek 
října a tomu odpovídalo i počasí, chladněji 
ale slunečno. Cesta vedla i přes Království 
a tak se nám splnilo dětské přání navštívit 
skutečné království, chyběl pouze pan král. 
A pak vidinou v cíli byla pověstná dršťková 
polévka u Sojků. Na cestě zpět jsme každý 
měl své sedadlo, neboť vlak vyjel ze stanice 
prázdný. Příště si tuto zpáteční cestu projde-
me po etapách pěšky.

Věra Šuková
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Mapa úzeMí MaS podlipanSko pro období 2021-2027

Krok za krokem Strategie IN21+
Na jaře jsme vás informovali, že jsme 

zahájili přípravu nového finančního obdo-
bí. Prvním krokem bylo odsouhlasení úze-
mí, pro které budeme aktualizovanou stra-
tegii místního rozvoje připravovat. Obdrželi 
jsme souhlas z 57 zastupitelstev obcí, včet-
ně Peček. Tři obce, konkrétně: Jevany, Ne-
bovidy a Libenice území MAS Podlipansko 
opustily. Nově se rozhodlo ke spolupráci pět 
obcí: Ždánice, Břežany I, Zvěřínek, Velenka 
a Kostomlátky. 

Vážíme si důvěry, kterou nám město Peč-
ky pro nové období dalo a s velkou energií 
jsme se pustili do dalších kroků. Dne 18. září 
jsme obdrželi tzv. „standardizaci MAS“, což 
znamená ze strany Ministerstva pro místní 
rozvoj zelenou další přípravě strategie, po-
tvrzuje kvalitu a otevřenost procesů v MAS 

při výběru projektů v území.
Následujícím krokem je vytvoření ak-

tualizované podoby Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje pro celé úze-
mí MAS Podlipansko. Již sám název říká, 
že do aktualizace strategie je třeba co nej-
více zapojit obyvatele regionu... tedy vás 
všechny,  kterým na místě, kde bydlíte a ži-
jete, záleží. Za tímto účelem jsme vytvořili 
dotazník, který je zveřejněn na www.podli-
pansko.cz. Předem se omlouvám, není nej-
kratší, ale upřímně jsme se snažili zjistit váš 
názor na významnost problémů, které jsme 
řešili v minulém období (jsou tedy dle vás 
již vyřešeny?) a doplnili několika problémy 
novými, aktuálně identifikovanými. Moc 
děkuji za váš čas, který vyplnění dotazní-
ku věnujete (elektronicky je uveden na na-
šem webu i FB).

Abychom podpořili naše regionální 
producenty a zároveň odměnili drobným 
dárkem Vaši práci s vyplněním dotazníku, 
rozhodli jsme se každý týden vylosovat tři 
výherce, kteří obdrží dárkový kupon k od-
běru výrobku značky POLABÍ - regionální 
produkt®.

Markéta Pošíková

Co jsou Místní 
akční skupiny 

(MAS)?
Stále netušíte, co to Místní akční sku-

pina neboli MAS neboli MASka je? Víte, že 
na území České republiky existuje celkem 
166 MAS, které pokrývají 82 % celého úze-
mí ČR? Nejsme v tom tedy sami.

Jak z názvu vyplývá, náš přístup je akč-
ní a naší snahou je, aby se nám žilo v našem 
regionu hezky a kvalitně. Společně s další-
mi partnery podporujeme rozvoj regionu 
v oblasti ekonomické, sociální, vzdělávací, 
a také environmentální.

Naším hlavním nástrojem je pomoc při 
získávání dotací zejména z fondů EU, ale 
také z krajských, národních či soukromých 
sektorů. Zaměstnáváme odborníky (pro-
jektové manažery), kteří vědí, kde peníze 
čerpat, poskytují konzultace a podílí se na 
realizaci projektů. 

A co konkrétně realizujeme? Možná 
vaše děti chodí do opravené školy, jezdíte 
po nové cyklostezce, chodíte po opraveném 
chodníku, děláte si výlety k renovovaným 
památkám anebo jste možná s námi v minu-
losti sázeli stromy či uklízeli Česko. Je toho 
mnohem více, a právě o tom se budete moci 
dočíst na stránkách Zpravodaje MAS Podli-
pansko, který vyjde v listopadu 2020.

Markéta Pošíková

MAS Podlipansko podpořilo  např. projekt 
rekonstrukce chodníku v obci Milčice v obou 

směrech, podél frekventované silnice 334, 
nově byla vybudována nástupní plocha 

autobusové zastávky v obou směrech.
Celkové způsobilé výdaje: 2.006.899,41 Kč

Letní škola vzdělávání v Poděbradech - srpen 2020, 
realizovaná s porou MAS Podlipansko



Reklama12 Pečecké NOVINY            2020 | 11

Evidenční číslo MK ČR 10632. Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává město Pečky v nákladu 650 kusů. 
Redakční rada: Mgr. Blanka Kozáková, Viktorie Janáčková, MSc., Mgr. Libor Vodička Ph.D. Redakce: e-mail: info@pececkeno-
viny.cz, blanka.kozakova@pecky.cz. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele. Za obsah a původnost pří-
spěvků odpovídá autor. Uzávěrka příspěvků je k poslednímu dni v měsíci. Grafická úprava a tisk: Jan Pošík - POSH, Cerhenice.

Budiž říjen!
Přišel nejmelancholičtější měsíc, který 

máme asi nejčastěji spojený s tzv. Dušička-
mi, Památkou zesnulých, kdy i ten fakticky 
nejateističtější národ na světě si začne ale-
spoň na pár dní v roce připomínat poslední 
věci člověka. Hřbitovy oživnou miliony svě-
tel od hořících svící, a čím je člověk starší, 
tím častěji a intenzivněji myslí na ty, kdo 
byli a už nejsou. Co jste vy, byli jsme i my, 
co jsme my – budete i vy, kruh je uzavřen. 
Stejně tak rok se odsýpá zvolna každým 
dnem jako zrnka písku, aby se již brzy pře-
smýkl do roku nového, vše je jedno a jedno 
je vše. Myslím na to cestou od hrobu svých 
předků, tmavý večer zklidněné myšlenky 
posiluje, ale na obzoru svítící rudý Mars 
zase připomíná, že život je také stálý zápas. 
Listopad je také měsíc revoluce! Revoluce, 
to je vlastně znovuobnovení, restart – jak 
by řekli mladí, líbí se mi to slovo z jejich 
slovníku. Patří jenom jim, stejně jako ka-
ždá revoluce. V minulém století byl takový 
listopadový reset zapnut třikrát. Komunis-
ty potěšit neumím, byť nejprve připomenu 
jejich dějinnou iluzi říjnové revoluce, která 
byla samozřejmě v listopadu. Ano, velká 
svým požárem byla, o tom není sporu, so-
cialistická jen na oko, a to až do poslední 
slzy. Oči následně vyschly a nezůstaly ani 
pro pláč, vyhasly jako ten požár, a tak dnes 
na socialismus slyší jen bývalí fízlové, kteří 
si ten neuskutečněný sen našich pradědů 
přivlastnili, přesněji řečeno ukradli. Tož, 
pojďme dál. Přímo Listopadovou revolucí 
se nazýval převrat v Německu roku 1918, 
který zrušil císařství, na nějakou dobu za-
stavil prušácký militarismus, stvořil nejde-
mokratičtější ústavu své doby, tzv. Výmar-
skou republiku, aby se utopil v politickém 
chaosu, načež ta entropie hodnot a politic-
kého jednání našla svůj bod varu v hitleri-
smu. Termodynamické zákony platí i pro 
lidské společenství, tady to můžeme dobře 
vidět. Uf, žádná sláva. Dál, dál, pojďme dál. 
O tak zvané sametové revoluci bylo již řeče-
no mnoho, sám jsem ji spolutvořil a prožil, 
hlásím se k ní stejně, jako ke všem svým 
dětem. Naši kritici nám po právu připo-
mínají vše, co jsme přitom a hlavně potom 
zbabrali. Jsem rád, že mohou, a že jim v tom 
nikdo nebrání, ani je za to netrestá. Oni sice 
kvičí hned o cenzuře, sotva jim člověk opra-
ví hrubky, ale to je spíš úsměvné. Než mla-
dí zmáčknou jednoho dne reset, a já nejen 
cestou ze hřbitova už vím, že k tomu někdy 
nejspíš dojde, nikdo nic nemáme mít za de-
finitivní, kéž se jim přitom podaří nahodit 
vyšší a lepší verzi! A když to bude v listo-
padu, budou mít hned několik příkladů 
k tomu, aby před tím, přitom a pak hlavně 
potom přemýšleli. Hlavou.

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

JidloDom.cz

www,jidlodom.cz
info@jidlodom.cz

...protože láska prochází žaludkem!
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