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Vážení a milí občané Peček 
a Velkých Chvalovic,

loučíme se s rokem, který stál oprav-
du za to. Nic jako rok 2020 tady ještě 
nebylo a upřímně doufám, dlouho ne-
bude. Všichni jsme si museli zvyknout 
na nová ohrožení, nová pravidla a nové 
způsoby života. Korona mnohým za-
mávala zdravím i životem. V Pečkách 
a Velkých Chvalovicích byly stovky ne-
mocných. Zvládli jsme to, věřím, se ctí. 
Plány města se nezastavily, i když nou-
zové stavy a s pandemií spojené komp-
likace některé záležitosti neočekávaně 
prodloužily. 

V takovém roce nezbývá, než se dívat 
dopředu a zkusit pomoci, kde se dá a já 
vás tak v předvánočním čase prosím, 
pojďme také podpořit naše místní ob-
chody, které byly dlouho zavřené a vá-
noční nákupy potěší je i nás. V našem 
městě nakoupíte kromě potravin i lát-
ky, drogerii, obuv, koženou galanterii, 

víno, nový i použitý textil, spodní prá-
dlo, elektro, květiny, výpočetní techni-
ku, potřeby pro domácnost, chovatelské 
potřeby, kamna, dřevo, autodíly, krmné 
směsi, cukrářské produkty, dárkové 
předměty, časopisy, fotografické potře-
by, kojenecké zboží, lékárenské a zdra-
votnické zboží, vánoční ozdoby, školní 
potřeby, internetové příslušenství, pe-
kařské výrobky, bižuterii, zdravou výži-
vu, krejčovské služby, klíče a spojovací 
materiál, masné výrobky z výrobny, rybí 
speciality, jízdní kola a příslušenství, ná-
řadí atd. a i poukazy na řadu služeb ve 
městě provozovaných. 

A mimo dárky je tu ještě něco důle-
žitějšího, náš čas a radost, kterou může-
me bližním celé Vánoce rozdávat. Přeji 
Vám ze srdce klidné vánoční svátky 
prožité ve zdraví, a pokud situace dovolí 
i s rodinou a přáteli. 

Vaše Alena Švejnohová

Krásná přání
V listopadu paní starostka vyhlá-

sila 1. ročník výtvarné soutěže dětí 
z Peček a Velkých Chvalovic o nej-
krásnější vánoční a novoroční přání. 

Děti do soutěže přihlásily celkem 
39 návrhů, nejvíce jich bylo od dětí ze 
IV. B. – paní učitelky Martiny Plač-
kové. Sešly se vesměs milé a krásné 
obrázky různých výtvarných tech-
nik, od kresby pastelkami, vodovými 
či temperovými barvami, až po kolá-
že z různých přírodních či umělých 
materiálů. Bylo velmi těžké vybrat 
mezi nimi jen jeden. Nakonec se jím 
stalo PF 2021 Magdalény Mašinské, 
které je i oficiálním přáním města do 
nového roku. 

Návrhy jsme použili jako ilust-
race na barevných stránkách novin 
a všechny si můžete také prohléd-
nout na plotu pečeckého vodojemu 
před nádražím. 

Všem dětem děkujeme!
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Jak jsme pomáhali přírodě
„Jsme tady omylem. Příroda neměla ni-

kdy dovolit, aby se opice staly lidmi, a li-
dem, aby se stali morovou ranou.“ Van de 
Weterihg

To by byl na Zemi ráj. Když už jsme tu, 
zbývá proti přírodě hříchy napravovat a ji-
ných se nedopouštět. Ještě je velkorysá, ale 
už důrazně hrozí. A tak jsme se rozhodli po-
máhat.

Kategoricky se zavazujeme sekat za-
hrádku jednou za měsíc! Jenže, to víte, při 
dešti nebo větru se sekat nedá. To každý 
uzná. Vyskytne se jiný, naléhavější úkol či 
máte právě všeho dost – zkrátka termín se 
posune, a to je potom fuška. Dále, kousek 
zahrádky necháme, ať si tam roste, co chce. 
Tahle spleť vlaštovičníku, truskavce, kopřiv, 
lebedy, kozí brady atd. je míněna jako skrýš 
pro ježka a ještěrky, a byly tam viděny dvě, 
hmyz všeho druhu, aby si tam v klidu lítal 
a lezl. Bohužel ježek za plotem včas neuhnul 
před zemědělskou technikou, zbyl z něj jen 
cár bodlinaté kůže. 

Sekáme, objíždíme kvetoucí ostrůvky 
sedmikrásek, jetelíčku, řebříčku a něčeho 
okoličnatého, to je náš lapač na kováříky, 
kteří se položení na záda s lupnutím vymrští 
a přistanou na nožkách. Úspěch proti jedno-
mu loni šest letos. Před sekačkou uskakují 

koníci, bývaly jich mraky, teď jásáme nad 
deseti a jedinou zelenou kobylkou. 

Ačkoliv zahrádka kvete, celé léto se neu-
kázal jediný pestrý motýl, zato se hejno bě-
lásků pokouší na kedlubnech založit novou 
generaci. Kupodivu se podzim zpestřil oka-
tými babočkami a admirály, přiletěla něko-
likrát dlouhonožka, snad se to tak jmenuje, 
ten náš kolibiček sající za letu. Na děšťovku 
se přilétají napít štíhlé vosičky, sedají na 
hladinku, pohupují se a vypadají zamyšleně. 
Zamyslí-li se příliš, křísíme je na sluníčku.

Nejpřekvapivější a nejhezčí bylo setká-
ní s drobným zvířátkem podobným myšce 
s prodlouženým čumáčkem – rejskem. Čilé 
zvířátko spadlo do vany s vodou, statečně 
bojovalo o život, ale nebýt pomoc po ruce… 
A další potěšení, pod kbelíkem s dešťovkou 
se chladil slepýš! Nebylo mu po chuti naše 
drzé vyrušení, do druhého dne se odstěho-
val. 

Paní Příroda se letos polepšila, pršelo, 
a proto všechno to nečekané hemžení. Při-
spěli jsme k tomu? Aspoň trošku? Jedenad-
vacátý prosinec je sice první zimní den, ale 
začíná se slunce vracet, vždyť přece „na boží 
narození o bleší převalení.“ Jaro tu bude co 
by dup. Proto opět vyhlašujeme akci Pomá-
háme přírodě.

Z.F.

Nové pověsti z Peček a okolí
Není mnoho míst, které by se mohly 

pyšnit tolika pověstmi jako Pečky. A konec 
konců i jejich okolí. Zaznamenat vyprávění 
pamětníků, listovat v zaprášených knihách 
a popsat v jejich autentičnosti, najít špetku 
racionality, toť úkol obtížný. Přesto se autoři 
druhého vydání knihy POVĚSTI Z PEČEK 
A OKOLÍ touto cestou vydali. 

Zdokumentovat se například podařilo 
i místo v Pečkách, kde byl (a možná stále je) 
vstup do pekla. Mezi železniční tratí a Kan-
dií se rozkládalo kdysi Čápovo pole. Krátce 
po zprovoznění trati odprodal tehdejší ma-
jitel kousek lékaři Pallovi. Pod tratí vyrost-
la později celá ulice továrních domků. Při 
prodeji pozemku upozornil majitel MUDr. 
Pallu, na pověsti o tom, že prý na poli je 
brána do pekla a někdy za jasných bezmě-
síčných nocí se objevují drobné i větší pla-
mínky v místech, kde pole směrem od trati 
klesá a opět stoupá ke Kandii. 

Pověst o vodní tvrzi Kandii určitě patří 

do kategorie pověstí s racionálními kořeny. 
Je mimořádná už v tom, že se opírá o tra-
diční, po několik století ústně předávanou 
rodinnou historii rodu Zalabáků. Odkud se 
vzal název bývalé vodní tvrze? Pravděpo-
dobně z Řecka. 

Přesněji z ostrova Kréty. Když se voják 
odtud pocházející, vracel s křížovou výpra-
vou z Jeruzaléma mohl se po vyplacení žol-
du ocitnout v Čechách. Již jako rytíř Kandes 
se usadil v Polabí s celou svou družinou. 

Jak vypadala taková vodní tvrz? V kni-
ze najdeme její podobu, jak ji viděl další 

významný pečecký rodák, malíř Bohumil 
Kulveit.

Další pověst vypráví o vzniku a pádu ryb-
níka Klenot. Opravdu se kousek od Peček 

rozkládal mezi Cerhenicemi, Dobřichovem, 
Výrovkou a Ratenicemi. Byl dlouhý cca 3 
km a něco přes 1 km široký. Zanikl při vý-
stavbě železniční dráhy. Při sádkách stál do-
mek (bašta), dnes samota Na domku, jež má 
renesanční základ. Ještě dnes jsou z výšky 
patrné hráze.

V knize se dočtete i o tom, jak byly za-
loženy Velké Chvalovice. S pádem západo-
římské říše a s pohyby Avarů z východu je 
spojen příchod Slovanů do české kotliny. 
Slované byli bojovníci i zemědělci a díky 
síle a obratnosti splynuli brzy se zdejším 
obyvatelstvem, které v množství převýšili. 
V místech, kde jsou dnes Velké Chvalovi-
ce, se stýkaly tři důležité slovanské kme-
ny – Čechové, Zličané a Charváti. A právě 
v takových místech se zakládaly nové osa-
dy a tvrze. Kdo přišel s Praotcem Čechem 
a jeho bratrem Lechem? Pověst praví, že 
Velké Chvalovice můžou být i starší než Peč-
ky samotné.

A nebo - jak to bylo s Bačovem. Ten byl 
vždycky považován za jednu z nejstarších 
částí Peček. Je všeobecně známo, že Pečky 
se nacházely v bažinaté oblasti, a v takové 
nebyla nouze o třaslavou půdu, zarostlou rá-
kosím a orobincem. Takové půdě se říkávalo 
ještě ve 13. století „bak“ a zdrobnělinou bylo 
slovo „báček“. Od báčku k bačovu je už jen 

krůček, neboť „bačov“ znamenal bažinu a ta 
na místě dnešního Bačova určitě byla. 

Přesně pětadvacet unikátních pověstí. 
Z části prvně publikovaných naslechli, se-
brali a popsali Doc. Dr. Václav Ziegler, CSc., 
JUDr. Miroslav Fořt, MBA, Mgr. Vladislava 
Tomanová. Ilustrací jsou tentokrát obrazy 
míst, kterých se pověsti týkají. 

Pověsti jsou ozvěny dějů dávno minu-
lých, které se už nikdy nevrátí, a lidská pa-
měť je ve své obrazotvornosti přizpůsobila 
k obrazu svému. Většinou je vyprávějí staří 
a moudří lidé, kteří si je pamatují z vypra-
vování svých předků. Přidávají k nim své 
znalosti a obohacují je svou fantazií. Tak 
pověsti hovoří k lidem současným, a přitom 
vykládají někdy trochu přikrášlenou histo-
rii určitého místa. A to je důležité, neboť čas-
to nevíme, odkud jdeme a kam směřujeme, 
a naše kroky jsou pusté a prázdné. Važme si 
tedy toho, co bylo kdysi zapsáno a nelze to 
zpochybnit, ale i toho, co se ústním předá-
váním po generace našich předků změnilo 
v pověst.     

Ke každé pověsti je připojeno v je-
jím úvodu či doslovu její racionální jádro. 
V mnohých vystupují skutečné historické 
osobnosti či jsou popisovány faktické děje, 
jsou v nich zaznamenána jazykovědná fakta 
– tedy události nezpochybnitelné. 

A ještě jeden bonus pro pečecké rodáky, 
patrioty i ty, kteří mají rádi historii a tajem-
no. Současně vychází i audiokniha POVĚS-
TI Z PEČEK A OKOLÍ. Vyprávění se ujal je-
den z největších současných bardů českého 
herectví, pan Jan Kačer.

Mirek Fořt, Foto: autor

Autoři: Doc. Dr. Václav Ziegler, CSc.; 
JUDr. Miroslav Fořt, MBA; Mgr. Vladislava 
Tomanová

Galerie EfEf s.r.o. přichází s druhým vy-
dáním knihy Pověsti z Peček a okolí. Jde 
o rozšíření a přepracované vydání knihy 
Pověsti Peček a okolí (2012). Ilustrací jsou 
tentokrát obrazy míst, kterých se pověsti 
týkají.

Ke každé pověsti je připojeno v je-
jím úvodu či doslovu její racionální jádro. 
V mnohých vystupují skutečné historické 
osobnosti či jsou popisovány faktické děje, 
jsou v nich zaznamenána jazykovědná fakta 
– tedy události nezpochybnitelné. 

Pověsti z peček a okolí



Zprávy z radnice 312 | 2020         Pečecké NOVINY            

Z listopadových jednání Zastupitelstva 
Jednání proběhlo 11. 11. 2020 prostřednictvím videokonference
ZM vzalo na vědomí:
• Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti ke dni 30. 9. 2020.
• Informace o plánu investičních akcí ve městě ke dni 4. 11. 2020.
• Zprávu Kontrolního výboru.
ZM schválilo:
• Studii „Revitalizace Mlýnského náhonu v Pečkách“ doplněnou o protipovodňová opat-

ření, kterou prezentoval projektant Ing. Jiří Šubrt.
• OZV č. 3/2020 o nočním klidu.
• Architektonickou studii na zhotovení náhrobku Štěpána Hovorky, účastníka druhého 

a třetího oboje, který zemřel zastřelením příslušníky StB v roce 1949.
• Stanovení místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídě-

ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 ve výši 700,-Kč/osobu.
• Účast města na dražbě pozemku č.parc. 234/10 (3.691 m2 – orná půda) v obci a k.ú. Dob-

řichov – lokalita mezi Výrovkou a Ratenicemi.
Blanka Kozáková

Z listopadových jednání Rady města 
• Uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“ –– část č. parc. 2273/3 (cca 5.100 m2) v obci a k.ú. 

Pečky (za bývalou Tonou) – deponie – s firmou SWIETELSKY Rail, s.r.o., se sídlem 
v Praze 3, U Nájemce zajistí pravidelnou údržbu a čištění příjezdové komunikace nachá-
zející se za bývalou Tonou a.s. na pozemcích. 

• Nový ceník pro sportovní halu „Parkhalu“ v Pečkách pro rok 2021 následovně:
 • Pečecké oddíly – děti a mládež 290,- Kč   
 • Pečecké oddíly, dospělí 380,- Kč   
 • Ostatní 700,- Kč
• Rozhodla o zrušení všech kulturních a společenských akcí pořádaných nebo spolupořá-

daných městem Pečky do konce roku 2020, včetně adventních slavností a silvestrovské-
ho ohňostroje.

• 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 Chvalovická, Pečky na základě doporučení bytové komise 
ze dne 21.9.2020.

• Směrnici pro inventarizaci majetku a závazků města Pečky za rok 2020, plán inventur 
na rok 2020 a členy inventarizačních komisí.

• Zapojení města Pečky do soutěže Má vlast cestami proměn pro rok 2021. 
Blanka Kozáková

Tříkrálová sbírka 2021
I když nám tento rok přichystal všelija-

ká překvapení, jedno je jisté – Tříkrálová 
sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se 
ještě neví, v jaké podobě. I tři králové totiž 
musí počítat s možností, že epidemiologická 
situace neumožní setkání koledníků s dárci 
tváří v tvář.

Momentálně se počítá s třemi varianta-
mi, ta nejoptimističtější doufá, že vše pro-
běhne tradičně, a to v termínu 1. – 14. ledna. 
Realističtěji se však v současné chvíli jeví 
koleda s omezeními, při níž budou dodrže-
na všechna nařízení vlády nebo hygienické 
stanice. A tři králové tak poprvé vyrazí do 
ulic s rouškami. A doufejme, že nenastane ta 
třetí možnost, ta pouze virtuální.

Všechny varianty mají společné, že se ne-
obejdou bez pomoci mnoha dobrovolníků. 
A proto vás tímto prosím, kdo byste měl zá-
jem  podílet se na koledě v Pečkách a okolí, 
kontaktujte mě, koordinátora místní sbírky, 
na tel 777 296 131 nebo mailu: mcprami-

nek@seznam.cz . Vítány jsou celé skupinky 
min. 3 koledníků, z nichž jeden musí být 
starší 15 let, nebo i jen osamocený koledník, 
kterému skupinku vytvoříme. Koledujeme 
v Pečkách, Dobřichově a Cerhenicích. 

Cíl sbírky i motto sbírky zůstávají stejné 
– hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá 
každá koruna. Letos snad více než kdy jindy 
je potřeba pomáhat.

A proto, pokud k vám v lednu zavítají ko-
ledníci (bude-li ta možnost), otevřete jim svá 
srdce, dveře i peněženku, přispějte do jejich 
zapečetěných pokladniček s logem České 
charity jakoukoliv částkou, oni vám naopak 
přinesou požehnání do vašeho domu. A po-
kud je podarujete i drobnou sladkostí, od-
měníte je v jejich namáhavé službě :-) 

Přeji všem poklidný a rozjímavý advent-
ní čas, požehnané Vánoce a společně věřme, 
že radostnou zvěst a požehnání roznesou Tři 
králové v roce 2021 nám všem děj se co děj.

Michaela Brčáková

Svoz bioodpadů 
z domácností v roce 2021

V roce 2021 budeme pokračovat se svo-
zem bioodpadů z domácností, kdy nadále 
bude svozový den bioodpadů z domácností 
v úterý.

Každotýdenní svoz bioodpadů z do-
mácností bude zahájen v úterý 9. března 
2021 a dále bude probíhat každé úterý i ve 
dnech státních svátků, až do 7. 12. 2021.

V zimním období leden – únor 2021, kdy 
je produkce bioodpadů nižší a jsou i jiné 
klimatické podmínky, bude svoz probíhat 
1x měsíčně, a to vždy v první úterý v ka-
ždém kalendářním měsíci, tedy 5. ledna 
2021 a 2. února 2021. V případě změny kli-
matických podmínek (teplot pod bodem 
mrazu) by byl svoz bioodpadů dočasně 
přerušen, a svoz by se neuskutečnil. Pro 
aktuální informace sledujte náš web www.
pececkesluzby.cz, náš facebookový profil 
„Pečecké služby s.r.o“, popř. web města.

Žádáme občany, aby sběrné nádoby na 
bioodpady přistavili nejpozději v den svo-
zu do 4:00 hodin k příjezdové komunikaci 
umožňující průjezd popelářského vozidla.

Děkujeme a přejeme Vám i všem Vašim 
blízkým příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2021 pevné zdraví, mnoho 
štěstí, lásky a spokojenosti.

Adam Brant

Betlémské světlo je plamínek, který 
putuje Evropou, symbol míru a přátelství. 
Skautští kurýři ho každoročně rozváží a roz-
náší po celém Česku – Betlémské světýlko je 
předvánoční služba skautů společnosti.

Betlémské světlo se k nám poprvé dosta-
lo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlá-
dy, a to díky exilovým skautům z Rakouska. 
V prosinci 1989 ho spolu s těmi českými, 
kteří se konečně dočkali svobody, přinesli 
až pod sochu sv. Václava v Praze.

Světýlko si v místě narození Ježíše Kris-
ta, Betlémě, přebírá každý rok kluk nebo 
dívka, kterým se říká „Dítě světla“. Cestu 
z Betléma do Rakouska, kde tato novodobá 
tradice vznikla, absolvuje vánoční plamínek 
letecky ve speciálním bezpečnostním obalu, 
zde se pak během slavnostní ekumenické 
bohoslužby předává skautům z jednotlivých 
evropských zemí.

Letos tato slavnost proběhne v sobotu 12. 
prosince v Salzburku. Vzhledem k epide-
mické situaci se tentokrát uskuteční jen on-
line přenos, kterého se  bude moci zúčastnit 
každý.

Následující týden, v sobotu 19. prosince 
ráno, se pak vánoční plamínek díky skaut-
ským dobrovolníkům rozšíří po celé repub-
lice – rozvoz probíhá již tradičně po vlako-
vých trasách. Skauti ho doručí do všech kou-
tů naší republiky.

Do Peček již několik let přiváží Betlém-
ské světlo českobrodští skauti ze střediska 
Ing. Ládi Nováka. 

Vzhledem k epidemické situaci letos žád-
né veřejné předávání Betlémského světla 
nebude. Skauti ho donesou do pečeckých 
kostelů. V kostela sv. Václava bude k dispo-
zici při všech bohoslužbách od neděle 20. 
12. až do 24. 12. V jubilejním chrámu mistra 
Jana Husa v neděli 20. 12. 11-11,30 a odpole-
dne po 16té hodině.

Zájemci o Betlémské světlo se nám mo-
hou ozvat a na předání Betlémského světla 
v Pečkách se domluvit i individuálně (vodic-
ka.vojta@seznam.cz).

Vojtěch Vodička, vůdce skautského oddílu 
střediska ing. Ládi Nováka Český Brod

Betlémské světlo
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Dům služeb
Nová krásně opravená fasáda. To je jistě 

první, co nás v posledních týdnech při ces-
tě na nádraží napadlo při pohledu na dům 
čp. 184, který je už déle než století neod-
myslitelnou součástí křižovatky ulic J. A. 
Komenského a Třídy 5. května. Jen málo-
kdo ovšem ví, že dům je ve správě majetku 
města Pečky, a již řadu let slouží především 
ke komerčním účelům. Přestože se nejedná 
o památkově chráněnou stavbu, je to budo-
va pro město významná. Její historie sahá 
do konce 19. století, kdy byla postavena 
obcí jako základní škola. Ta přestala časem 
kapacitně stačit, proto byla obcí postavena 
škola nová, a do přízemí bývalé školy byly 
umístěny městská spořitelna a pošta. V 60. 
letech minulého století bylo první patro 
užíváno též jako místní pobočka regionál-
ního muzea. Do budovy se však dlouhá léta 
neinvestovalo a pohled na ni byl již docela 
dlouho neutěšený. Před zahájením oprav-
ných prací bylo zjištěno výrazné poškození 
zejména spodních partií fasády, zhruba do 
výšky jednoho metru, kde byly omítky naru-
šené vzlínající vlhkostí. Původní vystupující 
sokl byl kamenný a neomítaný, v minulosti 
byl ovšem necitlivě překryt neprodyšnou ce-
mentovou omítkou, která zvyšovala relativ-
ní vlhkost ve zdivu. Projektová dokumenta-
ce připravená dodavatelskou firmou mimo 
jiné řešila právě obnovu fasády tak, aby se 
co nejvíce přiblížila původnímu stavu, jak 
dokládají historické fotografie z konce 19. 
století. Tenkrát byla výraznější a zdobnější. 

Rekonstrukce se týkala také výměny 
oken. Původní okna byla členěna poutcem 
– vodorovným prvkem dělícím okenní rám, 
jenž tvořil čtyři křídla, vnější se otevírala 
ven, vnitřní pak dovnitř. Spodní křídla byla 
dělená na čtyři tabulky. Rekonstrukce rov-
něž obnovila původní vytažení štukových 
šambrán (rámů kolem oken), přičemž na se-
verní straně, při vstupu byla u středního ri-
zalitu - vystupujícího průčelí - též obnovena 
tzv. pásová bosáž, tedy plastické vyznačení 
kvádrového zdiva. 

Zasklené výlohy, umístěné na východ-
ním a severním průčelí, byly původně men-
ší, než jsou ty současné, mívaly nad okny 
římsu a byly lemovány štukovou šambrá-
nou. Stavební úpravy provedené v průběhu 
20. století byly však natolik zásadní, že bylo 
rozhodnuto stávající podobu fasády respek-
tovat a nepůvodní výlohy už neměnit. I tak 
lze ale jednoznačně říct, že se jedná o citli-
vou a velmi povedenou rekonstrukci, která 
je potěchou pro oko. Domu služeb se poved-
lo dát zcela nový kabát, a přitom maximálně 
respektovat jeho původní historický ráz.

Blanka Kozáková
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„Chci se pravidelně setkávat s občany a nevynechám ani Pečky“, 
řekl naším novinám nově zvolený senátor Pavel Kárník

V Senátu Parlamentu České republiky 
zastupujete náš volební obvod. Vzhledem 
k ústavnímu postavení a smyslu Senátu 
někdy zní trochu zavádějící argument, že 
senátor bude prosazovat zájmy a potřeby 
svého regionu. Je něco specifického, co 
vidíte v našem regionu, a co určitě zo-
hledníte při výkonu svého senátorského 
mandátu?

Jsem přesvědčen, že senátor (pochopi-
telně v omezené míře) může prosazovat zá-
jmy a potřeby regionu. Svůj senátní obvod 
znám, ale osobní setkání nejen s voliči, ale 
hlavně se zástupci samosprávy je velmi dů-
ležité. Volební obvod je velmi rozsáhlý a tak 
i starosti jednotlivých míst jsou specifické. 
Těch témat je velké množství, ale průběžně 
se snažím i při přijímání zákonů zúročit své 
poznatky. Jako jeden z prvních jsem pode-
psal ústavní stížnost proti diskriminaci živ-
nostníků v nynější době, zavření malých ob-
chodů a služeb diskriminuje i spotřebitele. 
A další příklad: zákaz klecových chovů sle-
pic. Osobně jsem se dojel do Břežan II pře-
svědčit na rodinnou farmu o výhodách cho-
vu slepic na podestýlce. Také další zákony 
chci řešit pomocí osobní zkušenosti s daným 
problémem. Podněty budu sbírat od občanů  
i ve své senátorské kanceláři, kterou v brzké 
době otevřeme v Kolíně. Pravidelně se chci 
setkávat s občany i ve vzdálenějších místech 
obvodu, např. v Čelákovicích. A pochopitel-
ně na svých zastávkách nevynechám ani 
Pečky.

Jste knihovník, tedy člověk slova, li-
teratury, paměti... Při kampani jste, 
podle mého názoru velmi vtipně a bys-
tře propojil svou kvalifikaci s jakýmsi 
populárním místopisem, cyklus Vašich 
zastavení v kraji bylo možné vnímat jako 
originálního průvodce. Budete v něčem 
podobném pokračovat i nadále? Jakým 
způsobem se chcete setkávat s občany Ko-
línska? Jak Vás mohou sami oslovit? 

Tak, já se cítím stále více jako knihku-
pec, ale práci s knihami se věnuji již 45 let. 
No, a jelikož se zajímám o historii, tak mě 
napadlo na jednotlivých místech v regionu 
upozornit na zajímavosti. Sice se nemohu 
rovnat mým kamarádům z Kolína – Roma-
nu Šulcovi a Honzovi Kubkovi, kteří točí 
skvělé reportáže pro Toulavou kameru, ale 
i oni mi byli inspirací. Při natáčení jsem měl 
možnost potkávat se s místními a mluvit 
o jejich starostech a problémech místa, kde 
žijí. A jelikož jsem si i osobně lepil plakáty, 
účastnil jsem se akcí, tak jsem byl vlastně 
v každé obci několikrát a ta setkávání byla 
velmi osobní. Sám jsem si tak rozšířil zna-
losti o jednotlivých místech. Slíbil jsem 
voličům, že budu vidět a slyšet. Takže budu 
k dispozici nejen v kanceláři v Mostní 77 
v Kolíně, ale budu vyjíždět na zastupitelstva 
obcí a měst, na různé společenské a kulturní 
akce, a jak jsem psal výše i např. pravidelně 
do Čelákovic. 

Oslovit mě mohou přímo, emailem, nebo 
si dohodnout schůzku u mých asistentů, pří-
padně budu pravidelně několikrát v měsíci 
v kanceláři v Kolovratském paláci v Praze. 
Bohužel, kvůli covidu, nejsou zatím osobní 
návštěvy možné, a já se - stejně jako všichni 
- těším na dobu po pandemii a na dobu bez 
omezení.

3. Přicházíte do Senátu s nějakým 
„vlastním“ tématem, problémem, který 
byste rád vtělil do legislativy?

Velmi mě trápí situace živnostníků a ma-

lých podnikatelů. Lidí, kteří se snaží udržet 
mnoho let budované živnosti, kteří sami vy-
tváří pracovní místa pro zaměstnance, a je-
jichž postavení ve společnosti není rozhod-
ně takové, jaké si zaslouží. Takže jsem šel do 
kampaně i s tím, že budu podporovat vše, 
co ulehčí a ochrání malé podnikání. Velmi 
blízká je mi i ochrana kulturního dědictví, 
kultura, ale také další témata.

4. Do jakého senátního výboru či komi-
se jste se pracovně přihlásil?

Hlásil jsem se do výborů a komisí, které 
mně jsou profesně blízko, ale byl velký zá-
jem, nakonec jsem souhlasil (a byl zvolen) 
do Ústavně-právního výboru.  Jsem členem 
Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře 
Senátu.

5. To jste mi připomněl téma: je třeba 
nějaká ústavní změna, o které byste uva-
žoval? Anebo zastáváte spíš názor, že na 
ústavu se sahá jen výjimečně, jednou za 
mnoho desítek let?

Je-li vnímán Senát jako ústavní pojist-
ka, je třeba být velmi s jakoukoliv úpravou 
ústavy, ale i volebního zákona, mimořádně 
opatrný. Zároveň si ale nemyslím, že tento 
stav bude na mnoho desítek let.

6. Zeptám se také ryze aktuálně: jaký 
je Váš názor na možnosti volební koalice 
s Piráty?

Jsem nezávislým kandidátem za STAN, 
a tudíž jdou jednání mimo mě. Volební po-

tenciál je zcela jistě slušný a změnu vlády 
bych osobně uvítal. I když každá příští vláda 
to bude mít velmi těžké. Kolegové za Piráty 
patří mezi ty velmi pracovité a mé zkušenos-
ti s Piráty od nás z Kolína jsou jen pozitivní. 
Nechme se překvapit.

7. A poslední moje otázka, spíše osob-
ního rázu: po těch pár týdnech je jistě na 
bilanci brzy, ale vidíte už dnes, co Vám 
povolání senátora přinese a co vezme? 

Zcela jistě mi přinese nové zkušenosti 
a mnoho nových známých. A to nejen mezi 
kolegy senátory. Zcela jistě, kromě Prahy, 
poznám mnohá místa v ČR a především ve 
svém senátním obvodě.  A co mi vezme? Při-
jdu o krásnou práci v knihovně, se skvělými 
kolegy, s vedením města, které podporuje 
kulturu, se čtenáři, i studenty našich univer-
zit. Přijdu o část volného času na koníčky, 
rodinu atd. A na závěr trocha zlehčení – dou-
fám, že se mi zlepší orientace a v rozlehlém 
Valdštejnském paláci se přestanu ztrácet…. 
A pochopitelně se těším na setkávání s vámi 
všemi.

My se těšíme na setkání s Vámi, tře-
ba při příležitosti obnovení veřejných 
kulturní akcí v novém kabátě pečeckého 
Kulturního střediska, přejeme Vám pev-
né zdraví a mnoho úspěchů ve Vaší práci 
(nejen) v roce 2021.

Ptal se a otázky zaznamenal Libor Vodička.
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Malé dějiny divadla v Pečkách II.

V prvním díle jsme si přiblížili nejstar-
ší doložené divadelní aktivity v Pečkách, 
které v polovině 19. století ještě ani zdale-
ka městem nebyly. Víme, že první ochotní-
ci byli nejprve spojeni s místní školou, od 
70. let se pak objevuje pravidelná spolková 
divadelní činnost, která nachází zejména 
v prostředí Sokola vhodné podmínky pro 
svůj rozvoj. Spolek divadelních ochotní-
ků, který v Pečkách pravidelně působil již 
od počátku osmdesátých let, ekonomicky 
a organizačně založený na družstevní bázi 
pod hlavičkou Ústřední matice divadelních 
ochotníků českoslovanských (ÚMDOČ), 
spoluzakládal činovník Sokola a vynikající 
učenec moderních zemědělských věd prof. 
Julius Stoklasa (1857-1936), jenž začal svou 
profesní dráhu v místní chemické továrně 
na výrobu umělých hnojiv, a stal se jednou 
z nejvýraznějších osobností pečeckého kul-
turního a společenského života. Ve stejné 
době vzniká tzv. Zábavní klub, který se pra-
videlně schází v sále hostince U Karla IV. 

Divadelní kulturu v našem městě ve 
druhém desetiletí nového století a také na 
začátku tzv. první republiky ovlivnila jiná 
velká osobnost, která zde několik let profes-
ně působila a našla svůj domov, spisovatelka 
historických románů a divadelních her pro 
děti, principálka místního loutkového di-
vadla Leontina Mašínová (1882-1975), která 
po absolutoriu učitelského ústavu v Kutné 
Hoře našla první zaměstnání právě v Peč-
kách.

Dokladů o hojném a žánrově velmi pes-
trém divadelním životě v době 
první republiky máme bohaté 
množství, zejména pak z do-
chovaných divadelních cedulí 
můžeme celkem přesně zre-
konstruovat nejen repertoár 
Spolku divadelních ochotníků, 
ale také kdy se hrála jednotli-
vá představení, kdo se na nich 
podílel autorsky, a v jakém 
hereckém obsazení ochotníci 
hráli. Někdy uváděná hlavič-
ka „Divadlo U Karla IV.“, či 
„divadlo U Slavie“, nás nesmí 
plést – jednalo se o sály dvou 
místních pohostinských a ho-
telových podniků. Na cedulích 
lze také vidět, jakými dobový-

mi estetickými tendencemi se v dané chvíli 
spolek nechával ovlivnit: od klasicizují-
cích kapitálek či secesně zdobivého písma, 
k avantgardnějšímu výrazu podoby cedule; 
od pozdně obrozenecké dramaturgie realis-
tických her o české vesnici, případně histo-
rických dramat Ladislava Stroupežnického 
a Aloise Jiráska, salónních komedií Václava 
Štecha či Ferdinanda Šamberka, přes ko-
mické operety bulvární secese počátku 20. 
století, až k revuálním dadaistickým veče-
rům a lá Osvobozené divadlo dvacátých let. 
Můžeme na nich rovněž vidět, že důležitým 
centrem místního kulturního života bylo 
knihkupectví Emila Vaníčka, kde býval 
předprodej vstupenek. 

Kéž by se nám přihlásil někdo z potomků 
těch, kteří utvářeli po celá dvacátá a třicá-
tá léta pečecký divadelní život a rozšířil tak 
naše chatrné znalosti! Repertoár Spolku di-
vadelních ochotníků v Pečkách byl opravdu 
pestrý a vidíme, že skupiny kolem režisérů 
jako byli Gustav Kalenský, J. Bruner a Jaro 
Skraněk si troufly nejen na komický žánr 
(Jedenácté přikázání) nebo tradiční ochot-
nickou klasiku (Stroupežnický: Na vald-

štejnské šachtě, Jirásek: M. D. Rettigová), 
ale také na hudební divadlo s živým orches-
trem. Jeho dirigent L. Barták řídil až čtrnáct 
členů, což svědčí o jeho zkušené praxi, jak 
pravil kritik „jako vždy s celou duší hrál 
s herci, takže souhra svědčila o dobrém na-
studování“. 

Hrálo se okolo sedmi inscenací ročně, ně-
kdy před „přeplněným hledištěm a mnoho 
jich muselo odejíti, poněvadž nebylo místa“, 
takže se tu a tam hrála nejen premiérová 
představení, ale také druhá či třetí repríza, 
což byl na tak malé městečko už opravdový 
sukces. Největší místní hvězdou byl herec, 
režisér a dramatik Jaroslav Skraněk, kte-
rý byl oblíbený nejen ve svém oboru otců, 
profesorů, starších milovníků, ale také jako 
autor komedií a kupletů, které dokonce pod 
pseudonymem Jaro Sám vydával tiskem 
v edici „Veselé divadelní večírky“ v naklada-
telství Františka Forejta. 

Herecky se od konce 20. let nejčastěji 
uplatňovali slečna Jarča Skraňková, dcera 
režiséra J. Skraňka, (nejspíš sestry) Marie 
a Anna Mašínovy, dále František Votava, 

Anna Píšová, Josef Škoda, Jaroslav Kyncl 
(též Kynzl), Ladislav (též Vlad.) Kopejtko 
a Jar. Kopejtková, Marie Zámostná, J. Ne-
uman (též Nauman), Anna a J. Dršatovi, B. 
Vosecká, J. Miškovský… a dalo by se pokra-
čovat, ale nechceme článek proměnit ve 

jmenný seznam. Třeba někdo poznává své 
předky?

    Pravděpodobně se jednalo o více men-
ších skupin, které si do jisté míry konku-
rovaly, lze předpokládat rivalitu mezi nimi 
a tvůrčí napětí. Jistě si některé místní hvěz-
dy záviděly divácký úspěch, žárlily na něj 
a také se bezpochyby vzájemně hecovaly 
k dalším „špílům“. Bezpochyby jim pak bylo 
líto, když uprostřed premiéry v sále vypa-
dávala „trapně“ elektřina, jak se dozvídáme 
z novinové recenze. Ještě jedno je také jisté: 
do her dokázali tvůrci dostat i vtipy na míst-
ní poměry, které „jen jednomu návštěvníko-
vy nešly a nejdou dosud pod vousy“.

Hrát divadlo však neznamenalo jen uče-

ní se textů, korepetice, zkoušky a premiéry, 
byť touto činností byli všichni vedle svých 
zaměstnání (a normálního každodenního ži-
vota) pohlceni nejvíc. Nejprve si museli ušít 
kostýmy, navrhnout a postavit scénu, při-
čemž lze předpokládat, že spolek za ta léta 
vlastnil určitý univerzální fundus nábytku 
i kostýmů. Byla také pořádána benefiční 
představení, na kterých se konaly sbírky 
ve prospěch potřebných, v zimní sezóně 
plesy, maškarní merendy, oslavy Silvestra, 
v létě i sportovní utkání. Ptáte se, kde na to 
naši předkové brali čas? Den měl stejných 
24 hodin, vlaky jezdily pomaleji, auto vlast-
nilo jen nepatrné množství lidí, práce měli 
naši předkové nejspíš víc, než máme my – 
a přece. Nebyla televize, nebyly počítačové 
hry. Říká se někdy, že lidé měli k sobě blíž. 
Možná, věřme pamětníkům. O repertoáru si 
řekneme více v příštím čísle.

Libor Vodička
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Obhájili jsme 
titul Ekoškola!
Naše škola tento rok jsme měla v plánu 

obhájit titul Ekoškola na další tři roky. Ne-
tušili jsme však, že obhajoba proběhne tro-
chu jinak. 16. října se členové Ekotýmu díky 
videokonferenci tento titul obhájili a jsme 
právoplatnou Ekoškolou i nadále. Chtěla 
bych poděkovat všem, co se zúčastnili a pod-
pořili nás.

Ekotým ZŠ Pečky, Mgr. Kateřina Čiháková, 
koordinátorka Ekoškoly

Distanční 
výuka II.

V průběhu jednoho kalendářního roku 
jsme již podruhé naše školní lavice vymě-
nili za dětské pokojíčky, jídelny a obývací 
pokoje. Ano, tam všude jsme se navzájem 
potkávali. Na rozdíl od jarní distanční vý-
uky, která přišla zcela nečekaně v průbě-
hu jarních prázdnin, jsme tu podzimní tak 
trochu čekali. Odpadlo tedy improvizované 
rozvážení učebnic, sešitů a ostatních studij-
ních materiálů. S dětmi jsme zkrátka v úte-
rý uklidili třídu, sbalili učení a slíbili si, že 
se ve středu sejdeme on-line. Všichni jsme 
věřili, že se společně sejdeme ještě do Vánoc. 
Což se naštěstí stalo. Teď si užíváme nejen 
společnou přítomnost ve třídě, ale i krásné 
období Adventu. Každý den na nás čeká 
dáreček a úkol v adventním kalendáři, spo-
lečné předvánoční tvoření, a pokud rozmary 
přírody dovolí, tak i společná koulovačka.

A jak viděly distanční výuku děti ve 
III. C?

„Všechno se mi líbilo.“ Tobiáš.
„Líbilo se mi, že bylo míň učení než ve 

škole, ale nelíbilo se mi, že jsem se neviděla 
s kamarádkami a s paní učitelkou.“ Sabina.

„Líbilo se mi jen to, že jsme nemuseli 
vstávat tak brzo. Vadilo mi, že se mi to se-
kalo, a že paní učitelka neměla doma tabuli, 
proto jsem špatně viděla na to, co nám uka-
zuje.“ Ema.

„Líbilo se mi, že se každý den všichni 
můžeme vidět a nedostáváme jen napsané 
úkoly.“ Magdaléna.

Šťastné a pokojné Vánoce a v novém roce 
hodně zdraví a spokojenosti přejí žáci III. C 
se svou paní učitelkou Blankou Kozákovou 
a paní asistentkou Danou Kosovou
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V pátek a v sobotu 6. - 7. 11. 2020 proběh-
la výsadba stromů podél silnice z Kostelní 
Lhoty do Peček. Původně plánovaná ko-
munitní výsadba byla s ohledem na platná 
vládní opatření rozdělena do dvou dnů. Část 
stromků vysadily rodiny v průběhu pátku. 
Výsadba byla trochu náročnější na organiza-
ci, protože se vše muselo rozvrhnout během 
dne tak, aby se jednotlivé rodiny nesetkaly 
a nedošlo ke shromáždění většího počtu lidí. 
Všichni pro to ale měli pochopení a vše na-
plánované se zvládlo bez komplikací.

V sobotu ráno jsme znovu vyrazili na mís-
to a v husté mlze postupně roznosili kůly, 
stromky a pletiva tak, abychom se znovu při 
výsadbě nemuseli potkat na jednom místě.

Náš původní záměr, sázet tak, abychom 
se pokud možno neviděli, byl splněn díky 
počasí naprosto dokonale. Hustá mlha, kte-
rá vydržela celý den, opravdu skryla vše 
ostatní tak, že jsme si všichni připadali osa-
mocení.

Když se pak jednotliví sazeči vraceli zpět 
k autu, byli překvapeni, kolik stromků me-
zitím na ostatních úsecích celé trasy přibylo.

Poslední stromky pak odpoledne dosadi-
ly ochotné rodiny v rámci vycházky do pří-
rody.

Navzdory koronaviru se tak podařilo osá-
zet skoro kilometr dlouhé stromořadí podél 
silnice. Všichni účastníci si pochvalovali oži-
vení holé silnice mezi poli a slibovali si, že 
se tu za rok sejdeme znovu, abychom dosá-
zeli stromky až do Peček. Jen všichni dou-
fáme, že to již půjde normálně, hromadně, 
včetně společného setkání.

A co jsme vlastně vysadili?
Vysazovali jsme jabloně, třešně, slívy, 

hrušně a ořešáky. Při výsadbě podčeledí 
švestek, hrušní a třešní jsme vysazovali ci-
zosprašné odrůdy. Ty jsou současně i dob-
rými opylovači. Právě tyto stromy jsou 
důležité pro zahrádky v Pečkách. Takovéto 
aleje stromů zajistí dobré opylení stromů. 
Je prokázáno, že i chuťové vlastnosti plodů 
samosprašných odrůd jsou lepší při opylení 
cizí odrůdou.

Lidé v minulé době žili více v souladu 
s přírodou a více si všímali. Proto část do-
dnes významných odrůd vznikla a byla ob-
jevena jako náhodný semenáč nebo pupeno-
vá mutace. Následně došlo k jejich rozšíření.

U švestek jsme při výsadbě vynechali 
odrůdy náchylné k onemocnění Šarkou, 
jako je bohužel i naše nejchutnější odrůda 
„Švestka domácí“. Nechceme šířit tuto ne-
bezpečnou chorobu.

Švestky
ALTHANOVA
(lidově Altánka)
Již 200 let stará slavná česká odrůda 

vyšlechtěná právě u nás na Kolínsku. Vy-
šlechtěna byla ve Svojšicích zahradníkem 
panem Procházkou na velkostatku hraběte 
Althana v 1. polovině 19. století. Je pěstová-
na v celé Evropě.

Tvoří silné, vzrostlé kulovité koruny. 
Vůči Šarce je středně tolerantní. Plody jsou 
střední, kulaté, zrají koncem srpna a vydrží 
dlouho na stromě, což umožňuje protáhnout 
sklizeň a užití plodů na 2-3 týdny. Chuť je 
označována za vynikající a ušlechtilou.

Při výsadbě v zahrádkách je třeba dát po-
zor na její cizosprašnost a mít v okolí vhod-
ného opylovače.

RUTH GERSTETTER
Stará německá odrůda.
Koruny tvoří spíše špičaté a má menší 

vzrůst. Proto je vhodná do menších zahrá-

dek. Stromy jsou odolné vůči Šarce. Velmi 
ranná odrůda zrající již počátkem července. 
Dozrává nepravidelně, což prodlužuje dobu 
sklizně a využití plodů.

WANGENHEIMOVA
Odrůda nalezena v I. pol. 19. století. 

Strom náhodně vyrostl v zahradě komořího, 
svobodného pána Wangenheima v Němec-
ku.

Stromy tvoří kulovité koruny a jsou sa-
mosprašné. Odrůda tedy může být vysazo-
vána v zahradách samostatně, osamoceně. 
Plody dozrávají koncem srpna, jsou střední 
a v teplých polohách (u nás v Polabí) velmi 
dobré chuti. Bohužel má sklon k přeplozo-
vání. 

ČAČANSKA LEPOTICA
(lidově Čačanky)
Slavná Jugoslávská pološvestka vzniklá 

v Čačaku (dnešní Srbsko).
Stromy rostou středně a vzpřímeně a jsou 

vhodné do menších zahrádek. Je tolerantní 
vůči Šarce, samosprašná a sama je vhodným 
opylovačem. Plody jsou velké, oválné. Díky 
své velikosti jsou oblíbené a žádané. Plodí 
pravidelně a vyrovnaně. Dužnina je tuhá, 
v teplých oblastech (Polabí) dosahuje dobré 
chuti.

CHRUDIMSKÁ
(dříve Vaňkova)
Strom roste dosti bujně, ale není dobré 

jej příliš prosvětlovat. I při mírném prořezu 
nasazuje nové a nové výhony (vlky). Proto 
se hodí do větších zahrad. Je samosprašná. 
Velké plody zrají v půli srpna. Jsou velmi 
dobré chuti.

V odrůdě byl nalezen gen odolnosti proti 
Šarce. Není tedy pouze tolerantní.

Jablka
ZVONKOVÉ
Stará odrůda neznámého původu.
Strom netrpí příliš chorobami, mírně je 

náchylný na strupovitost a zimní mrazy.
Plody jsou střední, tvaru kuželovitého až 

zvonkového (odtud název). Právě jejich spe-
cifický tvar je překážkou ve velkovýrobě. Při 
probírce uskladněných plodů bývá problém 
s jejich uchopením lidmi i stroji. Dužnina 
je příjemně chruplavá, sladkokyselá, velmi 
dobrá. Sklízet je nutno co nejpozději kon-
cem října. Konzumní zralost nastává v úno-
ru a jablko vydrží do května.

PRIMA
Pochází z USA.
Stromy mají silný růst a velké kulovité 

koruny. Je rezistentní na strupovitost a ne-
trpí padlím.

Sklízí se v září a dozrává v říjnu. Dužnina 
je pevná, sladce navinulá, dobrá.

V teplých oblastech je doba konzumace 
velmi krátká.

BOHEMIA
Odrůda pochází z Čech a vznikla jako 

náhodná pupenová mutace odrůdy Rubín. 
Je zákonem chráněna a nelze ji množit bez 
souhlasu majitele.

Odrůda netrpí padlím, ani strupovitostí.
Sklízí se koncem září. Konzumní zralost 

nastává v listopadu a vydrží do února.
Plody jsou mimořádně chuťově kvalitní 

i vzhledově atraktivní.
LOTOS
Česká odrůda atraktivního vzhledu vy-

šlechtěná ve Střižovicích. Název pochází ze 
specifické barvy plodu.

Odrůda trpívá padlím.
Plod je střední až větší. Chuť sladce aro-

matická, velmi dobrá.
Sklízí se v září a vydrží do listopadu.

MELODIE
Česká odrůda pocházející ze Střižovic.
Je rezistentní vůči strupovitosti. Padlím 

trpí středně.
Plody jsou střední až větší. Chuť nakyslá, 

jemná, šťavnatá, velmi dobrá.
Sklízí se v půli září a vydrží do prosince.
 

Hrušně
WILLIAMSOVA
Stará anglická odrůda z konce 18. století. 

Následně ji zahradník pan Williams rozšířil 
do USA, kde se stala nejrozšířenější odrů-
dou. Jedná se o světově nejvýznamnější trž-
ní odrůdu. Po celém světě lze koupit pálen-
ku z těchto hrušek Wiljamovku.

Odrůda dozrává již koncem srpna. Má 
velký, baňatý plod, měkký a máslovitý. Chuť 
je specificky kořeněná a voňavá.

HARDYHO
Francouzská odrůda z roku 1830. Pojme-

nována byla po řediteli Lucemburské zahra-
dy v Paříži panu A. Hardym.

Typická podzimní máslovka vynikající 
chuti, která má ráda teplé oblasti (Polabí).

Plod je velký, baňatý, rzivý. Sklízí se kon-
cem září a dozrává v listopadu.

Třešně
RIVAN
Jedna z nejranějších cizosprašných srd-

covek pocházejících ze Švédska.
Tvoří velké koruny. V případě dešťů plo-

dy málo praskají. Plody nejsou napadány 
Vrtulí třešňovou.

Díky svým vlastnostem a díky chuti se 
jedná o jednu z nejoblíbenějších odrůd.

KAREŠOVA
Česká cizosprašná odrůda pocházející 

z Ostroměře od pana Kareše. Stromy rostou 
velmi bujně.

Raná odrůda, která nebývá napadána Vr-
tulí třešňovou. Dosti dlouho vydrží na stro-
mě, čímž se prodlužuje doba upotřebení.

KORDIA
Česká cizosprašná chrupka vzniklá jako 

náhodný semenáč v Těchlovicích.
Plod je velký, chuti velmi dobré až výbor-

né. Zraje později a její plody již bývají napa-
dány Vrtulí třešňovou. V dešti málo praská. 

Jedná se o jednu z nejkvalitnějších 
odrůd.

TĚCHLOVAN
Česká cizosprašná odrůda vzniklá v Ho-

lovousích.
Plod je velmi velký, vynikající chuti. 

Hodí se do sušších oblastí. Při deštích však 
dochází k praskání plodů a následné hni-
lobě. S ohledem na pozdní dobu zrání jsou 
plody napadány Vrtulí třešňovou.

Tomáš Vodička, Ladislav Zindr, Jan Tax

Výsadba stromů  podzim 2020
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Adventní 
rozjímání

I když se letos nemohl uskutečnit tradič-
ní adventní koncert v evangelickém kostela 
Mistra Jana Husa, necháváme kostel otevře-
ný k adventnímu rozjímání a ztišení. Ote-
vřeno, vyzdobeno a rozzářeno bude v koste-
le 1. a 4. adventní neděli od 16 do 17 hodin. 
Srdečně zveme.

Mnoho jich už asi nezbývá

Výbor Městská 
organizace

svazu tělesně postižených 
v Pečkách

přeje všem seniorům a občanům našeho 
města příjemné prožití svátků vánočních se 
svými blízkými a Nový rok 2021 ať přinese 
mnoho zdraví,štěstí a úspěchů než rok 2020.

 Výbor MO STP Pečky

Více než rok jsme si v článečcích připo-
mínali mizející stopy našeho města – do-
movní dveře, poslední svědky zašlých časů, 
kdy na přelomu předminulého a minulé-
ho století se vesnice proměňovala v město 
a v jeho ulicích a náměstích zůstaly dodnes 
už jen místy vstupní dveře, které na promě-
něných průčelích domů připomínají jejich 
počátky. Na většině dveří se uplatnily do-
znívající známky novorenesance a pseudo-
klasicismu, jak je to patrné na posledních 
dveřích na Masarykově náměstí nedaleko 
pošty. V Komenského ulici, v domě služeb, 
zvolili místo nových dveří poměrně citlivou 
repliku odpovídající charakteru pozdně kla-
sicistního průčelí. Jen výjimečně se ozývá 
stín opakovaného stylu Ludvíka XVI. (lui-
séz) na zobrazených dveřích čp. 244 v ulici 5. 

května. Je to patrné v plošných zaoblených 
lištách, doplněných rozetami. Stejně jako na 
průčelí, tak i na dveře však pronikala secese. 
Z toho, co ještě zůstalo nepovšimnuto, jsou 
ale povětšinou nenápadné, funkční dveře 
bez výraznějších ozdob. Také v okrajových 
vilových čtvrtích bychom našli už jen ně-
kolik viditelných vstupních dveří verand ze 
dvacátých let 20. století. Možná se zachovaly 
další původní dveře do domů přístupných 
nikoli z ulice, ale z boku, ze zahrady, které 
však zůstávají zrakům kolemjdoucích skry-
ty. Pokud vás naše příspěvky zaujaly a bude-
te se chtít dozvědět něco bližšího o starých 
dveřích vašeho domu, pošlete snímky s va-
ším emailem na můj email miloslavlk@se-
znam.cz. Rád vám na dotazy odpovím.  

Miloslav Vlk, historik umění a člen kulturní 
komise města
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Dětská vánoční přání
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Budiž prosinec!
Je nedělní večer, za okny ševelí prudký 

vítr, druhá adventní svíce na věnci hoří 
jasnými plamínky, byt voní čerstvě nape-
čeným cukrovím, a tak není divu, že před-
vánoční atmosféra se tiše a pokorně vkrá-
dá i do pravidelného sloupku. Zvláště pak, 
když je Mikuláše, což znamená, „že už je 
zima celá naše“. Letos to měli Mikuláš se 
svojí chasou těžší než jindy, museli obchá-
zet s rouškou a ctít hygienická opatření, což 
je čertovsky nepříjemná věc a v některých 
situacích hotové peklo! Ale mohli jsme vi-
dět, že lidská vynalézavost opět zvítězila 
nad nepřízní osudu, a tak jsme zaznamena-
li první mikulášský check-point v dějinách 
lidstva. Ani do toho naštěstí nepršelo, pro-
tože „když na Mikuláše prší, zima lidi hod-
ně zkruší“. Prosincové pranostiky vůbec 
rády děsily a zvěstovaly slotu. Na Františka 
Xavera fičívá severák, „o svaté Baruši mrz-
ne nos i uši“, Mikuláš zas „splachuje břehy“, 
Lucie „noci upije, ale dne nepřidá“, „závěj 
svaté Albíny zaplavuje doliny“, na Lazara 
raději ucpat každou škvíru před větrem, 
„o svatém Tomáši meluzína straší“, „svatá 
Viktorie obrázky na okna ryje“, vítr na sva-
tého Štěpána kazí víno, což dorazí Silvestr, 
když „ráno sluní“. Samé hrozby, nic hezké-
ho! A my se přitom tak těšíme na sníh, aby 
Vánoce byly bílé a dodaly krajině ladovský 
háv. Je to totiž jeden z nejkrásnějších kon-
trastů, jaké je možno v takové době vidět: 
bílá zasněžená krajina v dlouhé a temné 
noci. Některé věci jsou neměnné – navzdo-
ry době, režimům i okolnostem – rádi a vě-
domě si je opakujeme, ctíme, připomínáme, 
i kdyby čert na koze jezdil. A letos třeba 
i s rouškou a rozestupy. Šťastné a veselé Vá-
noce, přátelé! Oslavme svátek naděje a zro-
zení ve zdraví, klidu a pohodě.

Aquarius

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

• Vdova 67 let se ráda seznámí nej-
raději také s vdovcem nekuřákem do 
70 let z Peček a blízkého okolí.Pro-
cházky, výlety, příp. kolo, pokec apod.                           
Tel.: 732 169 525.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

...protože láska prochádzí žaludkem!

česká i mezinárodní kuchyně

rychlý výběr jídel na týdny dopředu

trvanlivost jídel je 3 dny bez ztráty 
kvality a chu�

kvalitní a čerstvé suroviny 
od lokálních dodavatelů

denně vegetariánské jídlo, 
novinka či velký salát

domácí zákusky, 3 polévky a 2 malé saláty 
denně

možnost výběru až z 10 příloh

největší výběr jídel, u nás se prostě nepřejíte!

Ušetřete čas i peníze a vaření nechte na nás!

Město Pečky 
přijme zájemce o pracovní pozici 

STRÁžNíK 
MĚSTSKé 
POLICIE

v Pečkách. 

Předpokládaný nástup 
od 1. 3. 2021 nebo dle dohody. 

Bližší informace na 
tel. 607 025 406  - tajemnice úřadu 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová 
nebo na www.pecky.cz.

Město Pečky přijme 

2 PRACOVNíKY 
NA DOHLED 

NA PŘECHODECH 
PRO CHODCE 

Zaměstnání je vhodné i pro aktivní 
seniory, nástup možný ihned. 

Bližší informace na 
tel: 607 025 406 – tajemnice úřadu 

PaedDr. Cecilie Pajkrtová.

PROVOZ 
SBĚRNéHO DVORA 

V PEČKÁCH 
O STÁTNíCH SVÁTCíCH

Ve dnech státního svátku 
v sobotu 26. 12. 2020 

bude sběrný dvůr 
v Pečkách uzavřen. 

Děkujeme za pochopení.
Adam Brant


