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na začátku nového roku se sluší po-
přát Vám, nejen našim čtenářům, ale 
každému občanu Peček a Velkých 
Chvalovic, aby to byl rok dobrý, úspěš-
ný i prospěšný, naplněný láskou, štěs-
tím, duchovním bohatstvím, pohodou 
a hlavně zdravím. Na to myslíme asi 
všichni v těchto týdnech a měsících 
nejvíc, neboť hodnota zdravého života 
se nám v tom minulém roce povážlivě 
zvýšila. Říká se, že všechno zlé je k ně-

Vážení a milí čtenáři,
foto: Ivana Trčková
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čemu dobré. Jsou jistě události a věci 
v životě člověka, kde toho dobrého na-
lézt nejde, ale jestli je něco dobrého na 
dnešní těžké a bezprecedentní situaci, 
pak bezpochyby to, že si můžeme napl-
no uvědomit hodnotu zdraví a lidského 
života. Je to přece hodnota nejvyšší. 
Domníváme se, že pokud si dokážeme 
z tohoto něco dobrého vzít do příštích 
let, do budoucích časů, pak oběti a odří-
kání, které nyní prožíváme, najdou svůj 

smysl. Věříme, že ano a každému pře-
jeme, aby těch obětí přitom musel zažít 
co nejméně.

Již téměř rok se všichni společně 
snažíme poprat s epidemií covid 19. Ten 
zákeřný, protože takřka neviditelný 
nepřítel vstoupil nečekaně a neohláše-
ně do našich životů a učí nás žít jinak. 
Musíme se hodně přizpůsobovat, mno-
ho nového učit… Například pro redakci 
PN, která ve stávajícím složení zahajuje 
třetí rok své činnosti, to mimo jiné zna-
mená o hodně víc práce, abychom novi-
ny smysluplně naplnili, ba vůbec udrže-
li. Vždyť se již tři čtvrtě roku téměř ne-
konají společenské, kulturní a spolkové 
akce, veřejný život se odehrává vícemé-
ně jen na sociálních sítích a ve virtuál-
ním prostředí. Pokoušíme se tomu čelit 
třeba tím, že se častěji obracíme k mi-
nulosti, z níž naše současnost vyrůstá, 
hledáme na ní raději to dobré a kvalitní, 
k čemu je možné se obracet i ve jménu 
budoucnosti. Kéž by se nám to dařilo. 

Šťastný nový rok 2021! Redakce PN
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Veřejné WC a kryté stání na kola 
na nádraží

Ať už se v našem městě konala jakáko-
liv anketa, jednou z věcí, která se v odpo-
vědích objevovala nejčastěji, byla absence 
veřejného WC. Vždy se ovšem naráželo na 
několik ale. Kde by měl takový objekt stát? 
Jak moc náročné bude řešení údržby a bez-
pečnosti? 

Zároveň dlouho nebylo jasné, co s po-
zemky u vlakového nádraží na místě bývalé 
zeleniny a stánku s novinami.

V architektonické studii, vypracované 
městským architektem Janem Drškou, se 
podařilo spojit řešení neutěšeného stavu 
těchto pozemků s funkcí veřejného WC 

a parkováním jízdních kol. Objekt tak po-
skytne nejen moderní bezbariérové toalety, 
úpravy veřejného prostoru, ale i 48 krytých 
míst pro kola. V tomto frekventovaném pro-
storu rozšíříme i kamerový systém. Místo 
tím zajistí nejen velmi potřebnou funkci, 
ale bude i krásné a bezpečné.

V minulém roce schválilo studii toalet 
zastupitelstvo města, v současné době byla 
podepsána smlouva s projektantem, a když 
půjde vše hladce, budeme v roce 2022 stav-
bu veřejného WC a krytého stání na kola na 
našem nádraží realizovat. 

Alena Švejnohová

Tříkrálová 
sbírka

I když jsme všichni doufali, že to nako-
nec vyjde, bohužel se letos Tříkrálová sbír-
ka, tak jak ji známe, neuskuteční. Přesto 
sbírka probíhá, jenom má trochu jiná pra-
vidla.

Sbírka se prodlužuje 
až do 24. ledna
Můžete podpořit Tříkrálovou sbírku 

online přes web trikralovasbirka.cz. Zde 
máte veškeré informace o možnostech, jak 
podpořit sbírku a chystaných online ak-
cích. Pokud budete mít zájem, můžete při 
darování zadat přímo město Pečky. Pokud 
by se podařilo, možná se část peněz použi-
je při dokončovacích pracích rekonstrukce 
fary v Dobřichově. Jinak se příspěvek dár-
ce rozdělí mezi všechny charity v ČR.

Na webu můžete přijmout i online po-
žehnání. A tříkráloví koledníci požehnají 
i vaše domovy křídou či nálepkou, pouze ji 
vhodí do vašich schránek či napíší bezkon-
taktně na dveře.

Další možností je poslat 
dárcovskou SMS.
Pošlete jednorázovou 
nebo trvalou DMS ve tvaru:
- DMS KOLEDA 30 
nebo DMS TRV KOLEDA 30
- DMS KOLEDA 60 
nebo DMS TRV KOLEDA 60
- DMS KOLEDA 90 
nebo DMS TRV KOLEDA 90
na číslo: 87 777.

Poslední možností je zavítat na předem 
určená místa, kde budou k dispozici zape-
četěné pokladničky a přispět hotovostí tak, 
jak jste zvyklí. Každá koruna pomáhá.

(K)Christus + Manisonem + Benedicat. 
Kristus ať požehná vašemu domu.

Za tříkrálové koledníky farnosti Pečky
Michaela Brčáková

Senior klub 
Pečovatelské služby 

města Pečky 
je tu již rok

V únoru 2021 to bude již rok, co zahá-
jil svoji činnost Senior klub Pečovatelské 
služby města Pečky. Jeho hlavní náplní je 
poskytovat sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením.  
Klienti Senior klubu nemusí být zároveň 
uživateli pečovatelské služby, jak je někdy 
mylně interpretováno. Jsme tu pro pečecké 
seniory, kteří nechtějí trávit čas o samotě 
a chtějí pro sebe ještě něco udělat. Za rok 
činnosti jsme získali celkem 49 uživatelů,  
z nichž se někteří pravidelně účastní úter-
ních cvičení na židli, každotýdenního tré-
ninku paměti, případně výtvarných dílen 
a dalších akcí jako jsou návštěvy koncertů 
nebo divadlel. Neseďte sami doma, přijďte 
k nám do Senior klubu do DPS! Kdo nemů-
že a chtěl by, toho k nám můžeme i dovézt.

Mgr. Petra Šetková, 
ředitelka Pečovatelské služby města Pečky
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Z prosincových jednání Rady města 
• Objednání elektronického pasportu hřbitova v aplikaci GisOnline.
• Uzavření „Smlouvy o zřízení inženýrské sítě č. E791-S-4758/2020“ do pozemku v ma-

jetku města č. parc. 1635 v obci a k.ú. Pečky (lokalita v ul. Pod Drahou) – komunikační 
vedení – dle žádosti fy. Správa železnic, s.r.o.,

• Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce: „Provedení odborného pro-
řezu, tvarování a výchovné řezy stromů v období roku 2021/2022“.

• Přípravu a podání žádosti o dotaci na péči o válečné hroby v k. ú. Pečky a Velké Chvalo-
vice z programu „Zachování a obnova historických hodnot 1“ Ministerstva obrany ČR. 

Blanka Kozáková

Z prosincového jednání Zastupitelstva 
Jednání proběhlo 16. 12. 2020.
ZM vzalo na vědomí:
• Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti ke dni 31. 10. 2020.
• Informace o plánu investičních akcí ve městě ke dni 9. 12. 2020.
• Zprávu z jednání Finančního výboru.
• Informace o stanovení ceny vodného a stočného v roce 2021. Od 1. 1. 2021 bude účtována 

cena vodného v roce 2021 ve výši 38,80,- Kč bez DPH za 1 m3, tj. 42,68,- Kč s 10 % DPH, 
a cena stočného v roce 2021 ve výši 38,80,- Kč bez DPH za 1 m3, tj. 42,68,- Kč s 10 % DPH.

• Termíny jednání ZM v roce 2021 následovně: 17. 2. 2021, 21. 4. 2021, 16. 6. 2021, 15. 9. 2021, 
10. 11. 2021, 8. 12. 2021.

ZM schválilo:
• Studii „Revitalizace parku pod vodojemem“ prezentovanou Ing.arch.Michalem Štěpa-

řem XTOPIX architekti s.r.o., Praha 1. Do studie budou zapracovány dílčí požadavky 
členů ZM /výše laviček, madla, osvětlení/.

• Rozpočet města na rok 2021. Rozpočet města je schválen jako schodkový, schodek bude 
kryt použitím prostředků předchozích období. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřed-
ní desce MěÚ, elektronické úřední desce města v souladu se zákonem o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., od 2. 12. 2020 – 16. 12. 2020 /viz příloha/ 
a zároveň podle Zákona č. 23/2017 Sb., byl zveřejněn aktuálně platný rozpočet na rok 
2020 a očekávané plnění rozpočtu k 31. 12. 2020. 

• OZV č. 4/2020, o zřízení Městské policie.
• Zrušení JSDHO Velké Chvalovice ev. čj. 214259 k 31. 12. 2020.
• Poskytnutí účelové dotace  ve výši 50.000,- Kč  Oddílu vodní turistiky, z.s.na kanalizač-

ní přípojku k budově loděnice zrealizovanou v roce 2018 a uzavření VPS o poskytnutí 
dotace.

• Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Pečky 2016 – 2026 a doplnění o tyto body:

Prioritní oblast sport, kultura, školství, sociální služby 
 Aktivita L.2.1.6 pořídit nový automobil pro činnost PS – dotace MAS 2021
 Aktivita L.2.1.8 zřídit pobytovou odlehčovací službu  2026
 Aktivita L.2.2.2 rekonstrukce sociálního zázemí ve zdravotním středisku  2022
 Aktivita L.2.3.6 obnovení městské policie Pečky 2021
 Aktivita L.4.3.1 zvážit výstavbu sportovně relaxačního centra ve vnitrobloku školy 
 Aktivita L.4.3.19 rekonstrukce provozního zázemí u třech tříd MŠ Pečky (výdejna 
                              pokrmů, jídelní výtah,WC a úklidová komora) 2024
 Aktivita L.4.3.20   rekonstrukce rozvodů vody v MŠ Pečky 2024
    Aktivita L.4.3.21   rekonstrukce soc. zařízení pro děti v šesti třídách MŠ Pečky 2024
 Aktivita L.4.3.22 rekonstrukce rozvodů elektroinstalace 2024
   klimatizace nebo alternativní odstínění učeben orientovaných 
   na jihovýchod 2024 
   zastřešení vstupního prostoru u vstupu na novou školu 2022
   výměna střešní krytiny nová škola, oprava střechy ŠJ 2021 

  rekonstrukce kabinetů školy 2023

Prioritní oblast Životní prostředí       
 Aktivita Z.2.1.7      realizovat opatření pro hospodaření s dešťovou vodou 

         u městských budov 
• Přijetí dotace z OPŽP na realizaci projektu “Obnova zeleně na Pečecku”.

Blanka Kozáková

Pozdravy z Pečovatelské služby
Vážení čtenáři, myslím, že se nemýlím, 

že jsme si oddechli, když skončil minulý 
rok a většina z nás se snaží dívat s nadějí 
do nového roku, že ten nový bude přeci jen 
šťastnější.

V minulém roce jsme zvládli nejedny 
těžké chvíle, a za to patří velký dík našim 
pečovatelkám, ale také rodinám našich 
klientů, které nám vycházely vstříc při žá-
dostech o dočasné převzetí péče, když nám 
z důvodu nedostatku personálu bylo nejhůř. 
Ještě nějaký čas potrvá, než se vše zase vrá-
tí do starých kolejí, ale věřím, že nakonec 
bude líp. Zejména se těšíme na opětovné 
setkávání s našimi klienty v rámci Senior 

Dne 1. ledna obnovujeme po mnoha le-
tech činnost městské policie v Pečkách. 

Policie pro naše město byla zřízena již 
roku 1992, avšak po několika letech ukon-
čila svoji působnost z důvodu nezajištění 
personálního obsazení. Z důvodu opakova-
ných dotazů a požadavků na obnovení MP 
ze strany obyvatel Peček takto činíme nyní. 

Budoucím strážníkem města Pečky se 
stane pan Ota Poidinger po složení zkoušky 
odborné způsobilosti v únoru t.r. Poté bu-
dete v Pečkách potkávat uniformovaného 
strážníka a můžete se na něj obracet se svý-
mi dotazy, požadavky a stížnostmi. Již nyní 
je vám k dispozici na kontaktním emailu 
mp@pecky.cz.

Krom jiného se bude náš nový strážník 
zabývat dohledem nad dodržováním vyhlá-
šek města, ochranou majetku města a oby-
vatel, odchytem psů, kontrolou správného 
parkování, kontrolou dodržování povolené 
rychlosti, bude v součinnosti se složkami 
IZS a nápomocen při akcích pořádaných 
městem. Svoji činnost bude řídit zákonem 
č.553/1991 Sb., o obecní policii.

Vedením městské policie byla pověřena 
zastupitelstvem města místostarostka Ive-
ta Minaříková.

klubu při cvičení na židli, tvořivých díl-
nách nebo tréninku paměti. Trénink pamě-
ti se nám podařilo částečně přesunout do 
distančního vzdělávání a jsem za tento ná-
pad velmi vděčná naší skvělé lektorce Mgr. 
Petře Hirtlové, Ph.D., která s nápadem ko-
respondenčního kurzu přišla. Naši klienti 
tak mají možnost dál trénovat paměť ales-
poň doma. Ale co naplat, osobní setkání, je 
osobní setkání, a jeho přínos jsme docenili 
až nyní, když je nám odepřeno. Tak snad již 
brzo osobně.

Děkujeme všem za přízeň a novém roce 
přejeme hodně zdraví, štěstí a veselou mysl.

Mgr. Petra Čermáková, ředitelka

Městský 
strážník

K našemu strážníkovi hledá-
me další posilu. Pokud vás prá-
ce strážníka městské policie 
pro město Pečky zajímá, kon-
taktujte tajemnici MÚ Cecílii 
Pajkrtovou 607 025 406 pro po-
skytnutí potřebných informací.

Z důvodu výskytu nemoci COVID-19 
v Domě s pečovatelskou službou ve 
Chvalovické ulici čp. 1042 v Pečkách, 
žádáme návštěvy a rodinné příslušníky, 
aby své návštěvy omezili na nezbytné 
minimum. V případě příznaků respirač-
ní choroby do budovy nevstupujte.

Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Alena Švejnohová, starostka města 

a Pečovatelská služba města Pečky

Omezení návštěv v DPS
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Období od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020

Položky Cena bez DPH Cena včetně 
DPH 15 % Cena bez DPH Cena včetně 

DPH 10 %

Voda pitná (vodné) 37,50 43,13 37,50 41,25
Voda odvedená (stočné) 37,50 43,13 37,50 41,25
Celkem vodné a stočné 75,00 86,25 75,00 82,50

Období od 1. 1. 2021
Položky Cena bez DPH Cena včetně DPH 10 %
Voda pitná (vodné) 38,80 42,68
Voda odvedená (stočné) 38,80 42,68
Celkem vodné a stočné 77,60 85,36

Porovnání s ceníkem vodného a stočného v roce 2020

Ceník vodného a stočného platný pro rok 2021

Cena vodného a stočného 
pro rok 2021

Dovolujeme si Vám oznámit, že s účin-
ností od 1. ledna 2021 vstupují v platnost 
nové ceny za odběr pitné vody a odvádění 
a čištění vod odpadních. Nová cena za od-
běr pitné vody (vodné) bude činit 38,80,- Kč 

bez DPH za 1 m3, cena za odvádění a čištění 
odpadních vod bude nově taktéž 38,80,- Kč 
bez DPH za 1 m3. Meziroční rozdíl předsta-
vuje 2,60 korun (3,57 %).

Cena vodného a stočného pro rok 2021 
vychází stejně jako v minulých letech z ce-
nových předpisů pro vodné a stočné, a také 
z Finanční analýzy – stěžejního dokumentu 
nutného pro již přijatou dotaci z Operační-
ho programu životního prostředí na projekt 
„Snížení znečištění odpadních vod města 
Pečky“, která zahrnovala intenzifikaci čis-

tírny odpadních vod, kam odpadní vody 
přitékají. Cena za výrobu a dodávku 1 litru 
pitné vody včetně následného odkanalizo-
vání a vyčištění vyprodukované vody od-
padní stále činí méně než 9 haléřů.

Naším cílem je nadále poskytovat zákaz-
níkům spolehlivě kvalitní služby v požado-
vaném rozsahu za přiměřené ceny.

O sportování
„Sport je dobrý k povzbuzení ras s chlad-

nějším temperamentem než je náš, u nás 
jen stupňuje vady naše, jako marnivost, 
žárlivost a podezíravost. Sportovci jsou ner-
vosní, dráždiví, útoční.“

Tahle moudrost vyhovovala pohodlné 
a konzervativní společnosti předminulé-
ho století. Ještě tak výlety pro zábavu a na 
vlasteneckou notu pořádané vlastenecký-
mi spolky. Chodilo se s mírně podvratnými 
prapory a za zpěvu dokonale podvratných 
písní – Havlíčkova Zdvihni se, starý český 
lve nebo Povstaň Žižko….

Plané vlastenčení vedlo k parodiím na 
svěcení praporů a pochodňové průvody, 
kdy matka praporu byla zvána „spolkovou 
babou“, prapor „spolkovým hadrem“, jenž 
byl slavnostně vztyčen na „spolkový sme-
ták“.

Předchůdci sportovců byli profesionální 
běžci, běželi před panskými kočáry, ve dne 
jim uvolňovali cestu, v noci cestu osvětlo-
vali. Jiní doručovali zprávy. Rychloběžec 
Mensen běžel roku 1826 s depeší z Mnicho-
va do Neapole 23 dní, byl přepaden a kromě 
depeše přišel o všechno.

V Čechách byl tradicí zápas. Už v 15. sto-
letí se Češi, účastníci poselstva v západní 
Evropě, proslavili v zápase, když  pan Jiří 
Žehrovský porazil v Bruselu nejlepšího 
burgundského borce bouchnuv s ním tři-
krát o zem – „a před Čechy se aspoň na zá-
pasišti Evropa třásla.“

O čtyři století později se uctívaným 
a oslavovaným stalo jméno Gustava Friš-
tenského, 186cm vysokého a 94kg vážícího 
zápasníka, rodáka z Kamhájku, určeného 
pro řemeslo kovářské, po zranění řeznické. 
Jeho předchůdcem byl „pražský silák Pepí-
ček Soukup. Vážil 130 kilo a na pražských 
jatkách uzvedl celého vola.“ Gustav za Pe-
píčkem nezaostal. Když s řeznickými tova-
ryši skládal volské čtvrtě, diváci zatarasili 
chodník a musel zasáhnout strážník. 

Prvním skvělým úspěchem, po řadě 
vítězství v Evropě, je první místo Frišten-
ského na Mistrovství Evropy v r. 1903, 113 
borců odešlo poraženo. Coby amatér zápasil 
2000 krát bez porážky, jako profesionál vy-
bojoval 8000 zápasů s vítězstvím v naprosté 
většině. „Bojoval na fotbalovém stadionu 
pražské Slavie před deseti tisíci diváků.“

O tom, jaké obavy vzbuzovalo už jeho 
jméno, svědčí historka z Náchoda, místa zá-
pasu v cirkuse Andelt.  Frištenský se ohlá-
sil u ředitele, „přítomní zápasníci, dva bě-
loši a jeden černoch, vyrazili zadním vcho-
dem a uprchli do blízkých luk, kde jeden 
z nich, Antonín Petrák, obtížený koženým 
pásem se zašitými deseti kilogramy olova, 
spadl do Metuje.“ A to je pravda!

Z.F.

Poplatek za psa pro rok 2021

Poplatek za psa chovaného v rodinném 
domku: za prvního psa 200,- Kč/rok za dru-
hého a každého dalšího psa téhož držitele 
300,-Kč/rok.

Poplatek za psa chovaného v domě 
s dvěma a více byty: za prvního psa 500,- 
Kč/rok za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 500,- Kč/rok. 

Poplatek za psa, jehož držitel je osoba 
starší 65 let 200,- Kč/rok. 

 Osvobození od poplatku je osoba, která 
je nevidomá, osoba která je držitelem prů-
kazu ZTP nebo ZTP/P.

Poplatek lze uhradit na účet č. 19-
1621191/0100, VS 1341, SS č. známky psa 
– do zprávy pro příjemce uvést jméno na 
koho je pes přihlášen.

Poplatek lze také uhradit v hotovosti 
v pondělí od 7:00h do 12:00h a ve středu od 
12:00h do 17:00h. 

 Pokud není váš pes ještě přihlášen, nebo 
máte jiné dotazy, kontaktujte paní Kožel-
skou na MěÚ tel.: 321 785 051, mobil 721 183 
560, email: jana.kozelska@pecky.cz

Jana Koželská

Platba za popelnice 2021
Prosíme občany města, aby s ohledem 

na mimořádnou epidemiologickou situaci 
využívali co nejvíce bezhotovostní platbu. 
Pokud znáte svůj variabilní symbol z mi-
nulých let, zašlete prosím platbu opět na 
stejné číslo účtu 19-1621191/0100. Pokud 
variabilní symbol neznáte, napište si o něj 
na email odpady@pecky.cz nebo zavolejte 
na městský úřad tel. 321 785 051 a nechte se 
přepojit na paní Pokornou, paní Zindrovou 
nebo paní Koželskou. Známku vám násled-
ně vhodíme do schránky. Poplatek je stále 
700 Kč/osobu a osoby narozené v roce 1945 

a dříve platí 350 Kč/osobu.
Musíte-li zaplatit v hotovosti, odložte, 

prosím, platbu na čas sníženého rizika ná-
kazy. Poplatky můžete letos zaplatit až do 
konce června. Odbor životního prostředí je 
dočasně umístěn v ul. V. B. Třebízského, 
č.p. 81, vchod naproti zdravotnímu středis-
ku. Z důvodu nouzového stavu je úřad pro 
veřejnost otevřen jen v pondělí 7 - 12 h a ve 
středu 12 - 17 hod.

Děkujeme za spolupráci!
Váš MěÚ
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Přejeme všem spoustu zdraví, síly 
a naděje v lidskost v každém z nás.

PF 2021
Zaměstnanci Městské knihovny v Pečkách.

Minigolf Pečky

Jelikož se opravují vnitřní prostory Kul-
turního střediska v Pečkách, kde má Mi-
nigolfclub Pečky klubovnu, nemáme teplé 
místo na trénování a tak trénujeme venku 
na našem minigolfovém hřišti. Počasí nám 
zatím přeje a tak hodina tréninku se dá vy-
držet. Trénujeme každé pondělí od 14 do 
15 hodin. Poslední tréninky v tomto roce 
byly zpestřeny malými odměnami. Nejdří-
ve si hráči natrénovali několik drah a pak 
se hrálo, co eso, to mandarinka či banán. 
Hned byla jiná motivace a velká snaha 
uspět. Nakonec každý hráč uspěl na někte-
ré z 18 drah.

Všem minigolfistům a jejich příznivcům 
v příštím roce 2021 přejeme hodně zdraví, 
štěstí a úspěchy ve sportu i v osobním ži-
votě. Věra Šuková

Výletníci
Výletníci z Peček se po delší době vydali 

na kratší procházku po okolí. Do Chotutic 
jsme dojeli motoráčkem a odtud nově zna-
čenou cestou na tateckou silnici. Cesta je 
poměrně dobrá, ale přece jen se nám na-
balovalo bláto a ke konci jsme již pomalu 
neunesli svoje boty. U kapličky jsme nabra-
li směr okolo jezdeckého klubu na Velké 
Chvalovice a podle měnírny zpět do Peček. 
Za příjemného počasí jsme naťapali 7 km.

Všem výletníkům v příštím roce 2021 
přejeme hodně zdraví, štěstí a dobré nožky.

Věra Šuková

Pomník Járy Cimrmana
Jak jste si jistě všimli, zatím na pomní-

ku Járy Cimrmana v našem parku chybí 
motto na rok 2021. Způsobila to současná 
hygienická situace, která nedovoluje shro-
mažďování osob, a to ani kolem památníků 
národních velikánů, proto se každoroč-
ní přátelské setkání u pomníku, spojené 
s odhalením nového motta, zatím nemohlo 
uskutečnit. Slavnostní odhalení se ovšem 
neruší, jen je až do odvolání odloženo do 

příznivějších společenských, klimatických 
a epidemiologických podmínek. Jakmile 
bude setkání jen trochu možné, bude vy-
hlášen nový termín. Jak praví klasik: „Mů-
žeme o tom vést spory, můžeme s tím ne-
souhlasit, ale to je tak všechno, co se proti 
tomu dá dělat.“

Vše nej v roce 2021 a budu se těšit na se-
tkání s Vámi u pomníčku, s pozdravem 

Jiří Lazar

Mateřské centrum Pramínek vzniklo 
v r. 2006 v Pečkách ve Vzdělávacím cent-
ru jako iniciativa maminek, které chtěly 
smysluplně trávit svůj čas s dětmi, pozná-
vat nové přátele a umožnit dětem základy 
socializace. Před 7 lety se přestěhovalo do 
Dobřichova, řada z vás ho navštěvovala 
v prostorech za Smíšeným zbožím, a nyní 
ho čeká nová etapa. Opět se stěhuje, tento-
krát do nově opravené fary v Dobřichově, 
kde rozšíří svoji nabídku širokému okolí 
a postupně se jeho náplň změní z mateřské-
ho na komunitní centrum. To znamená, že 
ještě více otevřeme svoje dveře všem lidem 
z širokého okolí a budeme nabízet program 
nejen maminkám s jejich dětmi, ale doufej-
me, že naše nabídka zaujme i vás všechny. 

Momentálně probíhají dokončovací prá-
ce na faře, ale i tak vám mohu oznámit, 
že se oprava 1. patra více než povedla a na 
nás i vás čekají nádherné prostory. Bude-li 
vše probíhat, tak jak má, tak se v průběhu 
následujících dvou měsíců uskuteční ko-
laudace a centrum otevře v březnu tohoto 
roku. Budeme vás informovat nejen o chys-
taném otevření, ale i o nabídkách našich 
aktivit. Sledujte proto naše stránky www.
mcpraminek.cz nebo fb stránku. Pokud by 
měl někdo zájem o spolupráci nebo měl ja-
kýkoliv námět na činnosti či akce, určitě se 
ozvěte na email: mcpraminek@seznam.cz 
Budeme rádi za jakoukoliv podporu.

Za všechny, kteří mateřské centrum tvo-
ří, vám přeji vše dobré do nového roku, ať se 
nám daří plnit nové výzvy.

Míša Brčáková, 
koordinátorka MC Pramínek

Pramínek



měly rovněž aktivity místního pěveckého 
spolku Lumír, vzniknuvšího v Pečkách při 
Měšťanské besedě již roku 1908. 

V minulém díle jsme již zmínili, že se 
hrálo nejčastěji v sále Hostince U Karla IV. 
na Komenského ulici (na cedulích je proto 
někdy uváděno „Divadlo U Karla IV. v Peč-

kách“), anebo v sále Hotelu Slávie, jehož 
původní architektonickou dispozici dnes 
můžeme jen tušit v budově č.p. 457 na Tř. 5. 
května, nad podchodem vlevo. Máme však 
v pramenech doloženou rovněž existenci 
„přírodního divadla“ ve mlýně K. Kříže. 
Například v srpnu 1928 se zde v režii Bo-
humila Matouška a ve výpravě stavitele Jo-
sefa Holečka hrála „charakterní studie lidu 
valašského“ Pasekáři od Františka Sokola 
- Tůmy. 

Minule jsme rovněž zmínili jednu 
z hlavních osobností ochotnického života 
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Malé dějiny divadla v Pečkách III
V našem pokusu zrekonstruovat divadel-

ní život v Pečkách jsme se minule dostali až 
do období první republiky, které bylo zvláš-
tě příznivé pro ochotnickou tvorbu. Zpět-
ně vzato, i přes hospodářské obtíže, které 
v tomto dvacetiletí znamenaly nestabilitu 
a sociální problémy, můžeme jednoznačně 
hovořit o zlaté éře, což bylo nesporně dáno 
veskrze svobodným prostředím pro spolko-
vou a kulturní činnost, jež první republika 
umožňovala. Základy pro to byly položeny 
ještě za monarchie, spolková činnost byla 
rozvíjena na základě zákona z roku 1867, 
který poskytoval rozvoj každému registro-
vanému společenství. S novým republikán-
ským zřízením přibyla identifikace občanů 
– zejména české národnosti – s novým stá-
tem, který aktivně podporoval obce a jejich 
spolkový život. Ochotnické hnutí bylo sice 

organizačně značně roztříštěné, protože 
stát nechtěl vstupovat do národnostně, po-
liticky a sociálně diferencovaného pluralit-
ního rozvrstvení, které vzniklo historicky, 
což svědčí o vysoké – a v té době nebývalé 
– míře kulturní tolerance, tedy ani nenaři-
zoval ochotnickému hnutí jednotnou sprá-
vu, přesto ke všem aktivitám přistupoval 
stejně, podporoval finančně místní soutěže 
a přehlídky. 

Ústřední matice divadelních ochotníků 
československých (ÚMDOČ) byla tenkrát 
nepochybně největším a nejrozšířenějším 
právním subjektem, jenž sdružoval ochot-
níky pod jednou střechou, což bylo potvr-
zeno i jejím úzkým vztahem k Masarykovu 
lidovýchovnému ústavu, státní institu-
ci podporující kulturní a spolkový život, 
avšak zdaleka nebyla subjektem jediným. 
Divadlo bylo totiž – kromě jiného – také 
alternativním zdrojem příjmů pro spolky 
a sdružení, a tak své divadelní odbory měly 

například velké organizace tělovýchovné: 
Sokol, sociálnědemokratická Dělnická tě-
locvičná jednota, komunistická Federace 
proletářské tělovýchovy, katolický Orel, 
německé turnerské svazy (Deutscher Tur-
nverband), stejně jako jiné společenské 
organizace, např. Svaz legionářů, Klub 

československých turistů, Československý 
červený kříž, politické strany, vzdělávací 
spolky, Svaz dobrovolného hasičstva aj. 

Nebylo tomu jinak ani v Pečkách, roku 
1925 povýšených na město. Divadelní ak-
tivity zde rozvíjel zejména Spolek divadel-
ních ochotníků, pod hlavičkou ÚMDOČ, je-
hož existence sahala od 80. let 19. století do 
roku 1945, divadlo se ovšem pravidelně hrá-
lo také pod hlavičkou Sokola (v místní soko-
lovně), pod střechou měšťanské školy, stej-
ně jako na půdě obou hlavních církví. Své 
pravidelné přesahy do divadelního umění 
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této doby Jaroslava Skraňka, který měl na 
svém autorském kontě celou řadu vlastních 
her či úprav, pod pseudonymem Jaro Sám 
vydal vlastním nákladem nejméně 15 seši-
tů „Veselých divadelních večírků“, v nichž 
najdeme ukázky scének a notové záznamy 

písní. O tom, že se v jeho osobnosti snoubil 
nejen autor a režisér, ale také přední místní 
herecká hvězda, svědčí například kritická 
glosa z roku 1932, která vyzvedává režii 
„v osvědčených rukách p. Skraňka“ ko-
mické operety „Bruck kontra Spitz“ a při-
pomíná, že tento protagonista staromilov-
níků, profesorů, úředníků a vůbec starších 
mužů, v neděli o vánočních svátcích oslavil 
již své 100. vystoupení, za což byl spolkem 
obdařen trofejí v podobě vavřínového věn-
ce. Jaké byly další osudy této osobnosti se 
zatím nepodařilo zjistit, kromě toho, že di-
vadlo hrála v té době výtečně také jeho dce-
ra Jarča Skraňková.

Více víme o některých známých osob-
nostech, které se účastnily ochotnického 
dění. Nejeden pečecký patriot si dobře vy-
bavuje jméno malíře Bohumila Kulveita 
(1909–1976), který se někdy podílel na vý-
pravě scén (ovšem mnohem častěji dnes 
již neznámý Pavel Hosa). Neodmyslitelnou 
postavou místní divadelní kultury byl také 
Stanislav Doutlík (1899–1989), jenž v Peč-
kách provozoval živnost holiče, kadeřníka 

a vlásenkáře natolik znamenitě, že se stal 
vyhlášenou a v širokém okolí i vyhledáva-
nou veličinou, s níž spolupracovali ochotní-
ci i divadelní profesionálové.

Jinou významnou osobností (nejen) di-

vadelního života v Pečkách byl František 
Uher (1887–1961), jenž po sobě zanechal 
nesmazatelnou stopu v podobě pečeckého 
vodojemu, jehož je autorem. Opomenout 

bychom však neměli ani jeho hudební a di-
rigentskou činnost, vždyť řadu let řídil zdej-
ší hudební ansámbl, jenž doprovázel zpěv 
místních hvězd, jako byli Marie Mašínová, 
Jarča a Ladislav Kopejtkovi, Ladislav Kyn-
cl, František Votava, Marie a Božena Zá-
mostné, pan učitel Rollo, Rudolf a Gustav 

Kalenští, Tonda a František Eiselt, paní 
Píšová a další. Svou stopu rovněž zanecha-
li jako dirigenti Ladislav Barták a Čestmír 
Falta, což nám mj. připomíná, že vedle kon-
verzačních komedií byly nejhranějším a po-
chopitelně nejžádanějším žánrem komické 
operety či modernější veselohry s písňo-
vými čísly. Doba byla vážná a často nebylo 
všem a pokaždé do zpěvu, ale lidé se chtě-
li bavit a radovat se ze života! Stejně jako 
dnes my…

Libor Vodička
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Adventní čas ve III. B
Nejkrásnější období v roce jsme společ-

ně zahájili návratem do školních lavic, ale 
také jsme si zapálili první adventní svíčku 
na našem adventním věnci. 

O výtvarné výchově jsme si vytvořili 
obrázky čerta a Mikuláše a těšili se na 4. 
prosince. Do naší třídy nepřišla sváteční 
návštěva v podobě Mikuláše, čerta a an-
děla, ale my sami jsme se ve třídě vybavili 
andělskými křídly a čertovskými růžky, 
abychom si zpříjemnili tento den.  Nadíl-
ka nás ale neminula, ve velkém pytli jsme 
našli sladkosti, ovoce a zdravou svačinku 
v podobě tvarohového krému Tvaroháček 
z Polabských mlékáren Poděbrady.

O hodinách Tělesné výchovy jsme po-
znávali naše vánočně vyzdobené město 
a také si stihli užít při vycházce první sně-
hové vločky.

Chystali jsme společně malé vánoč-
ní dárečky a přáníčka. Poslouchali jsme 
zimní pohádky z Večerníčků a těšili se na 
dnešní den 18. 12. 2020. Ve třídě jsme měli 
„Společenský den“, který vyhlásil ŠKOLNÍ 
PARLAMENT. Ke slavnostnímu posezení 
u stromečku patří slavnostní oblečení, cuk-
roví a dárky. To vše jsme dnes zažili. 

Pod stromečkem každý z nás našel něja-
ký dárek, ale hlavně jsme obdarovali i my, 
TŘÍDA III. B zvířátka v pražské ZOO. Za-
koupili jsme stravenky pro pět zvířat, kte-
ré jsme si  na stránce ZOO Praha vybrali. 
Společně jsme naším příspěvkem obdaro-
vali zvířátka. Máme z toho všichni velkou 
radost.

Přejeme všem krásné vánoční svátky 
a rok 2021 plný zdraví.

III. B

Pečky 
dětskýma očima

Školní družina má časté pobyty dětí na 
čerstvém vzduchu přímo v náplni práce. 

Pravidelně trávíme hodinu až dvě v oko-
lí města, přitom využíváme nově uprave-
ný park a dětská hřiště. Všimli jsme si, že 
park se významně mění a líbí se nám čím 
dál tím víc. Také okolí rybníka prošlo vý-
raznou změnou k lepšímu. Poskytuje nám 
další prostor k pobytu v přírodě a ke hrám.

Počasí se v poslední době stalo opravdu 
podzimní a proto chodíme více městem, 
než přírodou. Abychom nechodili jen tak, 
pozorujeme změny kolem nás. Ať se týkají 
budov, silnic, chodníků nebo výzdoby. Ob-
divujeme rekonstrukci Kulturního domu, 
fasádu a celkově vznešený vzhled pečecké 
Sokolovny (nedávno to byla velmi smutná 
budova) a bez povšimnutí nezůstal ani Dům 
služeb, který září novotou. Všímáme si se-
zónních změn, květinové a rostlinné výzdo-
by v okolí náměstí a u chodníků. Také plo-
cha před nádražím působí velmi příjemně 
a účelně. 

Myslíme si spolu s dětmi, že Pečky jsou 
malé, ale hezké městečko, kde najdeme 
skoro vše. A i děti z prvních tříd vědí, že nic 
se neudělá samo. Proto bychom chtěli po-
děkovat všem, kteří na radnici, v čele s paní 
starostkou, odvádí skvělou práci a dělají 
naše město krásnější. 

Děti prvních tříd ze školní družiny 
a vychovatelky Petra Jančáková 

a Hana Vinohradníková

PF 2021 ze školy
Roky jsou různé. Některé lepší, některé 

horší. Jak pro koho. Každý se na těch před-
chozích 365 dnů dívá různě. Ale troufnu si 
říci, že letošní rok byl pro většinu z nás ne 
zrovna dvakrát povedený. Příčinou byl pře-
devším jeden nezvaný host, který převrátil 
naruby životy nás všech, a to během krátké 
chvilky. 

Covid se u nás usídlil a vypadá to, že nás 
nechce jen tak opustit. Museli jsme kvůli 
němu změnit své životní a pracovní návyky, 
museli jsme změnit nebo zcela zrušit větši-
nu svých plánů, museli jsme se přizpůsobit 
stále se měnícím nařízením a opatřením. 
Ocitli jsme se v kolotoči, který zapomněli 
zastavit.

I naše škola musela změnit obsah, způ-
sob a metody výuky. Místo 
toho, abychom diskutovali 
se žáky, museli jsme k nim 
promlouvat prostřednic-
tvím počítačových obra-
zovek. Výuka se stala neo-
sobní a velice technickou 
záležitostí.

Všimli jste si, kolikrát 
se objevilo slovo „muset“? 
Ano, vypadá to, že jsme 
se dostali do situace, kdy 
pořád jenom něco musí-
me. Ale nenechme se tím 
převálcovat. Pokusme se 
hledat na této situaci i to 
dobré. Třeba to, že se žáci 
i učitelé naučili lépe praco-

vat s informačními technologiemi, že jsou 
žáci více samostatní, že rodiče lépe vědí, co 
se jejich děti učí ve škole, nebo i to, že může-
me být více času se svými blízkými.

Před námi je nový rok 2021. Chtělo by 
se věřit, že mávnutím kouzelného proutku 
se 1. ledna všechno změní a už bude jenom 
dobře. Ale stůjme nohama na zemi. Ještě to 
bude pár dnů trvat. Ale ať přijdou jakéko-
liv dny, snažme se z nich vybírat ty střípky 
dobra, které budou přinášet. A věřme, že se 
život vrátí do normálních kolejí. Jiných než 
dříve, ale takových, abychom se cítili dob-
ře. V zaměstnání, doma, mezi přáteli. A to 
vám všem i nám přejeme do nadcházejícího 
roku 2021.

Luboš Zajíc, ředitel školy

Primární 
prevence od 
Semiramis

Ve dnech 25. 11. a 2. 12. 2020 se v naší 
škole uskutečnily poslední bloky primární 
prevence, kterou zaštiťuje organizace Se-
miramis, zabývající se prevencí sociálně 
patologických jevů. Oba bloky proběhly 
prezenční formou za dodržování hygienic-
kých opatření ve třídách. 

Lektorky se zaměřily zejména na třídní 
klima a vztahy ve třídě mezi žáky. Dle vý-
sledků šetření a práce se skupinou lektorky 
neobjevily žádný počínající či trvající pro-
blém. Bloky byly rozděleny vždy po dvou 
vyučovacích hodinách. 

Martina Kristlová (školní metodik prevence)
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Podzimní soutěž MAP
V průběhu distančního vzdělávání od 2. 

11. do 16. 11. 2020 byla pro žáky školy vyhlá-
šena soutěž se zaměřením na tvorbu z pří-
rodnin.

Z přípravné třídy se soutěže zúčastnily 
tři děti - otisky listů, nalepování vylisova-
ných listů a podzimní věneček z kaštanů 
a dalších přírodnin. Do soutěže se ale také 
zapojili i žáci z ostatních tříd naší školy.

10. 11. přijely do naší školy zástupkyně 
vyhlašovatele a ocenily za 1. místo Eliá-
še Šipoše (věková kategorie MŠ a 1. třídy) 
krásnou stavebnicí.

Ostatní žáci, kteří se do soutěže zapojili 
byli také odměněni věcnými cenami.
Dagmar Ječmenová, učitelka přípravné třídy

„Vaker romanes“(„Mluv romsky“)
17. 9. proběhla ve škole beseda s tvoři-

vými dílnami a romském jazyku. „Vaker 
romanes“ („Mluv romsky“). Vedly je 2 zá-
stupkyně Nové školy, o.p.s., obě z fakulty 
romistiky UK Praha.

Po besedě nahrávaly s několika žáky 
rozhovory v romštině. Jejich úroveň jazyka 
byla oceněna v celostátní literární soutěži 
a žákyně 3. ročníku Jenifer Lattová získala 
v soutěži 2. místo a  spoustu krásných cen, 
které jí byly slavnostně předány 8. 12. 2020 
ve škole.

Lenka Jankulíková (učitelka 1. třídy)

Vše jen to dobré a hlavně hodně zdraví v novém roce 2021
Přejí pedagogové pedagogové ZŠ Pečky, p.o.
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Říká se, že co je na očích, bývá nejlépe 
skryto, a tak možná leckomu zatím uniklo, 
že je v Pečkách podél silnice k vidění ně-
kolik historických patníků s vytesanými 
čísly. Patníky jsou dvou velikostí. Na jihu 
– naproti knihovně, je k vidění větší patník 
s číslem 5, na severu u zvláštní základní 
školy pak menší patník s číslem 8, a u síd-
liště velký patník s číslem 6. Umístění pat-
níků, rozdíly ve velikosti, ale hlavně po-
sloupnost čísel může snad i zmást. Ve sku-
tečnosti se jedná o značení historické cesty 
z Plaňan do Poděbrad. Pokud použijeme 

V průběhu podzimních prázdnin jsem na Facebook dal několik tipů pro krátké procházky po Pečkách 
a blízkém okolí. Na základě ohlasu a oslovení redakce PN jsem jednotlivé texty upravil do podoby stručného 
průvodce, jenž by mohl snad i pomoci vnímat viděné trochu jinak. Berte proto tyto sloupky jako upozorně-
ní na drobnosti či méně známé zajímavosti, které nám mohou někdy unikat, anebo naopak na dominanty 
města, jež budu doplňovat o mnohdy zasuté souvislosti, které by neměly zůstat opomenuty. 

Ztracené patníky
k měření historickou mapu z 3. vojenské-
ho mapování, pak u knihovny se můžeme 
zastavit opravdu na pátém kilometru cesty 
a u sídliště budeme mít v nohách o kilometr 
více. Záhadná osmička u menšího patníku 
stojícímu u školy se vyjasní při přeměření 
vzdálenosti: je značkou pro 800 metrů od 
knihovny. 

Tuto teorii potvrzují další nalezené malé 
patníky, s číslem 2 u sběrného dvora a na 
jihu při cestě k Hangáru s čísly 6 a 8. Jeden 
malý patník se skrývá i na náměstí, jeho 
číslo a polohu prozrazovat nebudu, bedlivé 

oko pozorovatele ho jistě objeví.
Nevíte o dalších patnících? Byť přemís-

těných na jiné místo? Zjevně chybí 2 a 6 na 
Tř. J. Švermy, ale patník v polích na Kostel-
ní Lhotu naznačuje, že podobně byly znače-
ny i ostatní cesty.

Pokud se na procházku po historických 
patnících vydáte v lednu, doporučuji podí-
vat se k záhonkům pod lípami u vodojemu. 
Touto dobou by tam měly kvést čemeřice. 
Květiny, které svým květem ohlašují pří-
chod nového roku.

Tomáš Vodička
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Vzpomínky na rok 2020

TGM v době jarní karantény, duben

Podzimní jarmark a vyhlášení Pečinu roku, říjen

Dům služeb – oprava fasády, léto-podzim

Oprava vitrážových oken 
v kostele sv. Václava

Sousedská slavnost k příležitosti spuštění 
hodinového stroje na Jubilejním 

chrámu M. Jana Husa, září

Napouštění Benešáku, říjen
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Budiž leden!
Z nového roku jsme už prvních pár dní 

ukrojili a zpočátku se zdálo, že zimní sluno-
vrat ukáže svou ledovou moc. Benešák na 
Nový rok zamrznul a už druhého dne do-
váděly děti na ledu. Zdálo se, že pranostika 
„Slunce jde k létu, zima k mrazu“ tentokrát 
potvrdí svou platnost. Dlouho to však nevy-
drželo. Už několik dní jsme neviděli slun-
ko, ani mráz. Z kondiční procházky se vra-
cím mokrý, a tak aspoň potvrdím, že „v led-
nu za pec si sednu“. Obrazně řečeno, jelikož 
kde bych v paneláku vzal pec? Konec roku 
nabídnul také několik státnických projevů. 
První jsem si nechal ujít z hygienických dů-
vodů, u třetího jsem už zíval nudou, vždyť 
kouzlem nechtěného nám naši představite-
lé předvedli, co je to rozdělení společnosti, 
o které mluvili jako jeden muž. „Čím méně 
státníků, tím více projevů“, o této lednové 
pranostice se zatím mnoho neví, ale objevil 
ji Jára Cimrman již před stoletím. Kdybych 
byl, nedej bože, státníkem, zamyslel bych 
se nad tím, do čeho jdeme a kudy. Připo-
mněl bych, že nás nejspíš čeká ještě nároč-
nější rok, že nás čeká zkouška z trpělivosti, 
odvahy a obětavosti, poděkoval bych všem 
za to, že dělají, co mohou a co umí, a popřál 
všem hlavně pevné zdraví. Nejvíc mamin-
kám a tatínkům, babičkám a dědečkům, 
ale taky synkům a dcerkám. Řekl bych jim, 
že je mám rád, i když mě někdy zlobí, ale 
že jsem si vědom toho, že i já jsem zlobidlo, 
proto si všichni dejme za úkol v novém roce 
(se) zlobit pokud možno co nejméně a raději 
(se) mít rádi. Kdybych byl, nedej bože, stát-
níkem, připomněl bych všem, že v „knize 
knih“ se na jednom místě mluví o tom, že 
máme milovat „bližního svého jako sebe 
sama“, a že to tedy znamená ani ne míň, ani 
ne víc, jak to po nás každou chvíli kdekdo 
chce. A cosi slibuje, či dokonce přitom vy-
dírá, někdy vyhrožuje. Naštěstí státníkem 
nejsem, mám tedy velkou svobodu a kromě 
výše napsaného vám všem mohu tímto rád 
a nezištně popřát ať jste v novém roce šťast-
ni!

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!


