
6 ČERVEN

2021

Zajímá vás, 
co je v Pečkách nového? 
Rádi byste se dozvídali, 
kam u nás za kulturou 

a sportem? Nezapoměňte 
sledovat aktuality a akce 
na webových stránkách 

města Pečky:

pecky.cz

Opatrně a pomalu se zkoušíme vracet do 
běžného života. Děti jsou ve škole. Obchody 
jsou otevřené. Hned na první červnovou so-
botu byl naplánován běh, pochod i garážo-
vý výprodej.  Všichni doufáme, že se situace 
nezhorší a budeme se moci zase setkávat. Já 
osobně se nesmírně těším na to, že brzy vy-
nahradíme miminkům z Peček a Velkých 
Chvalovic vítání občánků (už se na tom pra-
cuje a brzy se Vám ozveme), že zase budeme 
moci upřímně pogratulovat našim milým 
seniorům k jejich výročím a že se společně 
potkáme třeba již 30.6.2021 u krásně zre-
vitalizovaného Benešáku, kde chystáme 
rodinnou letní slavnost. Budu moc ráda, 
pokud se s patřičnou dávkou opatrnosti za-
čnou konat sousedské, sportovní i kulturní 
akce. Dejte mi o nich prosím vědět, zpro-
středkuji vyhlášení v rozhlase, vyvěšení na 
městských áčkách a budu je ráda sdílet i se 
starosty okolních obcí, se kterými tvoříme 
Dobrovolný svazek obcí – Pečecký region.  
Krásné dny Vám přeji. 

Alena Švejnohová - starostka

 čím si u nás můžeme 
 udělat radost

 obnovou šatníku

 dobrým jídlem

 koupit plavky

 pořídit si nové boty a kabelku

 koupit něco hezkého na sebe

 přípravou na dovolenou

 zdravá výživa

 posezení s přáteli

 vytisknout mapy - podklady

 koupit nové kolo

 nakoupit opalovací kosmetiku péčí o duši

 péčí o tělo

 zpomalit pracovní 
 tempo rozjímáním

 půjčit si něco 
 zajímavého na čtení

 upravit barvu a střih 
 v kadeřnictví

 odměnit se 
 kosmetikou a manikúrou

 dobrým pitím

 kvalitní víno

 zajít si "na jedno"

 dojít si na masáž

Po velmi dlouhé době lockdownu se naše životy začínají pozvolna vracet do normálu. 
Pojďme se společně rozhlédnout, jak bychom mohli u nás pomoci všem, kdo museli mít 
své provozovny zavřené. Kromě toho, že budeme jistě spokojen s kvalitou služeb, budeme 
mít ještě jako bonus dobrý pocit z toho, že jsme pomohli.

Dobré zprávy

Mentální mapa dnešních dnů

Editorial
Vážení a milí čtenáři, po mnoha měsí-

cích dáváme do tisku číslo, které referuje 
také o veřejných společenských či kul-
turních akcích pořádaných v našem měs-
tě. Jistě si umíte představit, jakou radost 
z toho máme! Život se – věříme a doufá-
me – pomalu vrací do normálnějších kole-
jí. Ještě dlouho sice potrvá, než si budeme 
moci s úlevou říct, že pandemie covidu je 
za námi, ale již nyní můžeme veřejné akce 
plánovat, organizovat a především: s jistou 
obezřetností a pozorností ke všem hygienic-
kým opatřením se jich i sami zúčastnit. Pe-
čecké noviny budou zase „u toho“ a chtějí 
vám včas zprostředkovat informace o tom, 
co se chystá i o tom, co v nedávné době pro-
běhlo. Jak uvidíte již v tomto čísle, vrací se 
do novin náplň života organizací, spolků, 
sportovních klubů, skupin i jednotlivců, 
s tím, jak se postupně můžeme setkávat. 
Současně bychom ale rádi rozvíjeli ty rub-
riky, které jsme v nedávné době v novinách 
zřídili tak trochu z nouze, poněvadž nám 
mimořádnost doby diktovala více se zasta-
vit a věnovat pozornost i méně aktuálním 
tématům. Rozhovory v rámci rubriky Tvá-
ře Peček připravujeme a budeme publiko-
vat i nadále. Pokračovat bude rubrika Výle-
tovník dalšími tipy na procházky městem 
i po okolí, v červnovém měsíci pro změnu 
otevíráme nový cyklus o živé přírodě kolem 
nás rubrikou Živé Pečky. A jelikož život při-
náší změny, pracujeme na tom, aby od nové-
ho školního roku Pečecké noviny vycházely 
v jiné grafické podobě, na ekologičtějším 
papíru, ale zejména budou distribuovány 
zdarma do schránek. Přejeme si totiž, aby-
chom v našem městě mohli kvalitně komu-
nikovat a informace byly dobře dostupné 
každému.

Vaše redakce PN Když sněží okvětí
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Řepka u  rybníka
Na pozemcích od Rejnoka po Western 

nám v květnu vykvetla (snad naposledy) 
žlutě řepka. Ač se jedná o pozemky dlou-
hodobě zemědělsky obdělávané a jsme na 
jejich hospodářské využití všichni zvyklí, 
nemusí to tak být na vždy.  Časy se mění.

V radě města jsme postupnými kroky 
připravili projekt, jehož jedním ze záměrů 
je na pozemcích města v lokalitě u rybníka 
od Rejnoka po Western změnit využití z ob-
dělávané zemědělské půdy na trvale zatrav-
něné plochy s výsadbou stromů a keřů. Pro-
jekt prošel veškerým schvalováním, žádostí 
a přidělením dotace a nyní jsme již ve fázi 
soutěže o firmu, která pozemky města oseje 
a zeleň vysadí. Pokud vše dopadne dobře, 
v listopadu a prosinci dojde na výsadbu 
a do nového roku vstoupíme s plochou ze-
leně u rybníka rozšířenou o další 3 hektary. 

Zeleň v celé lokalitě bude vysazena v po-
dobném duchu a druhové skladbě jako stá-
vající zelený pás před rybníkem. A kromě 
oplocenek okolo vysazených keřů bude vše 
samozřejmě volně přístupné. 

Tento záměr se netýká soukromých po-
zemků, na kterých hospodaření bude i na-
dále probíhat.

Tomáš Vodička, radní

Ptačí budíček
Již několik týdnů jste mohli zaznamenat, 

že naše ranní vstávání doprovází takzvané 
chóry – jitřní písně zpěvavých ptáků. Spolu 
s prodlužováním dnů se zvyšuje i intenzita 
ranního světla a s tím souvisí právě skoro 
na minuty přesné budíky některých druhů 
ptáků. A proč zrovna ráno? Ráno je vlhčí 
vzduch a lépe se hlas rozléhá po krajině, 
a hlavně také proto, že ráno tito ptáci osla-
vují příchod nového dne a oznamují nám, 
kam až sahá jejich teritorium. Které druhy 
ptáků nás budí u nás v Pečkách? 

Prvním ranním ptáčetem, které se 
i u nás vyskytuje hojně je červenka obecná. 
Tento drobný ptáček s červenou náprsen-
kou se probouzí ve 4:10. Červenka je velmi 
oblíbená i v cizích zemích – v Anglii ji uvidí-
te skoro na všech vánočních přáních, věří, 
že svoji červenou náprsenku má obarvenou 
krví Ježíše Krista, kterému při ukřižování 
zpívala své písně. V severské mytologii je 
červenka považována za posla boha Thóra.

Další, všem známý ranní budíček je kos 
černý, probouzí se ve 4:15. Samec má výraz-
ně oranžový zobák a olemované oko. Kosi 
mají ve svém repertoáru několik druhů 
zpěvu.

Po kosovi můžeme za okny slyšet sýkoru 
koňadru, která začíná se zpěvem ve 4:40. 
Tento druh poznáte podle černé čepičky, 
zbytek těla je zbarvený do žluta. Nenechte 
se zmást její drobností, sýkorka koňadra 
patří mezi rváče a možná ne jednou jste byli 
svědky jejich bitky na krmítku.

V 5 hodin se začíná rozléhat zpěv pěn-
kavy obecné, která je větší než sýkorky, 
ale menší než kos. Jsou krásně vybarvené 
dorůžova s šedivou čepičkou a zpěv tohoto 
druhu určitě znáte známým nastartováním 
rrr-čafčafrajčák.

Mezi spáče v ptačí říši patří vrabec do-
mácí a zvonek zelený. Vrabec domácí se 
probouzí v 5:20. Na rozdíl od svého „bra-
tra“ vrabce polního má vrabec domácí še-
divou čepičku a břicho, křídla jsou dohně-
da. Vrabec polní je naopak celý zabarvený 
dohněda a na hlavě má výrazný černý flek 
a čepičku má hnědou. Zvonek zelený se 
budí ještě později a poznáte ho podle žluto-
zeleného zbarvení a tlustého zobáčku. Zvo-
nek zpívá z vyvýšených nekrytých míst, 
nejčastěji ho najdete na špičce stromu, nebo 
anténě domu. 

Podle nástupu zpěvu těchto druhů bys-
te si mohli nastavit budíček, nebo hodinky. 
Příště, až uslyšíte zpěv nějakého pěvce, tak 
ho můžete zkusit rozluštit pomocí youtube 
nahrávek zpěvu, nebo aplikace BirdNet, 
kde se vám nahrává zpěv, aplikace pak za 
vás zpěv rozšifruje. 

Kateřina Čiháková

Překvapení 
pod květem

Se sedmými ročníky se v druhé polovině 
školního roku věnujeme botanice. Nejlepší 
trénování rozeznávání druhů rostlin a sa-
motné práce s botanickými klíči se procvi-
čuje v terénu. Moc mile nás překvapil neče-
kaný nález pod květem smetanky lékařské 
– lišaj lipový. Tento druh je nejběžnějším 
lišajem, který se vyskytuje v České republi-
ce. Aktivní je od soumraku do pozdní noci, 
kdy saje nektar z květů bylin a stromů, přes 
den odpočívá většinou na spodní straně li-
pových listů.

Kateřina ČihákováFoto: Karel Ženíšek

Červenka obecná
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Množství 
vytříděného odpadu 

v Pečkách a V. Chvalovicích
Město Pečky informuje občany o množ-

ství odpadu, který vytřídili do sběrných 
nádob  za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 
a který byl předán k dalšímu využití. Nádo-
by na tříděný odpad poskytuje městu Peč-
ky společnost EKO-KOM, a.s. a to na zákla-
dě smlouvy o výpůjčce nádob.  

Za uvedené období se vytřídilo:
Papír   19,850 t
Plast   19,250 t
Sklo   25,340 t
Kovy       5,440 t
Nápojový karton   0,840 t
Celkem to je 70,720 t vytříděného odpa-

du a předaného k dalšímu zpracování. Měs-
to Pečky obdrželo za tento odpad odměnu 
ve výši 160 329,36 Kč, o kterou se snižují 
náklady na likvidaci odpadů ve městě. 

Děkujeme, že odpad třídíte.

NABíZí PRACOVNí POZiCi

Hledáme vhodného 
kandidáta/ku na pozici ŘIDIČ 

NÁKLADNÍCH VOZIDEL na hlavní 
pracovní poměr

Náplň práce:
• řízení popelářského vozidla pro svoz ko-
munálního a tříděného odpadu, 
• řízení dalších nákladních vozidel

Očekáváme:
• řidičské oprávnění sk. B, C, T,
• profesní průkaz,
• požadujeme spolehlivost, pečlivost,
pracovní nasazení, dobrý zdravotní stav, 
úspěšné psychotesty,
• praxe výhodou, nikoliv podmínkou.

Nabízíme:
• práci na hlavní pracovní poměr v jed-
nosměnném provozu v blízkém okolí Pe-
ček,
• motivující mzdové ohodnocení, 25 dní do-
volené, 
• stravenky s vyšším příspěvkem zaměst-
navatele,
• stabilní společnost s 20ti letou tradicí.

Nástupní mzda: 144,- Kč / hod., 
Po zapracování: 149,- Kč / hod., pohyblivá 
složka až + 7 %, pololetní odměny a další 
příležitostné pohyblivé složky.
Možnost nástupu ihned.

Životopisy zasílejte na:
info@pececkesluzby.cz, popř. více 
informací na telefonním čísle 778 427 144.

ŘIDIČ 
NÁKLADNÍCH 

VOZIDEL 

Pečecké
služby s.r.o.

S velitelem jednotky pečeckých hasičů 
ing. Petrem Dürrem se scházíme pravidel-
ně. Plánujeme potřebné kroky k plné akce-
schopnosti naší jednotky. Tématem posled-
ní schůzky byly i novinky. V nejbližší době 
Hasiči Pečky JPO ii veřejnosti představí 
nový automobil i místnost krizového řízení. 

A pokud máte chuť a odvahu stát se čle-
nem jednotky, neváhejte pana Petra Dürra 
kontaktovat (petr.durr@pecky.cz). 

Rád vám podá bližší informace. 
Děkujeme našim hasičům za jejich dů-

ležitou práci.
Alena Švejnohová - starostka

HASIČI

Z květnových jednání Rady města 
RM schválila
• Podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím Programu 2021 pro poskytování 

dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu podpory včasné pří-
pravy projektů EU 2021+ a NiP na zpracování projektové dokumentace ulic Pražská, 
Stará, Jarní ve Velkých Chvalovicích.

• RM se rozhodla na základě vyjádření ing. Bartáka z Di Kolín a p. Volfa z odboru dopravy 
MěÚ Kolín upustit od záměru vybudování autobusové zastávka na křižovatce ulic Slad-
kovského a V Horkách.

• Poskytnutí dotace Základní škole Pečky, p.o. na zajištění školního výletu.
• Uzavření smlouvy mezi městem Pečky a Minigolfclubem Dráčata pro nájem chatičky 

u Benešáku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 
měsíce. 

• Uzavření smlouvy o správě cizího majetku – rybníku Benešák v Pečkách na dobu od 1. 6. 
2021 do 31. 12. 2026 mezi městem Pečky a Českým rybářským svazem, místní organizací 
Plaňany.

• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Pečky a vybraným uchazečem firmou Atelier 99 
s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace akce: “Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ 
Pečky”.

RM ukládá
• Odboru výstavby, ing. Janě Zindrové zadat zpracování projektové dokumentace, včetně 

položkového rozpočtu na dopravní řešení zjednosměrnění Masarykova náměstí v Peč-
kách.

• Odboru výstavby, Haně Pokorné zajistit výsev trávy po bývalých garážích v lokalitě 
U Rejnoka.

• Odboru správy majetku města a BH, Janě Najbrtové připomenout nájemcům plecho-
vých garáží nutnost odstranění základové desky umístěné pod nimi.

• Odboru výstavby, ing. Janě Zindrové zadat VZMR na akci: “Přechod pro chodce u obu-
vi” ve spolupráci s projektovou koordinátorkou M. Dekiskou. Zadání výzvy bude obsa-
hovat podmínku schválení rozpočtového opatřeníRM, případně ZM.

Blanka Kozáková

Na post vedoucí odboru výstavby, země-
dělství, životního prostředí a dopravy Měst-
ského úřadu v Pečkách nastoupila 1.červ-
na 2021 ing. Martina Macháčková, která 
dosud pracovala jako odborná referentka 
téhož odboru Vystřídala  ing. Radka Čížka, 
který odchází z důvodu stěhování. Telefon-
ní číslo na novou vedoucí zůstává nezměně-
no – 606 040 940.

Cecilie Pajkrtová

Změny 
na odboru 
výstavby

Město Pečky vyhlašuje 

VýběROVé 
ŘÍZENÍ 

na obsazení pozice 

odborného 
referenta 

odboru výstavby, 
zemědělství, životního 

prostředí a dopravy 
Městského úřadu 

v Pečkách. 
Nástup je možný ihned nebo dle 
dohody. Bližší informace podá 

tajemnice úřadu 
PaedDr. Cecilie Pajkrtová na tel. čísle: 

321 785 051 nebo 607 025 406. 
Přihláška do výběrového řízení je ke 

také ke stažení na webu města 
www.pecky.cz.
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Rozšíření odděleného sběru papíru a plastu z domácností
Město Pečky uspělo se žádostí o dotaci 

na rozšíření separace odpadů a obdrželo od 
Státního fondu životního prostředí ČR část-
ku ve výši 2.530.110,- Kč. Z těchto prostřed-
ků jsou pořízeny nádoby i pro občany na 
třídění papíru a plastu. Tyto nádoby bude 
Město Pečky bezplatně poskytovat obča-
nům na základě „Smlouvy o výpůjčce“, 
která bude uzavřena během výdeje nádob.

Na základě této smlouvy budou vydává-
ny nádoby opatřené unikátním čipem, kte-
rý bude navázán na konkrétního majitele 
a konkrétní nemovitost a proto bude třeba 
při změně majitele nemovitosti či přestě-
hování se v rámci města tuto skutečnost 
nahlásit. Nádoby musí být využity pouze 
v rámci katastru města a nesmí být umístě-
ny někam jinam.
Výdej nádob a uzavírání smluv

Nádoby budou vydávány v Pečeckých 
službách s.r.o., na adrese Tř. Jana Švermy 
49, Pečky, včetně uzavření příslušné smlou-
vy.

Termín zahájení výdeje nádob a uzaví-
rání smluv je od 15. června 2021.

Nově zavádíme speciální čas pro výdej 
nádob, který bude od 15. června 2021 do 3. 
září 2021, a to:

 úterý 12:00 – 16:00 h 
 pátek 6:30 – 11:00 h

během ostatní pracovní doby nebude 
možné z organizačních důvodů nádobu 
předat a převzít.
Změna harmonogramu svozů 

komunálního odpadu
Od 1. září 2021 dojde ke změně harmo-

nogramu svozů komunálního odpadu. Pra-
videlný svoz komunálního odpadu bude na-
dále probíhat ve stejné svozové dny, pouze 
se bude měnit četnost z 1x týdně na 1x za 
14 dní. Z kapacitních důvodů množství od-
padů od občanů na sídlišti se změna svozu 
komunálního odpadu na sídlišti nemění.

Zavedení nového svozu 
tříděného papíru a plastu 

z domácností
Od 3. září 2021 se nově zavádí svoz tří-

děného papíru a plastu z domácností z vy-
daných nádob. Pravidelný svoz tříděného 
odpadu z domácností bude každý 1. pátek 
v měsíci.

MĚSTO PEČKY 

 

Uvedení harmonogramu pravidelných svozů s následným pokračováním 
 

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti v lokalitě Pečky – sever  
od 1. září 2021 

 
Datum  Den  Komodita 
3. září 2021  pátek  tříděný odpad 
6. září 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
20. září 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
1. října 2021  pátek  tříděný odpad 
4. října 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
18. října 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
1. listopadu 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
5. listopadu 2021  pátek  tříděný odpad 

     Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období. 
 

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti v lokalitě Pečky – jih  
od 1. září 2021 

 
Datum  Den  Komodita 
3. září 2021  pátek  tříděný odpad 
7. září 2021  úterý  směsný komunální odpad 
21. září 2021  úterý  směsný komunální odpad 
1. října 2021  pátek  tříděný odpad 
5. října 2021  úterý  směsný komunální odpad 
19. října 2021  úterý  směsný komunální odpad 
2. listopadu 2021  úterý  směsný komunální odpad 
5. listopadu 2021  pátek  tříděný odpad 

       Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období. 
 
Svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností zůstává nadále nezměněn. 
 
Výše uvedené změny navazují na novou legislativu, ke které se váže zejména nový zákon č. 
541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Zákon ukládá městům a obcím 
postupné snižování množství směsného komunálního odpadu, zvýšení vytříděnosti 
využitelného odpadu, ukončení skládkování nevyužitelného odpadu atd. 
 
Výše uvedené změny harmonogramu svozů odpadů jsou vyvolány novou legislativou, která 
by za současné situace postupně významně navýšila náklady na odpadové hospodářství města. 
Realizací těchto změn bude město jednak plnit novou odpadovou legislativu a jednak bude 
nárůst nákladů na odpadové hospodářství pozvolný. 

MĚSTO PEČKY 

 

Uvedení harmonogramu pravidelných svozů s následným pokračováním 
 

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti v lokalitě Pečky – sever  
od 1. září 2021 

 
Datum  Den  Komodita 
3. září 2021  pátek  tříděný odpad 
6. září 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
20. září 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
1. října 2021  pátek  tříděný odpad 
4. října 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
18. října 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
1. listopadu 2021  pondělí  směsný komunální odpad 
5. listopadu 2021  pátek  tříděný odpad 

     Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období. 
 

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti v lokalitě Pečky – jih  
od 1. září 2021 

 
Datum  Den  Komodita 
3. září 2021  pátek  tříděný odpad 
7. září 2021  úterý  směsný komunální odpad 
21. září 2021  úterý  směsný komunální odpad 
1. října 2021  pátek  tříděný odpad 
5. října 2021  úterý  směsný komunální odpad 
19. října 2021  úterý  směsný komunální odpad 
2. listopadu 2021  úterý  směsný komunální odpad 
5. listopadu 2021  pátek  tříděný odpad 

       Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období. 
 
Svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností zůstává nadále nezměněn. 
 
Výše uvedené změny navazují na novou legislativu, ke které se váže zejména nový zákon č. 
541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Zákon ukládá městům a obcím 
postupné snižování množství směsného komunálního odpadu, zvýšení vytříděnosti 
využitelného odpadu, ukončení skládkování nevyužitelného odpadu atd. 
 
Výše uvedené změny harmonogramu svozů odpadů jsou vyvolány novou legislativou, která 
by za současné situace postupně významně navýšila náklady na odpadové hospodářství města. 
Realizací těchto změn bude město jednak plnit novou odpadovou legislativu a jednak bude 
nárůst nákladů na odpadové hospodářství pozvolný. 

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti 
v lokalitě Pečky - sever od 1. září 2021

Uvedení harmonogramu pravidelných svozů 
s následným pokračováním

Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období.

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti 
v lokalitě Pečky - jih od 1. září 2021

Výše uvedený harmonogram je platný i pro následující období.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů z domácností zůstává nadále nezměněn.
Výše uvedené změny navazují na novou legislativu, ke které se váže zejména nový zá-

kon č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky. Zákon ukládá městům a obcím 
postupné snižování množství směsného komunálního odpadu, zvýšení vytříděnosti vyu-
žitelného odpadu, ukončení skládkování nevyužitelného odpadu atd.

Výše uvedené změny harmonogramu svozů odpadů jsou vyvolány novou legislativou, 
která by za současné situace postupně významně navýšila náklady na odpadové hospodář-
ství města. Realizací těchto změn bude město jednak plnit novou odpadovou legislativu 
a jednak bude nárůst nákladů na odpadové hospodářství pozvolný.

Nové přírůstky deskových a stolních her 
v Městské knihovně v Pečkách:

Špagety
Batyskaf
Tempo junior
Grand prix
Lékařský kufřík 
Frogs frenzy
Čtyřlístek pohádkových her
Ballshoot
Tir pic
Brumíkovo maxipuzzle
Planeta
Fotosyntéza
Námořní bitva
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Projektový den: ,,Poznávej hrušku“ 
s využitím školního projektu ,,Ovoce a mléko do škol“

i v letošním roce probíhají na naší škole 
projektové dny, kdy jsou žáci seznamováni 
s nejrůznějšími tématy a náměty nejen teo-
reticky, ale jsou preferovány smyslové pro-
žitky. Tak tomu bylo i s projektovým dnem 
,,Poznávej hrušku“. Žáci přípravné třídy 
uplatňovali obecné znalosti – vyprávěli, jak 
se jmenuje strom, na kterém rostou hruš-
ky, jakou mají barvu, chuť, kdy dozrávají, 
prohlédli si obrázky,…naučili se krátkou 
básničku. Potom si každý vybarvil svoji 
hrušku s pomocí předlohy a techniky tupo-
vání a společně vytvořili  velkou hrušku na 
formát A3 – rozstřihanou na kousky, které 

opět vybarvili, složili do správné podoby 
a slepili.

Další část dne se odehrávala ve školní 
kuchyni, kdy žáci měli možnost vzít hruš-
ky do ruky, porovnat různorodost plodů, 
přivonět (rozeznat mezi jinými druhy ovo-
ce). Na závěr všichni ochutnali hruškové 
smoothie, které vznikalo před jejich zraky. 
Pro některé děti to byl zcela nový, příjemný 
a zajímavý zážitek

Žákům se den s hruškou líbil a přáli si 
podobnou akci zopakovat a ochutnat i jiné 
ovoce.                           

Petra Šifferová, Dagmar Ječmenová

S blížícím se koncem školního roku 
si dovolujeme jménem rodičů žáků tří-
dy 5. B ZŠ Pečky touto formou poděko-
vat Mgr. ivě Hujerové za profesionální 
přístup a obětavé jednání, kterými pro-
vázela po celých 5 let naše děti prvním 
stupňem. 

Velké díky posílají: Dvořákovi, Ci-
encialovi, Drábkovi, Dřízhalovi, Ga-
bzdylovi, paní Gorgerin, Charousovi, 
Jarošovi, Jíchovi, paní Karafiátová, 
Kosovi, Kyselovi, Litomystí, Roubovi, 
Salerno, Svrčinovi, Váňovi.

Poděkování

Střípky ze školních zážitků  z V.b
Po několika málo týdnech rotační výu-

ky konečně chodíme do školy opět naplno.  
V prvním týdnu jsme si užívali sociálních 
kontaktů - pracovali jsme ve skupinách, vy-
užívali výukové pomůcky a opakovali hra-
vou formou dosud probrané učivo. Postup-
ně jsme se všichni aklimatizovali a jsme 
připraveni na závěrečný finiš. 

 Musíme i tak dodržovat hygienická 
pravidla. Roušky sundáme jen o svačinové 
přestávce. Chlapci svačí pod názvem: Tro-
cha mléka nezabije. 

Jelikož zpočátku nebylo dovoleno cvičit, 
v rámci tělesné výchovy jsem si vyzvedli 
v Pečkách kvízovou hru, ve které se hledají 
domovní znamení a další stavební zajíma-
vosti. Hra nám zabrala celkem 4 hodiny 
tělocviku a ušli jsme zhruba 5 km po Peč-
kách. Mnozí nám ukázali svá bydliště nebo 
domy příbuzných či známých . Povedlo se 
a kvíz jsme dokončili. Odevzdali jsme ho do 
patřičného obchodu a čekáme na jeho vy-
hodnocení. 

Při putování Pečkami jsme nemohli 
nevyzkoušet místní dětská hřiště. Děti se 
tam výrazně vyřádily a byly spokojené. ( Ve 
chvíli focení si sundaly roušky, aby byly fot-
ky zajímavější).  

Iva Hujerová a žáci V.B

Poděkování 
Mgr. Aleně Pechové

Chtěl bych za celou naší rodinu a hlavně 
za naší Marušku poděkovat paní učitelce 
Mgr. Aleně Pechové za to, jak dobře vyko-
nává své poslání. Celých pět let se děti do 
školy těšily. A výsledky žáků z její 5. A v při-
jímacím řízení na osmiletá gymnázia zno-
vu ukázaly, že žáci z Peček jsou kvalitně 
připraveni a neztratí se v konkurenci žáků 
z ostatních základních škol včetně těch 
z větších měst. Z dětí jsme cítili velký zá-
jem, Maruška doma s vykulenýma očima 
vyprávěla o Janu Husovi, jak ho zradili, 
přestože měl list od krále Václava, o husi-
tech atd. Komenský by byl nadšený. Děku-
jeme.

Jiří Švejnoha

Noci kostelů
Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se 

hemží zvěří... takové bylo letošní motto 
Noci kostelů.

Děkujeme všem, kdo přišli. Zahrada 
u evangelického kostela v Pečkách se do-
slova hemžila dětmi, které tvořily útulné 
hmyzí domečky. Někdo si odnesl domů, 
jiný nechal k zabydlení na farské zahradě.

Komentovaných prohlídek evangelické-
ho kostela se letos opět ochotně ujali pan 
Miloslav Vlk a Andrea Děkanová, kterým 
patří dík. 

Večerní čtení poesie a něžně rozzářená 
světla svíček v šeru farní zahrady bylo pří-
jemným zakončením celé akce.

Zdenka Hájková
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5. A pod lupou
V průběhu distanční výuky jsme se 

věnovali nejen učivu pátého ročníku, ale 
účastnili jsme se i akcí Školního parlamen-
tu.

Mezi které patřil např. Den vody. V tento 
den zmodraly naše obrazovky nejen díky 
symbolickému oblečení, ale i pozadí, které 
jsme si příhodně nastavili. V této atmosfé-
ře jsme si povídali o všech stránkách vody. 
Opět jsme si uvědomili její vzácnost a sílu.

Dalším projektem byl Den země. Ten byl 
rozvržen do deseti dnů. Za třídu jsme sčítali 
ušlé, ujeté km na kole, bruslích... Výhodou 
bylo, že se do našeho snažení mohly zapojit 
i naše rodiny.  Součtem bylo úctyhodných 3 
243 km. Každý den jsme při výuce putovali 
po kontinentech a seznamovali se s ohrože-
nými druhy živočichů. Děkujeme za velice 
zajímavou prezentaci, kterou k této činnos-
ti vytvořila přírodou nadšená paní učitelka 
Kateřina Čiháková.

Na toto navazoval Den květin. Tento 
den, jsme pojali výtvarně. Při online výu-
ce jsme vytvořili květiny, které následně 
ozdobily interiér školy. Samozřejmě, padla 
i zmínka o jejich užitku.

Svou činnost jsme neomezili pouze na 
tyto akce, ale průběžně jsme si nacházeli 
své. Například začátkem dubna jsme se do-
zvěděli o možnosti účasti na projektu Tělo-
cvik online – Challenge. Společně jsme si 
na Meetu odhlasovali, naše zapojení. Spolu 
s námi se do výzvy se přihlásilo 834 tříd ze 
167 základních škol z celé ČR. V průběhu 
tří týdnů nám organizátoři poslali 15 videí 
s úkoly. Ty obsahovaly různé stupně obtíž-
nosti i varianty. Každý úkol byl velice origi-
nální, což je poznat už z jejich názvů např. 
pelikán, ponožky, flaška, rytmus… Z vý-
zev jsme organizátorům posílali fotografie 
s vyplněnými dotazníky. Úkoly jsme plnily 
většinou s nadšením. Některé nám vyšly na 
online výuku. Často se k nám přidali sou-
rozenci, rodiče, ale i domácí mazlíčci. Díky 
nim jsme úkoly splnili na 106,9 % a obsadili 
šťastné sedmé místo. Děkujeme za podpo-
ru.

Také jsme společně drželi pěsti a mysle-
li na spolužáky, které čekala první důležitá 
prověrka v podobě přijímacích zkoušek na 
víceletá gymnázia. 

Po návratu k prezenční výuce, jsme se 
s většinou radovali z jejich zaslouženého 
úspěchu. Třešničkou na dortu byla výsled-
ková listina z okresního kola Matematické 
olympiády Z5 s úspěšnými řešiteli. Kryštof 
Tax obsadil se 13 body 4.- 5. místo, Marie 
Švejnohová s 11 body 10.-13. místo a inka 
Koroušová v těsném závěsu s 10 body 14.-
18. místo. Všem jsme gratulovali.

Naši cestovatelskou vášeň jsme si pře-
nesli i do prezentací, které si připravujeme 
na téma Cestujeme po Evropě. Díky hodi-
nám informatiky a poslední době nakloně-
né iCT, jsme většina přistoupila k tvorbě 
prezentace na PC před papírovou koláží. 
Úvodem jsou indicie, které pak následně 
využíváme na hru „Odhal zemi.“  V pre-
zentacích se zaměřujeme na základní in-
formace a snažíme se najít zajímavosti. Vše 
doprovází vyhledávání na mapě. Někteří 
z nás si oblíbili část hodiny zvanou Orienta-
ce na mapě, dokáží během pár vteřin uká-
zat zadaný poloostrov, ostrov, moře, zemi. 
Jsou v tom opravdu dobří! 

Závěrem děkujeme za podporu těm, 
kterým na nás záleží. Všem přejeme hodně 
zdraví a energie.

 5. A s Alenou Pechovou

Program prevence Peer 
a kyberšikana

Základní škola Pečky, p.o  byla úspěšná 
v podání žádosti o finanční grant  od spo-
lečnosti O2- Chytrá škola. Peníze takto zís-
kané škola směřuje  na primární prevenci. 

Ve středu 5. 5. 2021 se tak v naší škole 
mohl  uskutečnit první blok programu pre-
vence Peer. Program prevence Peer proško-
lují studenti středních škol, tedy kybervrs-
tevníci žáků základních škol. Programy ve-
dené  právě  vrstevníky žáků,  jsou nejúčin-
nější formou prevence rizikového chování. 

Tentokrát se jednalo se o prevenci bez-
pečnosti v on-line prostředí a o kyberšika-
nu. Dvě mladé lektorky interaktivní for-
mou a formou diskuze s žáky nacvičovaly 

možné situace v on-line prostředí, které se 
skutečně denně odehrávají. Žáci se sezná-
mili s problematikou zabezpečení interne-
tových účtů, s ochrannou počítače(telefo-
nu) před škodlivým softwarem. Zkoušeli si 
vytvořit skutečně bezpečné heslo a dozvě-
děli se, jak s ním pracovat. Dále se více se-
znamovali s druhy kyberšikany a rozpozná-
vali „škádlení“ od agresivního jednání. Na 
modelových situacích se učili kyberšikanu 
rozpoznávat, správně s ní pracovat, vyhod-
nocovat její rizikovost, případně jí čelit. Na 
závěr si žáci vytvořili grafické plakáty, kde 
výtvarně ztvárnili vše, co si z programu 
Peer zapamatovali a co je nejvíce zaujalo. 

P. Lambertová
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Třešně se červenají a kosíme kosami louky
Přešly Svatodušní svátky a významný 

křesťanský svátek Božího těla, kdy se pořá-
dala slavnostní procesí od kapličky ke kap-
ličce, či mezi venku postavenými svatými 
oltáři, ozdobeným mladými zelenými vět-
vičkami bříz a s nespočetně bohatými kvě-
tinovými dary, karafiátovými bílými věneč-
ky a v průvodech vystrojenými družičkami 
a náhle je tu červen. To už se červenají 
třešně a hospodáři po krásném počasí kon-
cem května s napětím očekávají svátek sv. 
Medarda (8. 6.), kdy, jak známo, Medardo-
va kápě a čtyřicet dní kape. Nepříjemnost, 
neboť v červnu se kosí louky a suší seno, 
bohaté na živiny, a důležité pro zimní výži-
vu domácího dobytka a i pro lesní zvěř. Na 
mezích, na okrajích lesů i na železničních 
náspech, ab i na skalách rozkvétají plané 
růže a vzduch se plní vůní těch nádherných 
květů a počínají kvést lípy. Kraj je plný kvě-
tů a včelám to přináší pastvu a včelařům 
první med, med květový. Ten nejlahodněj-
ší, který bývá. Ano, na svatého Víta, kvete 
sem tam lípa a za týden již jich kvete vět-
šina. A začíná vymetat obilí. Bude úroda. 
A dosud se prodlužuje den. Brzy však bude 
slunovrat. Bude nejdelší den a nejkratší 
noc. Naší předkové slunovrat slavili, ještě 
dnes se mezi námi najdou takoví. Budiž jim 

za to dík!  Slunce obracející se na své pou-
ti oblohou ztrácí na chvilku svou moc nad 
magickými silami Země. Ty se dostávají 
na povrch a mohou ovlivnit kouzelnou moc 
rostlin či otevírat poklady. Komu se podaři-
lo najít kvetoucí kapradí, mohl se stát nevi-
ditelným, rozumět řeči zvířat a stromů. Ne-
bylo to snadné. Kdo se ho vydal hledat, ne-
směl se leknout démonů, čertů a strašidel, 
zemětřesení, ani hromů a blesků. Později si 
tu kouzelnou noc lidé spojili se svátkem sv. 
Jan Křtitele (24. 6.) a o ní se vydávali hle-
dat ten kouzelný zlatý květ kapradí. Znám 
místo, kde se objevoval o svatojánské noci – 
bylo to na Kozákově u Radostné studánky, 
a dokud lidé věřili a studánku ošetřovali, 
byl tam. Víra v něco je mocná čarodějka. 
Tak přinášela rostlinám léčivou moc, a to 
býlí v té noci natrhané dovedlo vyléčit mno-
hé nemoci. Dívky před svatojánskou nocí si 
vily věnečky z devatera kvítí, a na noc si je 
dávaly pod hlavu, aby jim svatý Ján zjevil 
tvář jejich ženicha. Však věneček nesměly 
ztratit, to býval pak malér.  V době letní-
ho slunovratu se pálily též ohně, co měly 
ochrannou i magickou moc. i ohni se často 
obětovaly věnce, dívkami uvité, a prošel-
li takový věneček ohněm bez úhony, měl 
kouzelný vliv. Ten, kdo ho získal, ale musel 

Na pomoc rodinným pečujícím 
- Poradna Včera

Pečujete doma o svého blízkého? Nabí-
zíme všestrannou odbornou pomoc a dopro-
vázení těm, kteří v celém okrese Kolín pe-
čují o blízkého člověka s poruchou paměti. 
Poskytujeme sociálně právní poradenství,  
psychosociální podporu, vzdělávání v ob-
lasti každodenní péče a komunikace s lid-
mi s Alzheimerovou nemocí či některým 
typem demence. Zřídili jsme pro vás spe-
cializovanou poradnu, která nese název Po-
radna Včera a je umístěna v Kolíně v Mni-
chovické ulici na Zálabí. Poskytujeme pod-
poru pečujícím i v terénu a on-line formou. 
K dispozici vám jsou odborníci například 

z oblasti sociální práce a péče, práva, neuro-
logie, psychiatrie, výživy a duchovní péče. 
Veškeré služby poskytujeme zdarma. 

Kolínská Poradna Včera je součástí so-
ciální služby působící ve 12 středočeských 
městech (např. i v Nymburce) a zaštiťuje ji 
organizace Dementia. Vítáme spolupráci 
s ostatními zdravotními a sociálními služ-
bami pro seniory na Kolínsku. Pokud vás 
trápí problémy spojené s domácí péčí, mů-
žete se na nás obrátit prostřednictvím tele-
fonu 775 403 350, e-mailu poradna.kolin@
dementia.cz nebo využít možnost chatu na 
https://dementia.cz/chat. 

Eva Malovcová, Dementia I.O.V.

ho mít darovaný, měl pak po celý rok být 
zdravý a plodný.  Sena jsou sklizena naštěs-
tí bez dešťů, jeden právě nikdy neví, vždyť 
sv. ivan (25. 6.) je plačtivý pán, a svatí Petr 
a Pavel (29. 6.) krásné a teplé počasí a s ním 
i bohatost hmyzu, hlavně motýlů, přináše-
jí. Vždyť motýli jsou velkou ozdobou české, 
moravské i slezské přírody. Červen je krás-
ný měsíc, kdy i kukačka kuká!

A poučení? Pamatujte, je to poučení 
z posledních dnů: Běda řečníkovi, který by 
svým posluchačům řekl plnou pravdu! Moc 
jich u nás není, ale jeden přece!
Hezký a kouzelný červen vám všem přeje váš 

Václav Zieglerů



Výletovník8 Pečecké NOVINY            2021 | 6

Objevování nových cest

V poslední době vzniklo díky rekon-
strukci železničního koridoru několik no-
vých cest při jižní i severní straně kolejí. 
Navzdory tomu, že se jedná o stavbu, na 
kterou je vstup zakázán, se spousta míst-
ních vydává na jejich průzkum. Víkendové 
dny k tomu přímo vybízí – stavební ruch na 
cestách utichá a na těžkou techniku nena-
razíte. 

Pokud tak učiníte i vy, přikládám pár 
tipů na zajímavosti kolem těchto cest. 

Vydáte-li se směrem na Poříčany, dopo-
ručuji jižní cestu. Ta je v celé své délce vel-
mi dobře sjízdná i na kole. Po cestě si mů-
žete užít nezvyklé pohledy na krajinu mezi 
Pečkami a Tatcemi. U posledního přejezdu 
do V. Chvalovic si zkuste představit staré 
cesty. Jedna vedla směrem k pečeckému 
hřbitovu, druhá pak přímo do Tatců. Po-
kračujte ale dále podél kolejí na západ, až 
dorazíte k Milčickému potoku. Odtud máte 
mnoho možností, kam se dále vydat. První 
je zahnout doleva a po lesní cestě (prvních 
cca 50metrů se jakoby vrací pod náspem po-
dél kolejí) se vydat do Tatců.  Druhou mož-
ností je projet pod mostem a dát se doprava 
a porostem při hraně pole vyrazit k milčic-
ké střelnici (od ní vede již pěkná polní cesta 
do Milčic). Pokud překročíte po lávce potok, 
můžete zvolit pěknou polní cestu doleva do 
Tatců, nebo polní cestu doprava ve směru 
na Milčice. Ta se po chvíli změní na pěšinu, 
která vás dovede k lávkám přes potok. Po-
kud se tudy vydáte, objevíte malý rybníček, 
rákosiny a okolo krmelců vás pěšiny dove-
dou pod milčickou střelnici. Tato cesta je 
malebná, příroda tu je překvapivě divoká. 
Potok navíc lemuje stromořadí starých olší. 
A v neposlední řadě se můžete rozhodnout 
pokračovat dále na západ (znovu doporu-
čuji jižní stranu dráhy). Při stoupání od 
potoka můžete pozorovat lužní les po levé 
straně. Na nejbližším silničním přejezdu 
se můžete rozhodnout vrátit zpět po silni-
ci, nebo se vydat ještě necelý kilometr dále 

a dorazíte tak do lokality Hořanka. Tady 
se mezi stromy objeví nově revitalizovaný 
rybník, který v létě určitě oceníte. ideální 
cíl vašeho výletu.

Na cesty podél trati na východ je třeba 
se nejdříve dostat. Od sídliště doporučuji 
zvolit cestu k Domku - rybářské baště. Od-
tud vás cesta dovede až do Cerhenic. Ces-
tou uvidíte potoky tekoucí od Cerhýnek, 
které dříve pomáhaly napájet rybník Kle-
not, který tu býval. Uvidíte i podmáčené 
lokality, kde jsou vzrostlé vrby a topoly bílé. 
A na úrovni Ratenic si můžete prohlédnout 
v terénním zářezu základy domu a ručně 
skládanou kamennou studnu. Obojí prav-
děpodobně pozůstatky strážního drážního 
domku. Domek je patrný ještě na leteckém 
snímkování z roku 1953 a donedávna byl 
schován pod ornicí.

Na jižní stranu dráhy se můžete dostat 
jedním ze dvou průchodů pod kolejemi 
u potoků nebo po mostě na kraji Cerhenic. 
Projít po úzkém kraji nad potokem je tro-
chu oříšek, ale zvládají to běžkaři v zimě 
i cyklisté v létě. Na jižní straně vás čekají 
výhledy na Sládkovu stráň, dno bývalé-
ho rybníka Klenot a příjemná cesta zpět 
k městu. Cesta se od Výrovky odkloní a vy-
ústí u silnice na kraji Dobřichova.

Všechny nově vybudované přístupové 
cesty zde budou do ukončení rekonstrukce 
koridoru (cca květen 2023). S majiteli po-
zemků se bude jednat o jejich zachování. 
A dokonce se zvažuje i vybudování lávky 
přes Výrovku při severní straně železnič-
ního mostu. Na jihu sice vybudována lávka 
je, ale pouze pro kabeláž a pro pěší ji není 
možno otevřít.  

Na závěr článku znovu připomínám, že 
ač to přes úklid stavebního materiálu a dů-
raz na udržování okolí nevypadá, stále se 
jedná o stavbu, kam vstupujete na vlastní 
nebezpečí. Chovejte se tedy obezřetně.

Tomáš Vodička

Poštovní holubi 
v Pečkách

Po delší odmlce vítám naše čtenáře 
u dalšího povídání o poštovních holubech. 
Kdo sledoval naše minulé články, tak již ví, 
co se na našich holubnících děje v tomto ob-
dobí. Někteří chovatelé již mají odstavené 
mladé posily ve voliérách, některé to teprve 
čeká a to z důvodu letošního studeného po-
časí. Zdárně se nám rozjela i nová sezóna, 
takže již máme za sebou Rokycany, 2xTa-
chov a Amberg. Ale abych se neopakovala, 
tak dnes si povíme něco o tom, jak se létá 
někde jinde. Pro nás chovatele, kteří máme 
holuby jako svého koníčka a každá ztráta 
nás mrzí, je takovýto přístup k holubům 
nepochopitelný.

Zamíříme do Východočínského moře 
na ostrov Tchaj-wan. Je méně známo, že je 
to holubářská velmoc v chovu poštovních 
holubů. Uskutečňuje se zde mnohem více 
závodů než v kterékoli jiné zemi na světě. 
Chovem poštovních holubů se zde zabývá 
téměř 500 000 lidí, kteří vlastní 2,5-3 mili-
ony těchto opeřenců. Létá se zde na sázky. 
Jde o obrovské peníze, v podstatě je to ha-
zard, co udržuje kolo tohoto byznysu v cho-
du. Jinde mají psí nebo kohoutí zápasy, 
obyvatelé Tchaj-wanu mají holubí let přes 
moře. 

Poprvé se o těchto závodech začalo ho-
vořit v roce 2014, když se ochranářům pří-
rody podařilo dostat na některé tyto závody 
a zdokumentovat je. Viděli na vlastní oči, 
jak jsou lodě napěchovány klecemi s holu-
by a vyplouvají na širé moře. Už samotný 
transport je pro ptáky stresující, ale to není 
nic proti tomu, co se děje po vypuštění ho-
lubů do vzduchu. Celé obrovské hejno se 
zběsile snaží odletět od lodě svých vězni-
telů, přičemž mnoho holubů padá do vody 
prakticky hned po startu. Další jsou pak 
vystaveni silným větrům, které nad mo-
řem panují. Holubi pak po stovkách pada-
jí vyčerpáním do vody. Délka trati je totiž 
většinou několik set kilometrů, což holubi 
bez možnosti někde přistát a odpočinout si, 
v drtivé většině nezvládnou.

Na pevninu se dostává jen jedno procen-
to z nich a ceny pro vítěze přesahují jednu 
miliardu dolarů ročně. Aby nedošlo k omy-
lu zda jde o holuba z dané lodě, mají všichni 
ptáci pod křídly vytetované čínské znaky. 
To je charakteristické právě pro závodní 
holuby, protože ti musí být po příletu iden-
tifikováni pomocí tohoto tetováni.

Závody jsou již na Tchaj-wanu nelegál-
ní. Policie provedla v  roce 2015 razii pro-
ti organizátorům těchto závodů, zabavila 
počítače a další vybavení. Obviněno bylo 
164 lidí, kteří tyto závody organizovali. Ale 
i přesto dnes vyplouvají z Tchaj-wanu lodě 
napěchované holuby, aby je odvezly na je-
jich poslední let.

Jak se u nás říká „jinej kraj - jinej mrav“, 
takže i toto se může dít jak získat velké pe-
níze.

Petra Mašínová
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Výletníci
Po dlouhé pauze, kdy každý chodil na 

procházky sám, jsme se konečně mohli 
projít společně (za dodržení rozestupů a re-
spirátorů). Při cestě jsme spolu hlavně ko-
munikovali, neboť to nám nejvíce chybělo. 
Zvolili jsme kratší vycházku, a to ze zastáv-
ky Tatce do Peček přes Milčice a V. Chvalo-
vice. Jelikož jsme senioři, tak již jsme na-
očkovaní a dodržujeme vše, co je nařízené. 
Jen při fotografování dáme respirátor dolů, 
abychom se v budoucnu na fotkách poznali.

Jak se situace s pandemií zlepšuje, tak 
jsme si udělali další výlet do Pardubic. Tam 
jsme si prohlédli zámek a okolí. Hlavně nás 
překvapilo třicet pávů, kteří se předváděli 

nejen před námi, ale hlavně se natřásali 
před samicemi.

Dalším výletem bylo pokračování (v loň-
ském roce začaté) naší cesty z Berouna do 
Prahy podle Berounky. Celkem 16 výlet-
níkům se vydalo ze Zadní Třebáně přes 
Řevnici do Dobřichovic. Trasa vždy vede 
od vlakové stanice do další, aby ti, kdo bu-
dou mít nějaký zdravotní problém, moh-
li nasednout na vlak a v pohodě se dostat 
domů. Zatím tuto možnost využila pouze 
jedna seniorka, ostatní vždy došli do urče-
ného cíle, který se pohybuje s přestávkami 
okolo 8 km.

Kdo by měl zájem, může se k nám přidat.
Věra Šuková

Minigolf Pečky
Tak i nám začaly tréninky minigolfu. 

Nejdříve ale musela být brigáda. Po zimě 
hřiště uklidit, posekat trávu, dráhy opravit 
a někde vyměnit desky, umýt a znovu nat-
řít. Vše je hotové a tak každé pondělí od 14 
hodin trénují děti a dospělí hned po nich. 
Kdo by měl zájem, může přijít. Hole a míč-
ky půjčíme.

Rozpis turnajů již máme, ale vše se bude 
upravovat podle vládních nařízení. Hodně 
se těšíme na setkání s ostatními spoluhráči 
a doufáme, že to bude dříve než v červenci 
na mistrovství republiky v Chebu, kde by-
chom si také rádi zahráli.

Věra ŠukováDalší vycházka Výletníků byla vzhledem k proměnlivému počasí tady v okolí. Odpo-
ledne nás šlo z Osečka do Poděbrad 16 a jedna malá holčička. 9 km jsme zdolali v pohodě 
a v cíli se odměnili dortíkem.

Čas účtování
21. červen 1621. „Ještě nikdy neviděl 

Staroměstský rynek tak smutné divadlo 
jako toho osudného dne. A kdo se jako já 
pamatoval na ty české dvorské a panské 
hry a turnaje, které bývaly na tomto místě 
za panování Rudolfa ii, tím krutěji pociťo-
val obrat, který nyní nastal v nešťastném 
hlavním městě Českého království.“ (Josef 
Svátek, Paměti kata Mydláře.)

Poprava sedmadvaceti českých pánů 
toho dne byla oznámena o páté ranní ho-
dině na Pražském hradě ranou z děla. Po-
praviště bylo obstoupeno dvěma praporci 
jezdectva a třemi praporci pěchoty, takže 
se k nim nikdo nemohl přiblížit. Císařští 
rychtáři oznámili odsouzeným, že nastala 
hodina exekucí, aby byli připraveni, až bu-
dou povoláni od městských rychtářů. 

První vystoupil z radnice na popraviště 
hrabě Jáchym Ondřej Šlik, provázen kně-

zem a svým služebníkem. Takto je popsána 
jeho poprava:“… klekl na kolena před kru-
cifixem a vystál právo své, načež odprave-
nému mistr popravčí dle rozsudku uťal pra-
vou ruku, od služebníka na špalek polože-
nou. Tělo i s hlavou i rukou uťatou od šesti 
hrobníků černě oděných zaobaleno bylo do 
sukna, na němž klečel, a sneseno dolů pod 
lešení.“

Stejně byli popraveni mečem i ostatní 
odsouzení, bezohledná krutost velela vy-
říznout jazyk, přibít za jazyk k šibenici, 
čtvrcení, rozvěšení uťatých hlav v Praze 
i jiných městech.

Tak byli zbaveni života Jan Jesenský, 
Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant 
z Polžic a Bezdružic, Kašpar Kaplíř ze Sule-
vic a další ze stavu panského i rytířského, 
jiní z měšťanského.

Stínání, věšení, vymrskávání, pokuty 

na majetku, dlouhá věznění, pak pronásle-
dování protestantů, ničení, hlavně pálení 
protestantských knih, Čechy musí opustit 
nekatoličtí duchovní, nekatolická svobod-
ná vrstva musí přijmout katolictví. Církev 
vedla lidi hlavně k poslušnosti, kontrola 
smýšlení byla intenzivní, chození do koste-
la, povinné zpovědi, strašení peklem. 

Nastal úpadek sociální i kulturní. Kat 
Jan Mydlář se smutkem a hlubokou lítos-
tí odvedl svou krvavou práci. Byl však 
služebníkem, který přísahal - na svinské 
kůži, pravici nesměl položit na Písmo, dr-
žel ji nad knihou. Měl určen jen jeden kos-
tel, v něm zvláštní kout, obydlí stanoveno 
mimo město, do města vstupoval zvláštní 
bránou. Obyvatelstvo jím pohrdalo, bálo se 
ho - a potřebovalo ho…

Z.F.
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Kvetoucí jabloně ve farské zahradě

Milion chvilek pro demokracii v Pečkách

Nové hříšťátko

Podpisy hloupých

Pohled přespolního

Výstava dětí ke Dni včel
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budiž červen!
Není jisté, jestli název šestého měsíce 

pochází od zabarvení, poněvadž si můžeme 
vybrat ze dvou teorií.  Ta rozšířenější vy-
práví o zrání jahod a třešní, jichž si v této 
době zpravidla užíváme do sytosti, ta druhá 
připomíná existenci nechutně vypadající-
ho hmyzu - červce, jenž napadá květ v jeho 
vrcholném stádiu a tak nás zbavuje výše 
zmíněného červnového zážitku. Ale bylo 
by chybou žoužel definitivně zatratit, vždyť 
tento mšicosavý parazit umí být také uži-
tečný, neboť je zdrojem sytého barviva a tak 
zvaného šelaku, přírodní živice, která se 
používá jako lak na dřevo, anebo k výrobě 
gramofonových desek. Málo co na světě je 
totiž jenom dobré nebo zlé. O tom nás také 
mimo jiné učí příběh, jehož čtyřsté výročí 
si v červnu připomínáme. Na staroměstské 
exekuci 21. 6. 1621 nic hezkého a dobrého 
nenajdeme, ale příběh o pobělohorském 
období temna, v němž byla ničena kultu-
ra školství a vzdělání, má notné trhliny, 
neboť kde by byl český jazyka a literatura 
bez jezuitů Bedřicha Briedla a Bohuslava 
Balbína, bez řádových škol, jejich knihoven 
a divadla?  Kde by čeští obrozenci získali 
své vzdělání, kdyby jenom temnota skuteč-
ně překryla země Koruny české? Naopak, 
v minulosti záměrně zatemňované kapitoly 
českých dějin velmi barvitě vyprávějí třeba 
o tom, kterak české stavy vyjednávaly před 
Bílou horou s Turky o jejich vpádu do hor-
ního Podunají, o tom, jak neschopným vlád-
cem byl „zimní král“, anebo o tom, že mezi 
„českými pány“ byla značná řevnivost, kte-
rá přispěla ke katastrofě. Svět je barevný! 
Připomínají nám to právě i měsíce červen 
a červenec. A zcela odjinud jsem si to uvě-
domil právě před chvílí, když jsem spatřil 
nové lavičky v parku, jež upravila ruka 
vandala. O červenání však nemůže být řeči, 
neboť jsem nad těmi blbými klikyháky na-
stříkanými barvami vzteky zrudnul.

Aquarius

   

Příměstský tábor v Pečkách 2021 
Co:               12 tematických týdenních turnusů 
Pro koho:  pro žáky budoucích 1. - 6. ročníků  ZŠ (max. 15 dětí) 
Kde:            Vzdělávací centrum Pečky VCP (učebny, zahrada), park, město a blízké okolí  
Za kolik:    1.350,-/týden - včetně oběda v restauraci (dětské zdravé menu) a pitného   

       režimu, polední a odpolední svačinu s sebou 
 

 1/ Pohybově - taneční    12. - 16. července 
Rozhýbejte svá těla v rytmu country, disco, nebo třeba na lidovou notu. Pod vedením zkušené lektorky 
pohybové a taneční výchovy Lucie Sukové se protáhnete v přírodě i na sále, při hudbě i „nasucho“.  
2/ Prázdniny na faře   12. - 16. července 
Týden plný muzicírování (zpěv, rytmické nástroje), výtvarničení, her a zábavy v jedinečném prostředí 
světového architektonického unikátu pečeckého evangelického kostela.  
3/ Sportovní 12. - 16. července 
Týden v pohybu s Lukášem Hanzelínem a Míšou Kůrovou čeká všechny děti, pro které je léto dobou her, 
sportování a zábavy! 
4/ Zálesák   19. - 23. července 
Čeká na vás plno her, tábornických dovedností a zábavného objevování přírody, morseovka, uzly, stopování, 
výlety …zažijte týden v terénu s Oldou Šrámkem. (cena 1.500,-) 
5/ Výtvarný   19. - 23. července 
Baví vás malovat a kreslit? Chcete si užít výtvarničení i přes léto? S Františkem Hálou (lektorem výtvarných 
kurzů VCP ) se přiučíte výtvarnému řemeslu a zažijete zábavu s kamarádkou Fantazií.   
6/ Putování za Kelty   26. - 30. července 
Vydejte se s Míšou a Janinou do doby železné a poodhalte život prapředků naší vlasti. Staňte se objeviteli, 
vynálezci, zemědělci, staviteli, archeology, … 
7/ Anglický   26. - 30. července 
První z našich letošních angličáků je se skvělou Verunkou. Nezáleží, zda anglicky umíte, neumíte, nebo  se v ní 
potřebujete procvičovat. Prázdniny jsou od toho, abychom si hráli, tak proč ne s angličtinou? 
8/ Sportovní   2. - 6. srpna 
Týden v pohybu s Hankou Pluhovskou (aprobovanou učitelkou TV na ZŠ a SŠ, absolventkou FTVS). Nemusíte 
být trénovanými sportovci, abyste si s námi užili prázdniny! 
9/ Pevnost Boyard  9. - 13. srpna 
Vyrazte s Janinou a Míšou za velkým dobrodružstvím do pevnosti Boyard. Čeká na vás poklad, který si 
zasloužíte prokázáním svého důvtipu, obratnosti, odvahy, zručnosti, vytrvalosti, … 

10/ Anglický   16. - 20. srpna 
Máte rádi angličtinu, nebo se na ni zatím jen těšíte? Nemusíte být jedničkáři! Stačí, když vás baví a chcete si ji 
užít. Tři hodiny kvalifikované výuky AJ denně a spousta zábavy, procházek, výtvarných činností, sportu, …. 
11/ Kreativně - výtvarný   16. - 20. srpna 
Prožijte týden plný tvoření. Prozkoumejte s Míšou Šolarovou svět fantazie, objevte své schopnosti tvořit, 
zjistěte, které techniky vás baví, a vše si vlastníma rukama vyzkoušejte. Čekají nás hry s papírem, keramickou 
hlínou, barvami, objevíme kouzlo macramé, land - artu, scénografie, … Budeme kreativní společně? 

12/ Keramický  23. - 27. srpna 
Láká vás vyzkoušet si práci s keramickou hlínou, nebo se tomuto skvělému tvoření již věnujete a nechcete o 
něj o prázdninách přijít? Naše keramická dílna je připravena a lektor Ivan Sagač se na vás těší … 
 

Bližší informace podá, závazné přihlášky a platby přijímá:    Jana Kusá: tel: 724 811 636 
    e-mail: info@vzcentrum.cz  

!!! Do 24. června 2021 !!!                                                              

Můžete se těšit
Léto je tu a s ním konečně i teplo a slu-

níčko. Čas dlouhého a chladného jara jsme 
v pečeckém vzděláváku věnovali nápadu 
připravit pro všechny, kteří si chtějí užít 
Pečky aktivně a zábavně, malé putování po 
místech, jak je neznáme. Že vás v našem 
městě nemůže nic překvapit, že ho již zná-
te? Pak jistě víte, že tu máme bránu do pek-
la, že zde podle pověstí stával hrad a vodní 
tvrz, žili tu loupežníci, vodníci a strašidlo 
režnej Kuba. A právě on je naším průvod-
cem po Pečkách pohádkových, plných po-
věstí a příběhů.

Pokud se chcete pobavit a pohrát si (vy 
starší zavzpomínat na své dětství), vydejte 
se s námi na cestu, při které zapomenete 
na chytré mobily a aplikace v nich. Zatou-

láme se na skutečná místa v reálném čase 
a vy se přesvědčíte, že i v Pečkách je “ kam 
jít“. Naše výprava vás zavede na osm míst 
plných úkolů a vyprávění. A pokud na nich 
budete úspěšní, jistě vyluštíte tajenku a zís-
káte tak titul Znalec pečeckých pohádek 
a pověstí a malou odměnu k tomu.

Trasu, o níž vás budeme blíže informovat 
prostřednictvím sociálních sítí, vývěsních 
ploch a městského rozhlasu, otevíráme již 
tento měsíc (červen 2021) a bude možno si ji 
užít do odvolání. Rádi bychom ji zachovali 
jako trvalou součást nabídky volnočasové-
ho vyžití v našem městě a postupně k ní 
přidali další tematická putování. 
Brzy vzhůru Do pohádky! Za tým Kulturního 

střediska města Pečky Jana Kusá


