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Nový školní rok zahájen

Sídlo volebního okrsku č. 1: 
    Kulturní středisko 
    Tř. Jana Švermy 255
Sídlo volebního okrsku č. 2: 
    Základní škola
    Tř. Jana Švermy 342
Sídlo volebního okrsku č. 3: 
    Základní umělecká škola
    Barákova 700
Sídlo volebního okrsku č. 4: 
    Městská knihovna
    Tř. 5. května 241
Sídlo volebního okrsku č. 5: 
    Základní škola 
    Tř. Jana Švermy 342
Sídlo volebního okrsku č. 6: 
    Knihovna Velké Chvalovice
    Pečecká 166

Zahájený školní rok ve všech pečeckých 
školách jasně znamená, že je tady podzimní 
sezona, která doufejme, bude klidnější než 
ta loňská. 

A dovolte mi informovat o některých 
projektech a událostech ve městě. Začnu 
společenským životem. V nejbližších týd-
nech nás čekají radostné události, např. 
slavnosti ve Velkých Chvalovicích, Vino-
braní, či Varhanní koncert a na začátku 
října nejdůležitější politická událost roku, 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Bude se rozhodovat o budoucnosti naší 
země na další čtyři roky a já doufám, že vět-
šina z nás využije možnost ovlivnit, kudy se 
naše země v říjnu tohoto roku vydá. 

Ve městě nyní pracujeme na několika 
velkých projektech a desítkách drobněj-
ších. Zpracováváme například projektovou 
dokumentaci na rozšíření naší základní 
školy o tělocvičnu, aulu a několik tříd. 
Dokončujeme práci na projektové doku-
mentaci Parku pod vodojemem, nebo také 
k městské úpravně vody, aby naše město 
bylo co nejdříve soběstačné, a mohlo ze své-
ho mocného zdroje vody zásobovat město 
bez dalšího domíchávání vody z kolínské-
ho přivaděče. Spolupracujeme na přípravě 

projektové dokumentace pro dokončení ob-
chvatu Pečky - sever.

V projektech se zaměřujeme také na 
udržitelné životní prostředí, například pro-
jekty na zachytávání dešťové vody z vel-
kých městských budov pro další využití. 
Hodně se také zabýváme odpadovým hos-
podářstvím, někteří z vás již máte doma 
nové nádoby na tříděný odpad.  

Jistě jste si všimli dokončení části mo-
dernizace hřiště, nového umělého povrchu 
pro šplh a vrh koulí. Brzy představíme stu-
dii rekonstrukce ulic Pražská, Stará a Jarní 
ve Velkých Chvalovicích. 

Nepřetržitě sledujeme a aktivně vyhle-
dáváme možnosti a dotační tituly, které 
nám pomohou vše výše uvedené financo-
vat. Nechceme promeškat žádnou příleži-
tost, která by se nemusela opakovat. Při-
pravujeme také rozpočet na rok 2022 a rádi 
přijímáme podněty občanů k potřebným 
investicím a opravám, které považujete za 
potřebné.

Našim hlavním cílem je posouvat město 
dopředu. Chceme, aby se nám tady dobře 
žilo. 

Za vedení města, 
vaše Alena Švejnohová, starostka

8. a 9. října 2021

Volby 
do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR konané ve dnech

Počet okrsků: 6



jsme vybrali prostranství pod starou lípou 
v historické části města - Bačov. Zdejší, té-
měř vesnická atmosféra, nejlépe ladí s nála-
dou Renčínovy specifické poetiky.

Samotného návrhu se ujal městský ar-
chitekt  MgA. Jan Drška.  „Pracovali jsem 
s více variantami, ale nakonec zvítězil ná-
pad, který každému umožní podobu Ren-
čínovy lavičky ovlivnit. Jedná se o kruho-
vou lavičku, přičemž kruh je nadělen na 26 
polí, na kterých bude 26 vtipů – jeden na 
každých 14 dní v roce. Konkrétní vtipy pak 
vyberou sami občané města nebo obdivova-
telé autora.“

Každý, koho dílo slavného kreslíře oslo-
vuje, má možnost adoptovat vtip. 

Pokud vše půjde dobře, již do konce to-
hoto roku bude lavička hotová. Mistrovy 
nedožité 80. narozeniny oslavíme už u ní. 

Podpořit lavičku 
adopcí vtipu nebo 
jinou finanční část-
kou můžete nyní 
na platformě www.
hithit.com (projekt: 
Lavička Vladimíra 

Renčína v Pečkách)
Alena Švejnohová, starostka
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Když přijdou 
nesnáze…

V úterý 24. srpna se v budově Pečova-
telské služby města Pečky konala beseda 
s dluhovými poradkyněmi, kterou pro se-
niory z Peček a okolí pořádalo město Pečky 
a Pečovatelská služba města Pečky, ve spo-
lupráci s organizací Člověk v tísni.

Během více než hodinové debaty se 
mohli naši senioři dozvědět, jak se bránit 
nejrůznějším “výhodným“ nabídkám na-
příklad na změnu dodavatele energií nebo 
mobilních operátorů. Jak odolat vemlouva-
vým pozvánkám na výhodné akce či “úžas-
ným“ obchodníkům s čímkoliv. Novinkou, 
jíž byl věnovaný poměrně velký prostor, 
byly tak zvané reverzní hypotéky, které 
jsou totiž zaměřené především na seniory. 
Základní princip spočívá v tom, že senior 
získá výměnou za podíl na své nemovitos-
ti peněžní částku. Toto rozhodnutí je však 
velmi nešťastné a do budoucna přináší 
značné komplikace, protože tím přestává 
být jediným vlastníkem nemovitosti.

Pokud jste se debaty nemohli zúčastnit 
nebo pokud máte jakékoliv dotazy, s nimiž 
by vám mohly dluhové poradkyně poradit, 
neváhejte se na ně obrátit. Kontaktovat 
můžete paní Šárku Lauko sarka.lauko@
pinf.cz, tel. kontakt 739 320 341  nebo paní 
Kateřinu Poláčkovou katerina.polackova@
pinf.cz, tel. 722 978 842 případně helplinku 
Člověka v tísni 770 600 800.

Nezapomeňte, že každý problém má ře-
šení. 

Blanka Kozáková, 2. místostarostka

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Myslíme ekologicky

Snadná a rychlá obsluha

Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.

V košíku zvolte doručení na výdejní místo.

V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.

Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

Z-BOX nově i u nás! 
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si 

můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

1)

2)

3)

4)

5)

Jak na to?

Boxy budou plně funkční od 13. 9. 2021. Boxy jsou umístěny 
ve Velkých Chvalovicích (u bývalého obchodu) a v Pečkách na sídlišti.

Lavička Vladimíra Renčína v Pečkách

Známý kreslíř, karikaturista, autor vti-
pů a pečecký rodák Vladimír Renčín (6. 
12. 1941 Pečky - 4. 10. 2017) by tento rok 

oslavil své osmdesáté naroze-
niny. Slavných osobností na-
rozených v našem městě není 
zas tak mnoho, abychom po-
dobné jubileum mohli nechat 
bez povšimnutí. I proto jsme 
se rozhodli tuto významnou 
osobnost připomenout zbudo-
váním památníku. Pomůžete 
nám v tom?

Nabízí se mnoho míst i fo-
rem, kde a jakým způsobem 
by se takový památník mohl 
vyjímat.

Při pohledu na Renčínovu 
tvorbu však zaujme opakující 
se scéna z vtipu, kde dvě posta-
vy, často sedící na lavičce, hu-
morně glosují všechny možné 
neduhy lidstva. 

A právě motiv lavičky, který se obrázcích 
tak často objevuje, se jeví pro podobu pa-
mátníku víc než vhodný. Pro její umístění 
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Zpráva o činnosti 
městské policie
 Informujeme vás o celkovém počtu ře-

šených přestupků za období červen až sr-
pen tohoto roku.

Nejvíce námi řešených přestupků je 
v dopravě, celkem v tomto období 76 z toho 
23 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení 
na místě, kde byla vybraná celková částka 
3.700,- Kč. 50 přestupků bylo vyřešeno do-
mluvou na místě a 3 přestupky byly předá-
ny správnímu orgánu. 

Ostatní přestupky, jako je porušení 
obecně závazné vyhlášky volným pobíhá-
ním psů a popíjení alkoholu na zakázaných 
místech bylo řešeno v jednom případě blo-
kově a 9 přestupků domluvou. 

Dalších 16 událostí bylo oznámeno od ob-
čanů, Policií ČR, nebo na žádost Městského 
úřadu Pečky o asistenci. V uvedených pří-
padech nebylo zjištěno přestupkové jedná-
ní, jednalo se o pomoc, překážku v provozu, 
komunikační závady, nálezy a další. K ná-
lezům bych uvedl, že jsme zatím provedli 
sběr celkem 6 ks injekčních stříkaček, ze-
jména v okolí nádraží ČD, které jsou předá-
ny k bezpečné likvidaci. 

Dále jsme měli odchyt 3 psů, kde se nám 
podařilo je úspěšně předat majitelům.

Naše další činnost spočívá zejména 
v pravidelném preventivním hlídkování 
městem, zejména v úseku Masarykova ná-
městí, nádraží ČD, autobusového nádraží, 
okolí prodejen Penny Market, Tesco, okolí 
hřišť a parku, podchodu a okolní ulice. Tato 
místa jsou prioritní, ale pravidelně prochá-
zíme i ostatní části města (celá Tř. 5. května 
včetně bočních ulic, Tř. J. Švermy včetně 
sídliště), a samozřejmě provádíme občas-
nou autohlídku v části Velké Chvalovice. 

Oto Poidinger,
vrchní strážník Městské policie Pečky

Osvětlený přechod z ulice V Horkách
Přibližně před rokem jsme dostali pod-

nět na zřízení autobusové zastávky v ulici 
Sladkovského (mezi ulicemi V Horkách 
a Přemyslova) a zřízení přechodu z ulice 
V Horkách směrem k Bačovu.  

 V první fázi jsme se zaměřili na ověření 
pochozích vzdálenosti od nejbližší autobu-
sové zastávky a legislativní nároky na zří-
zení nové zastávky vycházející nejen z ČSN 
73 6425-1, ale i současných trendů.

Dnes je u nově zřizovaných zastávek 
normou zbudování nástupní hrany, osvětle-
ní, dostatečný prostor pro zastávku u chod-
níku, vytvoření zálivu pro zajíždějící auto-
bus a hlavně je kladen důraz na zachování 
rozhledových poměrů. Problematika je 
poměrně složitá, proto jsme zřízení zastáv-
ky konzultovali i s OAD Kolín, ROPID, Do-
pravním inspektorátem i Odborem dopra-
vy v Kolíně.

Výsledkem bylo shromáždění požadav-
ků na zvažovanou zastávku: nájezdný klín 
v délce 20-25m, zachování dostatečných 
rozhledových poměrů pro výjezd z při-
lehlých ulic a garáží a zastávku zřídit v  
místě rovném směrově a výškově přímém. 

Celé téma jsme zkonzultovali s doprav-
ním inženýrem Michalem Fottem. Ten 
umístění autobusové zastávky (zvláště ve 

směru na Ratenice) vyloučil s tím, že není 
reálné dodržet zákonné požadavky na vy-
tvoření zálivu pro autobus a zachování 
rozhledových poměrů z ulic Přemyslova 
a Mlýnská. Při řešení přechodu z ulice 
V Horkách vytipoval vhodné místo pro pře-
cházení. 

Po obdržení petice za zřízení autobuso-
vé zastávky v ulici Sladkovského jsme se 
k dané problematice vrátili a oslovili do-
pravního inženýra Ondřeje Pavelku, který 
pro město projektovat chodníky v Hálkově 
ulici, se kterým jsme prošli danou lokalitu. 
Pan Ondřej Pavelka na místě vyloučil vy-
projektování autobusové zastávky tak, aby 
následně došlo k jejímu schválení a podání 
stavebního povolení. Na místě došlo k po-
tvrzení vytipovaného místa pro umístění 
místa pro přecházení, nebo přechodu.

Na základě těchto informací rozhodla 
rada města, že nebude pokračovat ve snaze 
o umístění autobusové zastávky a současně 
schválila poptávkové řízení na projektovou 
dokumentaci na zřízení osvětleného pře-
chodu z ulice V Horkách. Tato projektová 
dokumentace by měla být hotova do konce 
tohoto roku.

Za radu města Tomáš Vodička

Městská 
policie Pečky 
upozorňuje:

V podchodu pod železniční tratí, který je 
situován na Třídě 5. května, již nějaký čas 
platí zákaz jízdy na jízdním kole, určený 
dopravní značkou B8. Přesto se pravidel-
ně stává, že je zde tento zákaz porušován, 
což vede k ohrožení procházejících chodců. 
Podchod je zásadním místem při průchodu 
ze severní části města do jižní a naopak, a je 
tudíž hojně využíván, a to mimo jiné i ma-
minkami s dětmi, či občany důchodového 
věku. Cyklista, který tudy projíždí, nabe-
re díky samotnému tvaru a povrchu pod-
chodu značnou rychlost a případná kolize 
s chodcem může snadno nastat. Projevte 
sobě navzájem slušnost a z kola sesedněte.

Strážníci MP mají oprávnění tento pře-
stupek pokutovat ve zkráceném řízení a po-
kud se situace nezlepší, budou nuceni zde 
zákaz vjezdu cyklistů začít vymáhat. Šetře-
te zdraví svých spoluobčanů a zároveň své 
peněženky.

S přátelským pozdravem 
Městská policie Pečky
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Rozšíření odděleného sběru papíru a plastu z domácností
Město Pečky uspělo se žádostí o dotaci na rozšíření separace odpa-

dů a obdrželo od Státního fondu životního prostředí ČR částku ve výši 
2.530.110,- Kč. Z těchto prostředků jsou pořízeny nádoby i pro občany 
na třídění papíru a plastu. Tyto nádoby Město Pečky bezplatně posky-
tuje občanům na základě „Smlouvy o výpůjčce“, která je uzavřena bě-
hem výdeje nádob.

Na základě této smlouvy jsou již vydávány nádoby opatřené unikát-
ním čipem, který je navázán na konkrétního majitele a konkrétní ne-
movitost a proto bude třeba při změně majitele nemovitosti či přestěho-
vání se v rámci města tuto skutečnost nahlásit. Nádoby musí být vyu-
žity pouze v rámci katastru města a nesmí být umístěny někam jinam.

Doporučujeme občanům, aby si své vypůjčené nádoby individuálně 
označili z důvodu nezaměnitelnosti s jinými nádobami, např. číslo po-
pisné atp. Do konce prázdnin již bylo vydáno téměř 1.000 nádob.

Výdej nádob a uzavírání smluv
Nádoby jsou vydávány v Pečeckých službách s.r.o., na adrese Tř. 

Jana Švermy 49, Pečky, včetně uzavření příslušné smlouvy.
Výdej nádob a uzavírání smluv probíhá nadále. Od 3. září 2021 je 

zaveden stálý speciální čas pro výdej nádob, a to:

 úterý 12:00 – 14:30
 pátek 6:30 – 11:00
Během ostatní pracovní doby nebude možné z organizačních důvo-

dů nádobu předat a převzít.

Změna harmonogramu svozů komunálního odpadu
Od 1. září 2021 dojde ke změně harmonogramu svozů komunální-

ho odpadu. Pravidelný svoz komunálního odpadu bude nadále probí-
hat ve stejné svozové dny, pouze se bude měnit četnost z 1x týdně na 1x 
za 14 dní. Z kapacitních důvodů množství odpadů 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 tříděného papíru a plastu z do-

mácností z vydaných nádob. Pravidelný svoz tříděného odpadu z do-
mácností bude každý 1. pátek v měsíci.

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
15. listopadu 2021 pondělí směsný komunální odpad
29. listopadu 2021 pondělí směsný komunální odpad
3. prosince 2021 pátek tříděný odpad
13. prosince 2021 pondělí směsný komunální odpad
27. prosince 2021 pondělí směsný komunální odpad

Harmonogram pravidelných svozů odpadů z domácnosti 
v lokalitě Pečky – sever a Velké Chvalovice 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
16. listopadu 2021 úterý směsný komunální odpad
30. listopadu 2021 úterý směsný komunální odpad
3. prosince 2021 pátek tříděný odpad
14. prosince 2021 úterý směsný komunální odpad
28. prosince 2021 úterý směsný komunální odpad

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

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 využitel-
ného odpadu, ukončení skládkování nevyužitelného odpadu atd.

Výše uvedené změny harmonogramu svozů odpadů jsou vyvolány novou legislativou, která by za současné situace postupně význam-
ně navýšila náklady na odpadové hospodářství města. Realizací těchto změn bude město jednak plnit novou odpadovou legislativu a jed-
nak bude nárůst nákladů na odpadové hospodářství pozvolný. Adam Brant - jednatel PS

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 
týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) 

zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona 

o dani z nemovitých věcí ve znění účin-
ném od 1. 1. 2020, které vzhledem k pře-
chodnému období lze v plné šíři uplatnit 
na zdaňovací období roku 2022: 

Od daně z pozemků jsou osvobozeny 
pozemky v rozsahu, v jakém se na nich 
nachází 

1. ochranné pásmo vodního zdroje I. 
stupně, 

2. krajinný prvek skupina dřevin, 
stromořadí, travnatá údolnice, mez, pří-
kop nebo mokřad, pokud je tento prvek 
evidován v evidenci ekologicky význam-
ných prvků podle zákona upravujícího 
zemědělství, nebo 

3. příkop, mokřad, močál, bažina, 
skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde 
o pozemky ostatních ploch mimo zasta-
věné území obce, které nejsou užívány 
k podnikání. 

V případě pozemků ochranného pásma 
vodního zdroje I. stupně nedochází k žád-
ným změnám. Poplatníkům tedy nevznik-
la ve vztahu ke změně zákona povinnost 
podat daňové přiznání k dani z nemovi-
tých věcí. 

Základní podmínkou pro uplatnění ná-
roku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. 
k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí 
v daňovém přiznání je zápis krajinných 
prvků (skupina dřevin, stromořadí, trav-
natá údolnice, mez, příkop nebo mokřad) 
[který nejprve musí vymezit Agentura 
ochrany přírody a krajiny] do evidence 
ekologicky významných prvků v evidenci 
LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na pozem-
ku nacházejí k 1. lednu roku, na který je 
daň stanovována. 

Změny v evidenci ekologicky význam-
ných prvků v evidenci LPIS provádí Stát-
ní zemědělský intervenční fond (dále jen 

„SZIF“). Bližší informace k podání pod-
nětu lze nalézt na adrese: 

https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_
ekologicky_vyznamnych_prvku

Osvobození pozemků v rozsahu, v ja-
kém se na nich nachází příkop, mokřad, 
močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo 
strž, pokud jde o pozemky ostatních 
ploch mimo zastavěné území obce, které 
nejsou užívány k podnikání. 

Aby mohl být pozemek v rozsahu vý-
měry výše uvedeného prvku osvobozen 
podle výše uvedeného osvobození, musí 
být evidovaný v katastru nemovitostí 
s druhem pozemku ostatní plocha a zá-
roveň se musí nacházet mimo zastavěné 
území obce a nesmí být užíván k podni-
kání. Nezabírá-li výše uvedený prvek ce-
lou výměru parcely, osvobození se přizná 
pouze ve výměře výše uvedeného prvku.



Dne 6. 8. 2021 osla-
vili manželé Marie 

a Stanislav Turynovi 
krásné 50. výročí 

společného života. Do 
dalších let jim pře-

jeme hlavně hodně 
zdraví a lásky. za Vaši 

obětavost a lásku moc děkujeme.
Synové a vnoučata
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MÚ Pečky vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

SaMOSTaTný RefeRenT/ RefeRenTka 
OdBORu VýSTaVBy, ZeMěděLSTVí, žIVOTníHO 

PROSTředí a dOPRaVy
Místo výkonu práce: Městský úřad Peč-

ky, Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky
Zákonné požadavky na uchazeče pod-

le § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změ-
ně některých zákonů, v platném znění
- fyzická osoba, která dosáhla minimálně 

18 let věku
-  státní občan ČR nebo cizí státní občan, 

který má v ČR trvalý pobyt a ovládá čes-
ký jazyk slovem i písmem 

- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost. 
kvalifikační požadavky (dle § 13a záko-

na č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v plat-
ném znění):

- a) vysokoškolské vzdělání v magister-
ském nebo bakalářském studijním pro-
gramu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právnického 
směru,

- b) vyšší odborné vzdělání v oboru staveb-
nictví a 2 roky praxe v oboru stavebnic-
tví, nebo

- c) střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v obo-
ru stavebnictví.

další požadavky: 
- znalost práce na PC, znalost programů 

souvisejících s pozemkovou a stavební 
agendou

- ochota ke stálému prohlubování kvalifi-
kace 

- dobré komunikační dovednosti, spolehli-
vost, flexibilita

- řidičský průkaz skupiny B.
Výhodou bude:
- znalost zákonů č. 128/2000.Sb., o obcích, 

č. 500/2004 Sb., správní řád a č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon)

- praxe ve státní správě nebo samosprávě, 
zkouška odborné způsobilosti.

náležitosti přihlášky:     
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo OP (číslo dokladu o povolení k poby-

tu, jestliže jde o cizího státního občana)
- kontaktní telefon a email
- datum a podpis. 
Přílohy přihlášky (podle § 6 odst. 5 zákona 

č.312/2002 Sb., o úřednících samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů)

- strukturovaný profesní životopis   s údaji 
o dosavadních zaměstnáních, odborných 
znalostech a dovednostech, týkajících se 
správních činností

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce, u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským stá-
tem. Pokud takový doklad domovský stát 
nevydá, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosa-
ženém vzdělání.

Platové zařazení: 
 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zá-

koník práce a Nařízení vlády č. 564/2006 
Sb. o platových poměrech zaměstnan-

ců ve veřejných službách a správě a č. 
341/2017 Sb., vše v platném znění).

Pracovněprávní vztah: 
 pracovní úvazek 40 hodin týdně, na dobu 

neurčitou.
Termín nástupu do pracovního poměru:
 ihned nebo dohodou.  
nabízíme:
• zaměstnanecké benefity 
• 5 dnů indispozičního volna  - sickdays
• příspěvek na vzdělávání a výuku cizích 

jazyků
• příspěvek na dopravu do zaměstnání
• příspěvek na penzijní připojištění
• stravenky

Přihlášku s požadovanými doklady zas 
lejte nebo osobně předejte nejpozději do 
16.září 2021 na adresu: 

Městský úřad Pečky, tajemnice MěÚ, 
Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky.

Obálku označte slovy „Výběrové řízení 
– samostatný referent/ referentka odboru 
výstavby, zemědělství, životního prostře-
dí a dopravy – neotevírat“.

Kontaktní osoba pro další informace:
Paeddr. Cecilie Pajkrtová, 
tajemnice MěÚ Pečky, 
tel. 321 785 051, mobil 607 025 406
Oznámení o vyhlášení výběrového říze-

ní a formulář přihlášky si lze vyzvednout 
v podatelně Městského úřadu Pečky (úřed-
ní hodiny Po, St  8.00-11.00, 12.00-17.00) na 
výše uvedené adrese nebo ho naleznete na 
elektronické úřední desce Městského úřa-
du Pečky na adrese:  www.pecky.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběro-
vé řízení zrušit.

PaedDr. Cecilie Pajkrtová v.r.
tajemnice Městského úřadu Pečky

Celosvětový úklidový den 18. září se 
kvapem blíží! 

Český svaz ochránců přírody vybízí 
dobrovolníky, aby si své úklidy zaregis-
trovali už nyní. V registraci na stránce 
www.uklidmesvet.cz si totiž mohou požá-
dat o pytle a rukavice, kterých je omezené 
množství. 

Začátkem srpna znovu přišel čas vy-
hlásit podzimní pokračování české verze 
celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Le-
tos půjde již o 28. ročník! A je vidět, že tato 
mezinárodní akce se pevně uchytila v po-
vědomí českých ochránců přírody i dalších 
dobrovolníků z řad veřejnosti. Navíc s ne-
malým podílem žáků základních, ale i ma-
teřských škol. 

„Jen tento rok bylo k dnešnímu dni po 
Česku zorganizováno přes 396 úklidových 
akcí. Na úklidu se podílelo na 11 400 dob-
rovolníků a doufáme, že s podzimním ter-
mínem toto číslo výrazně vzroste,“ říká 
Veronika Andrlová, která v Českém svazu 
ochránců přírody pracuje jako koordinátor-
ka kampaně.

Do kampaně se po celé České republice 
může zapojit kdokoliv a to buď zorganizo-
váním vlastní akce, anebo účastí na akci 
vyhlášené v okolí. Pokud si chtějí lidé orga-
nizovat akci sami, je zapotřebí, aby se při-
hlásili prostřednictvím webového formulá-
ře na www.uklidmesvet.cz.

Ochránci přírody úklidové akce podpoří 
pytli a rukavicemi a jejich detaily zveřejní 
na internetových stránkách a aktualizova-
né „úklidové“ mapě.  Tu mohou využít další 
dobrovolníci, kteří budou hledat organizo-
vané úklidy ve svém okolí.

Blanka Kozáková

nOVě OTeVřenÉ 
kOSMeTICkÉ SLužBy
STudIO LeVanduLe

-základní kosmetické ošetření
-korneoterapeutická kúra

-barvení a úprava řas, obočí

Pracuji s českou kosmetikou Essenté, 
pro skutečně viditelné výsledky.

Budu se těšit na Vaši návštěvu!

Lazarová eliška, tel: 732 952 267
Studio Levandule

Třída 5.května  186, Pečky.

Vzpomínáme
Dne 13. září to bude 

rok, kdy nás opustila 
paní alena Švarcová. 
S láskou v srdci na ni 

vzpomíná celá její rodi-
na a všichni kdo jí měli 

rádi.

Dne 15. 8. 2021 tomu 
bylo 10 let, co nás na-

vždy opustil milovaný 
manžel, tatínek a děde-

ček pan VLaSTIMIL 
Mužík z Velkých Chva-

lovic. S bolestí v srdci 
stále vzpomínají man-

želka a děti s rodinami.

Gratulujeme
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Týden knihoven 2021
v pečecké knihovně od 1. do 10. 10. 2021

1. - 27. 10. Výstava „Malíř ztraceného času“ - výstava reprodukcí českého 
výtvarníka a ilustrátora Zdeňka Buriana ve spolupráci s p. J. Ptáčkem a Památníkem 
národního písemnictví Praha.
1. - 27. 10. „amerika volá Československo! Tady Voskovec a tady 
Werich“ - výstava plná fotografií, obrázků i s QR kódy, po jejichž načtení chytrým 
telefonem lze pustit vzácné, donedávna neobjevené audionahrávky. Ve spolupráci 
s Národním muzeem.
1. - 29. 10. „knižní bazárek“ - výprodej vyřazených knih, potrvá do 31. 10. 
4. 10. 17 h  Zahájení výstavy „V+W v americe“ úvodním slovem autorů 
výstavy, zaměstnanců Národního muzea.
5. 10. 10 h  „Bookstart aneb S knížkou do života“ - setkání rodičů a dětí 
do 3lets programem.
5. 10. 17:30 h „Poznej svého překladatele“ - o své práci překladatele a zají-
mavostech této profese si můžete přijít popovídat s Hanou Švolbovou. 
6. 10. 18 - 19:30 h  „kurz jógy“  - pod vedením lektorky Ireny Mrázkové.
10. 10. 14 h  „deskohraní aneb Odpoledne plné her“  - další z oblíbených 
akcí nejen pro děti.
„Jak co najdu v knihovně“ - informatické besedy pro ZŠ 

Týden amnestie dlužníků - (pouze v době od 4.10. do 10.10.2021!)
Přihlašování nových čtenářů zdarma  - (pouze v době od 4.10. do 10.10.2021!)
Jednotlivé akce budou připomenuty samostatnými plakáty.

Jak se stonalo 
a léčilo

Poučíme se opět z knihy Jak se bavila 
Praha. Je na čase dozvědět se něco o léčení 
všelikých zapeklitých chorob a podivuhod-
ných způsobech vracení zdraví.

V roce 1832 zavedl lidový léčitel Prie-
ssnitz v Gräfenberku ( Jeseník) přírodní 
léčbu, která byla celkem příjemnou záleži-
tostí spojenou se zábavou. Uplatňovala se 
například v lázních Sedmihorky v Českém 
ráji. Sem jezdila pražská smetánka, aby si 
užila volného přístupu vzduchu k tělu. Pa-
cienti nosili dlouhé košile a běhali v nich 
ráno bosi po lesích. To pohoršovalo „cud-
né matky a babičky, neboť věřily, že kdesi 
v odlehlých lesích pořádají košilatí naháči 
nezřízené orgie“.

Rodina Františka Palackého byla ope-
čovávána primářem řádové nemocnice 
na Františku MUDr. Heldem. Denně byla 
všem změřena teplota a pak naordinován 
„podle povětrnostních poměrů počet pun-
čoch a kazajek“ proti nachlazení. A ještě 
recepty do zvláštní knížky.

Průvodním jevem pražské rozjedenosti 
byla obezita a zácpa. Potřebujete se zbavit 
nadbytečných faldíků? Tu jsou dvě zaruče-
né rady – jako lord Byron koulejte se svý-
mi sluhy každodenně kuželky, jezte jen ob 
den, brzy ráno pijte thé a proti chuti k jídlu 
požívejte „ jakýsi preparát tabákový.“ Lze si 
taky každý den dopřát „lot kastiliánského 
mýdla s dvěma žejdlíky vody“. 

Co se zácpy týče, je dobré pít teplou krev 
vzteklého býka, který padl na bojišti. Ko-
nec konců Španělsko není tak daleko.

V dnešní neuspořádané době depresí, 
podrážděných nervů a migrén přijde vhod 
pár osvědčených rad. Od chronické boles-
ti hlavy prý odpomůže pouhé česání před 
spánkem, také stříhání nebo holení vlasů. 
Vždyť mniši „jsouce na holou hlavu zvyk-
lí, vždy bolení hlavy dostanou, jakmile jim 
vlasy dorostou“.

Nemusíme snad zdůrazňovat, že šarlatá-
ni měli hody. Hledáte-li, páni podnikatelé, 
špičkové pracovníky, pořiďte si Praktickou 
příručku pro poznání člověka podle zev-
ních znaků. S její pomocí můžete prověřit 
oči, ústa, nos, paže atd. až k chodidlům. 
Zjistíte, že např. široká prsa vyjadřují tvo-
řivost, velmi ploché nehty hmotařství… 
Budete-li se držet pokynů, vytvoříte si spo-
lehlivý, výkonný, zároveň skromný, svému 
šéfovi nadosmrti vděčný kádr pracovníků. 
Hodně zdaru!

Z. Ferešová

Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách 
zve veřejnost na výstavu enkaustických obrazů Jindry Veselé  

a autorské poezie spojené s obrazem Lukáše Trejbala:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kdy: 1. - 30. 9. 2021  

Kde: v prostorách městské knihovny 

 

Oznámení a výzva pro rodiče 
novorozených spoluobčánků, 
aneb ještě jednou 
o Bookstartu . . .

Od loňského roku je naše knihovna 
zapojena do mezinárodního projektu na 
podporu čtenářství S knížkou do života - 
Bookstart. Cílem tohoto je podpořit rozvoj 
verbálních schopností dětí a zlepšit jejich 
vztah ke knize a čtení (naslouchání) u nej-
mladší generace, nabídnout podpůrné služ-
by knihovny a prostor pro sdílení s ostatní-
mi rodiči nad knihami, dovést rodiče k po-
chopení významu čtenářských dovedností 
pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost.

Naše spolupráce s rodiči by měla začít na 
radnici během Vítání občánků, kde rodiče 
obdarujeme dárkovou taškou vytvořenou 
právě pro toto setkání Sdružením knihov-
níků ČR a budeme pokračovat v knihovně 
nabídkou cca 4 setkání během roku. Naším 
cílem není suplování jiných organizací, 
např. Mateřského centra či Mateřské školy 

a pod., naopak, budeme se snažit o tvůrčí 
spolupráci.

A pokud jste rodiče, kteří se vítání ob-
čánků zúčastnili dne 24.6. t.r. v zahradě 
Evangelického kostela,  anebo se vítání 
občánků neúčastníte a přesto se chcete do 
projektu zapojit, přijďte do naší knihovny 
a dárkovou tašku i informace o projektu ob-
držíte také.

A až vaše děti povyrostou a nastoupí do 
školy, ať v Pečkách, Radimi, Tatcích, Vr-
bové Lhotě nebo v Cerhenicích, setkají se 
s námi znovu, na akci Knížka  pro prvňáč-
ka..., ale to až v příštím povídání.

A my v knihovně budeme tiše doufat, že 
dalších vítání občánků se už budeme účast-
nit také.

Za knihovnu V. Krulišová

Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách 
zve veřejnost na výstavu enkaustických obrazů Jindry Veselé  

a autorské poezie spojené s obrazem Lukáše Trejbala:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kdy: 1. - 30. 9. 2021  

Kde: v prostorách městské knihovny 

 

Oznamujeme 
našim čtenářům 
a zákazníkům, že 
uzavření provozu 

ve středu 
se z technických 

důvodů prodlužuje 
do konce října t. r.
Děkujeme za pochopení, V. Krulišová.
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komentované prohlídky 
našich kostelů

Kdo vítězí nad lidmi je silný,  

kdo vítězí sám nad sebou je šampión. 

Lao Tze  

 

Kurz 10. lekcí jógy každou středu od 29. 9. 2021 do 8. 12. 2021 

od 18.00 – 19.30 v Městské knihovně Svatopluka Čecha v 
Pečkách 

Ráda bych Vás provedla systematicky a přitom s hravostí 
jógovými pozicemi a ukázala je z pohledu zdravého pohybu, 

propojila poznatky současné vědy i minulé, Východu i Západu 

a nabídla lekce pro radost z pohybu, pro radost z dýchání, 

pro radost z bytí. 
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Novou veřejnou službu nabízí neformální skupina přátel pe-
čeckých památek, která vznikla v posledních měsících proto, 
aby místní i přespolní turisté měli do našich historických staveb 
zajištěn pravidelný přístup. Chcete se podívat do některého z na-
šich kostelů v době mimo mše? Čekáte návštěvu přátel a vymýš-
líte program, do kterého byste rádi přidali vycházku po místních 
pamětihodnostech? 

Věříme, že již v nejbližších týdnech budete mít možnost vy-
užít novou službu několika místních nadšenců, kteří se budou 
pravidelně střídat a v rámci víkendů a svátků návštěvníky pro-
vázet oběma kostely. Komentované prohlídky budou organizo-
vány o víkendech. Prohlídku jednoho, nebo i obou kostelů si 
můžete zajistit dopředu emailem na meupecky@pecky.cz, nebo 
telefonicky (číslo bude brzy zveřejněno). 

Služba bude zpoplatněna symbolickým vstupným, jehož vý-
nos bude určen na provozní náklady služby a na podporu oprav 
a provozu obou kostelů. Věříme, že se nám podaří nejen pro-
hloubit povědomí o místních památkách a historických souvis-
lostech, ale také zvýšit prestiž města, které se dostane na mapu 
cestovatelů po tuzemských zajímavostech. 

Zastávka v Pečkách totiž stojí za to!
Libor Vodička

Děkujeme Našim Pečkám za uspořádání 
4. farmářského trhu a poskytnutí „stánku 
pro dobrou věc“, kde jsme opět prodávali 
drobnosti pro radost. Výtěžek byl rozdě-
len mezi paní Martinu Burešovou (spolek 
FeliSter z.s.) na podporu kastračního pro-
gramu a pomoc nemocným kočkám z Pe-
ček a okolí a bojovnici s meningokokem 
jedenáctiletou Karolínku - více info https://
kolodruh.cz

Prodej výrobků a finanční příspěvky vy-
nesly pro kočky a Karolínku krásných 5000 
Kč.  Do kasičky pro kočičí nalezence, kam 
jste přispívali na veterinární ošetření, bylo 
vybráno 3800 Kč. Částku 2500 Kč jsme již 
poukázali na transparentní účet malé Ka-
rolínky, které přejeme pevné zdraví.  Pří-
spěvky pro kočky budou hned použity na 
nákup pipet a odčervovacích tablet a také 
na přeočkování koťat.

Děkujeme Martině Burešové a jejímu 
prodejnímu Dream Teamu. Poděkování 
patří také Jarce Vosecké a všem, kteří vy-
tvořili krásné dekorace a přispěli ostatní-
mi předměty. Velké poděkování patří také 
všem, kteří u nás nakoupili a přispěli do 
kasičky pro dobré věci. 

Lenka Třísková

Poděkování
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Bezcenný klenot - úpadek rybníkářství ve středním Polabí
Když jedete vlakem od Prahy směrem 

do Kolína, kousek za Pečkami uvidíte stát 
v polích po levé straně staré stavení. Soli-
térní domy v otevřené krajině daleko od 
silnic a staveb nejbližší vesnice, městečka, 
nejsou v Polabí obvyklé a mohou působit ta-
jemně. Tady v prostoru mezi Dobřichovem 
a Ratenicemi se rozprostírá téměř dokonale 
rovná pláň protnutá neméně dokonale rov-
nou přímkou železniční tratě. Opodál v po-
rostu náletových dřevin chátrá jeden tako-
vý tajemný dům. Před více než dvě stě lety 
stál u velikého rybníka. Rybník byl nazý-
ván Dobřichovským, Cerhenským, někdy 
Domeckým a jindy se mu říkalo jen Domek 
podle osamoceného stavení u jeho hráze. 
Nejpoetičtější z názvů byl Klenot.  

Několik stovek metrů od domu směrem 
k Dobřichovu roste malý nepřístupný remí-
zek. Místní pověst tvrdí, že zhruba někde 
tady v dávných dobách stávala dřevěná 
tvrz. Její majitelé byli horlivými přívrženci 
Mistra Jana Husa. Jednoho únorového dne 
sem přitáhla banda křižáckých zbrojnošů. 
Pán tvrze jménem Jíra před nimi stačil 
schovat na neznámé místo rodinné jmění. 
Křižáci ho zabili a tvrz podpálili, pečlivě 
ukrytý poklad ale nalézt nedokázali. Poví-
dá se, že od té doby vždy na výročí Jírovy 
smrti září nad místem zakopaného pokladu 
zlatá záře. 

Už v dobách dřevěné tvrze se východně 
od ní měl nalézat malý rybník. Ten ale spo-
lu s ní vzal zasvé při stavbě nového, rozleh-
lejšího, který dal roku 1512 postavit Miku-
láš Cerhenský z Dražova. Blíže Ratenicím 
u výpusti vyrostla kamenná renesanční 
bašta (v 18. století barokně přestavěna) pro 
porybného (baštýře). To je dnes onen tajem-
ný dům v polích. Pověst praví, že se v něm 
zabydleli potomci majitelů zaniklé tvrze. 
Z nejstarších záznamů z poloviny 17. století 
víme, že v domě žili kromě jakéhosi Matěje 
Duška s manželkou Dorotou z Ratenic také 
Alžběta a Jan Domecký, jejichž příjme-
ní bylo nepochybně odvozeno od bydliště 
u stejnojmenného rybníka. 

Klenot Mikuláše Cerhenského nebyl jen 
tak ledajakým rybníčkem. Patřil mezi nej-
větší v Čechách, byť odhady jeho velikosti 
se různí. Podle jedněch dosahoval 210 ha, 
podle druhých až 416 ha plochy. Přítok vody 
obstarávala říčka Výrovka s Cerhenickým 
potokem. Hluboký byl 3 metry. Výjimečný 
byl svým náhonem o osmi stavidlech a dob-
ře zhotoveným hydraulickým vodovodem. 
Jeho stavba byla pochopitelně nákladná. 
Mikuláše Cerhenského natolik finančně 
zruinovala, že rybník nakonec propadl vě-
řitelům. Ti jej následně prodali Michalovi 
Slavatovi z Chlumu a Košumberka. Klenot 
pak ještě několikrát změnil majitele. Vlast-
nili ho Valdštejnové, Smiřičtí, Lichtenštej-
nové aj.    

Podle černokosteleckého urbáře z roku 
1677 se v něm chovalo přes 36 000 kaprů a 1 
440 štik. Zdejší ryby prý byly vyhlášené pro 
svou mimořádně dobrou chuť. Výlov trval 
tři až čtyři týdny a byl vždy velkou spole-
čenskou událostí, které se rádi účastnili 
lidé z širokého okolí. Z Kostelce nad Černý-
mi Lesy se sem vozilo pivo a rybářská bašta 
na hrázi fungovala jako dočasný šenk. Jen-
že české rybníkářství v 17. století mělo svou 
zlatou éru už za sebou a v následujícím sto-
letí to s ním začalo jít pěkně z kopce. 

Jak vznikl název Klenot? Nevíme. Mož-
ná díky pověsti o zakopaném pokladu, 
nebo jeho vysoké ceně, která dovedla sta-
vitele k bankrotu a možná byl prostě jen 
krásný. Když dnes jdeme od bývalé rybář-

ské bašty polní cestou ke trati, můžeme si 
už jen představovat, jak to tu kdysi vypa-
dalo. Cesta vede v místech dřívější rybniční 
hráze, na které rostly košíkářské vrby. Po 
hrázi chodívala procesí při svatoprokop-
ských poutích do Chotouně. Tudy se na den 
sv. Jana Křtitele 24. června roku 1675 valila 
voda. Tehdy to byla vůbec ta nejničivější 
povodeň, kterou Klenot za svou existenci 
zažil. Hráz musela být na třech místech 
prokopána, ale konec samotného rybníka 
měl přijít až o mnoho let později.  

V současnosti si spojujeme krajinu vel-
kých rybníků hlavně s Třeboňskem. O dost 
slabší je povědomí o zaniklé rybniční sou-
stavě ve středním Polabí. Existence ně-
kterých rybníků severně od Poděbrad je 
doložena už ve 14. století. Nalézali se mezi 
nimi opravdoví velikáni, např. Křečkov-
ský rybník zabíral 140 ha, Chlebský 207 ha 
a Bobnický 233 ha plochy. Největší Blato 
dosahovalo rozlohy neuvěřitelných 997 ha 
a předčilo tak i jihočeský Rožmberk. 

Kromě těchto obrů byla tehdejší polab-
ská krajina doslova poseta menšími rybní-
ky a rybníčky. Jen v bezprostředním okolí 
Klenotu, mezi Radimí, Dobřichovem a Peč-
kami, nebo Ratenicemi a Vrbovou Lhotou 
bychom natrefili hned na několik z nich. 
Dnes nám je připomínají přinejlepším jen 
místopisné názvy, jako je „Na rybníce“, 
nebo „Na tetřevu“. Můžeme je obdivovat 
nanejvýš z josefínských vojenských map, 
a to je docela škoda. V 21. století, kdy se čím 
dál naléhavěji ukazuje potřeba umět zadr-
žet vodu v krajině, by nám ty rybníky přišly 
vhod. Co vlastně způsobilo jejich zánik?  

Obecně se má za to, že ubývání rybníků 
v Čechách zpustila třicetiletá válka, během 
které došlo k zanedbání údržby a zpřetrhá-
ní leta fungujících obchodních vztahů. Ale 
i samotné jejich množství nejspíš přispělo 
k postupnému úpadku rybníkářského od-
větví. Přesycení trhu s rybami tlačilo ceny 
rybího masa dolů, zatímco náklady na su-
roviny i námezdní práce naopak rostly. Za-
čalo být ekonomicky výhodné časté letně-
ní rybníků a jejich osévání. Rybniční dna 
poskytovala nadstandardně úrodnou půdu. 

Nezanedbatelný byl vliv extrémního 
počasí. V 17. a 18. století bylo totiž Česko 
vystaveno několika problematickým peri-
odám, kdy nadprůměrně teplé, suché roky 

střídaly naopak ty podprůměrně chladné, 
deštivé. V době veder trpěly mlýny nedo-
statkem vody nezbytné k semletí obilí. Ryb-
níkáři byli nuceni k vypouštění rybníků, 
aby vodu mlýnům zajistili. Za chladného 
a vlhkého počasí jim byl pro změnu přičí-
tán negativní vliv na počasí. A za krutých 
zim zas mělké rybníky ve středním Polabí 
snadno celé promrzaly. S růstem populace 
narůstal hlad po orné půdě. Aristokracie se 
v dobách neúrody obávala zoufalých pod-
daných požadující parcelaci rybniční půdy 
(třeba v dubnu 1791 došlo před zámkem 
v Poděbradech za tímto účelem ke srocení 
několika set lidí).

Provozovat rybníky se přestalo vyplácet, 
proto v průběhu 18. století z české krajiny 
hromadně mizely. Uvolněné pozemky slou-
žily zemědělství. Výjimečně na nich vzni-
kala nová osídlení (např. dnešní osada Ko-
vansko u Nymburka založena německými 
imigranty v prostoru bývalého Bobnického 
rybníka). Klenot byl na tom ještě docela 
dobře, protože své největší konkurenty pře-
žil o několik desetiletí. Pravděpodobně exi-
stoval až do poloviny 30. let 19. století. Poté 
i on ztratil svou cenu a byl využit jako louka 
pro pěstování sena pro potřeby vojenského 
eráru. Definitivní konec nastal roku 1843 
stavbou železniční tratě z Prahy do Kolína, 
která jeho plochu přepůlila vedví a praktic-
ky tak navždy znemožnila jeho případné 
obnovení. 

Bývalá rybářská bašta se tak ocitla upro-
střed rovinatých lánů. Sloužila jako domov 
pro hlídače panských polí a myslivce z při-
lehlé bažantnice. Ve 20. století ji rozdělili 
na dvě bytové jednotky s odlišnými čísly 
popisnými. Dnes není trvale obydlena a její 
rozpadávající se zdi nenaskýtají kolemjdou-
cím příliš utěšený pohled. Spolu s nedaleko 
rezivějící výpustí nenápadně svědčí o zašlé 
slávě rybníka Klenot. Nic dalšího tu po něm 
nezbylo. Snad až na komplikace, které i po 
dvě stě letech od svého zániku způsobuje 
železničářům. V současnosti probíhá re-
konstrukce železničního úseku Velim – Po-
říčany a v místech, kde býval, je prý kvůli 
narušení a větší nestabilitě železničního 
spodku oprava nejvíce urgentní. 

Michal Merhaut
(Článek byl převzat z blog.idnes.cz.)                                     
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V sobotu 25. září 2021 pořádá Asoci-
ace regionálních značek první celostátní 
den otevřených dílen, farem a  výroben. 
PORTA APERTA otevře brány téměř šede-
sáti řemeslných dílen, zemědělských fa-
rem a výroben potravin či nápojů, které 
spojuje to, že v nich vyráběné produkty 
byly oceněny některou z regionálních 
značek kvality.

Vedle jedinečné možnosti poznat, kde 
a jak certifikované produkty vznikají, a setkat 
se s jejich tvůrci, bude na řadě míst možné 
vlastnoručně si vyzkoušet výrobu a  podle 
charakteru produkce budou připravené 
i  ochutnávky či doprovodné programy pro 
děti i dospělé.

Mapu a seznam míst, která bude mož-
né v rámci prvního ročníku PORTY APER-
TY navštívit, spolu s popisem nabídky 
a  odkazy na další informace najdete na 
www.porta-aperta.cz.

Změny programu nejsou vyloučeny, dou-
fáme ale, že zapojená místa budou ještě při-
bývat. Sledujte aktuality na webu.

A  na co konkrétně se můžeme 25. 9. 
v rámci Porty Aperty těšit?

U  nás v  Polabí bude otevřena biofarma 
v Tuchomi, včelařská prezentace v Poděbra-
dech, Ovocné sady Bříství a prodejna regio-

nálních výrobků Lemanta s ukázkou tvoření 
z  pedigu Ivety Kocourkové. Pokud v  tomto 
termínu budete v  jiném regionu, inspirujte 
se k návštěvě na výše uvedeném webu.

Akci pořádá Asociace regionálních zna-
ček, která už patnáct let zviditelňuje kvalit-
ní regionální výrobky, služby a  zážitky. Ak-
tuálně sdružuje 29 regionů po celé České 
republice, v nichž je certifikováno přes tisíc 
kvalitních místních produktů. Certifikát re-
gionální značky garantuje místní původ 
a  kvalitu řemeslného výrobku či potravin 
a  přírodních produktů, služeb v cestovním 
ruchu a zážitků.

Kontakt pro více informací:
Tereza Zatřepálková 
Asociace regionálních značek, z.s.
tel. 733 392 747 
e-mail zatrepalkova@arz.cz
www.regionalni-znacky.cz
www.porta-aperta.cz

Kateřina Pospíšilová 
MAS Podlipansko, o.p.s. 
koordinátor značky POLABÍ reg. produkt 
tel. 721 170 388 
e-mail: projekty@podlipansko.cz

PORTA APERTA

Pečeckou divočinou za Havlíčkovou lípou
Doporučený výlet v tomto článku je opět 

trochu delší, ale stejně jako předchozí je 
možné jej rozdělit díky vlaku na dvě části. 
Celá trasa je vhodná pro pěší i cyklisty.

Výlet začíná na cyklostezce z Peček do 
Chvalovic. Na této trase si můžete povšim-
nout vyšších stromů před benzinkou. Jedná 
se o okrasné jabloně, které svým načerve-
nalým listím přitáhnou zrak kolemjdou-
cích.

Ve Chvalovicích zahneme ke hřišti, za 
kterým odbočíme na vyznačenou cyklo-
stezku na Kostelní Lhotu a Milčice. Po 
opuštění Chvalovic se objevíme v cestě 
sevřené zelení, která místy vytváří tunel. 
Dříve tato cesta bývala jen pro odvážné, 
ale díky pravidelné údržbě je poslední léta 
sjízdná i pro cyklisty.

Na konci zeleně se objevíme mezi poli. 
Z levé strany se k nám přiblíží koryto Chva-
lovického potoka. Po pravé straně se obje-
ví pole s dozrávající sójou. Ta se v posled-
ní době pěstuje v okolí hojně. Její využití 
je podobné jako u řepky – jen nás na jaře 
nedráždí sytě žlutou barvou, alergeny ani 
špatnou pověstí.

Cesta nás dovede ke křižovatce cyklo-
stezek. Pokud bychom se vydali doprava, 
dostaneme se do Kostelní Lhoty a po dal-
ších polních cestách až k Labi a Labské 
cyklostezce. My se ale vydáme doleva. Po 
kilometru dorazíme do Milčic. Po levé stra-
ně si můžeme prohlédnout Vavákův statek. 
František Vavák byl významný písmák 
a místní rychtář. Zanechal nám rozsáhlé 
paměti, ve kterých popisuje tehdejší život, 
počasí, úrodu a ceny místních plodin. Ně-
které pečecké rodiny na něj nevzpomínají 
v dobrém, protože jako aktivní katolík ještě 
dva týdny před platností Tolerančního pa-
tentu provedl domovní prohlídky a zadržel 
zakázanou protestantskou literaturu.

I když z Milčic budeme pokračovat na 
Tatce, na chvíli z trasy odbočíme a podél 
rybníčku zajdeme k památnému kameni 
a vysazené lípě k 50. výročí úmrtí K. H. 
Borovského. Není to jediný památný strom 
v Milčicích. U silnice na Chvalovice po 
pravé straně roste hrušeň vysazená kolem 
roku 1900.

Naše cesta teď míří na cyklostezku na 
Tatce. Ta je lemována relativně novou vý-
sadbou jeřábů, jejichž plody se hodí do 
marmelád, likérů, čajů, nebo jako náhrada 
brusinek. U železničního přejezdu můžeme 
pozorovat postupující rekonstrukci kori-
doru, vyrazit pěšky do Peček podél kolejí 
(při jižní straně), nebo nasednout na vlak. 
My ale budeme pokračovat dál rovně - do 
Tatců.

Tatce mají krásnou naučnou stezku s de-
seti zastaveními, která stojí za samostat-
ný výlet. My z Tatců vyrazíme po silnici 
na Pečky (po levé straně na poli byla letos 
oseta pohanka – pro Polabí ne zcela typic-
ká plodina – k její sklizni ale dojde pravdě-
podobně v době vydání tohoto článku). Ze 
silnice odbočíme hned na první polní cestu 
doprava. Po levé straně budeme mít větro-
lam, který by měl být na konci tohoto roku 
prodloužen novou výsadbou o dalších skoro 
500 metrů. Následuje cesta mezi poli, nad 
kterými můžeme v průběhu roku sledo-
vat různé ptáky. V zimním období volavky 
popelavé i bílé, na jaře prolétající luňáky 
červené, přes léto pro naši krajinu typické 
káně lesní.

Cesta nás dovede až k silnici z Chotutic 
ke staré kolínské silnici. Po pravé straně si 
můžeme na vršku prohlédnout zrestauro-
vaný křížek s nyní znovu čitelným nápisem 

na pískovci. Krátká odbočka doprava by 
nás dovedla starou hruškovou alejí k chotu-
tickému hřbitovu. 

My se již vydáme ale zpět, sejdeme 
do Chotutic podél krásné secesní kaplič-
ky z roku 1805 (secesní podobu získala až 
v roce 1909). A kudy domů z Chotutic? Kdo 
si chce užít výhledy na Pečky, může za náv-
sí s parčíkem a pomníkem padlým zahnout 
doleva a po polní cestě dojít zpět na tatec-
kou silnici (mimochodem, na této cestě 
se nachází nejvyšší bod našeho katastru). 
Druhou možností je jít přes vesnici až do 
Radimi. Třetí a asi nejoblíbenější možnost 
je napojit se na zelenou turistickou znač-
ku a podél Výrovky a Mlýnského náhonu 

dorazit do Radimi. Na zámku v Radimi se 
můžete osvěžit v zámecké kavárně. I v září 
bude otevřena. Sladkou tečkou zde můžete 
oslavit své putování.

Tomáš Vodička
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To není žádná dřina, člověk musí pracovat s lehkostí a jde to…

O Jiřím Rückerovi (1955), pečeckém 
rytci a řezbáři, „Nositeli tradice lidových 
řemesel“ (UNESCO), jsem slyšel popr-
vé v televizním pořadu Toulavá kamera. 
Tenkrát mě - historika divadla a muzejní-
ka - nejvíc zaujalo, že mimo jiné vyřezává 
loutky. Takže byla jen otázka času a příleži-
tosti k tomu, aby pro rubriku Tváře Peček 
vznikl rozhovor. Setkali jsme se v mistrově 
dílně na Tahiti, naplněné všemožnými ná-
stroji, stroji a zařízením, ale hlavně různý-
mi ručně vyrobenými artefakty: produkty 
jeho bezměrné píle a talentu, až oči z těch 
detailů a krásných materiálů přecháze-
ly a rukám se chtělo zkusit to taky aspoň 
trošku. Mistr vyprávěl, já se ptal, povídali 
jsme si tak v jednom kuse skoro pět hodin. 
Vlahý srpnový večer se pomalu plížil, dlou-
ho se nám ani rozsvítit nechtělo, abychom 
umělým světlem nerozštípli onu blízkost, 
která přichází, když si lidé mají co říct.  Vy-
právěl o svém dětství a rodičích, o tom, jak 
se k tomu devateru starých řemesel dostal, 
jaké dřevo je vhodné na to či ono, skromně 
přešel, že v několika oborech toho zná to-
lik, co by v každém z nich vystačilo na dok-
torát, i to, že dosáhl výsledků a ocenění, 
které by z něj mohly dělat celebritu, kdyby 
o to stál. Vyřezávat třeba perníkářské for-
my znamená nejen znát technologii výroby 
dřeva a techniku rytí, ale také vědět hodně 
z etnografie a folkloristiky, pochopitelně 
tedy z obecné historie, ale také místopi-
su či religionistiky. Jiří Rücker mi vyprá-
věl o tom, jak s manželkou podnikali, ale 
také o své druhé životní lásce: o skautingu, 
o Pečkách, o malíři Bohumilu Kulveitovi 
(k tomu se ještě musíme vrátit!), o tom, co 
dělá dnes a jaké má plány. Po dvou a půl ho-
dinách jsem vypnul nahrávání a ještě jsme 
si dlouho povídali a kochali krásou, jež 
vzniká pod rukama, které umí tvořit. Něco 
málo z toho večera jsem se pokusil zachytit 
i pro vás, milí čtenáři. 

Když se tak rozhlížím ve Vaší dílně ko-
lem sebe a vidím všude kolem sebe ty ná-
stroje a strojové zařízení, a pak tu spous-
tu rozdělané i již hotové krásy několika 
tradičních řemesel, nejprve se Vás mu-
sím zeptat: jak jste se k tomu vlastně do-
stal? Kde jste se tomu naučil?

Myslím si, že vždycky je daleko jedno-
dušší, když člověk vidí nějaký vzor, nejlépe 
na rodičích a prarodičích, když je to zkrát-

ka rodinná dílna a on v tom vyroste. U mě 
to sice nebylo tak přímočaré, protože jsem 
se narodil do doby, kdy už soukromým fir-
mám a podnikání odzvonilo, ale v rodině to 
řemeslo pořád nějak bylo. Rückerovi, tedy 
z tátovy strany, založili ve Dvoře Králové 
nad Labem slévárnu umělecké litiny, kte-
rou jim v roce 1951 znárodnili. To byli tedy 
litci, ti museli nejprve vyřezat model na for-
mu, do které to lili a pak odlitek cizelovali. 
Dělali různé věci, mimo jiné třeba ozdobné 
nožičky ke kamnům. Z té druhé máminy 
strany, to zase byli betlémáři, pocházeli 
od Příbrami, a tam je dlouhá a také známá 
tradice vyřezávaných betlémů. U nich jsem 
v nějakých sedmi – osmi letech poprvé vi-
děl strejdu vyřezávat betlém. Bohužel jsem 
už nezažil dědu a babičku, ti zemřeli příliš 
brzy, ale tady ten strejda mě jednou vzal do 
Jeruzaléma (u Příbrami) a tam žil pán, jme-
noval se Benda, který různě sháněl a kupo-
val figury ze starých betlémů a dával je do-
hromady. Měl velkou místnost, kde to sta-
věl a já jako malý kluk, když jsem to viděl 
v celé té ohromné kráse, jsem tomu kouzlu 
propadl. Pak už jsem chtěl být vždycky pře-
devším řezbář. 

Ale to asi ještě nějakou dobu trvalo, 
než jste se jím stal…

Ano, vyřezávat jsem začal již v raném 
věku, ale abych se jednoduše rozhodl, že 
to chci dělat a živil se tím, to samozřejmě 
v té době takhle nešlo, tehdy byla i na pros-
té vyučení se nějakému řemeslu tak zvaná 
směrná čísla a byly taky posudky, v nich se 
psalo o tom, jaký máme původ a já, že jsem 
skaut a nevstoupil jsem do SSM, takže ně-
jaká výběrová škola nepřicházela v úvahu. 
Obor řezbář kostelních betlémů nikde ani 
pochopitelně nebyl, tak jsem se vyučil v Po-
děbradech rytcem pro podnik Tona v Peč-
kách, to bylo tomu řezbářství nejblíž. Ale 
bavilo mě to, hodně mě to chytlo, jednak 
jsem měl dobrého mistra a pak jsem „ces-
toval“, nezůstal jsem jen u jednoho druhu 
práce, což by byla dost nuda dělat celý ži-
vot třeba na sklářských formách… Šel jsem 
rýt poštovní razítka a štočky, taky jsem ryl 
šperky, medaile, odznaky, zbraně… Práce 
to byla pestrá.

Jak jste se k ní dostával? 
Tenkrát se pracovalo tak zvaně v úkolu, 

člověk dostal úkolem, co a kolik má udělat 
a já si k tomu pokaždé rychle našel něco 
dalšího, šel jsem si za tím. U nás doma se 
pořád něco dělalo, to jsem měl v sobě od 
dětství, tak jsem si pokaždé řekl, že bych se 
chtěl ještě naučit tamto a tohle, dal jsem vý-
pověď a šel jsem dál. A když jsem si myslel, 
že jsem se to už naučil, zase jsem dal výpo-
věď a šel zase jinam. Tak jsem těmi dílna-
mi a řemesly cestoval. Po práci jsem taky 
dělal hodně věcí, které bych jinak dělat ne-
mohl, taky jsem chodil po starých rytcích 
a řezbářích a snažil jsem se od nich ještě 
něco pochytit... Třeba si vzpomínám, když 
jsem dělal v Uměleckých řemeslech, tak 
tam vždycky, když byl první máj a takové ty 
režimní oslavy, k nám přišel oběžník, aby-
chom přišli tam a tam s mávátky a tak po-
době, a teď to šlo třeba od zlatníků, k nám, 
uměleckým kovářům, a pak k truhlářům 
a řezbářům a já jsem se vždycky přihlásil, 
že jim to donesu, jenom proto, abych se tam 
do té dílny dostal a ty chlapy při práci viděl, 
to bylo pro mě hrozně důležité.

Zaujala mě Vaše zmínka o rytí poš-
tovních razidel a štočků. To musela být 
ohromně zajímavá práce…

Ano, měl jsem v tom i velký kus štěstí. 

To jsem se totiž dostal k mistru Herčíkovi 
(Josef Herčík, 1922-1999, grafik a rytec, je-
den z nejvýznamnějších českých rytců po-
válečné doby, vytvořil víc jak čtyři stovky 
známek, pozn. LV), který mi nejdřív řekl: 
„tak mi ukažte, co děláte“, vytáhl jsem své 
album s rytinami, a on: „no, tohle chce ji-
nak, tohle je dobré, tohle taky, tohle už 
se dělá jinak…“ a tak jsme to prošli celé, 
a když viděl, že nejsem žádný žebravý fi-
latelista, který tam přišel pro černotisk, 
tak mi postupně ukázal spoustu užiteč-
ných věcí a přičichl jsem taky trochu k těm 
známkám…

A máte třeba také nějakou „svoji“ 
známku?

Nemám, to ne… To byla vždy výhradně 
kolektivní práce pro autora známky.

To byla tedy dílna, kdy každý dělal 
něco a pak tam byl jeden mistr, který to 
„dotahoval“ a pak se pod to podepsal jako 
autor?

Ano, v podstatě se to tak dá říct. Byla 
to dílna, kde se ryly razidla a štočky a byl 
tam pokaždé autor známky nebo ceniny: 
výtvarník a grafik, mistr rytec, který byl 
zaměstnaný Státní tiskárnou cenin. To byl 
tak třeba Bedřich Housa, v té době úžasný 
rytec… Taky se třeba rylo pro Ladislava 
Jirku, Jindřicha Schmidta… Ono to tak ně-
jak ale bylo vždycky. Ten velký mistr, třeba 
Rembrandt, Rafael… nemohl to stihnout 
všechno, on to zkrátka navrhoval a pak do-
tahoval, cizeloval. A měl tam pak své žáky 
a spolupracovníky, kteří míchali barvy, při-
pravovali materiál, řezali formy a tak dále. 
Podobně to chodilo i u těch známek.

A dělal jste v té době i nějaké vlastní 
autorské práce?

Málo, to byla skutečně v té době zejména 
kolektivní práce. Ale přece jen něco… Když 
byl v Pečkách farářem páter Holota (P. Vla-
dimír Benedikt Holota, 1922, františkán 
účastník druhého i třetího odboje, v Peč-
kách působil v době normalizace – pozn. 
LV), tak jsem něco dělal pro náš kostel, 
taky jsem zlatil a restauroval, něco i řezal… 
Hlavně jsem ale v tomto smyslu restauro-
val, několik betlémů, co si vzpomínám tak 
do Velimi, ten pečecký jsem tady měl dva-
krát, ten byl poměrně ve špatném stavu. 
Byla tam spousta věcí poškozených a ve své 
době neodborně opravených.
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Ale to jste si už postupně zařídil svou 
vlastní dílnu?

Ano, ale to taky nebylo jako dnes, když 
vezmete peníze a pořídíte si, co potřebuje-
te. Tenkrát jsme si stroje a zařízení museli 
skládat doslova po součástkách, jenom tu 
a tam se dalo něco někde koupit ze starých 
vyřazených strojů. V tom mi hodně pomo-
hl můj tatínek, který byl vyučený nástrojář 
a sháněl různě ty věci, které pak dával do-
hromady.

A jak jste se dostal nakonec k tomu vy-
touženému řezbářství?

To byl celou dobu „jenom“ koníček. 
Začal jsem už v tom dětství, když mi bylo 
těch sedm, osm let a začal jsem zkoušet ty 
figurky. Hodně jsem se později naučil od 
různých starých mistrů, které jsem možná 
i trochu otravoval, ale nejvíc člověka naučí 
sama praxe. Já jsem měl pak i tu výhodu, že 
jsem si mohl například spoustu dlát udělat 
sám, ono je to totiž docela drahé, ale když 
máte výheň po tátovi a víte co s tím, tak si 

to můžete udělat. V tom jsem měl výhodu, 
že jsem pracoval v kovu i ve dřevu. Je to 
pořád jedna práce, která je jenom o tom ten 
materiál pochopit a naučit se s ním dělat. 
To není žádná dřina, člověk musí praco-
vat s lehkostí a jde to… Víte, ono totiž také 
platí, že práce například na perníkových 
formách je víc rytecká než řezbářská, to se 
opravdu spíš doplňuje.

Rozumím tomu správně, že řemes-
lu řezbářství, na které máte dnes celou 
řadu ocenění, jste se tedy vždycky věno-
val až poté, kdy Vám na ně po vší práci 
zbyl čas?

Dá se to tak říct, i když já jsem tu práci 
vždycky bral tak, jak přišla, bavilo mě stej-
ně rytectví jako pak třeba i tiskařina, když 
jsme si po roce 1989 zařídili vlastní rodinný 
podnik, práce u nás bylo a je vždycky víc 
než dost. 

A čemu se nejraději nebo nejvíc věnu-
jete dnes, když už máte konečně čas?

Asi nejvíc se v současné době věnuju vy-

řezávání perníkářských forem, to mě baví 
hodně. Mám nakreslených asi tisíc svých 
motivů na formy, ke kterým se ale nemů-
žu stále dostat kvůli jiné práci… Ale také 
bych se chtěl víc věnovat vyřezávání bet-
lémů a loutek, to cítím jako dluh sám sobě 
a svým nejbližším, vždycky jsem to odsou-
val na pozdější doby… Mám ještě spoustu 
věcí v plánu, ke kterým jsem se ještě nedo-
stal. Ale nejen dřevořezbu, i rytectví, tiska-
řinu… Práce je tolik!

Mistře Rückere, já už Vás tedy nebudu 
dál zdržovat a popřeji Vám, ať se práce 
daří a stále do ní máte tolik chutí a elá-
nu! Mockrát Vám děkuji za přijetí i roz-
hovor, především pak ale za krásný a in-
spirativní večer.

Připravil Libor Vodička

„Přelez, přeskoč, ale nepodlézej!“ zní 
nové motto cimrmanovského památníku 
na tento rok. V pátek 30. července v podve-
čer se u něj sešla skupina přátel díla světo-
vě zneuznaného génia, aby pod uměleckým 
vedením Jiřího Lazara uctili Cimrmanův 
kulturní, vědecký, pedagogický a myko-
logický odkaz, ale především sobě připo-
mněli další etické krédo největšího Čecha 
(hned po lucemburském Karlu IV. a možná 
Janu Žižkovi, ale o tom se vedou spory). 
Na hezkou tabulku se už bohužel nevešel 
legendární Cimrmanův dovětek, původně 
směrovaný malému Konrádu Henleinovi: 
„Můžeš se ohnout, ale pak se hned narov-
nej.“, na nějž si tedy budeme nadále jenom 
myslet. Čímž velectěnému kolektivu tvůr-
ců památníku dáváme na srozuměnou, 
jestli by většími tabulkami nevyšli vstříc 
géniově nestručnosti, případně krátkozra-
kým při jejich četbě. Nemáte zač děkovat.

-red- V neděli 15. srpna se v pečeckém parku 
po dlouhé době „probudila“ naše sáňko-
vačka. Místo, které neodmyslitelně spoju-
jeme spíše se zimními radovánkami se už 
počtvrté pod taktovkou hnutí Naše Pečky 
proměnilo v obří vodní skluzavku. Již tra-
dičně na akci dorazilo několik desítek dětí, 
které se pouštěly do adrenalinových jízd po 
více než 20ti metrové klouzačce. I letos se 
našlo několik odvážných rodičů, kteří se 
také sklouzli – ať už se svými dětmi nebo 
bez nich. Ale i když se zrovna neklouza-
li, troufáme si říct, že se všichni účastníci 
akce dobře bavili a odpočinuli si od všed-
ních starostí. 

Rádi bychom poděkovali Pečeckým 
službám za posekání trávníku a pečeckým 
fotbalistům za to, že nám opět pomohli akci 
technicky zajistit. Velké díky také patří tr-
pělivému Jiřímu Švejnohovi, který se dě-
tem na klouzačce věnoval celé odpoledne.

Za Naše Pečky Viktorie Janáčková

Sáňkovačka

Výletníci
Díky mimořádným zastávkám rychlíků 

v Pečkách jsme se vypravili do Žďáru nad 
Sázavou. Navštívili jsme zámek, prohlédli 
si rekonstruovanou baziliku Nanebevzetí 
Panny Marie a svatého Mikuláše. Hlavně 
jsme se těšili na dílo barokní gotiky od Jana 
Blažeje Santini- Aichela poutní kostel sva-
tého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
Vnitřek prochází velkou rekonstrukcí, ale 
z velké části je již opraven. Všichni byli 
spokojeni, že jsme si vybrali k výletu toto 
výjimečné místo.

Věra Šuková

další (k)rok učiněn!

Při příležitosti odhalení motta cimrma-
novského památníku Zeměkoule v kostce 
pro rok 2021 naše město 30. 7. 2021 navštívil 
pan senátor David Smoljak se svou milou 
manželkou. Spolu se mnou si pan senátor 
prošel město, probíraly se plány, pohovořilo 
se o legislativních návrzích, které pan se-
nátor předkládá, a dohodlo se, že to nebude 
poslední návštěva našeho města :). 

Alena Švejnohová – starostka

První „kameny zmizelých“ v Pečkách
Tak zvané stolpersteiny, neboli „kame-

ny zmizelých“, přesněji „kameny, o které je 
třeba klopýtnout“ (zavadit pohledem), jsou 
dlažební kostky s mosazným povrchem, 
vsazené do chodníku před domy obětí ho-
lokaustu a nacistického režimu. Původně 
šlo o projekt německého umělce Guntera 
Demniga, který ten úplně první kámen po-
ložil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně 
nad Rýnem. Od roku 2008 se stolpersteiny 
nacházejí i v chodnících ve městech v Čes-
ké republice a od 9. července je první ká-
men i v Pečkách na ulici Moravská č.p. 423, 
před domem, kde se narodila jedna z obětí 
Heydrichiády JUDr. Antonín Munzi.    

Onen horký červencový pátek se před 
domem dnešního majitele, iniciátora a rea-
lizátora vzpomínky pana Jonáše Hájka se-
šlo několik desítek občanů, kteří zavzpomí-
nali na původní obyvatele domu, a zejména 

pak na A. Munziho, soudce čáslavského 
soudu, který byl za odbojovou činnost umu-
čen v červnu 1942. Mnoho o této osobnosti, 
která za své vlastenectví zaplatila daň nej-
vyšší již ve svých 36 letech, neví ani jeho 
žijící syn, jenž o svém tatínkovi krátce pro-
mluvil a ukázal nám i několik rodinných 
fotografií. Někteří návštěvníci ještě dob-
ře pamatují maminku A. Munziho, která 
v domě žila až do osmdesátých let. Munziho 
náhrobek můžeme vidět na pečeckém hřbi-
tově, jeho tělesné ostatky ale zmizely někde 
v hromadných hrobech poblíž pověstného 
pardubického Zámečku. 

Kdo půjdete Moravskou ulicí, jistě si 
všimnete lesklého kamene v dlažbě. V příš-
tím roce budou do pečeckých chodníků 
umístěny další kameny zmizelých, aby je-
jich jména zůstala v paměti zachována.

-red-
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Poštovní holubi v Pečkách
Zdravím všechny čtenáře u našich spo-

lečných chvilek. Jelikož letošní závodní 
sezóna starých holubů je zdárně u konce, 
tak si řekneme, jak probíhá výcvik našich 
mladých nadějí.

V začátcích se holoubata seznamu-
jí s prostředím kolem svého holubníku. 
Můžeme sledovat nejisté přelety pouze 
ze střechy na střechu. Po několika dnech 
vzlétnou, ale stále se snaží držet co nejblíže 
u svého rodného holubníku. Získávají stále 
větší jistotu a jejich lety kolem holubníku 
se stále vzdalují. Začnou prozkoumávat 
okolí svého domova, tak po dvou třech mě-
sících již zůstávají mimo holubník i hodiny. 
Seznamují se tak s nejvýznačnějšími body 
(sledují silnice, řeky, železniční tratě a jiné 
dobře rozpoznatelné linie) podle nichž se 

budou po zbytek života při svých návratech 
orientovat.

To hraje v získávání navigačních a ori-
entačních schopností holubů klíčovou 
roli. Holubi se sice   mohou ztratit a uletět 
i v blízkosti svého holubníku, ale bez tohoto 
několik měsíců trvajícího období se jinak 
nenaučí bezpečně nalézt cestu domů a ne-
lze je vypouštět z větších vzdáleností.

Jakmile jsou dostatečně seznámeni                
s domácím prostředím, přichází již pro 
pošťáky specifický druh tréninku. Hejno 
mladých holubů se pochytá a odveze na 
pole v okruhu do pěti km od domova a tam 
se vypustí. Někteří chovatelé  přidávají do 
hejna několik starých holubů, kteří mohou 
mladým usnadnit návrat. V následujících 
trénincích jsou holubi vypouštěni  ze stále 

V Sokole se zase cvičí
Od 6. 9. 2021 obnovují oddíly Sokola Pečky svoji činnost.
Ve svých řadách uvítají nové zájemce, vybírat můžete ze široké nabídky sportů pro 

všechny věkové kategorie – více informací na webových stránkách https://www.sokolpec-
ky.cz/. Nebo přijďte do naší nově zrekonstruované sokolovny – časy tréninků v přiloženém 
rozvrhu.

Těšíme se na Vás, Sokolové Pečky

větší vzdálenosti. Délka letu postupně na-
růstá až po desítky kilometrů. Významnou 
roli hrají i proměnlivé podmínky, ale i stres 
spojený s přepravou, na něž si holubi musí 
zvyknout. Nejdelší tréninky přichází zhru-
ba  po 4 – 5 měsících, ještě před prvním peli-
cháním. Toto jsou  lety v rámci celé oblasti, 
kdy se holubi naloží do přepravního auta 
a již v tomto věku musí zvládnout několik 
soutěží. U nás se jedná o Žebrák, Rokycany, 
Tachov 2x a Amberg 2x. A právě v období 
tréninků se právě nacházíme my holubáři, 
jezdíme a trénujeme a trénujeme. Tak nám 
držte palce, ať máme co nejmenší ztráty a 
tak se můžeme příští rok těšit na další sezó-
nu, kdy si už letošní mladíci občas sáhnou 
na dno svých sil.

Petra Mašínová

Volejbalistky se soustředí
I letos jsme mohli odjet na volejbalo-

vé soustředění do Vysokého nad Jizerou 
a zdokonalovat tam naše dovednosti. Pro 
začátek jsme vyzkoušeli různé pohybové 
hry a aktivity pro seznámení. Od druhého 
dne už jsme začali poctivě trénovat volej-
bal. Bohužel nám většinu týdne propršelo, 
a tak jsme si museli vystačit s vnitřními 
prostory v hale. Ale to nás v našich plánech 
nezastavilo. V úterý dopoledne se počasí 
trošku umoudřilo, a tak jsme si na chvíli 
odpočinuli od volejbalu a prošli se na neda-
lekou rozhlednu, kde jsme si užili parádní 
výhledy. Po poledním klidu jsme se opět 
vrátili k trénování a konečně přišlo na řadu 
venkovní hřiště. Každý správný volejbalis-
ta přece musí být od antuky.

Pro večerní programy nesměla chybět 
ani kytara a společné zpívání, spoustu des-
kových her a pohybových aktivit. V prů-
běhu týdne každý sbíral bodíky za různé 
soutěže a na konci byli všichni odměněni 
věcnými cenami, které se určitě líbily. My 
bychom také chtěli poděkovat všem, kdo 
nám nějakými těmi cenami přispěli.

Soustředění proběhlo v klidu, bez závaž-
nějších zranění a pevně věřím, že jak děti, 
tak i my, trenéři, jsme si soustředění užili 
a těšíme se, až budeme moci podávat ty nej-
lepší výkony během zápasů v sezóně.

10-TI LeTÉ JuBILeuM MIXu 
PeČky 2021 S PřekVaPeníM  

Ne jedno překvapení čekalo účastníky 
letošního ročníku Mix Pečky 2021. Vezme-
me to od začátku. Kulatý jubilejní ročník 
si žádal na zahájení něco netradičního. Or-
ganizátorky proto přizvaly zástupce města 
Pečky a zahájení turnaje tak proběhlo za 
účasti a podpory paní Ivety Minaříkové, 1. 
místostarostky města Pečky. Ta na úvod 
připojila povzbudivá slova všem volejbalis-
tkám a volejbalistům a popřála úspěšnou 
hru. 

Letos se turnaje zúčastnilo celkem 13 
týmů, povětšinou stálice této akce, které 
na tom byly herně velmi vyrovnaně, a proto 
umístění některých týmů tzv. na chvostu 
nebylo nijak ostudné. Tak jako každý rok 
byla využita kromě antukových hřišť i hřiš-
tě s umělým povrchem, která prošla nedáv-
no rekonstrukcí.

Tradice této akce má delšího trvání než 
jen 10 let (2012 - 2021). Ta se však počítají 
jako novodobá píšící se historie poté, co se 
do organizace pustila nová generace Volej-
balu Pečky. Aby bylo toto výročí náležitě 
oslaveno a ozvláštněno organizátorky při-

pravily pro všechny účastníky překvapení 
v podobě speciální edice triček. Aby byl 10-
tý ročník ještě více speciální, nechali jsme 
pro účastníky vyrobit limitovanou sérii 
vratných eko-kelímků, které si účastníci 
buď ponechali a nebo vrátili do běhu. Tur-
naj se rok od roku více a více ubírá směrem 
ekologickým, aby produkce odpadu byla co 
nejmenší. Na hřištích nechybí také odpad-
kové koše na třídění odpadu.

O úžasné zakončení herní části dne se 
postaraly sesterské týmy Bojkot A a Bojkot 
B, kteří ve velkolepém finále ukázali napí-
navé utkání, z něhož Bojkot B vyšel jako ví-
těz. Avšak třešničkou na dortu byla žádost 
o ruku, která proběhla přímo na hřišti při 
zápase. 

Posledním překvapením kulatého roč-
níku byla večerní zábava, o kterou se posta-
rala kapela NĚCO a bylo to opravdu něco! 

Na úspěchu turnaje se podílely nejen 
týmy, ale také počasí, které se jako kaž-
dý rok mimořádně vydařilo. Všem, kteří 
pomáhali se zajištěním turnaje velmi dě-
kujeme, také děkujeme všem týmům za 
navození pohodové atmosféry a za kvalitní 
a pěknou hru. Speciálně bychom chtěli po-
děkovat městu Pečky, které nám postkyt-
lo propagační předměty a ty byly předány 
s dalšími cenami.

Konečné pořadí všech týmů: 1. Bojkot B, 
2. Bojkot A, 3. Účastníci, 4. Játra staré dámy, 
5. Nuda v parku, 6. Komiksáci, 7. WTF, 8. 
Hranolky s kečupem, 9. Českobrodské vět-
ry, 10. Chotusice, 11. Dopijem a pudem, 12. 
Fjodor, 13. Pandy

Za organizační tým Ladislava Šátková ml., 
Helena Šestáková  Volejbal Pečky

novinky 
u atletického oválu

Nové sportovní prvky pro šplh a vrh kou-
lí a umělý trávník na atletickém sportovišti.
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Burza práce v nymburku
Krajská  hospodářská komora Střední 

Čechy  Vás zve  k návštěvě dalšího roční-
ku BURZY PRÁCE v Nymburku, která se 
koná ve čtvrtek                dne 23. září 2021 od 
10,00 do 16,00 hodin. Místo konání Obecní 
dům Nymburk (bývalý KOKOS, Bedřicha 
Smetany 55, Nymburk).

Na akci se představí firmy z okresů 
Nymburk, Praha východ, Kolín, Mladá 
Boleslav, Mělník, které mají zájem o nové 
zaměstnance. Poptávka je po pracovnících 
v technických profesích,  ve státních a  so-
ciálních službách, logistice, autodopravě, 
administrativě, potravinářství, obchodě, 
zemědělství a v dalších oborech.  

Uplatnění mohou najít zájemci o práci 
s výučním listem, středoškolským vzdělá-
ním a také vysokoškoláci.  Akce je zároveň 
příležitostí pro současné  absolventy škol 
vyhledat si zaměstnavatele  nebo příleži-
tostí domluvit si praxi nebo brigádu. Chtěli 
bychom také nabídnout možnost práce pro  
handicapované osoby a  rodiče vracející se 
do zaměstnání  po rodičovské dovolené. Pro 
tyto rodiče zde také nabízíme možnost za-
pojení do vzdělávacího projektu, který jim 
zvýší jejich uplatnění na trhu práce.  Pora-
denství pro nezaměstnané a popřípadě pro 
zájemce o změnu profese zajišťuje Úřad prá-
ce Nymburk. 

Vítáni jsou nejen všichni zájemci o práci 
z řad nezaměstnaných, absolventi škol, ale 
i všichni ti, kteří se chtějí dozvědět o nabíd-
kách firem a nabízených pracovních mís-
tech, která jsou v současné době aktuální 
na trhu práce v regionu. 

Zaměstnavatelé, kteří mají zájem na 
akci prezentovat svou nabídku,  jsou vítáni. 
Akci bychom po koronavirové situaci rádi 
pojali i jako prezentační příležitost pro fir-
my z regionu.

K prezentaci svých studijních oborů sr-
dečně zveme i střední školy z regionu, navíc 
dne 11.11.2021 pořádáme v Mělníku Veletrh 
škol VZDĚLÁVÁNÍ 2021, který je určen 
především školám a veřejnosti.  

Přihlášení na
sizlingova@komora.cz 
tel. +420 702 020 489 

Vladislava Šizlingová

Vzdělávání 
pro zaměstnance firem 
z dotace eu - ZdaRMa
V rámci operačního programu za-

městnanost (Výzva 110 - Vzdělávání 
- společná cesta k rozvoji II.) je možné 
se zúčastnit bezplatných vzdělávacích 
kurzů. 

Kurzy jsou určeny pro zaměstnance 
firem.  

Vzdělávat lze ve 4 oblastech: 
1. IT kurzy
2. Měkké a manažerské kurzy
3. Jazykové kurzy
4. Účetní a právní kurzy.
Je možné se zúčastnit jak otevře-

ných kurzů, tak si nechat udělat kurzy 
na míru pro 

10 -12 členné skupiny. 
Kurzy je možné realizovat v celém 

Středočeském kraji, Pardubicích a oko-
lí. Administrativu spojenou s účastí na 
kurzech za Vás zařídíme. 

Pro zájemce o kurzy a více informa-
cí, prosím, kontaktujte: 

Pavlína Valentová 
tel.:  775 500 622
mail: pavline.valentove@gmail.com

Přijď k nám! 
Staň se pirátem!
Hraj basketbal!
Basketbalový klub TJ Sokol 
Pečky stále hledá nové členy 

do svých basketbalových týmů 
a to děvčata (ročník 2007 -2015) 
a chlapce (ročník 2011 - 2015) 

Přihlášky od září 
ve Sportovní hale 

Čtvrtek 16.00 - 17.00 
Pátek 16.30 - 17.30 

  
Pro přihlášky a informace 

kontaktujte trenéry:
723 125 748 - katka nováková
728 043 792 - Jiří katrnoška

Setkání u kaple
Vážení spoluobčané, po roce se opět se-

tkáme v sobotu 18. září 2021 od 14 hod. 
u kaple sv. Jana nepomuckého ve Velkých 
Chvalovicích. při příležitosti chvalovické-
ho posvícení

V letošním roce přivítáme dětský pěvec-
ký sbor ARCHA, působící při farním spole-
čenství Českobratrské církve evangelické 
v Pečkách. 

Pěvecký sbor ARCHA vznikl spojením 
dětí z letního běhu příměstského tábora, 
každoročně pořádaného Vzdělávacím cent-
rem Pečky, v prostorách kostela M. J. Husa, 
Českobratrské církve evangelické v Peč-

kách a dětí navštěvujících Dětský klub, síd-
lící tamtéž.

Za vedením pěveckého sboru ARCHA 
a vším, co příprava na vystoupení obnáší, 
stojí Zuzka Brabencová a Zdeňka Hájková, 
za podpory Mgr. Pavla Juna, faráře Českob-
ratrské církve evangelické v Pečkách.

Věříme, že svojí účastí podpoříte vystou-
pení pěveckého sboru a zároveň využijete 
možnosti setkání se svými přáteli.

Na připravených panelech se seznámíte 
s historií kaple sv. Jana Nepomuckého.

MS České křesťanské akademie v Pečkách  //  
www. akademipecky.wixsite.com/akademie
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do nového školního roku 
s chutí a zase o kousek lépe!
I během letních prázdnin, kdy si děti užívaly slunečných radostí se 

svými rodinami, v naší školce „MAŠINCE“ jsme se chystali na další 
školní rok, do kterého jsme vstoupili s chutí, s dobrou náladou a s drob-
nými vylepšeními, které mají zpříjemnit pobyt ve školce dětem, ale 
i jejich rodičům.

Velkou novinkou jsou nové webové stránky, které bychom během 
září 2021 chtěli našim příznivcům představit (stále platí adresa www.
msmasinkapecky.cz), doufejme, že se jim budou líbit stejně tak, jako 
nám, když jsme je plánovali. Přeci jen bylo na čase se s těmi původní-
mi rozloučit a přizpůsobit se moderní době právě vzhledem a funkcemi 
webovek nových. Velkým zlepšením je snadnější přístupnost pro naše 
rodiče – jedním klikem by se měli dostat k aktuálnímu jídelníčku, akce 
jednotlivých tříd jsou přehlednější a také informace od vedení školy má 
své viditelné místo, aby virtuální návštěvník po chvilce nalezl právě to, 
co hledá. 

Rádi bychom také zavedli, ať už prostřednictvím webu, nebo pro-
střednictvím aplikace, redakční systém, který by rodiče pomocí roze-
síláni SMS zpráv či emailů informoval o provozních změnách a novin-
kách v naší školce. 

V celé mateřské škole probíhal během letních prázdnin generální 
úklid včetně pravidelného malování, tentokrát tříd Lištička a Sluníč-
ko. Věříme, že i nové barvy vykouzlily dětské úsměvy a snáze zahnaly 
slzičky, které bohužel ke školkovému září patří. 

Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné „babí“ léto. 
Květa Bubeníčková, zástupkyně ředitelky školy

Pojďte s námi…
Tak jako uplyne voda v řekách a mraky na obloze, tak uplynuly i le-

tošní prázdniny. Prázdniny, které byly po loňském vysilujícím školním 
roce opravdu zasloužené. Ale nějak rychle jsou pryč. Sotva jsme stačili 
ve škole vyměnit podlahy ve dvou učebnách, přebudovat tři kabinety, 
a ještě pár drobností k tomu, vracíme se zpátky do školy.

Jaký bude školní rok, který právě začíná? Chtěl bych mít skleněnou 
kouli, ze které se dá nahlédnout do budoucnosti, abych věděl, na co se 
máme připravit. Ale protože ji nemáme, musíme se připravit na všech-
ny možné varianty. I když doufáme, že se už nebude opakovat situace 
z loňského školního roku (a vlastně i předloňského), kdy jsme zůstali 
dlouhou dobu doma a viděli se pouze na dálku, musíme počítat se vším.

Začátek roku bude opět spojen s nezbytným testováním a ochranný-
mi rouškami a respirátory. Je to nepříjemné a obtěžující a … Ale pokud 
je to jediná možnost, jak chodit do školy, tak to určitě vydržíme. A bu-
deme doufat, že se celková situace nezhorší a budeme moci fungovat 
normálně. Naší snahou není opravdu nic jiného, než „normálních“ de-
set měsíců intenzivního vzdělávání ve škole.

Začátek roku budeme muset věnovat více zjišťování stavu našich 
žáků po předchozích netypických školních rocích. A také opakování 
a upevňování všeho, co se nám v předchozím období podařilo společně 
naučit. K tomu by nám měl pomoci i systém doučování, který je dopo-
ručen a podporován i ministerstvem školství. Ale kromě učiva se bude-
me muset věnovat i znovuobnovení vztahů ve třídách či znovuzavedení 
pracovních návyků, které velká část žáků někde cestou po distanční 
výuce poztrácela.

Ačkoliv nevidíme do 
budoucnosti, víme, že 
nás v tomto školním roce 
čeká především spous-
ta práce. A doufáme, že 
se nám ji podaří společ-
nými silami zvládnout. 
Možná jsem přehnaný 
optimista, ale věřím, že 
letošní školní rok bude 
dobrý, a proto vás všech-
ny zvu. Pojďte s námi…

Luboš Zajíc, ředitel školy
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hlavní partner 
akce:

0
prostor mezi

katolickým kostelem
sv.Václava a Tescem

Luboš Holub
za duhou . . .

Loutky v dílně Jiřího Rückera

Slam poetry

Srpnová neděle

První stolperstein v Pečkách



 8. 9. 18 - 19 h klavírní recitál v Jeronýmově síni
 9. 9. 18 - 20 h nová šichta - promítání v MěK v Pečkách
 18. 9. 11 - 13 h Street food festival ve Velkých Chvalovicích
 18. 9. 14 - 15 h Setkání u kapličky ve Velkých Chvalovicích
 18. 9. 16 h dětské odpoledne ve Velkých Chvalovicích
 19. 9. 15 - 20 h Svatováclavské vinobraní v Pečkách
 22. 9.  noc literatury v Pečkách
 26. 9.  Jů a Hele pro děti - sál ZUŠ v Pečkách
 26. 9. 17 h Benefiční varhanní koncert
 4. 10. 16 - 18 h Beseda s autory výstavy Voscovek a Wherrick volají Pečky
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Budiž září!
Mluvit o babím létě před těmi, kdo 

v červnu ještě a v srpnu už zase zatápěli 
v kamnech, když se chtěli trochu ohřát, je 
jako mluvit o provaze v domě oběšencově, 
tak to tentokrát zkusíme jinak. Ani pranos-
tiku do toho výjimečně nebudeme plést, 
poněvadž nám letos v létě vyšla asi jen ta 
„svatá Anna – chladna z rána“, často i v po-
ledne a večer… Dnes si tu totiž připomene-
me dvě zářijová pečecká výročí, byť obě se 
týkají posledních věcí člověka. První nám 
připomíná, že se 3. září 1951 uzavřelo život-
ní dílo Josefa Křováka, významného geode-
ta, autora dosud užívaného kartografického 
zobrazení, který se narodil 12. října 1884 
v Pečkách, do rodiny místního stavitele. Na 
počátku dvacátého století Josef Křovák vy-
tvořil novou metodu vycházející z dvojitého 
kuželovitého zobrazení, čímž se podařilo 
převést zakřivení zemského povrchu do 
jediné roviny mnohem přesněji. Křovákův 
geniální způsob zobrazení je používán od 
roku 1933 a stal se základem pro soustavu 
rovinných souřadnic systému jednotné tri-
gonometrické katastrální sítě. Nemělo by 
nám uniknout, že se dnes tak snadno ori-
entujeme v terénu pomocí aplikace mapy.
cz nebo GPS i díky našemu rodákovi! Také 
druhé zářijové výročí se týká odchodu člo-
věka z tohoto světa. Kolem pomníku sovět-
ského vojína Andreje Malaščenka chodíme 
někteří z nás denně. Oficiální narativ ho-
voří o tom, že byl 16. září 1945 v Pečkách 
zastřelen při výkonu služby vojáky „Vlaso-
vovy“ Ruské osvobozenecké armády. Vojín 
Malaščenko byl pochován na pečeckém 
hřbitově a jeho hrob je tam možné nalézt 
dodnes. Sporný a dosud neobjasněný je 
však důvod jeho smrti. Příběh o vlasov-
cích totiž patří do oblasti městských legend 
a dnes už také víme, že vznikl mnohem 
později, patrně až po roce 1969. Jednotky 
ROA zmizely z našeho území a posléze i ze 
světa již v květnu 1945, což uvádí nejen sou-
časná západní historiografie, ale také ruské 
oficiální zdroje. Existují nejméně tři verze 
této tragické události, které se snažíme již 
delší dobu ověřit. To by nás však nemělo od-
vádět od faktu, že vojín Malaščenko přišel 
o život v Pečkách, kam došel při své vítěz-
né cestě v boji proti nacismu. A že mu patří 
úcta a věčná památka.

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

řÁdkOVÁ InZeRCe

Zveme vás

Bližší informace o naší společnosti, výrobcích, 
prodejnách, termínech pořádaných akcí najdete na 
www.polabskeuzeniny.cz, Facebooku polabskeuzeniny.

Na Vaši návštěvu se těší tým pracovníků 
Polabských uzenin.

Obchodní společnost PK ham spol. s r.o. je ryze česká firma, která již více než 10 
let působí na tuzemském trhu a nabízí vlastní produkci masných výrobků a uzenin pod 
značkou Polabské uzeniny. Našim zákazníkům nabízíme prvotřídní uzenářské výrob-
ky, které jsou bezlepkové a z kvalitních čerstvých surovin. Prodej zboží realizujeme ve 
firemních prodejnách a dále prostřednictvím velkoobchodních partnerů a obchod-
ních zástupců naší společnosti. Distribuci velkoobchodním partnerům zajišťujeme 
vlastním vozovým parkem po celé České republice. 

V červenci letošního roku jsme po 8 letech provedli kompletní rekonstrukci pod-
nikové prodejny v Pečkách. Naši zákazníci se mohou těšit na inovovaný design od-
povídající aktuálním trendům v gastro sektoru. Vedle rozšířené nabídky masa, uze-
nin, lahůdek byl modernizován sektor pro rychlé občerstvení, který každý den nabízí 
sortiment teplého bufetu, jako např. svačinových polévek, pečenou sekanou, ovar, 
kuřecí stehna, pečený bůček. Všichni naši zákaznici mají možnost registrace v klient-
ském systému, který umožňuje výhodnější nákupy v rámci slevových akcí. Již tradičně 
oblíbenou každoměsíční akci „Řízkobraní“, doplňujeme nabídkou teplého uzeného 
masa, které jde na prodejní pult doslova přímo z udírny. Snažíme se pro naše zákaz-
níky vytvořit maximálně příjemné prostředí s prvotřídní nabídkou zboží a těšíme se 
na Vaši návštěvu. 

Výrobní prostory v Pečkách odpovídají přísným hygienickým požadavkům, které 
jsou ověřovány pravidelnými kontrolami. Náš výrobní sortiment zahrnuje v současné 
době přes 70 položek vlastních produktů. Za účelem zvýšení konkurenceschopnosti 
na trhu jsme v posledních letech významným způsobem investovali finanční prostřed-
ky do komplexní modernizace výrobního provozu a distribuce. Konkrétně se jednalo 
o stavební úpravy výrobních prostor a expedice, o instalaci nové udírny, vakuové ba-
ličky, myčky, masírovacích strojů, vakuové narážky, konvektomatu, kutru, škvařícího 
kotle a dalších zařízení včetně pořízení nových rozvozových vozidel.

Poslední projekt, který jsme realizovali v  letech 2020-2021 pod názvem 
„Modernizace technologie výroby uzenin v Pečkách“, souvisel s pořízením nové 
technologie nastřikování masa a výroby láku. Realizace projektu byla podpoře-
na z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD) „Společně 2014+“ pro území MAS Podli-
pansko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů napl-
ňující cíle SCLLD příslušné MAS. Významnou pomocí při administraci projektu 
pro nás byla Místní akční skupina Podlipansko, která nám poskytla odborné 
poradenství a své cenné zkušenosti související s projektovým řízením.


