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Změna je život
Po více než roce rozvažování jak dál, 

zjišťování všemožných informací, včet-
ně realizace čtenářské ankety a interních 
rešerší jak to dělají jiní, rozhodli jsme se 
udělat podstatnou změnu a Pečeckým no-
vinám dát od září tohoto roku zcela jinou 
tvář. Tou největší změnou bude, že je vždy 
kolem desátého dne v měsíci dostane kaž-
dá domácnost zdarma přímo do schránek. 
Noviny budou také vypadat jinak graficky 
a budou tištěny na recyklovaném papíru.

Proč takové změny? Vyplývají přede-
vším z potřeby noviny udržet ve své pů-
vodní funkci jako pravidelně vycházejícího 
tištěného média veřejné služby, které zajiš-
ťuje komunikaci mezi státní správou, sa-
mosprávou a příspěvkovými organizacemi, 
jako jsou školy, městská knihovna, kultur-
ní středisko, dům s pečovatelskou službou 
atd., mezi spolky, kluby i samotnými obča-
ny, napříč generacemi, profesními i sociál-
ními skupinami. Je to důležité pro každého 
občana i pro samotné město, neboť bez toho 
nelze udržet základní jednotu obce. Pokud 
chceme mezi sebou komunikovat, dorozu-
mět se, informovat o dění, o lidech a spo-
lečnosti, musíme k tomu mít prostředek, 
jenž hájí v první řadě funkci veřejné kul-

turní služby. Možná si v této chvíli říkáte, 
že v dnešní době totéž lze zajistit prostřed-
nictvím netištěných, elektronických médií 
a sociálních sítí. Lze, nějak jistě ano, ale 
nikoliv tak, aby byl zaručen rovný přístup 
všech k informacím a za stejných podmí-
nek. Zatímco k tištěným novinám se dosta-
ne každý, kdo má ve svém bydlišti funkční 
poštovní schránku, webové stránky města, 
mobilní rozhlas, facebook či jiná netištěná 
média potřebují k jejich čtení a vnímání 
čtecí zařízení v podobě počítače nebo chyt-
rého mobilního telefonu, přístup k síti, za-
placená data apod., o digitální gramotnosti 
nemluvě, což jsou i dnes stále pro mnohé 
z nás překážky. Ty chceme odstraňovat, ni-
koli je zvyšovat.

Jistě si v této chvíli řada z vás, vážení 
a milí čtenáři, pomyslela na to, že to bude 
ale město jistě něco stát, neboť přece nic 
není zadarmo. Ano, to je zcela správná 
úvaha. Pečecké noviny nikdy v minulosti 
nebyly výdělečným podnikem, a to právě 
proto, že vždy splňovaly funkci veřejné 
služby v podobě dotovaných radničních no-
vin. Těmi zůstanou i nadále, přičemž platí, 
že pokud bychom se nerozhodli již dnes, 
v blízké budoucnosti by se naše město do-

stalo tak jako tak do situace, kdy by se o tom 
muselo rozhodnout. Čtenářů – předplatite-
lů a pravidelných kupců totiž dlouhodobě 
ubývá, stejně jako ubývá obchodních míst, 
kde by se noviny prodávaly. Je to bohužel 
obecný celosvětový trend a v současné 
době se s ním perou všechny tištěné noviny 
a časopisy, nejen naše Pečecké noviny. Je 
to přitom velký paradox, který způsobuje 
existence sociálních sítí a elektronických 
médií, která však současně nenahrazují 
média tištěná tak, aby zůstala zachována 
jejich původní funkce i kvalita. K tomu do-
sud společnost nedospěla.

Ale vraťme se k ekonomické úvaze. Zvý-
šíme-li náklad novin, stanou se mnohem 
atraktivnějším médiem pro inzerenty, a byť 
je nechceme proměnit v komerční inzertní 
periodikum, může se nám postupně poda-
řit díky tomu snížit celkové roční náklady 
na sazbu i tisk. Věříme (a praxe jiných rad-
ničních novin tuto víru upevňuje), že zvý-
šení nákladu a konec prodeje proto nebude 
znamenat výraznější zvýšení celkových 
nákladů, kromě inflace a zvýšení cen, což 
však nelze předem odhadnout. Díky vyš-
šímu nákladu novin se však bezpochyby 
podaří zvýšit kvalitu jejich grafické podoby 
a gramáže papíru, neboť se nám rozšiřuje 
nabídka tiskáren a tedy i kvalita tisku za 
srovnatelnou cenu. S vyšším nákladem 
zvyšuje se rovněž možnost výběru papíru, 
který je ekologicky citlivější k životnímu 
prostředí. Ta úvaha je podobná jako se 
starými automobily: i menší počet spalova-
cích motorů bez katalyzátoru způsoboval 
větší ekologickou zátěž, než mnohem větší 
množství dnešních „čistějších“ motorů.

Co se obsahu týká, chceme uchovat stá-
vající podobu PN. A především to, že v nich 
každý může najít aktuální informace, kte-
ré hledá a potřebuje, stejně tak jako texty 
formující naši kolektivní identitu, články 
o historii města, o jeho obyvatelích, o všem, 
co dělá naše město skutečným městem a ne 
jen noclehárnou pro lidi dojíždějící za prací 
do širokého okolí. Abychom mohli i nadále 
Pečecké noviny udržet a rozvíjet, bude po-
chopitelně záležet především na vás, vážení 
a milí čtenáři i přispěvovatelé. Bez vaší po-
zornosti, podpory a vespolné komunikace 
to nejde a nepůjde ani v budoucnosti.

Za vaše pochopení a za vaši stálost sr-
dečně děkujeme! Vaše redakce PN

Rada města vyhlašuje

II. kolo výběrového řízení 
pro poskytnutí půjček 

z Fondu rozvoje bydlení 
na rok 2021. 

Přijímání žádostí proběhne 
od 1. 8. do 31. 8. 2021 

na podatelně MÚ Pečky. 
Formuláře žádostí jsou ke stažení 

na stránkách města Pečky
www.pecky.cz
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Nové dětské hřiště 
v areálu AFK Pečky

V rámci participativního rozpočtu jsme 
podali návrh na vznik dětského hřiště 
v areálu AFK Pečky. Co nás k tomu vedlo? 
Fotbalový klub AFK se dlouhodobě věnuje 
práci s dětmi a mládeží, čímž jednoznačně 
dělá našemu městu dobré jméno. Bohu-
žel ve chvíli, kdy na hřiště zavítají menší 
děti, třeba podpořit svoje sourozence, nebo 
tatínky při sportovním utkání, tréninku, 
turnaji, není pro ně v areálu žádné aktivní 
vyžití. Napadlo nás, že by bylo fajn, kdyby 
na hřišti bylo malé dětské hřiště. A povedlo 

se! Náš návrh skončil na druhém místě. Dě-
kujeme především vám všem, kteří jste pro 
náš nápad hlasovali, vedení AFK Pečky za 
vstřícnost, Aleši Staňkovi a firmě Kenast za 
velkou pomoc a městu Pečky za realizaci. 
Věříme, že v Pečkách vznikne nové příjem-
né místo, kde se budou scházet děti a jejich 
rodiče. Zároveň doufáme, že plocha kolem 
dětského hřiště přestane sloužit jako par-
koviště.

Jana a Filip Bortlíkovi
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s majiteli všech dotčených nemovitostí!
 

Dopravní značky B28+DT nutno umístit 
min. 7 dní před začátkem stavby!

Stávající dopravní značení, které bude 
v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Otevřené výkopy budou zajištěny proti
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Změna dopravního režimu na pečeckém sídlišti
Z důvodu zvýšení bezpečnosti silniční-

ho provozu  na sídlišti v Pečkách se rozhod-
lo vedení našeho města přistoupit k úpravě 
dopravního režimu v této lokalitě  na “Zónu 
30” . Z tohoto důvodu bude na   místních ko-
munikacích v této části Peček, kde dosud 
byla povolena rychlost 50km,  instalováno 
dopravní značení, které bude povolovat ma-
ximální  rychlost jízdy 30km. O které uli-
ce se jedná je zřejmé z přiložené dopravní 
situace. Tuto situaci odsouhlasil dopravní 
inspektorát v Kolíně a úpravu dopravního 
značení stanovil  příslušný silniční správní 
úřad v Kolíně.  Organizace provozu formou 
zón 30, přináší řadu výhod, zejména bezpeč-
nostních, při poměrně nízkých nákladech 
a technicky jednoduchém provedení. Na 
rozdíl od obytných zón či sdílených prosto-
rů se nepožaduje náročná rekonstrukce ko-

munikací a členění ulic na vozovku a chod-
ník může zůstat zachováno. Není nutné 
budovat zpomalovací prahy, tak jak tomu 
je u obytných zón.  Zóny 30 (často nazýva-
né Tempo 30) představují ve většině našich 
měst absolutně převažující dopravní režim 
na síti obslužných místních komunikací 
(v ČR jde ve smyslu ČSN 73 6110 o funkční 
třídu „C“). Přednost zprava na všech křižo-
vatkách v zóně zůstává zachována. Je pro-
kázáno, že  snížením rychlosti  z 50 km na 
30 km dojde k podstatně vyšší bezpečnosti 
provozu. Vběhne-li dítě na vzdálenost 14 m 
před automobil, jedoucí rychlostí 30 km/h, 
pak řidič stihne zastavit, při rychlosti 50 
km/h nestačí ani začít brzdit. Snížení rych-
losti rovněž přispěje podstatně ke  zlepšení 
podmínek pro cyklisty, aniž by bylo nutné 
budovat samostatné stezky či pruhy (malý 

rozdíl rychlosti mezi cyklisty a motorovou 
dopravou usnadňuje soužití). Dopravní 
režim “Obytná zóna” v části nedávno re-
konstrované ulice V Horkách, zůstane za-
chován. Věříme, že drtivá většina obyvatel 
našeho sídliště připravovanou změnu uvítá.

Vítání občánků
24. června 2021 se po dlouhé době, roce 

a půl, uskutečnilo „Vítání občánků“. Bohu-
žel covidová situace nám nedovolila přivítat 
naše malé občánky Peček a Velkých Chva-
lovic narozených v roce 2020 a 2021 dříve. 
Slavnost se uskutečnila netradičně,  na za-
hradě evangelického kostela, kde se sešlo 
28 nových občánků a společně s nimi ro-
diče, sourozenci, prarodiče, příbuzní. Paní 
starostka je svými krásnými slovy přivítala 
do života a popřála jen to nejlepší. Přesto, že 
jsme museli improvizovat, počasí nám přá-
lo, a myslíme, že se slavnost vydařila. Jsme 
vděčni za to, že jsme mohli vítání uskuteč-
nit, rodiče s našimi malými občánky přišli 
a zapsali se nám do „knihy zápisů o uvítání 
do života“. Za to jim velice děkujeme. Děti 
dostaly od města nádobí s krtečkem a rodi-
če fotografie na památku.

Rodiče, kteří se nemohli se svými dět-
mi dostavit a chtěli by své miminko přiví-
tat mezi občánky našeho města, mohou se 
přihlásit osobně na MěÚ Pečky - matrika, 
telefonicky na čísle: 321 786 019 nebo email: 
zuzana.vaneckova@pecky.cz.

Zuzana Vaněčková, matrikářka

On-line mapa 
hřbitova

V průběhu června došlo k digitalizaci 
našeho hřbitova. Nově tak nemusíte pro 
všechny informace na úřad, ale můžete 
si spoustu informací nalézt na webu měs-
ta, respektive v digitální mapě. Digitální 
mapu hřbitova naleznete na adrese: https://
app.gisonline.cz/pecky-hrbitov

A co vše zde je k dispozici? Po načte-
ní stránky se vám zobrazí náš hřbitov. Na 
první pohled jsou vidět obsazená hrobová 
místa (červeně) a volná místa (zeleně). Na 
každé hrobové místo (hrobku, nebo místo 
v kolumbáriu) si můžete kliknout a pro-
hlédnout detaily, včetně fotky v počítači.

Aplikace umožňuje i vyhledávání v da-
tabázi. V záložce Hledání si kliknete na 
nápis Hroby – pokud chcete hledat podle 
čísla hrobu, nebo na Zemřelí, pokud chce-
te hledat podle jména. Jména systém vy-
hledává v databázi evidence zemřelých, 
kterou postupně doplňujeme z papírové po-
doby. Předpokládáme plné zadání do kon-
ce prázdnin. Do konce prázdnin je v plánu 
i zvýraznění hrobů významných osob Pe-
ček a Velkých Chvalovic, včetně stručného 
popisu významné postavy našich dějin. Po-
kud máte tip na významnou osobnost, na 
kterou by se nemělo zapomenout, napište, 
prosím, na mail ondrej.schulz@pecky.cz

Tomáš Vodička, radní



1/3

Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-1-1/21 Bod programu: Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje návrh programu jednání ze
zveřejněné pozvánky.

16. 6. 2021 IHNED
(16. 6. 2021)

pro:pro: (15) Viktorie Janáčková MSc., Bc. Iveta
Minaříková, Jaroslav Železný, Mgr. Blanka
Kozáková, Šárka Horynová, Jiří Katrnoška,
Mgr. Věra Křížová, MUDr. Věra Schürzová,
Mgr. Jaroslava Heroldová DiS., Luděk
Vinohradník, Ondřej Schulz, Tomáš Vodička,
Mgr. Alena Švejnohová, Ing. Stanislav Jiran,
Ing. Karel Krištoufek proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (0)

16. 6. 2021

UZ-2-1/21 Bod programu: Bod programu: Závěrečný účet města 2020

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet za rok 2020 a
celoroční hospodaření města za rok 2020 bez výhrad.

16. 6. 2021 Marcela
Bahníková

30. 6. 2021 pro:pro: (15) Tomáš Vodička, Mgr. Blanka
Kozáková, Jaroslav Železný, Bc. Iveta
Minaříková, Viktorie Janáčková MSc., Šárka
Horynová, Jiří Katrnoška, MUDr. Věra
Schürzová, Mgr. Věra Křížová, Ing. Karel
Krištoufek, Luděk Vinohradník, Mgr. Alena
Švejnohová, Ondřej Schulz, Mgr. Jaroslava
Heroldová DiS., Ing. Stanislav Jiran proti:proti:
(0) zdržel se:zdržel se: (0)

21. 6. 2021

UZ-3-1/21 Bod programu: Bod programu: Účetní závěrka 2020

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku sestavenou k
31.12.2020.

16. 6. 2021 Marcela
Bahníková

30. 6. 2021 pro:pro: (15) Bc. Iveta Minaříková, Tomáš
Vodička, Viktorie Janáčková MSc., Šárka
Horynová, Mgr. Věra Křížová, Jiří Katrnoška,
MUDr. Věra Schürzová, Jaroslav Železný,
Mgr. Blanka Kozáková, Mgr. Alena
Švejnohová, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Luděk Vinohradník, Ondřej Schulz, Ing.
Karel Krištoufek, Ing. Stanislav Jiran proti:proti:
(0) zdržel se:zdržel se: (0)

21. 6. 2021

UZ-4-1/21 Bod programu: Bod programu: PD rekonstrukce a přístavba kabin AFK

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu položky rozpočtu 72.
(3412) studie sportovněspolečenského centra a kabin AFK
110.000,- na Studie a PD kabin AFK s částkou 1.300.000,-Kč.
Vlastní realizace akce je podmíněna získáním dotace ve výši
minimálně 70%.

16. 6. 2021 Bc. Iveta
Minaříková

31. 8. 2021 pro:pro: (11) Mgr. Alena Švejnohová, Bc. Iveta
Minaříková, Tomáš Vodička, Viktorie
Janáčková MSc., Jaroslav Železný, Jiří
Katrnoška, Mgr. Jaroslava Heroldová DiS.,
Mgr. Blanka Kozáková, Šárka Horynová,
Ondřej Schulz, MUDr. Věra Schürzová proti:proti:
(3) Mgr. Věra Křížová, Luděk Vinohradník,
Ing. Stanislav Jiran zdržel se:zdržel se: (1) Ing. Karel
Krištoufek

UZ-5-1/21 Bod programu: Bod programu: Rozpočt. opatření č. 4/2021

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2021.

16. 6. 2021 IHNED
(16. 6. 2021)

pro:pro: (11) Mgr. Blanka Kozáková, Mgr. Alena
Švejnohová, Viktorie Janáčková MSc., Jiří
Katrnoška, Tomáš Vodička, Jaroslav Železný,
MUDr. Věra Schürzová, Bc. Iveta
Minaříková, Šárka Horynová, Mgr. Jaroslava
Heroldová DiS., Ondřej Schulz proti:proti: (1) Ing.
Stanislav Jiran zdržel se:zdržel se: (3) Mgr. Věra
Křížová, Luděk Vinohradník, Ing. Karel
Krištoufek

16. 6. 2021
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jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-6-1/21 Bod programu: Bod programu: Zřizovací listina - Pečovatelská služba města
Pečky

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje změnu Zřizovací listiny
Pečovatelské služby města Pečky účinnou od 1.7.2021.

16. 6. 2021 Cecilie
Pajkrtová

30. 6. 2021 pro:pro: (15) Mgr. Blanka Kozáková, Viktorie
Janáčková MSc., Luděk Vinohradník, Tomáš
Vodička, Mgr. Alena Švejnohová, Jaroslav
Železný, Bc. Iveta Minaříková, Mgr. Věra
Křížová, Šárka Horynová, Mgr. Jaroslava
Heroldová DiS., Jiří Katrnoška, MUDr. Věra
Schürzová, Ondřej Schulz, Ing. Karel
Krištoufek, Ing. Stanislav Jiran proti:proti: (0)
zdržel se:zdržel se: (0)

22. 6. 2021

UZ-7-1/21 Bod programu: Bod programu: Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - lokalita 11 RD ve Velkých Chvalovicích

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření "Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. S-142/00066001/2021 –
KH/SO/VB“ mezi smluvními stranami KSÚS, Praha 5 (povinný)
a Městem Pečky (oprávněný) – lokalita 11 RD ve Velkých
Chvalovicích - pozemek č. parc. 172/4 v k.ú. V.Ch.(v majetku
povinného). Cena za zřízení VBř byla již uhrazena a
k finančnímu vypořádání zbývá 0 Kč. Jedná se o již uložený
vodovod a kanalizaci v ul. Sluneční ve V.Ch. pokračující do
pozemku v ul. Milčická, který je v majetku KSÚS.

16. 6. 2021 Věra Růžičková 30. 9. 2021 pro:pro: (15) Jaroslav Železný, Viktorie
Janáčková MSc., Šárka Horynová, Jiří
Katrnoška, Mgr. Alena Švejnohová, Luděk
Vinohradník, Ondřej Schulz, Bc. Iveta
Minaříková, MUDr. Věra Schürzová, Mgr.
Jaroslava Heroldová DiS., Tomáš Vodička,
Mgr. Blanka Kozáková, Mgr. Věra Křížová,
Ing. Karel Krištoufek, Ing. Stanislav Jiran
proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (0)

UZ-8-1/21 Bod programu: Bod programu: Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -
spojovací chodník na parkovací terminál

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření "Smlouvy o zřízení
věcného břemene č.j. 55727/2018-O25, (TS-VB 2018/0001
PHA)“ mezi smluvními stranami České dráhy, a.s., Praha 1
(vlastník-povinný) a Městem Pečky (oprávněný) – stavba
„Pečky - spojovací chodník parkovací terminál“- na části
pozemku č. parc. 554/1 v k.ú. Pečky-majetek ČD, a.s.. VBř
bude zřízeno za cenu ve výši 10.000,- Kč + DPH (je již
uhrazeno).

16. 6. 2021 Věra Růžičková 30. 9. 2021 pro:pro: (14) Jaroslav Železný, Luděk
Vinohradník, Mgr. Alena Švejnohová, Tomáš
Vodička, Jiří Katrnoška, MUDr. Věra
Schürzová, Bc. Iveta Minaříková, Mgr.
Blanka Kozáková, Šárka Horynová, Viktorie
Janáčková MSc., Mgr. Jaroslava Heroldová
DiS., Ing. Karel Krištoufek, Ondřej Schulz,
Mgr. Věra Křížová proti:proti: (0) zdržel se:zdržel se: (1)
Ing. Stanislav Jiran

3/3

Číslo
usnesení Text usnesení Datum

jednání Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

UZ-9-1/21 Bod programu: Bod programu: Odkoupení pozemků od Státního statku Čáslav

Text přijatého usnesení:Text přijatého usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemků od
Státního statku Čáslav zastoupený JUDr. Hanou Záveskou,
správce konkurzní podstaty úpadce, se sídlem v Mladé
Boleslavi, Blahoslavova 186/8 a to tyto pozemky:
v obci a k.ú. Pečky - č. parc. 1992/11 (1.119 m2), č. parc.
1992/8 (50 m2), č. parc. 2253/13 (140 m2), č. parc. 2253/2 (939
m2), č. parc. 2271/4 (9 m2), č. parc. 2274/7 (231 m2) a č. parc.
308/47 (684 m2) – vše na LV č. 127
v obci Pečky a k.ú. Velké Chvalovice - č. parc. 172/10 (127 m2),
č. parc. 172/2 (7 m2), č. parc. 172/3 (216 m2), č. parc. 172/6
(134 m2), č. parc. 19/14 (108 m2), č. parc. 19/8 (71 m2), č. parc.
19/9 (98 m2), č. parc. 20/12 (89 m2), č. parc. 20/13 (137 m2), č.
parc. 20/2 (7 m2), č. parc. 20/9 (29 m2), č. parc. 342/22 (120
m2), č. parc. 342/33 (341 m2), č. parc. 342/34 (415 m2), č. parc.
342/5 (151 m2), č. parc. 356/7 (40 m2), č. parc. 356/8 (46 m2),
č. parc. 366 (288 m2), č. parc. 368/1 (14 m2), č. parc. 369/2 (16
m2), č. parc. 370/10 (327 m2), č. parc. 370/9 (505 m2) a č. parc.
373/9 (239 m2) – vše na LV č. 3
Pozemky budou odkoupeny za nabídnutou celkovou kupní
cenu ve výši 104.925,-Kč.

16. 6. 2021 Věra Růžičková 30. 9. 2021 pro:pro: (15) Viktorie Janáčková MSc., Mgr.
Alena Švejnohová, Šárka Horynová, Jaroslav
Železný, Jiří Katrnoška, Tomáš Vodička, Bc.
Iveta Minaříková, Luděk Vinohradník, Mgr.
Jaroslava Heroldová DiS., MUDr. Věra
Schürzová, Mgr. Blanka Kozáková, Mgr.
Věra Křížová, Ondřej Schulz, Ing. Karel
Krištoufek, Ing. Stanislav Jiran proti:proti: (0)
zdržel se:zdržel se: (0)

2. 7. 2021 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2021
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Kdo nám píská 
nad hlavou?

Od přelomu dubna a května jste mohli 
zaslechnout výrazné pískání ve vzduchu. 
Zpět z Afriky přiletěli rorýsi obecní. Jsou 
to ptáci podobní vlaštovkám, ale jsou celí 
černohnědí, mají výrazně srpovitá křídla 
a mělce vykrojený ocas. Rorýse nikdy neu-
vidíte sedět na zemi. A pokud ano, je něco 
v nepořádku. Rorýsi totiž mají nohy připo-
jené přímo k tělu a nejsou schopni vzlétnou 
ze země. Proto tito ptáci ve vzduchu spí, 
jí a páří se. Pokud byste tohoto superletce 
našli na zemi, tak ho odneste na vyvýšené 
místo, nevyhazujte do vzduchu, mohl by 
být zraněný a při pádu by se mohl zranit 
ještě víc.

Ve vzduchu můžete pozorovat jejich ná-
lety ve skupinkách a zaslechnout, kromě 
jejich typického pískotu, i svištění jejich 
letu. Rorýsi, stejně jako kolibříci, patří do 
řádu svišťounů. Jsou totiž schopni vyvi-
nou ve vzduchu rychlost až 200 km/h (jako 
rychlovlaky Pendolino) a za den nalétají až 
900 kilometrů. Rorýsi se živí takzvaným 
aeroplanktonem, tedy hmyzem a pavouky 
ve vzduchu.

Rorýsi se k nám přilétají pářit. Během 
čtyř měsíců, které u nás stráví snesou 2–4 
vajíčka, o která se starají samec i samič-
ka. Rorýsi jsou monogamní, tedy v období 
hnízdění mají stálý pár. Původní hnízdi-
ště rorýsů byly skály a duté stromy, dnes 
hnízdí na vysokých budovách. Po 45 dnech 
po vylíhnutí jsou mláďata schopna opustit 
hnízdo.

Přestože jsou rorýsi opravdu velmi zdat-
nými a rychlými letci, tak i oni mají nepřá-
tele, u nás v Pečkách například poštolky. 
I já jsem byla svědkem dokonalé podívané, 
kdy poštolka pronásledovala jednoho rorý-
se, ale za ní na pomoc letělo celé hejno ro-
rýsů. Jednalo se opravdu o přehlídku doko-
nalých leteckých dovedností a naštěstí pro 
rorýse to dopadlo dobře.

Nezapomeňte se do poloviny srpna podí-
vat na oblohu, zaposlouchat se do pískotu, 
než nám naši rorýsi odletí. Také je může-
te pozorovat na budově ZŠ Pečky, která je 
hrdým nositelem titulu Rorýsí škola, jeli-
kož při rekonstrukci půdních prostor se 
zachovaly podmínky pro hnízdění rorýsů 
a každý rok se nám v hojném počtu vracejí. 
Počty hnízdících párů hlásíme každoročně 
na ČSO.

Přeji Vám krásné léto plné přírodověd-
ných zážitků! Kateřina Čiháková

Na táboře
Je poslední den školy v mém prvním pů-

sobišti. Zítra sbohem, Podkrušnohoří, zdra-
vím tě, mé rodné Polabí.

Je pondělí a mne vítá tábor pro dopisova-
tele Pionýrských novin v kdesi od civiliza-
ce vzdáleném koutě za Karlovými Vary. Jak 
k tomu došlo? To víte, nadšené mládí velí 
podat pomocnou ruku. Tak k tomu došlo! 
Každý ovšem pochopí, že nebyl čas pořídit 
si lékařský dobropis o zdravotní způsobilos-
ti. Komise do tábora sice přišla, ale já se s ní 
nějak nepotkala.

Byla jsem jmenována zástupkyní náčel-
níka kuchyně vojenského kuchaře Fafej-
ty, který tam byl proto, aby vařil, smažil, 
dusil a já pro všechno ostatní – krájení, 
čištění, loupání, míchání … Můj šéf byl 
tzv. záklaďák, od přírody optimista, mající 
nade všechno rád hokej. Byl patřičně hrdý 
na svou brankářskou výstroj, pochlubil se 
časopisem, na první straně se tváří velice 
odhodlaně. Pro svůj zápal mi byl okamžitě 
sympatický. Po táboře pobíhala mladá tma-
vovláska, vedla literární a dopisovatelský 
kroužek. Její jméno mi nic neříkalo – Ljuba 
Štíplová. Až později jsem poznala, že svůj 
talent věnovala spisování pro děti. Její le-

porelo o uličnických koťatech, které hezky 
začíná „ Byla jedna koťata, chytrá po ma-
mince“ – vlastním dodnes. Po dlouhých de-
setiletích zachycuji v televizi slavnost, kde 
Ljuba Štíplová dostává ocenění za své dílo. 
To mi udělalo ohromnou radost.

Dalším ze zapamatovaných vedoucích 
byl vysokoškolský student, nadšený foto-
graf a snílek. Moc si přál stát se redakčním 
fotografem některého časopisu, nejlíp Svě-
ta v obrazech. Velice mě zarmoutila zpráva 
o jeho smrti při autohavárii. Malá chyba, 
konec všemu …

Ještě na jednom vojáku základní služ-
by záleželo blaho táborníků – a že se měli 
až příliš dobře! Vozil ve svém náklaďáčku 
potraviny a všechno potřebné. Měl zvláštní 
zálibu, zbraně. Kanóny, tanky, kulomety – 
v tom se vyznal. Byl pesimista, předpoví-
dal válku. Konečně, je to logické. Všechno 
to železo se musí vyzkoušet, jako otravné 
plyny či atomová bomba. Předpokládám, že 
byl nakonec rád, že na ni v našem koutku 
světa nedošlo.

S touto čtveřicí jsem prožila dva týdny. 
A představte si, že letos je tomu právě 65 
let!

Zd. Ferešová

Zapomenuté výročí
13. června 1926 byla – stejně jako letos  

– také neděle, kdy se na věži římskokato-
lického kostela sv. Václava v Pečkách o půl 
sedmé večerní poprvé rozhoupaly bronzové 
zvony a městem zahlaholilo jejich ladění A – 
H - cis. Jak se dozvídáme z dobového tisku, 
byla to tenkrát velká slavnost, která se „vy-
dařila znamenitě“, takže „za krásné pohody 
dostavilo se množství účastníků slavnosti, 
kteří přišli zblízka i z dáli, aby byli přítom-
ni svěcení zvonů.“ Vlastní obřad konal se 
sice až ve tři odpoledne, ale již dopoledne 
„přeplněn byl prostranný krásný chrám 
sv. Václava domácími i hostmi, aby si po-
slechli krásné kázání proslulého kazatele 
veledůstojného p. far. Al. Tylínka z Prahy“, 
přičemž všechny tři zvony byly vystaveny 
před kostelem a „zásluhou zdejší cukerní 
rafinerie krásně ozdobeny“. Největší z nich, 
svatý Václav s nápisem „Svatý Václave ne-
dej zahynouti nám i budoucím“, o váze 580 
kg, pochopitelně připoutal k sobě větší díl 
pozornosti návštěvníků, ale stranou nezů-
stávaly ani oba menší – „Nejsvětější srdce 
Ježíšovo“ (380 kg) a „Svatá Maria, matka 
boží – pros za nás nyní i v hodině smrti“ 
(280 kg), všechny z dílny zvonařského mis-
tra Richarda Herolda z Chomutova, pokra-
čovatele slavného zvonařského rodu. 

Leč příběh zvonů z kostela sv. Václava 
měl brzy tragické vyústění.  Za protekto-
rátu, v únoru 1942, byly zrekvírovány pro 

válečné účely. Zachránit se podařilo jen 
nejmenší z nich, ač bylo původně žádáno 
o prostřední „Nejsvětější srdce Ježíšovo“, 
ale každý kilogram bronzu měl pro váleč-
nou mašinérii svou váhu... Proto chybí do 
původní harmonie při zvonění základní 
dva tóny až do dnešních dnů. 

Bez zajímavosti však nejsou ani osudy 
některých dobových aktérů. Mistr Richard 
Herold (1877 – 1945) opustil za války zvo-
nařské řemeslo, když se přeorientoval na 
válečnou výrobu a podporoval nacisty, což 
vyústilo k jeho temnému konci, když i se 
svými dvěma syny 8. května 1945 spáchal 
sebevraždu.

Zapomenut nezůstal ani páter Alois Ty-
línek (1884 – 1965), papežský komoří a osob-
ní arciděkan, před okupací mj. náměstek 
primátora hlavního města Prahy dr. Kar-
la Baxy. Za války byl vězněn v Terezíně 
a v Dachau, v roce 1945 se stal poslancem 
Ústavodárného Národního shromáždění 
(parlamentu) za Československou stranu 
lidovou. Po únoru 1948 byl zbaven všech 
funkcí a možností veřejného působení, do-
žil v tichosti na penzi v Kolíně, kde se po 
roce 1989 stal čestným občanem města. 
Posmrtně byl vyznamenán čestným váleč-
ným křížem 1939 a českou vojenskou me-
dailí za zásluhy. 

Jak vidno, nejen lidé nebo knihy, i zvony 
mají své osudy…  

Ondřej Schulz, Libor Vodička

Vážení přátelé Cimrmanovského 
kultu, dovolte mi bych Vás pozval 
na odhalení motta na rok 2021. 
Sice ze známých důvodů poněkud 
opožděně, ale jak praví klasik, ,,Co 
se vleče, neuteče“. Přátelské setká-
ní je naplánováno na pátek 30. 7. od 
18 hodin, u pomníku J. Cimrmana 
v parku. 

Budu se těšit na Vaši milou účast, 
s pozdravem  Jiří Lazar
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Pečin 2021
I v letošním roce vyhlašujeme cenu Pe-

čin roku 2021. Vaše nominace je oceněním 
toho, co se v našem městě povedlo, zlepšilo 
kvalitu života, služeb či obchodu, zkrátka 
co nás těší. Své návrhy můžete posílat do 
31. července 2021 na mailovou adresu: bko-
zakova@tiscali.cz . 

Obdrželi jsme zatím tyto nominace:

• Otevření Ovotéky
• Stopovací hra od MC Pramínek 
 po Pečkách
• Pořádání příměstských táborů
• Dům služeb v novém kabátě
• Revitalizace Benešáku
• Mimořádné pracovní nasazení 
 pečovatelek v době covidové

Od poloviny srpna pak hlasováním sami 
zvolíte vítěznou proměnu nebo akci. Hlaso-
vání proběhne elektronicky na facebooko-
vém profilu města Pečky nebo prostřednic-
tvím anketních lístků, která budou k dostá-
ní ve vybraných obchodech a na akci Letní 
sáňkovačka. Cenu Pečin roku 2021 opět 
předáme na farmářských trzích.

Vítězové předchozích ročníků:
2018 - FIT Pecky
2019 - EKOtým místní základní školy 
 pod vedením paní učitelky Kateřiny  
 Čihákové
2020 - Rekonstrukce sokolovny

Za NAŠE PEČKY - Blanka Kozáková

Letní procházka podél vody
Na letní měsíce přicházím s tipem na ob-

líbený okruh naší rodiny. Okruh se dá roz-
dělit na dva samostatné výlety díky lokálce, 
která vás může dovézt z nebo do Plaňan.

Jedná se o trasu Pečky-Radim-Chotu-
tice-Chroustov-Vrbčany-Plaňany-Dobři-
chov-Pečky. Přesnou trasu je možné načíst 
v aplikaci mapy.cz: https://mapy.cz/s/jujo-
buzofu 

A kudy vlastní cesta vede? Z Peček se 
vydáme do Radimi, kde bude naším cílem 
se napojit na zelenou turistickou značku za 
koupalištěm. Obvyklá cesta vede přes zá-
mek s případnou zastávkou na občerstvení. 
Doporučuji vám ale zvolit na kruháku směr 
na Plaňany a první uličkou za zámeckým 
areálem zahnout doprava. Trochu stranou 
tu jsou dvě zajímavé památky. Památník 
obětem I. světové války a barokní boží 
muka, kterým táhne již na 300let. Od nich 
nás ulička dovede za zámek k zámeckému 
rybníku. Přemýšleli jste někdy, odkud je 
rybník napájen? Odtok je sveden do Výrov-
ky, ale odkud voda do rybníka přitéká?

Od rybníka se vydejte lesní cestou ke ko-
vové lávce, která vás přes Výrovku přivede 
k zelené značce za koupalištěm. A pokud 
se při přecházení lávky podíváte pod nohy, 
zjistíte, že pod lávkou je velká trubka, kte-
rá… ano, přivádí vodu z Mlýnského náhonu 
právě do zámeckého rybníku.

Dále cesta jde podél Mlýnského náhonu 
k jezu u Výrovky. Celou cestu můžete volit 
mezi pohledy na náhon, nebo odbočkami 
k řece. Pokud byste zvolili cestu po dru-
hé straně kolejí, můžete navštívit přírodní 
památku Lom u Radimi, kde se nacházejí 
zkameněliny trilobitů a je tam příjemné tu-
ristické zastavení.

Od jezu u Výrovky vyrazíme do Chotu-
tic. U solitérní lípy v louce někdo nedávno 
vybudoval lavičky. V Chotuticích se za že-
lezničním mostem nachází loučka u Výrov-

ky – obvyklé místo doplutí vodáků, kteří 
využívají vzdutí řeky při podzimním vy-
pouštění Vavřince. My ale vyrazíme dále 
po zelené. Po pravé straně mineme kapli 
a zájemci o architekturu mohou z Tovární 
ulice odbočit k firmě Lavat. Zde je k vidění 
zrekonstruovaná Villa Teruše.

A od konce Chotutic nás čeká procház-
ka zelení až do centra Plaňan. Ještě před 
Chroustovem objevíme nově rekonstru-
ovanou studánku (voda je pitná a jed-
ná se o vodu z pramenů, kterou byl dříve 
napájen veřejný vodovod v Chotuticích). 
V Chroustově nemusíme využít lávku, ale 
můžeme si zchladit nohy v místním brodu.

A za Chroustovem nastoupáme ke ska-
lám - přírodní památce Stráně u splavu. 
Zde kromě dalších vzácných rostlin roste 
i koniklec luční. Za Stráněmi si můžeme 
prohlédnout rozvalený jez. Za vyššího sta-
vu vody je sjízdný a je příjemným zpestře-
ním pro vodáky.

Ve Vrbčanech obvykle na březích Výrov-
ky kvete vodní kosatec, a za nimi se mění 
skladba dřevin a keřů. Nově zde musíme 
obcházet oplocené pastviny. Odměnou nám 
může být pohled na krásné koně, nebo ná-
hodné setkání s volně pobíhajícím stádem 
ovcí. U plaňanské skautovny můžeme vy-
užít ohniště pro opečení buřtů. Dříví je 
třeba nasbírat s předstihem – v okolí chaty 
je vysbírané. Před odchodem nezapomeň-
te ohniště prolít vodou z řeky, aby nedošlo 
k neštěstí.

Poslední stovky metrů zelení nás dove-
dou k plaňanskému nádraží. Zde máme 
možnost návratu zpět lokálkou. My ale  vy-
razíme dál. Nikoli do centra městyse, ale 
po silničním mostu, za kterým zahneme 
vlevo. Tato cesta nás dovede k betonovému 
mostku (přes který se při větším stavu valí 
voda a vodákům připraví zpestření v podo-
bě sjízdného stupně) a dále polní cestou až 

k plaňanským rybníkům. Zvláště na první 
– největší rybník s ostrovem uprostřed je 
krásný výhled. A lavičky u něj vybízí k vý-
letní pauze. Dále se  vydáme směr Fügne-
rova ulice, abychom si prohlédli parčík na 
březích Blinky a podél chátrající sýpky 
– dřívější Mírkovské tvrze (ta zde stála již 
před 500 sty lety) se vydáme k náměstí.

Zde na nás čeká barokní socha Jana Ne-
pomuckého od M. Másla a V. Kamenického. 
Od sochy se vydáme do parčíku nad ní. Zde 
je pomník – pravděpodobně milník císařské 
cesty. U něj si můžeme všimnout vzrostlého 
zajímavého stromu – Jinanu dvojlaločného. 
Ač má listy, patří mezi jehličnany.

Ulicí Za Školou se dostaneme k dnes 
polní cestě, dříve hlavní cestě na Cerheni-
ce a Dobřichov (poznáme to i podle znatel-
ných pozůstatků kamenného „dláždění“). 
Následuje krásná polní cesta podél vysá-
zené aleje s výhledy do okolní krajiny. Po 
čase stráveném v zeleni je příjemné se roz-
hlédnout po okolí. Poté, co vás cesta dovede 
podél pole znovu do zeleně, se ocitnete na 
zajímavém místě. Zde po několik staletí 
byla křižovatka cest na Radim, Dobřichov, 
Cerhýnky, Kolín, Plaňany. A naopak v roce 
1953, po scelování pozemků byste tu cestu 
nenašli žádnou a dokonce kromě pár stro-
mů ve směru na Kolín ani žádnou zeleň. 
I svahy směrem na Dobřichov byly rozorá-
ny a zemědělsky využívány.

A nás čeká už závěr cesty – procházka 
ve stínu lesa a poslední stoupání nad Do-
břichov. Po pravé straně mineme bukový 
háj, připomínající, že i buk je zde původní 
dřevinou.

Polní cesta nás pak zavede k dobřichov-
skému hřbitovu, odkud se můžeme vydat 
libovolnou cestou  do Peček. 

Tomáš Vodička
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MC Pramínek 
nově v novém

Nastalo „uvolnění“ :). Mnoho spolků, 
organizací, sdružení a podobných institucí 
se oklepává z vynucené pauzy, kterou nám 
tento školní rok přinesl, a někteří se ještě 
před jeho koncem snaží alespoň malinko 
tuto pauzu vykompenzovat a připomenout 
se veřejnosti před začátkem – snad již plno-
hodnotného školního roku nového. K těm-
to nadšencům patří také spolek Maminky 
sobě, který provozuje mateřské centrum 
Pramínek.

Žene nás nejen stesk po společných 
chvílích, ale také nadšení a chuť se s našimi 
příznivci podělit o nové prostory na Dobři-
chovské faře, které jsou překrásné a skýtají 
velký potenciál a možnost skvělých nových 
projektů.

Tyto nové prostory ještě čekají na zko-
laudování, proto se od května mohl naplno 
rozjet zatím jen kroužek Zálesák, který 
jako jediný neprobíhá uvnitř. Ale i ten si 
děti bezvadně užily – kromě zapáleného 
sportování se stihly naučit část Morseovy 
abecedy, orientovat se v přírodě s pomocí 
vlastnoručně vyrobených směrových rů-
žic, a dokonce zvládly tajuplnou výpravu za 
králem Artušem do Klánovického lesa.

Venkovní prostor také skvěle posloužil 
ke sportovnímu odpoledni, uspořádaném 
„na den přesně“ 23.6. k Mezinárodnímu dni 
Olympiády. Tato první větší akce se oprav-
du povedla. Počasí přálo a ve stínu lip na 
plácku před farou si děti i dospělí mohli 
zkusit tradiční i méně obvyklé olympijské 
disciplíny. Fyzické zdatnosti i důvtip přišlo 
prověřit téměř padesát dětí. Kriket, lakros, 
pétanque či chůdy zdolávali i dospěláci, za 
náročný byl nejčastěji označován disk golf; 
starší si užívali lukostřelbu a menší účast-
níky nejvíce pohltil badminton. Zdatní 
sportovci a luštitelé samo sebou neodešli 
s prázdnou ;) Celá akce proběhla podle plat-
ných protiepidemických opatření.

Ještě než nastalo samotné uvolnění jsme 
se snažili děti i celé rodiny zapojit a fyzic-
ky  zaktivovat stopovací hrou, jejímž prin-
cipem bylo vyrazit do terénu a poznat svou 
domovinu trošku jinýma očima. Někteří 
účastníci si dokonce vysloužili drobnou 
odměnu a podle ohlasů se stopovačka lí-
bila. Na konci dubna jsme tradiční pálení 
čarodějnic zorganizovali alespoň na dálku 
- opět s vyhlášením soutěží, losování pro-
běhlo virtuálně pod rouškou filipojakubské 
noci.

Nebylo toho tento rok zatím mnoho, co 
jsme mohli nabídnout, ale s o to větším 
nadšením plánujeme „novou sezónu“, kte-
rou v září zahájíme. A doufáme, že se nám 
podaří připravit atraktivní nabídku a oslo-
víme další zájemce, kteří by se k naší „tvor-
bě“ rádi přidali.

O všech pramínkovských aktivitách se 
můžete informovat na našem facebooko-
vém profilu https://www.facebook.com/
mcpraminek/ nebo webových stránkách 
https://www.mcpraminek.cz/

Na společná setkávání se srdečně těším
Jana Izavčuková

Pozvánka na letní akce 
s Našimi Pečkami

Konečně jsme se dočkali! Po více než roce nám vládní opatření dovolují se znovu začít 
setkávat a my toho chceme patřičně využít. Možná si ještě vybavíte, že když jsme šli v roce 
2018 jako samostatné hnutí do komunálních voleb, naše motto znělo „Žít, ne pouze bydlet“. 
Vždy, když to šlo, tak jsme se tímto mottem řídili a organizovali pro občany Peček a Vel-
kých Chvalovic mnoho různých akcí a teď bychom se k těmto akcím rádi vrátili. 

Přijměte tedy naši pozvánku na následující letní akce:
15. 8. Letní sáňkovačka
Přijďte si se svými dětmi užít příjemné letní odpoledne na Pečeckou „sáňkovačku“ 

v našem městském parku. Jako hlavní atrakce připravujeme obří vodní skluzavku a ukáz-
ky zajímavých letních či společenských her. Na místo si můžete přinést vlastní deky a jídlo 
a zapojit se tak do komunitního pikniku, při kterém si můžeme příjemně přátelsky pose-
dět a popovídat. 

29. 8. Zpátky do školy
Poslední srpnovou neděli bychom rádi zopakovali akci určenou dětem a jejich rodi-

čům, kde mají možnost se představit kroužky a volnočasové aktivity dostupné v Pečkách 
a blízkém okolí. Na Pečeckém sokolišti si jednotlivé kroužky pro účastníky akce připraví 
své krátké představení s ukázkami toho, co se děti budou moci v jejich lekcích naučit a po-
skytnou informace o aktivitách plánovaných ve školním roce 2021/2022 nebo další důležité 
informace, jako například termíny náborů do sportovních oddílů.

4. 9. Garážový výprodej & Farmářské trhy 
První zářijový víkend pro Vás připravujeme rovnou dvě akce. Garážový výprodej je již 

tradiční akcí, kde můžete prodat nebo koupit opravdu různorodé zboží – od knih, přes ob-
lečení, až po domácí nebo sportovní potřeby a vybavení. Přijďte prodat, co již neupotřebíte 
nebo koupit co ještě ani nevíte, že potřebujete. 

Druhou akcí dne budou farmářské trhy, kde si budete moct zakoupit skvělé výrobky 
od farmářů z blízkého i vzdálenějšího okolí. V rámci akce budeme také vyhlašovat anketu 
Pečin roku 2021. Hlasovat pro své favority můžete elektronicky nebo prostřednictvím an-
ketních lístků na akci Letní sáňkovačka. 

18. 9. Food festival ve Velkých Chvalovicích
Uvařte, upečte, ugrilujte nebo umíchejte jakékoliv pochutiny nebo dobroty a podělte se 

se svými sousedy, kamarády a známými o své oblíbené recepty! Svá kulinářská díla mů-
žete nabízet zdarma nebo prodávat a se svým výdělkem se také můžete podílet na dobré 
věci, protože výtěžek z akce plánujeme použít na dobročinné účely. Aby však měli naši 
kuchaři své výrobky komu prodávat, potřebujeme co nejvíce hladových krků; zastavte se 
tedy v sobotu kolem poledne na Chvalovickém fotbalovém hřišti! 

Pro více informací o těchto akcích, prosím, sledujte facebookový profil Naše Pečky nebo 
naše webové stránky na www.nasepecky.cz. Na všech uvedených akcích se také budete 
moct potkat se členy našeho hnutí, kteří si rádi vyslechnou Vaše názory a připomínky 
k dění ve městě nebo odpoví na jakékoliv Vaše dotazy. Těšíme se na setkání! 

Za Naše Pečky Viktorie Janáčková

Výletníci
Dalším výletem bylo pokračování trasy 

podle Berounky. Vedla z Dobřichovic do 
Černošic. V polovině trasy jsme se zastavili 
v malé hospůdce na občerstvení a ušli cel-
kem 8 km.

Protože začalo být krásně, jeli jsme se 
projít okolo Máchova jezera, a to dokon-
ce dvakrát. Poprvé trasa vedla ze Starých 
Splavů do Doks, kde jsme na skoro prázdné 
pláži strávili příjemné odpoledne. Někteří 
výletníci se dokonce i několikrát vykoupa-
li. A jelikož někteří se chtěli podívat i na 
druhou stranu jezera, tak jsme za týden jeli 
na Mácháč znovu. Začátek této cesty nebyl 
zrovna jednoduchý neboť zrovna v ten den 
byla uzavřena silnice přes Vrbovou Lhotu 
a tak to byl závod s časem, abychom v Po-
děbradech nezmeškali vlak. Rozdělili jsme 
se na „rychloběžky“ a na „šneky“. Ti první 
vyrazili, aby se podívali ještě o nějaký kou-
sek dál a ostatní šli již známou 4km trasu 
v pohodě a pak lenošili na pláži, kde už to 
žilo dětmi ze školních výletů.

Další výlety budou na zámek a také plá-
nujeme nějakou pěknou výstavu.

Věra Šuková
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V sobotu 5.6. uspořádali Sokolové z Pe-
ček závod v rámci celoevropského projektu 
Evropská Míle.

Na trasu dlouhou 4,2 km se účastníci 
vydali s mapkou, na které bylo zaznamená-
no 12 míst. Z každého místa byla u mapky 
fotka se zakrytým číslem. Úkolem bylo tato 
čísla najít, doplnit do záznamového listu 
a v závěru sečíst. Kdo správně počítal, do-
stal se k číslu 122, což je “věk“ budovy soko-
lovny, která v loňském roce prošla celkovou 
rekonstrukcí.

Další zpestřením na trati byly dobrovol-
né úkoly. Přejít po obrubníku jako po kla-
dině, skok z místa, slalom libovolnou tech-

nikou nebo hod na cíl byly nejen pro nej-
mladší závodníky často snazší, než vydržet 
nemluvit během cesty kolem hřbitovní zdi. 

Trasu bylo možné zdolat libovolným 
způsobem. Většina ze 146 účastníků zvo-
lila chůzi, někteří jeli na kolech, nejmenší 
se vezli v kočárcích, startovalo i pár běžců 
a jeden odvážlivec na kolečkových brus-
lích. Nejmladším borcům bylo několik mě-
síců, do cíle dorazila i nejstarší osmdesáti-
letá závodnice.

Dohromady jsme tedy překonali 613 km, 
což je 383 mil. Tato vzdálenost bude daro-
vána do celoevropského součtu a umožní 
organizaci ISCA poskytnout peněžní dar 

nadaci The Daily Mile Foundation, která 
pracuje na tom, aby školní děti běhaly ka-
ždý školní den 15 minut (1 míli). 

Hlavním cílem bylo přimět lidi znovu 
k aktivitě, omezené v důsledku opatření 
způsobených pandemií a to se podařilo. Vě-
říme, že toto smutné období bude už brzy za 
námi a od září Vás budeme moci zase uvítat 
v naší „nové“ sokolovně. Nabídka cvičení 
je široká – od cvičení rodičů s dětmi, přes 
předškoláky, všestrannost pro školní děti, 
florbal, basketbal, cvičení pro ženy, volej-
bal, badminton, ping pong až po šachistic-
ký oddíl dětí a dospělých.

Těšíme se na Vás
Sokolové Pečky

V Dobřichově na Krosu Pičhorou padaly rekordy

Na 8 km trať terénem za slunného počasí vyběhli stateční běžci. Iva Kroužilová překonala traťový rekord v čase 36:26. Za juniory drží 
časový rekord David Vrba 40:05. Nejrychlejším mužem byl Petr Harnoš 30:37. Gratulace všem zúčastněným za skvělé výkony a fantastic-
ky naladěnou atmosféru. Poděkovaní všem sponzorům. Těšíme se zase za rok. Za organizační tým Petra Müllerová.
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O své práci na radnici, podivuhodném školním roce i o rodinné 
pouti Mašinka s místostarostkou Blankou Kozákovou

Hned na úvod musím čtenářům pro-
zradit, že jsem původně domlouval vět-
ší bilanční rozhovor s paní starostkou 
a oběma místostarostkami, ale ani po 
několika týdnech ladění našich volných 
termínů se to nepodařilo realizovat, 
snad nám to čas dovolí na podzim. Ale 
při redakční práci se potkáváme často 
s paní místostarostkou Blankou Kozá-
kovou, a tak z našich promluv vznikl 
postupně rozhovor, který se k určitému 
bilancování také dostává. Moje první 
otázka se logicky týkala portfolia její 
funkce – čeho všeho se týká? 

Největší část mé práce na radnici se týká 
organizace kulturního života v Pečkách 
a Velkých Chvalovicích, vytváření podmí-
nek ze strany města, aby se kulturní a spo-
lečenský život rozvíjel, dále je to redakční 
a editorská činnost v Pečeckých novinách 
a propojování a spolupráce s místními 
sdruženími a spolky.

Naštěstí už nám hygienická opatře-
ní dovolují se scházet a pořádat i větší 
akce. Co připravujete v nejbližších měsí-
cích – na co se můžeme těšit?

První vlaštovku už máme za sebou. Po-
slední červnový den se u rybníku Bene-
šák konala letní slavnost. Děti se bavily 
u pohádek divadla Koloběžka a následným 
koncertem živé hudby. Mám radost z toho, 
kolik lidí se sešlo, že vše klaplo podle plá-
nů a také počasí bylo na jedničku. Doufám, 
že si to všichni užili a odcházeli spokojení. 
Po prázdninách se hned v září můžeme tě-
šit na farmářské trhy a benefiční koncert 
na obnovu vitrážových oken v kostele sv. 
Václava. Mezi další plány patří výstavy, di-
vadelní představení, besedy. A snad mohu 
prozradit, že 29. ledna i Ples města.

Lidé se teď často ptají, jestli se letos 
ještě stihne tradiční Mašinka?

Tady pro naše čtenáře bohužel dobré 
zprávy nemám. Z epidemiologického hle-
diska bývá podzim obecně složitý. V tuto 
chvíli si nikdo neodváží predikovat, jak se 
situace bude vyvíjet. Takže budeme velmi 
rádi, když se uskuteční tradiční podzimní 
akce a na rodinnou pouť Mašinka se bude-
me těšit příští rok na jaře.

Předpokládám, že se také budeme 
moci vrátit k setkávání v rámci práce 
kulturní komise. Když jsme se krátce 
před covidem v předjaří loňského roku 
sešli naposledy, mj. jsme hovořili o na-
učné stezce, o stolpersteinech – kame-
nech zmizelých, o komentované prohlíd-
ce pečeckého hřbitova s panem doktorem 
Vlkem aj. Zvolna se k těmto námětům 
můžeme vrátit, nebo v mezičase se už 
něco posunulo dál?

Věřím, že s kolegy z kulturní komise na-
vážeme tam, kde jsme kvůli epidemiologic-
kým opatřením museli naši práci přerušit. 
Myslím tu kolektivní práci. Každý z nás ale 

pracoval dál tak, abychom rozpracované 
projekty dříve či později dokončili. Určitě 
se i nadále snažíme o vybudování naučné 
stezky, máme nejen námět, ale i rozpraco-
vaná jednotlivá témata a vytipovaná místa 
pro panely. Bude to jistě jedna z věcí, která 
bude zajímat návštěvníky našeho města. 
Kolega Michal Müller neúnavně pracu-
je na Pečeckém vinobraní. Přestože to je 
nesnadný úkol, je to vždy velmi vydařená 
akce. Na podzim bude na hřbitově opraven 
hrob Štěpána Hovorky. Nepochybuji, že se 
stane jednou z pravidelných zastávek při 
komentovaných prohlídkách hřbitova, kte-
ré máme spolu s panem PhDr. Miloslavem 
Vlkem a Ondřejem Schulzem v plánu usku-
tečnit. A nakonec Stolpersteiny. Kameny 
zmizelých jsou vzpomínkou na židovské 
obyvatele Peček a Velkých Chvalovic. To je 
činnost, která je nesmírně zajímavá, když 
se člověk dozvídá bližší okolnosti jednotli-
vých tragických osudů, včetně dětí, nelze 
se přitom vyhnout až dojetí. Tady se při-
znám, že osudy rodin, které v Pečkách žily, 
jsou pro mne osobně až jakýmsi hnacím 
motorem v této práci. Beru si ji nějak víc 
za svou… Cítím, že jim to dlužíme, nesmí 
se na ně už zapomínat. První kámen zmi-
zelých bude umístěn již v létě před domem, 
kde žil JUDr. Munzi. O jeho zasazení se 
zasloužil pan Jonáš Hájek. Ostatní Stolper-
steiny bychom do dlažby chtěli slavnostně 
umístit v červnu 2022, kdy si připomeneme 
smutné výročí - 80 let od transportu pečec-
kých a chvalovických židovských obyvatel 
do koncentračních táborů.

Rozhovor, jestli dovolíte, bych rád 
vedl také i trochu bilančně, přece jen 
máte za sebou téměř tři čtvrtiny délky 
mandátu, a tak se pokusme už i o jakési 
ohlédnutí za sebe… Úplně první, co mne 
v této souvislosti napadá: zalitovala jste 
někdy, že jste do toho šla?

Určitě bych to nenazvala lítostí. Na sa-
mém počátku to byly velké obavy. Přece jen 
se jedná o práci, která je zcela odlišná od 
mého povolání. Pracuji na zdejší základní 
škole jako učitelka na 1. stupni. Postupem 
času se ukázalo, že mají společného víc, než 
jsem si myslela. Je to práce s lidmi, nezále-
ží, jestli s malými ve škole nebo dospělými 
prostřednictvím spolků, kulturních akcí 
nebo editováním novin. Ukázalo se, že je 
to práce, kterou mám ráda, a která dává 
mému životu smysl.

Cítíte se být v něčem „jinde“, než jste 
byla na podzim 2018?

Děkuji za tuto otázku. Myslím, že ne. 
Jeden z důvodů, které rozhodly o mé účas-
ti na kandidátce sdružení Našich Peček, 
byli lidé, kteří tam byli spolu se mnou. To 
zůstalo stejné dodnes. Spolupráce s lidmi, 
se kterými si rozumím pracovně i lidsky 
v mnohých případech naštěstí spíš pře-
rostla v přátelství než v politickou rivalitu. 
Zpětně jsem ráda za své rozhodnutí zůstat 
jako neuvolněná místostarostka. Velmi by 
se mi stýskalo po práci s dětmi. Má to samo-
zřejmě svá úskalí. Tím největším je vysoké 
pracovní nasazení. Ani jedno ze zaměstná-
ní nechci šidit. Jsem zvyklá pracovat napl-
no. Jsem si vědoma toho, že obě práce můžu 
vykonávat díky pochopení mých dětí. Přes-
tože jsou všechny již dospělé nebo téměř 
dospělé, řešíme spolu jejich radosti i staros-
ti a i ony se o maminku někdy nerady dělí. 
Jim patří můj velký dík.

Nechci po vás hodnocení, to nechejme 

na každém čtenáři, ale zkusme si pro-
sím říct, co všechno se podařilo rozjet, 
spustit, dokončit? Co máte v plánu ještě 
v tomto volebním období rozdělat a kolik 
z toho, co jste už rozjela ve své funkci, 
je hotovo, nebo v dohledné době hotovo 
bude?

Jsem velmi ráda, že se nám v Pečkách 
podařilo spolu s ostatními kolegy víc “roz-
hýbat” kulturní život, byť do toho v posled-
ním roce tvrdě zasáhl covid. Poděkování 
patří řediteli kulturního střediska panu Lu-
kášovi Hanzelínovi, bez jehož nasazení by 
byla realizace kulturních akcí mnohem slo-
žitější. Mezi události, na které jsem pyšná, 
patří každoroční výstava „Má vlast cestami 
proměn“. Zážitkem bývají pravidelné kon-
certy Rybovy Mše vánoční, velký úspěch 
měl koncert harfistky Kataríny Ševčíkové, 
výstavy v Jubilejním chrámu Mistra Jana 
Husa, stálicí v kulturním kalendáři už jsou 
besedy pořádané paní Švandovou či kul-
turní a vzdělávací akce organizované paní 
Krulišovou. Nerada bych na někoho zapo-
mněla, všem patří především velké uznání 
a poděkování za to, co pro Pečky dělají. 

Na co z těch činností, které Vás v roli 
místostarostky potkávají, se pokaždé tě-
šíte nejvíc?

Velmi ráda se potkávám s lidmi. Ne se 
jen míjet, ale opravdu potkat. Na chvíli se 
zastavit a povídat si o běžných věcech, kte-
ré nám všem dělají radost nebo nás naopak 
trápí. Často se setkávám s lidmi, kteří mají 
díky cestě, kterou již ušli, zajímavé životní 
zkušenosti a příběhy. To jsou často nejen 
zajímavá vyprávění, ale je to i obrovská in-
spirace pro samotnou práci. 

Když se ohlédnete za sebe, udělala 
byste něco dnes jinak? 

Chtěla bych umět netrápit se kritikou. 
Myslím nekonstruktivní kritikou. Tako-
vou, která vás nikam neposune. Jen srazí 
do kolen a ublíží. Jinak bych nedělala nic 
jinak. Když má člověk celý život určité 
přesvědčení, je vychovávaný v pevných 
principech a zásadách, nezmění se. Pevně 
doufám, že jsem stále zůstala empatická, 
spolehlivá a pracovitá navíc s bonusem mít 
možnost být toho všeho součástí…

A na závěr mi to nedá a obrátím pozor-
nost k Vaší profesi učitelky na základní 
škole. Máte za sebou dva školní roky, kte-
ré dosud nemají obdobu. Když odhlédne-
me od všech dnes již známých věcí jako 
je on-line výuka, testování žáků apod., 
co pro Vás bylo nejtěžší? Jak budete na 
ten poslední rok a půl vzpomínat z úhlu 
svého povolání?

Rozhodně nejtěžší pro mě bylo, že jsem 
se svých žáků nemohla „dotýkat“. Pohladit 
je, povzbudit dotekem nebo společně nad 
sešitem pracovat s chybou. Obrazovka vám 
zprostředkuje úsměv, ale nakažlivý bývá 
často smích, který se stane hromadným. 
To jsou věci, které vzdáleným přístupem 
nedokážete. V neposlední řadě i dětská trá-
pení se mnohem lépe zvládají spolu, tváří 
v tvář. Je pro mě důležité, být pro své žáky 
a žákyně blízkým člověkem, ke kterému 
mají důvěru. Ta se, doufám, nevytratila ani 
přes dálkové spojení. Moc bych si přála, aby 
pro nás všechny toto období zůstalo složitou 
etapou, kterou jsme ale společně zvládli.

Věřím, že zvládli a přeji nejen báječ-
né letní prázdniny, ale také hodně sil do 
další práce pro město a děkuji za rozho-
vor.

Ptal se Libor Vodička
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Distanční výuka podruhé
Začátkem března minulého školního 

roku jsme si poprvé vyzkoušeli distanční 
výuku. Bohužel vliv celosvětové pandemie 
stále sílil a my měli možnost zakusit dis-
tanční výuku i tento školní rok. Ve škole 
jsme se v prvním pololetí učili prezenčně 
pouze dva a půl měsíce.  

Od minulého roku, kdy jsme začali pro 
výuku používat program Google Classro-
om, jsme prošli dlouhou cestu. Doprováze-
ly ji otázky typu: „Jak mám úkol otevřít?”, 
„Kam vypracovanou prezentaci uložit?“, 
„Proč nefunguje odkaz na webovou strán-
ku?“  V průběhu distanční výuky jsme se 
v používání technologií a komunikaci na 
dálku všichni zlepšili.  

Řekla bych, že klíčem k úspěchu při 
distanční výuce byla účast na online ho-
dinách. Offline výuka, neboli vypracování 
domácích úkolů, pro mne někdy byla časo-
vě náročná. Myslím, že se mi dařilo pravi-
delně se přihlašovat do online hodin, včas 
odevzdávat zadanou práci, a dokonce si vy-
lepšit prospěch. 

Co bych mohla zlepšit? Když nad tím tak 
uvažuji, mohla bych zlepšit svoji pozornost, 
respektive být více soustředěná a při výu-
ce se nenechat rozptýlit. Také bych mohla 
zapracovat na organizaci své školní práce. 

Chci-li mít více volného času, tak tohle je 
pro mne kámen úrazu. Stále bojuji s pro-
krastinací. Opakuji si, abych neodkládala 
práci na další den. Někdy to zvládnu a jindy 
ne.

Jak bych mohla porovnat online výuku 
s offline? Podle mne je online učení lepší, 
protože obsahuje výklad učitele. Také si 
učivo společně procvičíme. Při práci offline 
se klade důraz na samostatnost a schopnost 
pochopit učivo bez pomoci a vysvětlení pe-
dagoga. Jestliže se zamyslím, konkrétně 
mně offline výuka neurčí řád, zatímco on-
line hodiny mi jasně stanoví, kdy a co mám 
dělat.

Jaké je moje zhodnocení? Do této výji-
mečné situace jsme se dostali kvůli celo-
světové pandemii. V průběhu distanční vý-
uky jsme se snažili odevzdávat úkoly včas, 
nebo se připojovat na online hodiny. Může 
se zdát, že distanční vyučování nás mnoho 
nenaučilo, ale opak je pravdou. Učení na 
dálku nás naučilo zodpovědnosti a schop-
nosti organizovat si práci tak, abychom 
měli čas na své záliby a koníčky. Myslím si, 
že většina z nás začala být více samostatná. 
Podle mého názoru nás okolnosti donutily 
se tyto potřebné věci naučit.

Tereza Lněníčková, třída VIII. A
Poděkování 

od Lucie Bílé
Jako poděkování za práci, kterou s žáky 

denně vykonáváme, se nám dostalo podě-
kování. Lucie Bílá, která je spolupatronkou 
projektu „Obědy pro děti“ (Women for Wo-
men) nám zaslala dárek s osobním věnová-
ním a poděkováním. Moc si toho s pedago-
gy vážíme a děkujeme. 

Ráda bych se touto cestou připojila s po-
děkováním za žáky naší školy i já. Děkuji 
vedení místní základní školy za to, že nám 
umožnilo navštěvovat a stravovat se s naši-
mi žáky ve školní jídelně. Velký dík patří 
zejména Ivě Pánkové, za perfektní, vlídnou 
a srdečnou spolupráci. Obědy nám moc 
chutnaly. Již nyní se těšíme na další školní 
rok plný chutných obědů.

Jaroslava Heroldová

Projektový den:
„Pavučina přátelství“

10. 6. 2021 proběhl na naší škole další 
z projektových dnů. Tentokrát jsme se za-
bývali vztahem člověka k životnímu pro-
středí a také vzájemnými vztahy mezi lid-
mi. Žáci se dozvěděli některé zajímavosti 
ze života pavouků, prohlédli si obrázky 
s nejrůznějšími druhy těchto zajímavých 
živočichů. Připomněli si stavbu těla, zá-
kladní charakteristické rysy a vlastnosti, 
počítali nohy pavouků a shlédli krátké vi-
deo o nejpůvabnějším pavoukovi světa.

Více jsme se zaměřili na obdivuhodnou 
schopnost tvorby pavučin, vlastností ten-
kých, ale velmi pevných a pružných vláken 
a touze vědců využít vlastnosti vláken ku 
prospěchu lidstva. Potom si žáci společ-
ně vytvořili ,,Pavučinu přátelství„ - seděli 
v kruhu a posílali si klubko vlny mezi sebou 
s tím, že pokaždé řekli něco pěkného o spo-
lužákovi, kterému klubíčko předali. Také si 
vyzkoušeli, jakou práci dá utkat pavučinu 

- podle pokynů a ukázky namotávali vlnu 
na připravenou osnovu a poté s pomocí 
paní učitelek doplnili rovněž vytvořenými 
pavouky z papíru a víček od PET lahví ve 
školní dílně. Součástí  projektu byly také 
pracovní listy podle schopností a možností 
dětí - bludiště, doplňování, vybarvení dle 
zadání a pro starší žáky kvízové otázky. Na 
závěr žáci kreslily síť i s pavoukem bílou 
nebo žlutou pastelkou na tmavý podklad.

Všichni se velmi snažili, aby jejich práce 
byly pěkné, barevné, většina žáků  tvořila 
opravdu pečlivě a v kvízu uplatnila své po-
znatky.

Projektový den jsme ukončili  vytvoře-
ním ,,lidské“ pavučiny - a připomněli jsme 
si symboliku pevnosti pavučiny a přátel-
stvím mezi lidmi. 

Žákům se den líbil a všichni si zasloužili 
pochvalu a sladkou odměnu.
Dagmar Ječmenová, učitelka přípravné třídy

Vandalové v MŠ
Ani naší školkové zahradě se bohužel ne-

vyhýbají vandalové. V pondělí 21. 6. 2021 po 
příchodu do školky jsme zjistili, že  na naší 
školkové zahradě zmizel jeden z herních 
prvků – dřevěná dětská kuchyňka, ve které 
děti rády připravují „pokrmy“ z písku, ka-
mínků, šišek a dalších přírodnin. 

Díky kamerovému systému se nám 
podařilo vypátrat, že pachatelé byli mini-
málně 2 a naši kuchyňku odcizili v noci 
v sobotu 19. 6. ve 22:04 hod - ještě předtím 
se pohoupali na pružinových houpadlech, 
která jsou na zahradách instalována, ovšem 
ne pro dospělé, ale pro děti – tedy pro jinou 

Základní škola Pečky, p.o přeje všem našim spolupracujícím organizacím 
ve městě krásné léto plné pohody a odpočinku. Do dalšího školního roku 
mnoho sil a optimismu. Nashledanou zase v září.

Jaroslava Heroldová, řed. školy

Vzpomínáme
Dne 11. 6. 2021 uplynulo 
6 smutných let, kdy nás 

navždy opustil drahý, 
milovaný a starostlivý 

manžel, tatínek a děde-
ček pan Josef Drmola 

z Ratenic.
Jsou lidé, kteří pro nás 

znamenají celý svět. 
O to těžší je ztratit je a uchovat jen ve 

vzpomínkách.

Dne 19. 7. tomu bude 
22 let, co nás opustila 
paní Irena Boumová 
z Dobřichova.

Stále vzpomíná dcera 
Vendulka s přítelem

Dne 2. 7. 2021 jsme s bo-
lestí v srdci vzpomněli ne-
dožitých 80 let pana Pavla 
Rataje. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.
Manželka a děti 

s rodinami

váhovou kategorii - naštěstí k poškození 
těchto herních prvků nedošlo.

Shodou náhod byla díky procházce dětí 
se svými učitelkami ze třídy Lištička k ryb-
níku Benešáku kuchyňka znovuobjevena. 
Vandalové ji přendali přes plot a donesli až 
na levý břeh místního rybníku. Za pomoci 
Policie ČR, která kuchyňku ohledala, jsme 
ji odvezli k opravě, po které byla znovu in-
stalována na zahradu k radosti dětí. Video-
záznamy byly předány Policii ČR. Věříme, 
že budou viníci vypátráni a ponaučeni.

Květa Bubeníčková, 
zástupkyně řed. školy
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Projektový den „Indiáni“
Dne 17. 6. 2021 se uskutečnil v naší škole 

projektový den s názvem „INDIÁNI“. Zú-
častnili se všichni žáci naší školy od příprav-
né třídy až po devátý ročník. Po prezentaci, 
kde se vysvětlily základní informace ze ži-
vota indiánů (od historie až po současnost) 
si děti shlédly krátké video o nejznámějším 
indiánovi Vinnetouovi a jeho pokrevním 
bratru Oldu Shatterhandovi. Následovala 

výroba indiánských čelenek a malování 
obličejů. Po krátkém občerstvení se žáci 
rozdělili do 4 družstev a soutěžili v pěti dis-
ciplínách, z nichž nejlákavější byla střelba 
z luku na terč. 

Pomyslnou tečku zábavného dopoledne 
bylo vyhlášení vítězného družstva, předání 
diplomů a sladkých odměn.

M. Kristlová

Školní výlet do Světlé a Zruče n./S.
15. 6. jsme s žáky vyjeli na společný výlet 

ke konci školního roku. Cílem naší cesty se 
stala sklárna ve Světlé nad Sázavou a zá-
mek ve Zruči.

Zámecké komnaty plné dobových ar-
tefaktů žáky nadchly a překvapily záro-

veň. Pro některé žáky to bylo vůbec první 
setkání se zámkem. Oproti tomu sklárna 
překvapila neuvěřitelnou dřinou, složitým 
provozem, teplem a hlukem na pracovišti. 
Inu i takové může být setkání s realitou.

J. Heroldová

Ze slohových 
prací V.A

Prodavač 
v rybářském obchodě
Jednou bych chtěl být prodavačem 

v rybářském obchodě. Měl bych svůj krá-
mek, kde bych prodával vše potřebné pro 
rybáře. Například splávky, háčky, krmít-
ka, červy, žížaly, policajty, ale také větší 
věci jako jsou pruty, navijáky, podběráky, 
podložky a křesílka.

Na toto povolání potřebuji nějaký 
malý obchod, povolení k prodeji, střední 
školu, peníze na zboží, a hlavně nějaké 
zákazníky.

Jako prodavač v rybářských potře-
bách budu nejen prodávat své zboží, ale 
také ho objednávat z e-shopů pro zákaz-
níky, aby nemuseli platit poštovné. Menší 
věci jako splávky často přijdou rozláma-
né. Proto je pro zákazníka lepší, když se 
na výrobek sám podívá a vybere si.

Mám rád rybaření, a proto bych tak 
spojil povolání se svým koníčkem.  

Andreas Adamovič, V.A

Veterinář
Už jako malá holka jsem byla obklo-

pena spoustou zvířat. Byla se mnou už 
v raném dětství a pokaždé, když si na ně 
vzpomenu zachce se mi být jim opět na 
blízku. Proto bych se v dospělosti ráda 
věnovala povolání, které by mi poskytlo 
být se zvířaty v kontaktu. 

Takových povolání je vskutku mnoho. 
Mě by ale ze všeho nejvíce těšilo, starat se 
a pečovat o nemocná zvířata. Zachraňo-
vat je v nouzi.

Kdysi nám umírala kočička a před pár 
týdny králíček. Proto vím, jak moc je dů-
ležité mít dostatek veterinářů i lidí, kteří 
se o ně umí postarat.

Ale asi nejdůležitější je mít ke zvířa-
tům láskyplný vztah. Dělat toto povolá-
ní proto, aby nás naplňovalo. Náplň této 
práce však nemusí být jen zachraňování 
nemocných zvířat nebo jejich operace. 
Veterináři také vyhodnocují výsledky 
prohlídek jatečních zvířat, kontrolují kr-
mivo nebo umožňují poradenské činnosti 
v oblasti chovu zvířat.

Pro výkon tohoto povolání je třeba vy-
sokoškolské vzdělání. Doufám, že se mi 
podaří tohoto vzdělání dosáhnout a věno-
vat se v dospělosti vysněnému povolání.

Sára Šmejkalová, V.A

Milý pane Marťane, 
doslechl jsem se, že se chystáte navští-

vit naši planetu Zemi. 
Chci Vám poradit pár nezbytností. Co 

si vzít s sebou a na co si dát pozor.
Doporučuji nezapomenout si: řidičský 

průkaz, peníze, oblečení, respirátory. 
Dávejte si pozor na astronauty, doktory, 
zubaře, lovce marťanů a dodržování zá-
konů.

Nevynechejte návštěvu Prahy, zejmé-
na Petřína, Cukráku, Divoké Šárky. Také 
zavítejte na hrad Karlštejn. 

Pokud Vám dojde energie, skvěle ji na-
čerpáte v cukrárnách.

Určitě se zastavte v Pečkách! Rád Vás 
ubytuju a samozřejmě i propašuju k nám 
do třídy.

S přáním hezkého cestování,
Milan Faig, V.A

Výstava vážek a sladkostí
V pátek 25.6. se celá škola vypravila do 

Kolína do regionálního muzea na 2 výsta-
vy: Vážky, Sladkosti na Kolínsku.

Nevyšlo sice počasí, ale naštěstí jsme si 
za deště v klidu prohlíželi expozice-suché 
preparáty vážek ve skutečné velikosti, tva-
rech a barvách byly doplněny krásnými 
fotografiemi. Zblízka jsme tak mohli vidět 
pradávné nádherné živočichy, o kterých 
jsme si ve škole povídali v rámci projektu 
Den Země a vyráběli je z drátů (rok 2021 je 
vyhlášen Rokem vážek).

Výstava o sladkostech připomněla pa-
ním učitelkám jejich dětství, dětem se líbi-
ly formičky, obaly a obrázky. Starší žáci si 
zopakovali vědomosti z přírodopisu o kaka-
ových bobech a dověděli se o výrobě suro-
vinových náhražek kávy.

L. Jankulíková
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Loučení s předškoláky 
déšť nezkazil!

Vážení rodiče, děkujeme za Vaše šikov-
né děti, které u nás strávily pár roků svého 
dětství a zase plují životem dál. Na začátku 
jejich plavby jsme se s nimi symbolicky my, 
jejich školkové učitelky, rozloučily v Lo-
dičce. Říkáme tak tělocvičně, kam jsme se 
všichni rychle schovali před deštěm. Někdo 
by si mohl myslet, že déšť nám rozloučení 
s předškoláky zkazil, ale není tomu tak. Vi-
děla jsem přímo do tváří všech dětí, které 
sledovaly kouzelnické představení, a nic 
jiného než radost, veselí, nadšení, překva-
pené oči z kouzelnických triků jsem tam 
neviděla. Po kouzelníkovi přišlo na řadu 

Pobyt v přírodě 
5. ročníku

Jelikož nám pandemická situace v loň-
ském roce nepřála, vedení školy nám 
v červnu umožnilo místo klasické školy 
v přírodě vyjet na zkrácenou verzi do Jano-
va nad Nisou.

Ubytování jsme měli zajištěné v hotelu 
Semerink. V jeho blízkosti je několik hřišť, 
lanové centrum odpovídající věku dětí 
a sportovní plochy, na kterých se děti vyřá-
dily a užily si spoustu zábavy.

Navštívili jsme obě blízké rozhledny 
i bobovou dráhu s velkou nafukovací tram-
polínou. Děti byly nadšené. Odpolední pro-
gram zajišťovali instruktoři (mladí sym-
patičtí muži) z CK Sport, kteří pro ně měli 
připravené hry, soutěže a také závěrečnou 
večerní diskotéku.

Vše hodně rychle uběhlo. Naštěstí nám 
zůstaly fotografie a vzpomínky, za které na-
šemu vedení školy děkují děti, rodiče i my, 
třídní učitelky. Bylo to krásné společné roz-
loučení.

A. Pechová, I. Hujerová, M. Krejčí

Rozloučení s 5. třídami

V.C
Vážení rodiče, milé děti, 5 let utek-

lo jako voda a my se musíme rozloučit. 
Chtěla bych všem poděkovat za vstříc-
nost a ochotu spolupracovat. Přeji vám 
a vašim dětem jen to dobré, hlavně 
zdraví a hodně krásných zážitků. 

Michaela Krejčí

5 let uběhlo jako voda a čekalo nás další loučení. Jako vždy to nebylo pro žádnou z nás jednoduché - vytvořily se mezi námi vazby, 
které není možné jen tak zpřetrhat. Chtěly bychom se tímto oficiálně s dětmi i jejich rodiči rozloučit a všem popřát krásné 

slunečné léto a prázdniny, které ubíhají velice pomalu. Mějte se báječně a někdy si vzpomeňte - i my budeme!!!

Moje V.A, 
jak napsal Andy ve svém vzkazu Chyť 

a pusť! Tak přesně to cítím. Před pěti lety 
jsme se společně zaháčkovali. V průběhu 
let jsme se nejen učili, ale byli na různých 
výletech, vytvářeli jsme projekty, divadel-
ní přestavení, užili si noční školy i spaní 
ve škole a zvládli jsme online výuku. Teď 
nastal čas, kdy Vás vypouštím. Snažila 
jsem se předat Vám nejen vědomosti, ale 
i vzájemnou ohleduplnost a podporu. Přeji 
Vám, aby se ve Vás dál rozvíjelo to dobré, 
co v sobě máte. Snažte se využít maximál-
ně své mozkové závity a buďte spokojení, 
šťastní s úsměvem na tváři. Rodičům velice 
děkuji za důvěru, respekt, podporu a zájem 
o dění ve škole.

Alena Pechová

5 let s vámi strávených uteklo velice 
rychle a musíme se rozloučit, což není úplně 

jednoduché. Zbydou nám krásné vzpomín-
ky a fotky, díky nimž si můžeme společné 

chvíle oživit. Máte 
úžasné rodiče, jenž 
uspořádali velkolepou 
rozlučkovou oslavu, 
kterou jsme si všichni 
užili. Mějte mysl ote-
vřenou všem novým 
možnostem, poznat-
kům i přátelstvím. Vy-
jděte do dalšího roku 
správnou nohou a ne-
zapomeňte: „JSME 
KECKY A TÁHNEME 
ZA 1 TKANIČKU!“

Iva Hujerová

Děti moje,

rytířem provedené pasování na školáky 
a školačky. Leckteré maminky i paní uči-
telky uronily pár slziček při předávání šer-
py, dárku, fotografování i přání do života 
od paní starostky Aleny Švejnohové a paní 
místostarostky Ivety Minaříkové. Já mám 
tu čest poděkovat městu Pečky a našim za-
městnancům za pořádání této akce a sou-
časně popřát jménem celého kolektivu za-
městnanců pečecké mateřské školky všem 
budoucím školákům mnoho štěstí na jejich 
další cestě za vzděláním!

Miroslava Zumrová, ředitelka
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Benešák a jiné radosti
Skončil nám nejpodivnější školní rok, 

jaký jsme asi všichni zažili, a já jsem ne-
smírně ráda, že aspoň jeho konec byl ta-
kový, jaký jsme si ho přáli mít. Začátek 
prázdnin jsme oslavili společně s dětským 
divadlem a živou hudbou u krásně zrevita-
lizovaného Benešáku. 

Bylo mi v červnu také nesmírnou ctí po 
velmi dlouhé době  přivítat nové občánky 

města, podrobnou fotoreportáž naleznete 
v novinách. Krásnou slavností bylo také 
šerpování předškoláků v naší MŠ Mašinka.

A ještě bych na tomto místě ráda poděko-
vala žákům 9. A Základní školy Pečky, okr. 
Kolín. Strávila jsem s nimi úžasný projek-
tový den a slibuji, že si jejich analýzu města 
zapamatuji a zkusím prosadit některé z ná-
padů, které by podle téhle generace udělaly 

naše město příjemnějším místem pro život.
Ze srdce přeji dětem, velkým i malým, 

aby si užily prázdniny. A nám všem ostat-
ním, abychom našli čas si odpočinout a na-
dechnout se před dalšími zkouškami, které 
může podzim přinést.  

Těším se naviděnou na letních kinech 
nebo dalších akcích ve městě,

Vaše Alena Švejnohová – starostka
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Pozvánka do letních kin
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Budiž léto!
Čas se nachýlil a nastal letní slunovrat. 

Přibylo bouřek a s nimi škod, tornádo na 
jižní Moravě nám připomnělo, že na tomto 
světě není nic jistého, kromě konce. Na-
štěstí připomnělo i jistotu lidské solidarity 
a laskavosti. Není to s námi ještě tak zlé! 
Kéž by už touto tragédií rozmary letošní-
ho léta skončily a nevybíraly si další daně. 
Přejeme si, aby jedinou letní starostí pro 
nás bylo už jenom sečení trávy. Nevím jak 
vy, ale pro mne je to totiž velké téma. Celé 
moje dětství jsme naši louku kosili ručně. 
Obraz letního rána už budu mít navždy 
spojený s tím, že tatínek vstal jako první, 
a když jsem se ráno probudil, nejdříve ze 
všeho mne upoutaly zvuky pravidelného 
zanoření ostří kosy do trávy, po chvíli pak 
tahy brouskem. Když jsem dorostl, přišla ta 
chvíle a mohl jsem kosit také. Ta vůně zro-
sené čerstvě posečené louky v dopoledním 
sluníčku… Znáte to? Možná už ne. Škoda! 
Přišla totiž éra ryku sekaček, benzínového 
smradu a rozdrcených lodyh, svěží louky 
se na pár hodin proměňují v golfový pažit 
a následně během pár horkých dní v hně-
davý úhor. Svatojánci hynou v řádu mnut 
a s nimi veškerý další život, vědecky se 
tomu říká biodiverzita. Co jsme dělali dříve 
mnoho hodin a udržovali své pozemky s ci-
tem, své svaly pak v pohotovosti, to je dnes 
hotovo za desítky minut. Ale… Víte třeba, 
že ve třicetistupňových vedrech udrží ne-
posečená tráva teplotu do dvaceti stupňů? 
Tráva vysoká do deseti centimetrů už jen 
do dvaceti čtyři a onen seschlý hnědý troud 
už má stupňů čtyřicet čtyři. Voda se rych-
le vypařuje a vzniká bouřkový mrak. Čím 
větší plochy, tím víc vody a energie v atmo-
sféře. A pak i škod. Přemýšlejte o tom, když 
budete kupovat benzín do své sekačky. 
Hezké léto přátelé!

Aquarius

• KOSMETICKÉ SLUŽBY. Ošetření 
pleti, úprava obočí, barvení řas a obočí, 
korneoterapeutická péče. Za použití pří-
pravků ESSENTÉ. ELIŠKA LAZARO-
VÁ ,Třída 5. května 186, tel: 732 952 267.

• 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

Nadšený čtenář se mimo jiné pozná podle toho, že když dočte knihu, pokusí se o vlastní 
tvorbu. Bylo tomu tak i v případě Bětušky Jetmarové, žákyně třetí třídy. Bětuška se po 
přečtení detektivního příběhu pokusila o vlastní komiks s detektivní zápletkou. Myslím, 
že se jí práce opravdu vydařila. Blanka Kozáková – třídní učitelka

 
 

Mgr. Michaela Seidlerová 
             advokátní kancelář 

 

                    ..........abyste měli život lehčí v řadě obchodních i životních situací 
• Právní služby v oblasti občanského, obchodního, pracovního i trestního a správního práva 

• Sepisování a revize smluv, jiných listin, výzev k plnění, stížností, návrhů, žalob a podání 

• Udělujeme právní porady a konzultace, zpracováváme právní rozbory a stanoviska 

• Zastoupíme Vás před soudem či správním orgánem 

• Vedeme komplexní právní agendu fyzických i právnických osob 

Potřebujete sepsat smlouvu, požádat o splátkový 
kalendář, prodat nemovitost, získat covidovou 
dotaci, podat návrh na osobní bankrot – oddlužení, 
založit obchodní společnost, vymoci z dlužníka své 
pohledávky, vypořádat společné jmění manželů, 
zajistit obhajobu v trestním řízení či odvolat se 
proti neoprávněné pokutě 

               …….... rádi Vám  pomůžeme                                                                                                                  
 

                                      Tel.: +420 603 158 836 
 

      kancelář:  Kollárova 1278, Český Brod /přízemí hotelu Apeyron/ 
web: www.akseidlerova.cz               e-mail: seidlerova@akseidlerova.cz 

 

   Kvalita, rychlost, diskrétnost, spolehlivost, takt, hospodárnost, slušnost 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Knihovna opět přivítala začínající čtenáře
Celostátní knihovnický projekt Už jsem 

čtenář aneb Knížka pro prvňáčka na pod-
poru čtenářské gramotnosti, který kaž-
doročně vyhlašuje Sdružení knihovníků 
a informačních pracovníků ČR je oblíben 
i v naší knihovně a to nejen žáky, ale i pe-
dagogy, což je pro nás jistojistá pochvala…

A o co vlastně běží? Knihovna připraví 
pro prvňáky návštěvu knihovny s progra-
mem zaměřeným právě na čtení a rozvoj zá-
jmu o spisovatele či ilustrátory. Na ní děti, 
jeden po druhém, „předvedou“ svou čte-
nářskou dovednost. Odměnou jim je Kníž-

ka pro prvňáčka – původní česká novinka, 
která byla napsána a ilustrována výhradně 
pro účastníky tohoto projektu a to spolu 
s diplomem, který byl také namalován jen 
pro tuto akci a pro naší knihovnu chotu-
tickým ilustrátorem a malířem  Zdeňkem  
Moravcem.

No a jak naše setkání po roční pauze do-
padlo? Podívejte se sami: nadšené dětské 
tvářičky nejen z pečecké školy, ale také ze 
školy z Vrbové Lhoty. 

….a bez roušek a s krásnými dárky z naší 
knihovny….. Vaše knihovna

Oznámení
Městská knihovna S. Če-

cha v Pečkách oznamuje, že 
po dobu letních prázdnin 
bude knihovna ve středu 
uzavřena. V ostatních dnech 
bude provoz nezměněn.

MěK


