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Vážení a milí spoluobčané,
jménem celé radnice vám přeji vše 

dobré v tomto novém roce a dovoluji si vás 
informovat o plánovaných investičních 
akcích a projektech, které v roce 2022 
připravujeme. Částečně tak navazuji na 
článek v předchozím čísle Pečeckých no-
vin, málokterý projekt je totiž možné při-
pravit a zrealizovat v témže roce. Příprava 
celého projektu vyžaduje vypracování stu-
die, která určí koncept a myšlenku, jak má 
stavba, komunikace, výsadba či jiný záměr 
vypadat. Následuje příprava projektové 
dokumentace, podle které je možné záměr 
postavit a následně je potřeba vybrat doda-
vatele nebo zhotovitele. V každé této fázi je 
třeba postupovat podle platných právních 
předpisů a vybírat dodavatele dle pravidel, 
která jsou pro nakládání s veřejnými pro-
středky stanovena. Často také musíme pl-
nit ještě další stanovené požadavky dle po-
skytovatele dotace, pokud jsme na projekt 
nějakou získali. A pak už konečně přichází 
vytoužená realizace projektu. 

A teď k samotným akcím. O zjednosměr-

nění komunikace V Kaštánkách jsme se 
zmiňovali v předchozím čísle Pečeckých 
novin. Nyní čekáme na schválení vyznače-
ní cyklopruhu, aby cyklisté mohli využívat 
komunikaci v obou směrech. Vysoutěžíme 
zhotovitele a poté dojde na vlastní realizaci. 
Jakmile to klimatické podmínky umožní, 
pustíme se i do zjednosměrnění Masary-
kova náměstí.  

Na ulice ve Velkých Chvalovicích Praž-
ská, Stará, Jarní a Krátká, které jsou ve 
špatném stavu, budeme vypracovávat pro-
jektovou dokumentaci včetně předpoklá-
daného rozpočtu, tak abychom vysoutěžili 
zhotovitele. Již nyní mapujeme možné do-
tační možnosti pro realizaci v následujících 
letech.

Mezi projekty, na které budeme také 
hledat možnou dotaci patří rekonstrukce 
lokality Bačov a chodník s cyklostezkou ul. 
Milčická ve Velkých Chvalovicích. Projek-
tová dokumentace na obojí bude dokončena 
začátkem roku.

Jedna z prvních věcí, se kterou chceme Pokračování na straně 3

začít je rekonstrukce předpolí ZUŠ. Věří-
me, že se vám bude nové prostranství a jeho 
využití líbit. U škol ještě zůstaneme. O let-
ních prázdninách začne potřebná rekon-
strukce elektroinstalace budovy 1. stupně 
v přízemí ZŠ. První a druhé patro bude 
následovat v roce 2023. Také budeme po-
kračovat v důležitém projektu na dostavbu 
tělocvičny, auly a tolik potřebných učeben.

Další stavby, pro které budeme hledat 
dotační možnosti a již jsou z velké části 
projektově připravené jsou intenzifikace 
čističky odpadních vod a výstavba úprav-
ny vod. Obě akce jsou pro naše město velmi 
důležité. 

Téměř dokončenou projektovou doku-
mentaci máme i pro vybudování veřejného 
WC v blízkosti nádraží a park pod vodoje-
mem a přilehlou proluku u Domu služeb.

Dalším zásadním krokem, který nás 
čeká je jednání o odkupu pozemků pod 
budoucím obchvatem Pečky - sever s jejich 
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MĚSTO PEČKY
Masarykovo nám. 78
28911 Pečky

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ SVOZU ODPADU 2022 Z DOMÁCNOSTÍ

Týden Týden

Po Út St Čt Pá So Ne
Číslo 
týdne Po Út St Čt Pá So Ne

Číslo 
týdne

1 2 52 1 2 3 26
3 4 5 6 7 8 9 1 4 5 6 7 8 9 10 27

10 11 12 13 14 15 16 2 11 12 13 14 15 16 17 28
17 18 19 20 21 22 23 3 18 19 20 21 22 23 24 29
24 25 26 27 28 29 30 4 25 26 27 28 29 30 31 30
31 5

1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6 7 31
7 8 9 10 11 12 13 6 8 9 10 11 12 13 14 32

14 15 16 17 18 19 20 7 15 16 17 18 19 20 21 33
21 22 23 24 25 26 27 8 22 23 24 25 26 27 28 34
28 9 29 30 31 35

1 2 3 4 5 6 9 1 2 3 4 35
7 8 9 10 11 12 13 10 5 6 7 8 9 10 11 36

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 37
21 22 23 24 25 26 27 12 19 20 21 22 23 24 25 38
28 29 30 31 13 26 27 28 29 30 39

1 2 3 13 1 2 39
4 5 6 7 8 9 10 14 3 4 5 6 7 8 9 40

11 12 13 14 15 16 17 15 10 11 12 13 14 15 16 41
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 23 42
25 26 27 28 29 30 17 24 25 26 27 28 29 30 43

1 17 31 44
2 3 4 5 6 7 8 18 1 2 3 4 5 6 44
9 10 11 12 13 14 15 19 7 8 9 10 11 12 13 45

16 17 18 19 20 21 22 20 14 15 16 17 18 19 20 46
23 24 25 26 27 28 29 21 21 22 23 24 25 26 27 47
30 31 22 28 29 30 48

1 2 3 4 5 22 1 2 3 4 48
6 7 8 9 10 11 12 23 5 6 7 8 9 10 11 49

13 14 15 16 17 18 19 24 12 13 14 15 16 17 18 50
20 21 22 23 24 25 26 25 19 20 21 22 23 24 25 51
27 28 29 30 26 26 27 28 29 30 31 52

Kom. odpad Pečky sever, V.Chvalovice ‐ pondělí 1 x za 14 dní, v období červen až srpen 1 x za 7 dní

Kom. odpad Pečky jih ‐ úterý 1 x za 14 dní, v období  červen až srpen 1 x za 7 dní

Kom. odpad Pečky sídliště ‐ pondělí 1 x za 7 dní

BIO Pečky, V.Chvalovice ‐ úterý dle rozpisu

Plast, papír z domácností Pečky, V.Chavlovice ‐ první pátek v měsíci 

Dny v týdnu

Únor

Březen

2022
Dny v týdnu

Leden Červenec

2022

Duben

Květen

Červen Prosinec

Říjen

Listopad

Srpen

Září
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Oprava městského 
rozhlasu

Již několik měsíců se potýkáme s čás-
tečně nefunkčním rozhlasem v našem měs-
tě. Závadu se po mnoha revizích nepodařilo 
odstranit, proto nás počátkem roku čeká 
vysoutěžení dodavatelské firmy, která ná-
sledně provede výměnu nefunkčních ana-
logových hlásičů. Plně digitální rozhlas by 
měl být zprovozněn na konci jarních měsí-
ců. Vše závisí na počtu a kvalitě firem, kte-
ré se o zakázku přihlásí.

Velmi se omlouváme všem, kdo jsou po 
tuto dobu bez informací z městského úřa-
du a nabízíme jako alternativu přihlášení 
do systému Mobilní rozhlas, díky čemuž 
obdržíte informace o aktuálním dění pro-
střednictvím e-mailu, SMS, případně apli-
kace MR. Registraci lze provést na pecky.
mobilnirozhlas.cz nebo prostřednictvím 
registračního ústřižku, který naleznete na 
podatelně městského úřadu.

Iveta Minaříková, místostarostka

Pečovatelská služba může nově převážet osoby na vozíku
Vážení čtenáři, věřím, že mnozí z Vás 

si ještě vzpomenou na benefiční zahradní 
slavnost, kterou jsme pořádali 4. září. Na 
této slavnosti jsme návštěvníkům předsta-
vili náš plán pro nejbližší měsíce a to mít 
možnost převážet osoby na vozíku pomocí 
přestavby jednoho našeho stávajícího au-
tomobilu. Díky drobným i štědřejším pří-
spěvkům jednotlivců, firem a okolních obcí 
se nám podařilo nashromáždit prostředky, 
abychom mohli na začátku prosince odvézt 
vůz k přestavbě. Krátce před Vánoci jsme 
tak získali krásný vánoční dárek, který 
nám umožní poskytnout naše služby i oso-
bám imobilním nebo těm, pro které je pře-
voz běžným vozidlem velmi náročný. DĚ-
KUJEME a těšíme se na první jízdy!

Petra Čermáková, ředitelka

Období od 1. 1. 2022
Položky Cena bez DPH Cena včetně DPH 10 %
Voda pitná (vodné) 40,- 44,-
Voda odvedená (stočné) 40,30 44,33
Celkem vodné a stočné 80,30 88,33

Porovnání s ceníkem vodného a stočného v roce 2021

Ceník vodného a stočného platný pro rok 2022

Cena vodného a stočného 
pro rok 2022

Dovolujeme si Vám oznámit, že s účin-
ností od 1. ledna 2022 vstupují v platnost 
nové ceny za odběr pitné vody a odvádění 
a čištění vod odpadních.

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) 
bude činit 40,00 Kč bez DPH za 1 m3, cena 
za odvádění a čištění odpadních vod bude 
nově 40,30 Kč bez DPH za 1 m3. Meziroční 
rozdíl představuje 2,70 korun (3,48 %).

Cena vodného a stočného pro rok 2022 
vychází stejně jako v minulých letech z ce-
nových předpisů pro vodné a stočné, a také 
z Finanční analýzy – stěžejního dokumentu 
nutného pro již přijatou dotaci z Operační-
ho programu životního prostředí na projekt 
„Snížení znečištění odpadních vod města 
Pečky“, která zahrnovala intenzifikaci čis-
tírny odpadních vod, kam odpadní vody 
přitékají. V cenách vodného a stočného je 

také dále kalkulováno s nárůstem cen vstu-
pů, zejména pak výraznému nárůstu ceny 
elektrické energie.

Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné 
vody včetně následného odkanalizování 
a vyčištění vyprodukované vody odpadní 
stále činí méně než 9 haléřů.

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

Adam Brant

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

majiteli. S investorem stavby, Středočes-
kým krajem, jsme koncem roku 2021 uza-
vřeli memorandum o spolupráci.

Opět vyhlásíme výzvu na dva projek-
ty, které zrealizujeme dle vašich podnětů 
v rámci Participativního rozpočtu.

V letošním roce nás čeká také vypraco-
vání studie na rekonstrukci Tř. 5. května 
a projektová dokumentace na chodníky 
a veřejné osvětlení v ul. Barákova. 

V ulici Ke Dráze (v úseku od kolejí ke 
koňské farmě) a u cesty k rybníku Bene-
šák bychom rádi instalovali solární veřejné 
osvětlení.  

Hned z počátku roku budeme soutěžit 
dodavatele bezdrátového městského roz-
hlasu, respektive jeho nefunkční části. 

V oblasti sportovní infrastruktury se 
zaměříme na dokončení projektové doku-
mentace na rozšíření fotbalových kabin. 
Čeká nás také dokončení studie sportovně

-společenského zázemí u hřiště ve Velkých 
Chvalovicích. 

Dovybavíme Kulturní dům novým ná-
bytkem, čímž bude první etapa rekonstruk-
ce úspěšně dokončena. 

Ze zelených projektů nás čeká napří-
klad realizace projektu Obnova zeleně na 
Pečecku nebo opatření pro kumulaci a za-
sakování dešťové vody na budovách ve 
vlastnictví města. Druhý zmíněný projekt 
je závislý na schválení a přidělení dotace, 
o kterou jsem požádali v loňském roce. Do 
třetice k zeleným projektům, v letošním 
roce bude dokončena projektová dokumen-
tace na revitalizaci Mlýnského náhonu. 

V roce 2022 bychom také rádi umístili 
popisné cedule na významné budovy měs-
ta. A připomeneme si naše židovské souse-
dy, kteří museli před 80ti lety násilně opus-
tit naše město. K jejich památce umístíme 
26 stolpersteinů označovaných také jako 
kameny zmizelých.

Velkým projektem, na který se již del-
ší dobu připravujeme, je koncepce návrhu 
rozvoje města, který bude sloužit jako pod-
klad pro nový územní plán města Pečky.

A vedle těchto větších projektů nás če-
kají drobnější úkoly, jako např. běžná práce 
na údržbě ulic a chodníků, přeložíme např. 
nejhorší úseky chodníků v ulicích Grégro-
va, Sladkovského, Svobody a Fügnerova.

Doufáme a věříme, že se v tomto roce 
už budeme moci potkávat na kulturních, 
společenských a sportovních akcích bez 
zásadních omezeních. Prostřednictvím 
Pečeckých novin, Mobilního rozhlasu, in-
ternetových stránek a Facebooku města 
vás budeme informovat o dění ve městě 
o změnách či projektech, které se nám daří 
zrealizovat.

Ještě jednou vám jménem svým i jmé-
nem svých kolegů přeji spokojený a hlav-
ně zdravý rok.

Alena Švejnohová, starostka

Pokračování ze strany 1
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Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky ze dne 8. 12. 2021
Projednávané body Předkládá Hlasování

ZM schvaluje předloženou studii "Rekonstrukce 
ulic Pražská, Stará, Jarní, Krátká v 
k.ú. Velké Chvalovice" Tomáš Vodička

pro: (16) Železný, Vodička, Jedlička, Schürzová, 
Katrnoška, Dürr, Vinohradník, Janáčková, Horynová, 
Švejnohová, Schulz, Minaříková, Heroldová, Jiran, 
Korouš, Martinec proti: (0)  zdržel se: (5) Krištoufek, 
Paluska, Homan, Křížová, Fejfar

ZM schvaluje studii "Rekonstrukce kabin AFK 
Pečky" Tomáš Vodička

pro: (20) Janáčková, Švejnohová, Katrnoška, 
Minaříková, Homan, Vodička, Křížová, Horynová, 
Jedlička, Fejfar, Železný, Schürzová, Korouš, Dürr, 
Heroldová, Paluska, Jiran, Martinec, Krištoufek, 
Schulz proti: (0)  zdržel se: (1) Vinohradník

Informace vedení města o aktuální situaci ve městě 
starostka města
- informace o schválení rozpočtu DSO Pečecký 
region, který se bude schvalovat 9.12.2021, návrh 
rozpočtu DSO Pečecký region byl vyvěšen na úřední 
desce
- plnění rozpočtu k 31.10.2021
- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města 
Pečky bez zjištěných chyb a nedostatků
- informace o úmrtí profesora MUDr. Stanislava 
Doutlíka, DrSc., čestného občana našeho města
- informace o onemocnění Covid 19 v našem městě
místostarostka
- termíny zasedání ZM v roce 2022

Alena 
Švejnohová
Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Projednání výzev občanů a odkoupení pozemků od 
fy. KUTA a.s.
ZM schvaluje odkoupení pozemků za celkovou kupní 
cenu 4.900.000 Kč. Jedná se celkem o 22.874 m2 
pozemků. Poplatky spojené s převodem uhradí město Alena Švejnohová

pro: (11) Minaříková, Katrnoška, Železný, 
Švejnohová, Schürzová, Vodička, Horynová, Schulz, 
Janáčková, Korouš, Dürr proti: (4) Křížová, 
Vinohradník, Paluska, Martinec zdržel se: (6) 
Krištoufek, Heroldová, Homan, Jedlička, Fejfar, Jiran

ZM pověřuje vedení města přípravou projektu na 
stavebních pozemcích firmy KUTA a.s. 1449/203, 
1449/204,1449/205, 1449/206 a 1449/207 tak, že 
entita, která bude projekt výstavby zajišťovat, zajistí 
zároveň vybudování chybějících komunikací Fr. 
Voláka, Mikoláše Alše a U Náhonu, v majetku firmy 
KUTA a.s. Alena Švejnohová

pro: (12) Janáčková, Minaříková, Katrnoška, Vodička, 
Schulz, Korouš, Železný, Schürzová, Horynová, 
Švejnohová, Dürr, Heroldová proti: (2) Vinohradník, 
Fejfar zdržel se: (7) Homan, Paluska, Martinec, 
Jedlička, Jiran, Krištoufek, Křížová

Zpráva z jednání Finančního výboru Tomáš Vodička ZM bere na vědomí
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2022. Rozpočet 
je schválen jako schodkový, schodek bude kryt 
použitím prostředků předchozích období. Příjmy 
celkem 95.492.890 Kč, výdaje celkem 169.403.000 
Kč Alena Švejnohová

pro: (12) Janáčková, Heroldová, Železný, Švejnohová, 
Dürr, Vodička, Minaříková, Schulz, Katrnoška, 
Schürzová, Korouš, Horynová proti: (8) Homan, 
Křížová, Vinohradník, Krištoufek, Paluska, Fejfar, 
Jiran, Martinec zdržel se: (0) 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na 
období 2023 - 2025 Alena Švejnohová

Pro: (12) Schulz, Minaříková, Janáčková, Vodička, 
Horynová, Katrnoška, Švejnohová, Heroldová, Dürr, 
Železný, Schürzová, Korouš proti: (0)  zdržel se: (8) 
Vinohradník, Homan, Krištoufek, Křížová, Jiran, 
Fejfar, Martinec, Paluska

Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 8.12.2021

Projednávané body Předkládá Hlasování

ZM schvaluje předloženou studii "Rekonstrukce 
ulic Pražská, Stará, Jarní, Krátká v 
k.ú. Velké Chvalovice" Tomáš Vodička

pro: (16) Železný, Vodička, Jedlička, Schürzová, 
Katrnoška, Dürr, Vinohradník, Janáčková, Horynová, 
Švejnohová, Schulz, Minaříková, Heroldová, Jiran, 
Korouš, Martinec proti: (0)  zdržel se: (5) Krištoufek, 
Paluska, Homan, Křížová, Fejfar

ZM schvaluje studii "Rekonstrukce kabin AFK 
Pečky" Tomáš Vodička

pro: (20) Janáčková, Švejnohová, Katrnoška, 
Minaříková, Homan, Vodička, Křížová, Horynová, 
Jedlička, Fejfar, Železný, Schürzová, Korouš, Dürr, 
Heroldová, Paluska, Jiran, Martinec, Krištoufek, 
Schulz proti: (0)  zdržel se: (1) Vinohradník

Informace vedení města o aktuální situaci ve městě 
starostka města
- informace o schválení rozpočtu DSO Pečecký 
region, který se bude schvalovat 9.12.2021, návrh 
rozpočtu DSO Pečecký region byl vyvěšen na úřední 
desce
- plnění rozpočtu k 31.10.2021
- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města 
Pečky bez zjištěných chyb a nedostatků
- informace o úmrtí profesora MUDr. Stanislava 
Doutlíka, DrSc., čestného občana našeho města
- informace o onemocnění Covid 19 v našem městě
místostarostka
- termíny zasedání ZM v roce 2022

Alena 
Švejnohová
Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Projednání výzev občanů a odkoupení pozemků od 
fy. KUTA a.s.
ZM schvaluje odkoupení pozemků za celkovou kupní 
cenu 4.900.000 Kč. Jedná se celkem o 22.874 m2 
pozemků. Poplatky spojené s převodem uhradí město Alena Švejnohová

pro: (11) Minaříková, Katrnoška, Železný, 
Švejnohová, Schürzová, Vodička, Horynová, Schulz, 
Janáčková, Korouš, Dürr proti: (4) Křížová, 
Vinohradník, Paluska, Martinec zdržel se: (6) 
Krištoufek, Heroldová, Homan, Jedlička, Fejfar, Jiran

ZM pověřuje vedení města přípravou projektu na 
stavebních pozemcích firmy KUTA a.s. 1449/203, 
1449/204,1449/205, 1449/206 a 1449/207 tak, že 
entita, která bude projekt výstavby zajišťovat, zajistí 
zároveň vybudování chybějících komunikací Fr. 
Voláka, Mikoláše Alše a U Náhonu, v majetku firmy 
KUTA a.s. Alena Švejnohová

pro: (12) Janáčková, Minaříková, Katrnoška, Vodička, 
Schulz, Korouš, Železný, Schürzová, Horynová, 
Švejnohová, Dürr, Heroldová proti: (2) Vinohradník, 
Fejfar zdržel se: (7) Homan, Paluska, Martinec, 
Jedlička, Jiran, Krištoufek, Křížová

Zpráva z jednání Finančního výboru Tomáš Vodička ZM bere na vědomí
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2022. Rozpočet 
je schválen jako schodkový, schodek bude kryt 
použitím prostředků předchozích období. Příjmy 
celkem 95.492.890 Kč, výdaje celkem 169.403.000 
Kč Alena Švejnohová

pro: (12) Janáčková, Heroldová, Železný, Švejnohová, 
Dürr, Vodička, Minaříková, Schulz, Katrnoška, 
Schürzová, Korouš, Horynová proti: (8) Homan, 
Křížová, Vinohradník, Krištoufek, Paluska, Fejfar, 
Jiran, Martinec zdržel se: (0) 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na 
období 2023 - 2025 Alena Švejnohová

Pro: (12) Schulz, Minaříková, Janáčková, Vodička, 
Horynová, Katrnoška, Švejnohová, Heroldová, Dürr, 
Železný, Schürzová, Korouš proti: (0)  zdržel se: (8) 
Vinohradník, Homan, Krištoufek, Křížová, Jiran, 
Fejfar, Martinec, Paluska

Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 8.12.2021

Projednávané body Předkládá Hlasování

ZM schvaluje předloženou studii "Rekonstrukce 
ulic Pražská, Stará, Jarní, Krátká v 
k.ú. Velké Chvalovice" Tomáš Vodička

pro: (16) Železný, Vodička, Jedlička, Schürzová, 
Katrnoška, Dürr, Vinohradník, Janáčková, Horynová, 
Švejnohová, Schulz, Minaříková, Heroldová, Jiran, 
Korouš, Martinec proti: (0)  zdržel se: (5) Krištoufek, 
Paluska, Homan, Křížová, Fejfar

ZM schvaluje studii "Rekonstrukce kabin AFK 
Pečky" Tomáš Vodička

pro: (20) Janáčková, Švejnohová, Katrnoška, 
Minaříková, Homan, Vodička, Křížová, Horynová, 
Jedlička, Fejfar, Železný, Schürzová, Korouš, Dürr, 
Heroldová, Paluska, Jiran, Martinec, Krištoufek, 
Schulz proti: (0)  zdržel se: (1) Vinohradník

Informace vedení města o aktuální situaci ve městě 
starostka města
- informace o schválení rozpočtu DSO Pečecký 
region, který se bude schvalovat 9.12.2021, návrh 
rozpočtu DSO Pečecký region byl vyvěšen na úřední 
desce
- plnění rozpočtu k 31.10.2021
- výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města 
Pečky bez zjištěných chyb a nedostatků
- informace o úmrtí profesora MUDr. Stanislava 
Doutlíka, DrSc., čestného občana našeho města
- informace o onemocnění Covid 19 v našem městě
místostarostka
- termíny zasedání ZM v roce 2022

Alena 
Švejnohová
Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Projednání výzev občanů a odkoupení pozemků od 
fy. KUTA a.s.
ZM schvaluje odkoupení pozemků za celkovou kupní 
cenu 4.900.000 Kč. Jedná se celkem o 22.874 m2 
pozemků. Poplatky spojené s převodem uhradí město Alena Švejnohová

pro: (11) Minaříková, Katrnoška, Železný, 
Švejnohová, Schürzová, Vodička, Horynová, Schulz, 
Janáčková, Korouš, Dürr proti: (4) Křížová, 
Vinohradník, Paluska, Martinec zdržel se: (6) 
Krištoufek, Heroldová, Homan, Jedlička, Fejfar, Jiran

ZM pověřuje vedení města přípravou projektu na 
stavebních pozemcích firmy KUTA a.s. 1449/203, 
1449/204,1449/205, 1449/206 a 1449/207 tak, že 
entita, která bude projekt výstavby zajišťovat, zajistí 
zároveň vybudování chybějících komunikací Fr. 
Voláka, Mikoláše Alše a U Náhonu, v majetku firmy 
KUTA a.s. Alena Švejnohová

pro: (12) Janáčková, Minaříková, Katrnoška, Vodička, 
Schulz, Korouš, Železný, Schürzová, Horynová, 
Švejnohová, Dürr, Heroldová proti: (2) Vinohradník, 
Fejfar zdržel se: (7) Homan, Paluska, Martinec, 
Jedlička, Jiran, Krištoufek, Křížová

Zpráva z jednání Finančního výboru Tomáš Vodička ZM bere na vědomí
ZM schvaluje rozpočet města na rok 2022. Rozpočet 
je schválen jako schodkový, schodek bude kryt 
použitím prostředků předchozích období. Příjmy 
celkem 95.492.890 Kč, výdaje celkem 169.403.000 
Kč Alena Švejnohová

pro: (12) Janáčková, Heroldová, Železný, Švejnohová, 
Dürr, Vodička, Minaříková, Schulz, Katrnoška, 
Schürzová, Korouš, Horynová proti: (8) Homan, 
Křížová, Vinohradník, Krištoufek, Paluska, Fejfar, 
Jiran, Martinec zdržel se: (0) 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na 
období 2023 - 2025 Alena Švejnohová

Pro: (12) Schulz, Minaříková, Janáčková, Vodička, 
Horynová, Katrnoška, Švejnohová, Heroldová, Dürr, 
Železný, Schürzová, Korouš proti: (0)  zdržel se: (8) 
Vinohradník, Homan, Krištoufek, Křížová, Jiran, 
Fejfar, Martinec, Paluska

Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 8.12.2021
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Změna harmonogramu 
svozů směsného komunálního 
odpadu na sídlišti v Pečkách

Od 1. 1. 2022 nastává změna harmono-
gramu svozů směsného komunálního od-
padu na sídlišti v Pečkách a to z četnosti 

ZM schvaluje bezúplatný převod kabelového vedení, 
veřejného osvětlení, včetně ocelových stožárů 
v počtu 20 ks, kabelového vedení místního rozhlasu, 
včetně tlampačů v počtu 11 ks, dále bezúplatný 
převod dopravní komunikace, včetně komunikace pro 
pěší (chodníků) a vjezdů na jednotlivé pozemky, 
jakož i dopravního značení, dále schvaluje 
bezúplatný převod komunikace pěší - mlatového 
chodníku, převod veřejné kanalizace tlakové a 
veřejné kanalizace gravitační, dále převod veřejného 
vodovodu, převod vzrostlých stromů, travnatých 
ploch, štěrkového záhonu, bezúplatný převod 
pozemků, a to vše v k. ú. Velké Chvalovice, 
z vlastnictví společnosti Architektika, s. r. o. do 
vlastnictví města Pečky. Návrh na vklad u K.Ú. 
uhradí Město Pečky Alena Švejnohová

pro: (17) Katrnoška, Janáčková, Homan, Heroldová, 
Horynová, Vodička, Dürr, Vinohradník, Minaříková, 
Schulz, Schürzová, Švejnohová, Železný, Korouš, 
Paluska, Martinec, Krištoufek proti: (0) zdržel se: (3) 
Křížová, Fejfar, Jiran

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření 
č.12/2021 Alena Švejnohová

pro: (13) Janáčková, Katrnoška, Vodička, Heroldová, 
Minaříková, Švejnohová, Železný, Horynová, Korouš, 
Schürzová, Jiran, Martinec, Schulz proti: (2) 
Vinohradník, Paluska zdržel se: (5) Křížová, Homan, 
Dürr, Krištoufek, Fejfar

Zastupitelstvo města schvaluje pojmenování 
veřejného prostranství v lokalitě Bačov na náměstí 
Vladimíra Renčína Tomáš Vodička

pro: (15) Janáčková, Švejnohová, Katrnoška, 
Schürzová, Heroldová, Vodička, Horynová, Dürr, 
Železný, Minaříková, Korouš, Schulz, Paluska, 
Krištoufek, Martinec proti: (0)  zdržel se: (5) 
Vinohradník, Fejfar, Homan, Jiran, Křížová

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o 
poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj lokální turistiky 
na Pečecku“ Tomáš Vodička

pro: (18) Janáčková, Dürr, Heroldová, Katrnoška, 
Vodička, Schürzová, Švejnohová, Vinohradník, 
Železný, Minaříková, Krištoufek, Horynová, Korouš, 
Jiran, Paluska, Fejfar, Martinec, Schulz proti: (0)  
zdržel se: (2) Homan, Křížová

Informace o stanovení ceny vodného a stočného v 
roce 2022 Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Zpráva z jednání Kontrolního výboru Milan Paluska ZM bere na vědomí
Frekvence vyvážení komunálního odpadu na sídlišti v 
Pečkách Karel Krištoufek ZM bere na vědomí

2x týdně na 1x týdně. Pravidelný svoz bude 
probíhat vždy v pondělí. 

Výše uvedené změny harmonogramu 
svozu komunálního odpadu jsou vyvolány 
legislativou, která by za současné situace 
postupně významně navýšila náklady na 
odpadové hospodářství občanům a městu. 
Nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ukládá městům a obcím postupné snižo-
vání množství směsného komunálního 
odpadu, zvýšení vytříděnosti využitelného 
odpadu, ukončení skládkování nevyužitel-
ného odpadu atd. 

Město Pečky snížilo již od 1. 9. 2021 čet-
nost vývozů i z domácností na 1x za 14 dní. 
Na sídlišti dojde ke snížení svozů na 1x týd-
ně a to z důvodu nedostačujícího prostoru 
pro uložení vyššího počtu popelnicových 
nádob na veřejném prostranství.

Město Pečky

Výdej nádob 
na tříděné odpady 

z domácností
Nadále je možné si v Pečeckých služ-

bách s.r.o., Tř. Jana Švermy 49, 289 11 Peč-
ky bezplatně na základě uzavřené smlouvy 
o výpůjčce vyzvednout popelnicové nádoby 
na tříděný plast a papír. Pravidelný svoz 
z těchto nádob probíhá každý první pátek 
v měsíci kalendářního roku. Likvidace 
plastu a papíru z těchto nádob je bezplatná. 

Výdej nádob: úterý od 
12:00 do 14:30 hod., pátek 
od 6:30 do 11:00 hod. a po 
dohodě v kanceláři v Pe-
čeckých službách, s.r.o. 
i s výdejem nádoby v sobo-
tu na sběrném dvoře.

Město Pečky



Z kultury6 Pečecké NOVINY            2022 | 1

Odhalení motta 
2022 na pomníku 

J. Cimrmana
30. 12. tentokráte v řádném termínu, 

proběhlo v pečeckém parku odhalení motta 
na rok 2022. Při účasti cca 40 přihlížejících, 
a po krátkém semináři, bylo motto odtajně-
no. Jeho znění je volně přístupné k přečtení 
na pomníku, tak račte krátce spočinout na 
místě, a svým velectěným očkem nové mo-
tto dohledati.

Jiří Lazar

Co je u nás jinak než v Anglii
Na přebalu knihy Aleny Damijo se píše: 

„Když přijede Čech do Velké Británie, má 
oči navrch hlavy, nestačí se divit. A co tepr-
ve Angličan do České republiky.“

Autorka přijela do Velké Británie na pár 
týdnů coby au-pair, vdala se tu, pořídila si 
děti a zůstala natrvalo. A protože sama zpo-
čátku také valila oči, rozhodla se nevydá-
vat Angličana přílišnému divení. Napsala 
půvabnou, humornou knížku „Angličan 
v Česku“, kde se budoucí turista dozví, co 
ho u nás čeká. Ale i my, národ, který neustá-
le remcá, že kyselo je moc kyselý a brambo-
rák moc bramborovej, se také budem divit.

Co je tedy u nás jinak než v Anglii? 
Nejpříjemnějším tématem je pohostin-
nost a jídlo. Podle zahraničních turistů je 
pro Čechy typická kalorická bomba sma-
žený sýr s tatarskou omáčkou a hranolky. 
Nekřesťansky drahý trdelník, vydávaný 
za „staročeský“ mls, není vůbec český, ale 
maďarský komínový koláč. Mák je v Ang-
lii droga, proto tam nevědí nic o vynikají-
cích makových buchtách nebo švestkových 
knedlíkách sypaných mákem, politých 
sádlíčkem nebo máslem. Angličan neví, 
o co se připravuje, když zná jen žampiony 
z marketu a nejí lesní houby. Nezná také 

sladký oběd, například meruňkové knedlí-
ky, a teplý oběd vůbec, pokud možno s po-
lévkou. V poledne si dá oschlý slepený sen-
dvič s pytlíkem přesolených brambůrek. 
Dobrou chuť! Bez debat je v Čechách lepší 
pivo, dokonce anglické přídavné jméno pil-
sener, pils., pochází od nás. Na závěr této 
kapitolky: Češi, stejně jako Slované vůbec, 
mají v sobě zakódovanou pohostinnost.

Máme skvělé zdravotnictví, kdo na ně 
věčně žehrá, „nikdy nezažil čekací dobu 
britských zdravotních služeb.“ Češi běhají 
k doktorovi s každou maličkostí, Angličan 
musí mít horečku aspoň sedm dní v kuse, 
jinak se dozví obligátní, že je to virové, má 
se šetřit a po týdnu, nezlepší-li se to, přijít 
znovu. Žádné mazlení. A mateřská dovo-
lená? V Česku může zůstat matka až čtyři 
roky doma s dítětem. Po celou dobu dostává 
státní příspěvek. V Británii jeden rok, pla-
cených devět měsíců. Co tomu říkáte, věční 
reptalové?

Alena Damijo pracuje jako učitelka, pro-
to si všímá zajímavostí ve vzdělávání, také 
ve sportu a zábavě, anebo co se v různých 
částech České republiky pije.

Mimochodem, víte, že Angličané mají 
rádi alkohol a „kafují“ ? O tom zase příště.

Z. Ferešová

Řemesla 
v knihovně

Minulý měsíc proběhla v pečecké 
knihovně také výstava o řemeslech pro ZŠ, 
ke které jsme si připravili tématickou díl-
ničku a od autorky výstavy pracovní listy. 
Ozvala se nám pouze škola z Vrbové Lho-
ty a její děti byly u vytržení. Vyzkoušely si 
drhání, práci s hlínou - válení, vykrajování 
a zdobení a taky mozaiku, kdy skleněné 
tupé výlisky vmačkávaly do hlíny v papíro-
vé krabičce. Největší zájem byl o tkaní na 
jednoduchém stávku tričkovými odstřižky 
a práce s kůží - tady si podle šablon každý 
obkreslil tvar, vystřihl a následně slepil 
z kůže svoji klíčenku. Každopádně děti 
projevily o nabídnutý program velký zájem. 
Dokonce se přidaly i paní učitelky a vycho-
vatelky. 

No a na pracovní listy ani nedošlo, tak 
jsme je spolu s knihou předali paním uči-
telkám, ať si udělají hodinu o řemeslech 
ještě ve škole...

Tímto moc děkujeme spisovatelce Klá-
ře Smolíkové za možnosti zápůjček výstav 
a těšíme se na další společná setkání. Uvi-
díme, co nás k té které napadne….

Vaše knihovna

Redakční errata
V minulém čísle Pečeckých novin jsme 

u medailonku k nedožitým narozeninám 
kreslíře Vladimíra Renčína opomněli 
zdůraznit fakt, že byl roku 2015 prohlášen 
čestným občanem města Pečky. Pozorné-
mu čtenáři, který nás na to upozornil bez 
nejapných komentářů a nařčení z cenzuro-
vání, srdečně děkujeme.

Za redakci Libor Vodička
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v prostorách Městské knihovny v Pečkách 

od 1.2. do 25.2.2022. 

 

 

v prostorách Městské knihovny v Pečkách 

od 1.2. do 25.2.2022. 

 

 

v prostorách Městské knihovny v Pečkách 

od 1.2. do 25.2.2022. 

Městská knihovna S. Čecha a Vzdělávací centrum v Pečkách 
 

srdečně zvou všechny         
 

na výstavu účastníků výtvarných kurzů  
Vzdělávacího centra Peček 

 
 

„Tvoříme si pro radost“, 
 
 

která se bude konat od 10. 1. do 28. 1. 2022 
v prostorách knihovny. 

 
Podle odborníků malovat a kreslit umíme všichni ... 

 
Přijďte se podívat, co je na tomto tvrzení pravdy. 

 

Výtvarná soutěž
- Rok humoru

Inspirovali nás nedožité 80. narozeniny 
karikaturisty, humoristy a kreslíře Vladi-
míra Renčína, pečeckého rodáka a čest-
ného občana. Na jeho počest, a protože se 
všichni potřebujeme zasmát, vyhlašujeme 
výtvarnou soutěž o nejpovedenější kresle-
ný vtip. Nejlepší vtipy vystavíme a ty vítěz-
né odměníme hodnotnou cenou.

Vaše díla zasílejte na e-mail: 
kancelarstarostky@pecky.cz nebo na 

adresu: Město Pečky, Masarykovo nám. 78, 
289 11 Pečky nebo předejte osobně na poda-
telně MěÚ v Pečkách. Soutěž probíhá v ter-
mínu 21. 12. 2021 - 28. 2. 2022. Do soutěže 
budou zařazena díla zaslaná do 28. 2. 2022.

Soutěže se mohou zúčastnit amatéři, 
kteří nejsou běžně publikujícími autory vti-
pů. Autor vtipu musí sám své dílo vymyslet 
i ztvárnit. Výtvarná technika je libovolná. 
Doporučený formát díla je A4. Ke svému 
dílu prosím připojte tyto informace:

• jméno autora vtipu; • věk autora; • 
adresu; • telefonický a e-mailový kontakt.

Podrobnější informace naleznete na 
webových stránkách www.rokhumoru.cz 
a www.pecky.cz

Těšíme se na vaše díla.
 Alena Švejnohová, starostka

V neděli 12. prosince 2021 byla na Bačo-
vě, za přítomnosti nejbližší rodiny Vladimí-
ra Renčína, slavnostně odhalena kruhová 
lavička s mistrovými anekdotami. Událost 
se odehrála v příjemné přátelské atmosféře 
srdečné pospolitosti, lehký vtip kreslených 
anekdot má očividně schopnost okamžitě 
působit a pozitivně ladit. Kéž by nás dobrý 
duch Vladimíra Renčína neopouštěl a la-
vička sloužila lidem k odpočinku, pobavení 
i zamyšlení!

Lavička 
Vladimíra Renčína
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Vánoční Akce v Pramínku

Když se dny začnou zkracovat, sluníč-
ko méně svítit a venkovní teploty výrazně 
poklesnou, je to jasný signál, že se kvapem 
blíží Vánoce a s nimi spojené adventní ob-
dobí. V prostorách fary v Dobřichově, kde 
probíhá většina aktivit centra Pramínek, 
se proto před první adventní nedělí (zva-
nou železná) uskutečnil projektový den pro 
předškolní a mladší školní děti s názvem 
Adventem s Pramínkem. 

Během akce se děti seznámily s pojmem 
advent, dozvěděly se, jak tento čas trávili 
naši předci, poznaly adventní zvyky a tradi-
ce a vytvořily si dekorace, které neodmys-
litelně patří k vánočním svátkům.  V rámci 
první dílničky provoněné jehličím a hře-
bíčkem si děti mohly vyrobit svícen zvaný 
Král pro zkrášlení předvánoční domácnos-
ti. Druhá dílnička jim nabídla možnost vy-
robit si originální vánoční přání či krásné-
ho anděla z různě dekorovaných papírů, ko-

rálků a peří. U třetího stanoviště měly děti 
příležitost nejen přihlížet pečení čepeníček 
(pečiva ze sladkého těsta, které v minulos-
ti na Chodsku rozdával dětem 21. prosince 
Toma čili Tomáš), ale mohly si i sami zkusit 
z připraveného těsta vytvarovat vlastní če-
peníčka. Čtvrté, hudební, zastavení zaved-
lo děti do světa hudby s adventní a vánoční 
tématikou. 

O týden později v pátek 3. 12., proběhla 
akce Šijeme si pro radost, která byla určena 
malým i větším zájemcům o šití. V rámci to-
hoto projektového dne si přihlášená děvča-
ta ušila krásný látkový zvoneček, který 
mohl posloužit jako dekorace nebo i vánoč-
ní dárek.

Hned o den později se na faře sešlo ně-
kolik kluků, kteří se přihlásili na projekt 
Dřevohraní. Na něm se dozvěděli o druzích 
dřeva, jejich různých vlastnostech, měli 
možnost si vše osahat a pak se za pomoci 
lektorů pustili do vyřezávání. Naučili se 
pracovat se svěrkami, lupínkovou pilkou 

Poštovní holubi v Pečkách

Vážení čtenáři, v úvodu bych vám všem 
za nás holubáře popřála hodně štěstí a zdra-
ví v novém roce  2022. Doufejme, že ten 
letošní rok již bude o mnoho lepší než ty 
předchozí, a že každý z nás si již bude moci 
zajít a zajet kam chce bez různých omeze-
ní. Opět se na vás budeme těšit, když nás 
navštívíte v létě, v naší chatičce u rybníka. 
Velice nás potěšilo, že se nestavovali pouze 
rodiče s dětmi ale i starší lidé.

Dnes, v době moderní techniky si poví-
me jak stanice GSM matou poštovní holu-
by. Není snadné tvrdit, že elektromagnetic-
ké emise ze základnových stanic GSM nic 
nezpůsobují, když existují důkazy o tom, že 
poštovní holubi nejsou schopni v jejich blíz-
kosti najít cestu domů. Kdo vyhraje v hádce 
mezi chovateli holubů, výzkumníky a ope-
rátory?

Když se na výletě ztratíte a ani mapa 
vám nepomůže se zorientovat, můžete ob-
viňovat jen sebe a svůj špatný orientační 
smysl. Když se ovšem začnou ztrácet dob-
ře cvičení poštovní holubi, evidentně je 
něco v nepořádku. Podle Davida Blaina, 
chovatele závodních holubů, může za zmi-
zení dvou třetin z jeho padesáti špičkových 
ptáků vyzařování z nedaleko postavené 
základnové stanice. O podobné zkušenosti 
hovoří již více chovatelů.

Podle některých chovatelů může záření 
z antén základnových stanic narušit schop-

Výletníci
Zase covid řádil a tak jsme přerušili akce 

na chatičce a chodili radši na kratší odpo-
lední vycházky po okolí, Sokoleč - Oseček, 
Pňov, Chroustov - Pečky, Ratenice. Dokon-
ce jsme si i po vycházce opékali u chatičky 
buřty. I když se to nezdá, tak taková trasa 
Pečky - Dobřichov - Pečky dá na krokomě-
ru 7 km.

Ještě jsme využili pěkného počasí a po-
dívali se na místo našeho mládí. A tím 
byl Jivák, kam se jezdilo na školní výlety 
a hlavně se zde venku konaly koncerty zná-
mých zpěváků, což byla pro široké okolí ve-
liká událost. Nyní je to příjemné odpočin-
kové místo.

Také jsme si byli v Šestajovicích vlast-
noručně dozdobit svíčky a mýdla na vánoce 
pro své potěšení nebo jako dárečky.

I přes složitou situaci jsme v roce 2021 
uspořádali 24 výletů a vycházek pro 218 
seniorů – Výletníků. Trasy byly v průměru 
dlouhé okolo 7 km.

Přejeme všem Výletníkům hodně zdra-
ví a štěstí v roce 2022. Ať se můžeme zase 
scházet na chatičce, hrát karty, petang 
a v pohodě společně absolvovat další zají-
mavé výlety a vycházky.

Minigolf
Předvánoční „ trénink“ pečeckých mi-

nigolfistů v naší nové klubovně.

Přejeme všem minigolfistům a jejich pří-
znivcům do nového roku 2022 hodně zdraví 
a štěstí.

Věra Šuková

nost holubů vrátit se domů, zpět k majiteli. 
„Moje rodina chová a cvičí holuby už víc 
než čtyřicet let a za tu dobu se nám nestalo 
nic podobného,“ říká farmář Blain z brit-
ského Západního Lothinu. „Problémy na-
staly až ve chvíli, kdy nám kus za domem 
postavili ten stožár,“ dodává chovatel. Od té 
doby se mu ztratilo skoro třicet holubů a to 
pouze v okolí své farmy. 

Farmářovu stížnost podporuje i Králov-
ská asociace chovatelů závodních holubů, 
která zaznamenala stovky podobných ozná-
mení od dalších chovatelů po celé Británii.

Zástupci telekomunikačních společnos-
tí ovšem prohlašují, že neexistují žádné 
důkazy o tom, že by emise ze základno-
vých stanic nějak ovlivňovaly smysly ptá-
ků nebo jiných zvířat. Uznávají alespoň, že 
stále probíhají další nutné výzkumy, které 
ukáží pravdu. A protože ze všeho je třeba 
využít to dobré, nezapomínají dodat, že 
tyto výzkumy sami hojně financují. Co však 
budou dělat, když objeví, že záření holuby 
skutečně mate? Ostatně už ve výsledcích 
výzkumu Švýcarské organizace pro studi-
um ptáků se uvádí, že závodní holubi jsou 
poblíž těchto stanic zmatení a létají výraz-
ně níž, než je běžné. Doufejme, že holubi 
mizí zkrátka proto, že netrefí domů. V kaž-
dém případě právě tento problém ve Velké 
Británii vyvolává velkou publicitu, o kte-
rou však operátoři vůbec nestojí.

A co si o daném problému myslím třeba 
já jako holubář?  Že asi něco pravdy na tom 
bude. Loni když jsem měla již dobře rozlé-
taná holoubata, vyrazila jsem ještě na  po-
slední lehký prolet k Praze na Sibřinu. Zde 
stojí hned dva stožáry. Po vypuštění holou-
bata dlouhou dobu kroužila a přišlo mi, že 
nemohla určit správný směr letu domů.

Petra Mašínová

i smirkovým papírem a odnesli si domů 
krásnou dekoraci vánoční stromek. A ještě 
stihli si vyřezat pro sebe dýku nebo šavli.

V novém roce chystáme další projekto-
vé dny pro malé i velké. Akce pro celé ro-
diny nebo jen dospělé. Pravidelné kroužky 
pro děti a kurzy pro dospělé. Sledujte naše 
webové stránky i fb. 

Centrum Pramínek všem přeje aktivní 
a tvořivý nový rok 2022 plný společného 
setkávání.

Michaela Brčáková a Radka Stoklasová
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Jestlipak dorazí na delší čas …

K zimě neodmyslitelně patří sníh, to je 
návštěva, která by se měla zdržet venku 
rozhodně déle. Nejen děti, ale i dospělé fas-
cinují nádherné tvary vloček a na křupání 
sněhu pod nohama se těší každý. Pojďme 
se sněhem seznámit i z jiného úhlu, a to 
přírodovědného. Barva sněhu není překva-
pivě bílá, ale průhledná. Krystaly odráží 
a lámou světlo všemi směry a náš mozek 
tuto informaci vyhodnocuje jako bílou 
barvu. Podobně tomu je i se srstí ledního 

medvěda. Tvar sněhových vloček je určen 
teplotou okolí. Jedná se o molekuly vody, 
které se spojují do šestiúhelníkové struk-
tury. Když vločka dosáhne určité velikosti 
a váhy, spadne dolů a cestou se dále zvětšu-
je. Pokud pojedete na hory, kde se zasněžu-
je umělým sněhem, tak se krásných tvarů 
vloček nedočkáte. Krystalky technického 
sněhu jsou menší a kulatější, jelikož mrz-
nou zvnějšku dovnitř. Umělý sníh se vytvá-
ří pomocí děl, která rozprašují do vzduchu 
natlakovanou vodu, teplota vzduchu na 
umělé zasněžování musí být nižší než -4 
stupně Celsia. Přírodní vločky vznikají de-
sublimací (přeměnou skupenství z plynné-
ho na pevné) vodní páry ze vzduchu. Snad 
nám sněhová nadílka dorazí co nejdříve, 
abychom se z ní mohli potěšit. A až vám 
spadne sněhová vločka na rukáv bundy, tak 
se podívejte zblízka a nechte se fascinovat 
její dokonalostí.

Kateřina Čiháková

Povánoční shazování kil cup
Ve středu 29. 12. minulého roku, se v pe-

čecké Parkhale konal již tradiční florbalový 
turnaj dospělých, který pořádal náš oddíl 
FBC Charisma Pečky. Vánočního turnaje 
se účastnilo celkem 6 teamů. Z našeho od-
dílu se rekrutovaly tři týmů - (40+, Vlasáči, 
Xmas Killers) a dále se turnaje účastnila 
družstva - FC Galacticos (Milčice), Linecký 
(Praha), Young Veterans (Pečky). Po ode-

hrání základní části systémem každý s ka-
ždým, se hrála utkání o celkové umístění. 
Dle ohlasů všech aktérů turnaje se jednalo 
o příjemně prožité odpoledne, tolik potřeb-
né, v dnešní nelehké době.   

Konečné pořadí turnaje: 1. Vlasáči, 2. 
Xmas Killers 3. 40+ 4. Linecký 5. Young 
Veterans 6. FC Galacticos

Jiří Lazar

Mistrovství Evropy Taekwon-do ITF
Ve dnech 23. – 28. listopadu 2021 se ve 

španělském městě La Nucía konalo Mist-
rovství Evropy juniorů a seniorů za účasti 
Elišky Bortlíkové z pečecké školy Taek-
won-do ITF. V době koronavirové pande-
mie, kdy je pro společnost pochopitelně pri-
oritou ochrana zdraví občanů, platí za spo-
lečenská opatření daň nejvyšší děti a mlá-
dež a jejich běžné životy – škola, kroužky, 
sport a setkávání s přáteli. Proto je obzvlášť 
důležité ukázat, že i v této době je při do-
držování veškerých opatření sport na všech 
úrovních možný a potřebný. Eliška závodi-
la v kategoriích sestav, sportovního zápasu, 
silového a speciálního přerážení. Na medai-
li bohužel nedosáhla, ale už jen to, že se jí 

podařilo do dějiště šampionátu odcestovat 
a zúčastnit se ho, bylo pro organizační tým 
malým vítězstvím. Chtěli bychom touto 
cestou Elišce poděkovat za předvedené vý-
kony a nasazení, se kterým reprezentovala 
Českou republiku na této vrcholné spor-
tovní události. Děkujeme za naději do bu-
doucna a motivaci nejen pro členy našeho 
oddílu. 

Na tomto místě je třeba také poděkovat 
Sportovní komisi města Pečky za poskyt-
nutou dotaci, která Elišce umožnila se Mis-
trovství Evropy zúčastnit. Jménem Elišky 
a její rodiny děkujeme členům komise za 
vstřícnost a cennou finanční podporu naše-
ho sportu.

Hana a Pavel Kuprovi

Chci poděkovat Martinovi Klimp-
tovi za to, že mě k tomuto sportu při-
vedl, své rodině za stálou podporu, 
městu Pečky za poskytnutí finanč-
ního daru, a ze všeho nejvíc chci 
poděkovat svým trenérům Hance 
a Pavlovi Kuprovým za všechno, co 
mě naučili, za lásku k tomuto spor-
tu, kterou ve mně vypěstovali a za 
důvěru, kterou ve mně mají. Děkuji.

Eliška Bortlíková I.DAN

Umístění mobilní 
monitorovací 
stanice imisí 

v ovzduší
Na základě jednání s krajem se podařilo 

zajistit umístění mobilní monitorovací sta-
nice imisí na území Peček. Ta u nás bude 
rok monitorovat polétavý prach a benzo(a)
pyren. Obojí jsou produkty nedokonalého 
spalování pohonných hmot, nebo pevných 
paliv v domácnostech.

O umístění monitorovací stanice jsme 
jednali s krajem dva roky, pro její umístění 
jsme nabídli 5 lokalit, a po jejich prohlídce 
pracovníky ČHMÚ bylo domluveno umís-
tění na pozemku u mateřské školy.

Jsme rádi, že i když nepatříme mezi lo-
kality s nejhůře znečištěným ovzduším 
v kraji, podařilo se umístění monitorovací 
stanice domluvit. Za rok touto dobou bude-
me znát na základě výsledné roční zprávy 
ČHMÚ reálné výsledky měření a kvalitu 
ovzduší v našem městě. Průběžné měsíč-
ní hlášení bude k dohledání na stránkách 
Středočeského kraje.

Roční provoz, včetně analýzy vzor-
ků je hrazen krajem a vyjde přibližně na 
400.000,- Kč. K vlastní instalaci dojde na 
začátku ledna.

Tomáš Vodička, radní
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Večerní pohádková škola

Středeční podvečer 15. 12. patřil ve škole 
pohádkám. Sešli jsme se v půl páté. To už 
byla venku i ve škole pořádná tma, proto 
jsme měli baterku. 

Nejprve jsme si v knihovně školy poví-
dali s pohádkovou bytostí o naší trase. Pak 
jsme skládali obrázky a hráli hry na zapa-
matování. V průběhu těchto činností jsme 
se po dvojicích vydávali na pohádkovou ces-
tu, při které nám světlo poskytovala pouze 
baterkou. Na trase nás provázely hodné 

Bezpečnost 
aneb štěstí přeje 

připraveným
Všichni víme, že štěstí přeje připrave-

ným. Dnes jsme si vyzkoušeli, jak se chovat 
při mimořádných událostech. Zopakovali 
jsme si důležitá telefonní čísla a jednotli-
vé složky IZS. Žáci si vyzkoušeli i fiktivní 
telefonát na tísňové linky a naučili se, jak 
se správně zachovat v situaci, která může 
potkat každého z nás.

On-line diskuze 
v rámci 

primární 
prevence

Naše škola se 16.12. zúčastnila online 
diskuze s Kovy Kovářem. Našim žákům 
představil své začátky v online světě, hovo-
řil o motivaci a jeho cestě ke slávě, ale také 
o negativní kritice na internetu a o tom, jak 
se s ní vypořádat. Naši žáci se zúčastnili 
diskuze a přes chat pokládali Kovymu nej-
různější otázky.

Jana Kleimodová

Vánoční přání
Vyzkoušeli jsme si, co obnáší povolání 

listonoše. S žáky jsme společně roznesli po 
úřadech a institucích vánoční gratulace. 
Nechyběly drobné pozornosti jako dárek. 
Všude nás přijali s úsměvem. Bylo vidět, 
že jsme všude přinesli trochu té vánoční 
radosti. Bonusem byla sladká odměna na 
radnici u paní starostky.

Jana Nollová

pohádkové bytosti. Museli jsme objevit 9 
stanovišť, natisknout si razítko a zodpově-
dět zapeklité otázky. Po vypátrání všech, 
jsme se vraceli zpátky do knihovny. Tady 
zbývalo vyluštit zaklínadlo a na závěr spo-
lečně najít ukrytý poklad. Ten jsme získali 
za statečnost i s diplomem.          

Byl to skvělý zážitek! Už se těšíme na dal-
ší rok.                                                                                                                                                                                           

Vaši prvňáci 
s paní učitelkou Alenou Pechovou

Vánoční sbírky

Tradičně se na naší škole koná vá-
noční sbírka celé školy pro zachráněné 
živočichy Záchranné stanice Huslík 
v Poděbradech. I tento rok se nám po-
dařilo naložit auto pana Vaňka až po 
střechu granulemi, vločkami a konzer-
vami. Jsme rádi, že můžeme pomoci. 

Již pátým rokem pedagogický sbor 
naší školy obdaroval seniory z Domu 
s pečovatelskou službou v Pečkách 
a žáci IX. C dárečky předali mezi dveř-
mi. Snad se příští rok dočkáme a dá-
rečky předáme osobně a zazpíváme si 
dohromady koledy, jako to bylo dříve.  
I tak jsme moc rádi, že můžeme potěšit 
a vykouzlit úsměv na tváři.

Kateřina Čiháková
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Odešel prof. MUDr. Stanislav Doutlík, Dr.Sc.

Rubriku Tváře Peček již dva roky napl-
ňujeme rozhovory s lidmi, kteří jsou spoje-
ni s naším městem, narodili se v Pečkách, 
působí tu pracovně, anebo si město zvolili 

jako své bydliště a svým mimopracovním 
jednáním přispívají k tomu, aby se nám 
v Pečkách žilo pokud možno dobře. Dnes 
poprvé krátkou tradici porušíme. S profe-
sorem Stanislavem Doutlíkem již bohužel 
udělat rozhovor pro Pečecké noviny nemů-
žeme, ale přesto bychom tuto osobnost rádi 
našim čtenářům připomněli, neboť byl ne-
přehlédnutelnou tváří našeho města. 

Odborník v neurologii se věnoval proble-
matice neuroinfekcí v celé šíři a významně 
se mimo jiné zasloužil o poznání lymeské 
borreliózy. Bývalý vedoucí Laboratoře pro 
výzkum infekčních nemocí Fakultní ne-
mocnice Bulovka působil jako dlouholetý 
učitel infekční kliniky Fakulty dětského 
lékařství Karlovy univerzity, byl členem 
domácích i zahraničních odborných společ-
ností a specializovaných grémií, jako autor 
či spoluautor je podepsaný pod celou řadou 
monografií a odborných studií zaměřených 
na infekční onemocnění a jejich důsledků 
na lidský organismus. 

Našemu městu, jehož kvalitu kultur-
ního a společenského prostředí výrazně 
ovlivnilo sokolské hnutí, přinesl prof. Dout-
lík nový význam, když se tento celoživotní 
člen Sokola stal v roce 1993 starostou České 
obce sokolské a v letech 1994 – 2000 dokon-
ce starostou Světového svazu sokolstva. 
Čestným občanem města Pečky byl jmeno-
ván v roce 1995. 

Připomeňme, že jako mladík stál po 
válce sochaři Františku Jansovi modelem 
pro mužské postavy na Památníku Fran-
tišku Volákovi. Sám Stanislav Doutlík na 

• 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

• Nabízím služby „hodinového man-
žela“ - drobné opravy a řemeslné práce 
všeho druhu, tel.: 724 569 929, email: 
petr.ill@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

to vzpomínal v roce 2015: „Byl jsem vybrán 
za model pro obě postavy – patrně pro svou 
fyzickou kondici získanou cvičením v So-
kole. A tak jsem jako student trávil nezištně 
řadu hodin v ateliéru sochaře Jansy, který 
byl zetěm bratra Vaváka. S polohou vleže 
nebyly problémy, ale pro postavu tříma-
jící pochodeň jsem si musel pomáhat se-
dem na plechovce, abych se po nezbytnou 
dobu udržel v podřepu. Na odhalení sochy 
na hřbitově se již nepamatuji, ale zato při 
svých pozdějších návštěvách jsem obvykle 
u śvého pomníku´ zapaloval svíčku.“ 

Prof. Stanislav Doutlík odešel 1. prosin-
ce 2021 v úctyhodném věku devadesáti čtyř 
let. Čest jeho památce!

Připomeňme osobní sokolské desatero 
prof. Doutlíka, stále platné i aktuální:

1. Činnost v Sokole musí být zdrojem 
osvěžení a osobní pohody – nikoliv těžce 
pociťovaným břemenem.

2. Bratrství předpokládá vzájemnou 
úctu, názorové rozdíly jsou důvodem pro 
hledání nejlepšího řešení a ne pro vzájem-
né osočování.

3. Veškerá činnost v Sokole je stejně hod-
notná, je-li vykonávána poctivě a svědomi-
tě, ať jde o úklid tělocvičny nebo vedení 
župy.

4. Každý by měl dělat jen to, pro co má 
předpoklady a čemu rozumí.

5. Při jakékoliv činnosti je třeba zva-
žovat, zda by se nedalo postupovat lépe 
a účelněji.

6. Tělocvik a sport musí směřovat k utu-
žení zdraví a ne k jeho poškození.

7. V každém věku poskytuje Sokol mož-
nosti uplatnění i příležitost ke zdokonalení.

8. Čestné jednání je důležitější než zna-
lost jednacích řádů a jejich dodržování.

9. Odměnou za práci v Sokole je potěše-
ní vlastní a druhých, nikoliv osobní sláva 
nebo hmotný prospěch.

10. Sokolská hrdost nesmí být překáž-
kou přátelských vztahů k těm, kdo stojí 
mimo sokolské řady.

Dr. Stanislav Doutlík,
Starosta ČOS
1993-1998

Redakčně zpracoval Libor Vodička
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Budiž leden!
Už víc než týden tu máme slunovrat, ale 

slunka je zatím jako šafránu, poslední dny 
roku jako by se spíš přimlouvaly za novou 
terminologii, hodil by se třeba blátovrat. 
Pravda, Vánoce nás trochu nechaly namlsat 
alespoň letmou iluzí té správné zimy: obráz-
kem ladovské krajiny jak pocukrovaného 
koláče. Že to netrvalo dlouho nejspíš ocenili 
všichni, kdo od října vězí ve spárech „doda-
vatele poslední instance“, jak úřední jazyk 
nazývá nepříjemnost, která nás některé 
postihla krachem dodavatele energií, k in-
stanci posledního pomazání to nemusí mít 
někdy daleko. Závěr roku nás svádí k bi-
lancování, přál bych proto každému, aby si 
mohl říct jako já, že to byl sice rok zvláštní 
a těžký, ale přinesl i mnoho dobrého, byl 
příležitostí k poznání a k tvorbě nového, 
dovolil nám darovat, i být obdarován, ztrá-
ty dorovnaly nálezy, což spolu se zdravím 
ke šťastnému životu patří. A co nás čeká 
v tom novém? Jenom bůh ví. Co však víme 
určitě: rok 2022 gregoriánského kalendáře 
začíná v sobotu a končí také v sobotu, bude 
mít 252 pracovních dnů a třináct státních 
a ostatních svátků, z toho osm jich připadá 
na dny mimo víkendy. Podle židovského 
kalendáře nastane přelom roků 5782 a 5783, 
dle islámského kalendáře 1443 a 1444. Če-
kají nás obecní volby a v některých okrs-
cích též volby do Senátu. Od 1. července ČR 
předsedá Evropské unii. Úlomky z komety 
73P/Schwassmann-Wachmann budou po-
zorovatelné jako meteorický roj, ještě ne-
víme přesné datum, ale měli bychom se na 
to připravit. Doufejme, že to ovšem nebude 
připomínat hořkou komedii K zemi hleď, 
která měla nedávno premiéru. 25. října nás 
též čeká částečné zatmění slunce, jež bude 
možné pozorovat z Evropy, severní Afriky 
a západní Asie. Sluncem jsme tentokrát za-
čali i skončili, a tak to má být. Šťastný nový 
rok, vážení a milí! Aquarius

Zveme vás

 3. - 28. 1.  Tvoříme si pro radost 
   - výstava výtvarné dílny VCP (knihovna)
 1. - 29. 3.  Výstava fotografií a perokreseb rodiny 
   Cukrových (knihovna)
 3. 2. 19:00 Promítání filmů s debatou (kulturní středisko)
 3. 3. 19:00 Promítání filmů s debatou (kulturní středisko)

Tříkrálová sbírka
I letos probíhá v našem městě Tříkrálo-

vá sbírka České charity. Možná jste již po-
tkali koledníky a obdarovali jste je nějakou 
hotovostí do kasičky, možná jste jim i při-
lepšili koledování něčím sladkým.  Pokud 
ne, máte možnost přispět:

1. do statických kasiček v obchodech, je-
jichž seznam najdete na webu města, 

2. dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KO-
LEDA 30 nebo 60 nebo 90 

3. na tříkrálový účet 66008822/0800, po-
kud budete chtít podpořit místní organizaci 
tak s var. symbolem 777911967

4. přes QR kód
Děkujeme mnohokrát. 
Každá koruna pomáhá.

Koordinátorka Michaela Brčáková

Rád bych Vás pozval na další promítání dokumentárních filmů s  následnou debatou 
s hosty, kteří jsou odborníky na dané téma. První proběhne již 3. února, od 19:00 v Kultur-
ním středisku a na programu bude film Gottwald 1978. Příběh o tom, jak v srpnu 1978 došlo 
k odpálení sochy Klementa Gottwalda na příbramském náměstí a co následovalo. Akce je 
organizována ve spolupráci s organizací Post Bellum. Druhé promítání připravujeme na 3. 
3., také od 19:00 v Kult. středisku, při kterém se setkáme s kapitánem Armády ČR Pavlem 
Stehlíkem – válečným veteránem a autorem knih Do Temnoty a Já, voják v Afghánistánu.

Tomáš Vodička

Pozvánka na promítání dokumentárních filmů s debatou
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