
4 duben

2022

Vážení spoluobčané,

Starostka Města Pečky 
vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovní pozice 

tajemník 
Městského úřadu Pečky 

Nástup možný od 1. 6. 2022 
nebo dle dohody.  

Bližší informace o podmínkách 
výběrového řízení naleznete na 

webu města www.pecky.cz.

Velikonoční čas je dobrý na to, že nám 
může poskytnout potřebné chvíle zamys-
let se nad tím, co se dnes ve světě děje. 
I když často nerozumíme pohnutkám lidí, 
kteří tak bezostyšně a agresivně zasahují 
do práv, do obydlí a do životů jiných lidí, 
musíme se s tím nějak vyrovnat. Každý 
po svém. Je zcela zřejmé, že nejen mně, 
ale také veliké části občanů našeho města 
pomáhá v téhle situaci pomáhat. A mně 
je obrovskou ctí být starostkou ve městě, 
které se dělí a které se stará. Ze všeho nej-

více si přeji, aby přišel mír. 
Také si přeji, aby se naši noví spoluob-

čané mohli brzy vrátit domů, kde najdou 
své manžele a své domy v pořádku. Z pří-
běhů lidí, které s námi dnes sdílí město, 
ale víme, že mnohým se takové věci už 
nikdy nesplní. Buďme prosím dále nápo-
mocní a trpěliví. Naše pomoc je maličkým 
dílkem boje za svět, kde se svévolně ne-
bombardují nemocnice a nevraždí civilní 
obyvatelstvo. 

Alena Švejnohová, starostka města
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Třetí rok participativního 
rozpočtu 2022

Dne 18. 4. 2022 odstartujeme 
třetí ročník Participativního 
rozpočtu města Pečky a Velkých 
Chvalovic. Přáli bychom si, aby 
se i letos občané zapojili v hoj-
ném počtu do této výzvy. Dává 
nám to smysl a směřuje nás to 
v úvahách nad dalším rozvojem 
města. 

Podílet se na rozhodování o části veřej-
ných financí je cesta, jak tvořit město podle 
svých představ. Participovat znamená „po-
dílet se na něčem“ a předešlé dva ročníky 
dokazují, že obyvatele Peček a Velkých 
Chvalovic zajímá rozvoj města a chtějí se 
účastnit rozhodování o části vynaložených 
veřejných financí. Proto rada města le-
tos navýšila částku na 300 tis., která bude 

rovnoměrně rozdělena mezi dva vítězné 
projekty. Své návrhy na zlepšení veřejné-
ho prostoru můžete podávat přes webový 
portál https://mojeobec.kr-stredocesky.cz/
portal/paroz/pecky, a to od Velikonoc do 
Čarodejnic, tedy od 18. 4. do 30. 4. 2022. Ná-
sledně zasedne komise města, která schválí 
projekty, které budou realizovatelné. A od 
9. 5. do 29. 5. 2022 budete na výše uvedené 
webové adrese moci svými hlasy podpořit 
návrhy, které vám budou dávat největší 
smysl.

Na konci května 2022 proběhne slav-
nostní vyhlášení vítězných projektů a za-
čne se s jejich realizací, která by měla být 
ukončena do konce roku 2022.

Moc se těšíme na vaše návrhy, protože 
posouváte naše myšlení a uvažování o živo-
tě v našem městě.

Za celou radnici, 
místostarostka Iveta Minaříková

Letošní jaro nám 
přineslo novou 

nečekanou výzvu
Před dvěma lety jsme nevěděli, co při-

nese šířící se covidová nákaza. Měli jsem 
obavy z neznámého, nečekaného a nového 
nebezpečí. Ale zafungovali jsem jako sou-
držná společnost, začali jsme si vzájemně 
pomáhat a podporovat se. Ne každý a ne 
vždy rozuměl a přijímal opatření, zákazy 
a doporučení. Ne každý s nimi souhlasil. 
Většinově jsme se však shodli, že se k sobě 
budeme chovat slušně a ohleduplně.

Nyní se situace opakuje, jen za jiných 
okolností. Přichází k nám váleční uprchlíci 
z Ukrajiny a my se znovu můžeme rozhod-
nout. Zda jim poskytneme pomoc a podpo-
ru v adaptaci na nové prostředí, kulturu 
a zázemí, anebo se necháme ochromit oba-
vami. Dnes nedokážeme domyslet a doce-
nit co s námi nová situace udělá, ale může-
me se hodně dozvědět sami o sobě.

Jsem přesvědčená, že neposkytnout úto-
čiště lidem, kteří prchají ze země, kde pro-
bíhá válečný konflikt je nesprávné a věřím, 
že stejného přesvědčení jsou všichni ti, kdo 
nyní nezištně napomáhají.

Dárci, kteří finančně přispívají na trans-
parentní účet. Jednotlivci přispívající ma-
teriálně do probíhající humanitární sbírky 
nebo na vybavení nově vznikajících často 
provizorních domácností.

Dobrovolníci, kteří zajišťují výuku čes-
kého jazyka, zprostředkovávají pracovní 
příležitosti, starají se o šatník a potravino-
vou sbírku. Pomáhají s překlady textů, ko-
munikací, informováním a řešením potřeb 
nově příchozích.

Ubytovatelé, kteří mnohdy uvolnili ve 
svých domovech dětské pokojíčky, aby po-
skytli dočasné přístřeší na úkor vlastního 
komfortu.

A v neposlední řadě naše školy, které 
díky vstřícnému přístupu k potřebám ro-
din úspěšně pracují na zařazení děti do 
vzdělávacího systému. A také spolky, které 
nabídly možnost volnočasového vyžití dě-
tem.

Rozumím tomu, že ne každý má dosta-
tek informací a porozumění pro podporu, 
kterou společně poskytujeme. Věřím, že 
bude příležitost se s novými sousedy se-
tkat, promluvit s nimi a vytvořit si vlastní 
představu. Letošní jaro nám přineslo novou 
nečekanou výzvu a já věřím, že ji společně 
zase zvládneme. Děkuji.

Iveta Minaříková, místostarostka

15. 4. Velký pátek: bohoslužby v 17 h
16. 4. Sobota: 10 - 12 h sousedské klá-

ní „O nejpovedenějšího beránka“
17. 4. Neděle vzkříšení: bohoslužby 

v 10 h Srdečně zveme!

Velikonoce 
v evangelickém 

kostele v Pečkách

Koncert:
23. 4. v 18 h koncert folkově blue-

grassové kapely PPLP na farní zahra-
dě, Husovo nám. 480
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8. 3. uplynulo 50 
let, co nám navždy 
odešel milovaný tatí-
nek pan Vladimír No-
vák a 28. dubna před 
35 lety naše maminka 
Liduška.

Vzpomínky plné 
lásky a smutku jsou 
v našich srdcích do-
dnes.

Dcera Vladimíra 
a vnučky 

Ivetka a Zdenička.

Vzpomínáme

Výměna 
bankovek

Česká národní banka již delší dobu po-
stupně stahuje z oběhu bankovky vydané 
v letech 1995 až 1999. Stále však zůstává 
přibližně 47% starších vzorů stokorun, 34 % 
starších vzorů dvousetkorun a 10% starších 
vzorů tisícikorun v oběhu. Šance, že někte-
rou z nich máte u sebe, a nebo na ni ještě 
narazíte, je proto docela vysoká.

Až do konce června 2022 s nimi můžete 
běžně platit. Do té doby byste je také měli 
přijmout, když vám je vrátí v restauracích 
i obchodech. Jestli vám nakonec zůstanou 
v peněžence i po polovině roku 2022, bu-
dete si muset dojít do banky vyměnit je za 
nové.

Kterým bankovkám končí platnost:

- 100 Kč vzorů 1995 a 1997;
- 200 Kč vzorů 1996 a 1998;
- 500 Kč vzorů 1995 a 1997;
- 1000 Kč vzoru  1996;
- 2000 Kč vzorů  1996 a 1999.

Od 1. července 2022 už s nimi nepůjde 
platit. Pokud vám obchodník nebo třeba 
obsluha restaurace v příštích měsících ně-
kterou z bankovek s blížícím se koncem 
platnosti vrátí, není ovšem třeba propadat 
panice. Je platná a měli byste ji proto při-
jmout. Do poloviny roku 2022 ji můžete po-
užít, a tedy i od vás by ji měli v obchodech 
přijmout. Tyto bankovky jsou platným pla-
tidlem do 30. června 2022. To znamená, že 
až do tohoto data je lze standardně používat 
při všech hotovostních platbách, a zákazní-
ci i obchodníci by je tudíž měli akceptovat,

O peníze však nepřijdete, ani když vám 
stará bankovka zůstane po ukončení její 
platnosti, tedy po začátku července 2022. 
Zjistíte-li, že ji máte, zůstala někde „v hr-
níčku“, můžete ji až do 30. června 2024 od-
nést na jakoukoliv pobočku libovolné ban-
ky, která poskytuje pokladní služby. Jinými 
slovy: vymění vám ji na všech bankovních 
pobočkách s pokladnou. K výměně nepo-
třebujete nic než onu neplatnou bankovku.

Se starým vzorem můžete zajít i na ně-
kterou z poboček ČNB, které se nacházejí 
v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Bu-
dějovicích, Hradci Králové a Ústí nad La-
bem. Na nich potrvá výměna i po polovině 
roku 2024 – tedy až s ní skončí pobočky běž-
ných (komerčních) bank.

Samotná výměna bankovek je zdarma, 
při větším množství se doporučuje přinést 
bankovky roztříděné podle nominálních 
hodnot, ušetříte si čas čekáním.

Redakce

Obnova zeleně Pečecka

V průběhu března došlo k vysázení no-
vých stromů v lokalitách mezi rybníkem 
a dráhou, u Rejnoka, u Mlýnského náhonu 
pod Westernem, podél polní cesty do Cho-
tutic (za Božími mukami) a v prodloužení 
větrolamu od tatecké silnice na Chotutice. 
Výsadbou celkem 343 stromů práce na pro-
jektu Obnovy zeleně Pečecka teprve zača-
ly. Do konce dubna dojde k úpravě ploch 
a jejich osetí několika typy travních směsí 
a výsadbě 641 keřů (z toho u Rejnoka se ob-
jeví 300 keřů v několika skupinách oploce-
nek).

Díky získané dotaci na tyto výsadby 

jsme vysoutěžili dodavatele včetně násled-
né péče po následující dva roky. O náročnou 
péči v prvních letech se bude tedy starat fir-
ma, která zeleň sama sázela. Věříme, že to 
povede k lepší péči a dobrému zapěstování 
stromků a keřů.

A protože se v lednu podařilo domluvit 
i odkup části pozemku mezi rybníkem a za-
čátkem Grégrovy ulice, snažíme se nyní 
udělat vše pro to, abychom na podzim moh-
li zatravnit a alespoň částečně osázet i ten-
to pozemek. Tím by došlo k propojení zele-
ně od Westernu přes Benešák až k Bačovu.

Tomáš Vodička

František Novotný (1876 - 1917)
občan pečecký, mistr malířský a lakýrnický, voják 1. světové války
František Novotný se narodil 15. pro-

since 1876 dělníkovi ve Svojšicích Josefovi 
a jeho manželce Františce, rozené Nerudo-
vé.  František se oženil 28. 5. 1901 s krásnou 
Barboru Lambertovou ze Žabonos, která 
byla dcerou Karla a Rosalie Lambertové, 
rozené Holubové. Karel Lambert byl dom-

kářem v Žabonosech. 
Krátce po svatbě se z existenčních dů-

vodů přestěhovali do tehdy již lidnatějších 
Peček, které se po dokončení železnice 
v roce 1844 a založení strojíren, cukrovaru 
a sléváren rychle rozvíjely. 

Prvním synem Františka a Barbory 
Novotných byl Karel (1902), druhým Josef 
(1905?) a třetím Jaroslav (1908). Ti se již na-
rodili v Pečkách. 

František měl srdce neklidné a ve snaze 
zabezpečit rodinu vykonal 2x několikamě-
síční cestu do USA za prací lakýrníka. Zde 
pobyl vždy několik měsíců a vracel se s vy-
dělanými penězi. Existuje palubní lístek 
z parníku Prinz Fridrich Wilhelm z Brém, 
kde je uvedený mezi pasažéry. 

Po vypuknutí války narukoval do ra-
kouské armády. Zemřel po návratu z fronty 
5. 9. 1917 v kolínské nemocnici. 

Manželka Barbora starající se o tři syny, 
zemřela 10. 2. 1918 zřejmě na slabost srdce. 
Jejich společný (vojenský) hrob je ve střed-
ní části pečeckého hřbitova.

Z chlapců, stejně jako z desetitisíců dal-
ších se stali sirotci. Naštěstí se jich ujala 
teta z Vídně, která se vrátila do Čech, aby 
se o ně několik let starala. Byla v Pečkách 
zřejmě do roku 1925, kdy nejmladší syn Ja-
roslav (1908) získal výuční list u pana Sy-
rovátky v Semilech, čímž se osamostatnil. 
Jaroslav i Karel provozovali svoji živnost 
v Pečkách. Jaroslav se v roce 1933 odstěho-
val do Poděbrad. Prostřední syn Josef byl 
dělníkem a pro své levicové názory zahynul 
za II. světové války v koncentračním tábo-
ře. 

Tomáš Vodička na základě podkladů 
pravnuka Františka Novotného

František Novotný s manželkou Barborou 
a jejich třemi syny krátce po přestěhování 

do Peček.

Pokračování cyklu o životních příbězích pečeckých válečných hrdinů
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Ohlédnutí za Městskými 
masopustními trhy

V neděli 27. února se Pečecký „jih“, resp. 
okolí Husova náměstí probudilo do stude-
ného, ale prosluněného rána, plného zají-
mavých vůní. Po dlouhé pauze v konání 
jakýchkoliv společenských či komunitních 
akcí jsme byli nadšení, že se konečně mů-
žeme potkat se svými sousedy a společně 
ochutnat masopustní a jiné pochutiny od 
farmářů, výrobců a prodejců nejen z blíz-
kého okolí našeho města. Nálada byla skvě-
lá! Na své si přišli nejen dospělí, ale také 
děti, které si pod vedením místních evan-
gelíků zhotovovaly masopustní masky a za 
každou masku získaly sladkou odměnu. 
Bylo to opravdu příjemné dopoledne a už 

teď se těšíme na další ročník, protože jsme 
od vás získali spoustu nápadů na to, jak 
příští rok trhy obohatit o pravý masopustní 
program. Ráda bych touto cestou poděko-
vala všem, kteří se na těchto prvních Měst-
ských masopustních trzích podíleli: vedení 
města Pečky, řediteli Kulturního střediska 
Lukáši Hanzelínovi, Českobratrské církvi 
evangelické v Pečkách, Pečeckým službám 
a samozřejmě všem stánkařům. No, a v ne-
poslední řadě všem, kteří se na trhy přišli 
podívat a užít si je! Ještě jednou díky a těší-
me se na další společné akce! 

Viktorie Janáčková, radní města Pečky, 
předsedkyně kulturní komise

Výletníci
        V březnu jsme prošli první úsek 

trasy Kouřim – Pečky. Vystoupili jsme 
v Zalešanech a pokračovali směr Kouřim, 
asi 8 km. Další krátká procházka byla okolo 
Peček s následným opékáním buřtů u cha-
tičky. Také jsme v našem okolí absolvovali 
výstup na rozhlednu Bedřichov. Vycházky 
jsme si tento měsíc zpestřili také kulturou 
ve vinohradském divadle.

Věra Šuková

Minigolf Pečky
V březnu se v obchodním centru Kot-

va konal první turnaj v minigolfu v tomto 
roce. V sobotu se trénovalo a v neděli se 
odehrál turnaj, který byl pro nás úspěšný. 
Seniorky byly na prvních třech místech 
a v seniorech jsme obsadili místo druhé. 
I náš žák Vojta se kolo od kola zlepšoval, ale 
na bednu to ještě nebylo.

Věra Šuková

Jarní farmářský trh 
- stánky pro dobré věci

Děkujeme návštěvníkům jarního far-
mářského trhu, kteří v sobotu  nakoupili 
v „Bazárku pro dobrou věc“ a tím přispěli 
radimskému kočičímu útulku paní Mar-
tiny Burešové. Paní Martina a její „dream 
team“: Helena Petráková, Monika Straková 
a paní Nela utržily krásných 8018 Kč, které 
půjdou na léčbu kočičích svěřenců. 

Další „stánek pro dobrou věc“ byl věno-
ván zvířatům z ukrajinských ZOO a útulků, 
která nemohou být převezena do bezpečí. 
Těm jsme přes ZOO Praha poslali utrženou 
částku 2800 Kč. Děkujeme návštěvníkům 
jarního trhu, kteří u nás nakoupili. Poděko-
vání patří také paní Jiřině Barello za vel-
mi štědrý finanční příspěvek a všem, kteří 
se na stánku podíleli: Viktorie Janáčková, 
Jaroslava Heroldová, děvčata Lucie a Karo-
línka Houdkovy, slečně Alžbětě Vodičkové 
za dobré bábovičky a Heleně Třískové  za 
povedený štrůdl, perník a meruňkový ko-
láč. 

Lenka Třísková 
Paní Třísková nám poskytla doklad 

o odeslání celého finančního obnosu na 
účet ZOO Praha, pro potřeby ukrajinských 
zoologických zahrad a zvířecích útulků. 
Nepochybovali jsme, přesto děkujeme.

Redakce

Centrum Pramínek informuje
Na tomto místě jsme vám chtěli psát 

o dalších projektových dnech, které se 
u nás uskutečnily, ale uplynulé týdny uká-
zaly, jak vše může být jinak. Na faře v Dob-
řichově, kde se koná většina našich aktivit, 
jsme ubytovali k dnešku 14 ukrajinských 
uprchlíků. Jsou tam celkem spokojení a my 
s nimi udržujeme velmi dobré vztahy. Díky 
velké ochotě mnoha jsme naše aktivity ne-
museli rušit, ale přesunuli jsme je na něko-
lik dalších míst. Tak mohou nadále chodit 
maminky s dětmi na Hrátky s batolátky, 
které se konají ve čtvrtek od 9:30 v knihov-
ně v Pečkách, děti z kroužku Hravého mu-
zicírování chodí zpívat do kulturního domu 

a projektový den Plstění se zase konal ve 
Vzdělávacím centru. 

Děti z kroužku Zálesák jsou zvyklé být 
venku, a tak se schází na prostranství před 
farou. Jejich nadšení přilákalo hned první 
schůzku ven i ukrajinské děti a společně 
jsme si zahráli baseball.

I plstění, které se konalo v sobotu 23. 
března mělo česko-ukrajinskou účast a ve-
lice nás nadchlo. Milá paní lektorka velice 
laskavě a trpělivě vysvětlovala tuto tech-
niku a názorně ukazovala postup, aby se 
dětem povedly moc pěkné víly/panenky in-
spirované waldorfskou pedagogikou. 

1. dubna budeme nocovat s Andersenem 
opět v městské knihovně, což bude jistě 
velký zážitek. O něm vás budeme informo-
vat ale až příště.

Ukrajinské maminky se s námi podílí 
na přípravách na trhy při Vítání jara, aby 
tak přispěly na provoz energií, tak si určitě 
nenechte ujít náš stánek a můžete zakoupit 
některé jejich výrobky a nám tak přispět na 
chod centra.

Držíme všem palce, aby toto jistě ná-
ročné období, přineslo mnoho pozitivních 
okamžiků a zkušeností a zase nás alespoň 
lidsky posunulo dál. 

A 30. dubna se na vás těšíme na tradič-
ním sletu čarodějnic na Pičhoře.  

Za Pramínek Michaela Brčáková
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Poštovní holubi v Pečkách
Opět vás po měsíci vítám u našeho po-

vídání. Sluníčko už krásně svítí i hřeje a to 
určitě podporuje dobrou náladu nás všech. 
Nám holubářům se už zase krátí odpočin-
ková doba. Holoubátka se mají čile k světu 
a my poctivě vyplnili závodní plán pro rok 
2022.

Začínáme již 23. dubna prvním nácvi-
kem Žebrák, a od května se na vás budeme 
opět těšit v chatičce u rybníka.

Ale teď vám napíšu příběh o tom, jak 
moc byli poštovní holubi důležití i v první 
a druhé světové válce.

Neobvyklý nález objevil ve svém domě 
muž z Velké Británie. Při rekonstrukci 
krbu na něj z komína vypadly ptačí kosti 
s připevněnou schránkou skrývající zašif-
rovanou zprávu. Ale jak to tedy vše bylo. 
Tajemství pocházející z druhé světové vál-
ky spatřilo po sedmdesáti letech světlo svě-
ta zcela náhodou. Při běžné rekonstrukci 
krbu ve svém domě narazil v roce 1982 Da-
vid Martin z Bletchingly ve Velké Británii 
na podivné ptačí ostatky v komíně. David 
podle svých slov začal z komína tahat jed-
nu kůstku po druhé, dokud nenarazil na 
ptačí pařát. „Mysleli jsme si, že by to mohl 
být závodní holub, dokud jsme nespatřili 
červenou kapsli,“ uvedl David. Schránka 
připevněná na holubím pařátu v sobě po 
desítky let ukrývala zašifrovanou zprávu.

Manžele Martinovi ale svůj nález nezve-
řejnili, a tak zůstal pozoruhodný obsah čer-

vené kapsle až do nedávna utajen. V osmde-
sátých letech, kdy zuřila válka o Falklandy, 
na to podle jejich slov nebyla vhodná doba. 
Dešifrátoři měli moc práce na to, aby se 
mohli zajímat o holubí kosti. Uvedl v rozho-
voru pro New York Times David. 

Tajemství skryté ve zprávě se až nyní 
snaží rozluštit vládní experti z dešifrovací-
ho oddělení v Gloucesteru poblíž Londýna. 
Domnívají se, že depeše pochází z pera ser-
žanta, který v ní dával pokyn k bombardo-
vání. Spekuluje se o tom, že ji tehdy voják 
dokonce adresoval samotnému generálu 
Montgomerymu. Zpráva by prý také mohla 
obsahovat informace o sabotážních akcích 
na Němci okupovaném území.

Holub se do Martinovic komína nejspíš 
dostal ve čtyřicátých letech minulého stole-
tí, když nesl tajné informace z nacisty oku-
pované Francie do britského dešifrovacího 
ústředí v Bletchey Park. Pták se pravděpo-
dobně buď ztratil, nebo uhynul vyčerpáním 
po náročné cestě přes lamanšský průliv, 
a následně spadl do komína.

Za první i druhé světové války se použí-
vali poštovní holubi zcela běžně kvůli své 
rychlosti. Byli schopni v těžkých válečných 
podmínkách uletět až 120km za hodinu. 
Jen v britské armádě „sloužilo“ více než 
250 tisíc speciálně vycvičených ptáků pře-
pravujících primárně tajné depeše. Někteří 
jedinci se dokonce dočkali za své zásluhy 
i ocenění.

Petra Mašínová

Za Sokolem na kole
Spolek SOKOL letos slaví 160 let od jeho 

založení. Naše TJ se připojila k sokolské 
turistické výzvě a v neděli 6. března jsme 
vyrazili na kolech na 16 km dlouhou trasu, 

Kros Pičhorou 2022
Po týdnech příprav, těšení se na závod  

i tréninků můžeme říct POVEDLO SE. 
Máme za sebou další ročník běžeckého zá-
vodu Kros Pičhorou a byl to závod opravdu 
povedený. Počasí bylo zdařilé, a svou měrou 
přispělo k fantastickým výkonů. Rekordy 
padaly jak v ženské, tak i mužské katego-
rii. Předstartovní horečka byla tlumena 
přátelskou atmosférou a dobrým pocitem, 
že si můžeme sportovní klání zase společně 
užívat. Nešlo by to ale bez sponzorů i dobro-
volníků, kteří závod ochotně pomocí nebo 
darem podpořili. Jim všem patří obrovské 
poděkování. Vážím si všech a opravdu sr-
dečně jim děkuji. Těším se, že se společně 
za rok opět potkáme. Na dobřichovském 
fotbalovém stadionu, na startu dalšího roč-
níku Krosu Pičhorou.

Petra Müllerová

která nás zavedla na místa, která jsou ně-
jak se Sokolem spojena.

Od naší krásné nově zrekonstruované 
sokolovny jsme se vydali přes Dobřichov 

Prosíme pečecké 
pejskaře…

V uplynulých letech jsme výrazně zvýši-
li množství odpadkových košů i stojanů se 
sáčky na psí exkrementy. Sáčky pravidelně 
doplňujeme 2x týdně. Přesto se stále setká-
váme s tím, že je nutné uklízet chodníky, 
květinové záhony a trávníky od ponecha-
ných dárečků.

Proto se obracíme na místní pejska-
ře, aby nám město pomohli udržet krásné 
a čisté a poučili ty, kteří po svých mazlíč-
cích neuklízí. Děkujeme za pomoc.

Tomáš Vodička

do Cerhenic, kde jsme bloudili v dřevěném 
labyrintu a kochali se výhledy z nevysoké 
rozhledny. V útulné místní restauraci So-
kolovna jsme doplnili energii a podívali se 
do sálu, kde se už necvičí, ale hlavně ob-
čerstvuje. A kam jinam za Sokolem než do 
Sokolče? Čekalo na nás velice milé uvítání, 
místní sokolky nás provedly jejich sokolov-
nou, dozvěděli jsme se něco z historie jed-
noty, prohlédli si kroniku a pochutnali si na 
výborném domácím koláči s horkou kávou 
nebo čajem. Poté jsme zdolali pár posled-
ních kilometrů kolem jezer u Vrbové Lhoty 
a přes Ratenice dorazili zpět do Peček.

Trasa nakonec měřila přes 18 km, ale to 
nikomu nevadilo a bez problémů ji zvládl 
každý – ať mu bylo 5 nebo 74 let. Tentokrát 
se zúčastnilo 22 sokolů z různých oddílů 
a už se všichni těšíme na další podobně 
zdařilé akce.

Sokolové Pečky
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 42. ročník Pečecké desítky Memoriál 
Jardy Kvačka se povedl

42. ročník Pečecké desítky, která se bě-
žela jako memoriál Jardy Kvačka vyhrál 
triatlonista Jan Volár. Vítěz dokázal v zá-
věru odrazit nápor zkušeného Víta Pavliš-
ty. Běžce sice provázelo slunečné počasí, 
ale silný vítr neumožníl atletům překonat 
žádný z traťových rekordů. Role startéra 
se ujal František Vrba, první a jediný vítěz 
závodu přímo z Peček. Na obrátce byl prv-
ní pozdější vítěz Jan Volár, hned za ním Vít 
Pavlišta, kteří měli náskok 20 vteřin na pě-
tičlennou skupinku Chour, Szymanik, Spli-
tek, Janoušek, Placatka. Dalo se očekávat, 
že po větru naposledy třeba třetí z Běchovic 
Pavlišta půjde dopředu, jenže… Do cílové 
rovinky u pečecké hasičárny už vbíhal Jan 
Volár s náskokem 60ti metrů a pro proběh-
nutí cílem ještě zadýchaný prozradil „neče-
kal jsem to“. „První polovinu proti větru 
jsem se snažil Vítka poctivě střídat, do ko-
pečků jsem ale visel. Po obrátce nazpátek 
už byl víc vpředu on, ale nenechal jsem to 
až do finiše“, popisoval průběh nejlepší 
český triatlonista na olympijské trati. „Se 
začátkem covidu jsem si sestavil plán, jdu 
podle něj a postupně se pořád zlepšuju“, 
pravil 30 letý sympaťák z Hradce Králové, 
který brzy začne sbírat žebříčkové body 
pro vytouženou olympiádu v Paříži - vždyť 
loni do Tokia se žádný český muž ani 
nedostal… Za Pavlištou třetí doběhl o 27 
vteřin zpět Polák Adam Szymanik, pak 
Ondřej Chour z České Lípy, hned za ním 
kolínský Milan Janoušek a jako šestý 18 
letý Matěj Placatka, nejmladší člen Kertea-
mu. Mezi ženami byla nejrychlejší Gabriela 
Veigertová (35:45). Díky výhře minulou so-
botu v Kbelích (tam za 35:17, ale bez větru) 
tak má ceněný jarní silniční double. „Prv-
ní půlku jsem běžela s nějakým běžcem, 
druhou pak už povětšinou úplně sama,“ 
usmívala se nastupující 22letá hvězdička 
z Jičína, Druhá doběhla Tereza Jagošová ze 
Štefko Running teamu (36:01), pak se srov-
naly sestry Stránské, nejdřív starší Adéla, 
pak mladší Michaela (36:03, resp. 36:06).  
Soutěž týmových kvartet (s jednou ženou 
v sestavě) ovládla formace Když kajmani 
pláčou ve složení Chour, Doležal, Schulhof, 
Veigertová o minutu před áčkem a béčkem 
Kerteamu. V téměř pětisethlavém závod-
ním poli se objevila řada známých tváří. 
Registrovali jsme běžce z Brazílie, Jižní 

Afriky, Španělska, Slovenska, Ukrajiny 
a Velké Británie. Za zmínku stojí i to, že 
po čtyřiceti letech od svého vítězství v Peč-
kách se na startu objevil bývalý výborný 
maratonec (2:18) Pavel Broum. Již čtyřia-
sedmdesátiletý atlet dokázal zdolat trať 10 
km za 48:25 a vyhrál kategorii běžců nad 
70 let. Nejstarší, běžec na startu byl 80 letý 
Václav Řápek, který dokázal závod absolvo-
vat také pod hodinu za 56:26. V cíli čekal na 
doběhnuvší závodníky domácí perník z dí-
len místních hospodyněk. A nechyběla ani 
Postřižinská desítka. Svět, aspoň ten bě-
žecký, se po měsících covidového běsnění 
vrací do starých kolejí. V charitativní sbír-
ce na podporu Ukrajiny vybrali pořadatelé 
čásku přes sedm tisíc korun. Mládežnic-
kých závodů se zúčastnilo 105 dětí. Pořada-
telé děkují všem, kdo pomohli s organizaci 
závodu, sponzorům a těší se na další ročník 
, který se bude konat tradičně druhou sobo-
du v březnu příštího roku.
Výsledky:
Hlavní závod mužů:                                                                                                   
1. Jan Volár - Etriatlon Team - 31:00;  
2. Vít Pavlišta - Trenovanibehu.cz - 31:13; 
3.  Adam Szymanik - AKBK POL - 31:40.
Hlavní závod žen: 
1. Gabriela Weigertová - SK Slavie Jičín - 
35:45; 2.  Tereza Jagošová - Štefko Running 
team - 36:01; 3. Adéla Stránská - AK Iscarex 
Česká Třebová - 36:03.
Vítězové ostatních kategorií:
Muži - 40 - 49 let - 1. Michal Procházka - 
Perňa system - 33:17.
Muži 50 - 59  let - 1. Martin Fořt - Eleven 
run team - 36:19.
Muži 60 - 69 let - 1. Aleš Stránský - AK Isca-
rex Česká Třebová - 38:40.
Muži 70 - 79 let - 1. Pavel Broum - SK Krá-
lovské Vinohrady - 48:25.
Muži nad 80 let let - 1. Václav Řápek - AVC 
Kbely - 56:20.
Ženy 35 - 44 let - 1.  Kateřina Kašparová - 
Mizuno Czech - 37:39.
Ženy  45 - 54  let - 1. Petra Kamínková - Sva-
tý Kopeček - 36:48.
Ženy 55 - 64 let - 1. Barbora Radová - Štefko 
Running team - 42:38.
Ženy 65 a více let - 1. Vlasta Skalická - TaH  
Praha 1 - 04:52.
Pečecký běžec muži:
1. Martin Kratochvíl - Ratenice - 41:35

2. Michal Anton - FIT Pečky - 42:23
3. Pavel Kupr - Teakwon-do Pečky - 42:28
4. Tomáš Bruner - Pečky - 42:56
5. James  Bennett - Don‘t TRI Pečky - 45:10
Pečecký běžec ženy:
1. Alena Katrnošková-Kočičáci Pečky- 47:54
2. Petra Vosáhlová - Pečky - 49:57
3. Iva Nedomová - Běhej Pdy/Pečky - 50:29
4. Věra Bennett - Pečky - 52:15
5. Petra Mullerová - Dobřichov/GP - 52:15
Doutěž teamů:
1. Když kajmani pláčou - 2:14:29 - 31:59 - 
Ondřej Chour 1987 - 33:36 - Jan Schulhof 
1989 - 33:09 - Vít Doležal 1998 - 35:45 - Gabri-
ela Veigertová 2000
2. Kerteam B - 2:15:29 - 32:05 - Matěj Placat-
ka 2004 - 34:23 -  Jiří Procházka 1996 - 32:48 
Jan Máša 2003 - 36:13 -  Bára Stýblová 1999 
3. KERTEAM 2:18:12 - 32:33 - Petr Pechek 
1983 - 33:34 - Jiří Franz 1990 - 32:40 - Do-
minik Chlupáč 1993 - 39:25 - Alena Tylšová 
2002
Vítězové mládežnických běhů
Dorost  2004 - 2006 - 1609 m - Oliver Nedo-
ma - Běhej Poděbrady - 6:23.
Starší žáci 2007 - 2008 - 1609 m - Petr Šimon 
- Dobřichov 6:26.
Mladší žáci 2009 - 2010 - 800 m - Jan Dobiáš 
- SK ZŠ Jeseniova - 2:45.
Minižáci  2011 - 2012 - 400 m - Matěj Zinek 
-  SKP Nymburk - 1:20.
Starší kluci 2013 - 2014 - 400m - Martin 
Holý - Pečky - 1:32.
Mladší kluci 2015 - 2016 - 200 m - Daniel 
Kupr - Teakwon-do Pečky - 0:49.
Chlapci 2017 - 2018 - 200 m - Zdenek Frýda              
- Pečky - 1:11.
Nejmenší kluci s rodiči  2019 a ml. - Jonáš 
Hübsch - Pečky - 0:24   
Starší žákyně 2007 - 2008 - 1609 m - Kristý-
na Hodačová - SKP Nymburk - 6:20.
Mladší žákyně 2009 - 2010 - 800 m - Magda-
lena Seidlová - OB Říčany - 3:00.
Minižákyně 2011 - 2012 - 400 m - Tereza Bu-
kovicová - SKP Nymburk - 1:27.
Starší dívky - 2013-2014 - 400 m - Šárka 
Menclová - Sokol Hradec Králové - 1:34.
Mladší dívky 2015 - 2016 - 200 m - Karolína 
Houdková - Pečky 0:49.
Dívky 2017 - 2018 - 200m - Ester Costlon              
- Rugby club Poděbrady- 1:17.
Nejmenší dívky s rodiči - 60 m - Lucie Že-
lezná -  Ratenice - 0:27.  

Jiří Katrnoška
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Majka fialová
Také potkáváte tyto brouky? Černě zbar-

vené, se zkrácenými krovkami, velikosti až 
čtyři centimetry? A také vám všichni říka-
jí, že jsou jedovatí? Jedná se o majku fialo-
vou. A ano, obsahuje ve svém těle jedova-
tou látku kataridin, kterou může vylučovat 
v ohrožení svojí hemolymfou (krev bezob-
ratlých). Ale rozhodně není potřeba se bát 
a tyto brouky likvidovat. Vůbec ne. Riziko 
hrozí pokud by malé dítě majku snědlo, ale 
to snad nikdo nedělá. Pokud byste majku 
vzali do ruky, tak si prostě potom umyjte 
ruce. Žádné drama se nekoná. Majky jsou 
tu s námi odjakživa, až ji potkáte, tak na-
opak využijte toho, že si můžete prohléd-
nout typické znaky brouků, které díky ve-
likosti jsou krásně vidět. Krovky, zdobná 
tykadla, kusadla a hlavně šest končetin, 
neplést s pavouky, kteří mají končetin osm. 
Přeji Vám všem krásné jarní dny plné pří-
rodovědných objevů.

Kateřina Čiháková

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách zve veřejnost do 
nově otevřené „SEMÍNKOVNY“, 

která bude v provozu od 4. 4. 2022

Tato iniciativa vznikla na podporu 
biodiverzity, semenaření a přírodního za-
hradničení. Semínkovny jsou aktem soli-
darity a prostorem pro svobodné sdílení 
osiva mezi zahradníky.

Kdo může využívat služeb semenné 
banky? Kdokoliv, nemusíte být registro-
vaným čtenářem.

Kdo si může vzít semínka ze semen-
né banky? Semínka v semenné bance 
jsou volně k dispozici všem. Výpůjčka se-
mínek je bezplatná.

Kdy mohu do knihovny semínka 
přinést a kdy si mohu semínka vybrat? 
Kdykoliv ve výpůjční době knihovny.

Jak mám semínka do semínkovny 
připravit? Zralá semínka v bio kvalitě 
je dobré vhodným způsobem nasáčkovat 
(použít můžete papírové sáčky, recyklo-
vat obálky, složit si sáčky ze starých no-
vin ap.), nezapomeňte je správně popsat. 
Stačí uvést název odrůdy, rok a místo 
sběru. Pokud máte chuť a čas, připište 
i vlastnosti odrůdy a postup jejího pěsto-
vání, ale to je již čistě na vás.

Je něco nepovoleno? Ano, semena 
z rostlin chemicky ošetřovaných, tzv. 
F1 hybridních rostlin či rostlin, které se 
v naší přírodě chovají invazivně (viz. kří-
dlatka, bolševník ap.).

Vaše knihovna

Nad 5. ročníkem projektu S knížkou do živo-
ta - Bookstart pořádaným Svazem knihovníků 
a informačních pracovníků ČR na podporu čte-
nářství v raném dětství převzal záštitu ministr 
kultury Mgr. Martin Baxa.

Humoru do úmoru
Pražský herec J. J. Kolár založil stolní 

společnost názvu Baťulace. Patřili k ní di-
vadelní umělci, redaktoři, výtvarníci, kri-
tici atd., scházeli se v nejrůznějších podni-
cích, příkladně u Fleků.

Baťuláci pozvali skladatele Antonína 
Dvořáka a libretistu Emanuela Züngla na 
velkolepou oslavu premiéry první Dvořá-
kovy opery Šelma sedlák, menu sestavil 
herec František Ferdinand Šamberk. Dal 
si záležet: želví polévka, telecí nožičky po 
francouzsku, jenže Dvořákovi se nezavdě-
čil. Na oslavné tirády skladatel prohlásil: 
„Pánové, děkuju za všechno dobrý, dělal 
jsem, a tuhle Züngl taky, co jsem uměl a co 
nám Pán Bůh vnukl, tak jaký teda řeči. 
A k vybraným pokrmům? Želví polévka? 
Ne, tohle svinstvo není k jídlu. Co na tom 
ty lidi maj?“ K telecím nožičkám po fran-
couzsku: „A tuhle druhé svinstvo si můžete 
taky odnést – to není k žrádlu!“

A zatímco si hosté pochutnávali na ry-
bách v rosolu a humrech v majonéze, Dvo-
řákovi servírovali hovězí polévku s játro-
vými knedlíčky a maďarský guláš s kned-
líkem, místo paštiky z husích jater mladou 
českou husičku.

Je pochopitelné, že uražený Šamberk už 
nikdy Dvořáka na hostinu nepozval.

Mikoláš Aleš jako správný humorista: 
Ještě před Jaroslavem Haškem, autorem 

velryby sírobřiché, „hltouna strašlivého 
zvaného domorodci na Ostrovech Blaže-
ných anaforo“, vymyslel potvoru, jaké ne-
bylo rovno, jménem Cervus Cyprinus čili 
jelen kaprovitý. Rovnou ho nakreslil – rybí 
šupinaté tělo s vemínkem, čtyři nohy za-
končené paznehty, hlava se zobanem nese 
parohy. Chovají ho divoši v Polynesii, po-
žívají jeho mléko, „kteréž má ne nepodob-
nou chuť s naším čertem.“ A jelikož z tak 
vzácného zvířete nesmí nic přijít nazmar, 
mimojiné strouhají se paznehty jeho na 
drobounký, velejemný tabák turecký, z ně-

hož se fabrikují libovonné cigarety Pašol.“ 
Dodejme ještě, že Cervus Cyprinus hnízdí 
na stromech.

Konec legrace, Karel Čapek a rádio.
18. května 1923 začal pravidelně vysí-

lat Radiojournal. V roce 1926 Karel Čapek 
napsal: Člověk bude sedět doma, aby byl 
ve styku se světem. Zavře se u sebe, aby si 
dal Řím nebo Londýn. Půjde sám k sobě 
na přednášku. Nastane veliké stěhování 
k domácím krbům … Básník J. Deml: … 
v každém domě je aspoň jedna třílampovka 
a jeden řvoucí amplion. Někomu nesmírně 
záleží na tom, aby v zemi nebylo ticho! Je-
nom žádný pokoj a klid!

Z. Ferešová

Sběrem 
starých mobilů 
pomáháme přírodě i lidem

Recyklací 100 kusů 
například uspoříme:

967 ušetřených km ujetých v osobním 
automobilu, 2 997 ušetřených litrů 

pitné vody, 159 kg ekv. CO2 díky Vám 
nebude vypuštěno do ovzduší

16 hodin práce dáte 
pro hendikepované.

Sběrné místo nově i v pečecké 
knihovně.
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Radúz a Mahulena
První divadelní představení v letošním 

roce v KD Pečky zahájil Divadelní spolek 
Jiří z Poděbrad, který zahrál pozdně ro-
mantické pohádkové drama Julia Zeyera, 
s hudbou Josefa Suka. Příběh velké lásky 
magurského prince Radúze a tatranské 
princezny Mahuleny je jakousi obdobou 
Shakespearovy tragédie Romeo a Julie, 
i zde sledujeme soupeření dvou znepřátele-
ných rodů, které dusí  milostný vztah dvou 
mladých lidí. Ti musí překonat odpor rodi-
čů a zdolávat všelijaké kletby a zlá kouzla. 
Radúze hrál talentovaný herec Martin Ší-
pek, jehož vysoká postava byla na jevišti 
nepřehlédnutelná. Je také výborný zpěvák, 
kdo má rád krásné hlasy, mohl si užít vý-
borný hlasový projev herců Jaroslava Bren-
dla a Davida Skrbka.

Škoda, že diváků přišlo podle očekává-
ní, tedy nemnoho. Divadelní představení 
v Pečkách má ráda věrná skupina diváků. 
Cílem KD Pečky je zavést v našem městě 
tradici pravidelně uváděných představení 
divadelních ochotnických spolků, v inter-
valu jednoho představení měsíčně. Nejen 
herci ocení, když se z Peček stane další 
stálá štace, s divadelní scénou a vnímavý-
mi diváky. Sál v kulturním domě je k tomu 
dobře vybavený. Vstupné úměrné, peně-
ženku diváka neruinující. Když už přichází 
kultura za vámi do našeho města, využijte 
toho a přijďte na další představení. Odne-
sete si hezký zážitek a Pečky se zapíší na 
mapu vyhledávaných divadelních štací.

Michal Müller, člen kulturní komise,
Patriot Polabí

POZVáNKA 
NA PřEDNášKY
Ing. Jiří Novák, Ph.D.
vědecký pracovník
Výzkumná stanice Opočno

BUDOUCNOST
BOROVÝCH LESŮ
V POLABÍ
Ve Výzkumné stanici Opočno shro-
máždili nové poznatky pěstebního 
výzkumu borových porostů, zjištěné 
v našich podmínkách či v obdobných 
lokalitách v zahraničí, které mohou 
pomoci při řešení současné situace 
v borových oblastech. 
https://www.lesaktualne.cz/

Středa 6. dubna 2022 od 17 h
Přednáškový sál 
Kulturního střediska Pečky

PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
kurátor sbírkového fondu a historik
Podlipanské muzeum 
v Českém Brodě

ZMIZELÉ 
ČESKOBRODSKO
NA FOTOGRAFIÍCH
Zmizelé Českobrodsko představ 
je místa a stavby, které určovaly 
a v mnohém dodnes určují tvář krá-
lovského města Český Brod, jeho vý-
znamné události i tradiční zástavbu 
okolního venkova, zkrátka co utváří 
„genius loci“ zdejšího kraje. www.
cbdb.cz/

Středa 20. dubna 2022 od 17 h
Přednáškový sál 
Kulturního střediska Pečky

Miroslav Hartman

ZáZRAČNÝ
SVĚT VČEL
Krajina pro včely.
Pokud se chcete dovědět více o uži-
tečnosti včel, bez kterých bychom 
neměli ovoce, ani jinou zemědělskou 
úrodu a naše krajina by se změnila, 
přijměte pozvání k setkání se včela-
řem, který vám zprostředkuje svoje 
zkušenosti z jejich chování.

Středa 4. května 2022 od 17 h
Přednáškový sál 
Kulturního střediska Pečky
  
Přijďte! Těšíme se s Vámi na setkání.
Členové místní skupiny ČKA 
v Pečkách.
www.akademiepecky.wixsite.com/
akademie



Z kultury / Z našich škol10 Pečecké NOVINY            2022 | 4

Městská knihovna S. Čecha 
v Pečkách 

 zve na prodejní výstavu obrazů 
dobřichovského rodáka 

 

Obrazy Jiřího Starého 

Kde:  v prostorách knihovny 
 

Kdy: od 4. do 29. 4. 2022 17h 
 
 
 

Otevřeno:
Po, st, pa    12 - 16 
Út, čt      8 - 12    13 - 18 

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách  
zve veřejnost na besedu s přednášející  

a autorkou kuchařek  
o planých rostlinách v našem jídelníčku  

 

      Janou Vlkovou 
 

„Kytky k jídlu“,  
 

      která se koná  
             ve středu 20. dubna od 18 h 

     v prostorách knihovny. 
 
 
 
 

        Vstupné dobrovolné. 

Městská knihovna S. Čecha v Pečkách  
zve maminky s dětmi na procházku 
s přednášející a autorkou kuchařek  

o planých rostlinách v našem jídelníčku  
 

   Janou Vlkovou 
„Kurz o jedlých květech  
pro maminky s dětmi“, 

 
 
 

která se koná  
ve středu 20. dubna od 15 h, 

Výprava v blízkém okolí našeho bydliště nám ukáže 
všechny poklady jedlého býlí, jímž lze vylepšovat 

jídelníček i utužovat zdraví. Skupina maminek s dětmi  si 
sama může rozhodovat o termínu i detailech programu. 

 

Sraz před knihovnou                                                                  Vstupné dobrovolné 

22. březen v 1.A
Den vody 22. března by každý návštěv-

ník naší školy okamžitě poznal. Většina 
dětí i učitelů byla oblečena do modré bar-
vy. Vtipnou výjimku tvořily různé ponožky, 
které byly symbolem respektování odliš-
nosti. Všímavý pozorovatel by také odhalil, 
že naše láhve na pití byly naplněny obyčej-
nou vodou.

Naše třída si zpestřila Den vody nejen 
povídáním o vodě, ale i pokusem. Nejpr-
ve jsme dostali od paní učitelky otázku. 
Kam doputuje voda květinou? Vyjadřovali 
jsme naše názory. Správnou odpověď nám 
paní učitelka neprozradila, ale přistoupila 
k praktickému pokusu.

Měli jsme připravené zkumavky s vo-
dou, červeným, modrým i zeleným inkous-
tem. Do nich jsme ponořili stonky bílé 
chryzantémy. V průběhu celého dne jsme 
pozorovali, co se bude dít. Postupně do-
cházelo k drobnému zabarvení okvětních 
lístků. Nejvíc patrné to bylo po více dnech. 
Bílé lístky zůstali pouze u vody. Celý pokus 
jsme si užili a zvědavě jsme čekali na každý 
den, abychom mohli pozorovat změny.

Těmi jsme se všichni ujistili o správném 
výroku jednoho našeho spolužáka. Voda 
prochází celou květinou. Odměnou nám 
byl zajímavý pokus a krásný Žolík, kterého 
vyrobily děti ze školního parlamentu.

Vaše 1.A s paní učitelkou Alenou Pechovou

Beseda primární 
prevence opět 
u nás ve škole

V úterý 22. března naší školu opět navští-
vila paní lektorka Adéla Chytilová z orga-
nizace Semiramis z Nymburka. Dnešním 
tématem z oblasti primární prevence byly 
Vztahy v šikaně. V úvodu si žáci popovída-
li o sobě a o vlastnostech, kterých si cení 
u svých kamarádů. Dále se věnovali aktivi-
tě pro navození uvolněné nálady na tučňá-
ky a plameňáka. Plameňák chytal tučňáky 
jako svou kořist a poté si žáci role vyměni-
li. Tato aktivita měla za cíl přiblížit pocity 
oběti a agresora, který má nad svou obětí 
moc. Další aktivitou byl uzavřený kruh 
žáků, do kterého se chce dostat jiný žák. 
Touto aktivitou se žáci zamysleli nad poci-
ty osamoceného člověka. Po každé aktivitě 
si žáci v kruhu své postřehy a pocity s paní 
lektorkou rozebrali. Na závěr si žáci vypra-
covali pracovní listy ve skupinkách, kde 
se pokusili popsat pocity oběti, agresora 
a ostatních žáků ve třídě. Také se zamýšleli 
nad tím, co je vlastně šikana, jak ji poznat, 
co by obětem poradili, co by agresorovi řek-
li, a další své odpovědi vypsali na plakáty. 
Paní lektorka nakonec nezapomněla zdů-
raznit důležité číslo na bezplatnou linku 
bezpečí 116 111. 

Petra Lambertová
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Spolupráce 
s pečovatelskou 

službou pokračuje 
aneb přinášíme  jarní radost

Ve středu 23. března jsme navštívili Dům 
s pečovatelskou službou za účelem vyz-
dobení nástěnek na chodbách. Cílem naší 
snahy je ,,přinést“  do těchto míst trochu té 
krásné jarní atmosféry, která je nyní všude 
kolem nás. Nejprve jsme paní ředitelce pře-
dali domácí koláč, který upekla naše paní 
učitelka pro obyvatele domova. A hurá do 
práce, výzdoba nástěnek může začít. Již při 
instalaci výtvorů našich žáků jsme zpozo-
rovali zájem a zvědavost babiček. Obrázky 
se jim moc líbily a se zájmem si také četly 
pranostiky, kterými jsme obrázky doplni-
ly. Jsme moc rádi, že můžeme ,,rozdávat 
radost “ pro nás  takovými maličkostmi…  
Nebojte se, určitě přijdeme zase.

Přejeme všem zaměstnancům a klien-
tům pečovatelské služby krásné velikonoč-
ní svátky

Za žáky a pedagogy ZŠ Pečky, p.o.
Jana Nollová, Petra Lambertová

Matematický klokan 2022
V pátek 18. března 2022 proběhla i na 

naší škole celoevropská matematická sou-
těž Matematický klokan. Soutěž je rozděle-
na do kategorií podle věku žáků. Prvostup-
ňoví žáci soutěží v kategoriích Cvrček (2. 
a 3. třídy) a Klokánek (4. a 5. třídy). V le-
tošním roce jsme obdrželi soutěžní otázky 
i pro naše nové ukrajinské žáky. Samozřej-
mě v ukrajinštině a podle ukrajinských vý-
ukových plánů.

V letošním roce se zúčastnilo celkem 222 
žáků. Byla to mnohem menší účast, jejímž 
důvodem byla vysoká absence dětí. 

Nejlepších výsledků v kategorii Cvr-
ček dosáhla Anna Vlasáková ze III.B se 79 

body, druhé místo obsadil Vojtěch Soudmý 
ze III.C, který získal 71 bod a na třetím mís-
tě se umístila Veronika Poláčková z II.C 
s 68 body.

Mezi 117 žáky, kteří soutěžili v kategorii 
Klokánek, obsadila 1.místo Sabina Iheana-
cho z V.B se 111 body, na 2. místě 106 body 
zářila Bára Kyselová z V.B a 3.místo obsa-
dil Šimon Schürz ze IV.A. Šimon získal 104 
bodů.

Pochvalu si zaslouží všichni žáci, kteří 
se soutěže zúčastnili. Samozřejmě velká 
gratulace nejlepším řešitelům z obou kate-
gorií.

Martina Plačková

Charitativní dobrovolná sbírka
Ani v této pro nás nezvyklé době neza-

pomínáme na opuštěná a týraná zvířata. 
Naše škola zorganizovala dobrovolnou sbír-
ku. Cílem je spolek na ochranu koček RA-
DIM KOČKÁM. Do sbírky krmiva přispěli 
téměř všichni žáci školy a celý pedagogic-
ký sbor. Proto naše výzva pro všechny zní: 
MUSÍME SI POMáHAT V KAŽDÉ SITUA-
CI A DOBĚ, NESMÍME BÝT LHOSTEJNÍ

Květuše Vyskočilová( ZŠ Pečky, p.o)

Milí dárci za školy, rádi bychom vám 
tímto poděkovali jménem naším, i našich 
kočiček, za spoustu krmení, které jste pro 
nás zakoupili. Moc si toho vážíme. 

Všechno krmivo plně využijeme pro 
všechny kočičky i kocourky, které krmíme.

Děkujeme za vaši přízeň, s upřímným 
pozdravem útulek Radim kočkám.

Martina Burešová a spol.



Z našich škol12 Pečecké NOVINY            2022 | 4

Předškoláci ze školky „MAšINKY“ 
na pečecké radnici

Dne 7. března 2022 jsme s předškoláky 
navštívili pečeckou radnici a kancelář sta-
rostky města. Strávili jsme tam příjemnou 
hodinku. Dětem se věnovala sama paní sta-
rostka Mgr. Alena Švejnohová, která dětem 
ukázala svou kancelář a stručně je sezná-
mila, čím se aktuálně zabývá. 

V její kanceláři byl nachystán jeden 
z předem připravených úkolů, a to posklá-
dat státní vlajku. Další dva úkoly čekaly na 
děti v obřadní síni, kde proběhlo i slavnost-
ní fotografování. Úkoly, které děti v tomto 
slavnostním  sále skvěle zvládly, bylo zare-

Na skok do Číny
Kdo by nechtěl cestovat po světě a podí-

vat se do exotických zemí? Žákům na ZŠ 
Pečky p.o. se to podařilo a v rámci projekto-
vého dne se vydali na cestu po Číně. V Asii 
se každý rok slaví začátek Nového lunár-
ního roku, proto jsme na tento svátek na-
vázali celodenním programem. Přednáška 
začala popisem náležitostí, které je nutné 
mít před cestou – víza, letenky a pas. Sou-
částí dne byla výroba tradičních předmětů 
na oslavu a ochutnávka asijských letních 
závitků a kompotovaného ovoce liči. S žáky 
jsme diskutovali také o probíhajících Zim-
ních olympijských hrách v Pekingu a o sou-
časném dění ve světě. Na závěr je nutné 
podotknout, že se žáci aktivně zapojili do 
diskuze a hravou formou poznali jiné svě-
tové kultury. Je důležité znát odlišnosti 
a zvyklosti jiných národů a také se učit je 
respektovat. Tak kam se vydáme příště?

Jana Kleimodová

školní kolo recitační soutěže 
Dětská scéna 2022

Exkurze třídy IV. B do Národního muzea
Třída IV. B vycestovala na svoji první 

exkurzi do Prahy. V předmětech přírodo-
věda a vlastivěda začali žáci v tomto škol-
ním roce rozšiřovat své znalosti, a proto 
jim mělo nově otevřené Národní muzeum 
s poutavými expozicemi přinést další zají-
mavé a obohacující informace.

První ranní cesta vedla k soše Nicholase 
Wintona na hlavním nádraží v Praze, pak 
okolo Jeruzalémské synagogy a na hlavní 
poštu v Jindřišské ulici. Poté žáci posvačili 
na prosluněném Václavském náměstí.

Dále naše kroky směřovaly již do Ná-
rodního muzea, kde žáci obdivovali nejen 
prostředí historické budovy muzea, ale 
hlavně expozici Zázraky evoluce. Moderně 
upravená výstava byla pro všechny velkým 
zážitkem. Žáci pozorovali symbol Národní-
ho muzea, a to kostru oblíbeného plejtváka 
myšoka a model krakatice obrovské a sou-
časně využili i interaktivních prvků – po-
hyb mnohonožky pod zemí, podívali se do 
tlamy zmije či pozorovali vývoj obojživelní-
ků. Zašli jsme také do sálu minerálů, kde 
byli žáci nadšeni z krásy 1 000 vystavených 
minerálů z celého světa.

Žáci byli velice spokojeni s exkurzí, je-
jich oči zářily ze spousty zážitků a pozna-
ných míst.

Iva Lebedová

Dne 15. března se sešli vítězové třídních 
kol, aby se utkali v recitační soutěži ve 
dvou věkových kategoriích žáků prvního 
stupně. Zazněly klasické i moderní texty 
prózy a poezie. Všichni účastníci přišli peč-
livě připraveni a také slavnostní oblečení 
napovídalo výjimečné události. U někte-
rých recitátorů byla znát maličko tréma, 
ale všichni svá vystoupení předvedli s vel-
kým osobním nasazením a byli odměněni 
potleskem a malou drobností. Vítězům moc 
gratulujeme.

1. věková kategorie - žáci 2. a 3. roční-
ků: 1. místo Kryštof Šmídek; 2. místo Eliš-
ka Pejzlová; 3. místo Anežka Kuprová.

2. věková kategorie - žáci 4. a 5. roční-
ků: 1. místo Magdaléna Mašinská; 2. místo 
Klára Jeřábková; 3. místo Anna Dolečková.

Do okresního kola v Kolíně postupu-
je Kryštof Šmídek z 1. věkové kategorie 
a všechny žákyně z 2. věkové kategorie. Bu-
deme jim všichni držet pěsti.

Iva Lebedová

citovat báseň o naší české zemi a pojmeno-
vat budovu, ve které se nacházíme.  Posled-
ní závěrečný úkol čekal venku na náměstí 
u velké sochy T. G. M., o kterém jsme si 
krátce popovídali a vysvětlili jsme si, co 
písmena vlastně znamenají. 

Od kanceláře paní starostky předškoláci 
dostali modré pytlové batůžky s logem měs-
ta Pečky s drobným překvapením uvnitř. 

Tato spolupráce byla příjemným zážit-
kem pro nás všechny. Děkujeme.

Květa Bubeníčková, 
zástupkyně ředitelky školy
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Dymnivky a písečný přesyp u Osečka
Můj dubnový tip na výlet směřuje na ob-

líbenou trasu Poděbrady - Pečky. Ač jsme 
tuto cestu všichni šli nebo jeli na kole mno-
hokrát, vždy máme šanci zvolit trošku jinou 
trasu. 

Nyní, na jaře, vždy stojí za to, podívat se 
do lužních lesů plných kvetoucích dymni-
vek. Asi nejvíce lidí míří z Poděbrad k sou-
toku Labe s Cidlinou. Méně lidí se vydává 
na naši stranu břehu Labe. Pokud si chce-
me užít jarní koberce kvetoucích dymni-
vek sami, musíme se vydat do spleti lesních 
cest a pěšin mezi modrou turistickou znač-
ku u Labe a zelenou turistickou značku 
z Kluku. V této lokalitě jsou k vidění i nově 
osázené lesnické školky, kde byly vysazeny 
tisíce dubů. Cest je tu nepočítaně a může-
me po nich dorazit k loukám pod dálničním 
mostem.

U mostu doporučuji napojit se na zele-
nou značku a dorazit k rozcestí Reliška. 
U té se vyplatí vydat po neznačené cestě 
přímo na jih. Tam, ve skrytu velkých bo-
rovic, je písečný přesyp. Na rozdíl od pře-
sypu u Píst zde budeme sami a můžeme si 
v klidu prohlédnout jak přesyp samotný, 
tak jeho okraje, kde s pískem bojuje okolní 
vegetace. K vidění tu je paličkovec šedivý, 
který je typický pro písečné duny a kromě 
tepla snáší i občasné zavátí pískem. Z brou-
ků je zde hojně k vidění mravkolev nebo 
svižník lesní. A zatímco před lety hrozil 
přesypu zánik, nyní díky usychání borovic 
v okolí je možné, že se vlastní přesyp znovu 
rozšíří.

Od přesypu se dá snadno dojít do Oseč-
ku, kde kromě hezkého obecního úřadu je 
k vidění i dřevěná zvonička. Nebo se mů-
žeme rovnou vydat po žluté turistické cestě 
ve směru na Sokoleč. Ta vede k památníku 

Epsteina Häkela, uprchlého vězně, které-
mu se povedlo utéct ve Velimi z transportu 
smrti. Ač se zde úspěšně skrýval s pomocí 
místních obyvatel, konce války se nedožil 
a zemřel v lednu 1945. Vyznavači geoca-
chingu si jistě nenechají ujít kešku Lesní 
knihovna, kterou lze najít asi  kilometr 
jižním směrem. V celé lokalitě kolem žlu-
té turistické značky si můžeme všimnout 
vyvýšených valů. Nejde o valy, ale o výšku 
původního terénu. Vátý písek, který se zde 
nachází, tu byl těžen a dlouhá léta se využí-
val jako příměs do asfaltu.

Kolem sokolečské hájovny nás cesta 

dovede k přechodu kolejí. Ač je zde pře-
cházení zakázané, zjevně tu přechází pěší 
i cyklisté.

Ze Sokolče se přímo nabízí vyrazit pří-
mo na jih k přírodní rezervaci V jezírkách, 
o které jsem psal loni. A od ní se dá dojet 
k dráze, podél které nově vedou cesty do 
Cerhenic a následně Peček. 

Dobrodružnější turisté se mohou 
v Cerhenicích vydat od ulice Za Drahou 
směrem do polí, kde se po asi 100 metrech 
napojí na nově vybudovanou polní cestu 
osázenou stromy a remízky. Ta vás dovede 
k novému křížku a dále do Ratenic.

Tomáš Vodička
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Ocenění Czech Press Foto 2021 zamířilo také do Peček

Byla by velká škoda, kdybychom bez po-
všimnutí přešli moc hezké umístění žákyně 
Základní školy v Pečkách, jedenáctileté Ja-
ny Andresové, v celostátní fotografické sou-
těži Czech Press Foto Junior 2021, která za 
svou fotografii Cestou na Čertovo jezero (Ka-
ždodenní život) získala třetí místo v katego-
rii mladších žáků. Fotografii zachycující letní 
den v šumavském lese je možné vidět vysta-
venou společně s desítkami dalších vynika-
jících reportážních či uměleckých fotografií 
v historické budově Národního muzea. S je-
jí autorkou Janou jsme se na chvíli zastavi-

li, abychom se s ní seznámili, a odhalila nám 
i čtenářům Pečeckých novin, jak nahlíží na 
své fotografie, které uspěly i v prestižní sou-
těži amatérů a profesionálů.

V první řadě mi dovol, 
abych ti poblahopřál k tak 
hezkému umístění. Prohlí-
žel jsem si oceněnou fotku, 
je na ní vidět bystřina ra-
zící si cestu vlahým smr-
kovým lesem, jenž je zalitý 
odpoledním sluncem. Sní-
mek je cítit klidem a při-
tom majestátem přírody. 
Je tento záběr pro tebe ty-
pický, co fotíš nejraději?

Nejraději fotím právě tu 
přírodu, která nás obklopu-
je. Les a krajinu, asi taky proto, že se to ne-
hýbe, to je na tom to nejlepší, protože člověk 
a zvířata – to je na focení to nejtěžší. 

Já o tobě ale vím, že letošní ocenění ne-
byla tvoje první úspěšná soutěž, nebo se 
mýlím?

Ano, to je vlastně pravda. V minulém ro-
ce jsme zkusili obeslat soutěž Czech Natu-
re Photo Junior se snímkem z Panské ská-
ly a tu porota ocenila třetím místem, což mě 
nejen moc potěšilo, ale hlavně povzbudilo…

A jakým přístrojem fotíš? 

Fotím na telefon, ale máma mi teď k na-
rozeninám koupila zrcadlovku Canon, tak na 
to zkouším fotit a uvidím…

Takže zatím jen digitál. 
Klasická fotografie tě nelá-
ká? 

To nevím…
Že by sis to pak moh-

la dělat celé sama, víš. Od 
vyvolání filmu až po pozi-
tiv… 

To asi zatím ne.
A když tedy pracuješ 

v digitálním formátu, ješ-
tě to dál upravuješ, hraješ 
si třeba s filtrem a různý-
mi efekty?

To zatím vůbec ne. Mně 
se líbí jen ta skutečnost, která se podaří svět-
lem zachytit. To světlo mě vlastně nejvíc fas-
cinuje. Mám ráda barevnou fotku, protože ta 
dokáže zachytit právě to, jak je život barev-
ný, hodně emocí…

A když fotíš tu přírodu, kterou máš rá-
da, vnímáš to spíš ve větších celcích – jako 
by na velkých plátnech, anebo spíš detai-
ly, výřezy, nečekané kompozice?

Spíš bych řekla, že v první řadě vnímám 
vždycky to světlo… A pak to někdy jsou vět-
ší celky, kus lesa, cesta, říčka… ale jindy zas 
detaily, třeba kapky vody…

To bylo co?
To jsem fotila déšť. Tam byla taková vět-

vička a byla v ostrém kontrastu se svým oko-
lím a na ní kapky vody. Tak jsem to vyfoti-
la…

Aha, a je to tedy spíš pokaždé ta inspi-
race v určitý moment, anebo se skoro jako 
laborant vracíš k určitým tématům a mo-
tivům a ty fotíš za různých podmínek?

Spíš bych řekla, že je v tom ta chvíle. Mu-
sím to zrovna uvidět, není to něco, co bych 
aranžovala nebo už předem věděla, že to chci 
vyfotit…

A vnímáš to pokaždé v tom kompozič-
ním rámu, který z toho vyjde na fotce, 
anebo to bývají náhody?

Vnímám, to právě určitě pokaždé vidím 
s tím světlem…

To ale, milá Jano, zní už velmi škole-
ně! Konzultuješ to s někým, anebo to „jen 
tak“ samo?

Asi jenom tak samo, nejprve jsem začala 
fotit, ale teď už chodím v Pečkách do foto-
kroužku při základní umělecké škole, tam si 
o fotkách něco říkáme a také se učím je zpra-
covávat na počítači, tak už to tím pádem tro-
chu znám… Přesněji řečeno, je to multime-
diální kroužek, my se v něm učíme pracovat 
s médii na počítači a úprava fotek k tomu pa-
tří, ale nejen to…

Rozumím, jedná se o celou škálu prá-
ce s médii, nejde jen o samu fotografii. 
A když si pak „hraješ“ s těmi efekty, baví 
tě víc barevná nebo černobílá fotografie?

Určitě barevná, jak jsem říkala, líbí se mi 
na tom právě to, že lze zachytit ten okamžik 
takový jaký je… nebo byl v té chvíli, kdy 
jsem ho uviděla.

Jak říkáš „takový, jaký je nebo byl v té 
chvíli, kdy jsem ho uviděla“, to mi tak tro-
chu napovídá, že když jdeš s vašima na 
procházku, asi na tebe musí každou chvíli 
někde čekat, že?

To teda! Jak mi vždycky říká máma: co 
bývá jinak na půl hodiny, to je s tebou na 
dvě. Zastavuju se každou chvíli a fotím, se 
mnou to bývá na procházce těžké. (Úsměv.)

Nic naplat, každý úspěch něco stojí a za 
umění se musí někdy i trpět! :-) Přeji ti, 
milá Jano, abys neztratila svůj ojedině-
lý talent vidět věci jinak, kreslit světlem 
a k tomu též přeji, jak říkají fotografové: 
dobré světlo. 

Ptal se Libor Vodička
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Farmářské trhy - poděkování - Děkuji všem prodejcům, kteří město podpořili svou účastí na 6. farmářských trzích.
Jaroslava Heroldová
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Budiž duben!
Letošní jaro začalo velmi nezvykle, ne-

boť o naši pozornost si říkají víc dramatické 
události, než příchod jindy tak vyhlíženého 
konce zimy. Zatímco loni jsme měli v době 
lockdownu čas málem na vítání každé ble-
dule, což umocnil zákaz vyjíždění mimo 
katastr obce, letos to nabralo všechno kva-
pík a dny se řítí dopředu jak splašené tele. 
Doba je podivuhodně těhotná událostmi. 
Na přelomu února a března přibyli do na-
šeho města první váleční uprchlíci z Ukra-
jiny, Pečky se během pár týdnů rozrostly 
o více než stovku nových spoluobčanů, 
zejména žen, dětí a seniorů. Na otázku jak 
lze pomoci jsem sám sobě odpověděl: vším, 
čím je to možné, a poskytl jsem jeden ze 
dvou pokojů svého bytu manželské dvojici 
seniorů z Donbasu. Před Putinovou „pomo-
cí“ už utekli podruhé, aby zachránili holý 
život, po téměř třídenním putování přijeli 
do našeho města notně zbědovaní a záhy 
onemocněli. Po dvou týdnech je jim již lépe, 
procházejí se po městě a obdivují naši kul-
turu, čistotu ulic a krásu domů a zahrádek, 
chválí náš funkční stát, pracovitost i sluš-
nost našich lidí. A snaží se též přiložit ruce 
k dílu, necítí se dobře v té pozici, kdy jen 
přijímají. Je poučné jim naslouchat, utekli 
ze světa, na který jsme už (rádi) zapomně-
li. Mají sice iluze o našem světě, ale ty jim 
zatím nechci brát, prožili si své. A je to rov-
něž pro mne velká škola kulturní antropo-
logie. Oprašuji dávno zapomenutý jazyk, 
besedujeme nad věcmi, které už namnoze 
považuji za automatické, nahlížím na sebe, 
na nás z jiného úhlu. Ochutnal jsem topi-
nambury a mimo jiné se chci naučit vařit 
jejich skvělý boršč. Přemýšlím o jejich situ-
aci, ani po té době a hodinách našich roz-
mluv si to stále neumím vůbec představit. 
Jedno vím však jistě: jejich synové brání 
i náš svět. Oni sami si to moc neuvědomují, 
okupant jim vtrhl do života a nebyl čas na 
přemýšlení, co to vlastně znamená. O to víc 
je teď na nás bránit společné hodnoty i tady, 
naše pomoc je právě tohoto výrazem. Ne-
obstojíme-li my, upadnou do bídy, záhuby 
a zmaru. Ovšem my rovněž. Jsme v tom to-
tiž namočení všichni, a kdo si myslí, že ne, 
jako pštros jen strčil hlavu do písku, čekaje 
bláhově na to, že vše přejde a svět bude jako 
dřív. Nebuďme prosím jako pštros.

Aquarius

Zveme vás

 4. - 29. 4.  Výstava obrazů p. Starého z Dobřichova - knihovna
 9. 4.  Vítání jara - Park před KD Pečky
 13. 4.  Žákovský koncert v ZUš Pečky
 16. 4.  Malované lahve - Vzdělávací centrum Pečky 
 16. 4.  Pečení Velikonočního beránka - Evangelický kostel 
 17. 4.  Kuličkiáda - akce pro děti - louka u Tesca 
 20. 4.  Zmizelé Českobrodsko na fotografiích - přednáška ČKA 
   - KD Pečky 
 20. 4.  Kurz o jedlých květech pro maminky s dětmi (knihovna)
 21. 4.  Schůze STP
 23. 4.  Ateliér - Vzdělávací centrum Pečky
 23. 4.  Koncert v Evangelickém kostele 
 23. - 30. 4.  Pouťové atrakce  - louka u Tesca
 24. 4.  Kino pro děti
 29. 4.   Kino pro dospělé
 30. 4.  Čarodějnice s hasiči Pečky a KD Pečky
 30. 4.  Kvítková dílna pro děti - Vzdělávací centrum Pečky
 2. - 28. 5.  Výstava keramiky a obrazů (knihovna)
 4. 5.  Zázračný svět včel - přednáška ČKA - KD Pečky
 7. 5.  Duo Venitas - výstava Knihovna Pečky
 8. 5.  Keramika - Vzdělávací centrum Pečky
 11. 5.  Kytičkový den
 14. 5.  Benefiční zahradní slavnost - atrium Pečovatelské služby
 15. 5.  Lapače snů - Vzdělávací centrum Pečky
 18. 5.  Přednáška ČKA - Nové výzvy nové doby
 21. 5.  ČKA - setkání u kaple ve Velkých Chvalovicích
 21. 5.  Dětský den - Velké Chvalovice
 26. 5. - 31. 8.  Výstava „Rabín Feder a jeho život“ - KD Pečky
 28. 5.  Jede, jede Mašinka - městská pouť

• 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

• 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.

řáDKOVá INZERCE


