
5 květen

2022

Vážení 
spoluobčané,

květen a červen jsou ve znamení toli-
ka společenských akcí, že vás doufám ně-
která z nich osloví a sejdeme se společně 
a bez omezení. Snažíme se trochu dohnat 
covidový deficit a vrátit se k akcím a set- 
káváním, která má většina z nás ráda. 
A to například Pouť Mašinka v sobotu 28. 
5. 2022 jistě bude :-).

Dalšími důležitými informacemi z mi-
nulého měsíce jsou, že probíhá stavební 
řízení k naší nové tělocvičně, byly za-
hájeny pozemkové úpravy v k.ú. Pečky. 
Prezentujeme opravu pečecké Sokolovny 
v celostátní soutěži Má vlast cestami pro-
měn. Vybíráme dodavatele intenzifikace 
naší čističky odpadních vod, soutěžíme 
zhotovitele nového předpolí ZUŠ (která 
se mj. stane od 1. 9. 2022 příspěvkovou 
organizací města). Vybrali jsme dodavate-
le nové elektroinstalace ve škole a ten se 
pustí o prázdninách do práce. 

A velmi důležité - podepsali jsme 
smlouvu s dodavatelem bezdrátového roz-
hlasu, takže v dohledné době všichni zase 
uslyší, co se z úřadu hlásí. Tohle nás trá-
pilo opravdu dlouho a jsme rádi, že máme 
řešení.

Situace na Ukrajině se zatím nelepší 
a proto se i my zamýšlíme, jak dlouhodobě 
řešit situaci s našimi novými spoluobčany, 
kteří v našem městě i zemi budou muset 
zřejmě zůstat déle než by si sami přáli. Ve 
spolupráci s neziskovými organizacemi 
hledáme nové možnosti dlouhodobého 
ubytování, aby naše městské kapacity zů-
staly zachovány pro občany Peček a Vel-
kých Chvalovice bez omezení. 

Podali jsme také žádosti o dotace např.: 
Dešťovka pro veřejné budovy, dotace na 
výměnu střešních oken v městské knihov-
ně a čekáme na vyhodnocení dotací pro 
další část kulturního střediska, křižovat-
ku u spořitelny, veřejné WC s kolostavem 
s naučnou stezkou u nádraží atd.

Každopádně se moc těším na setkání 
na městských akcích a přeji vám krásný 
máj.

Alena Švejnohová, starostka města

Už jste si vyzvedli popelnice 
na tříděný odpad -  papír a plast? 

Pomozte nám lépe třídit.
Bezplatnou zápůjčku popelnic vyřídíte v Pečeckých službách. 
Dotazy na telefonním čísle 321 785 051, odbor ŽP, MěÚ Pečky 

nebo 321 785 055, Pečecké služby s.r.o. Děkujeme!
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Zdravím to začíná. Registrujte se.
 

  

Tento kód použijte při registraci: PECKY22 

www.ulekare.cz/registrace

Město Pečky vám nabízí 
od 28. 5. 2022 službu
uLékaře.cz zcela zdarma
Jsme vaším průvodcem
na cestě za zdravím.

Specialista
se vyjádří do 2 dnů

Sestra
vám zavolá

Objednáváme
k lékařům v celé ČR

Praktický lékař
odpoví do 6 hodin

Lékaři všech specializací.

Pro vás i celou vaši rodinu.

Dostupní 24 hodin denně, 7dní v týdnu.

Jak služba funguje?

Přijďte 28. května 2022 na akci “Jede, jede mašinka, aneb dětská pouť 
v Pečkách” a navštivte náš stánek, kde vám poskytneme veškeré informace 
o službě, zodpovíme vaše dotazy a případně pomůžeme s registrací.

28
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Projednávané body Předkládá Hlasování

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou dopravní studii pro 
zjednosměrnění lokality Tř. 5. května - Barákova - proluka u lékárny, Pečky.  Tomáš Vodička 

pro: (12) Železný, Korouš, Švejnohová, Vodička, 
Janáčková, Schürzová, Katrnoška, Minaříková, 
Horynová, Heroldová, Jiran, Schulz proti: (5) Dürr, 
Krištoufek, Fejfar, Homan, Paluska zdržel se: (1) 
Křížová

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou část "Adaptační strategii města 
Pečky na klimatickou změnu".  Tomáš Vodička 

pro: (12) Železný, Vodička, Janáčková, Heroldová, 
Horynová, Korouš, Schürzová, Katrnoška,  Minaříková, 
Schulz, Dürr, Švejnohová proti: (0)  zdržel se: (6) 
Homan, Paluska, Fejfar, Krištoufek, Křížová, Jiran

Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o spolupráci s VPK Suchý 
Development s.r.o..  Tomáš Vodička 

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
starostka města
- Komise FRB informuje, že v 1. kole nebyla podána žádná žádost o 
poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení
- Informace o proběhlém přezkumu hospodaření města Pečky a  DSO Pečecký 
region za rok 2021 Středočeským krajem 
- Informace o zájmu majitele pozemků pod a souvisejícím s obchvatem Pečky - 
sever (pan Hrázský /paní Charousová) o výměnu pozemků za pozemky města
- informace o objízdné trase v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu U 
Kopečků 
informace o setkání města Pečky s úředníky ORP, zástupci Czechinvestu a 
panem Šedivým z Procházka a partners, ale o jednání s panem B. Vejvodou a 
budoucím kupcem části areálu Tona, panem J.Svobodou, jednatelem Eurosun 
Sonnenschutz s.r.o.
místostarostka města
- informace o poskytování pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny /sbírka 
potravin, šatstva, ubytování, zařazení dětí do výukových programů, zapojení 
dětí do volnočasových aktivit, výuka českého jazyka, pomoc při 
zprostředkování zaměstnání apd./, poděkování dobrovolníkům, dárcům, 
ubytovatelům, školám, info o spolupráci s Člověkem v tísni
radní Tomáš Vodička
- informace o plánované výsadbě nových stromů a keřů v lokalitě Kandie, 
Obnova zeleně na Pečecku

Alena Švejnohová
Iveta Minaříková
Tomáš Vodička ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Plnění rozpočtu k 28.2.2022 Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 2 /2022. Alena Švejnohová

pro: (15) Vodička, Železný, Horynová, Minaříková, 
Janáčková, Katrnoška, Korouš, Dürr, Schulz, 
Švejnohová, Heroldová, Fejfar, Paluska, Křížová, 
Schürzová proti: (1) Jiran zdržel se: (2)  Krištoufek, 
Homan

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022. Iveta Minaříková

pro: (16) Vodička, Janáčková, Katrnoška, Dürr,  
Schürzová, Železný, Horynová, Heroldová, 
Švejnohová, Fejfar, Krištoufek, Minaříková, Křížová, 
Paluska, Korouš, Schulz proti: (0)  zdržel se: (2) 
Homan, Jiran

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí společnosti s.r.o. Klaro, zařadit 
požadavek na změnu funkčního využití p.p.č. 60 a 61 v k.ú. Velké Chvalovice 
k prověření do změny č. 2 ÚP Pečky. Iveta Minaříková

pro: (15) Švejnohová, Janáčková, Katrnoška, Dürr, 
Minaříková, Horynová, Homan, Korouš, Železný, 
Krištoufek, Schürzová, Fejfar, Paluska,  Jiran, 
Heroldová proti: (0)  zdržel se: (3) Křížová, Vodička, 
Schulz

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí Ing. J Kořínka, MBA, zařadit 
požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 514/2 v k.ú. Pečky 
k prověření do změny č. 2 ÚP Pečky. Iveta Minaříková

pro: (16) Železný, Katrnoška, Dürr, Heroldová, 
Minaříková, Švejnohová, Homan, Vodička,  Korouš, 
Schürzová, Horynová, Křížová, Krištoufek, Fejfar, 
Jiran, Paluska proti: (0)  zdržel se: (2)  Janáčková, 
Schulz

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí pana Katanski, zařadit část pozemku 
p.č. 2327/7 v k.ú. Pečky k prověření do změny č. 2 ÚP Pečky jako plochu 
určenou pro zemědělské stavby. Iveta Minaříková

pro: (14) Minaříková, Katrnoška, Schürzová, Korouš, 
Janáčková, Železný, Heroldová, Dürr, Vodička,  
Paluska, Horynová, Švejnohová, Jiran, Schulz proti: (0)  
zdržel se: (4) Křížová, Homan, Krištoufek, Fejfar

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí společnosti s r.o. VPK Suchý 
Development, zařadit požadavek na úpravu – navýšení počtu b.j. v lokalitě 
Z09 v k.ú. Pečky k prověření do změny č. 2 ÚP Pečky. Iveta Minaříková

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí Ing. Bartáka, zařadit pozemky p. číslo 
415/2, 416/1 a st. 433, 434, 435 a 436, v k.ú. Velké Chvalovice v rámci změny 
č. 2 ÚP Pečky do ploch VS. Iveta Minaříková

pro:	(8) Vodička, Švejnohová, Minaříková, Janáčková, 
Dürr, Korouš, Železný, Katrnoška proti(3) Homan, 
Křížová, Jiran zdržel se: (7) Heroldová, Krištoufek, 
Horynová, Fejfar, Schürzová, Paluska, Schulz

Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 30.3.2022
Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky ze dne 30. 3. 2022
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Zastupitelstvo města rozhodlo podle ust. § 6 odst. (5), písm. a) stavebního 
zákona o pořízení změny č. 2 ÚP Pečky, který bude obsahovat:- odsouhlasené 
žádosti veřejnosti,- úpravy koeficientu zastavěnosti ze současných 20 % na 
30% u ploch Bydlení městské BM,- stanovení minimální velikosti stavebních 
parcel tak, aby určujícím limitem pro stavební pozemek byla plocha o 
velikosti 500 m2, přičemž na jednu bytovou jednotku je nutné splnit 
minimální limit 300 m2 na jeden bytový objekt,- změnu využití p.p.č. 343/1, 
343/2 a části p.p.č. 21 v k.ú. Velké Chvalovice z využití Zp na Ov – služby 
z důvodu záměru na vybudování parkoviště včetně příjezdové komunikace,- u 
lokalit Z08, Z09, Z10, Z19 (k.ú. Pečky), Z01 a Z05 (k.ú. Velké Chvalovice) 
budou stanoveny prvky regulačního plánu,- návrh úpravy (částečné posunutí) 
fotbalového hřiště z důvodu plánované výstavby přilehlého sportovně 
–komunitního centra na p.p.č. 259/246, 359/238 a 346 v k.ú. Velké 
Chvalovice. Iveta Minaříková

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že určeným zastupitelem pro spolupráci 
s pořizovatelem je paní Bc. Iveta Minaříková, místostarostka obce. Iveta Minaříková

pro: (16) Křížová, Katrnoška, Švejnohová, Schulz, 
Schürzová, Janáčková, Tomáš Vodička, Minaříková, 
Fejfar, Heroldová, Homan, Horynová, Dürr, Železný, 
Paluska, Korouš proti: (0)  zdržel se: (2) Krištoufek, 
Jiran

Zastupitelstvo města podmiňuje u veškerých změn zařazených k prověření do 
změny č. 2 ÚP Pečky jejích pořízení částečnou úhradou podílu nákladů na její 
zpracování podle § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona. Iveta Minaříková

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města schvaluje v souvislosti s výročím založení ČOS 
prominutí části dluhu TJ Sokol Pečky, IČO: 00664171 ve výši 160.000,-Kč a 
dodatek VPS o finanční výpomoci č. V-1/2019 (snížení splátek v roce 2023 a 
2024).  Jaroslav Železný 

pro: (15) Janáčková, Švejnohová, Schürzová, Vodička, 
Železný, Minaříková, Jiran, Korouš, Heroldová, 
Katrnoška, Schulz, Fejfar, Dürr, Horynová, Paluska 
proti: (0)  zdržel se: (3) Homan, Krištoufek, Křížová

Zastupitelstvo města schvaluje záměr převzít zřizovatelské kompetence k 
Základní umělecké škole Pečky, Barákova 700 ke dni 1.9.2022 a v návaznosti 
na tento záměr schvaluje Smlouvu o převodu činností, práv, povinností a 
závazků mezi Městem Pečky a Středočeským krajem. Cecilie Pajkrtová

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Pečky. Cecilie Pajkrtová

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Pečky a firmou 
Raisa, spol. s r.o., K Automobilce 631, Sendražice, 280 02 Kolín, IČ: 
43005071 na zpracování projektové dokumentace vybudování nového 
veřejného osvětlení v lokalitě sídliště v Pečkách, včetně položkového rozpočtu 
za cenu 185 318,- Kč bez DPH. Termín pro odevzdání je 31.1.2023 Alena Švejnohová

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s plněním ve dvou 
etapách a financováním v letech 2022 a 2023, s dodavatelem, který bude 
vybrán ve výběrovém řízení na realizátora projektu "ZŠ Pečky, čp. 342 - 
oprava elektroinstalace v budově 1. stupně ZŠ a výměna přívodního kabelu nn 
z hlavní budovy do přístavby ZŠ". Tomáš Vodička 

pro: (14) Švejnohová, Minaříková, Janáčková,  
Heroldová, Korouš, Horynová, Krištoufek, Jaroslav 
Železný, Křížová, Jiran, Schulz, Vodička, Schürzová, 
Katrnoška proti: (0)  zdržel se: (4) Fejfar,  Dürr,  
Homan, Paluska

Zpráva o činnosti Městské policie v Pečkách Iveta Minaříková ZM bere na vědomí

Zastupitelstvo města schvaluje stanovení počtu členů ZM pro nadcházející 
volební období 2022 - 2026 stejný, jako ve stávajícím volebním období, tzn. 
21 členů. Karel Krištoufek

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Projednávané body Předkládá Hlasování

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou dopravní studii pro 
zjednosměrnění lokality Tř. 5. května - Barákova - proluka u lékárny, Pečky.  Tomáš Vodička 

pro: (12) Železný, Korouš, Švejnohová, Vodička, 
Janáčková, Schürzová, Katrnoška, Minaříková, 
Horynová, Heroldová, Jiran, Schulz proti: (5) Dürr, 
Krištoufek, Fejfar, Homan, Paluska zdržel se: (1) 
Křížová

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou část "Adaptační strategii města 
Pečky na klimatickou změnu".  Tomáš Vodička 

pro: (12) Železný, Vodička, Janáčková, Heroldová, 
Horynová, Korouš, Schürzová, Katrnoška,  Minaříková, 
Schulz, Dürr, Švejnohová proti: (0)  zdržel se: (6) 
Homan, Paluska, Fejfar, Krištoufek, Křížová, Jiran

Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o spolupráci s VPK Suchý 
Development s.r.o..  Tomáš Vodička 

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Informace vedení města o aktuální situaci ve městě
starostka města
- Komise FRB informuje, že v 1. kole nebyla podána žádná žádost o 
poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení
- Informace o proběhlém přezkumu hospodaření města Pečky a  DSO Pečecký 
region za rok 2021 Středočeským krajem 
- Informace o zájmu majitele pozemků pod a souvisejícím s obchvatem Pečky - 
sever (pan Hrázský /paní Charousová) o výměnu pozemků za pozemky města
- informace o objízdné trase v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu U 
Kopečků 
informace o setkání města Pečky s úředníky ORP, zástupci Czechinvestu a 
panem Šedivým z Procházka a partners, ale o jednání s panem B. Vejvodou a 
budoucím kupcem části areálu Tona, panem J.Svobodou, jednatelem Eurosun 
Sonnenschutz s.r.o.
místostarostka města
- informace o poskytování pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny /sbírka 
potravin, šatstva, ubytování, zařazení dětí do výukových programů, zapojení 
dětí do volnočasových aktivit, výuka českého jazyka, pomoc při 
zprostředkování zaměstnání apd./, poděkování dobrovolníkům, dárcům, 
ubytovatelům, školám, info o spolupráci s Člověkem v tísni
radní Tomáš Vodička
- informace o plánované výsadbě nových stromů a keřů v lokalitě Kandie, 
Obnova zeleně na Pečecku

Alena Švejnohová
Iveta Minaříková
Tomáš Vodička ZM bere na vědomí

Probíhající investiční akce ve městě Iveta Minaříková ZM bere na vědomí
Plnění rozpočtu k 28.2.2022 Alena Švejnohová ZM bere na vědomí

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření č. 2 /2022. Alena Švejnohová

pro: (15) Vodička, Železný, Horynová, Minaříková, 
Janáčková, Katrnoška, Korouš, Dürr, Schulz, 
Švejnohová, Heroldová, Fejfar, Paluska, Křížová, 
Schürzová proti: (1) Jiran zdržel se: (2)  Krištoufek, 
Homan

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022. Iveta Minaříková

pro: (16) Vodička, Janáčková, Katrnoška, Dürr,  
Schürzová, Železný, Horynová, Heroldová, 
Švejnohová, Fejfar, Krištoufek, Minaříková, Křížová, 
Paluska, Korouš, Schulz proti: (0)  zdržel se: (2) 
Homan, Jiran

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí společnosti s.r.o. Klaro, zařadit 
požadavek na změnu funkčního využití p.p.č. 60 a 61 v k.ú. Velké Chvalovice 
k prověření do změny č. 2 ÚP Pečky. Iveta Minaříková

pro: (15) Švejnohová, Janáčková, Katrnoška, Dürr, 
Minaříková, Horynová, Homan, Korouš, Železný, 
Krištoufek, Schürzová, Fejfar, Paluska,  Jiran, 
Heroldová proti: (0)  zdržel se: (3) Křížová, Vodička, 
Schulz

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí Ing. J Kořínka, MBA, zařadit 
požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 514/2 v k.ú. Pečky 
k prověření do změny č. 2 ÚP Pečky. Iveta Minaříková

pro: (16) Železný, Katrnoška, Dürr, Heroldová, 
Minaříková, Švejnohová, Homan, Vodička,  Korouš, 
Schürzová, Horynová, Křížová, Krištoufek, Fejfar, 
Jiran, Paluska proti: (0)  zdržel se: (2)  Janáčková, 
Schulz

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí pana Katanski, zařadit část pozemku 
p.č. 2327/7 v k.ú. Pečky k prověření do změny č. 2 ÚP Pečky jako plochu 
určenou pro zemědělské stavby. Iveta Minaříková

pro: (14) Minaříková, Katrnoška, Schürzová, Korouš, 
Janáčková, Železný, Heroldová, Dürr, Vodička,  
Paluska, Horynová, Švejnohová, Jiran, Schulz proti: (0)  
zdržel se: (4) Křížová, Homan, Krištoufek, Fejfar

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí společnosti s r.o. VPK Suchý 
Development, zařadit požadavek na úpravu – navýšení počtu b.j. v lokalitě 
Z09 v k.ú. Pečky k prověření do změny č. 2 ÚP Pečky. Iveta Minaříková

pro: (18) jednohlasně  
proti: (0)  
zdržel se: (0) 

Zastupitelstvo města souhlasí se žádostí Ing. Bartáka, zařadit pozemky p. číslo 
415/2, 416/1 a st. 433, 434, 435 a 436, v k.ú. Velké Chvalovice v rámci změny 
č. 2 ÚP Pečky do ploch VS. Iveta Minaříková

pro:	(8) Vodička, Švejnohová, Minaříková, Janáčková, 
Dürr, Korouš, Železný, Katrnoška proti(3) Homan, 
Křížová, Jiran zdržel se: (7) Heroldová, Krištoufek, 
Horynová, Fejfar, Schürzová, Paluska, Schulz

Zápis z jednání Zastupitelstva města Pečky dne 30.3.2022

Zpráva z výroční členské schůze místní organizace
Schůze se konala dne 21. 4. 2022 v Kul-

turním středisku v Pečkách. Zúčastnilo se 
92 členů, paní starostka města Peček, paní 
ředitelka Pečovatelské služby, členky vý-
boru MO STP Radim, hudba pod vedením 
pana Zadiny. Na začátku vystoupili žáci 
Základní umělecké školy v Pečkách, kteří 
se představili s hraním na hudební nástro-
je a vystoupil i pěvecký sbor, který zazpí-
val několik písní. Děkujeme za pěkné vy-
stoupení žáků pod vedením paní ředitelky 

a učitelů ZUŠ. Předsedkyně organizace se 
ve své zprávě zmínila o činnosti celé orga-
nizace za rok 2021. Výbor se scházel nepra-
videlně a zájezdy a kulturní akce jen jak to 
dovolil lockdown. Členky byly seznámeny 
s nově přijatými členy i s těmi, kteří již 
odešli a nejsou mezi námi. Členky výboru 
navštěvují ty členy, kteří se dožívají kula-
tého výročí a předají jim dárek  a osobně 
jim poblahopřejí. Pro členy připravujeme 
na červen zájezd na Červený Hrádek. Tento 

zájezd je vhodný i pro členy špatně chodící 
či s holí, nebo s chodítkem (bezbarierový 
přístup a výtah). Pokladní M. Vlková infor-
movala  o  hospodaření za rok 2021 a o dota-
ci od Městského úřadu Pečky na  rok 2022.

Po ukončení schůze začala hrát hudba 
k poslechu i k tanci a bylo podáváno občers-
tvení. Na závěr přejeme všem členům  zdra-
ví, štěstí, a abychom mohli již v klidu žít bez 
lockdownu, roušek a války na Ukrajině.

Výbor MO STP Pečky

Svaz tělesně postižených Pečky
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Kameny zmizelých v Pečkách a Velkých Chvalovicích
Ještě před osmdesáti lety žila v Pečkách 

a Velkých Chvalovicích početná židovská 
menšina. Některé rodiny zde léta hospoda-
řily, některé se k nám přistěhovaly při vel-
kém rozvoji města v 19. století. Pamětníci 
vzpomínají na velký Steinův statek, který 
stával v dnešním prostoru pod Tescem, 
nebo na železářství pana Hermana. Žido-
vští obyvatelé města tu žili, podnikali, pra-
covali, měli zde své přátele, lásky… 

Jejich osudy v našem městě utnula dru-
há světová válka, konkrétně příkaz sbalit 
si jen nejnutnější a nastoupit do transportu 
AAc z Kolína do Terezína 9. 6. 1942. A tak 
naši sousedé kolem data 5. 6. opustili své 
domovy, sepsali na místní stanici oznámení 
o odstěhování a odjeli do Kolína. 

9. 6. na kolínském nádraží pak nastou-
pili do transportu a při průjezdu Pečkami 

se jim naskytl poslední pohled na jejich 
město…

Z 28 pečeckých a chvalovických židů, 
o kterých v transportu víme, se nevrátil 
nikdo. Eislerovi, Freundovi, Hipschovi, 
Steinovi i Kleinovi z Chvalovic po příjezdu 
do Terezína pokračovali hned 12. 6. v cestě 
do likvidačního tábora Trawniki. 

Novomanželé Karel Allina s Milenou 
(svatbu měli v Terezíně) s maminkou Mile-
ny a jejími dvěma bratry žili v Terezíně až 
do ledna 1943 a 1. 2. nastoupili do transpor-
tu do Osvětimi.

Mautnerovi žili v Terezíně do roku 1944. 
Ani oni se nevyhnuli dalšímu transportu. 
Paní Mautnerová odjela v říjnu do Osvěti-
mi. Pan Mautner se pravděpodobně přes 
Osvětim dostal do Dachau, kde se dožil 
konce války, ale domů se již nevrátil. Ze-

mřel v Dachau 18. 5. 1945.
Paní Picková zemřela v Treblince. 
Pan Herman ještě pár měsíců po odjez-

du své rodiny žil v Praze, ale po zatčení byl 
odeslán do Terezína a následně do Osvěti-
mi. Svou rodinu přežil jen o 7 měsíců. 

Paní Krátká, provdaná mimo židovskou 
komunitu, po udání, že doma nenosí žlutou 
hvězdu, byla zatčena. Zemřela v roce 1943 
v Osvětimi-Birkenau.

Osudy našich sousedů budou nově při-
pomínat Kameny zmizelých – bronzové 
dlažební kostky se jmény a osudy obyvatel 
našeho města, vsazené do chodníků před 
domy, ve kterých před lety žili.

Tyto smutné události si připomeneme 
společně 9. 6. 2022 před nádražní budovou. 
Na místě, kde většina z nich definitivně 
opouštěla město. Tímto vás zveme na spo-
lečné rozloučení a připomenutí si smutných 
osudů našich sousedů. Na místě bude při-
praven krátký kulturní program, na který 
naváže koncert v ZUŠ.

Tomáš Vodička, radní

Potravinová 
sbírka

V sobotu 23. 4. 2022 proběhla v celé Čes-
ké republice jarní potravinová sbírka, kte-
rou organizuje Česká federace potravino-
vých bank.

I tentokrát se do ní zapojila Pečecká po-
travinová banka, které se tímto podařilo 
získat 503 kg potravin a drogerie. Určitě vás 
zajímá, kdo se na takové akci podílí a kam 
vybrané potraviny putují.

Pečecká potravinová banka vznikla na 
podzim 2021 a pomáhá místním pracujícím 
samoživitelkám/lům a vybraným rodinám, 
na něž dolehla tíživá sociální a ekonomic-
ká situace. Všichni příjemci potravinové 
pomoci prošli šetřením naší sociální pra-
covnice, a patří tak prokazatelně mezi ty 
potřebnější z nás. Přebytky z této jarní sbír-
ky budou věnovány ukrajinským rodinám 
dočasně žijícím v našem městě. Organizaci 
celého dne zajišťují dobrovolníci a Městský 
úřad Pečky. Všichni bez nároku na odmě-
nu. A tímto jmenovitě děkuji Zdeně, He-
leně, Šárce, Liborovi, Lucii, Sashe, Petře 
a všem jejich dětem, které je doprovázely. 
Speciální poděkování patří také Antonovi 
a Lydii, kteří jsou z Ukrajiny a kteří nám 
na poslední chvíli pomohli vykrýt čas, kdy 
nám slíbení dobrovolníci nepřišli.

Stejně tak děkuji pečeckému Tescu 
a jeho zaměstnancům, kteří nám celý den 
usnadnili laskavým a milým přístupem.

A především hluboce děkuji vám všem, 
kteří jste byli ochotni podělit se a přispěli 
jste tak svojí troškou do této sbírky. VÁŽÍ-
ME SI TOHO A DĚKUJEME.

Petra Voldánová

Vyhlášení výtvarné soutěže 
o nejpovedenější vtip

Na Apríla, 1. dubna 2022, si s námi po-
časí pohrávalo vskutku aprílově, a proto se 
původně plánovaná Zahradní slavnost na 
dvoře základní školy, přesunula do přívěti-
vého prostoru kulturního domu. 

Večerní setkání s vyhlášením výtvarné 
soutěže o nejlepší kreslený vtip nám udě-
lalo velkou radost. Soutěže se zúčastnili 
desítky autorů a odevzdáno bylo celkem 58 
vtipů. Nyní si můžete všechna díla prohléd-
nout na oplocení kolem našeho vodojemu.

Absolutním vítězem bylo vyhlášeno dílo 
slečny Simony Pečenkové z Velkých Chva-

lovic. Kromě hodnotného dárku výherkyně 
získala také plaketu a neobvyklou sladkou 
květinu. 

Dalšími oceněnými se stali Šimon Ko-
želský z Peček a Roman Kelbich z Mnicho-
vic. Pan Kelbich se našeho vyhlášení ne-
mohl osobně zúčastnit.

Hudbu k tanci a poslechu přivezla skvě-
lá kapela Hot Wings a programovým pře-
kvapením bylo vystoupení předního čes-
kého představitele Slam poetry, Anatola 
Svahilce. 

Děkujeme všem autorům za jejich vtip-
ná díla a všem zúčastněným za příjemně 
strávený aprílový večer. 

Alena Švejnohová, starostka Peček
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12. 5. už to bude rok, 
co nás nečekaně 
opustil pan 
Petr Růžička
„Pořád to strašně moc 
bolí, a jsou jen lži, že 
čas rány zhojí.“
S láskou vzpomíná celá 

rodina a kamarádi

Vzpomínáme

5. dubna uplynulo 
44 let, kdy nám ve 

věku nedožitých 50. 
narozenin zemřela 
naše milovaná ma-
minka paní Vlasta 
Kolenčíková z Pe-

ček.
22. května vzpome-

neme její nedožité 
94. narozeniny.

Vzpomíná rodina

“Kdo v srdcích 
žije, neumírá.”

4. 5. uplyne 20 let 
od smrti milované-
ho tatínka a dědeč-
ka pana Františka 
Votýpky z Velkých 
Chvalovic.

Stále vzpomínají 
dcery Věra s rodinou 
a Jiřina s manželem

„Kdo v srdcích žije 
neumírá...“ 

Dne 27. května 
2022 uplyne již 15 let 
plných bolesti a ka-
ždodenních vzpomí-
nek na milovaného 
a milujícího manžela 
a tatínka, laskavého 
dědečka, člověka ryzí-
ho srdce a charakteru, 

pana Miroslava Mareše z Hradce Krá-
lové, rodáka z Peček. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, věnujte mu spolu s námi ti-
chou vzpomínku, vzpomínku tak krás-
nou a čistou, jako byl on sám. 

Jitka Marešová, manželka; Ing. Pavel 
Mareš, 

syn s rodinou 

V loňském roce Město Pečky našlo pro 
minigolfový oddíl Pečky nový prostor a pro-
najalo mu chatičku u Benešáku. Chatička 
byla několik let prázdná, a aby se mohla vy-
užívat, bylo potřeba ji trochu opravit a nat-
řít zvenčí i zevnitř. Minigolfisté a Výletníci 
zde odpracovali mnoho hodin a od podzimu 
ji využívají jako klubovnu.

Výletníci a senioři se zde scházejí každé 

Chatička
pondělí. Někteří si zahrají žolíky nebo jiné 
společenské hry, ostatní posedí třeba jen 
u kávy a popovídají si. Za pěkného počasí 
se sedí venku za chatičkou, kde se můžou 
opékat buřty.

Minigolfisté se scházejí zatím jen na bri-
gády, ale přes zimu zde děti trénovaly v tep-
le na jednoduché minigolfové dráze.

Jaroslav Železný, radní

Čarodějnice v Pečkách 2022
Po dlouhé odmlce jsme se letos opět 

mohli společně setkat na tradičním pálení 
čarodějnic, pořádané místními dobrovol-
nými hasiči Pečky, výjezdovou jednotkou 
hasičů Pečky a podporou strany Pečky 
Pečákům. Na akci se finančně také podí-
lelo město Pečky. Všem patří poděkování. 
Počasí se vydařilo na jedničku, proto také 
na louku u Tesca dorazilo velké množství 
našich sousedů, užít si společně krásně 
strávené odpoledne plné her a odměn pro 
naše děti. Celé odpoledne i večer byl dopro-
vázený reprodukovanou hudbou, vůní špe-
káčků a všude přítomným praskáním ohňů 

na opékání špekáčků nebo velké hranice 
s čarodějnicí. Věříme, že se vám pálení ča-
rodějnic líbilo a společně se opět potkáme 
v příštím roce. Martin Jedlička, SDH Pečky

Před 20 lety 4. května opustil tento 
svět a navždy odešel od všeho, co měl 
rád náš tatínek, dědeček a pradědeček 
pan František Votýpka.

V září vzpomeneme jeho nedožitých 
102 let.

Stále vzpomíná dcera s rodinou

Výletníci
V březnu jsme dokončili žolíkový turnaj, 

kterého se zúčastnilo celkem 13 hráčů. Ka-
ždý si mohl odehrát kolik her chtěl a pak si 
vybral nejlepší výsledky. Zvítězil Zbyněk 
Žák, druhá byla Věra Šuková a třetí Vendy 
Kladivová.           

Nejen hrajeme karty, ale občas si vy-
zkoušíme i něco jiného (pro některé je to 
úplně nové) jako je třeba bowling. I ve star-
ším věku má člověk  vyzkoušet vše, co mu 
tu možnost nabízí. Také jsme si byli zapla-
vat v Kolíně.

V dubnu je počasí jako 
na houpačce a tak jsme 
využili deštivého počasí 
k návštěvě Národního mu-
zea v Praze. Je krásné a ex-
pozice nás tak zaujaly, že 
jsme zde strávili celý den. 
Je zde dost možností si 
chvilku odpočinout, že ani 
nevnímáte jak ten čas letí.

Když se počasí vylepši-
lo, udělali jsme si výlet do 
lázní Toušeň a odtud pěšky 
podle Labe do Brandýsa. 
Zde jsme si prohlédli zá-
mek, jehož interiéry jsou 
oproti jiným zámkům vy-
baveny skromně.

Další akcí je tradiční 
pouť pod Řípem.

Věra Šuková

Minigolf Pečky
Stále trénujeme na našem starém hřišti. 

Požádali jsme dalšího trenéra z ČMGS, aby 
přijel na konzultaci a poradil našim dětem, 
jak se stát úspěšným minigolfistou. A náš 
kolega rád přijel a bude nás občas navštěvo-
vat, aby viděl jaké děti dělají pokroky.

Věra Šuková
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Velikonoční beránek 2022     
Bílá sobota je tradičně považována za 

den, kdy se pletou pomlázky, zdobí krasli-
ce, pečou mazance a beránci. A proto i letoš-

ní „Sousedské klání o nejpovedenějšího be-
ránka“ proběhlo na zahradě evangelického 
kostela v Pečkách na Bílou sobotu.

Na akci dorazilo mnoho návštěvníků. 
Všichni ochutnávali rozkrájené beránky 
a hlasovali pro svého favorita. Vítězkou 
letošního ročníku se stala slečna Alžběta 
Malá se svým banánovým beránkem. Gra-
tulujeme!

A děti? Ty byly v sedmém nebi. Na za-
hradě soutěžily v mnoha disciplínách, ve 
kterých získávaly „beránky“ - dětské pení-
ze, které směňovaly v kouzelném krámku 
plném překvapení. 

Veselé Velikonoce, přesně takové to bylo 
dopoledne - hezké a veselé!

Petra Voldánová

Vodáci Pečky čistili Výrovku
Účast na akci UKLIĎME SVĚT se pro 

oddíl vodní turistiky Pečky, z. s. stala již 
tradicí. I v letošním roce v sobotu 26. 3. 2022 
jsme převezli lodě na vleku a i s auty se do-
pravili k Zalešanskému mlýnu, odkud jsme 
splouvali na kanoích přes Plaňany, kolem 
Vrbčan, přes Chroustov až k Chotutickému 
jezu. Celý sedmikilometrový, přes menší 
překážky, sjízdný úsek jsme sbírali odpad-
ky v korytě Výrovky i na jejích březích, 
kam se dalo z lodí pomocí nářadí – hrábí 
a háků - dosáhnout.

Po vodě jelo 7 lodí, tedy 14 lidí, po břehu 
šla i pěší skupinka 4 osob. Řidiči pak pře-
misťovali auta, abychom se z cíle naší plav-
by a cesty mohli dopravit zpět na základu, 
na loděnici v Pečkách. Občerstvení u cho-
tutického jezu zajistil další kamarád. Opekl 
maso na dovezených kamínkách a zasytil 
tak všechny výbornou pochoutkou. 

Množství sesbíraného odpadu nebylo za-
nedbatelné, avšak odpadků je každým ro-
kem méně, což je pozitivní. 

Děkujeme MAS Podlipansko o. p. s. za 

materiálové (pytle a rukavice) i organizační  
zajištění všech dalších zúčastněných sub-
jektů akce „Ukliďme svět“. 

Vodáci Pečky

Občanská poradna pomůže 
v náročných životních situacích

Občanská poradna Respondeo v Pečkách pomáhá lidem v těžkých životních situa-
cích, se kterými si nevědí sami rady. Nejčastěji řeší majetkoprávní vztahy, ale v posled-
ní době přibylo problematických případů v souvislosti se zvýšenými cenami energií.

„V posledním období jsme víc řešili ener-
gie, jejichž ceny dramaticky stouply. Radili 
jsme klientům s výběrem dodavatele, pro-
tože se objevují různí nepoctiví obchodníci, 
kteří využívají neznalosti a nepozornosti 
klientů, a dokáží je přesvědčit k podpisu 
nevýhodných smluv. Jiným zase společ-
nosti vyměřily velmi vysoké zálohy a do-
platky,“ říká Hedvika Stuchlíková, vedoucí 
Občanské poradny. 

Nicméně mezi případy, které poradna 
řeší, dominují majetkoprávní vztahy, rodin-
né právo, finance, případně pracovní právo 
či bydlení. „Velmi často jsou jednotlivé ob-
lasti různě provázané. Například pokud se 
někomu rozpadne vztah, je třeba řešit vzta-
hy k dětem, majetkové vztahy s partnerem 
a zároveň třeba bydlení. Radíme klientům, 
jak to všechno zvládnout, na co mají právo, 
jak mohou postupovat a podobně,“ doplňuje 
Hedvika Stuchlíková. 

Podstatné je, že pomoc poradny je bez-
platná a diskrétní. Kromě již zmíněných 
oblastí dokáží pracovníci Respondea pora-
dit s dluhy, exekucemi, insolvencí, rozvo-
dem manželství, výživným, svěřením dětí 
do péče, ale například také se sousedskými 
spory. Zároveň své klienty mohou podpořit 
v komunikaci s úřady či věřiteli, případně 
jim zprostředkují kontakt s dalšími organi-
zacemi.

Bezplatné poradenství mohou zájemci 
využít každý čtvrtek od 13 do 17 hodin ve 
Vzdělávacím centru Pečecka. Na provoz 
přispívá také Dobrovolný svazek obcí Pe-
čeckého regionu. Další nejbližší pobočky 
občanské poradny Respondea jsou v Nym-
burce a Poděbradech.

www.respondeo.cz
tel. 731 588 632

email: poradna@respondeo.cz

Kulturní středisko města Pečky získalo 
díky financování projektu „Pořízení mobil-
ního zařízení pro Kulturní středisko Peč-
ky“, zařízení pro kulturní či spolkové akce 
pro veřejnost, a to 4 ks nůžkových stanů, 75 
ks židlí, 15 ks stolků vč. elastických ubru-
sů, 30pivních setů, 2 ks ozvučovací techni-
ky vč. obalu. Pořízením nového mobilního 
zařízení dojde ke zvýšení soběstačnosti 
Kulturního střediska města Pečky při po-
řádání akcí, kdy nebude omezeno možnými 
výpůjčními termíny a výší cen půjčovného, 
mimo jiné také ke zvýšení kapacity akcí 
zajištěných vlastním mobilním zařízením 
a ke zpříjemnění prostředí na konaných ak-
cích. Součástí projektu je nákup 10 ks stoja-
nů na třídění odpadu (třídruhové) a prove-
dení ozelenění prostoru u Kulturního domu 
Pečky výsadbou 11 ks keřů. Za poskytnu-
tou dotaci a podporu děkujeme! 

Lukáš Hanzelín, ředitel

Tesco
Děkujeme dětem ze 3. oddělení ze školní 

družiny z pečecké základní školy. Společně 
se svou paní vychovatelkou Lenkou Milba-
chovou děti vyzdobily prostory Tesca. Výz-
doba udělala radost nejen zaměstnancům, 
ale jistě potěší každého, kdo jde nakupovat.

Vlasta Kodrlová
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Taneční skupina DC GLOW
Taneční skupina DC GLOW, vedená pod 

Kulturním střediskem v Pečkách se 9. 4. 
2022 zúčastnila své, letos první, taneční 
soutěže v Poděbradech. Naše Zlatíčka byla 
přes nucenou pauzu tak natěšená, že si tuto 
soutěž náležitě užila. Utkala se s ostatní-
mi tanečními choreografiemi a svou pílí, 
snahou a vytrvalostí si vytančila 1. místa. 
Mladší děti se svým vystoupením „Coco“ 

pod vedením trenérky Ivy Homokyové 
a starší děti s vystoupením „Detektivové“ 
pod vedením trenérky Lucie Březinové. 
Moc děkujeme všem zúčastněným, jak 
v publiku, tak hlavně v zákulisí, že nás při-
jeli podpořit.

Letos si soutěžní sezónu hodláme parád-
ně užít. Ostatně tak jako vždy. 

Tým DC GLOW

V dubnovém vydání Pečeckých novin  
byly zveřejněny výsledky 42. ročníku Pe-
čecké desítky. Při zadávání výsledků jsem  
přehlédl, že na prvním místě v kategorii  
starší kluci roč. nar. 2013-2014 se umístili ve 
stejném čase 1:32 dva závodníci a to Mar-
tin Holý a Filip Lewington. Filipovi, kte-
rý v minulém čísle Pečeckých novin mou 
chybou mezi vítězi uveden nebyl, se moc 
omlouvám. Současně mu blahopřeji k prv-
nímu místu a přeji mu hodně sportovních 
úspěchů.

Věřím, že se společně setkáme na startu 
dalšího ročníku Pečecké desítky. 

Výsledky kategorie starší kluci roč. nar. 
2013 - 2014:
1. Holý  Martin Pečky 2013 01:32
2. Lewington  Filip Pečky 2013 01:32
3. Holaj Jaromír SKP  Nymburk 2013 01:36

Jiří Katrnoška

Pečecká 10

Výlet po dně zvažované 
vodní nádrže Tuchoraz

Další tip na výlet je znovu využitelný pro 
pěší i cyklisty. Vlastní popis začnu a ukon-
čím v Tuchorazi. Zatímco někteří dorazí do 
Tuchorazi autem, někdo se vydá již z Brodu 
a další si protáhne cestu až do Peček.

První zastavení je u kapličky Nepo-
skvrněného Početí Panny Marie. Tato 
menší stavba stojí za zastavení. Naproti ní 
je sloupcová zvonička. Na rozdíl od dřevě-
ných zvoniček v okolí je tato kamenná.

Naše další cesta povede pod tvrz Tucho-
raz na červenou turistickou značku a nauč-
nou stezku Údolím Šembery. U turistické-
ho přístřešku bývají k vidění bikeři, kteří 
využívají místních trailů - v nabídce jsou 
zde tři značené trasy v různých stupních 
obtížnosti. Přibližně 50 metrů za tímto pří-
střeškem by mohla vzniknout zvažovaná 
hráz vodní nádrže Tuchoraz. Ač se nyní ne-
plánuje její realizace, toto území je součástí 

generelu území chráněných pro akumulaci 
povrchových vod. A tak, až k rozcestí turi-
stických cest na Šembeře, půjdete vlastně 
po dnu zvažované vodní nádrže. Čeká Vás 
příjemná procházka lesy s občasnými vý-
hledy na říčku Šemberu a několika zasta-
veními naučné stezky.

U Dolánek máte možnost doplnit vodu 
v místní studánce. A před rozcestím na 
Šembeře se vyplatí odbočit z cesty a nalézt 
památník Jana II. z Lichtenštejna. Na roz-
cestí opustíme naučnou stezku a vydáme 
se po modré turistické značce. Až do Tru-
by nás čeká prudké stoupání podél jedno-
ho z menších přítoků Šembery. Cyklisté 
se vydají po přilehlé silnici a užijí si kopec 
v našem okolí nevídaný. Po modré dojdeme 
na začátek Kostelce n. Č. Lesy kde mine-
me památník, který nám připomíná, že i ve 
zdejších lesích dříve žila běžně jelení zvěř. 

A zatímco cyklisté neodolají odbočce do 
Kostelce na oběd v místním vyhlášeném 
pivovaře, pěší se vydají po žluté turistické 
značce směr Přehvozdí. Po cestě se vypla-
tí neminout odbočku k Bobešovu rybníku 
s altánem. Klesání údolím Jalového potoka 
je zakončeno vstupem do místní obory. Ne-
bojte se vstoupit a jít po značených cestách. 
Velmi pravděpodobně uvidíte vysokou 
i černou zvěř v hojných počtech.

Z Přehvozdí nás již bude čekat závěreč-
ný úsek po modré zpět do Tuchorazi. Pěší 
mohou porovnat přírodu a skladbu lesa 
v horních částech údolí, protože půjdou nad 
trasou, po které na výlet vycházeli. Cyklis-
té si mohou vyzkoušet na závěr okruhu ně-
který ze značených trailů.

Celý výlet můžeme zakončit prohlídkou 
tvrzi v Tuchorazi. Ač vypadá nepřístup-
ně, je možné domluvit prohlídku na mailu 
frantisek.vysata@seznam.cz, nebo na tel 
602454240. V samotné Tuchorazi jsou k vi-
dění ještě 4 památníky (památník starostů, 
obětí I. světové války, TGM a sv. Huberta) 
a před návratem domů můžete využít po-
hostinnosti Šemberské hospůdky na hřišti.
https://mapy.cz/s/jakuhapole

Tomáš Vodička
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Milé setkání v naší „Mašince“
Milí rodiče a přátelé Mateřské školy MA-

ŠINKA Pečky! Dovolte, abych Vám touto 
cestou za naši školku poděkovala za Vaši 
účast na Jarním jarmarku, který jsme po-
řádali ve dvoře mateřské školy ve středu 13. 
4. 2022. Děti se svými učitelkami vyrobily 
krásné jarní dárečky, které u Vás slavily 

Přespávání 
ve škole 7. A

Dne 11. 4. naše úžasná třída 7. A přes-
pávala ve škole. Cílem bylo užít si zábavu 
a sblížit se vzájemně ve třídě.

Zprvu jsme si připravili předem domlu-
vené ingredience na večeři. Většina z nás 
dělala smluvené toasty, však pár členů naší 
mise vzalo přípravu jídla velmi vážně, tak-
že si k večeři nachystali tortillu a k snídani 
palačinky. Po večeři se šly hrát míčové hry, 
přičemž nejzábavnější bylo braní si míče 
navzájem – holky proti klukům. Následo-
valo hledání pokladů: rozdělili jsme se do 
skupinek a každý si vylosoval jedno číslo. 
Pokaždé, když jedna ze skupin vyrazila na 
cestu, pár z nás mělo jít poslouchat, jestli 
jsou spolužáci tiší a nemluví, protože za to 
se přidával čas. Po chvíli se z poslouchacího 
místa stal debatní kroužek, a tak nás paní 
učitelka musela zahnat zpět do kuchyňky. 
Když se všichni vrátili se svými nálezy, 
zahráli jsme si ještě pár her i s paní učitel-
kou, jakožto třeba hru na upíra, při které 
jsme nepili krev paní učitelce, nýbrž sobě 
samým. 

Pak přišla ve 21:30 h večerka, ale znáte 
to, celá třída nevybitých sedmáků nepůjde 
spát jen tak. Po dlouhém debatování však 
všichni ulehli do svých spacáků a naše hla-
sy se změnily v tiché oddychování.

Mariana Píšová, 7. A

Střípky z exkurze IV. A a IV. C
do Národního muzea v Praze

V úterý 12. 4. jsme se vydali vlakem do 
Prahy. Naším cílem bylo Národní muzeum. 
A co si o samotné návštěvě myslí samy děti?

…cestu jsme si s kamarády užili, ale vý-
hled z okna nám kazilo sluníčko.

…vystoupili jsme na hlavním nádraží 
a šli jsme směr Václavské náměstí.

… po pořádné svačině už nás čekalo mu-
zeum, vstupné bylo zdarma.

…s kamarádkou jsem se nejvíc těšila na 
minerály. Když jsme je našly, vyndaly jsme 
telefony  a všechno jsme si fotily.

…mně se moc líbily krystaly, taky pra-
věk, ale co se mi líbilo nejmíň, byli hadi. 
Vím, že byli mrtví, ale mám z nich hrozný 
strach…

….nejvíc se mi tam líbila expozice Okno 
do pravěku. Byli tam mamuti a pár dino-
saurů.

…procházeli jsme se v muzeu asi dvě až 
tři hodiny a nakonec jsme šli tunelem, kde 
jsme viděli různé části vzniku a historie 
České republiky.

…na závěr jsme si mohli nakupovat. 
Koupila jsem si dva krystaly – karneol 
a ametyst.

úspěch. Naše kuchyň pod vedením hlav-
ní kuchařky připravila menší ochutnávku 
z toho, co u nás děti dostávají k jednotlivým 
chodům. Od SRPŠ bylo nachystáno něco 
ostřejšího, a to grilované klobásky. 

Snad to bylo tím, že jsme se dlouho kvů-
li vládním opatřením nemohli takto setká-
vat, snad to bylo příjemným počasím, ale ve 
vzduchu bylo cítit, že se všichni rádi vidíme 
a jsme rádi za společně strávený čas.  

Těšíme se na další setkání na Pohádko-
vé cestě kolem školky, kterou pro děti a Vás 
(jejich rodiče) chystáme na Den dětí 1. 6. 
2022 od 17.00 hodin. 

Květa Bubeníčková
zástupkyně ředitelky školky

…když jsme jeli rychlíkem do Peček, tak 
jsme si s holkama zpívaly.

---celý výlet byl opravdu super!
…líbilo se mi to, protože tam byly kame-

ny, které v ultrafialovém světle vypadaly 
zeleně. Byly tam i duhové. A s kamarádem 
jsem si povídal.

…. Výlet se mi líbil, protože jsem viděl 
spoustu krásných věcí.

…Nejvíc se mi líbila červená panda. 
Jestli bych mohl jet znovu, tak bych jel.

… Nejvíc se mi líbil vycpaný lev. Nic 
špatného tam nebylo.

… Nejvíc se mi líbil mamut a plejtvák. 
Bála jsem se krakatice a kraba japonského. 
Když jsme jeli vlakem, byl tam hustý tunel. 
Celý výlet byl bomba.

…Nejvíc se mi líbila zvířata z lesa 
a z džungle. Moc se mi nelíbili mořští živo-
čichové, ale je důležité, že jsem si to užila. 
Když jsme šli zpátky na nádraží, tak tam 
byl mega hustý tunel. Byla tam celá histo-
rie, a když byl rok 2012, skoro celá naše tří-
da i 4. A zakřičeli teď jsme se narodili. 

 Žáci IV. A a IV. C a jejich třídní učitelky 
Dagmar Hončíková a Blanka Kozáková

Exkurze do 
Kolína

Druhého dne ráno po přespávání ve ško-
le po nezbytné hygieně jsme měli vyrazit 
do Kolína. Zjistili jsme, že si téměř nikdo 
nezakoupil jízdenku, a tak jsme museli vy-
razit o chvilku dřív na nádraží. 

Naši výpravu čekala prohlídka a vyprá-
vění o kolínské synagoze. Paní učitelka to 
naplánovala excelentně, protože tentokrát 
nebyli čilí ani ti nezlobivější kluci – to byl 
i jeden z důvodů, proč jsme bez rušení vydr-
želi poslouchat hodinu a půl zajímavého po-
vídání paní doktorky Jouzové o židovském 
kostele. Synagoga byla velmi pěkně zaříze-
ná a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí 
o židech. 

Po skončení prohlídky jsme dostali pra-
covní listy s otázkami o Kolíně a o tom, co 
jsme slyšeli. Poté nás paní učitelka roz-
pustila ve Futuru. Tam se projevilo, co je 
každému přirozené – my, dámy, jsme se 
rozběhly do obchodů s oblečením, zatímco 
pánové zasedli za hodovní stoly a pouštěli 
se do hlubokých debat nad hromadami za-
koupeného jídla. Po ochutnávce jídel kluci 
zjistili, že eskalátory i točité skleněné dveře 
vážně fungují, i když se po chvilkách zasta-
vují - nejspíš by před nimi měl někdo stát, 
aby si čidlo od dveří nemyslelo, že tam ni-
kdo není. 

Následovala už jen poklidná cesta zpět 
do Peček. Doufám, že nás čeká ještě hodně 
podobných akcí.

Mariana Píšová, 7. A
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell - typu Arakauna 
a Dark Shell - typu Maraska.

Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 199 - 245 Kč/ ks.  

Prodej: 7. června 2022 
Pečky - parkoviště u ZZN - 14:55 h                                                                                                         

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 
Informace: Po - Pá  9:00 - 16:00  / tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Pavel Hůla
Pavel Hůla je jedním ze společníků sta-

vebního sdružení PMJ. Ačkoliv firma sídlí 
v Pískové Lhotě, pan Hůla je rodilý Pečák. 
S jedním ze společníků chodil dokonce na 
základní pečeckou školu. Nyní se společně 
starají o firmu s dvaadvaceti zaměstnan-
ci, která staví domy v Praze a středočes-
kém kraji.

Zahřívací otázka: Kolik domů jste po-
stavili přímo v Pečkách?

Už je to dlouhá doba, určitě je to přes 10 
domů. Momentálně máme v Pečkách do-
konce jeden dům rozestavěný. 

Jak jste začal s podnikáním?
Na začátku roku 1992 se vrátil z Němec-

ka otec mého kamaráda Martina Hujera 
a pracovali jsme pro něj. Byli jsme přímo na 
stavbě, pokládali jsme cihly, malovali, řeši-
li zásoby, dováželi materiál a tak dále. Byla 
to spousta fyzické práce. Vše jsme si dělali 
sami, začínali jsme úplně od píky.

Dneska máme 20 zaměstnanců a já 
a další společníci se staráme o provoz už 30 
let. Práce je to různorodá, kontakty s lid-
mi, hodně ježdění, domlouvání, zásobová-
ní a další činnosti, o které se se společníky 
dělíme.

V čem je hlavní rozdíl oproti tomu, 
když chce někdo s podnikáním začít 
nyní?

Začít podnikat bylo dříve jednodušší než 
dnes, protože bylo nesrovnatelně méně by-
rokracie. Například přihlásit se k DPH tr-
valo 24 hodin, dneska to může trvat klidně 
měsíce. Hlavně pro menší podnikatele je 
větší byrokracie katastrofa.

Také bylo dost schopných řemeslníků. 
Jeden z našich společníků k nám dostal 
lidi, kteří měli velkou řemeslnou zručnost. 
Dnes řemeslníků rapidně ubývá. Zkoušeli 
jsme spolupracovat i s pár lidmi, kteří mají 
patřičné vzdělání, ale oni tu práci prostě 
nechtějí dělat.

Stavební materiál je v Německu levnější 
než v Čechách, tady je malý trh. Ze staveb-
nictví odcházejí zkušení lidé do důchodu, 
chybí nová krev.

Změnilo se nějak zaměření vaší fir-
my?

Zezačátku jsme dělali veškerou staveb-
ní činnost (tzv. hlavní stavební činnost). 
Například rekonstrukce nebo zateplování. 
Mimochodem byli jsme jednou z prvních 
firem, která tu zateplování dělala.

Takže asi deset let jsme dělali všechno 
a následně jsme hledali svou další cestu. 
Chtěli jsme zachytit vývoj stavebních tech-
nologií a možností zateplení. Měli jsme asi 
25 zaměstnanců, které jsme nechali pro-
školit v nových stavebních technologiích. 

Královny čmeláků

Také kolem vás teď na jaře proletěl sa-
motný, o to větší čmelák a pokukoval po 
skulinách v zemi, nebo v budovách? Jedná 
se o královny čmeláků, které hledají mís-
to, kde by založily novou kolonii. Jakmile 
se oteplí, naklade královna vajíčka do vos-
kových dutinek, ze kterých se po několika 
dnech vylíhnou larvy. Ty se vykrmují nek-
tarem z květů, a když se pořádně vykrmí, 
zakuklí se v soudečkovitých buňkách Poté 
královna naklade další generaci vajíček. 
Proces vývoje vajíčka v dospělou dělnici 
trvá 20 až 30 dní. Kolonie se rychle roz-
růstá, jelikož dělnice pomáhají nosit více 
a více pylu. Díky velkému množství potra-

Nakonec jsme si z toho udělali specializaci.
Dneska postavíme dům, který nepotře-

buje žádné extra zateplení.
Jak myslíte, že se váš obor bude vyví-

jet v budoucnosti?
Stavebnictví má velkou setrvačnost 

a reaguje se zpožděním na ekonomickou 
situaci. Stavebnictví půjde do recese. Už 
teď výrobci využívají nedostatku materiálu 
a vše zdražuje.  Následkem bude podle mě 
pokles ve stavební výrobě, který se projeví 
v budoucnu, ale těžko odhadnout kdy přes-
ně. 

Velký problém jsou také stavební povo-
lení, což je byrokraticky náročné, a vede to 
ke zdražení pozemků. Cena se zvedla – za 
co jste dřív koupili barák, dnes koupíte sta-
vební parcelu.

Zajímáte se o architekturu?
Částečně. Dělali jsme časosběry o tom, 

jak se staví rodinné domy, hlavně jsme se 
zajímali o technologii stavění a o technolo-
gii bydlení. Ale spíš spolupracujeme s pro-
jektanty, než že bychom si sami řešili ar-
chitekturu.

Je těžké vyjít vstříc představám zá-
kazníků?

Každý zákazník má svůj pohled na věc 
a chce mít bydlení podle svých představ. 
Občas musíme zákazníka nasměrovat 
k rozumnějšímu využití současných tech-
nologiía k tomu, aby využil potenciál své-
ho domu na maximum. Jde o to, aby dům 
dával smysl hlavně do budoucna, a to jak 
ekonomicky, tak co se udržitelnosti týče.

Stavíme e veškeré typy domů, většinou 
z kvalitních materiálů s dlouhodobou záru-
kou. Snažíme se vyjít zákazníkovi co nejví-
ce vstříc a aby bydlení vydrželo co nejdéle.

Ptal se Ondřej Hartman

vy se z nových larev vyvíjejí silnější jedinci 
– budoucí matky královny. Původní matka 
královna umírá, svůj úkol splnila – založila 
novou generaci čmeláků. Budoucí mladé 
královny se spáří s nepříbuznými trubci 
a hledají místo na přezimování. V suché 
hlíně, několik centimetrů pod zemí přeč-
kají zimu a cyklus se opakuje.

Když teď na jaře najdete oslabeného 
nebo tonoucího se čmeláka a pomůžete mu, 
zachránili jste celou budoucí kolonii, jedná 
se totiž o královnu. A nenechte se zmást, 
čmeláci žihadlo mají, teda jen samičky, ale 
použijí ho opravdu jen výjimečně, jsou to 
totiž pohodáři. Nezapomínejme, že i čmelá-
ci jsou velmi významnými opylovači a mů-
žeme jim pomoci tím, že vysadíme kvetoucí 
rostliny, nenecháme psy hrabat v myších 
norách, kde mohou čmeláci hnízdit, a když 
najdeme oslabeného čmeláka, tak mu mů-
žeme podat cukerný roztok s vodou v po-
měru 1:1. A kdybyste mysleli, že buzzing 
je styl hudby nebo tance, tak je to vlastně 
tak trochu pravda, ale přesněji řečeno se 
jedná se o odborný název metody rozvibro-
vání květů rostlin, kterou používají právě 
čmeláci a některé druhy včel. Tak ať už to 
kolem nás všechno krásně bzučí a kvete.

Kateřina Čiháková

Výtvarná 
velikonoční soutěž

V naší školce „MAŠINCE“ byla vyhláše-
na velikonoční výtvarná soutěž!

Soutěž byla o nejpovedenější ovečku. 
Všechny třídy dostaly základ, a to kulatou 
desku, ze které bylo úkolem vytvořit oveč-
ku. Fantazii se meze nekladly a učitelky se 
svými dětmi měly volné ruce působnosti. 
Na výrobu originální ovečky měly třídy 
týden. Poté bylo vyhlášeno hlasování na 
našich webových stránkách. Takovou ná-
vštěvnost náš web snad ještě nezažil. Hla-
sování probíhalo od pátku 8. 4. 2022. 

Ve středu 13. 4. bylo rozhodnuto! Vyhrála 
ovečka z Jablíčka!

Vítězná třída dostala velikonoční košík 
s čokoládovými ovečkami.

Květa Bubeníčková
zástupkyně ředitelky školy
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DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘ Í  
VE SBĚRNÉM DVOŘE 
A ČOV PEČKY
Zajímá Vás, kde končí odpady z Peček a co
se s nimi dále děje? 
Rádi byste viděli ČOV před její letošní
intenzifikací? 
Chcete si prohlédnout nový vozový park
Pečeckých služeb?

Z V E M E  V Á S  N A

19. května 2022 | 17:00–19:00 
Tř. Jana Švermy 49, Pečky
VÍCE  INFORMACÍ  NA
WWW.PECECKESLUZBY .CZ

Květnový a červnový program:

26. 5. 2022, dopoledne  
 Program pro ZŠ

 
26. 5. 2022, 17.00 hod.

 Přednáška a vernisáž výstavy o kolínském rabínovi
Richardovi Federovi pro veřejnost

 
květen/červen 

 Instalace kamenů zmizelých do pečeckých chodníků
 v místech bydliště židovských sousedů

 
9. 6. 2022, 17.15 hod.

Setkání před nádražím a připomenutí 80. výročí transportu
pečeckých židů

Program: připomenutí židovských sousedů, zpěv básní
složených v terezínském ghetu, krátké pásmo dětí ze ZŠ   

a evangelické fary 
Hosté: Karol Sidon, páter Josef Nerad,  farář Pavel Jun

 
9. 6. 2022, 19.00 hod.

 Koncert v ZUŠ 
Small band Pečky a pěvecký sbor Mišpacha

Srdečně Vás zve Město Pečky
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Budiž květen!
Už plné tři roky sem každý měsíc píšu 

sloupek o míjení času, o době, o našich 
zvycích i stereotypech, o české frazeolo-
gii, lidových pranostikách, ale především 
o nás samotných. Třiatřicet pravidelných 
sloupků, jářku to už je tradice, která také 
zavazuje, říkám si, zvláště pak ve chvílích, 
kdy nemám vůbec čas na psaní a přemítá-
ní, nestíhám, jak se říká lidově, ale napsat 
to musím, vždyť tento bič jsem si na sebe 
před třemi lety upletl sám! Možná si na to 
vzpomínáte, drazí čtenáři. První rok se 
psal skoro sám, držel jsem se kalendáře, 
jazyka, pranostiky a tradic, každý měsíc 
jako by byl poprvé a rok utekl, ani jsem 
nevěděl jak. Druhým rokem jsem už mu-
sel téma rozšiřovat, v jeden moment jsem 
měl i jistou autorskou krizi, uvažoval jsem 
o tom, že začnu zcela odjinud, na jazyk mi 
šla „vybraná slova“, tedy to, co právě nejvíc 
letí povětřím, co nás trápí, štve… Ale doba 
sama si řekla: přišel covid a potřeba více 
komunikovat o tom, co právě prožíváme, 
sloupek se zvolna měnil v aktuální výpo-
věď, jakousi kroniku. Když už se zdálo, že 
čas zvolňuje a bude zase víc prostoru pro 
meditativní úvahy, drama historie spácha-
lo šílenost, už přes dva měsíce máme vál-
ku v Evropě a s ní k nám přišly tisíce lidí, 
kteří potřebují naši pomoc. Hektické dny 
nedovolily mi moc přemýšlet o tom, co bylo, 
když se každodennost, potřeba žít tím, co je 
nyní, tak drze přihlásila. Až nedávno jsem 
si například uvědomil, jak podivuhodně se 
historie opakuje i v tomto případě, vždyť to 
bylo v únoru přesně sto let, co v sousedních 
Poděbradech na zámku vznikla Ukrajin-
ská národohospodářská škola, významná 
vzdělávací instituce univerzitního typu pro 
tehdejší ukrajinské uprchlíky před válkou 
s bolševickým Ruskem, už tehdy k ukrajin-
ské identitě genocidní. Víte, že školou prošly 
stovky významných osobností, mimo jiné 
velcí básníci, novináři či vědci? Pro některé 
to byla jen zastávka, jiní spočinuli na míst-
ním hřbitově – dodnes můžeme vidět jejich 
náhrobky. Víte, že u nás byla velká ukrajin-
ská diaspora, jedna z největších na světě, 
neboť Masarykovo demokratické Českoslo-
vensko se k lidem chovalo vlídně a slušně, 
ať již utíkali před pogromy v Polsku, Ma-
ďarsku, před bolševiky v Sovětském svazu, 
anebo před nacisty v Německu? Je to tradi-
ce, na kterou jsem hrdý a mám radost, že 
jsme na ni dokázali navázat. Radost jsem 
ale měl dvojnásobnou, když jsem viděl de-
sítky našich nových spoluobčanů, kteří při-
šli v sobotu vpředvečer pálení čarodějnic 
pomoci uklidit město a jeho okolí. My jim, 
oni nám! Byl pak první máj, lásky čas, svá-
tek práce a lidského konání. Není to vůbec 
tak zlé, jak si někdy myslíme. V máji, stejně 
jako jindy. Díky vám!

Aquarius

Zveme vás

 14. 5.  Benefiční zahradní slavnost DPS - na programu 
   bude Polabská Blaťanka a dětské divadlo
 18. 5. 17:00  Přednáška ČKA - Nové výzvy nové doby 
   (Mgr. Jana Mikšovská - ARC VŠSV Kutná Hora)
 21. 5. 14:00 Setkání u kaple - Velké Chvalovice & dětský den
 24. 5. 17:00  Vernisáž výstavy výtvarného oboru 
   v sále ZUŠ (v rámci ZUŠ Open)
 25. 5. 17:30 Zastupitelstvo města Pečky
 26. 5.  17:30 Žákovský koncert v sále ZUŠ (v rámci ZUŠ Open)
 27. 5. 13:30 ZUŠ Open - program před budovou ZUŠ (v případě 
   nepříznivého počasí program proběhne v sále ZUŠ)
 28. 5.  Městská pouť Mašinka
 30. 5. 17:30 Absolventský koncert v sále ZUŠ
 31. 5. 17:30 Absolventský koncert v sále ZUŠ
 1. 6. 17:00 Přednáška ČKA - Vědomí rostlin 
   (Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - UK Praha)
 1. 6. 17:30 Absolventský koncert v sále ZUŠ
 4. 6. 14.00 Za významnými osobnostmi do Milčic 
   (Eva Vyhlídalová - obecní úřad Milčice)
 9. 6. 17:15 Tryzna za Pečecké židy - setkání před nádražím
 10. 6.  Noc kostelů
 11. 6.   90 let založení fotbalového klubu Velké Chvalovice
 15. 6.  Přednáška ČKA
 15. 6. 17.00 Alsasko (Mgr. Ladislava Babková) 

• 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


